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 سیاه_قند#

 به قلم آذر یوسفی

 خالصه:

یزدان کیانی، مرد مقتدرو مرموزیه که به دنبال پیدا 

ل همسرشه. کسی که به عنوان مقتول تکردن قا

دونه دستگیر شده، پسر عموشه اما یزدان خوب می

پسر عموش قاتل نیست. و برای همین به دنبال 

 افته.پیدا کردن قاتل اصلی می

که به تازگی با اهوشیه جسورو بسروین پایدار، دختر 

پسر عموی یزدان نامزد کرده و حاال با زندان افتادن 

علی، با یزدان همدست میشه تا قاتل اصلی رو پیدا 

 کنند و علی رو نجات بدن.
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در پی معماهای حل نشدنی قتل همسر یزدان، 

کنن و توی سروین و یزدان به باند خطرناکی نفوذ می

گیره. کل میینشون شاشتنی باین راه رفاقتی دوست د

 رفاقتی که رنگ و بویی از عشق میده اما...

 ��هیجانی# ��رازآلود# ��عاشقانه# ��معمایی#

 قندسیاه:#مقدمه ی رمان #

یه روز بهم گفتی لقب تو باید قند سیاه باشه، چون 

همه تورو به خوب بودنت میشناسن، درست مثل 

ا ش میشناسن! امقندی که همه اون رو به سفید بودن

 واقعی رو نمی شناسه. هیچکس نمی هیچکس یزدان  

دونه تو چقدر گند اخالق و حرص درآری. گفتی تو از 

دور مثل قند، سفیدی و از نزدیک مثل شب، سیاه! 

 درست مثل  قند  سیاه!
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اون روز وقتی اینو گفتی بهت خندیدم! دلیل خندمو 

 پرسیدی و من سکوت کردم. یادته؟

میخوام بگم که  ندمو بهت بگم.ی خوام دلیل خاما حاال م

اون روز وقتی اینو گفتی به این فکر کردم که لقب قند 

سیاه بیشتر به تو می خوره! تویی که تلخی می کنی و 

سعی می کنی خودت رو سیاه نشون بدی ولی واسه 

من به شیرینی  قندی! تو قند  منی، قند  سیاه من! 

 قند  سیاه  یزدان!
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 1پارت#

 

 یزدان#

 کسی حرف میزدی؟ا ب-

با وجود فاصله ی میانمان، رنگ ترس را به وضوح در 

چشمان زیبای آبی رنگش می بینم. گوشی موبایل میان 

انگشتان کشیده اش خشک شده و رنگ صورتش به 

سرخی گراییده و چه کسی بهتر از من می داند که 

مضطرب و نگران است، صورتِ چون  نسیم وقتی

 برفش گل می اندازد؟
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تانم بی اختیار مشت می شوند و صدایم بر خالف گشان

قلب متالطم گشته ام، با نرم ترین حالت ممکن به 

گوش زنی که نزدیک به پنجره ی اتاق ایستاده، می 

 رسد:

 چرا خشکت زده؟ میگم با کسی حرف می زدی؟-

می کند. نفس هایم تند می دوسه باری لب از هم باز 

خودش را به یقین شوند و شکی که به جانم افتاده، 

 نزدیک تر می کند.

آآآ... نه... یعنی آره. به مامانم زنگ زدم... اما -

 برنمیداره.

 

قدم های آرامم را به سمتش می کشم و همزمان با 

ابروانی باال رفته، خیره در چشمان ترسیده اش می 

 گویم:
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 مطمئنی؟!-

 

اش را به کار گرفته که بی اهمیت و خونسرد تمام سعی

بیاید و نمی فهمد که من، اورا مثل کف دستم  به نظر

ی از حرکت مردمک هایش می فهمم می شناسم و حت

 که چه دردی دارد!

معلومه که مطمئنم، ولی مثل اینکه تو مطمئن نیستی! -

 اگه میخوای بیا گوشیمو بگیر ببین به کی زنگ زدم!

 

قصد را ندارم! تا به امروز که سی و یک سال عمر  این

فته ام، حتی یکبار هم در زندگی کسی از خدا گر

د که بخواهم گوشی موبایل کنکاش نکرده ام چه برس

کسی را چک کنم، اما... اما دستم را سمت گوشی می 
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برم. نه برای چک کردن گوشی اش، فقط برای آنکه 

 عکس العمل اورا ببینم.

 

ه فکرش را می کردم، قبل از آنکه انگشتانم همانطور ک

کنند، دست دراز شده اش عقب می موبایلش را لمس 

م تنیده می شوند. رود و اخم هایش به شدت در ه

پوزخندم بی اراده است. دیدی یزدان؟ دیدی ترسید؟ 

 دیدی همانی بود که فکرش را می کردی؟

  

ی با مغزی که دارد مواخذه ام می کند درگیرم که صدا

 باال رفته ی نسیم، حواسم را جمع می کند:

 شی منو چک کنی؟کشی؟ میخوای گوتو خجالت نمی -
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اینبار مراعاتش را نمی کنم. محکم و جدی اما با تن 

 صدایی آرام جوابش را می دهم:

 دقیقا میخوام همین کارو بکنم!-

 

 یکهو و بی مقدمه داد می زند:

ری. تو بیجا غلط می کنی! تو حق همچین کاری رو ندا-

 می کنی!

 

گرد می شوند.  چشمانم بی آنکه از من دستور بگیرند،

چشمانم باال می روند و صدایم  ابروهایم به پیروی از

 شود و رنگ تعجب به خود می گیرد:کمی تند می

شعور داشته باش نسیم! صداتو بیار پایین. نمی بینی -

 تو خونه ی مادرم هستیم؟ میخوای ابرومو ببری؟
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 بار بلند تر داد می زند:این

گار تو شدی جن و اون از رفتار این چندوقتت که ان-

! اون از حرفای معنی دار امشبت من شدم بسم اهلل

راجب علی. اینم از بازخواست کردنت و چک کردن 

گوشیم. وقتی بهت میگم با مادرم حرف می زدم یعنی 

با مادرم حرف می زدم. اینکه میخوای گوشیمو چک 

ی به حرفم اعتماد نداری. یعنی به من، به زنت کنی یعن

 از کی تاحاال برای حرف زدنم با تلفن شک داری. اصال

بدم ها؟ فکر کردی منظور کاراتو  باید به تو جواب پس

نمی فهمم؟ فکر کردی خرم حالیم نیست؟ تو علنا 

 داری به زنت انگ می چسبونی!
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نیمی که فقط خدا می داند که در تمام این یک سال و 

با این زن ازدواج کرده ام، چقدر خشمم را فرو خورده 

! چقدر فریادهایم را در گلو خفه کرده ام! چقدر ام

نزده ام! افسوس که همیشه گمان می شنیده ام و دم 

کردم نسیم درست می شود و تا به امروز حتی ذره ای 

تغییر نکرده! همان دختر بیست و سه ساله ای که در 

ان متوجه ضعف اخالقی اش شدم، مانده! اولین دعوایم

ود، زود داد می زند، زود همانی که زود ناراحت می ش

بیراه بارت  تصمیم می گیرد، زود تهمت می زند و بد

می کند و در آخر، خیلی زودتر از تمامی اینها، از کرده 

اش پشیمان می شود! کاش قبل از ازدواجمان متوجه 

در آستانه ی بیست  می شدم که این زن، همین زنی که

می و پنج سالگیست، چه قدر بچه است! کاش زودتر 

فهمیدم او هنوز به بلوغ فکری نرسیده و با ازدواج 

 حق من نه، بلکه در حق خودش جفا می کند!کردن، در 
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 قندسیاه#

 2پارت#

 

من یزدانم. یزدان کیانی. مردی که صدای بلندش را 

کسی دیده. کمتر کسی شنیده و دیوانگی اش را کمتر 

اما امشب، امشب آنقدر روح و روانم آشفته شده و 

ر نسیم اعصابم را به بازی گرفته که نتوانم خودم را آنقد

 کنترل کنم.

 

مچش را چنگ می زنم و به سمت خودم می کشمش. 

همانطور که مچ ظریفش میان انگشتانم فشرده می 

 شود، از میان دندان های چفت شده ام  می غرم:
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نزن. بیشتر از این نرو رو مخم نسیم. حرف مفت -

زدم تو دهنت! اگه تو بی وگرنه تضمین نمی کنم که ن

اری، مشکلی آبرویی من نیستم. دعوایی داری، حرفی د

همشو بذار برای خونه. نه اینجا! نه توی خونه ی  داری،

 پدر و مادر من!

 

افسار پاره کرده و تهدید من انگار اثری ندارد که 

 می رود: صدایش باالتر

 باید خانوادتم بفهمناتفاقا باید همینجا حرف بزنم. -

چه افکار کثیفی تو سرته. باید بفهمن چه فکری راجب 

نت میکنی. فکر می کنی من با رفیقت در ارتباطم؟ ز

آره؟ هه! این طرز فکرت راجب منه؟ راجب زنت که تو 

این زندگی هیچی جز عشق نداده بهت؟ واسه همین 
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آورته که چند وقته از من فرار می تفکرات چندش 

 م دست می زنی؟کنی؟ واسه همینه با اکراه به

 

به خدا قسم که این زن دیوانه است! چطور می تواند 

انگشت اتهام را به سمت من بگیرد وقتی مقصر همه 

 چیز خودش است؟

 

با صدای کنترل شده ای، خیره در چشمان دریده اش، 

 می غرم:

کی از دست زدن به تو اکراه چرا اراجیف میگی؟ من -

داها چیه نسیم؟ داشتم؟ من کی به تو شک کردم؟ این ا

 دردت از کجاست که داری چرا چرت و پرت میبافی؟

دردمو بگم؟ دردم اینه که جنابعالی چندوقته رفتارت -

. به اون دهنتم قفل زدی از این رو به اون رو شده
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شه بازش نمیکنی بگی چه مرگته. همیشه همینه! همی

الل مونی میگیری و مرضتو نمیگی و فقط خون به جیگر 

. اینم از امشبت که اولش هی راجب ارتباطم من میکنی

دی و االنم میگی با کی حرف با علی بازخواستم کر

میزنی. فکر کردی من خرم منظورتو از حرفات متوجه 

 نمیشم؟

 

تنها نگاهش می کنم. چه بگویم به این زن؟ چه 

 خدایا چه بگویم؟ بگویم؟ چه بگویم؟

 

باالتر انگار با سکوتم جری تر می شود که صدایش را 

 می برد:

اصال میدونی چیه؟ هرچی راجبم فکر کردی درسته! -

 االنم داشتم زنگ میزدم علی. راضی شدی؟
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با تمام خودداری ام، با تمام آرامشی که عضوی 

جداناپذیر از یزدان است و زبان زد خیلی هاست، برای 

ار دستم برای فرود آمدن در صورت کسی باال اولین ب

ی رود و تمام وجودم، مقابل دست می رود. دستم باال م

نگ سختی ست! باال رفته ام قد علم می کند! ج

انگشتانم که میل شدیدی به کوبیده شدن بر صورت 

نسیم دارند، زورشان بیشتر از من است و من... منِ 

 یین می افتاد. بیچاره، آنقدر زور می زنم که دستم پا

 

انگار قفسه ی سینه ام چنان باال و پایین می شود که 

بر روی هم می کیلومترها دویده ام. چشمانم را با درد 

فشارم و تمام خشمم را در صدایم می ریزم و فریاد 

 می کشم:
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 خفه شو نسیم! فقط خفه شو!-

 

زیر گریه میزند. چیزی که همیشه آخر دعواهایمان، 

شود و خدا شاهد است که هیچوقت این را عایدم می 

 نخواسته ام. هیچوقت.

 

از صبح امانم را بریده و حاال با  عنتی اممیگرن ل

اوضاعی که نسیم برایم درست کرده، لحظه به لحظه 

شاهد شدید تر شدنش هستم. انگشت شست و اشاره 

ام را روی جفت پلک هایم می مالم و سعی می کنم با 

ق، آرامش را به وجودم کشیدن نفس هایی عمی

 بدهد. بازگردانم. البته اگر صدای زار زدن نسیم امان

 

 قندسیاه#
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 3پارت#

 

چشم باز می کنم و با نسیمی مواجه می شوم که در 

حال لباس پوشیدن است. به اندازه ای از دستش 

کفری ام که بی هیچ حرفی بگذارم هر جهنم دره ای 

 که می خواهد برود!

 

ق به زمان مجردی ام است، می روی تختی که متعل

می گذارم.  نشینم و آرنج هر دو دستم را روی پاهایم

سرم را میان دستانم می گیرم و شقیقه ی نبض دارم 

 شارم. را می ف
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منتظر رفتنش هستم. میخواهم برود بلکه آرامش به 

وجودم بازگردد اما با باز شدن در میفهمم که این 

 کابوس همچنان ادامه دارد.

 

ان سرش را از الی در داخل می کشد و با صورتی مام

ران، نگاهی به جفتمان می به شدت رنگ پریده و نگ

 اندازد و خطاب به من می گوید:

یزدان مادر چیشده؟ چند باری خواستم بیام تو اما -

گفتم بهتره دخالت نکنم. االن که صداتون قطع شد 

 نگران شدم گفتم یه سری بزنم بهتون.

 

دهم و گردنم را به سمت مخالف او و  جوابش را نمی

ن به آغوش مادرم نسیم می چرخانم. نسیم هق هق کنا

 پناه می برد و با هم از اتاق بیرون می روند. 
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جفت دست هایم را کنار سرم می گذارم و می فشارم. 

کاش میشد مغزم را در بیاورم و زیر آب سرد بگیرم 

 بلکه هوش از سرش بپرد و آرام بگیرد.

 

صدای قدم های کسی، حواسم را جمع می کنم. نوع با 

که چشم باز کرده و سرم را  راه رفتنش را می شناسم

ره است. به باال می کشم. او هم اخمالود به صورتم خی

 سرعت می گویم:

 نمیخواستم اینجوری بشه! واقعا نمیخواستم!-

 

دست روی شانه ام می گذارد و می فشارد. با همان 

 همیشگی اش می گوید:آرامش مثال زدنی 
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 . می شناسمت. سر چی دعواتون شد؟می دونم پسر-

 

 سرم را به چپ و راست تکان می دهم.

 نمی دونم. یعنی می دونم ولی... ولی...-

 

او بهتر از هرکسی می داند که چه قدر توضیح دادن 

چیزی برای من سخت است. او بهتر از هرکسی می 

برایم دشوار است و او داند که چه قدر توصیف حالم 

 بهتر از هرکسی می داند که من آدم داد و هوار کردن،

آن هم در این خانه نیستم. می داند چون یزدان را می 

هفت سالگی زیر بال و پر خودش  شناسد. یزدانی که از

بزرگ شده را خیلی خوب می شناسد. یزدانی که 

فهمد اخالقش شباهت عجیبی به خودش دارد را می

 لگوی من همیشه خودش بوده و بس!چون ا
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رون. هرچی شده اشکال نداره. فعال پاشو برو بی-

 احتماال اونم تا االن آروم تر شده. 

 

نمی توانم روی حرفش حرف بزنم. شاید این مرد تنها 

کسی باشد که من هیچوقت نتوانسته ام به او نه 

 بگویم.

 

با هم به سالن می رویم که همان لحظه، مامان را 

احت و گرفته مقابل درب سالن می بینم. در را می نار

مش به من می خورد. با بندد و به محض برگشتن، چش

 ناراحتی و دلخوری می گوید:

رفت. هرکاری کردم نتونستم آرومش کنم. گفت -

میخوام برم پیش مادرم. تو چیکار کردی با این دختر 

یزدان؟ دادی که تو سر این طفل معصوم زدی منو 
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ه برسه به نسیمو که هیچکس از گل نازک تر ترسوند چ

 بهش نمیگه.

 

 قندسیاه#

 4پارت#

 

کل دقیقا همینجاست! نسیمی که در طول زندگی شم

اش هرچه خواسته برایش فراهم بوده و هیچکس به او 

نگفته باالی چشمت ابرو. همین موضوع پررو و از 

 خودراضی و کم تحملش کرده. 

انم مشکالتم را با او به آرزو به دلم ماند که یکبار بتو

ار مثل راحتی در میان بگذارم. آرزو به دلم ماند که یکب

دو انسان بالغ با هم صحبت کنیم و مشکالتمان را 

باید وسط حرف های من، حتی  سامان دهیم. همیشه
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اگر صحبتم منطقی باشد، ناراحت شود و دعوا کند. این 

و زن طاقت نه شنیدن را ندارد. طاقت انتقاد شدن 

رویارویی با اشتباهاتش را ندارد. حتی اگر اشتباهی 

از آن فرار کند. به جای آنکه کند، مدام می خواهد 

سرجایش بایستد و برای برطرف کردن اشتباهش 

ستین باال بزند، به هر ریسمانی برای فرار کردن از آ

اشتباهاتش چنگ می اندازد. درست مثل همین حاال! 

واستم بگوید به علی همین حاالیی که من فقط میخ

زنگ می زدم! من به او شک نکردم. من مطمئنم بودم 

ن تماسی که میگفت به علی بوده نه مادرش! چون که آ

رف های من در میشناسمش. چون می دانم از ح

ماشین ترسیده بوده و می خواسته واقعیت را از علی 

بپرسد. اما او نگفت! باز هم پنهان کرد. باز هم از من 

رد. اگر نسیم گذشته ای با علی داشته، مهم پنهان ک

ن هیچوقت نیست! اسمش رویش است. گذشته! م
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کسی را برای گذشته اش مواخذه نکرده ام! یعنی 

ل من این است که چرا نسیمی حقش را ندارم! مشک

که یک سال و نیم با من زندگی می کند، هیچوقت هیچ 

چیز راجب گذشته ای که با علی داشته برای من 

ته؟ چرا هربار از او راجب تغییر رفتار علی می نگف

ن می زد و بحث را پرسیدم، خودش را به ندانست

عوض می کرد؟ چرا یکبار سعی نکرد واقعیت را به من 

؟ مگر من آدمی بودم که او را برای گذشته اش بگوید

 مواخذه کنم؟

 

با شنیدن صدای بابا، دست از افکار مشوش شده ام 

 می کشم.

ش یزدان. حداقل برو برسونش. توی راهم برو دنبال-

 باهاش حرف بزن.



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 ار گوشم می گوید:و بعد، آرام تر کن

زنا مثه مردا نیستن. ما مردا دوست داریم وقتی -

عصبی هستیم تنها باشیم، اما زنا دوست دارن حرف 

بزنن و حرصشونو خالی کنن. برو دنبالش. هم تو حرف 

کلتون با حرف بزن هم بذار اون حرف بزنه. شاید مش

 زدن خیلی زود حل شد.

 

نمی آید که  حرف هایش را قبول دارم و از طرفی دلم

م که تا آن سر شهر برود، نسیم را تک و تنها ول کن

پس به سرعت موبایلم را از روی میز چنگ می زنم و 

بعد از خداحافظی از مامان و بابا، بی توجه به 

هارا در پیش  آسانسوری که دارد پایین می رود، راه پله

 می گیرم.
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ه پله هارا دوتا یکی رد می کنم و خود را به سرعت ب

طبقه ی همکف می رسانم. نفس نفس زدن هایم نشان 

 می دهد که تمام پنج طبقه را یک نفس پایین آمده ام. 

 

به سرعت از ساختمان بیرون می زنم و نسیم را کنار 

نی خیابان می بینم. دستش را برای نگه داشتن ماشی

 بلند می کند که همان لحظه صدایش می زنم:

 .نسیم؟ نسیم صبر کن-

 

ند و با دیدنم رویش را عصبی بر می چرخا سر می

گرداند. با رسیدنم به او، بازویش را می کشم و خشک 

 و سرد می گویم:
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 راه بیفت. خودم می رسونمت.-

 من با تو هیچ جا نمیام!-

 گفتم.برای امشب بسه دیگه. راه بیفت -

 

بازویش را به شدت از دستم بیرون کشیده و مشت 

 ند:محکمش روی شانه ام می نشی

کری مگه؟ میگم نمیخوام باهات بیام. اصال نمی خوام -

 ریختتو ببینم. دست از سرم بردار.

 

شوند. حسی عذاب آور، قصد ابروانم در هم تنیده می

گوید سکوت کردن مغلوب کردنم را دارد. حسی که می

خواهد با نسیم به شکلی ست. حسی که از من مییکاف

سی که همیشه پس رفتار کنم که لیاقتش را دارد. ح
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شود! چون من یزدانم. یزدان هرچه در دلش زده می

سرش بگذرد و هر احساسی که داشته بگذارد، هر در 

 دهد.باشد، به کسی نشان نمی

 

 قندسیاه#

 5پارت#

 

و اورا چند  یرمبازوی نسیم را دوباره در دست می گ

قدمی همراه خودم می کشم، اما آنقدر مقاومت می کند 

ابل ساختمان می رسیم، رهایش می کنم و که وقتی مق

 سمتش می چرخم:

دردت چیه؟ میگم فقط می خوام برسونمت. همین. -

 االنم راه بیفت.
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دانم لرزد. لرزشی که درست نمیصدایش به وضوح می

 از عصبانیت است یا بغض.

ینه که عذابم میده. همین پررو بودنت. همین وقیح هم-

ای انجام میدی و بودنت. همین که هر رفتاری بخو

هرحرفی بخوای میزنی و یه جوری رفتار می کنی انگار 

یکی االن منو تورو ببینه می دونی چی تو  هیچی نشده.

سرش میاد؟ که تو داری میری عروسی و من دارم از 

ن تویی که منو آزار میدی و عزا بر می گردم. همیشه ای

خودت عین خیالت نیست. ببین چقدر بیخیالی. ببین 

ر آرومی. انگار نه انگار که با زنت توی خونه ی پدر چقد

ا گریه از اون خونه زده و مادرت دعوات شده و زنت ب

بیرون و داره برای قهر میره خونه ی مادرش. این 

یعنی تو بیخیالی کوفتیت داره دیوونم میکنه یزدان. 
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عین خیالت نیست که من دارم برای قهر میرم خونه ی 

ر نیستی یه معذرت خواهی مادرم؟ یعنی حتی حاض

 بکنی تا بمونم و نرم؟ یعنی اصال برات مهم نیستم؟

 

کنم قدرت تشخیصم را از پوزخند می زنم. احساس می

دانم پوزخند روی لب دست داده ام چون حتی نمی

حرف های اوست! بخاطر هایم بخاطر کدام یک از 

کند من هیچوقت عین خیالم نیست، یا اینکه فکر می

خواهد معذرت بخواهم برای که از من میبخاطر آن

ی این اشتباهی که مرتکب نشده ام؟ شاید هم برا

توانم هیچ جوابی به سواالتش بدهم. نه است که نمی

آنکه جوابی نداشته باشم. نه! جواب دارم، اما خیلی 

دانم بحث و جدل با نسیم مثل آب در هاون خوب می

 نه!کوبیدن است. همانقدر بی نتیجه و احمقا
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شود همان پوزخند و نگاهی متاسف و جواب نسیم می

قدم هایی که به سمت درب ساختمان کشیده 

 شوند.می

همینجا وایسا تا ماشینو بیارم بیرون. نسیم برگردم -

 ببینم نیستی خودت میدونی!

 

وانم تشخیص بدهم که لرزش صدایش تاینبار می

دانم چیزی تا شکستش ناشی از چیست! بغضی که می

 باقی نمانده.

 خیلی بی احساسی یزدان! خیلی! -

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شوم و مالیم تر از توانم تحمل کنم. نزدیکش مینمی

 قبل می گویم:

اینکه برای اشتباهی که نکردم معذرت نمی خوام بی -

مقصر خودتی؟ من احساسم؟ نمی خوای قبول کنی که 

ازت چی پرسیدم؟ گفتم قبال رابطت با علی چطور 

منظوره که من دارم به تو انگ می بوده؟ این به این 

 چسبونم؟ آره؟

 

 شود:هق می زند و لحنش با ناله آمیخته می

تو رفتارت چند وقته با من عوض شده. نسبت به من -

 سرد شدی. من میفهمم دردت چیه. به من شک کردی. 

 

 این بحث لعنتی همینجا تمام شود!کاش 
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من بهت شک نکردم. من فقط یه سری چیزا متوجه -

دم. میخواستم خودت به حرف بیای و برام اصل ش

رارو بگی ولی تو پنهون کاری میکنی. تو مدام از ماج

 حرف زدن راجب این قضیه فرار می کنی.

 

 گریه اش آرام تر اما صدایش بلند تر می شود:

ی االنم داری میگی یه سری چیزا ببین، بیین حت-

متوجه شدی. چی متوجه شدی ها؟ چی متوجه شدی؟ 

 من عاشق رفیقت بودم؟که 

 

خدایا فقط کمی صبر به من عطا کن! جز این چیزی از 

 تو نمی خواهم!

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سوویچ ماشین را از جیبم بیرون می کشم و در دستش 

می گذارم. با لحنی آرام که فقط خودم می دانم چقدر 

 د در خود جا داده می گویم:فریا

می خواستم خودم برسونمت تا یکم با هم صحبت -

ی می بینم حرف زدن با تو بی فایدست. وقتی کنیم ول

 دی حرف میزنیم. شب بخیر.آروم تر ش

 

از آنجایی که رویی برای برگشت به خانه ی بابا ندارم، 

راهم را به سمت پیاده رو کج می کنم. شاید قدم زدن 

تنهایی بتواند آتشی که در قلبم شعله ور شده، و 

 خاموش کند!

 

 قندسیاه#

 6پارت#
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فیق شفیق من! من و علی و من است! رعلی رفیق 

سامان از بچگی با هم بزرگ شدیم. با آنکه من و 

سامان در یک خانه زندگی می کردیم اما به علی 

نزدیک تر بودم. منی که با هیچکس از احساساتم 

م و از بچگی تودار بودم، بیشتر حرف صحبت نمی کرد

از های نگفته ام را با او در میان می گذاشتم. بیشتر 

آنکه به پسر عمویم شباهت داشته باشد، به برادرم 

ی کم نداشت. هیچ شبیه بود! از مهربانی و معرفت چیز

وقت در تمام این بیست و چند سال، در حقم بدی 

فیقی نکرد! نکرد. هیچوقت آزارم نداد، هیچوقت نار

هیچوقت دروغ نگفت! هیچوقت پنهان کاری نکرد! 

هردویشان... از من پنهان اما... اما... نسیم... او... 

کردند! از من پنهان کردند که روزی یک دیگر را می 

یچکس هیچ چیز به من نگفت و حتی همین خواستند! ه
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حاال هم هیچکس هیچ چیز به من نمی گوید! چرا یک 

ود که بگوید نسیم فقط تورا می خواهد؟ نفر پیدا نمی ش

اگر آن زمانی که همسر من شد، دلش پیش علی بوده 

باشد چه؟ اگر حتی همین االن... حتی همین االنی که 

ش هوای علیِ گمان می کند من بی احساسم، در خیال

 مهربان را بکند چه؟

 

جفت دست هایم را در جیب شلوارم می کنم و نگاهم 

ان می دوزم. ماشین ها به سرعت از را به انتهای خیاب

کنارم گذر می کنند. سرم را باال می کشم و با دیدن 

 سمان سرخ باالی سرم زمزمه می کنم:آ

نیا! االن نیا! حالم به اندازه ی کافی خراب هست، تو -

 خراب ترش نکن!
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باران شاید چندش آور ترین نعمت و بوی خاک خیس 

نیا باشد! پانزده خورده شاید حال بهم زن ترین بوی د

سال است که هرسال در این ماه لعنتی، باران که می 

حبس می کنم و تمام پرده هارا می  بارد خودم در خانه

کشم. مهرماه و بارانش، زجرآور ترین خاطره ی زندگی 

م را تداعی می کنند! کاش می شد این ماه را از تقویم ا

خط زد! کاش می شد نحسی اش را به پایان رساند! 

کاش می شد تمامِ سی روزش را خوابید و بیدار نشد! 

 کاش میشد! کاش!

 

روم و به ود که تنها راه می نمی دانم چقدر می ش

گذشته و علی و نسیم و سامان و خودم فکر می کنم. 

نزدیک به خانه، گوشی ام را از جیبم بیرون می کشم تا 

ساعت را نگاه کنم اما با دیدن دو تماس از نسیم و 
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، دیدن ساعت را به کل، به تماس از علیشش 

 فراموشی می سپارم.

 

قتی بر نمیدارد، شماره شماره ی نسیم را می گیرم و و

را می گیرم. حدسش را میزنم برای چه زنگ  ی علی

زده باشد! به احتمال زیاد نسیم با او هم یک دعوای 

حسابی راه انداخته و باز هم این وسط تمام تقصیر ها 

 است! به گردن من

 

هنوز سومین بوق نخورده که صدای علی در گوشم می 

 ش می لرزد!پیچد. تیره ی کمرم از شنیدن صدای

یزدان؟ یزدان تو کجایی؟ تو کجایی که بدبخت -

 شدیم...
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آخرین باری که صدای گریه ی علی را شنیده ام، بر 

می گردد به پانزده سال پیش! بر می گردد به همان 

 ن ماه لعنتی تر!خاطره ی لعنتی و هما

 چیشده؟-

 

صدایم وحشت زده است! دست خودم نیست! من از 

می ترسم! همیشه می ترسم! می  این ماه نفرین شده

 ند و دیگر برنگردد. ترسم که یکنفر از خانه بیرون بز

توروخدا بیا! خودتو برسون بیمارستان نزدیک خونه. -

نسیم... نسیمو زدن... بهش چاقو زدن یزدان... بیا 

 توروخدا... بیا...
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و انگار گریه امانش نمی دهد که صدایش قطع می 

ا هم قطع می کند! چه گفت؟ شود و همزمان نفس من ر

 علی دقیقا چه گفت؟ نسیم؟ زن من؟ چاقو؟ 

 

اولین قطره ی باران روی گونه ام می چکد! باران؟ 

؟ نسیم... مهرماه؟ رفتن و بازنگشتن؟ نسیم؟ نسیم

 نسیم!

 

 قندسیاه#
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 سروین#
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آرنجم را به محکم به بازوی الرا می زنم و با دهانی پر 

 می گویم:

 رو بده به من.ف خامه اون ظر-

 

 با آن صدای جیغ مانندش غر می زند:

آخ دردم گرفت! مگه خودت نمیتونی؟ دستتو دراز کن -

 بردار!

 

به اندازه ای از من حساب می برد که فقط با یک چشم 

غره ی پر غیض، گوشی اش را کنار بگذارد و اینبار بی 

هیچ حرفی، دست دراز کند و ظرف خامه را مقابلم 

 د. بگذار
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لبخندی به صورت می نشانم و اینبار با لحنی نرم شده 

 می گویم:

آفرین دختر خوب. دیگه هم نبینم سر سفره گوشی -

 ت باشه!دست

 

 بتام از آن طرف خطاب به مامان می گوید:

می بینی ساره جون؟ نیستی ببینی دخترت خون منو -

این طفل معصومو کرده تو شیشه! بیس چاری فقط امر 

 کنه. و نهی می

 

از آنجایی که دیگر سیر شده ام، از مامان تشکر کرده 

و از سر سفره بلند می شوم. همانطور که از کنار بتام 

می کنم، چنان پس گردنی حواله اش می کنم که گذر 

زند دست خودم به سوزش می افتد. الرا زیر خنده می
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و مامان به لپش چنگ می اندازد. بتام آخ و اوخ کنان 

ال می کشد و همانطور که گردنش را سرش را با

مالد نگاهم می کند. منی را که دست به کمر و با می

نظر می گذراند و از  لبخندی معنادار خیره اش هستم از

آنجایی که نمی تواند حرفی به من بزند، رو به مامان با 

 مظلومیتی ساختگی می گوید:

 تا کی خشونت علیه مردان ساره جون؟-

 

ارد و من فرصت را گردنش بر می د دستش را از روی

دهم. دومین پس گردنی را سفت تر می از دست نمی

مامان صدایش در زنم. الرا بلند تر می خندد و اینبار 

 می آید:

 نکن بچمو سروین. گناه داره!-
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سمتش خم شده و گوشش را می پیچانم. آخ و اوخش 

بلنده تر شده و من در حالی که سعی می کنم خنده ام 

 کنم:قورت بدهم، لحنم را پر از خباثت میرا 

این باره چندمه که دارم میگم نباید مامانو اینجوری -

 صیغه ایه؟ ها؟صدا کنی؟ ساره جون چه 

سروین ولش کن. ولش کن بذار هرچی میخواد صدا -

 کنه.

 

 گوشش را ول می کنم و رو به مامان می گویم:

ن همین شما پرروش کردین دیگه! آقا شش متر زبو-

با این  داره. بهش میگم چرا نمیری سر کار؟ میگه من

 شکل و قیافه و فالن کا فالور برم سر کار؟ 
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شش را می مالد به سرعت میان بتام همانطور که گو

 حرفم پریده و از خودش دفاع می کند:

دروغ میگم خداوکیلی؟ من با این همه طرفدار و فالور، -

 ینن چی میگن؟برم بیل بزنم؟ کشته مرده هام منو بب

اوال هر شغلی قابل احترامه، در ضمن همین بیل زدنی -

که میگی، خیلی آینده دار تر از دابسمش درست کردن 

الیو گذاشتن واسه فالوراییه که چهار روز دیگه  و

 همشون آنفالوت میکنن. بعدشم کی گفته برو بیل بزن؟ 

 

مامان طبق معمول به جانبداری از یکدانه پسرش، 

 می کند:مداخله 

 سرکارم میره. بابات دنبال کاراشه. -
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شانه ای باال می اندازم و همانطور که راهم را به سمت 

 کنم می گویم:اتاق کج می 

خداکنه! وگرنه چهار روز دیگه که رفت خواستگاری -

یکی، بابای دختره بپرسه چیکاره ای باید بگه شاخ 

 مجازی ام!

 

تامِ همیشه صدای خنده ی الرا همچنان می آید و ب

د. انگار نه انگار که من بیخیال هم همراهش می خند

 دارم سر او حرص و جوش می خورم! 

 

، با کوهی از لباس های الرا بر روی با ورودم به اتاق

تخت، مواجه می شوم. این تعداد لباس برای یک هفته 

 ماندن در رامسر زیادی نیست؟ 
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رم می خودم را با مرتب کردن وسایل و لباس ها سرگ

د و بعد دسته شان را بخورنکنم تا بقیه هم صبحانه

دریارا جمعی به دریا برویم. دوماهی از آخرین باری که 

 دیده ام می گذرد و دلم شدیدا هوسش را کرده!

 

همانطور که مانتوی مشکی رنگم را به چوب لباسی می 

 زنم، با صدای بلندی از مامان می پرسم:

 ردن مامان؟ بابا و مادر جون کی برمیگ-

 فکر کنم االناست که برسن.-

 واسه چی رفتن دکتر؟-

 

 دهد:مکثی چند لحظه ای می کند و سپس جواب می 
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فشار مادر جون افتاده بود بابات یه سر بردش به -

 دکتر نشونش بده.

 

 زیر لب زمزمه می کنم:

چه خوب که هنوز بلد نیستی دروغ بگی مادر من! باال -

 یگه دکتر رفتن نداره!و پایین شدن فشار که د

 

 قندسیاه#

 8پارت#

 

کنم که اگر مشکل باباست، مشکلی جدی در دل دعا می

ماند تا خودم برسم و به دکتر ببرمش. مینباشد. کاش 

 گرچه می دانم قبل از رسیدن من رفته تا نگرانم نکند.
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بعد از مرتب کردن اتاق و وسایل، روی تخت یک نفره 

آییم، الرا به رامسر میی گوشه ی اتاق که هروقت 

نشینم و گوشی ام را در دست خوابد، میروی آن می

کنم زنگی به بابا زنگ بزنم و گیرم. اول فکر مییم

رسد، اما بعد، دلم هوای علی را ببینم کجاست و کی می

 کند! می

 

کنم و بعد، میان مخاطبینم دنبال را باز میقفل گوشی 

شتم را روی اسمش خواهم انگگردم. تا مینامش می

 بکشم، گوشی میان انگشتانم می لرزد. 
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دیدن نام عسل بر صفحه ی گوشی، لبخندی به لبانم 

کنم و گوشی را به هدیه می دهد. تماس را وصل می

 چسبانم:گوشم می

جب ما شماره ی سالم به خانم بی معرفت. چه ع-

 شمارو دیدیم رو گوشیمون!

 سالم عزیزم، خوبی؟-

 

گذارد صدایش را بتام نمی نده ی الرا وصدای جیغ و خ

. باز این دونفر به جان هم افتادند! به درستی بشنوم

حاال الرا هیچ، بتام با بیست و شش سال سن خجالت 

 گذارد؟کشد از اینکه اینقدر سر به سر الرا مینمی

 

 روم.ا بلند شده و سمت در میاز ج
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به خوبیت گلی. تو چطوری؟ خوش میگذره مارو -

 بینی؟مین

 

بندم و از سر و صداهای اعصاب خرد کن الرا در را می

 شوم.و بتام خالص می

 سروین؟-

 

شنیدم، به سر و نه! اینکه صدایش را به درستی نمی

صدای بتام و الرا ربطی نداشت! صدای خودش گرفته 

 است! و ضعیف

 جانم؟-

 کجایی سروین؟-
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 دهم:گیج و منگ جوابش را می

سر با بچه ها. یه بهت؟ اومدیم راممگه علی نگفته -

 مونیم. هفته ای هم پیش مامان اینا می

 تونی برگردی؟چرا علی گفته بهم. میگم چیزه... می-

 

 . روندابروهایم باال می

وا... واسه چی برگردم؟ من تازه یک ساعت پیش -

 رسیدم.

 

لرزشی ناشی از بغض، به گرفتگی صدایش اضافه 

 د:گویشود وقتی که میمی

 اگه میشه برگرد تهران. یه اتفاقی افتاده. -
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چرخد تا بپرسم دهم. زبانم نمیآب گلویم را فرو می

 حال علی خوب است؟

 

چند لحظه ای مکث می کنم و قلبِ عاشقم، باالخره 

 کند:تکان خوردن مجبور میزبان فلج شده ام را به 

 علی... اتفاقی واسه علی افتاده؟ آره عسل؟-

 

. صدایش به وضوح ستو مضطرب ا لحنش کالفه

 لرزد:می

 تو بیا تهران، من واست میگم چیشده. -

 

توانم تا تهران صبر کنم! قطعا تا آنجا دیوانه نمی

 شوم!می
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یعنی چی؟ بگو چیشده. من تا تهران جون سالم به در -

 برم.نمی

 

 سکوتش به تلخی زهرمار است!

 چرا حرف نمیزنی؟ هر چی هست بگو. نگران منم-

 نباش!

 

کند و باالخره، با لحنی پر از چند ثانیه ای مکث می

 گوید:تردید می

ببین... چیزی نیست... یعنی چیز خاصی نیست... یه -

سوءتفاهمی پیش اومده... چطور بگم... علی رو گرفتن. 

 ته.االن بازداش

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 دهم:شوک زده و ناباور جواب می

 یعنی چی که گرفتنش؟ مگه چیشده؟ چیکار کرده؟-

 

کشد و با همان صدای گرفته و دماغش را باال می

 دهد:خسته جواب می

سوءتفاهمه عزیزدلم. چیز خاصی نیست. تو فقط تا -

 امشب برگرد.

 

چیزی این وسط سرجایش نیست! عسل به من زنگ 

د برگردم. آن هم برای اینکه علی گوید بایزده و می

بخاطر یک سوتفاهمی که از نظرش چندان هم مهم 

، به بازداشتگاه افتاده! برگشت من چه دردی را نیست

 ضوع اصرار دارد؟کند که عسل آنقدر به این مودوا می
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بدنم از ترس به لرزش افتاده اما با این حال جدی و 

 جنبانم:مصمم لب می

گی وگرنه اینقدر اصرار قضیه فراتر از ایناس که می-

 نداشتی که برگردم تهران. علی چیکار کرده، ها؟ 

 

آید. عسل به سرعت سر و صدایی از آن طرف خط می

 گوید:می

تونم زیاد حرف بزنم. تو بیا من فعال باید برم نمی-

واست همه چیو میگم. نگران چیزی هم نباش. حواستم 

 اشه، هوا بارونیه جاده ها لیزن.به رانندگیت ب

زنم از عسل قطع نکن. بخدا نگی چیشده زنگ می-

 پرسم.مامان مینا می
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 انگار عصبی اش کرده ام که صدایش باال می رود.

از فامیالمون به میگم چیز خاصی نیست دختر. یکی-

رحمت خدا رفته. علی که نیست توی مراسمش باشه، 

ن! یه جوری راه بیفت حداقل باید نامزدش باشه. همی

 که فردا برای خاکسپاریش اینجا باشی.

 

 قندسیاه#

 9پارت#

 

در ه امانم بریده و صدایی دلم بی طاقت شده. دلشور

 کشد:مغزم فریاد می
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یه اتفاق خیلی بدی افتاده. یه چیزی رو ازت مخفی "

  "میکنه

 

 گویم:بی اختیار می

 شناسمش؟کی فوت کرده؟ من می-

 

تواند بپیچاند که با صدایی بغض را نمی انگار این یکی

 گوید:آلود می

 نسیم. زن یزدان پسر عموم.-

 

نکنم. نسیم؟  گیرم تا سقوطمی دستم را به دیوار

نسیمی که همین چند هفته ی پیش با لیال به خانه اش 

رفتیم؟ همان دختر بیست و چند ساله ی به شدت زیبا؟ 
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مد از کردی نفست بند می آهمانی که نگاهش می

 زیبایی اش؟ 

 

گویم و چطور تماس را دانم در جواب عسل چه مینمی

و تا چندین دقیقه، نشینم کنم. روی تخت میقطع می

شود؟ مگر مانم. مگر میهاج و واج به جایی خیره می

همه جوانی، آن همه زیبایی و شور، زیر شود آن می

 خاک برود؟

 

شوم. یره میگیرم و به زمین خسرم را میان دستانم می

رود! با آنکه در چهره اش از مقابل چشمانم کنار نمی

های جوان دیده بیمارستان به اندازه ی موهای سرم زن

ام که چشم از دنیا بسته و رفته اند، اما این یکی یک 

توانم باور نمی کند.جور خاصی اعصابم را خراب می
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کنم کسی که چند هفته ی پیش، با آن همه شور و 

مهربانی برای من و لیال میز شام چیده بود،  هیجان و

کرد، چشمانش همانی که وقتی از شوهرش صحبت می

شدند، همانی که اولین بار که دیدمش ن میستاره بارا

عجب سلیقه ای داره پسر "در گوش علی گفتم 

و فردا مراسم خاکسپاری اش ، حاال مرده "عموت

 باشد.

 

ن آنکه چه از یک طرف بازداشت شدن علی و ندانست

اتفاقی افتاده، از یک طرف مرگ نسیم، حالم را به 

کمد کنند. به سرعت وسایلم که در شدت خراب می

 ریزم. کنم و در کوله ام میچیده ام، جمع می
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در حال پوشیدن لباس هایم هستم که الرا وارد اتاق 

 گوید:شود. با تعجب میمی

 جایی داری میری؟-

 

بندم جوابش را مانتویم را میهمانطور که دکمه های 

 دهم:می

یه کاری واسم پیش اومده، باید برگردم تهران. تو و -

 فته بمونید، بعدش برگردید.بتام تا آخر ه

 

 آید:کردم، صدایش در میهمانطور که فکرش را می

یعنی چی سروین؟ مارو به زور برداشتی آوردی اینجا -

ی خودت گردی؟ مارو مسخره االن خودت داری بر می

 کردی؟
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آنقدری عصبی هستم که نتوانم جلوی زبانم را بگیرم. 

 غرم:سمتش می چرخم و پر از غیض می

وردمت اینجا برای این بود که مامان بابا ببینتت و ه آاگ-

دونم تو دلتنگت نباشن. مطمئن باش خیلی خوب می

فهمی دلتنگی چیه و خانواده چه معنی ای اصال نمی

خوش گذرونی با رفیقات رو متوجه  میده. تو فقط معنی

 میشی.

 

اخمالود و دست به کمر، با لبانی که کمی به پایین 

کند. دستی به پیشانی ام د، نگاهم میمتمایل شده ان

 کنم،نفسم را فوت می کشم و همانطور که کالفهمی

دانم که زیاده روی کرده فشارم. میچشم روی هم می

 شود.خت میام اما گاهی تحمل الرا واقعا س
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دارم و سمتش می روم. کوله ام را از روی تخت برمی

اندازم و سمت خودم دست دور گردنش می

رسد. سرش روی شمش. قدش تا شانه ی من میکمی

های من به موهایش گیرد و لبسینه ام قرار می

نشانم و بند. بوسه ای روی موهای بورش میچسمی

 کنم:نجوا می

. زود عصبی شدم. معذرت ببخشید خواهر کوچولو-

 خوام.می

 

گوید. کند و چیزی نمیدستش را دور کمرم حلقه می

ه برعکس من، کینه ای نیست و خوبیه الرا این است ک

! کدام کند. البته تعجبی هم نداردزود فراموش می
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خصوصیتمان به هم دیگر شباهت دارد که این یکی 

 داشته باشد؟

 

رود. و سپس عقب میماند چند لحظه ای در آغوشم می

 زنم:کنم و لب میصورتش را ناز می

 تو این یک هفته دختر خوبی باش. مامانم اذیت نکن.-

ناراحتم نباش. من مجبور شدم وگرنه مطمئن باش 

 ذاشتم.اتون نمیتنه

 

دهد و لبخند بی با تعللی کوتاه، سرش را تکان می

کند. درست است که الرا جانش به جانی حواله ام می

هران و دوستانش بند است و باید به زور از تهران ت

دانم که جدایش کنیم، اما این را خیلی خوب می

النش فقط برای این نیست! او و صد البته ناراحتی ا
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بتام، به من خیلی وابسته اند! آنقدری که شاید همین 

ی از من، به خصوص برای الرا خیلی یک هفته دور

 سخت باشد!

 

 قندسیاه#

 10پارت#

 

زنیم. مامان و بتام در همراه الرا، از اتاق بیرون می

آشپزخانه مشغول صحبت اند که با دیدن من جفتشان 

شوند. بتام اول نگاهی به من و بعد کوله ی اکت میس

 آید:کند و زودتر از مامان به حرف میدر دستم می

 کجا؟-
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 گیرم.سوویچ ماشین را باال می

 ترمینال؟رسونی منو می-

 

 گویند:جفتشان یک صدا می

 چی؟!-

 

 خندم.می

 پیچ پیچی!-

 خوای بری؟یعنی چی سروین؟ کجا می-

 

والنی و محکم وم و گونه اش را طربه سمت مامان می

بوسم. سپس با همان لحن مخصوص به خودم که می

 گویم:کند میهمیشه دلش را نرم می
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یلی خیلی مامانی دختر بدتو ببخش. به خدا یه کار خ-

دونی فوری پیش اومده باید برگردم تهران. تو که می

 چقدر دلم واست تنگ شده. ولی بخدا مجبورم.

 

لحنی دلخور و ناراحت  الود و مغموم وبا چهره ای اخم

 گوید:می

 همیشه کارات مهم تر بوده واست تا خانوادت.-

مامان جان این چه حرفیه؟ زن پسر عموی علی فوت -

 زشته نرم واسه مراسمش. مجبورم بخدا!کرده. 

 

 گوید:زند و با هین بلندی میپشت دستش می

کیو میگی؟ همون دختره که توی مراسم نامزدی -

 باس زرد پوشیده بود؟ل
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آورم با آن لباس زرد بلندی که اورا نسیم را به یاد می

کنم و شبیه به پرنسس ها کرده بود. نفسم را فوت می

 گوید:دهم. به سرعت میان میسرم را با غصه تک

آخه چرا؟ وای االن مادرش چه حالیه؟ چقدرم -

 خوشگل بود این دختر.

 

 م:کنکشم و بحث را عوض میآهی می

 من برم دیگه مامان. -

دیدی بعدش موندی بابات و مادر جونم میکاش می-

 رفتی.می
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شود. به کل شان آه از نهادم بلند میبا یادآوری

 فراموششان کرده بودم.

 

مانم تا بابا و مادر جون پیدایشان نیم ساعتی منتظر می

شود، شود. از همان لحظه ی اول که بابا وارد خانه می

کند. به نگ پریده اش توجهم را جلب میصورت ر

برم و عطر تنش را نفس سرعت به آغوشش پناه می

که چندساله باشم. کند کشم. برای من فرقی نمیمی

نِ سروینِ بیست و هشت ساله، هنوز هم وقتی پدرم م

شوم که گیرد، دختر بچه ی کوچکی میدر آغوشم می

 .تشنه ی نوازش و محبت است
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کنم، در حالی که گی میسابی رفع دلتنبعد از آنکه ح

دستانم به دور گردنش حلقه است، خیره در چشمانش، 

 گویم:با لحنی مظلومانه و ناراحت می

خوری اصال؟ رسیا. قرصاتو میخودت نمیمشخصه به -

 اینجوری کالمون میره تو هما!

 

 خندد.آرام می

 سروین بابا. خوب خوبم! نگران نباش-

 

ا هم برای بردن پیش برگشت، بابا ر قصد داشتم زمان

دکتر جدیدی که پیدا کرده بودم به تهران بیاورم اما با 

 کنم. اوضاعی که پیش آمده مجبورم به آینده موکولش
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و البته بگویم از مادر جونی که لپ های چروک و موهای 

حنایی اش را دیوانه وار دوست دارم و هربار که 

می شود از آنکه در عین بینمش، روحم انگار که تازه می

 پیری، هنوز هم اینقدر زیبا و دوست داشتنی ست. 

 

بوسم و از تند و تند، لپ های چروک و سفیدش را می

انم پیشش بمانم که یک هفته ی تمام توآنکه نمی

هرشب برایش کتاب های شعر بخوانم، معذرت 

بوسد و مثل خواهم. در جواب، پیشانی ام را میمی

 زند:یهمیشه صدایم م

 باوانم! عزیزکم! برو به سالمت!-

 

رود از نامی که همیشه با آن صدایم دلم غنج می

خانه ی زند. باوانم در کردی به معنای جگر گوشه و می
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داند و چه چیزی ست. او من را ریشه ی خود میپدری

 تواند قشنگ تر از این باشد؟می

 

 قندسیاه#

 11پارت#

 

حافظی کرده و همراه بتام بعد از آنکه با تمامشان خدا

زنم، انگار که غم تمامم را احاطه خانه بیرون می از

. در راه، بتامِ همیشه پر شیطنت، انگار که حالم کندمی

 پرسد:فهمد. چون خیلی جدی میرا می

مطمئنی این شکل و قیافه فقط برای مرگ یکی از -

 فامیالی علیه؟
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رت و کنم. چه کسی گفته بتام حواس پنگاهش می

کنم، اکید میخوش گذران و بیخیال است؟ هیچکس، ت

هیچکس به اندازه ی من این پسر خوش قلب و 

ستم را به شناسد. هیچوقت نشده که دمهربان را نمی

سمتش دراز کنم و دستم را پس بزند. هیچوقت نشده 

گریه کنم و پا به پایم غصه نخورد. هیچوقت نشده 

ی گذر کند. هیچوقت بیخیالم شود و از کنارم به راحت

 نشده! هیچوقت!

 

 از آنجایی که از قرص بودن دهانش باخبرم می گویم:

 بازداشتگاه.عسل زنگ زد بهم، گفت علی رو انداختن -

 

گردنش به شدت سمتم چرخیده و چشمانش گشاد 

 شوند.می
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 شوخی میکنی؟-

 تونم شوخی داشته باشم؟به نظرت من االن می-

 مگه چیکار کرده؟ -

 

بی، جفت دست هایم را روی صورتم و عص کالفه

 کشم.می

دونم. هرکاری کردم عسل نگفت بهم. فقط گفت نمی-

نم یه اتفاق بدی کسوءتفاهم شده. ولی من حس می

 خواد بهم بگه.افتاده نمی

 

همانطور که با یک دست فرمان را گرفته، با دست 

کند و با لحنی اطمینان دیگرش دنده را عوض می

 :گویدبخش می
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کنه. آخه علی؟ دکتر مملکت با اون حست اشتباه می-

پرستیژ و اون آرامش مثال زدنیش، نه اهل بزن بزنه که 

و آورده پایین، نه وضع مالیش بگیم زده فک یکی ر

خرابه که بگیم چکش برگشت خورده، هنوزم که خر 

نشده بیاد تورو بگیره مهریتو بذاری اجرا، نه مثل من 

ه جرم مزاحمت برای نوامیس اهل دختر بازیه که ب

مردم گرفته باشنش، نه متجاوزه که اگه بود تاحاال به 

ت و خود من یکی رحم نکرده بود با این همه جذابی

 لوندی، نه قاتله که...

 

ام و ام که نشستهکند! من چه احمقیدارد دیوانه ام می

 کنم.با او درد دل می

خواستی بسه بتام! بسه توروخدا! االن تو یعنی می -

 دی با حرفات.منو آروم کنی؟ بدتر فکرمو درگیر کر
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 کند:شروع به ماست مالی می

روشکر! آخه نگران چی هستی؟ ندار که نیست خدا-

شاکی خصوصی داشته باشه راضیش میکنن. نشدم 

فوقش یه سند میذارن میارنش بیرون. مطمئن باش تا 

 برسی تهران میاد پیشوازت.

 

گرنه ام وست که آرام گرفتهخودم هم با همین فکر ا

 باید حالم خیلی بدتر از این باشد!

دونم. بحث من یه چیز دیگست. آخه خودمم اینارو می-

ارش به یه مورچه نمیرسه چرا باید بیفته علی که آز

 بازداشتگاه؟
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ماشین را نزدیک ترمینال نگه میدارد و با لحن کالفه 

 گوید:ای می

بذاری میرسی چندساعت دندون به اون جیگرت -

 کنی که چی؟ ینقدر خودخوری میفهمی. اتهران می

 

 چرخد و خنده کنان ادامه می دهد:کامل سمتم می

خودم مردم ولی باید بهت بگم که ما مردا ببین من -

ارزش نگرانی نداریم. اون علی که االن داری حرصشو 

خوری حتی اگه هنوز بازداشت باشه، حالش از تو می

یش که؟ مثل خودمه. چیزیو سخت شناسبهتره. می

 گیره و همه چیو حواله میده به یه ورش.نمی

 

 قندسیاه#
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گوید! به ن بی راه هم نمیگیرد از حرفش چوحرصم می

خودش نگران  نگران علی ام، گمانم اینقدر که من

 خودش نیست!

 

دهم و همزمان با سری به نشانه ی تاسف تکان می

 زنم:لب می کشیدن دستگیره ی در

لیاقت نگرانی که هیچی، شما مردا لیاقت مرد بودنم -

 ندارید.

 

نشیند و من میصدای قهقه ی بلندش در گوش هایم 

خندد که زنم. آنقدر بامزه میناخواسته لبخند محوی می
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ام همیشه حتی میان دعواهایمان اگر بخندد خنده

 گیرد.می

 

سمتش شود که همزمان با من از ماشین پیاده می

 گویم:چرخیده و می

خواد بیای دنبالم. خودم میرم. فقط حواست به نمی-

ه خش روش بیفته مو ماشینم باشه ها بتام! به خدا ی

 ذارم رو سرت!نمی

 

به "گذارد به معنای آنکه دست روی چشم راستش می

 دهم:. ادامه می"روی چشمم

برگشتنه حواست به رانندگیت باشه. زیادم سر به سر -

ا نذار. اینقدرم سرتون توی گوشی نباشه. مامان الر

بینه شما دوتارو! راستی خوره اینجوری میحرص می
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به الرا بگم، بهش بگو یادش نره قرصاشو یادم رفت 

گردین بازم فین بخوره. نبینم هفته ی دیگه که برمی

 فین بکنه ها!

 

خندد و من را مثل همیشه شیفته ی صورت بامزه می

 کند:اش می

قدر که تو مامان بزرگی، خود مامان بزرگمون مامان ینا-

 بزرگ نیست.

 

را بوده و چه کنم؟! آنقدر همیشه حواسم به بتام و ال

شان اضطراب یام که حاال از دورمواظبشان بوده

 گیرم.می

 مسخره بازی در نیار بتام. یکم جدی باش لطفا!-
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بی توجه به گفته ام، چشمان مشکی رنگش را با 

 گوید:چرخاند و میی در صورتم میشیفتگ

جای این چرت و پرتا بیا یه بغل بده به ما مامان -

 بزرگ خوشگله!

 

توانم در برابر لبخندم مقابله بکنم. واقعا که نمی اینبار

 اسم بتام برازنده ی اوست! خوشمزه!

 

اندازم. زنم و خودم را در آغوشش میماشین را دور می

 گوید:میفشارد و من را به خود می

 مواظب خودت باش عزیزدلم. رسیدی حتما زنگ بزن.-
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حساب از آنجایی که جزء دسته ی قد بلند ها به 

آیم، فقط چند سانت از او کوتاه ترم و به راحتی می

توانم ببوسمش. با آنکه جایی که ایستاده ایم شلوغ می

توانم از وسوسه ی بوسیدن لپش بگذرم. است نمی

وی ته ریش کوتاهش پس بوسه ی سریعی ر

 روم.گذارم و به سرعت عقب میمی

 

 روم، عینک آفتابی ام راهمانطور که عقب عقب می

 گویم:گذارم و با لحن پر مهری میروی چشمانم می

 مواظب خودت باش داداش کوچیکه. خدافظ!-

 

دهد و لبخند زنان جواب دستش را برایم تکان می

 دهد:می

 خدافظ آبجی بزرگه.-
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گیرم و زیر لب زمزمه راهم را در پیش می گردم وبر می

 کنم:می

کردم من اگه تورو نداشتم باید چیکار می-

تونی حتی توی بدترین شرایط حالمو تام؟چجوری میب

 عوض کنی؟

 

 قندسیاه#
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رسم و یک هوا نسبتا تاریک شده که به تهران می

 روم. عسل به پیشوازمراست به خانه ی پدر علی می
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آید و از همان ابتدا با دیدن صورت رنگ پریده، می

و چشمان و بینی سرخ و باد کرده، دستان لرزان 

 شود.های آشفته اش، دلشوره ام شدید تر میمو

 

اندازد و زیر به محض دیدنم خودش  را در آغوشم می

بندد اما خودم را زند. تمام تنم از ترس یخ میگریه می

کشم و با مهربانی میبازم. دست روی کمرش نمی

 گویم:می

 کنی؟چته دختر؟ چیشده؟ واسه علی اینجوری می-

 

به سرعت اشک هایش را خودش را عقب کشیده و 

بندد و با صدایی به کند. در را پشت سرم میپاک می

 گوید:شدت گرفته و بغض آلود می

 ببخشید توروخدا. بیا تو. بیا بریم تو بشین.-
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ا دیدن افتد. بشت سرم راه میروم و او پبه سالن می

 گویم:خانه ی سوت و کور، متعجب می

 بقیه کجان؟ -

 

نشینم و او سمت آشپزخانه راه کج میروی مبلی 

 کند.می

 گردن فکر کنم.رفتن خونه ی عموم. یکم دیگه برمی-

 کجا میری عسل؟ بیا اینجا بشین. بیا کارت دارم.-

 اول بذار یه چیزی بیارم بخوری.-

 

 کنم:فت میمخال سریعا
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خورم عشقم. بیا اینجا که از صبح منو هیچی نمی-

 جون به سر کردی تو. بیا.

 

خواهد از حرف زدن با من فرار کند که اینطور انگار می

 ورزد.برای در کنار من بودن تعلل می 

 

چرخم و با نشیند، کامال به سمتش میوقتی کنارم می

ه و به کنم. صورتش رسما ترکیددقت نگاهش می

کنم و گمانم تمام روز را گریه کرده. چشم ریز می

نمش. من دختر بیکشم تا بهتر بصورتم را جلو می

محکمی هستم! قوی و محکم! هرکس جای من باشد 

حاال باید از شدت استرس جانش به لبش رسیده 

باشد، اما من سروینم! من در کنترل احساساتم به 
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کنم نطور نگاه میشدت موفقم که حاال دارم عسل را ای

 دهم.زنم و صبوری به خرج میو از ترس زیر گریه نمی

 

فشارم. به اویی گذارم و میمیدستم را روی دستش 

 شود می گویم:که حتی در چشم هایم خیره نمی

خوای بگی این خان داداش عزیزت چیکار کرده نمی-

 که این حال و روزته؟

 

خورد. ر میلرزد و اشکی روی گونه اش سُچانه اش می

 تو چه کرده ای؟ شود! علیبند دلم پاره می

 

. بهت زده نگاهش زندیکهو و بی مقدمه زیر گریه می

 کنم! خدایا فقط خودت رحم کن!می
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 گوید:میان گریه هایش می

رسه به خدا داداش من آزارش به یه مورچه هم نمی-

سروین. به خدا اینا همش سوءتفاهمه. آخه مگه 

 شه؟می

 

پیچند. م از شدت ترس و اضطراب در هم میهای روده

 علی تو چه کرده ای؟

 

 رود:دهم و صدایم کمی باال میمیاینبار اختیار از کف 

خوای منو بکشی تو؟ د حرف بزن! میگی چیشده یا می-

 روانیم کردی!
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گذارد و جفت دست هایش را روی صورتش می

 گوید که هیچزند چیزهایی میهمانطور که زار می

 فهمم. علی تو چه کرده ای؟کدامشان را نمی

. دلم کنممیدانه های عرق را روی پیشانی ام احساس 

 خواهد از شدت استیصال و کالفگی گریه کنم!می

دارم با خشم دست های عسل را از روی صورتش برمی

دهم. صدایم مرتعش و و شانه هایش را تکان می

 گویم:ست وقتی که میعصبی

 جون علی بگو چیشده.بگو چیشده. گریه نکن. -

گذارد به درستی حرف بزند اما هق هق گریه اش نمی

 گوید:گیرد و بریده بریده میمام تالشش را به کار میت

داداش علیِ منو... به جرم...قتل گرفتن... باورت... -

شه...علی... علی... قاتل شه؟ باورت میباورت می

خوام دکتر یگفت... مباشه؟ کسی که از بچگی می
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شم... تا حال آدمارو خوب کنم... کسی رو بکشه؟ 

.. زن... زن بهترین رفیقش رو... اونم... اونم نسیم رو.

 شه؟زن... زن پسر عموش رو... تو... تو باورت... می

 

 قندسیاه#

 14پارت#

 

کوبد. انگار کسی با تمام قدرتش، سنگی بر سرم می

روند! می کوبد که چشمانم سیاهیآنقدر محکم می

گیرد. علی تو خواهم سقوط کنم که کسی من را میمی

 چه کرده ای؟
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یه ی دیوانه کننده ای که در گوش هایم صدای گر

کند، قطع شده و صدای دیگری انعکاس پیدا می

 شود:جایگزینش می

سروین؟ سروین خوبی؟ خاک بر سرم چیشدی؟ -

توروخدا تو توی این شرایط اینجوری نکن. سروین؟ 

 وین؟سر

 

کنم! کنم! باور نمیتمام تنم لمسِ لمس شده. باور نمی

نین چیزی! محال است! علی محال است! محال است چ

 تو چه کرده ای؟

 

پراند! با چشمانی چک محکم عسل هوش از سرم می

گرد و لبهایی که از شوک، میانشان فاصله افتاده 

کنم. او چه گفت؟ علی را به جرم قتل نسیم نگاهش می
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ست دیگر مگر نه؟ گوید؟ شوخیته اند؟ جوک میگرف

سرکار  یکی از مسخره بازی های جدید علی برای

 گذاشتن من است حتما!

 

کند و من به کشد و زار زار گریه میعسل در آغوشم می

شود عسل برای سرکار کنم که مگر میاین فکر می

شود برای اذیت گذاشتن من اینطور گریه کند؟ مگر می

ه بپوشد و من را از رامسر به تهران باز کردنم سیا

 گرداند؟ علی تو چه کرده ای؟

 

کند. شود و منِ شوک زده را نگاه میا میاز آغوشم جد

 گوید:گیرد و میترسیده صورتم را در دست می
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چرا هیچی نمیگی سروین؟ چرا خشکت زده؟ یه -

چیزی بگو. گریه کن ولی اینجوری نباش. خدایا این 

 به سرمون نازل شد؟ چه بالیی بود

 

من تنها در جوابش، با صدایی بی جان و شوک زده، 

 گویم:که اصال در این دنیا نیست میشبیه به کسی 

اشتباه شده... حتما اشتباه شده...من... من باید برم... -

 باید برم پیش علی... باید از خودش بپرسم چیشده...

 

ن گیج شوم. سرم یک آو بعد، به سختی از جا بلند می

گذارم یرود. به سرعت دست روی شانه ی عسل ممی

 نالد:گیرد و ملتمسانه میمیتا نیفتم. مچم را 

خوای بری؟ نرو سروین. این ساعت آخه کجا می-

 دیوونه شدی؟
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من؟ من دیوانه شده ام؟! درست است! من دیوانه شده 

ام! کسی که دوستش دارم به جرم قتل در زندان است 

من عجیب نیست نه؟ علی تو چه  پس دیوانه شدن

 کرده ای؟

 

آید و من سرم میافتم. عسل پشت به سختی راه می

دارم. جان در تن ندارم و به کمک دیوار قدم بر می

ایستم و دستم را رود. سرجایم میسرم مدام گیج می

شود بندم. یعنی میگذارم و چشم میروی سرم می

ارم که این اش خواب باشد؟ من همچنان باور ندهمه

کنم! علی تو چه کابوس را دارم در بیداری تماشا می

 کرده ای؟
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عسل گویا با دیدن حال من گریه از یادش رفته! 

 گوید:گیرد و میترسیده و نگران بازویم را در دست می

 تو داری پس می افتی آخه کجا می خوای بری؟-

 

فهمد؟ نامزدم را، کسی را که دوستش دارم به چرا نمی

م قتل گرفته اند و من تازه حاال خبر دار شده ام. جر

 بشینم و هیچ کاری نکنم؟ توقع دارد سرجایمبعد 

 یه... یه لیوان آب... یه لیوان آب بهم بده.-

. فقط تو جایی نرو. بیا باشه باشه االن میارم واست-

بشین. بیا بشین تا واست آب قند بیارم حالت یکم بیاد 

 سرجاش. بیا بشین.
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کنم هیچ نشاند. احساس میزور روی مبلی می ا بهمن ر

ر روحم از تنم جدا شد همان جانی در تنم نیست. انگا

جایی که عسل گفت علی را به جرم قتل نسیم... چه؟ 

نسیم؟ وای خدای من! قتلِ نسیم؟ نسیم را علی کشته؟ 

عسل مغز خر خورده؟ این چرت و پرت ها چیست؟ 

خواهد اورا بکشد؟ علی علی با نسیم چه کار دارد که ب

 تو چه کرده ای؟

 

گر همین امشب نفهمم توانم بنشینم. باید بروم! انمی

 گیرم!چه اتفاقایی افتاده آرام نمی

 

خواهم از جا بلند شوم که عسل از آشپزخانه داد می

 زند:می
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از جات تکون بخوری حتی آدرس اون کالنتری که -

 بردنش رو هم بهت نمیدم.

 

شود و سمتم خارج میمراه آب قندی از آشپزخانه ه

د، لیوان را از لرزنآید. با دستانی که به شدت میمی

روم. نه! هیچ چیز گیرم و یک نفس باال میدستش می

کند. این آتشی که در قلبم شعله ور شده خاموش نمی

سوزم! علی تو چه کرده ای؟ چه کرده ای؟ دارم می

 لعنتی تو چه کرده ای؟

 

 قندسیاه#
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دانم با کدام نیرو، جسم نیمه جانم را از اتاق نمی

گیرند کشم. صداها در سرم جان میبیرون میبازپرس 

کنم. و من روی صندلی رنگ و رو رفته ای سقوط می

انگیز در سرم جیغ می کشد. یکی از صداهای رعب

گوید که علی را صدایی که متعلق به عسل است و می

اند! صدای دیگری که متعلق به جرم قتل نسیم گرفته

گوید علی می به بازپرس پرونده است با لحنی ترسناک

نسیم را خون آلود و چاقو خورده به بیمارستان برده. 

انگیز به جانبداری از همان صدای اولی با حالی رقت

گوید داداش علیِ من آزارش به یک مورچه هم علی می

سیم در خانه نرسیده. صدای دوم با گفتن اینکه علی و ن

د گویدهد. اولی میتنها بوده اند مخالفتش را نشان می

اینها سوءتفاهمند و دومی با گفتن آنکه مدارک نشان 

دهند علی و نسیم با یکدیگر گذشته ی عاشقانه ای می
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ام می کند! به شکلی که یکهو و بی اند، دیوانهداشته

دهم و زیر مقدمه، تمام خودداری ام را از دست می

 زنم.ریه میگ

 

لرزد و صدای گریه ی بلندم نگاه چند تمام جانم می

کند. من سروینم. دختری که از فری را درگیرم مین

بچگی در کمتر مواقعی گریه می کرد و آن هم فقط در 

ی مرا دیده اند، بتام تنهایی اش! تنها کسانی که گریه

شود که من، منِ سروین و مامان اند! آنوقت چطور می

ور در یک کالنتری، تک و تنها نشسته ام و با اینط

نم؟ این اشک ها برای کدام درد زصدای بلندی زار می

بی درمان من است؟! نامزدم که به جرم قتل در زندان 

است، نسیمی که مرده یا سروینی که فهمیده نامزدش 

 عاشق زن دیگری بوده؟
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کنم کمی به خودم مسلط شوم. با دستان سعی می

ک هایی که انگار تمامی ندارند از صورتم لرزانم اش

 زنم.کالنتری بیرون میی بعد، از زدایم و کممی

 

کنار خیابان می ایستم و دستم را برای تاکسی زرد 

کنم. بی توجه به من، از کنارم رد رنگی بلند می

ایستد و من شود. تاکسی دوم اما جلوی پایم میمی

 شوم. سوار می

 

گرفتن  ایم را محکوم به آرامتمام طول مسیر، چشم ه

ت من نیست! برای ام دسکنم، اما کنترل مغزِ لعنتیمی

 بار هزارم فریاد می کشد:

 "ای؟علی تو چه کرده"
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با سروین، با  به راستی تو چه کرده ای علی؟ تو با من،

ام بدهد، چه کسی که هیچ احدی نتوانسته بود بازی

 کرده ای؟ 

 

رسم. کنم، به خانه میزودتر از آنچه فکرش را می

 شوم. کنم و پیاده میایه را حساب میکر

 

خورد، پوزخند در آسانسور، چشمم که به صورتم می

زنم. چیشد سروین خانم؟ تو همانی نبودی که می

گفتی هیچ مردی ارزش غصه خوردن ندارد؟ قیافت می

 ات را ببین! انگار عزیزترین کست مرده! 
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چشمان سرخ دختر رو به  لرزد. چشم ازام میچانه

انسور که کنم گریه نکنم. آسگیرم و سعی میویم میر

شود، به یاد شب آخری که با هم ایستد و در باز میمی

افتم. همینجا بودیم! مثل همیشه نگاه شیفته بودیم می

ای به من انداخت و دستش را به معنای بفرمایید به 

 جلو کشید و گفت:

 نم! بفرمایید!شما همیشه مقدم ترید خا-

 

آور تا پشت شود و اشک های چندشگلویم متورم می

بندند. به سرعت از آسانسور بیرون هایم صف میلکپ

زنم تا مانع ریزششان شوم اما به محض آنکه پا در می

بندم و سالن گذارم و در را پشت سرم میخانه می

مان خانه ای که روزی در آن مجلس خواستگاری

بینم، اختیار چشم هایم از دستانم یبرگزار شد را م
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م و همانجا سقوط زنشود. زیر گریه میخارج می

. زار زار به حال علی و نسیم نه، به حال خودم کنممی

 کنم!گریه می

 

تمام سالهای زندگی ام دم به تله ندادم که مبادا مردها 

گویند. که مبادا یکی بیاید، قلبم را همانی باشند که می

ند و آن در سطل آشغال بیندازد و برود! اما دستمالی ک

به هم زد! او جوری من را نگاه  علی تمام معادالتم را

کرد! او جوری من را کرد که هیچکس نگاه نمیمی

خواست. چطور خواست که هیچکس نمیمی

توانستم این توانستم دلم را به او ندهم؟ چطور میمی

 ؟بار هم دم به تله ندهم؟ چطور میتوانستم
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شوم، با قدم هایی ناهماهنگ به کمی که آرامتر می

خورم. سپس به سمت آشپزخانه رفته و کمی آب می

 گیرم.تلفن خانه رفته و شماره ی بتام را می

 

 قندسیاه#

 16پارت#

 

کند، صدایم را صاف وقتی شروع به بوق خوردن می

 کنم و همان لحظه صدای بتام در گوشم می نشیند:می

 جونم؟-

گوشیم خاموش شده بود نتونستم بهت . من سالم-

 سیدم. نگرانم نباشین.خبر بدم که ر
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 گوید:بتام با صدای متعجبی می

 سروین؟ خودتی؟ چرا صدات اینجوریه؟-

 

گیرم کنم و تمام سعیم را به کار میتک خنده ای می

 که لحنم کامال عادی جلوه کند:

ه فکر کنم سرماخوردم. آخرش الرا خانم مریضیشو ب-

 منم داد.

 

س بتام شود و سپچند لحظه ای سکوت حکم فرما می

دهد برای نشنیدن بقیه با صدای آرامی که نشان می

 گوید:است می

تونی بگی. چیشده؟ به هرکی دروغ بگی به من نمی-

 علی رو دیدی؟
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آوردن نامش، برای شبیخونِ دوباره ی بغض به گلویم 

بگویم؟ بگویم  ست! چه بگویم؟ به خانواده ام چهکافی

ر سابقش در تان به جرم قتل دوست دختداماد آینده

 زندان است؟ 

 نه ندیدمش.-

 با عسل حرف زدی؟ فهمیدی جریان چیه؟-

 

نگاهی به در و دیوار های خانه ی نیمه تاریک 

توانم یک هفته ی تمام، با این اندازم. چطور میمی

 حال در این خانه ی سوت و کور دوام بیاورم؟

یشه زودتر برگردین؟ مثال تا دوسه روز ... مبتام-

 دیگه...
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 گوید:با لحنی عصبی اما صدایی کنترل شده می

چی شنیدی که این حالته؟ نگو چیزیت نیست که من -

از وقتی چشم باز کردم تورو باالی سرم دیدم تا همین 

فهمم االن. پس وقتی با این لحن میگی بتام می

 ذاره.ولی غرورت نمی خوای گریه کنی و حرف بزنیمی

 

توانم خودداری کنم. اشکی که روی نمیبیش از این 

 نالم:کنم و میگونه ام روان شده پاک می

 فهمی یعنی چی؟علی رو به جرم قتل گرفتن بتام. می-
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رسد. چند هیچ صدایی از آن طرف خط به گوشم نمی

ثانیه ای طول می کشد که صدایی شبیه به بسته شدن 

 پیچد:م و بعد از آن صدای بتام در گوشم بدر را بشنو

 چرا چرت و پرت میگی سروین؟ این اراجیف چیه؟-

 اراجیف نیست. همین االن کالنتری بودم. -

 

 گوید:کند! با صدایی بهت زده و ناباور میباور نمی

 محاله همچین چیزی.-

 

 زنم:پوزخند می

دونی چیه؟ اینکه مقتول نسیمه. محال تر از اون می-

قبال با  پسر عموش. کسی که شواهد نشون میده زن

 علی رابطه داشته.
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 اینبار صدایش شبیه به فریاد است:

 چی؟!-

 

برای خالصی از بغض سمجی که بیخ گلویم را چسبیده 

دهم. چندین نفس عمیق می کشم آب دهانم را فرو می

و به بتامی که مدام در حال پرسیدن سوال است تنها 

 گویم:می

نتری هیچی. خودم همین االن کال هی شده نهنه اشتبا-

بودم. از خود منم بازجویی کردن. حتی با منم مثه یه 

 مجرم رفتار کردن.
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گذارد به شکستم اعتراف توانم بگویم! غرورم نمینمی

، اما باالخره پا رو غرورم گذاشته و واقعیت را به کنم

 آورم:زبان می

 . علی...مدرک دارن از چیزایی که میگن. علی..-

البته مدارکی که پلیس پیدا  علی با نسیم رابطه داشته.

کرده مال قبل از ازدواج نسیم بوده. انگار نسیم برای 

زنه. اما ازدواج با پسر عموی علی رابطشونو بهم می

 خواست...خواستتش. که اگه نمیعلی می

 

خورد. صدایم از گریه ام سُر میاشکی روی گونه

 گویم:دامه ی حرفم میلرزد وقتی در امی

ست حداقل چتایی که مال دوسال پیشن خوااگه نمی-

داشت. عکسای هنوز توی گوشیش نگه نمی

ی اینا به کنار. پلیس داشت. همهدونفرشونو نگه نمی
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چند تا کادو و عکس توی خونه ی علی پیدا کرده که از 

نوشته های روشون فهمیدن از طرف نسیم بوده. از 

ی و یزدان تو تل اتفاق افتاده، نسیمطرفی شبی که ق

کنی خونه ی مادر یزدان دعواشون میشه. حاال فکر می

سر چی؟ سر علی! سر اینکه چه گذشته ای بینشون 

بوده. بعدشم نسیم از خونه ی مادر یزدان میزنه بیرون 

و میره خونه ی خودش. حاال اینکه چجوری چاقو 

خصه! میخوره و علی میبرتش بیمارستان کامال مش

اجرارو براش گفته و یعنی نسیم به علی زنگ زده و م

علی رفته پیشش. حتما بعدشم دعواشون میشه و علی 

 با چاقو می زنتش!

 

 قندسیاه#
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تمامی اینها حرف های پلیس است! البته من هم 

گیرم وگرنه ام و از مغزم فرمان نمیاحساساتی شده

لی این کار را هر آدم عاقلی می فهمد که محال است ع

 کرده باشد!

 

 بتام با لحنی عصبی می غرد:

این چرندیات چیه میگی؟ حالیته اصال چی میگی؟ -

حالت خوبه؟ علی بیاد به کسی که میگی قبال دوستش 

داشته چاقو بزنه؟ به زن پسر عموش؟ اونم کی؟ علی؟ 

مردی به مهربونی و انسان دوستی علی دیدی که این 

ساتی میشی الکی؟ عسل زنی؟ چرا احساحرفو می

فته! اینا همش سوءتفاهمه. تا وقتی خود علی درست گ

 نگه اینکارو کرده من محاله که باور کنم اینکارو کرده.
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 نیشخند میزنم.

گفت اون که کال هیچی نمیگه. بازپرس پرونده می-

زنه! هیچی! انگار شوکه شده. تموم هیچ حرفی نمی

ه پلیس پیدا کرده مدارک بر علیه خودشه. تنها چیزی ک

ده که توی خونه ی نسیم افتاده بوده. به من یه گردنبن

نشونش دادن که ببینم مال علیه یا نه. ولی من تاحاال 

 همچین گردنبندی رو ندیده بودم!

 

 هنوز هم شوکه و گیج است. درست مثل من!

 کنم خوابم.کنم سروین. احساس میباور نمی-
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کشم. اتفاقاتی که ام میدستی روی گلوی متورم شده

 ام چه کنم؟ه کنار، حاال باید با خانوادهافتاده ب

 

کنم، حرف های تلنبار شده در مغزم را باال و پایین می

سبک سنگینشان کرده و بعد، چسب محکمی بر دهانِ 

زنم و خطاب به بتامی که مثل من ام میقلبِ بیچاره

 گویم:سکوت کرده و در فکر فرو رفته می

من میگم که زنی اما سی نمیحرفی به کدونم می-

محکم کاری کرده باشم. لطفا تا وقتی بهت نگفتم 

 هیچی از این جریان به مامان اینا نگو.

 

 هایم می پرد:میان حرف

 اگه پلیس سراغ ما هم اومد چی؟-
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کنم کاری به خانواده ی نامزد قاتل پرونده فکر نمی

آورم ر در نمیداشته باشند و البته، من از این چیزها س

 گویم:ش میپس در جواب

فهمن. اگه این اتفاق افتاد که هیچی. خودشون می-

 ولی تو فعال هیچی نگو. بذار ببینم چی میشه. 

 

 پرسد:بتام با تردید می

 خوای چیکار کنی االن؟می-

 

زند در کمال صداقت، بی توجه قلبی که دست و پا می

 زنم:لب می ام جدا کند،تا چسبی که بر دهانش زده
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مئن شم حرفایی که شنیدم راسته یا نه. اول باید مط-

گیرم ولی مطمئن باش اگه حرفایی بعدش تصمیم می

 که شنیدم درست باشه...

 

سخت است گفتنش! شبیه به جان کندن می ماند! 

دست روی قلبی که از شدت نفس تنگی به تکاپو 

 دهم:گذارم و با صدای لرزانی ادامه میافتاده می

زنم چون من چسب زخم این نامزدی رو بهم می -

 کسی نیستم!

 

 گویم:کند. میان حرفش پریده و میبتام اعتراض می

گوشم از این حرفا پره بتام. خواهشا تو نگو دیگه این -

اراجیفو! اگه حرفای پلیسا درست باشه میدونی یعنی 

چی؟ من حتی اگه جلوی مامان بابا هم بایستم و از 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دانه دفاع بکنم، ن که به جرم قتل توی زنداماد آیندشو

اگه حتی اونارو هم قانع بکنم که نامزدیمون رو بهم 

تونم با این ننگ کنار بیام. خیلی خوب نزنم، بازم نمی

دونی که برای من هیچی مهم تر از غرور و می

 شخصیتم نیست!

 

شود. غم و لرزشی ناشی از بغض، به صدایم افزوده می

 فهمید! کلمه به کلمه ی جمالتم شود ازدرد را می

حاال یکی پیدا شده که از قضا منم دوستش دارم ولی -

دوست داشتن من دلیل بر این نمیشه که بتونم با 

همچین چیزی کنار بیام! این آدم، وقتی عاشق یکی 

 دیگه بوده وارد زندگی من شده. 

 

 گوید:به سرعت می
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 از کجا اینقدر مطمئنی؟ -

ک نکرده رو پاوز چتا و عکساشون از اونجایی که هن-

بوده. اون عاشق یه نفر دیگه بوده و وارد زندگی من 

شده بتام! یعنی اینکه برای فراموش کردن اون به من 

رو آورده. از یکی دیگه زخم خورده و خواسته با وجود 

فهمی؟ من زخمشو ترمیم کنه! من رو بازی داده! می

 بازیم داده!

 

کجاست!  دانم منشا این دردنمی درد دارم! درد دارم اما

کنم و در عین حال، به شدت احساسش نمی

کنم! جسمی نیست و به گمانم روحم به احساسش می

شدت خونریزی دارد. روحی که علی برای آسیب زدن 

دهد! خنده دار نیست؟ علی به آن هیچ تقاصی پس نمی

به جرم آنکه جسم جاندار نسیم را بی جان کرده به 
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به روح من هیچ اده اما برای آسیب زدن زندان افت

تقاصی پس نخواهد داد! لعنت به تمام قانون های دنیا! 

چرا هیچ مجازاتی برای سالخی کردن روح و روان 

انسانها وجود ندارد؟ کجای این دنیا عدالت دارد؟ 

 کجایش؟ دقیقا کجایش؟

 

 قندسیاه#
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قطع  زنم و بعد، تماس راکمی دیگر با بتام حرف می

تواند ا بتام، برای اولین بار نمیکنم. حرف زدن بمی

دهد، اوضاع زیادی حالم را عوض کند و این نشان می

 خراب است!
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در همان فضای تاریک خانه، روی همان کاناپه ای که 

شوم. دستانم را به دور نشسته ام، در خودم جمع می

ام را روی زانوام زانوهایم حلقه کرده و شقیقه

ایم روی هم می افتند، ارم. به محض آنکه پلک هگذمی

بندد. به روز اولی که علی را دیدم در ذهنم نقش می

کردم آمده بود. تازگی به بیمارستانی که در آن کار می

مهربان بود و جذاب! خوش رو بود و دوست داشتنی! 

اولین باری که با هم به مریض ها سر زدیم و 

ی بی اندازه اش با ویزیتشان کرد، با دیدن مهربان

ها حس خاصی نسبت به او پیدا کردم. حسی مریض

شبیه به احترام! او در مرحله ی اول برای من دکتری 

 قابل احترام بود!
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احساس کردم نشاط و  ،چند ماهی که گذشت

رود و از آنجایی که با او اش روز به روز تحلیل میانرژی

به مسائل بودم، دلیلش را پرسیدم و او  صمیمی شده

داد! ناراحتی و غم به وضوح در  خانوادگی ربطش

اش مشخص بود و آن علی خنده رو و مهربان به چهره

 رباتی غمگین مبدل گشته بود! 

 

چندباری سعی کردم خوشحالش کنم. او رفیقم بود و 

برای من بسیار دوست داشتنی! اما به گمانم  علی در 

موضوعات همان روزهایی که ناراحتی و غمش را به 

داد، نسیم ترکش کرده بود! و او یخانوادگی ربط م

مانده بود و یک دل شکسته و سروینی که شاید رابطه 

 توانست دل شکسته اش را ترمیم کند.با او می
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 منطقم اما صدایش در می آید:

اگه فقط به خاطر ترمیم قلب شکسته ی خودش بود "

؟ پس چرا بعد از این که حالش خوب شد ولت نکرد

 "خواستگاریت؟ چرا نامزد کردید؟ چرا؟چرا اومد 

 

زنم و او را هم ساکت اینبار چسبی به دهانِ مغزم می

کنم! حاال فقط خود هستم و خودم! از خودم می

خواهی مردی خواهی چه کنی سروین؟ میپرسم میمی

را که هیچ چیز جز مهربانی و عشق از او ندیده ای، در 

امزدی را به هم ؟ اگر این نچنین شرایطی تنها بگذاری

بزنی، با وجدانت چه خواهی کرد؟ شب ها چه طور 

خواهی خواهی سر روی بالشت بگذاری؟ چطور میمی

برای انجام این کار خودت را قانع کنی؟ که او دلت را 
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شکسته و غرورت را لگد مال کرده و اینکه رهایش 

 کنی حق اوست؟ 

 

 به جرم قتل علی کیست سروین؟ نامزدِ تو! مردی که

دانی که همسر رفیقش در زندان است! و تو خوب می

دانی چنین اتهامی علی قاتل نیست! و خیلی بهتر می

برای دکتر علی اکبری از هزاران بار مردن، دردناک تر 

خواهی است! حاال در این اوضاع قمر در عقرب، می

رهایش کنی؟ آن هم برای اینکه غرورت جریحه دار 

 توانی؟نی؟ واقعا میتواسته؟ میشده و قلبت شک

 

گذارم! به تمامِ شب، حتی یک ثانیه چشم بر هم نمی

اندازه ی مسافت یک شهر را در سالن چندمتری خانه 

شینم و گاهی شوم و میمی پیمایم. گاهی خسته می
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کنم. چه روم و فکر میشوم و راه میدوباره بلند می

 آیدم بر میتوانم بکنم؟ چه کاری از دستکنم؟ چه می

که بکنم؟ حاال به فرض که من نامزدی ام را هم به هم 

شود؟ از شود؟ علی تبرعه مینزنم. چیزی درست می

 آید تا برای آنکه ببخشمش تالشی بکند؟ زندان در می

 

چسبانم! وسط خانه سحرگاه است که دیگر آمپر می

زنم. هیچوقت خودم را نشینم و دوباره زیر گریه میمی

ام! هیچوقت برای اصل ندیدهضعیف و مست اینقدر

ام و هیچوقت اینقدر به تصمیم گیری اینقدر دودل نبوده

ام! اما چه کنم؟ چه کنم که نمی احساساتم بها نداده

توانم به دست و پا زدن های قلبم بی اعتنا باشم؟ علی 

توانم بخاطر یک بدی، به من بد کرده اما من چطور می
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گذارم و بدترین جا زیر پا بتمام خوبی هایش را یک

 ضربه را در این اوضاع به او بزنم؟

 

گیرم! من زند، باالخره تصمیم خودم را میآفتاب که می

توانم بی تفاوت به علی و مشکلی که برایش نه می

توانم با کسی که پیش آمده، بگذارم و بروم، نه می

بخشم! مانم! اما نمیام داده بمانم! من میبازی

نکه آدم بخشنده ای نیستم، برای م نه برای آبخشنمی

شود همیشه خودم را آنکه بخشیدن علی باعث می

برای خرد کردن و کوچیک شمردنم مقصر بدانم و 

همیشه به علی مشکوک باشم که آیا واقعا دوستم دارد 

 دهد؟ام مییا شاید همین حاال هم دارد بازی
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کنم برای یمانم اما نه همیشه! تالش ممانم! میمن می

نجات علی. به هر شکل که شده از این منجالب 

دهم نه برای آنکه دوستش دارم، نه برای نجاتش می

آنکه نامزد من است، فقط برای آنکه همیشه دستم را 

گرفته و کمکم کرده. برای آنکه قبل از آنکه اورا نامزد 

دانم! من تمام جانم را خودم بدانم، بهترین رفیقم می

قلبم را شکسته نه، برای نجات نامزدی که  برای نجات

گذارم و رفیقی که همیشه در حقم خوبی کرده وسط می

دهم! من سروینم و به سروین دانم که نجاتش میمی

ایمان دارم! به دختری که هربار تصمیم به کاری گرفته، 

ایمان دارم. پس  آن را انجام داده و به مقصد رسانده

ی که علی را ست همان روزتوانم و دراینبار هم می

نجات بدهم و او را از زندان بیرون بیاورم، برای همیشه 

کنم تا یادش بماند روم! ترکش میاش میاز زندگی

 بازی دادن آدمها چه عواقبی دارد.
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ام به صدا در می به محض ورودم به دادسرا، گوشی

م عسل، کشم و با دیدن ناآید. از کیفم بیرونش می

 کنم.سنگینم را فوت مینفس 

 جانم؟-

 

 صدایش از دیروز هم خسته تر و گرفته تر است!

 سالم سروین، خوبی؟-
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کشم جوابش همانطور که قدم هایم را سمت پله ها می

 دهم:را می

 سالم. خوبم، جانم کاری داری؟-

 رسیدی دادسرا؟ بابام اونجاس؟-

 آره رسیدم ولی پیداش نکردم هنوز.-

 

دهم و به گوش م را به دست دیگرم انتقال میایگوش

 چسبانم. چپم می

 دیشب چی؟ رفتی کالنتری؟ چیشد؟-

خواستی بشه؟ ازم بازجویی کردن. آره رفتم. چی می-

علی رو هم نتونستم ببینم. ببینم میشه بعد از دادسرا 

 باهاش حرف بزنم یا نه.
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لب اش در می آمد و من از کالفگی طبق معمول گریه

فشارم. خودم کم بدبختی دارم که حاال هم می روی

 بخواهم به عسل هم دلداری بدهم؟

الهی بمیرم واسه داداشم. یه عمر درس خوند، یه -

عمر جون کند که تهش بشه این؟ تهش آبروش توی 

دوست و آشنا و فامیل بره و همه با انگشت نشونش 

بدن بگن زده زن پسر عموشو کشته چون عاشقش 

 بوده؟

 

در عروقم یخ می بندد! از دیشب تا به االن این ن خو

بار سوم است که روحم از تنم لحظه ای جدا می شود 

 گردد. و دوباره به تنم باز می

 چ... چی میگی عسل؟ کی... کی همچین حرفی زده؟-
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مردی با حواس پرتی تنه ای به منی که وسط راهرو 

وی افتاد و رایستاده ام می زند. گوشی از دستم می 

شود. به جای آنکه عذر بخواهد بر ها پرت می سرامیک

 زند:سرم داد می

 خانم حواست کجاست؟ چرا وسط راه وایسادی؟-

 

ام که اصال اهمیتی به آنقدر گیجم، آنقدر منگ و دیوانه

دهم. با دستانی یخ زده و لرزان، گوشی ام حرفش نمی

ضخیمش، دارم. به لطف قاب می را از روی زمین بر

اندازم و با ده. نگاهی به صفحه اش میچ چیزش نشهی

دیدن صفحه ی خاموش شده اش، حرفم را پس 

 گیرم! انگار یک چیزش شده!می
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اندازم و با بغضی جوشان، راهم گوشی را در کیفم می

دهم. همینم مانده بود! اینکه با انگشت را ادامه می

 ت که برایمان کنند. الزم اسنشانمان بدهند و مضحکه

 زارم بگویم علی تو چه کرده ای؟!بار ده ه

 

با پرس و جو، اتاقی که قرار است قاضی روبه روی 

کنم. روی علی بنشیند و با هم مالقات کنند را پیدا می

ای درست روبه روی درب همان اتاق می نشینم صندلی

و خیره به مردمی که هرکدام با کوله باری از مشکالت 

ت خودم فکر به مشکال شوند،می از روبه رویم رد

 کنم.می

 

رسد. وقتی هیبت عمو عماد، پدر علی هم می کمی بعد،

بینم، دلم پر از غم درشت و سرتا مشکی اش را می
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کنیم. وقتی شود! با هم سالم و احوال پرسی میمی

گوید که گیرم با ناراحتی میسراغ مادر علی را می

م که فهمزه میحالش بد شده و بیمارستان است. تا

چرا نیامده. پس باالی سر مادرش مانده! عسل 

 خانوادگی مخفی کاری را خوب بلدند!

 

آورند. مانیم تا باالخره علی را میربع ساعتی منتظر می

و درشتش را  وقتی از ته سالن، قد و هیکل مردانه

بینم، قلبم به احترامش می ایستد. بی اراده از جا بر می

ی را که از آلود، مردمانی اشک خیزم و با چشمی

شرمندگی سر به زیر انداخته و با شانه هایی فرو 

آید، نگاه افتاده، دستبند زده شده به سمتمان می

کنم. خدایا چه شد که این شد؟ چه شد این بال بر می

 مان آمد؟سر زندگی
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ای به چشم هایم لرزد و من لحظهام از بغض میچانه

 دهم. یاجازه ی اشک ریختن نم

 

مان می رسد و نگاهش در نگاهم وقتی به چند قدمی

کشد! لرزش چانه افتد، غم تار و پودم را به آتش میمی

شود و من تنها با صدایی  غمناک و لرزان ام بیشتر می

 زنم:میلب 

 علی؟-

 

ست. سر به زیر نگاهش پر از درد و شرمندگی

آغوشش بکشد رود تا در اندازد. پدرش سمتش میمی

 برند.و او را داخل اتاق می گذارندباز ها نمیاما سر
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آیم و به سختی آب گلویم روی همان صندلی فرود می

شود و تصویر دهم. نگاهم از زمین کنده نمیرا فرو می

رود. چشمان غمگین علی از مقابل چشمانم کنار نمی

 ای؟!ما چه کردهاینبار باید بگویم خدایا... تو با 

 

رسند. به کمی بعد، لیال و برادرش یزدان هم سر می

شود. بینم، ته دلم خالی میمحض آنکه یزدان را می

این مرد، با این چهره ی عبوس و این قدم های محکم 

و عصبی، ترسناک نیست؟ ابهتش لرز به اندامم 
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خواهد از خون زنش اندازد. این آدم چطور میمی

 بگذرد؟

 

ینمش. اورا توانم بببهتر می آیند،نزدیک تر میوقتی 

همیشه و در هر حالی مرتب دیده بودم! اما اینبار، 

دهند موهای بهم ریخته و ته ریش نامرتبش نشان می

که آن یزدان سابق نیست! اگرچه که لباس هایش 

 هنوز هم مرتب اند!

 

، به سرعت در رسدوقتی لیال به دو قدمی ام می

کند که ه میچنان های های گری کشم.آغوشش می

شود و یزدان خیلی دیگران به سمتمان جلب میتوجه 

 گوید:محکم و جدی می

 لیال بسه!-
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آید، رو به یزدانی که با لیال که از آغوشم بیرون می

فاصله از ما ایستاده و حتی با عمویش هم تنها احوال 

 گویم:پرسی خشک و خالی کرده، با تردید می

 سلیت میگم!سالم... ت-

 

ند. نگاهی سرد! آنقدر سرد که لرزی از تنم کمی نگاهم

اند و رگ های روی شود. چشمانش سرخ سرخرد می

اند. رویش را بر می گرداند و بی اش قابل رویتپیشانی

آنکه حتی جواب سالمم را هم بدهد، تنها در جواب 

 دهد.تسلیتی که گفته ام، سرش را تکان می
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بعد، به او حق  شوم اماناراحت میاولش از رفتارش 

دهم. توقع دارم کسی که زنش مرده با دیگران می

 خوش و بش کند؟

 

کند کنارم می نشانم. لیالیی که به شدت بیتابی می

کشم و با صدایی لرزان دست زیر چشمانش می

 گویم:می

 زنم زیر گریه ها!اینجوری گریه میکنی االن منم می-

 

 نالد:هق هق کنان می

؟ رفیق ه حالی بودی سروینتو جای من بودی چ-

سالم مرده. از اونور علی، کسی که از بچگی باهاش ۱۰

بزرگ شدم و قد کشیدم و زندگی کردم به جرم قتلش 

 کنی؟گرفته باشنش. تو باشی گریه نمی
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ست و قطعا دانم چرا با آنکه عسل خواهر علینمی

دلم برای لیال حالش باید بدتر از لیال باشد، آنقدری که 

زد. گریه های لیال جگر سوزد، برای عسل نمیسومی

دهم دهم. واقعا حق میسوزاند! به او حق میآدم را می

چون به چشم دیده بودم چقدر نسیم را دوست داشت 

چرخید. بیشتر از آنکه عسل به علی و چقدر دور علی می

ه نزدیک باشد، لیال به او نزدیک بود. و واقعا حق دارد ک

 .کندحاال اینطور گریه 

 

کشم و اشک روان شده از سرش را در آغوش می

کنم. چندین خانواده در عرض یک چشمم را پاک می

 شب از هم پاشیده شدند! چطور این بال سرمان آمد؟
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یک ساعتی که علی داخل اتاق است برایم اندازه ی 

گذرد. لیوان آبی برای لیالیی که همچنان یک عمر می

ور که دهم. همانطدستش می برم و بهکند میمی بیتابی

شود. چند متری با خورد، توجهم به یزدان جلب میمی

ما فاصله دارد و به تنهایی روی صندلی نشسته و 

سوزد! سرش را میان دستانش گرفته. دلم برایش می

 شاید حال او از هرکسی بدتر باشد!

 

گوید کنند. منطقم میپاهایم در جلو رفتن تردید می

زدن نیست!  فرصت خوبی برای حرف ست!االن عصبی

گذرد؟ او خواهد بدانم در سر این مرد چه میاما دلم می

کند علی قاتل نیست یا حرف های پلیس هم فکر می

 هارا قبول دارد؟
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شوند، وقتی قدم های آرامم به سویش برداشته می

 شود! باز هم قلبم!پیروز میدان مشخص می

 

 قندسیاه#

 21ارتپ#

 

فاصله ی میانمان را نگاه می نشینم و  روی صندلی ای

کنم. دو صندلی با من فاصله دارد و به گمانم متوجه می

کنم و باز هم عکس العملی ام نشده. گلویم را صاف می

 بینم. از جانبش نمی

 

باید به حرف بیایم. باید یک چیزی بپرسم اما نمیدانم 

 چه.
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روی که آرنج دو دستش را بی آنکه فکر کنم، به مردی 

م بسته و شقیقه اش را می فشارد، رانش گذاشته، چش

 گویم:می

 حالتون خوبه؟-

 

کند و دستانش کند. چشم باز میباالخره چشم باز می

اش را به صندلی نشنید و تکیهافتند. صاف میپایین می

دهد و بی آنکه نگاهم کند خیلی خشک جواب می

 دهد:می

 ممنون.-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 . نگاهم را به اطرافکنمبا زبانم تر می لبم را

گردم. چه بگویم؟ چطور چرخانم و دنبال کلمات میمی

 بپرسم؟ 

 علی... با علی حرف نزدید شما؟-

 

دست روی ابروهایش می کشد و تا پیشانی اش امتداد 

 دهد. به گمانم سر درد شدیدی دارد.می

 نه. مگه علی بلده حرف بزنه؟-

 

 دهم:میگیج جواب 

 یعنی... چی؟!-
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ند. خنثی و به دور از هرگونه تمسخری! با کمی نگاهم

 زند:حسی لب میصدای آرام و لحن بی

 تونی با کسی که هیچی نمیگه حرف بزنی؟تو می-

 

 کند؟کنم. دارد مسخره میفقط نگاهش می

 

 دهد:با همان لحن و ولوم صدا ادامه می

نامزدت حرف زدم یا نه تونی! پس ازم نپرس با نمی-

 نداره واسه زدن و الل مونی گرفته. چون اون حرفی

تونم حرف بزنم منم با کسی که الل مونی گرفته نمی

 قاعدتا!
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شود کسی، با تمام خونسردی و آرامشش، چطور می

بی آنکه لحنش حتی ذره ای عصبی یا تمسخر آمیز 

مرد،  توانم اما... اما اینباشد، طعنه بزند؟ من که نمی

دهد! چنان که تا ناکجا یاینکار را به زیبایی انجام م

 می سوزاند!آبادت را 

 

 دهم:کشم و جواب میاخم در هم می

 خب... خب شوکه شده. وگرنه دلیلی نداره حرف نزنه. -

 

پوزخندش محو است. آنقدر محو که شاید اگر در 

توانستم ببینمش! با صورتش دقیق نشده بودم، نمی

باال و ر حرفی برای گفتن دارد اما سرش را آنکه انگا

 ید. گوپایین می کند و چیزی نمی
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توانم من اما، با آنکه تقریبا جوابم را گرفته ام، نمی

ساکت بمانم. باید به طور واضح به من بگوید که در 

 گذرد.سرش چه می

 

 پرسم:کامل به سمتش می چرخم و می 

خواد صد نمیکنید علی از قاالن یعنی شما فکر می-

ره حرف نزنه؟ نکنه فکر حرف بزنه؟ چه دلیلی دا

 عا قاتل نسیم علیه؟ آره؟کنید واقمی

 

 دهد:خیلی صریح جواب می

 از سکوتش چیزی به جز این میشه برداشت کرد؟-
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افتد. یعنی کسی را که از هایم فاصله میمیان لب

داند که علی، شناسد؟ نمیکودکی با او بزرگ شده، نمی

 محال است که چنین کاری کند؟

 

خیزم و با صدایی محکم و لند بر میاز جا ب بی اراده

 کوبنده و لحنی تمسخرآمیز می گویم:

شما همون کسی هستید که هروقت علی اسمتون رو -

زد؟ آورد انگار که راجب عزیزترین کسش حرف میمی

همونی که اونقدر راجبتون حرفای خوب میزد و ازتون 

رد؟ همونی که میگفت توی مردونگی لنگه کتعریف می

 ندارید؟

 

اینبار دست به سینه، پوزخندش را به طور واضح به 

 کند.کشد و اعصابم را بیشتر تحریک میرخم می
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فقط به خاطر یک مشت مدرک الکی و حدس الکی تر -

 به پسرعموی خودتون شک کردید؟ از خودتون خجالت

 کشید؟نمی

 

 قندسیاه#

 22پارت#

 

شود و و فقط، نگاه خونسردش عایدم میفقط 

گوید؟ چرا وزخندی که غلیظ تر شده! چرا چیزی نمیپ

اینقدر آرام است؟ چطور وقتی من اینطور از عصبانیت 

 می لرزم او اینقدر آرامش دارد؟ 

 

 چرخاند:کند و نگاهش را در صورتم میچشم ریز می
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کنی؟ هوم؟ نکنه چیزی تو چرا اینقدر جلز و ولز می-

 خوری؟ رسه که اینقدر حرص میاین وسط بهت می

 

کنم. چه گفت؟ حالش خوب بهت زده نگاهش می

است؟ نکند منظورش این است که کشتن نسیم کار 

 من بوده؟

 زنید؟ هه! واقعا جالبه! االن دارید به منم تهمت می-

 

 اندازد:ابرو باال می

ممکنه هرکسی توی این کار دست داشته باشه. -

 یم رو تو کشته باشی اصال!ممکنه نس

 

 دهم:ب میناباور جوا
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 من چرا باید اینکارو کرده باشم؟-

 چون نسیم...-

 

ماند و به یکباره، صورتش سفت و حرف در دهانش می

گیرد اما با شود. نگاهش رنگ عصبانیت میسخت می

 گوید:صدای کنترل شده ای می

 جون! حالیته؟رو مخ من نرو دختر-

 

خواست بگوید چون نسیم معشوقه ی به گمانم می

مزدت بوده، اما یکباره با یادآوری این واقعیت سابق نا

 شد! عصبی 

 

 گویم:دهم و میام را در هوا تکان میانگشت اشاره
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 اون روزی که علی تبرعه شد و فهمیدین که بی-

گناهه، شما رسوا ترین آدم روی زمین میشید چون به 

زد، به کسی که بی گناه داتون میکسی که داداش ص

بیچاره علی که نارفیقی مثل  ترین بود شک کردید.

 ولی خبر نداشت...دونست شمارو برادرش می

 

پرد. ماند وقتی که یکهو از جا میحرف در دهانم می

صورتش به سرخی گراییده و رگ گردنش به وضوح 

دارد تا روبه پیداست. چند قدمی که به سمتم بر می

 ست! بایستد، برای ترسیدنم کافی رویم

 

بری درنده در ایستد، شبیه به بروبه رویم که می

کشد و با زند. صورتش را جلو میچشمانم زل می
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لرزد، در صورتم می صدای آرامی که از عصبانیت می

 غرد:

برو اول خوب دور و برتو نگاه کن ببین چه خبره! برو -

بی غیرت ببین همه دارن پشتمون چی میگن. منو 

سی که میخونن و تورو دختر بیچاره ای که نامزدش، ک

ی من باهاش رابطه داشته رو کشته! بعد تو اینجا جلو

 کنی؟وایسادی از نامزدت دفاع می

 

 گذارد.کنم تا حرف بزنم اما نمیدهان باز می

خوای شعار بدی که حرف مردم مهم حتما االن می-

نبودی و بهت  نیست و این چرندیات. ولی تاحاال مرد

داشته توی  نگفتن زنت با کسی که قبال باهاش رابطه

تن که خونه تنها بوده. بهت نگفتن بی غیرت. نگف
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بفهمی این چرت و پرتا فقط به درد شعار دادن واسه 

 خوره. نه زندگی خودت!بقیه می

 

زند! دوست دارم انگشتانم را در کینه در قلبم غل می

لی رنگ نفرت چشمانش فرو کنم و دو گوی عس

 کند. انگیزش را در بیاورم تا اینطور نگاهم ن

االنم بیشتر از این از نامزدت پیش من دفاع نکن -

چون بیشتر از اینکه من به علی شک داشته باشم به 

خودت دارم. تو اگه ریگی به کفشت نبود اینقدر از 

کسی که ممکنه بهت خیانت کرده باشه، حمایت 

ش. همه چیز رو باالخره کردی! اما نگران نبانمی

کنی میاینجوری بلبل زبونی فهمم! ببینم اونوقتم باز می

 واسم یا نه!
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ترسم! اصال ترسم! خیلی هم میچرا دروغ؟ از او می

توانم وقتی جوری ترسد. چطور میهرکس باشد می

ام را بجود، خواهد خرخرهکند که انگار مینگاهم می

گار واقعا من زنش را زند که انوقتی اینطور حرف می

ش را از من بگیرد، از خواهد انتقام خونکشته ام و می

 او نترسم؟

 

 قندسیاه#

 23پارت#

 

 یزدان#
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رنگش، ترسی توام با نفرت  در چشمان مشکی

زند و به گمانم دوست دارد بینم. نفس نفس میمی

 مشتی بر دهانم بکوبد.

 

ارا عصبانیتم برایم قابل درک نیست! چرا این حرف ه

توانم شوم؟ چرا نمیچرا اینقدر زود عصبی می زنم؟می

ن دختر لرزم؟ چرا ایخودم را کنترل کنم؟ چرا دارم می

ترسد؟ چه بالیی بر سر من آمده؟ چرا از من می

 توانم خودم باشم؟نمی

 

خواستم جواب شوم! نمیاز گفته هایم پشیمان می

میان جمالتش که  "نارفیقی"اراجیفش را بدهم اما آن 

بیشتر گفت، دیوانه ام کرد! من نارفیقم؟ من؟ منی که 

ساعت است چشم بر هم نگذاشته ام و هزاران ۴۸از 
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رده ام و صدایم در نیامده؟ منی که به علی التماس بار م

کردم حرف بزند و هیچ نگفت؟ منی که کلمه ای بد و 

بیراه بار علی نکردم؟ منی که دیشب، گوشه ای از اتاق 

خودم جمع شده بودم و درست مانند پانزده سال در 

کردم؟ با این تفاوت که پانزده تماس میپیش، خدارا ال

کردم که همه چیز دروغ باشد و سال پیش، التماس می

گناه باشد! من کردم که علی بیاینبار التماس می

 نارفیقم؟ هه!

 

خواهم برگردم و دوباره سرجایم بنشینم که با تمام می

 کند:مزمه مینفرتش ز

با تو فکر کردی کی هستی که به خودت جرات میدی -

 من اینجوری حرف بزنی؟
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شود! تمام دیشب را از شدت سر سرم دارد منفجر می

درد، در دستشویی بودم و محتویات معده ام را باال 

 آوردم. می

 

خوام جوابش را بدهم اما باز هم کنترل با آنکه نمی

 ود:شزبانم از دستم خارج می

هروقت تو فهمیدی کی هستی که به خودت جرات -

فی رو به زبونت بیاری، منم میفهمم کی میدی هر حر

 هستم. 

 

لیال که متوجه بحث میانمان شده، بازوی دختر روبه 

 گوید:کشد و رو به من میرویم را می

االن واقعا وقتشه یزدان؟ عصبانیتتو یه جور دیگه -

 توان؟خالی کن. مگه بقیه کیسه بوکس 
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این هم خواهر خودم! طبق معمول مقصر همه چیز منم 

 حرفی هم ندارم! واقعا ندارم!و 

 

نشینم. گردم و روی همان صندلی میسرجایم برمی

بعد از دو روز ساکت ماندن، خودخوری کردن و درد 

کشیدن، در خود گریستن و جیک نزدن، حاال این دختر 

م را تخلیه شود به اندازه ی سر سوزنی خودباعث می

می کنم. گرچه که خودم از این قضیه راضی نیستم! آد

نیستم که بخواهم عصبانیتم را بر سر کسی خالی کنم و 

  دیگر کار از کار گذشته!حاال

 

پرم. نامزدش که با خروج علی از اتاق از سر جایم می

حتی نامش را به یاد ندارم قصد دارد سرباز هارا راضی 
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ا علی حرف بزند، اما حرف های کند تا فقط چند کلمه ب

که دستش را گرفته  من مهم تر است. مقابل سربازی

 گویم:گیرم و میمی

 فقط یه لحظه. فقط یه سوال میخوام بپرسم ازش.-

 

و بعد رو به علی کرده و تمام خواهشم را در صدایم 

 زنم:ریخته و لب می

بگو! بگو که کار تو نبوده. بگو که تو اینکارو نکردی -

 ی. حرف بزن!عل

 

کند و اینبار برعکس دو دفعه ی گذشته، دهان باز می

 دهد:بغض کرده جواب می

 من نکشتمش! باور کن!-
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کنم. پس چرا تمام این مدت بهت زده نگاهش می

 زد؟ چرا من را در این برزخ لعنتی گذاشت؟ حرف نمی

 

 دهم:شوکه و ناباور سرم را به چپ و راست تکان می

کار تو نبود چرا این دو گفتی؟ اگه هیچی نمیپس چرا -

 ؟گفتیروز هیچی نمی

 

کنم و دوباره خواهد کنارم بزند. مقاومت میسرباز می

پرسم. سرش را با شرمندگی به سوالم را از علی می

 دهد:اندازد و با چشمانی اشک آلود جواب میزیر می

گفتم تو دادگاه گفتم. دیگه حرفی هرچی باید می-

 م بزنم.ندار
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و  مانمشوند. و من میزنند و رد میسرباز ها کنارم می

بار نگاهم دختری که دست به سینه، پرتمسخر و نفرت

کند. جرات آنکه سمت وکیلم که با قاضی مشغول می

 صحبت است بروم را ندارم! 

 

کشم و در دل به جفت دست هایم را روی صورتم می

که تمامش کند  کنماش التماس میخدا و تمام هستی

م که داندانم که این درد تمامی ندارد. میاما خوب می

 هیچوقت دیگر رنگ آرامش را نخواهم دید! هیچوقت!

 

 قندسیاه#

 24پارت#
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کوبم و پرونده ی میان دستم را روی میز مقابلم می

شوم! به گیرم. دارم دیوانه میسرم را میان دستانم می

ای ندارم! دارم کم خدا قسم که تا دیوانگی فاصله 

لین بار در آورم! نه! من... من کم آورده ام! برای اومی

کنم که کم آورده ام! دیگر ام احساس میزندگی

 توانم!انم ادامه بدهم! نمیتونمی

 

شود که انگار آن چنان سرم میان انگشتانم فشرده می

ام را خرد کنم. این حالِ بد، این خواهم جمجمهمی

گی، این درد، این میگرن لعنتی، این بریدگی از زند

هیچوقت دست از من جای خالی و این زوال، دیگر 

 نخواهند کشید! 
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فشارد. دست گذارد و میام میکسی دست روی شانه

کنم. کشم و نگاهش میاز سرِ فشردن شقیقه ام می

من از این نگاه، از این نگاه ترحم انگیز بیزارم! برای 

سرم را  "خوبی؟"پرسد یهمین هم هست که وقتی م

م جواب جان و گرفته ادهم و با صدای بیتکان می

 دهم:می

 خوبم!-

 

کند و به از پارچ آب روی میز، لیوان آبی برایم پر می

آورم و روی دهد. لیوان را یک سره باال میدستم می

 گوید:کوبم. رضا به آرامی میمیز می

 مشخصه که چقدر خوبی!-
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و هیچوقت به این اندازه در کنترل ام ام! عصبیعصبی

 ام!عصبانیتم عاجز نبوده

 

سمتش متمایل شده و صدایم اندکی اوج  به کمی

 گیرد:می

آره. آره رضا. خوبم. من واقعا خوبم و نیازی به نگرانی -

 و ترحم کسی ندارم.

 

برد و با لحنی که سعی در جفت دست هایش را باال می

 دهد:میآرام کردنم دارد جواب 

 باشه رفیق. باشه. هرچی تو میگی. -
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ه همچون سوهانی روحم به پرونده ی مقابل چشمانم ک

 گوید:کند و میخراشد، اشاره میرا می

 خوندیش یا نه؟-

 

کنم از شدت گذارم و سعی میمشتم را روی دهانم می

هایم بکاهم. چند لحظه ای چشم روی نفس نفس زدن

ز کرده و با لحنی که فشارم و سپس چشم باهم می

 دهم:خیلی آرام تر از قبل شده جوابش را می

 تونم بخونمش.. نمیتونمینه. نم-

 

آورد. سپس آن طرف از جا بلند شده و کتش را در می

 گوید:نشیند و میروی زمین می میز،
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کنیم. البته من یک بار با هم دیگه بررسیش می-

د هزار بار خوندمش ولی این پرونده و جزئیاتش بای

 خونده بشن.

 

چه کنم. دیگر چه اهمیتی دارد؟ واقعا فقط نگاهش می

؟ دیگر چه اهمیتی دارد که این پرونده خوانده شود یا نه

اهمیتی دارد که چه کسی این کار را کرده؟ نسیم رفت. 

نسیم مُرد. کسی که یک سال و نیم، هرشب در آغوشم 

وانستم به تخورد که نمیخوابید و آنقدر وول میمی

درستی بخوابم، کسی که اصال شبیه من نبود و در 

تفاهم نظر نداشتیم، کسی که ضعف بیشتر موضوعات 

ترکم  های اخالقی زیادی داشت، رفت. برای همیشه

کرد. یک لحظه به یزدانی که هیچ کس را جز او 

کرد! کاش بود نداشت فکر نکرد. کاش بود و اذیتم می
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بعد از هر دعوا، برایم  داد! کاش بود وو حرصم می

ود تا پخت تا دلم را به دست بیاورد! کاش بالزانیا می

برایش گل نرگس بخرم و از کولم آویزان شود و 

 د! کاش...صورتم را غرق بوسه کن

 

خواهم به زندگی برگردم؟ چطور من چطور می

خواهم باز خواهم با این درد کنار بیایم؟ چطور میمی

هایش زنم بود. با تمام بدیهم یزدان بشوم؟ نسیم 

 خواهم مرگ زنم را قبول کنم؟من چطور می

 

 اهدسیقن#

 25پارت#
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گذارد بیشتر از این به افکارم پر و بال بدهم. رضا نمی

خواهم از اتفاقی که افتاده چیزی بشنوم، اما با آنکه نمی

مجبورم که بشنوم! مجبورم که بشنوم چون هنوز 

 دانم علی چه کرده. نمی

ذار از اونجایی شروع کنیم که تو و نسیم دعواتون ب-

تی که علی بعد از ازدواجتون شده. تو توی بازجویی گف

 رفتارش با تو عوض شد درسته؟

 

 آیم:دهم و به حرف میسرم را تکان می

آره. بعد از اینکه با نسیم ازدواج کردم، متوجه شدم -

 علی رفتارش خیلی عوض شد باهام. اصال با ما رفت و

رفت. خیلی کرد اما جاهایی که ما نبودیم میآمد نمی

مادرم منو نسیم و خانواده ی خوب یادمه که یکبار 

علی.  عموم رو برای شام دعوت کرد.  همه بودن به جز
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یکبار هم عموم مارو به خونشون دعوت کرد. بازم همه 

بودن به جز علی. اما اون دوباری که منو نسیم 

همیاشون، علی رفته بوده. من نتونستیم بریم توی دور

ش از بچگی با علی بزرگ شدم. دردشو از توی چشما

کرد. شایدم... از ما فرار خوندم. اون از من فرار میمی

 کرد!می

 

 گوید:دهد و در جوابم میسرش را تکان می

 درسته. بقیش رو بگو.-

 

تمام دوسال گذشته، از زمانی که با نسیم نامزد کردم 

 گذرد. تا شب حادثه از ذهنم می

منی که چند روز یه بار علی رو میدیدم دیگه دوماه -

دیدمش. چند باری زنگش زدم که بریم رم نمییکبا
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رفتیم ولی . کارمون بود. هرچهارشنبه میسالن بیلیارد

من فهمیده بودم از موقعی که نامزد کردم دیگه نیومد. 

که دردش هرچی هست به ازدواج من مربوطه. از 

طرفی شک مثل خوره افتاده بود به جونم. تو بودی 

علی و لیال و  کردی؟ منوکردی رضا؟ نمیشک نمی

نسیم یه اکیپ بودیم. از نه سال پیش رفیق بودیم. اما 

خب من مشغله های خودم رو داشتم و  زیاد ارتباطی 

و برای همینم هست که اخالق نسیم نداشتم باهاشون 

. از طرفی هم خب علی با دخترا شناختمرو درست نمی

بیشتر جور بود تا من. علی با لیال و نسیم خیلی صمیمی 

ود. خیلی! بیشتر از خواهر خودش با اونا وقت ب

کردی که نکنه علی گذروند. تو بودی شک نمیمی

 شده؟خواسته که بعد ازدواج اینجوری نسیم رو می
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 دهد:سرش را تکان می

 حق داشتی شک کنی داداش!-

 

خورد. چیزی که حق داشتم اما چیزی از درون من را می

گذاشتی االن کنار میات را گوید اگر این شک لعنتیمی

 نسیم زنده بود!

پرسیدم تو چته زد. هربار ازش میعلی که حرف نمی-

ونه گیری، بهو چرا اینقدر کم پیدایی و تحویل نمی

گفت سرم شلوغه . میداد به کارشآورد. ربطش میمی

و هزارتا بدبختی دارم و از این چرت و پرتا. ولی من 

ی همینم از لیال فهمیدم جریان چیه. براباید می

دونست چیزی یا نه، اما یه اشاره دونم می. نمیپرسیدم

دونم ولی فکر کنم هایی کرد. گفت من چیز زیادی نمی

خواست و وقتی شما ازدواج کردین رو میعلی نسیم 
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برای اینکه دیگه نسیم رو نبینه رابطش با شما دوتارو 

 به حداقل رسونده. 

 

 :گویدپرد و میمیان حرفم می

 خب تو چرا از علی واقعیت رو نپرسیدی؟-

 

گیرند. با صدایی مرتعش و تپش های قلبم شدت می

 دهم:عصبی جواب می

رفتم بهش ت مردی. میگفتم بهش؟ تو خودچی می-

 گفتم علی تو عاشق زن من بودی؟ آره؟می

 

 او هم کالفه و آشفته است.

 خب اصال چرا دنبالش رو گرفتی یزدان؟-
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 د. هیچکس!کندرک نمی هیچکس من را

من از پنهون کاریای نسیم عصبی بودم رضا -

فهمی؟ دوسال تموم از روزی که نامزد کردیم تا می

بار ازش پرسیدم یعنی علی چه اون شب کوفتی، هزار 

مرگش شده که دیگه به من و تو محل نمیذاره؟ چه 

دیدم که نسیم دردی داره؟ هربار با همین چشمام می

کرد. یه بار . اظهار بی اطالعی میشددستپاچه می

حاضر نشد بشینه واقعیت رو به من بگه. من فقط 

خواستم اذیتش خواستم بهم واقعیت رو بگه. نه میمی

خواستم بهش خواستم مواخذش کنم نه مینم نه میک

خواستم ازم چیزی رو سر کوفت بزنم. من فقط می

 پنهون نکنه.
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 گوید:شده که رضا میام چه شکلی هدانم قیافنمی

باشه یزدان. باشه. آروم باش. اصال این قضیه رو ول -

 کن. از اون شب بگو.

 

روم. ریزم و یک نفس باال میلیوان آب دیگری می 

ام که شکمم شبیه به اقیانوس آنقدر از صبح آب خورده

 شده.

 

کشم. زیر لب نام خدا را دست هایم را روی صورتم می

 زنم:کنم و سپس لب میمیزمزمه 
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اون شب خونه ی مادرم دعوت بودیم. چند روزی بود -

خیلی درگیرش  که لیال بهم اون حرفو زده بود. فکرم

 تونستم چیزی بگم. نسیم رو همد. به علی که نمیبو

دادم خود خوری تونستم ناراحت کنم. ترجیح مینمی

شب  کنم تا اینکه بخوام نسیم رو عصبی کنم. اما اون

شد. دیگه نتونستم تحمل کنم. وقتی توی دونم چینمی

راه خونه ی مادرم بودیم، توی ماشین از نسیم پرسیدم 

با هم خوب بودین؟ گفت آره.  تو و علی همیشه خیلی

خیلی خوب بودیم. حسادت ریشه کرد تو جونم. گفتم 

یعنی چقدر خوب بودین؟ ترسید. توی چشماش 

نی چی؟ نسیم آدمی بود خوندم که ترسیده. گفت یعمی

گرفت و عصبی که خیلی زود نسبت به چیزی جبهه می

شد. گفتم علی موقعیت اجتماعیش از من بهتره. می

تره. حتی به نظرم قیافشم بهتره. اگه به  خوش اخالق

کرد بهش جواب جای من اون ازت خواستگاری می
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دادی؟ عصبی شد. گفت من از همون هفده مثبت می

مت عاشق تو شدم. لیال هم همیشه سالگیم که دید

خوام. دلیل نمیشه چون خیلی دونست چقدر تورو میمی

ن رو با علی خوب بودم و با  هم صمیمی بودیم من او

بخوام. رضا من همونجا بیخیال قضیه شدم. دیدم این 

تونم به زبون بیارم، نسیمم دارم ناراحت حرفارو نمی

تیم خونه ی کنم. کال بیخیال شدم. اما وقتی رفمی

مادرم، نسیم به هوای عوض کردن لباساش رفت تو 

اتاق. چند دقیقه بعد رفتم تو اتاق چون با نسیم کار 

باز کردم دیدم گوشیش رو از روی  داشتم. اما تا درو

گوشش آورد پایین. قیافش وحشت زده بود. حالم 

خراب بود، خراب تر شد. با خودم گفتم حتما زنگ زده 

پرسه حرفی به من زده؟ یعنی اینقدر به علی که ازش ب

زد که ترسید؟ که به هرچیزی چنگ میواقعا از من می

 ؟خواستهمبادا من بفهمم یه روزی علی رو می
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کنم. دست روی گردنم نبض گردنم را احساس می

 دهم:کشم و ادامه میمی

زدی و نسیم طبق معمول بهش گفتم با کی حرف می-

ا ناراحتی از خونه زد جبهه گرفت. دعوامون شد و ب

بیرون. رفتم دنبالش ولی اینقدر روی اعصابم رفت که 

خواد سوئیچ ماشین رو بهش دادم تا خودش هرجا می

رار بود بره خونه ی مادرش. گفت میرم پیش بره. ق

 دونمدونم چرا رفته بود خونه. نمیمادرم. اصال نمی

 چرا. نمیدونم!

 

 اندازد:شانه باال می

رو جمع کنه. تو بقیش رو  بوده وسایلششاید رفته -

 بگو.
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خواهد گذارم. دلم میدست هایم را روی صورتم می

ن یلدا بگذارم و مثل بچگی هایم، سرم را روی پای ماما

گریه کنم. حیف که یزدانِ سی و یک ساله، خیلی وقت 

 است گریه کردن را از یاد برده!

 

زمزمه همانطور که دست هایم روی صورتم قرار دارند، 

 کنم:می

دیگه چی بگم؟ چی بگم آخه؟ چرا گوشی من روی -

سایلنت بود؟ چرا من نسیم رو نرسوندم؟ چرا ولش 

چرا دعوامون شد؟ چرا این کردم که تنهایی بره؟ 

حماقت رو کردم؟ اون دوبار بهم زنگ زده بود. دوبار 

بهم زنگ زده بود و گوشی من سایلنت بود. لعنت به 

 من!
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 قندسیاه#

 27تپار#

 

 

ام اما همچنان این را نشان از درون در حال فروپاشی

گذارم رضا دهم. همچنان سر پا هستم و حتی نمینمی

من است و حاال هم وکیلم، بفهمد که رفیق چندساله ی 

 که چقدر حالم خراب است.

 

مانم نیم ساعتی با حالی خراب همانجایی که هستم می

کنم به این می کنم خودم را آرام کنم. سعیو سعی می

فکر کنم که با فهمیدن حقایق شاید بتوانم کمی راحت 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بیایم. پس  سرم را باال می کشم و  تر با این قضیه کنار

ا که مشغول بررسی پرونده است، با صدایی به رض

 گویم:محکم و جدی می

خوام همه چیز رو واسم توضیح بده. همه چیز رو. می-

 هرچی هست بدونم!

 

دهد، روی صورتش ین از رضایتش ملبخندی که نشا

کند و بندد. چند صفحه ای را زیر و رو مینقش می

 کند:سپس شروع به حرف زدن می

اینایی که میگم اظهاراته علیه. همینجور که ببین، -

خودت توی حرفات که به من گفتی و توی بازجویی به 

پلیسا گفتی، متوجه شدی که نسیم داشته به کسی 

هم دقیقا توی بازجوییش همین رو  زده. علیزنگ می

گفته. گفته که حموم بوده و وقتی میاد بیرون متوجه 
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ی نسیم رو میشه که نسیم بهش زنگ زده. شماره 

بینه اشغاله. مثل اینکه اون موقع نسیم گیره و میمی

گیرتش گرفته. بار دوم که میداشته شماره ی تورو می

من از بیرون داره و به علی با ترس میگه که بر می

اومدم اما انگار یه نفر تو خونمونه و به یزدانم زنگ زدم 

کید و جواب نمیده. علی توی بازجوییش به این نکته تا

کرده که نسیم گفته من توی حیاط ایستادم و جرات 

نمیکنم برم توی خونه. انگار چراغ اتاق خواب روشن 

بوده و نسیم سایه ی یک نفر رو پست پنجره دیده 

خب از اونجایی که فاصله ی خونه ی علی تا  بوده.

خواد که بره کمکش. خونتون زیاد نبوده، نسیم ازش می

که می ترسیدم که برم. اگه علی توی اظهاراتش گفته 

رفتم و یزدان میگفت توی خونه ی من چیکار میکنی می

گفتم؟ از طرفی هم دوسه باری به تو زنگ چی می

تو برنمیداری. ربع زنه تا جریانو بهت بگه اما می
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کنه و باالخره آماده میشه و ساعتی رو دست دست می

رف میره دنبال نسیم. دلیل این که این یکی دو روزه ح

زده هم همین بوده. هم شوکه بوده هم احساس نمی

کرده باعث مرگ نسیم عذاب وجدان داشته. فکر می

رفت دنبالش شاید نسیم خودشه چون اگه زودتر می

 بود.االن زنده 

 

توانم از حالم داشته باشم وقتی این چه توصیفی می

کَنم و چیز هارا شنیده ام؟ بی صدا دارم جان می

 د! هیچکس!فهمهیچکس نمی

 

خورم. آب گلویم را قورت میدهم و لیوان آب دیگری می

 گوید:علی در ادامه ی صحبت هایش می
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ش با نسیم اینجوری گفته که ببین علی راجب گذشته-

خواسته اما همیشه ن سال بوده نسیم رو میچندی

خواد. از طرفی بوده که نسیم تورو می متوجه این هم

خواسته بیاد بهت لش نمینسیم مغرور بوده و اصال د

حسش رو بگه. توام که اینقدر درگیر زندگی خودت 

بودی که اصال متوجه نسیم و عشق و عاشقی و این 

اشتی. علی هم ذجریانات نبودی و کال محل نسیم نمی

خوای عزمش رو جزم بینه تو انگار نسیم رو نمیکه می

زنه. به مدت یک سال با هم کنه و مخ نسیم رو میمی

ابطه داشتن اما انگار وقتی مادرت از نسیم ر

کنه، نسیم از اونجایی که هنوز تورو خواستگاری می

کنه و با تو نامزد خواسته، رابطش رو با علی قطع میمی

 زنه!. در واقع یه جورایی به علی نارو میکنهمی
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آید! او ست اما قلبم برای علی به درد میدیوانگی

سال بی آنکه من بدانم، بخاطر من زجر کشیده.  چندین

آن هم فقط بخاطر آنکه عاشق بوده. کاش هیچوقت 

کرد! کاش مادرم برای ازدواج کردنم اصرار نمی

گذاشت! اگر من با سیم نمیهیچوقت دست روی ن

کردم، االن نسیم زنده بود و شاید با نسیم ازدواج نمی

ز ازل علی زندگی خوبی هم داشت. مشکل منم. ا

 مشکل من بوده ام و بس.

زنه بعد از ازدواجتون حتی یکبار هم به نسیم زنگ نمی-

اون رو  و به جز چند باری که نسیم پیش تو بوده،

ن رو گفته که بخاطر این ازت دیده. خودش هم اینمی
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کرده که نسیم رو نبینه و اعصابش بهم نریزه. دوری می

ه مبادا فکرش به خواسته نسیم رو ببینه کو البته نمی

چیزی منحرف بشه و بخواد توی فکرش به تو و 

 برادریتون خیانت بکنه.

 

توانم از ست که میشرمندگی و پشیمانی، تنها توصیفی

من چطور توانستم در فکر و خیالم حالم بکنم! من... 

ر اینقدر اینطور به نسیم و علی شک کنم؟ من چطو

 احمقانه فکر کردم؟

 

 زند.می صدایی در گوشم زنگ

گناهه،  اون روزی که علی تبرئه شد و فهمیدین که بی"

شما رسوا ترین آدم روی زمین میشید چون به کسی 

رین زد، به کسی که بی گناه تکه داداش صداتون می
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بود شک کردید. بیچاره علی که نارفیقی مثل شمارو 

 "دونست.برادرش می

 

صدای کشم و با دست روی گردن عرق کرده ام می

 گویم:لرزانی می

 نمیشه سند گذاشت آوردش بیرون؟-

 

 دهد:علی متاسف جواب می

برعکس من و تو، قاضی و بازپرس این پرونده -

و قبول ندارن. هیچکدوم از این حرفایی که علی زده ر

شه. امروز البته خب حق هم دارن. همه چی بر علیه

سندی که پدر علی آورده بود رو خواست وکیلش می

 و بذاره اما قاضی قبول نکرد. گر
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گذارم رضا سر درد و حالت تهوع امانم را بریده اما نمی

خواهم حرف هایمان نصفه بماند. حاال متوجه شود. نمی

 ه ام، باید همه چیز را بدانم!که تا اینجا پیش آمد

 ادامه بده.-

 

کشد و عکسی را مقابلم لب زیرینش را در دهانش می

 گیرد:می

 گردنبند رو تاحاال دیدی؟این -

 

 در بازجویی هم این را دیده بودم.

 تونم درست بخونمش.نه. چی نوشته روش؟ نمی-
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کند و با ابروانی گره خورده جواب عکس را نگاه می

 دهد:می

انگار نوشته آسو. این گردنبند رو توی خونتون پیدا -

کردن یزدان. دوتا اثر انگشت روش هست. یکیش 

 مه ولی اون یکیش...مربوط به نسی

 

 کنم:چشم ریز می

 برای کیه؟-

 

 اندازد:شانه باال می

مشخص نیست. یعنی فعال با هیچ کدوم از دور و  -

ست بریای شما و افرادی که ممکنه توی این قتل د

 داشته باشن مطابقت نداشته.
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 با اثر انگشت نامزد علی چی؟-

 

 کند:چشم درشت می

 چه ربطی به اون داره؟-

 

 دهم!مانم دارم مغزم را از دست میبه گ

 هیچی. خل شدم. ولش کن.-

 

 دهد:به سرعت جواب می

یزدان اگه چیز مشکوکی دیدی بگو. شاید بتونه -

 کمکمون بکنه.

 

 قندسیاه#
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 29پارت#

 

آورم. حرف هایش را تر چشم وحشی را به یاد میخد

 گویم:هم همینطور. بی اراده می

شرایط که نامزدش مضنون هر دختری باشه توی این -

به قتل و خیانته، حتی برای دیدنش هم نمیاد. چه برسه 

به اینکه سینه سپر کنه و از نامزدش اونطوری دفاع 

 کنه.

 

 پرسد:کنجکاوانه می

 ا هم؟مگه حرف زدین ب-

 

 زنم:دهم و لب میسرم را تکان می
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خواست ازم توی دادسرا با هم حرف زدیم. زوری می-

کنم علی این کارو کرده یا من فکر میحرف بکشه که 

زنه و حتما نه. وقتی هم بهش گفتم علی حرف نمی

اینکارو کرده که هیچی نمیگه خیلی عصبی شد. یه 

هشون. ولی مشت اراجیف گفت که اصال اهمیت ندادم ب

رفتارش خیلی برام عجیب بود. دفاع کردنش از علی 

 عادی نبود به نظرم.

 

 سم:پرمی خندد. اخمالود می

 خنده داشت حرفم؟-

 

خاراند و لبخند به لب جواب گوشه ی ابرویش را می

 دهد:می
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شناسی یزدان. خندم چون تو ذره ای زن هارو نمیمی-

صا زنی که زن ها با ما فرق دارن برادر من. مخصو

عاشق باشه! دلیل نمیشه چون داره با جون و دل از 

د از کفشش باشه. شایکنه ریگی به نامزدش دفاع می

 عشق و عالقه ی زیادیه که به علی داره. همین.

 

به گمانم من زیادی حساس شده ام. رضا در ادامه ی 

 گوید:صحبت های قبلش می

ی مدرک به زندانه و کل ببین. درسته که علی االن توی-

وکیل میگم به  ولی من به عنوان یه ش هست،علیه

د احتمال زیاد علی هیچ کارست. یه چیزی بگم شای

 باورت نشه.
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کنم. همانطور که برگه ای منتظر و کنجکاو نگاهش می

 گوید:کند میرا نگاه می

کنم اینکه علی گفته نسیم بهش گفته یه نفر فکر می-

شه. طبق بررسی های توی اتاق خوابمونه راست با

مشخص شده که گاوصندوقی که توی  انجام شده،

کسی که ونه، دست کاری شده. یعنی کمد اتاق خوابت

توی خونتون بوده، سراغ گاو صندوقم رفته. پس 

احتمال زیاد کار علی نبوده. اون با گاو صندوق خونه ی 

کنم دزد به تو چیکار میتونسته داشته باشه؟ من فکر می

ومده بوده و نسیم باهاش درگیر میشه و چاقو خونتون ا

خوره. ولی از شانس افتضاح علی، داستان یه جوری می

ه علی شده قاتل. اون گردنبندی هم که توی چرخیده ک

خونتون افتاده، احتماال موقع دعوا و درگیری از گردن 

طرف باز شده و روی زمین افتاده. فقط اینکه چرا اثر 

 انگشت نسیم روشه...
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 پرم:ان حرفش مییم

شاید نسیم توی درگیری چنگ انداخته و از گردنش -

 ش کرده. پاره

 

کند و سرش را خیلی آرام می لب هایش را کج و معوج

 دهد:به چپ و راست تکان می

 امکانش هست!-

 

کنم تمرکز کنم و صحبت های رضا را کنار هم سعی می

 بچینم. با وجود سردرد شدیدی که لحظه ای قصد رها

کردنم را ندارد، فکر کردن به چنین موضوع پیچیده ای 
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ودی سخت است. اما نه آنقدری که متوجه غیر عادی ب

 زنم:میکنم و لب ضیه نشوم. متفکر رضا را نگاه میق

 اگه دزد اومده بوده خونمون، چجوری وارد خونه شده؟-

 

 قندسیاه #

 30پارت#

 

 دهد:خیلی عادی جواب می

 رفته.خب از دیوار باال -

تو دیوارای خونه ی من رو دیدی؟ اینقدر بلندن که -

باال خیلی سخت میشه ازش باال رفت. ازش بتونی بری 

کنی؟ سرنیزه ها رو جوری کار کار میسر نیزه هاشو چی
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گذاشتم که هیچ احدی نتونه ازشون رد بشه. نه رضا. 

 اینکه از دیوار اومده باشه با عقل جور در نمیاد.

 ؟ی کلید داشتهیعنی تو میگ-

 

 دهم. سرم را تکان می

 خب از کجا کلید آورده بوده؟-

 

و دوباره نگاهش  دارمعکس همان گردنبند را بر می

کنم. بی آنکه جواب رضا را بدهم، به حرف هایی که می

کنم. لحظه ای انگار جرقه ای در سرم زده گفته فکر می

 شود:می

چرا هیچ  اگه طرف دزد بوده، پس چرا هیچی نزدیده؟-

 کدوم از وسایل خونه کم نشده؟ 
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 خب شاید هدفش فقط گاو صندوق بوده.-

 

 نکند... نکند... وای!زند. خدای من! خشکم می

 

پرم. رضا هاج و واج منی را که سرم را میان از جا می

چرخم دستانم گرفته ام و وای وای کنان دور خودم می

زنم، یکند. اگر قضیه همانی باشد که حدس منگاه می

چه کنم؟ چطور با کاری که در حق علی و نسیم کرده ام 

مان فلش کنار بیایم؟ مقصر منم. اگر برای دزدیدن ه

 لعنتی به خانه ام آمده باشند، مقصر همه چیز منم. 

 

خواهم هیچکس کند آرامم کند. من نمیرضا سعی می

خواهم کسی حال بدم را ببیند، شکستنم را ببیند. نمی

 گویم:یپس به او م
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 لطفا برو رضا. بعدا بقیه ی ماجرارو برام بگو.-

 

ود. می رود و خواهد تنهایم بگذارد، اما می ربا آنکه نمی

به محض رفتنش، گوشه ی سوئیتی که دیروز کرایه 

 شوم.اش کردم می نشینم و در خودم جمع  می

 

شناسد. هیچکس این منِ هیچ کس این یزدان را نمی

ام؟ چرا به جای د. من چرا زندهکنضعیف را باور نمی

 ام؟نسیم من زنده

 

منی که هیچکس خم ابرویم را هم ندیده، حاال درست 

ام، بی پناه و پر غصه ام! من چه بیه شانزده سالگیش

کردم؟خودم با دست های خودم نسیم را کشتم؟ لعنت 

 به من! لعنت!
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 قندسیاه #
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 سروین#

 

شوم، که خارج میاز سرویس بهداشتی بهشت زهرا 

ایستم و برای پیدا کردن دستمال می همان نزدیکی

کاغذی و خشک کردن دست هایم، دست در کیفم 

کنم. مشغول زیر و رو کردن کیفم هستم که صدای می

شنوم. کمی آن طرف تر، روبه روی زن جوانی را می

سال  سرویس بهداشتی ایستاده و با زنی هم سن و

 زند. خودش حرف می
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ش ا میگن با هم رابطه داشتن. طرف توی خونهباب آره-

 سرش رو بیخ تا بیخ بریده.

 

شوند. راجب چه کسی حرف چش هایم گرد می

 زنند؟می

کنی؟ من شنیدم تو پهلوش چاقو چرا بزرگش می-

زده. بعدشم اینکه توی یه خونه بودن دلیل نمیشه که با 

 .هم رابطه داشته باشن

 

و رود و هاج جان از تنم میافتد. رعشه بر اندامم می

واج دو زنی که حتی تا به حال یک بار هم آن هارا 

توانم دهان باز کنم کنم. چرا حتی نمیندیده ام نگاه می

 تا دهان نجسشان را ببندم؟
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تو چی میگی واسه ی خودت؟ همه دارن همینارو -

نمی بینی حتی  میگن. اینا مخفیانه با هم رابطه داشتن.

هم  تو مراسمش؟ میگن نامزد پسره شوهرشم نیومده

 خواد نامزدیش رو بهم بزنه.می

 

 

این حرف دیگر از کجا در آمده؟ من کی و کجا از بهم 

 ام؟زدن نامزدی ام حرف زده

 

توانم ساکت بمانم. برای علی نه، اینبار برای دیگر نمی

به روی دارم و رودفاع از خودم، قدم سمتشان بر می

همچنان حرف مفت می زند زن وراج و کثافتی که 

اندازم تا ببینم کسی ستم.  نگاهی به اطرافم میایمی

حواسش هست یا نه. سپس از میان دندان های چفت 
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شده ام، با تن صدایی آرام اما به شدت عصبی و پر 

 کینه می غرم:

چی داشتی میگفتی؟ ها؟ چرا ساکت شدی؟ تا همین -

 کردی.بلبل زبونی می االن که خوب

 

سیده. زن کنار دستش زودتر خودش را وح تربه وض

 گوید:کند و میجمع و جور می

 درست صحبت کن خانم.-

 

 غرم:نگاه ترسناکی سمتش انداخته و می

 تو ساکت!-

 

 گویم:سپس رو به همان زن می
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فقط دوست دارم این حرفا یه بار دیگه یه جای دیگه -

م. بیاد. اونوقته که دودمانتو به باد میداز دهنت در 

نم از کدوم طرف دوشناسمت و نمیفهمیدی یا نه؟ نمی

با این خانواده فامیل میشی ولی قطعا همونی که داشتی 

. به اون بگم گفتی نیومده مراسم زنش می شناستتمی

کنه. پس به نفعته دهنتو چی گفتی از زندگی سیرت می

 ی. فهمیدی یا نه؟ببندی و هرجایی بازش نکن

 

ند تا فرار گرددنبال سوراخ میجفتشان همچون موشی 

 زنم:کنند. قبل از آنکه بروند آخرین حرفم را هم می

در ضمن شوهرش میاد. واسه کوری چشم تو و امثال -

تو هم شده میاد. من هم قرار نیست نامزدم رو ول کنم 

 چون کاری نکرده. 
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کنند با آنکه خودم ور میبه گمانم آنها آمدن یزدان را با

ندارم. از مردی که دیروز با او هم چندان باورش 

ت شدم، بعید نیست که امروز هم نیاید! و اگر صحب

نیاید باید اسکار عوضی ترین و احمق ترین مرد شهر 

شود دهان این خاله را به او داد! چرا که او باعث می

 گشادتر شود. ها از چیزی که هست همزنک

 

پیش عسل که نزدیک به  ابی خراب،با اعص

پیشش گردم. رخانه روی نیمکتی نشسته، بر میمردشو

اندازم. یک ظهر را نشینم و نگاهی به ساعتم میمی

دهد و با آنکه از صبح اینجا معطلیم اما نشانم می

 همچنان مراسم خاکسپاری انجام نشده. 
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چقدر از این فضا متنفرم!صدای جیغ و گریه و فغان 

از زمانی که  کند و با آنکه چند سالام میشه عصبیهمی

رستار مشغول به کار شده ام در بیمارستان به عنوان پ

 گذرد، همچنان به این صداها عادت نکرده ام.می

 

 قندسیاه#
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از پشت عینک دودی ام، نگاهم را میان جمعیت 

گردم. اگر چرخانم. مسخره است اما دنبالش میمی

 ید چه؟واقعا نیا
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رده و به اویی که سرم را به گوش عسل نزدیک تر ک

 گویم:کشد میی را به بینی اش میدستمال کاغذ

 پسر عموی محترمه نیومده انگار، نه؟-

 

چشمان سرخش را ابتدا به چشمانم می دوزد و سپس 

 چرخاند.میان جمعیت می

 یزدان رو میگی؟-

 

 زنم.پوزخند می

 مگه؟!پسر عموی دیگه ای هم داری -

 

ند، چیز زکنم پشت حرفی که میاحساس می

 ست:دیگری
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 نه. ندارم. دیگه ندارم!-

 

کشم. حرص کالمم شال مشکی رنگم را کمی جلو می

 گویم:دست من نیست وقتی پر از نفرت می

از این آدم بعید نیست که برای مراسم خاکسپاری -

زنشم نیاد. اینقدر که مزخرف و از خود راضی و بد 

ه رو حرف مردم و شایعه هایی که پشتمون عنقه! فکر

غیرت حال  کنه. فقط فکر خودش و اون غرور وکه نمی

 به هم زنشه.

 

رود و صدای آرامش سلقمه ی عسل در پهلویم فرو می

 رسد:به گوشم می

شنون. تو چته سروین؟ با هیس! آرومتر بقیه می-

 یزدان بحثت شده؟
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اما رفتار او با من خیلی  شوممنکر کینه ای بودنم نمی

به کنار، او به من تهمت زد.  زشت بود! حرف هایش

ت نابجا و تهمت زشتش هرگز اورا برای قضاو

 بخشم!نمی

آره. یه کالم بهش گفتم علی قاتل نیست. یه جوری -

بهم پرید که بیا و ببین. بر گشته میگه شاید کار خودته 

؟ من چرا کنی. باورت میشهکه اینجوری جلز و ولز می

از دهنش در باید نسیم رو کشته باشم آخه؟ هرچی 

که اینقدر زود  اومد گفت. اصال من حرفی بهش نزدم

 عصبی شد.

 

کنم اما کفرم دانم که دارم پیاز داغش را زیاد میمی

حسابی در آمده. از دیروز حتی با یک نفر هم نتوانستم 
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راجب این موضوع حرف بزنم و کمی خودم را خالی 

اما حاال که عسل را برای صحبت راجب این  کنم،

ردن ام، بهترین موقعیت برای خالی کوع گیر آوردهموض

 حرص و عصبانیتم است.

 

گرداند و با لحنی که نگاه متعجبش را در صورتم می

 گوید:میانگار حرف های من دروغ است 

 محاله اینایی که میگی.-

 

 دهم:دلخور و عصبی جواب می

 دروغ میگم دیگه؟ باشه اشکالی نداره!حتما من دارم -

گم دروغ میگی. ولی آخه اینایی که من نمی نه نه.-

میگی از یزدان بعیده. اون اصال با کسی اینجوری حرف 
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بینی علی چقدر آروم و زنه. مودبه. کم حرفه. مینمی

 خونسرده؟ یزدان ده برابر اون آرومتر و خونسرد تره. 

 

 زنم.بی اختیار نیشخند می

آرومه؟ نبودی ببینی چه جوری مثل سگ پاچم رو -

 گرفت!

 

 کشد:عسل اخم در هم می

 اینجوری راجبش صحبت نکن سروین!-

 

 اندازم.با تمسخر ابرو باال می

عجب! یعنی تو از کسی که برادر و زن برادرت رو به -

 کنی؟کنه طرفداری میقتل متهم می
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د و  به دارمی عینک آفتابی اش را از روی موهایش بر

 زند.چشم می

نم. دورد و بدل شده رو نمیاینکه چه حرفی بینتون -

دونم. ولی اینکه تو چی گفتی و اون چی گفته رو نمی

شناسیم. من و همه ی اهل خانواده یزدان رو خوب می

خود من تاحاال صدای بلند یا حرف زشت ازش 

 نشنیدم.

 

 قندسیاه#
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واقعا چه توقعی دارم؟ پیش عسل چه توقعی دارم من؟ 

گوید که پسر عمویش همان نشسته ام و توقع دارم ب

است که باید پشت  گویم؟ معلومست که من میچیزی

 اورا بگیرد!

 

 صدایم اینبار واقعا دلخور است:

اشتباه از منه که این بحث رو پیش تو باز کردم. اصال -

 حواسم نبود که هرچی باشه من یه غریبم.

 

گیرد و همانطور که به ه سرعت دستم را میعسل ب

 زند:می رد، با لحن مهربانی لبفشاآرامی می

نه سروین. بخدا اینجوری که میگی نیست. من -

منظورم اینه که این کار از یزدان بعیده. پس اگه 

اینکارو کرده قطعا حالش از اون چیزی که نشون میده 
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رفتارش خیلی خراب تره. حتما خیلی فشار روشه که  

ی اینجوری شده. حقم داره بخدا. یکم خودت رو بذار

میگم ناراحت  جاش بهش حق میدی. برای همینم

ن توی شرایط خوبی نیست. باید بهش حق نباش. او

 بدی.

 

دوست دارم بگویم من هم حالم خوب نیست! من هم 

ام، دو روزِ گذشته هزار ام و زندهحاال که اینجا ایستاده

تی همین حاال هم از نگاه های سنگین بار مرده ام و ح

خواهم بگویم پسر ان دادنم. میاطرافیان در حال ج

ید من حالم خوب نیست و فهمعموی تو هم باید می

کرد، اما سکوت هرچه از دهانش در آمد بار من نمی

دهم. با خودم فکر کنم و به ناچار سرم را تکان میمی
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نیاید باز هم  کنم که اگر یزدان امروز برای مراسممی

 کنند؟اش به این شکل از او دفاع میخانواده 

 

مانیم تا اینکه باالخره یک ساعتی را همچنان معطل می

دانم ته دلم از شود. نمیسر و کله ی یزدان پیدا می

شوم یا نه، اما انگار آرامش اینکه آمده خوشحال می

 گیرم. می

 

و قدم هنوز هم مرتب است. هنوز هم سینه سپر کرده 

کند و با دارد و ابرو گره میهای محکم بر می

گیرد و انگار نه ونسردی تمام زیر تابوت زنش را میخ

ار که عزیزش مرده! این مرد کوه یخ است! هیچ انگ

چیز برایش انگار که اهمیت ندارد. اصال انگار که 

ناراحت نیست! انگار که به مراسم عزای یکی از 
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کند؟ چرا کمر خم گریه نمیآشنایان دورش آمده. چرا 

زند؟ چرا خودش نمیکند؟ چرا به سر و صورت نمی

 اینقدر سنگ است؟ اصال احساس دارد؟

 

نسیم، دختر چشم آبی با موهای بلوند و پوست سفید، 

شود و من مقابل چشمانم زیر خروار ها خاک دفن می

آید! من نباید برای مرگ دانم چرا اشکم در مینمی

کنم! دم عاشقش بوده گریه کنم اما میدختری که نامز

که علی دوستش داشته؟ او چه  او چه گناهی دارد

شود؟ او چه گناهی دارد که گناهی دارد که باید کشته 

باید اینقدر پشت سرش حرف باشد؟ او چه گناهی دارد 

 که علی من را بازی داده؟ او چه گناهی دارد؟
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م شود و به محض تمامراسم خاکسپاری تمام می

گوید که برای فردا زند. میشدنش، وکیل علی زنگم می

توانسته مالقاتی را ترتیب دهد تا علی را ببینم. خیلی 

توانم شوم! خیلی زیاد! باالخره میخوشحال می

مقابلش بنشینم و واقعیت را از خودش بپرسم. 

خواهم بگویم. بازخواستش کنم. توانم هرچه میمی

رش کنم و بخاطر کاری که سرزنشش کنم. بد و بیراه با

بخشمش. من میدر حقم کرده به او بگویم که ن

خواهم که یخواهم که این هارا بگویم و از طرفی ممی

خواهم که خواهم که از خودش دفاع کند. مینگویم! می

ام خواهم بگوید که هیچوقت بازیمن را قانع کند. می

نبوده.  ام شده عاشق نسیم. که وقتی وارد زندگینداده

م و خواهم حرف هایی بزند که من را بخاطر رفتارمی

خواهم فکر هایی که راجبش کردم، شرمنده کند. می

را شرمنده کند بابت آنکه به عشقش شک کردم.  من
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خواهم که از علی خواهم! با تمام وجودم میمی

شود؟ ای کاش بشود! ای شکست بخورم! یعنی می

 کاش بشود...
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ی زنم به اویکند. لبخند میکنم. نگاهم نمینگاهش می

ش زند به منی که نگاهکند. لبخند نمیکه نگاهم نمی

کند و نه کنم او را که نه نگاهم میکنم. صدایش میمی

دهد و همچنان نه زند به من. جوابم را نمیلبخند می

زند. آمده بودم به اینجا با کند و نه لبخند مینگاهم می

کردم به محض اینکه من را یک دنیا امید! گمان می

شروع به توجیه کند. بخواهد که توضیح دهد و ببیند 
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که ببخشمش. اما االن پنج دقیقه است که  التماسم کند

روبه رویم نشسته و حتی یکبار هم در صورتم نگاه 

نینداخته. چنان گردن به زیر انداخته که اینبار طاقت 

 م:زنآورم و لب مینمی

نشکنه گردنت. یکم تکونش بده که خشک نشه -

 حداقل.

 

آورد اما همچنان از چشم انداختن در را باال میش سر

کند. صورتش بی حس است. بی چشم هایم فرار می

حس و خسته و شکست خورده و شرمنده و ناامید و 

شود گفت. شان را نمیهزاران حس بد دیگر که همه

 صیف نه!شود احساس کرد اما توفقط می

 خوای چیزی بگی؟نمی-
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ا ص به خود گرفته. جوابم رصدایم اینبار کمی رنگ حر

 دهد:کوتاه می

 چی بگم؟-

 

سوزاند. من چقدر احمق بودم که زهرخندم، قلبم را می

خواهد ام. این مرد حتی نمیکردم اشتباه کردهگمان می

 از خودش دفاع کند.

دهکاری؟ کنی یه توضیح به من بچی بگی؟ فکر نمی-

عیت کنی باید بخاطر چیزایی که شنیدم و واقفکر نمی

 هایی که فهمیدم باهام حرف بزنی و برام توضیح بدی؟

 

شود. نگاه بی روح و بی سیبک گلویش باال و پایین می

 دهد:دوزد و جواب میفروغش را به گوشه ای می
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من چیزی ندارم بگم. تو اگه سوالی داری بپرس تا -

 جواب بدم.

 

کشم تا بر خودم مسلط شدم و س عمیقی مینف

نکشم. چند لحظه ای را صبر  همینجا سرش هوار

آرام بگیرد. وقتی راه به کنم تا بلکه ضربان قلبم می

زنم و به حرف برم، قید آرام شدن را میجایی نمی

 .آیممی

خیلی خب. اول اینکه وقتی وارد زندگیم شدی هنوز -

 خواستی؟نسیم رو می

 

کند. چشمانش به اشک نشسته. باز نگاهم می باالخره

خورد و اینبار صدایش با ش تکان میهم سیبک گلوی

 رسد:می بغضی آشکارا به گوشم
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 آره.-

 

ریزم و گوشت ریزم! به معنای واقعی فرو میفرو می

رانم را بین دو انگشتم میچالنم تا باور کنم که بیدارم. 

گوید به من میباور کنم که این مردی که اینقدر راحت 

رای من ست. همان کسی که بکه بازی ام داده، علی

 اسطوره ی مردانگی بود!

 

کسی انگار کنار گوشم زمزمه می کند که آرام باش 

سروین! آرام باش و بخند. نگذار ذره ای متوجه حال 

 بدت بشود. نگذار بفهمد که شکست خورده ای!

 

که دهم و تمام حال بدم و من به آن صدا گوش می

 ام!کنم، اما امان از صدای لعنتیپشت نقابم مخفی می
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ام که وقتی از گلویم خارج امان از صدای لعنتی

 لرزد.به وضوح می شود،می

یعنی از روزی که ازم خواستی باهات باشم، داشتی -

 دادی؟بازیم می

 

کنم پوشاند. احساس میصورتش را با دستانش می

گوید و لحظه ای هیچ نمیلرزد. چند تنش دارد می

 دهد:سپس با صدایی بغض آلود جواب می

آره. برای فراموش کردن نسیم باهات دوست شدم. -

 بازیت دادم سروین. منِ کثافت بازیت دادم.

 

روند که ناخن هایم چنان در گوشت دستم فرو می

کنم. صدای ترق خیسی خون را کف دستم احساس می
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. علی با بی رحمی تمام، شنومترق قلبم را به وضوح می

 رد!فشاام میپایش را روی قلبِ زبان بسته

یعنی اون همه حرف عاشقانه، اون همه خاطره، همش -

 دروغ بود؟
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دارد، چهره ی دستش را که از روی صورتش بر می

گیرد. چه بر سر علی غرق اشکش مقابل دیدم را می

ال چرا من در این حال کند؟ اصآمده که اینطور گریه می

 و اوضاع به فکر اشک های او هستم؟
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به بعد نبود. به خدا نبود سروین. عاشقت جایی  از یه-

شدم. حسی که من به تو دارم هزار برابره حسیه که به 

نسیم داشتم. من با تو فهمیدم عشق یعنی چی. اما 

کردم چون برای عذاب وجدان داشتم. حس می

تت در حقت بد کردم. برای فراموشی نسیم اومدم سم

ابت کنم که همینم اومدم خواستگاریت تا به خودم ث

اگه اولش برای فراموشی نسیم بوده، االن دیگه 

االن برای دل خودمه. چون عاشقت شدم. چون  نیست.

 خوام جبران کنم.می

 

چه اهمیتی دارد؟ دیگر این حرف ها چه اهمیتی دارند؟ 

نم؟ چه طور خواهد من باورش کاصال چطور می

 خواهد؟می
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 دهم:میریزم و جواب تمام دردم را در صدایم می

 تونم باورت کنم. دیگه نمیتونم باورت کنم. نمی-

 

زند. بغض به گلویم هجوم التماس گونه صدایم می

 آورد و لحنم با نفرت و کینه همراه می شود:می

دیگه هیچوقت من رو اینجوری صدا نکن. اصال دیگه -

چه جوری تونستی اینکارو با دام نکن. توهیچوقت ص

خواستی شدی چی؟ مییمن بکنی؟ اگه عاشقم نم

ال وقتی قلب شکستت ترمیم شد مثل یه تیکه اشغ

بندازیم دور؟ آره؟ مردونگی و معرفتتون همینقدره آقای 

دکتر؟ آدما وسایل پزشکی نیستن. چسب زخم و 

 بتادین و قرص و شربت و دارو نیستن. آدما احساس

دارن. آدما روح دارن. با آدما مثل وسایل کارِت رفتار 

 نکن!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

کنم اما نیشخندم از هزاران قطره ی اشک، یه نمیرگ

 درد آور تر است!

وای خدای من! چه قدر من خوشبختم که تو عاشقم -

شدی و این لطف رو در حقم کردی که اومدی 

خواستگاریم. نه؟ وگرنه االن باید درگیر شکست 

گفتم دوست پسرم ولم ودم و به همه میبعشقیم می

خودت فکر کردی؟ نه واقعا  کرده. آره؟ هه! تو چی پیش

 چی پیش خودت فکر کردی؟

 

گوید. البته اندازد و هیچ نمیشرمنده سر به زیر می

 چیزی هم ندارد که بگوید!

 

 گویم:شوم و میاز پشت میز بلند می
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تونی خرم با این قیافه ی شرمنده و این گریه ها نمی-

کنی جناب اکبری. تو حتی اگه نسیم رو هم فراموش 

بودی و عاشق من شده بودی، چتای دوسال  کرده

تی. عکساتون رو پاک داشپیشتون رو نگه نمی

انداختی. من بچه نیستم کردی. کادوهاشو دور میمی

که بخوای با این حرفا خرم کنی. چشماتو خوب باز 

و شخصیتش براش از کن. من سروینم! کسی که غرور 

پس بخشه. هرچیزی مهم تره. کسی که به راحتی نمی

برای من از این فیلما نیا که هیچکدومش روم تاثیر 

 نداره.

 

شوم. دستم به گوید. کفری تر میباز هم چیزی نمی

رود تا از انگشتم خارجش کنم و سمت حلقه ام می

یکباره همینجا همه چیز را به نقطه ی پایان برسانم، اما 
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افتم و به یاد قول و قراری که با خودم گذاشتم می

 گویم:شوم. به جای در آوردن انگشتر مییپشیمان م

هیچوقت به خاطر کاری که باهام کردی -

بخشمت. اما بخاطر لطفا و خوبیایی که در حقم نمی

تونم تنهات بذارم. تا روزی که از زندان کردی هم نمی

کنم که از این مخمصه ش میمونم و تالبیای بیرون می

رابطه ی ما نجاتت بدم. اما فقط به عنوان یک دوست. 

تمومه. جناب دکتر علی اکبری، من برای همیشه از 

 اشتن شما انصراف میدم!دوست د

 

 کند:با صدای لرزان و چشمانی اشک آلود التماس می

خوای اینکارو سروین تو فقط به خاطر یک اشتباه می-

 باهام بکنی؟ 
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این اشتباه تو قابل ببخش نیست. من دیگه هیچوقت -

فهمی؟ دیگه هیچوقت تو برای م. میتونم باورت کننمی

. طرز فکرم یشیمن اون علی درستکار و مهربون نم

 دیگه راجبت درست نمیشه!

 

بینم. جالب است نه؟ هایش دنیای ترس را میدر چشم

کند راه برگشتی او فقط ترسیده! پس هنوز گمان می

هست. او ترسیده از آنکه واقعا از دستم بدهد. پس به 

نکرده که از دستم داده. خودم هم باور  طور کامل باور

 هم این رابطه را تمام کنم؟خوانکرده ام. من واقعا می

 

کنم. به آینده ی بدون علی و عشقی که نمیفکر

کنم تا کنم. فکر نمیش جایی نیست فکر نمیشبیه



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آن چیزی به گردم تا بروم اما یکمردد نشوم. بر می

 ویم:گآید. سمتش برگشته و مییادم می

در ضمن، بهتره به کسی از بهم خوردن رابطمون -

زنم. به اندازه ی کافی چیزی نگی. منم حرفی نمی

پشتمون حرف هست. شایعه هست. حرف مفت هست. 

کنم، کس، تاکید میخوام بدتر از این بشه. به هیچنمی

 هیچی نمیگی.کس به هیچ

 

 زند:سر به زیر، با صدایی ضعیف و گرفته لب می

ن. حق با توئه. من خیلی بد کردم. حق سروی باشه-

داری نبخشی. حق داری نخوای بمونی. اینکه من تورو 

پیش خودم نگهت دارم ته نامردیه. من متهم به قتلم. 

اگه قاتل رو پیدا نکنن من به جاش اعدام میشم. پس 
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ه بری. شاید بهتره که نامردی نکنم و شاید بهتره ک

 جلوتو نگیرم.

 

ام را ش و تمام سعینم با حرف هایکدارم جان می

کنم که محکم بمانم. آخرین نگاهم را به سرتا می

خواهم بگویم خداحافظ اما . میاندازمپایش می

گردم و به محض آنکه اولین قدم را بر توانم. بر مینمی

مان به تمام شد. عشق رویاییچکد. دارم اشکم میمی

 شد...آخر رسید. تمام شد! برای همیشه تمام 
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کنم هیچوقت شوم. احساس میدر خیابان ها آواره می

ام! همیشه و در هر کجای به این اندازه تنها نبوده

ام، وقتی حالم بد بوده، بتام همدردم شده. پا به زندگی

اش، با شوخ طبعی همیشگیپایم غصه خورده و بعد، 

ست. نیست و فکرم را منحرف کرده. اما حاال بتام هم نی

شود! چقدر دلم چقدر جای خالی اش احساس می

شد تا سرم را در بغل بگیرد و کنار گوشم خواهد بامی

 بگوید:

خواد زار دونم دلت میمیدونم داری مفنجر میشی. می"

گریه کن ولی تونی. گریه کن خواهر بزرگه. بزنی و نمی

  "اینجوری خودخوری نکن.

 

خانه بروم و برای فرار از خواهد به ام! دلم میخسته 

رچه فکر و خیال است، قرص آرامبخشی خورده و ه
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ام بخوابم، اما خانه را دوست ندارم! چون خانه تنهایی

کشد. چون سکوتی وهم انگیز دارد را بیشتر به رخم می

فرصت خود نمایی پیدا شود افکارم بیشتر و باعث می

آن کنند. خانه را دوست ندارم چون کسی جز من در 

نیست! چون بتام نیست. چون الرا نیست. چون مامان 

جان نیستند. چون... چون علی نیست. علی  و بابا و مادر

 نیست... علی دیگر نیست...

 

شوم و آدرس خانه ی سوار تاکسی زرد رنگی می

ام! او هم مثل کالسیدهم. رفیق و هم فاطمه را می

 خودم پرستار است با این تفاوت که او شغلش را

دوست ندارد و من عاشقانه دوستش دارم! همیشه 

ود. و هنوز هم همین آرزو را خواست دکتر شدلش می

دارد و قصد دارد بعد از ده سال دوباره کنکور بدهد. با 
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اینکه اطرافیانش او را برای تصمیمش سرزنش 

ن همیشه به او گفته ام که برای شروع کنند اما ممی

ر است یک بار زندگی هیچ کاری دیر نیست. وقتی قرا

د. پس نباید بگذاری هیچ حسرتی به دلت بمان کنی،

نباید بگذاری آرزوهایت به باد برود. راستی... آرزوهای 

 من با علی به باد رفتند؟

 

دهم. کنم و بغضم را قورت میبه جواب سوالم فکر نمی

گفت تو قوی ترین دختر روی مامان همیشه نمی مگر

توانم از پسش بر تم پس میزمینی؟ اگر من قوی هس

 م!توانتوانم از علی بگذرم. میبیایم. می

 

ام دانم چرا گریهتوانم گفتن هایم، نمیمیان می

 کنم:اندازم و زمزمه میام میگیرد. نگاهی به حلقهمی
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 بیارم؟ چجوری؟من چجوری از دستم درش -

 

کنم.  اختیار، نسیم و علی را کنار هم مجسم میبی

کنم که مستانه با آن صورت بی نقص تصور مینسیم را 

شود. گذشته ی زیبایشان حوش میخندد و علی ممی

 همین شکلی بوده دیگر. مگر نه؟

 

شوم. او از رفتن به خانه ی فاطمه پشیمان می

م نیست که پای حرف تواند درکم کند. او مثل بتانمی

هایم بنشیند و قضاوتم نکند و فاز نصیحت بر ندارد. او 

 شود!تام نیست. هیچکس بتام نمیب

 

گیرم. صدای اش را میآورم و شمارهنمی دیگر طاقت

پیچد، به سرعت گوشی را از مامان که در گوشم می
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کنم. سپس با گوشم فاصله داده و گلویم را صاف می

کنم شاد و سرزنده باشد لب صدایی که سعی می

 زنم:می

 سالم به نفس ترین مادر دنیا!-

 

 ریزد:ش میاز صدایدلخوری 

سالم. مگه اینکه به گوشی بتام زنگ بزنی تا  علیک-

 بتونم صداتو بشنوم. 

 

خواهم حالم را بفهمند؟ چه چه کنم؟ چه کنم وقتی نمی

خواهم برایشان توضیح دهم که چه کنم وقتی نمی

 اتفاقی افتاده؟
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دورت بگردم من که اینقدر دلنازکی. به خدا این دو -

مراسم نسیم بودم. نشد بهت زنگ سه روزه درگیر 

 بزنم. ببخشید.

 

آوردم تا دلش نرم شود کمی برایش لوس بازی در می

 گویم:تابانه میو سپس بی

 مامان بتام کجاست؟ میشه گوشی رو بدی بهش؟-

پیش رفته نزدیک ساحل  با الرا همین چند دقیقه-

 والیبال بازی کنن.

 

برده بودم که  شود. به کل از یادآه از نهادم بلند می

راب باشد، روحیه ی شاد اوضاع هر چه قدر هم که خ

 شود.بتام عوض نمی
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کنم و باالجبار با بقیه ی اهل خانه هم کمی صحبت می

فهمم چقدر نقش کنم. تازه میسپس تماس را قطع می

ردن سخت است. چقدر سخت است وقتی که بازی ک

کنم که گیرند و من، باید تالش سراغ علی را از من می

 مبادا صدایم از بغض بلرزد.

 

ام دانم که باید هرچه سریع تر جریان را به خانوادهمی

اند و به گمانم بتوانم بگویم. پدر و مادرم منطقی

برای شان کنم که نامزدی را بهم نزنم. البته فقط راضی

 آنکه اطرافیان متوجه نشوند که علی را ترک کرده ام.

 

د از ام. آدرس جدیشیمان شدهگویم که پبه راننده می

کند که خانه نرو. خواهد و قلبم التماسم میمن می
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شوی! در میان درگیری ام با تنهایی در آنجا دیوانه می

کنم و دانم چرا به یکباره دهان باز میخودم، نمی

 :گویممی

 برید بهشت زهرا.-
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رش رسم. کنار قبغروب است که بر سر مزارش می

س است. گذارم. خیمی نشینم و دست روی خاکش می

 نالم:درست مثل صورت من! با تمام دردم می

 تو چیت از من بیشتر بود؟-
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 آورم.اش را به یاد میچهره

 خوشگل بودی، اما نه به اندازه ی من.-

 

 آورم.هیکل بی نقصش را به یاد می

 خوش هیکل بودی، ولی نه به اندازه ی من.-

 

 آورم.اد میرا به ی تحصیالتش

تو لیسانس داشتی ولی خانه دار بودی، اما من پرستار -

 بودم و کار داشتم.

 

 آورم:اش را به یاد میخانواده

 اما نه به اندازه ی من! ،تو با اصل و نسب بودی-
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 زنم:یپوزخند م

تو دوستش نداشتی ولی من داشتم! اما بازم تورو -

 دوست داشت. 

 

 پیچد:صدایی در سرم می

عاشقت شدم. حسی که من به تو دارم هزار برابره "

حسیه که به نسیم داشتم. من با تو فهمیدم عشق 

 "یعنی چی.

 

زنم. به گذارم و زیر گریه میسرم را روی قبرش می

زنم. میان گریه هایم میکوبم و زار قبرش مشت می

 نالم:می
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خواست پس چرا عکسای تورو داشت؟ اگه من رو می-

خواست پس چرا از شوک مردنت تا دو من رو میاگه 

خواست پس چرا من زد؟ اگه من رو مینمی روز حرف

 االن اینجام؟ چرا؟

 

کشد که در تاریکی قبرستان دانم چقدر طول مینمی

جراتم زیاد است وگرنه باید از زنم. دل و فقط زار می

 شدم!ترس زهرترک می

 

شوم، ند میعجیب است اما وقتی از سر قبر نسیم بل

سبک ترم. خیره به  حالم خیلی بهتر است. خیلی

 کنم:مزارش زمزمه می
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با تموم اینایی که گفتم، ازت متنفر نیستم. برعکس. -

دلم خیلی واست میسوزه. توام مثل من خوشبختیت 

 ود. کوتاه ب

 

کشم. آخرین نگاهم را جایی که دفن آه جان سوزی می

و برای فرار از گردم اندازم و سپس بر میشده می

 بخشم.تاریکی قبرستان، به قدم هایم سرعت می

 

گذارم که به سرعت از البه الی درخت ها و قبر ها می

شنوم. انگار کسی دارد دنبالم یک آن صدایی می

رود و به محض آنکه هزار می آید. ضربان قلبم رویمی

خواهم پا به فرار بگذارم کسی از پشت سرم می

 گوید:می

 سا.ظه واییه لح-
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گردم. من غلط هین بلندی کشیده و به عقب بر می

 کردم که دل و جراتم زیاد است! من بیجا کردم!

 

آید، دهان از دیدن هیبت سیاه و بزرگی که به سمتم می

 گوید:که به سرعت میکنم تا جیغ بکشم باز می

 منم یزدان. پسر عموی علی. -

 

روم. با میگذارم و عقب عقب دستم را روی قلبم می

ذره ای کمتر شده اما آنکه ترسم از شنیدن صدایش 

 توانم آنجا بمانم. باز هم نمی

 خوای؟ این موقع توی قبرستون چی می-
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صدایش مشکوک و تشر آمیز است. جوابش را 

گردم تا فرار کنم که به سرعت بازویم میدهم و بر نمی

 گیرد. خودم را عقب کشیده و با صدایی که ازرا می

 زنم:ترس، بلند و لرزان است داد می

 خوای؟ چی می-

 

 دهد:سریعا جواب می

 چته؟ نترس. کاری باهات ندارم. ماشین داری؟-

 

توانم از لرزش چانه، لب ها، ام و نمیواقعا ترسیده

نوهایم جلوگیری کنم. قلبم انگار که قصد دست ها و زا

دارد سینه ام را بشکافد. در دلم بر سر خودم داد 

 زنم:می
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 "این چه غلطی بود که کردی؟"

 

 نالم:بی اختیار می

 نه... ندارم... ندارم...-

 

کند و سپس، پر از تمسخر به منی که قدم مکثی می

 گوید:ام میدیگری عقب رفته

اومدی قبرستون بدون ماشین؟ حالت این موقع -

 خوبه؟

 

بینم. لحظه ای از پشت سرش چیزی شبیه به شبح می

کشم. صورتش را نمی بینم اما یغ خفیفی میبی اراده ج

 ید، صدایش ناباورانه است:آوقتی به حرف می
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 ترسی؟تو عقلت سرجاشه؟ چته؟ از من می-

 پ... پشتت... پشتت روح... روح... روح بود...-
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زند. به پشت سرش انگار جا خورده که حرفی نمی

ه منی که از ترس اندازد و چند لحظه بعد، بنگاهی می

لرزم و جفت دست هایم را روی قلبم گذاشته ام می

 گوید:می

بینی. اگه ازم چیزی نیست. ترسیدی اشتباه می-

 رسونمت.ترسی تا یه جایی مینمی
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ت. یزدان است. کسی که تمام هرچه باشد او آشناس

خورند. پس از اجنه و ارواح فامیل بر سرش قسم می

رم را پشت سر هم تکان قابل اعتماد تر است. س

 دهم:می

 ب... باشه... ب... بریم... بریم...-

 

ای از خنده کنم اینبار صدایش ته مایهاحساس می

 دارد:

 تو جلوتر برو. من پشت سرت میام که نترسی. برو.-

 

ام که نه از مسخره شدن توسط او آنقدری ترسیده

هایش مخالفتی کنم. راه توانم با حرفنگرانم نه می

گردم و روم، بر میافتم و هر چند قدمی که مییم
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کنم تا خیالم راحت شود که پشت سرم را نگاه می

 ش به من هست.حواس

 

 دارد و با آدرسی کهمی با فاصله ی کمی پشتم قدم بر

کند که ماشینش را پارک د به جایی هدایتم میدهمی

رسیم، حالم خیلی بهتر کرده. وقتی به ماشینش می

قریبا از آن فضای رعب انگیز فاصله گرفته ایم. است. ت

رد لرزش بدنم و چانه ام تقریبا آرام گرفته و ضربانم دا

 گردد. به حالت نرمال بر می

 

و به دور از زند و با صدایی عادی دزدگیر ماشین را می

 گوید:هرگونه حسی می

 رسونمت.بشین. می-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 گیرد. از طرفی منگربه محض رضای خدا موش نمی

دهد  اصال دوست ندارم این مرد کاری در حقم انجام

 گویم:پس خیلی جدی می

 کنم میرم.ممنون. خودم ماشین پیدا می-

 

درب ماشین را باز کرده و قصد نشستن پشت فرمان را 

کند. سرش را باال با گفته ی من مکثی میدارد که 

 زند.کشد و دستش را به گوشه ی در تکیه میمی

ساعت ماشین گیرت ایلی. فقط این باشه. هرجور م-

 نمیاد. 

 

ترسم. خلوتی و تاریکی اینجا، چرا دروغ؟ هنوز هم می

اندازد. او که انگار تعلل من را وحشت به وجود آدم می

 گوید:غرور می فهمیده، در کمال جدیت و
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راجب بحث دو روز پیشمون هم یه چیزی هست که -

 باید بگم. سوار بشی بهتره.

 

ای که نسبت به او دارم، کینهشود، که میحرف آن روز 

آید در جواب کند. بدم نمیفرصت خودنمایی پیدا می

ها و تهمت هایی که بارم کرد، من هم چیزی حرف

 بگویم و اورا بسوزانم.

 

بندد. نگاهی به شود و در را میاشینش میاو سوار م

اندازم و با فکر به آنکه قطعا در این اوضاع اطراف می

مطمئنی پیدا نخواهم کرد، دو قدم باقی مانده را  ماشین

 کنم.میپیمایم و در راه باز می
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افتد که به سرعت پسش تردید لحظه ای به جانم می

شوم بهتر از زنم. حاال وقت حفظ غرور نیست! سوار می

آن است که این ساعت، مزاحمم شوند و بالیی سرم 

 بیاورند. 

 

بندم. و در را مینشینم به آرامی در ماشینش می

افتد. خودم را بغل می کنم و یک راه می بالفاصله به

 کنم. می "ها"گذارم و دستم را روی دهانم می

با آنکه در اوایل مهر ماه هستیم اما از آنجایی که 

یی هستم، دماغم، لپ هایم و دست هایم یخ زده سرما

 اند.
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یچد. دست در کیفم پصدای زنگ گوشی ام در فضا می

کشم. با دیدن نام بتام، زیر ا بیرون میکرده و آن ر

چشمی نگاهی به مردی که تمام حواسش را به 

 کنم.اندازم و تماس را وصل میرانندگی اش داده می

 جونم؟-

 سالم عرض شد خاله سوسکه. احوالتون؟-

 

کنم صدایم را شود. سعی میلبخند روی لبانم جاری می

 پایین بیاورم. تا حد امکان

 سالم. خوبم تو خوبی؟!-
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کند و به کس دیگری از آن طرف خط مکثی می

 گوید:می

حاجی ناموسا پشمام ریخت. امروز الیو گذاشتم -

خودم تو الیوم. اگه ویوش ترکوند. حاال خوبه فقط 

 چهارتا پلنگ بیارم توش ببین چی میشه.

 

ه کنم شوند. من با تو چچشم هایم گشاد تر از این نمی

 بتام؟

 زنی تو؟حرف می با کی-

 

 دهد:خیلی عادی جواب می

 به رفیقم ویس دادم. -

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شود و رنگ نگرانی به خود و سپس لحنش عوض می

 گیرد:می

 مطمئنی خوبی؟ -

 

 م:کشآه می

 کنی؟خودت چی فکر می-

 

 دهد:اش جواب میبا مهربانی ذاتی

. به گردیممگه من مردم تو خوب نباشی؟ فردا بر می-

دتر برگردیم. یه بهونه ای مامان اینارو پیچوندم که زو

 ذارم؟فکر کردی من تنهات می
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کن باشد، شاید لجباز بتام شاید بیخیال و اعصاب خرد

بهترین برادر دنیاست. برای من و دیوانه باشد، اما او 

 بهترین برادر دنیاست!

 

 گویم:در جوابش تنها می

 همون همیشگی. باشه؟-

 

 د:خندمی

 کشی قربون صدقم بری؟کی پیشته که خجالت می-

 

 جان! می پرسد:خندم، اما خسته و بیمن هم می

 با علی حرف زدی که ناراحتی نه؟ چی گفت؟-
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شیرینی هم صحبتی با بتام را یادآوری دیدارم با علی، 

 کند.زهرمارم می

 گفت. اوهوم. همون چیزایی رو گفت که باید می-

 داشتم.توقعی جز این هم ن

 

دانم که خیلی ناراحت شده، اما با کند. میسکوت می

اش کند با شوخ طبعیاین حال مثل همیشه سعی می

هم حال من را عوض کند و هم ناراحتی خودش را 

 نشان ندهد.

فداسرت خاله سوسکه. باالخره یه آقا موشه ای پیدا -

میشه که نه بزنتت نه اذیتت کنه نه حرصت بده. پیدا 

خرم ترشی فداسرت. یه دبه ترشی میهم نشد 

 ندازمت. می
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بی آنکه به او بگویم نامزدی ام را به هم زده ام، 

خودش فهمید من این کار را کرده ام. برای همین 

و بهترین برادر دنیاست. چون بهتر گویم ااست که می

 شناسد.از هرکسی من را می

 

تماس را قطع  شود،حرف هایم با بتام که تمام می

از اندازم. کنم و نگاه گذرای دیگری به یزدان میمی

ست! توان فهمید. آدم عجیبیصورتش هیچ چیز نمی

خیلی عجیب! دو روز پیش با من به شکلی حرف زد که 

ستم و امشب، کمکم کرد و خواست انگار دشمنش ه

 که من را برساند. 

 سر خاک نسیم چیکار داشتی؟-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

است و نه  لحنش هیچ حالتی ندارد. نه مشکوک

ارانه. اما این موضوع باعث تمسخر آمیز و نه طلبک

شود که من منظورش را نفهمم! تازه دلیل کمک نمی

خواهد روی خوش نشانم فهمم. حتما میکردنش را می

 ا سر از کارم در بیاورد!دهد ت

 

 دهم:زنم و طعنه وار جوابش را مینیشخندی می

دان گرفتم. نه که من نسیم رو کشتم، االن عذاب وج-

ازش بخوام من رو اومدم سر خاکش گریه کنم و 

 ببخشه.

 

زنم که من را زیر نظر داشته. حتما گریه حدس می

 کردنم را هم دیده و حاال شکش به من بیشتر شده. در
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این اوضاع، طرز فکر او برایم ذره ای اهمیت ندارد پس 

 کنم:با لحنی عصبی، تند تند شروع به صحبت می

بازخواست کردن و تهمت زدن  ای شروع بهخواگه می-

بکنی باید بهت بگم که من به اندازه ی کافی االن 

زندگیم بهم ریخته هست. واقعا حوصله ی بحث کردن 

رو کشتم؟ اوکی! هرچی تو کنی من زنت ندارم. فکر می

میگی. طرز فکرت برام اصال مهم نیست. تو هر فکری 

ری افکارت رو تونی راجبم بکنی اما حق ندابخوای می

به زبون بیاری و بهم تهمت بزنی. حق نداری حال من 

 رو بد کنی و فکرم رو بهم بریزی. 

 

اندازد و با آرام نیم نگاهی به صورت عصبی من می

ترین لحن ممکن در جواب تمام حرف ترین و خونسرد

 گوید:تنها می هایم،
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 خوام!معذرت می-

 

 قندسیاه#

 40پارت#

 

درست  کنم.ی خودم شک میلحظه ای به گوش ها

 شنیدم؟ معذرت خواست؟ از من؟

 

متعجب و وارفته نگاهش میکنم. نیم رخش به سمت 

من است. نیم رخِ به شدت خونسرد و آرامش. همیشه 

اگر بخواهند  کردم آدم هایی شبیه به او،گمان می 

من رو "یا  "اشتباه کردم"،"خواممعذرت می"جمله ی 
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د، جانشان به لبشان برسد. را به زبان بیاورن "ببخش

 اما یزدان تصوراتم را بر هم ریخت.

جالبه! فکر نمی کردم بلد باشید بخاطر رفتار زشتتون -

 عذرخواهی کنید! 

 

ته اند و روی پیشانی بلندش چین با ابروهایی که باال رف

 اندازد.انداخته اند، نگاه گذرایی به صورتم می

 شم؟چرا نباید عذرخواهی کردن رو بلد با-

 

اندازم و پر از کنایه و تمسخر جوابش را شانه باال می

 دهم.می
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بخاطر اینکه از خود راضی هستی. بخاطر اینکه -

 کنی که انگارمغروری. چون یه جوری صحبت می

 حرفات کامال درسته و هیچ جای اشتباهی نداره.

 

گیرد. نامحسوس سکوت، فضای ماشین را فرا می

که گوشه ی لبش به سمت بینم کنم و مینگاهش می

بینم، باال رفته. از آنجایی که آن طرف صورتش را نمی

زند یا پوزخند، اما این را دانم دارد لبخند مینمی

 را جدی نگرفته. دانم که در هر دو صورت منمی

 

شود. کند، نگاهم درگیرش میصدایش را که صاف می

را گذارد، ابرویش ای چشم بر هم میهمانطور که ثانیه

کند تا حرفی بزند اما انگار . دهان باز میدهدباال می

 شود. پشیمان می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

شود تا چند لحظه ای باز هم تنها سکوت عایدم می

 باالخره دهان باز کند و بگوید:

 بندی؟کنی یکی درمیون منو جمع میدقت می-

 

کنم تا نخندم. راست به سختی خود را کنترل می

حرف هایمان ابتدا او را جمع  گوید. در دادسرا، میانمی

دم. بستم. وقتی به من تهمت زد، مفرد خطابش کر

دانم چرا! . نمیاالن هم یکی در میان همین کار را کردم

احترام بگذارم و از طرفی خواهم به او از طرفی می

خواهد بینم، دلم میوقتی وقیح بودن خودش را می

 شبیه به خودش رفتار کنم.
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هم بحث را عوض  دهم و اواش نمیاهمیتی به گفته 

 کند.می

با دوتای اولی موافقم خانم دکتر، من هم مغرورم، هم -

 از خودراضی! 

 

ه . هم برای خانم دکتری که بشوندچشمانم درشت می

زبان در آورده و هم برای اعتماد به نفسش که قطعا 

 لنگه ندارد! 

اما با بقیش موافق نیستم. هر آدمی ممکنه مرتکب -

 شتباهی بشه. منم از بقیه مستثنی نیستم.ا

 

 دهم:خندم و پر غیض جوابش را میمی
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اینکه صد در صد. هر آدمی اشتباه میکنه. مهم اینه که -

ره، که متاسفانه این در مورد اون فرد اشتباهش رو بپذی

 افراد از خود راضی صدق نمیکنه. 

 

آید صدایش نه تمسخر دارد و نه وقتی به حرف می

کامال جدی ست. شبیه به معلمی که می خواهد  شوخی.

 مهم را به شاگردش گوشزد کند.نکته ای 

درسته! گفتم مغرورم و از خودراضی و شاید واقعا هم -

بودن با بیشعور بودن و عقده ای باشم، ولی مغرور 

بودن فرق داره دختر جون. کسی که اشتباه میکنه و 

هی نمی خودش متوجه اشتباهش میشه، اما معذرت خوا

مغرور نیست! بیشعوره! پس مطمئن باش هرجا  کنه،

حرف اشتباهی به کسی بزنم یا کار اشتباهی در حق 

نم لی راحت اشتباهم رو قبول می ککسی انجام بدم، خی
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خوام. و حتی حاضرم برای جبرانش و ازش معذرت می

هرکاری انجام بدم! االنم میگم بخاطر حرفای اون 

 اشتباه کردم. همین. .خوامروزم، معذرت می

 

 قندسیاه#

 41پارت#

 

کند و من را در بهت صحبت هایش حرفش را تمام می

بندد! جوری که گذارد. به معنای واقعی، دهانم را میمی

هیچوقت نتوانسته به این شکل دهانم را  هیچکس،

 ببندد.

 خونتون کجاست؟ از کدوم سمت برم؟-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ی مشغول، دهم و با فکرآدرس را با صدای ضعیفی می

ست این آدم عجیبیشوم. چه به رو به رو خیره می

 یزدان. راستی به من چه گفت؟ خانم دکتر؟

 من دکتر نیستم.-

 

کنم. از آیینه ی میدهد نگاهش وقتی جوابی نمی

چسبیده به در، حواسش را به پشت سرش داده. چند 

کشد تا نگاه گذرایی به صورتم ثانیه ای طول می

 د:بیاندازد و بگوی

 ولی من اینطور شنیدم.-

 

کنم چیزی از پشت سرمان لحظه ای احساس می

 پرسم:حواسش را پرت کرده. برای همین می
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 چیزی شده؟-

 

 شود:متوجه می منظورم را خیلی سریع

 نه. حس کردم کسی دنبالمونه. انگار اشتباه کردم.-

 

اندازم. در جواب آهانی زمزمه کرده و ابرو باال می

 گویم:می "اینطور شنیدم"ه بود حرفش که گفت

مامان مینا اشتباه متوجه شده بود. از اونجایی که با -

کرد منم دکترم. وگرنه علی همکار بودم فکر می

 نیست. من پرستارم. همچین چیزی

 

از عسل شنیده بودم که مادرش بارها پیش نسیم و 

مادر یزدان از من حسابی تعریف کرده و به قولی پزم 
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گفت مادرم به همه گفته تو دکتری و سل میرا داده. ع

کند، هربار که راجع به تو پیش خانواده تعریف می

کند و تیکه شود و حسادت میینسیم رنگ به رنگ م

فهمم! ندازد. تازه حاال دلیل حسادت نسیم را میامی

دانم چرا اگر به منی که کنار علی بودم فقط نمی

 کرد، علی را ترک کرد؟حسادت می

 

دان جوری سکوت کرده و بی اهمیت، به رانندگی زی

دهد که انگار اصال حرف های من را اش ادامه می

ه گیرد و نگاه پر غیضم بی اختیار بنشنیده. حرصم می

شود. هر دو آستینش را تا آرنج تا سمتش کشیده می

زده. یک دستش را روی فرمان و دست دیگرش را 

ش چشمم را روی دنده گذاشته. یک آن برق حلقه ا
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افتم که هیچوقت حلقه دستش زند و به یاد علی میمی

 آید.گفت خوشش نمیکرد. مینمی

 

آورد و چشمانم از اشک پر بغض به گلویم هجوم می

شوند. دروغ بود! تمام دالیلش برای رفتارهای می

 داد، یک مشت بهانه بودند. عجیبی که انجام می

 

اقعیاتی که برایم جواب خیلی از سواالتم را به کمک و

یرم. همه چیز برایم روشن است به گآشکار شده، می

بود، پس چرا نگاهش جز یک چیز! علی اگر عاشقم ن

شبیه نگاه مجنون به لیلی بود؟ چرا همیشه در چشم 

 دیدم؟هایش عشق را به وضوح می
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می گویند آدم می تواند به زبانش دروغ گفتن را یاد 

ز به گفتن دوستت دارم بدهد. می تواند اورا هر رو

مجبور کند، اما نمی تواند به چشم هایش دروغ گفتن 

شمانش را مجبور به عاشقانه دهد. نمی تواند چیاد ب

نگاه کردن بکند. برای همین است که می گویند نگاهِ 

تواند اورا رسوا کند. اما من دیگر این هارا می عاشق

یاد خواست و چشمانش فرقبول ندارم. او من را نمی

خواست و هربار زدنند که می خواهمت. او من را نمیمی

داد. ناز می کرد انگار که داشت صورتم رانگاهم می

دیگر به زبان آدم ها که هیچ، به چشمان آدم ها هم 

توانم اعتماد کنم. در قرن بیست و یکم، چشم ها نمی

 هم دروغگو های قهاری اند!

 

 قندسیاه#
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ین ماشین را با یزدان سکوت سنگ نزدیک به خانه،

 شکند:سوالی اعصاب خردکن می

فته بود ولی نسیم چیزی راجب رابطتون به من نگ-

 انگار با هم دوست شده بودین، نه؟

 

ام و قطعا کشد. از صبح چیزی نخوردهام تیر میمعده

 امشب باید تا صبح از معده درد روانی شوم.

ی شام اومدیم دوسه هفته پیش به اصرار لیال، برا-

ونجا یکم با هم اوکی شدیم ولی خونتون. شما نبودی. ا

 توی گوشیم نداشتم.دوست نبودیم. من حتی شمارشم 
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 گویم:دهد. به سرعت میسرش را به آرامی تکان می

 بپیچید توی این کوچه لطفا.-

 

 زند:پیچد و لب میمان میدر کوچه

اگه دوست نبودین پس چرا سر خاکش اونجوری -

 کردی؟!ریه میگ

 همینجا نگه دارید.-

 

دارد. سرم را به سمتش گوشه ای ماشین را نگه می

اندازم و لبخند پر حرصی ابرو باال می می چرخانم.

 کنم.اش میحواله

گفتم که. از اونجایی که من و نامزدم زنتونو کشتیم، -

 کردم.اومده بودم ازش طلب ببخش می
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کند و من به این میبا خنثی ترین حالت ممکن نگاهم 

که نسیم عاشق چه چیز این مرد بود؟  کنمفکر می

قطبی هم سرد تر نگاهش از یخ های یخچال های 

 است!

 

زنم و بی آنکه نگاهش کنم، در ماشین کیفم را چنگ می

 کنم.را باز می

 ممنون بابت کمکتون. شب خوش.-

کنم یه من راجب علی... قضاوت کردم. فکر می-

 به او بدهکار باشم.عذرخواهی هم 
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توانم به گفته اش بی اهمیت باشم. به سمتش نمی

 ریزم:در صدایم میبرگشته و تمام تاسفم را 

خواد حرف شما همیشه هرجوری که دلتون می-

کنین و توقع دارین با یه زنین و رفتار میمی

خواهی همه چی فراموش بشه و بره؟ عذر معذرت

ن شناختی روی من خواهیتون از من قابل قبوله چو

نداشتین. شاید توی اون شرایط من هم اگه بودم 

 لی چرا؟زدم ولی آخه عهمون حرفارو می

 

گیرد که در این شرایط، با این از خودم حرصم می

حجم از دلخوری نسبت به علی، باز هم پشتش را 

 گیرم!می

که فقط دوساله  علی که پسر عموتون بود. منی-

له اینکارو کرده باشه بعد دونم محاشناسمش میمی
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به خاطر  شما خیلی راحت گفتین این کارو کرده. چرا؟

عالقه داشته؟ به خاطر اینکه رسوندتش اینکه به نسیم 

بیمارستان؟ بخاطر اینکه به نسیم زنگ زده بوده؟ چون 

قبل از اتفاق سر علی دعوا کرده بودید؟ این دالیل 

ی ماهایی که با مسخره برای پلیسا قابل قبوله اما نه برا

علی زندگی کردیم.  اصال خود شما، خود شمایی که به 

 فاق کجا بودی؟عالم و آدم مشکوکی، شب ات

 

از زمانی که شروع به صحبت کرده ام، تا همین حاال، 

لحظه ای چشم از صورتم بر نداشته. از چشم هایش و 

توان چیزی خواند اما سکوت حالت خنثی صورتش نمی

کند که تحت حس را به من منتقل میاش این و خیرگی

 تاثیر صحبت هایم قرار گرفته.
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ت هایم، باالخره چشم از چند ثانیه بعد از اتمام صحب

دهد. به گمانم اگر صورتم کنده و ابروهایش را باال می

ابروهای این مرد را از او بگیری، دیگر هیچ حالتی در 

 بینی.صورتش نمی

 من توی خیابون بودم.-

 

 خندم:خر میپر تمس

آها! چه جالب! اونوقت شاهدی هم برای این ادعاتون -

 دارید؟

 

شجاعت، خیره در چشمانم  پر از جدیت، صداقت و

 دهد:جواب می

 ندارم.-
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 نشانم.لبخندی طعنه آمیز بر لب می

پس امکانش هست که شما هم قاتل باشی. کسی -

شمارو ندیده که توی خیابون بوده باشی. پس ممکنه با 

سرت به خونه رفته باشی. قبلشم که دعواتون شده هم

شما به بوده. حتما بعدشم دعواتون باال گرفته باشه و 

 همسرت چاقو زدی و از خونه فرار کردی. درسته؟

 

گیرد. هایش کمک میاینبار به جای ابروهایش، از لب

دهد. من خندد و سرش را به حالت تاسف تکان میمی

 دهم:م را نشان میاما با صدایی پر غیض، حرص

 کجای حرفم خنده داشت جناب؟-
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کشد. یاش ماش را روی پیشانیانگشت اشاره و میانه

سرش را به نشانه ی ندانستن به چپ و راست تکان 

 دهد:دهد و خیره به روبه رویش جواب میمی

 کنم حق با تو باشه. شب خوش.هیچ جاش. فکر می-

 

شوم. با امثال میزنم و از ماشینش پیاده پوزخندی می

ه به خودشان رفتار کرد تا دیگر دور این مرد باید شبی

کسی بخواهد به کسی مشکوک شود، ما بر ندارند. اگر 

 باید به او مشکوک باشیم نه او به ما!

 

اندازم و وارد به سرعت سمت ساختمان رفته، کلید می

 شوم. با یادآوری آنکه کسی در خانهساختمان می

کشم و فکرم را به سمت آنکه آهی میمنتظرم نیست 

گردند منحرف به زودی بتام و الرا به خانه باز می
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کنم. کاش هوای تهران اینقدر آلوده نبود! آنوقت یم

مامان و بابا و مادر جان، برای مشکل قلبی بابا از  دیگر

گرفت. گرچه رفتند و این جدایی شکل نمیتهران نمی

را به تهران نبود، تا به اگر وابستگی شدید بتام و ال

توانم االن ما هم به رامسر رفته بودیم. حیف که نمی

 له را تنها بگذارم. حیف!این دو جغ

 

 قندسیاه#

 43پارت#

 

 یزدان#
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 کنم افکار بهمخیره به تاریکی روبه رویم، سعی می

ریخته و مشوشم را سامان ببخشم، اما هرچه سعی 

خواهم به قسمتی ا میرسم. تکنم، کمتر به نتیجه میمی

از ماجرا فکر کردم، قسمت های دیگر از گوشه و 

ریزند. و همه چیز را به هم می زنندکنارش بیرون می

اش نامزد علی. تازه داشتم خودم را برای حرف نمونه

کردم که سر خاک هایی که به او گفتم سرزنش می

زد که صدایش از نسیم دیدمش. به شکلی زار می

شد. این دختر سر خاک دی شنیده میفاصله ی زیا

 کرد؟ چرا؟خواست؟ چرا آنطور گریه مینسیم چه می

 

کنند تا م، پلک هایم را لمس میشت شست و اشارهانگ

هایم را التیام ببخشند. فایده ای سوزش عمیق چشم

ندارد! این درد عمیق در چشم هایم، دوایش خواب 
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ن خوابی است! خوابی عمیق و چند ساعته. حیف که چنی

 ست. حیف!از من فراری

 

به گمانم دو هفته ی تمام است که لحظه ای میگرن 

م، دست از سرم بر نداشته. به اندازه ای العنتی

دلتنگش  همراهم بوده که به گمانم روزی که نباشد،

 شوم!

 

باید به دیدن رضا بروم. امروز قبل از آنکه به بهشت 

خیلی از چیز هارا  زهرا بروم، زنگم زد و گفت که آن روز

برایم نگفته. یک سری سرنخ جدید هم به دست آورده 

روم تا برایم بگوید. قرار بود بعد از که باید به دیدنش ب

آنکه با نسیم حرف زدم و رفع دلتنگی کردم به دیدنش 

توانستم بروم که با دیدن نامزد علی نشد. از طرفی نمی
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فی در تاریکی قبرستان تنهایش بگذارم و از طر

خواسته و چرا سر قبر خواستم بدانم آنجا چه میمی

 چیزی عایدم نشد! کرده که البتهنسیم آنطور گریه می

 

اش آن طرف شهر است کمی برای دیدن رضا که خانه

دیر شده اما چاره ای نیست. ماشین را روشن می کنم 

زند. مردی خواهم راه بیفتم که کسی به شیشه میو می

دهم به شه را که پایین میسیاه پوش است. شی

 گوید:سرعت با صدای ترسیده و هولزده ای می

ی بکنی؟ ماشینم خراب شده رفیقمم آقا میشه یه کمک-

حالش خوب نیست. میشه مارو تا یه بیمارستانی 

 برسونی؟
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خسته ام. تا به حال در زندگی ام به این اندازه، روح و 

ت به توانم نسبجسمم خسته نبوده اما باز هم نمی

اتفاقات اطرافم بی تفاوت باشم. بی آنکه حتی به گفته 

 گویم:د فکر کنم میکنی مرد نگرانی که نگاهم می

 رسونمتون.مشکلی نیست. سوار بشید می-

کنی بیاریمش رفیقم تو ماشینمه. بی هوشه. کمک می-

 تو ماشین؟

 

بی آنکه حرفی بزنم، کمربندم را باز کرده و از ماشین 

 کند:م. با دست به ماشینش اشاره میشوپیاده می

 ماشینم اونه.-
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سمت ماشینش دهم و همراهش به سرم را تکان می

چرخانم و آن رسیم سر میرویم. به ماشینش که میمی

گردم که تیزی خواهم به عقب بربینم. میمرد را نمی

کنم. گیج و منگم! دارد چاقو را روی کمرم احساس می

 افتد؟چه اتفاقی می

مثه بچه ی آدم بشین تو ماشین تا سیراب شیردونتو -

 نکشیدم بیرون.

 

ه ی پیش، ترسناک و بی صدایش برعکس چند لحظ

 شود که بترسم!رحم است! اما این باعث نمی

 

گیرم. تمام قدرتم را در پای در صدم ثانیه تصمیم می

ریزم و لگدی بر پای مردی که چاقو روی راستم می

گردم و به سرعت بر میزنم. کمرم گذاشته می
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خواهم سمتش یورش ببرم که در ماشین باز می

آید. نگاه هیکل از آن بیرون میشود و مردی درشت می

اندازم. من چه مرگم شده؟ چرا گذرایی به ماشین می

اینقدر کند ذهن شده ام؟ چرا اینقدر کم دقت و احمق 

کردم شده ام؟ این همان ماشینی نیست که گمان می

کند؟ چطور از آن غافل شدم و حواسم را ان میتعقیبم

یاده شدم جمع نکردم؟ چطور اینقدر راحت از ماشین پ

و ذره ای فکر نکردم؟ آن یزدان حواس جمعی که برای 

سنجید و داشت، تمام جوانب را میهر قدمی که بر می

 کرد کجاست؟احتیاط می

 

حاال جفتشان چاقو در دست دارند. با تمام خستگی و 

ترسم! اگر ناخوشم، حتی ثانیه ای هم از آنها نمی حال
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بربیایم پس این یزدان نتوانم از پس این دونفر  منِ

 همه سال تمرین و تالش بی معنی بوده!

 

از آنجایی که اصال نمیخواهم کسی از این ماجرا خبر 

خواهند، دار شود و ارازل محترم هم همین را می

باید همینطور بی مان تقریبا بی سر و صداست. درگیری

سر و صدا هم در ماشین بیندازمشان و ببرمشان. قطعا 

 د!سرنخ های خوبی ان

 

 قندسیاه#

 44پارت#
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از همین ابتدا، لگدی به دست نفر اولی که به سمتم 

زنم و چاقویش را به گوشه ای پرت یورش آورده  می

زنم که تلو تلو خوران کنم. مشتی بر صورتش میمی

خواهد نفر دوم که جلو می آید و می رود.عقب عقب می

گیرم و چاقو را در دستم فرو کند، دستش را می

افتد. پیچانم و به این ترتیب چاقو زیر پایمان میمی

زنم. کاش حداقل خورم و سه تا به هرکدام مییکی می

کردند. افراد خبره تری را برای خفت کردنم انتخاب می

حال، گرفتن جفتشان  به معنای واقعی پخمه اند! با این

شود که وقتی سخت است و همین موضوع باعث می

کی از آن دونفرم، یکی دیگرشان درگیر زد و خورد با ی

به چاک بزند و فرار کند. اویی که مانده، درشت است و 

هیکلی. با آن که کتک زیاد خورده، اما جان سگ دارد 

واند تانگار. نباید بگذارم این یکی از دستم در برود. می

 بهترین سرنخ باشد.
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برد که چسباند و مشتش را باال میمن را به ماشین می

شود. از مو زنم. از درد دوال  میه میان پایش میلگدی ب

زنم. نه یکبار و گیرمش و در صورتش مشتی میمی

افتد و بلکه چند بار! آنقدر که خون از صورتش راه می

 انگار که تا بیهوشی فاصله ای ندارد.

 

زنم. عربده برای محکم کاری، لگدی در شکمش می

ال بکشم و به شود نگاهم را باکشد باعث میای که می

پنجره های ساختمان های اطرافم نگاه کنم. پای پلیس 

نباید به این جریان باز شود پس به سرعت از روی 

کشمش. دیگر کنم و سمت ماشینم میزمین بلندش می

 رد.خوجانی ندارد و تلوتلو می
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گیر انداختن مردی که از خودم درشت تر است، خیلی 

در صندوق  سخت است. درست لحظه ای که دارم

گردم، از دستم در عقب ماشین به دنبال طناب می

دانم از کجا آورده و حدس رود. چاقویی که نمیمی

خورد. زنم جاساز کرده بوده، در دستش به چشم میمی

کند. دفعه ی پیش هم  قصد دارد چاقو را در پایم فرو

خواست چاقو را در دستم بزند. مشخص است که می

زنده برایشان ببرد. آن ها مرگ من  دستور گرفته من را

 خواند.خواهند. فلش را میرا نمی

 

کنم که چطور با گیرم. تعجب میدستش را در هوا می

 آن همه کتکی که خورده همچنان اینقدر زود دارد! 
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فته ام و سعی سد. من مچش را گررزورم به او نمی

کنم دستش را دور کنم و او هر لحظه بیشتر نزدیک می

شود. دستش را باال و باالتر ند. باالخره خسته میمیک

فشارم تا چاقو از دستش آوردم و آنقدر مچش را میمی

فهمم بیفتد. چیزی نمانده تا موفق شوم که یکهو نمی

را نشان  شود. انگار قدرتش یکجا خودشچه می

آید و چاقو  را با تمام قدرتش دهد. دستش جلو میمی

 کشد. به بازویم می

 

شود و او فشارم. دستم شل میدرد لب روی هم می از

که به هدفش رسیده، چاقوی خونی را زیر گلویم 

 گوید:گذاشته و به منی که شل شده ام، می

راه می افتی میری سمت اون ماشین، وگرنه همینجا -

 زنم.گو میشاهر
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شود. پایان حرفش با صدای جیغ خفیفی همراه می

مردی که کمی با فاصله از او نامزد علی به همراه 

ایستاده، شاهد ماجرا هستند. چاقو از گردنم فاصله 

کشد که آن فرد پا به فرار گیرد و طولی نمیمی

توانم دنبالش بروم. چون حتی اگر گذارد. نمیمی

توانم با خودم دو نفر نمی بگیرمش هم مقابل این

 ببرمش. لعنت به این شانس! لعنت!

 

از خانه هایشان بیرون آمده اند.  دوسه نفر دیگر هم

جوانی بیست و چند ساله به دنبال کسی که فرار کرده 

دود و بقیه انگار جرئتش را ندارند. نامزد علی با صدا می

 :گویدلرزند سمتم آمده و میو چانه ای که از ترس می

 چیشده؟ خفت گیر بود؟ -
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 یکباره نگاهش به دستم که روی بازویم قرار دارد و پر

 کشد:افتد و هین بلندی میاز خون شده می

وای داره ازت خون میره. تو چیکار کردی؟ چرا -

 باهاش درگیر شدی؟

 

 گوید:مرد میانسالی که جلو آمده می

تونی شکایت رسونمت بیمارستان. بعدشم میمن می-

 ی. صورتش رو دیدی کامل؟کن

 

 دهم:سرم را به سرعت تکان می

 .نیازی نیست. خودم میرم-
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 کند:نامزد علی مداخلت می

. ببین چجوری خون از دستت تونی خودت بریتو نمی-

 برمت. بیا سوار شو بریم.میزنه بیرون؟ خودم می
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 گویم:افتم و میرود. دنبالش راه میسمت ماشینم می

 یه لحظه وایسا.-

 

چرخد. میایستد و سمتم جلوی در ماشین از حرکت می

برم و با صدای ضعیفی صورتم را نزدیک صورتش می

 گویم:می
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 یه جوری اینارو رد کن برن اول. لطفا!-

 

کند. چانه اش همچنان مشکوک و ترسیده نگاهم می

زند که لرزد. کمی پیش جوری با من حرف میدارد می

ر از من بیزار است و حاال از سر آنکه من چاقو انگا

ترسیده و نگران شده. به گمانم کم خورده ام چقدر 

مانده زیر گریه بزند. زن ها عجب موجودات احساسی 

 هستند!

 

رو به چند نفری که جمع شده اند و قصد کمک دارند 

 گوید:می

ببخشید برای این اتفاق. ایشون از آشناهای من -

 رسونمشون بیمارستان.یهستند. خودم م
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به سمتمان  پسری که دنبال آن فرد کرده بود، دارد

 گوید:آید. همزمان میمی

 نتونستم بگیرمش. فرار کرد. خفت گیر بود؟-

 

 دهم:به سرعت جواب می

خواست که بهش ندادم و آره. گوشی و ساعتم رو می-

 با هم درگیر شدیم. 

 

کنم. ه میسپس با چشم و ابرو به نامزد علی اشار

 آید:سریعا به حرف می

میبرمش بیمارستان.  بفرمایید. بفرمایید شما. من-

 ببخشید بخاطر سر و صدا و مزاحمتی که پیش اومد.
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 دهد:مرد جوانی که کمی دور تر ایستاده جواب می

نمیشه که. باید پلیس خبر کنیم. این محله دیگه -

 امنیت نداره.

ه از دستم. میرم بینید که فعال داره خون میرمی-

 د.کنم. نگران نباشیدش شکایت میبیمارستان و بع

 

 گویم:سپس رو به نامزد علی می

 بریم.-

 

. از کوچه که افتدشویم و او به راه میسوار ماشین می

 گویم:شویم به سرعت میخارج می

 بزن کنار.-
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 صدایش متعجب است:

 واسه چی؟ -

 میگم بزن کنار.-

 

 دارد.گه میماشین را گوشه ای ن

 پیاده شو.-

 

 اینبار صدایش کمی تند شده:

 کنی تو؟میگم واسه چی؟ چرا اینجوری می-

 

شوم. سمت در کنم و پیاده میدر ماشین را باز می

کنم. دختری که هنوز هم روم و بازش میراننده می
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آوردم عصبی است. این را از اسمش را به یاد نمی

 فهمم.صدایش به وضوح می

خوام برسونمت کنی؟ میچیکار می گی داریمیشه ب-

 ین ادا ها چیه؟بیمارستان. ا

 

. درد دارم و اعصابم به شدت بی حوصله ام. کالفه ام

توانست بهترین سرنخ به هم ریخته. کسی که می

باشد از دستم در رفته و این دختر در این ساعت و در 

خواهد با من کل کل کند. چطور می توانم این اوضاع می

 آرام باشم؟

ی. خودم خوام شما من رو برسونخانم محترم من نمی-

خوام خودم برم بیمارستان. پس حالم خیلی خوبه و می

 لطفا از ماشین پیاده شو.
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 غرد:شود و با صدایی عصبی میپیاده می

فهمم. همسایه هارو واقعا دلیل این کاراتو نمی-

ه بگی خوای من باهات بیام. میشنمی پیچوندی. االنم

 چرا؟ اصال بیمارستان میری یا نه؟

 

خواهم با دستی که خونی شوم و میمی سوار ماشین

گذارد. در را محکم گرفته و با نشده در را ببندم که نمی

 گوید:جدیت تمام می

 کنی یا محاله بذارم بری.یا میگی چرا این کارارو می-

 

 ریزم:تمام تمسخرم را در صدایم می

چه جوری جلومو خوای م برم میمثال اگه بخوا-

 بگیری؟
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ی که گفته ام، به سمتم خم شده و با بی توجه به چیز

 پرسد:لحنی مشکوک و بامزه می

 توی کارِ خالفی؟-
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گیرد اش نشات میدانم تک خنده ام از لحن بامزهنمی

 یا حرف مسخره ای که به زبان آورده. 

به بیمارستان و پلیس آدمای خالفکار از رفتن -

 همین رو میشه فهمید.ان. از رفتار تو فقط ریفرا
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شبیه به کارآگاهی که مسئله ای خیلی مهم را در 

زند. به گمانم جوگیر بودن معمایش فهمیده، حرف می

را هم باید به خصوصیاتی که از این دختر فهمیده ام 

 اضافه کنم.

نمی  خوام برم بیمارستان؟ من فقطمن گفتم نمی-

ظبم کسی مواخوام تو باهام بیای. نیازی نیست که 

باشه. خیلی خوبم. زخمم یه خراش جزئیه. واقعا نیازی 

 به کمک کسی ندارم!

 

کند. پوف کالفه ای دست به کمر و مشکوک نگاهم می

گذارد. خواهم در را ببندم که باز هم نمیکشم و میمی

رفی کنم بلکه از رو برود که حدر سکوت نگاهش می

 اندازد:زند و تردید به جانم میمی
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خراش ساده نیست. حتما احتیاج به بخیه  زخمت یه-

بینی چجوری داره خون میره ازت؟ اگه داره. نمی

ش خوای بیمارستان بری، خودم واست بخیهنمی

 زنم. می

 

توانم به اویی که هنوز هم برایم شک بر از طرفی نمی

دانم با زخمم چه ی نمیانگیز است اعتماد کنم و از طرف

انم  بروم، پس باید یک نفر توکنم. بیمارستان که نمی

را پیدا کنم که بتواند دستم را بخیه بزند اما... چه 

شناسد؟ لیال چی؟ نه! کسی؟ یعنی رضا کسی را نمی

ام؟ او خواهم به لیال بگویم چاقو خوردهچطور می

باید  گذراند، حاالخودش دارد بدترین روزهایش را می

 نگران منی که به جانم سو قصد شده هم باشد؟

 چیشد؟ میای یا نه؟-
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کنم. اگر این دختر با کسانی که امشب با آنها فکر می

درگیر شدم همدست بوده باشد، پس چرا به کمکم 

آمد حاال معلوم نبود که کجا بودم. اما آمد؟ اگر نمی

 شاید همه ی اینها صحنه سازی باشد.

کنی؟ داره ر فکر میعقدی که اینقد مگه سر سفره ی-

 میره کله خراب. بفهم!ازت خون 

 

برم و انگشت اشاره ام را در دست خونی ام را باال می

 دهم:هوا تکان می

نکنی.  میام باهات ولی به شرطی که سوال اضافه-

فوضولی نکنی. از این ماجرا هم پیش کسی حرفی 

 نزنی.
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 دهد:با صدایی ناباور جواب می

خوام در حقت لطف کنم و چقدر پررویی! میی توا-

ذاری؟ به شما مردا خوبی نیومده. واسم شرطم می

 خوای بکنی بکن.هرکاری می

 

کشد و دارد و راهش را میدستش را از روی در بر می

فشارد و به خودم لعنت رود. چشم روی هم میمی

فرستم. یزدان یک کاری بکن. یک کاری بکن می

 احمق!

 !صبر کن-

 

و دستم  شومایستد. از ماشین پیاده میسرجایش می

گذارم. کمی درد دارم و احساس را روی بازویم می

ام. اگر این دختر را بپرانم و حال شدهکنم اندکی بیمی
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نتوانم دکتری پیدا کنم، باید خونریزی ام را چطور بند 

 بیاورم؟

 

کند. خیلی به سمتم برگشته و دست به سینه نگاهم می

رم! م پیش آمده از کسی خواهش کنم اما حاال مجبوک

فشارم و سپس به دختری که طلبکار لب روی هم می

 گویم:کند مینگاهم می

 حالم زیاد اوکی نیست. میشه... میشه کمکم کنی؟-

 

 کنم و اینبار با لحنی پرزند. چشم ریز میپوزخند می

 زنم:کنایه در ادامه لب می

 نباشه! تم مثل دکتر بودنت جعلیالبته اگه پرستار بودن-
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هایش از ناباوری شوند و میان لبچشمانش درشت می

زنم و او با افتد. لبخند کجی به رویش میفاصله می

 غرد:تمام عصبانیتش می

 اصال همینجا بمون تا اینقدر خون ازت بره که بمیری.-

 

گردد، با تمام آرامش و خونسردی به محض آنکه بر می

 :گویمام می

تونی این کار رو یحرفم جای ناراحت شدن نداشت. م-

انجام بدی و بهم نشون بدی پرستار قابلی هستی. 

 درسته؟

 

 گیرد. قطعا کسی بهتر از منخودم خنده ام می

تواند منت کشی کند! آن هم به شکلی که انگار نمی

 اصال اینکار را انجام نداده.
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سمتم بر چرخاند و سرش را به نیمی از تنش را می

ام کرده و سپس بر ای روانهگرداند. نگاه خصمانه می

رود. اما هنوز چند قدم هم برنداشته که گردد و میمی

 رسد.صدایش به گوشم می

 ماشینت رو همینجا بذار و دنبالم بیا. فقط سریع لطفا.-

 

می خندم و برای خودم سری به عالمت تاسف تکان 

بندم ماشین را می دهم. بعد از برداشتن سوویچ درمی

 افتم.زنم و دنبالش راه میمیو دزدگیرش را 

 

 قندسیاه #
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ایستد تا وارد شوم. کند و کنار میدر خانه اش را باز می

شوم. چراغ ها آورم و وارد خانه میکفش هایم را در می

 بندد.کند و در را میرا روشن می

 بیارم.بشین تا برم دستم رو بشورم و وسایلم رو -

 

و مرتبی که به زیبایی چیده  نگاهم را در خانه ی نقلی

 گویم:چرخانم و میشده می

 ممکنه از دستم خون بچکه رو فرش و مبل.-

 

دانم چرخد. نمیایستد و سمتم میمیانه ی راه می

 لبخندش برای چیست. قسمتی از فرش که به نزدیک

ه زند. سپس از آشپزخانرسد را تا میترین مبل می
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کند و رو به من ن میپالستیکی می آورد و روی مبل په

 می گوید:

 حاال بیا بشین.-

 

دهم و روی محلی که پالستیک پهن سرم را تکان می

نشینم. چند لحظه بعد به همراه جعبه ی کرده می

 نشیند. گردد و کنارم میسفیدی بر می

 

توانم صورتش را حاال در روشنایی خانه راحت تر می

شوم. برای اولین بار در صورتش دقیق می ببینم.

ایی د و موهایی قهوه ای. لب هپوستی گندمی دار

کوچک و چشمانی سیاه به رنگ شب! چهره ی 

 تواند کاری کرده باشد؟معصومی دارد. این دختر می

 کنی؟تنها زندگی می-
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ام، مشغول بی توجهی به منی که به صورتش خیره

راحت است. با این قیچی کردن پیراهنم در قسمت ج

کند. مژه های بلندی سوال نگاهش در چشمانم گیر می

 ند.فر و بلدارد. 

 کنم.فعال تنهام اما تنها زندگی نمی-

 

نباید از تنها بودن با مردی به سن و سال من در این 

 خانه بترسد؟ 

 

 پرسم:بی اختیار سوالم را می

ترسی از اینکه با یه مرد غریبه تو این خونه نمی-

 تنهایی؟
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شود و نگاه گیجش را به می دستش میانه ی راه خشک

کند و خنده ی متعجبی میزند. تک نگاهم گره می

 شوند.دندان های سفید و ردیفش نمایان می

 خب... قاعدتا باید بترسم... اما...-

 اما چی؟-

 

دارد و در کاسه ای دست از چیدن پیراهنم بر می

نس گرفته و آن را به ریزد. پنبه را با پبتادین می

کند. سمتم بتادینی که در کاسه وجود دارد آغشته می

آورد. همزمان پنبه را به سمت زخمم می رخد وچمی

 گوید:می

 ترسم.دونم چرا ولی نمیترسم ازت. نمینمی-
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شود. مشغول ضد عفونی و تمیز کردن اطراف زخمم می

 چرخد.زبانم بی اختیار در دهانم می

 !اما بترس-

 

کنم و در عمق ایستد. نگاهش میدستش از حرکت می

 زنم.ده پوزخند میارابینم. بیچشمانش ترس را می

از همه ی مردا بترس. چه آشنا، چه غریبه. هم -

جنسای من، گزینه ی مناسبی برای اعتماد کردن 

 نیستن. مخصوصا تو این مورد.

 

دانم برای آنکه پسر شود. میام میگیج و مات خیره

 ام به من اعتماد کرده اما حتی من همعموی علی بوده
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با اعتماد کردن به  ممکن است دستم خطا برود. آدمی

دیگران، چه به زن و چه به مرد، سند بدبختی خودش 

 زند.را امضا می

 

شود دوباره با دقت مشغول ضدعفونی کردن زخمم می

دوزم. از حرکت و من نگاهم را به رو به رویم می

فهمم که تحت تاثیر کمی کند تر شده می دستش که

اندازم و حرفم قرار کرده. نگاه گذرایی به صورتش می

 کنم. ه ی اخمالودش، اطمینان پیدا میاز دیدن چهر

 

کشد و پارچه ای سوراخ را میوقتی دست از کارش 

 گویم:اندازد، با لحنی اطمینان بخش میروی زخمم می

کسی بی خود و بی  گفتم بترس برای اینکه دیگه به-

 کنی. ولی...جهت اعتماد ن
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کنم لحنم شوخ باشد و در ادامه ی صحبتم سعی می

توانم این شوخ بودن لحنم را به او دانم اصال مینمی

 نه.انتقال بدهم یا 

 حقیقتا من با این حال و اوضاع چیز ترسناکی نیستم.-

 

 قندسیاه #
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انگار لحن شوخم اندازم. نگاه گذرایی به صورتش می

خواهم دهان بخند به لب دارد. میرا متوجه شده که ل

بکنم و راجب تنها بودنش بپرسم اما لحظه ای متوجه 
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ام شوم. این که من اینقدر پر حرف شدهچیزی می

 عجیب نیست؟ 

 

گیرد. هم صحبتی با لبخند متاسفی روی لبم جا می

ه خانم ها همین اثرات را هم دارد. فوضول نبودم ک

 فوضول هم شدم!

 

آید، لیدوکایینی دختری که همچنان نامش را یادم نمی

را که از قبل سرش را شکسته و سرنگی که از بسته 

در سرنگ  دارد. لیدوکایین رااش خارج کرده را بر می

گردد نگاهم را از رو گرفته کشد. وقتی سمتم بر میمی

 دوزم.و به روبه رو می
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سپس مشغول تزریق بی حس ابتدا گاز استریل زده و 

شود و فکر من به گذشته ننده به دور تا دور زخمم میک

گردد. بخیه زدن را از علی یاد گرفتم. نه تنها می بر

دیگر را هم از او بخیه زدن را که خیلی چیز های 

آموختم. سه سال از من بزرگ تر بود و از بچگی بعد از 

خر که دلیل آمد. این اوابابا، الگوی من به حساب می

کردم دانستم، با خودم گمان میرفتار سردش را نمی

انم دیگر رفیقتمان به پایان رسیده. بی خبر از آنکه بد

ز علی همچنان در حال رفاقت کردن است. بی خبر ا

آنکه بدانم او قرار است همچنان خیلی چیزها به من یاد 

بدهد. من از علی درس جدیدی آموختم. گذشتن از 

ستش داری، برای چیزی که بیشتر کسی که دو

دوستش داری! علی از نسیم گذشت، چون من را 

بیشتر بیشتر دوست داشت. سکوت کرد چون من را 

شتر دوست داشت. آدم بده ی قصه شد چون من را بی
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دوست داشت. من ارزشش را داشتم؟ به خدا که 

 نداشتم!

 یه چیزی می تونم بپرسم؟-

 

کنم و از سم را فوت میپرد. نفجفت پا وسط افکارم می

خواهد بپرسد، بی حوصله و دانم چه میکه می آنجایی

 دهم:کالفه جواب می

نه خالفکارم نه هیچ چیز دیگه ای. از دکتر رفتن و -

خواستم برم بیزارم. برای همینم می فضای بیمارستان

پیش رفیق دکترم که برام بخیه بزنه که تو گفتی من 

 نیست.زنم. هیچ چیزی جز این می

 

ست که انگار دارد مسخره ام طرز صحبش به شکلی

 کند.می
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خونن؟ کنی هیچ کدوم از حرفات با هم نمیدقت می-

از اون موقع که اومدم کمکت تا همین االن صد مدل 

 رف زدی.ح

 

سوزنگیر  کنم. با پنس وسرم را به سمتش متمایل می

مشغول سوزن کردن نخ است. سوزنی که کامال هاللی 

 کند.است و نخی که آبی رنگ جلوه می شکل

 

دهم و او چند دقیقه بعد، با دقت تمام جوابش را نمی

کند. تنها صدایی که شنیده بخیه زدنش را شروع می

هایمان است و تیک تاک ساعت. شود صدای نفس می

 چقدر این سکوت لذت بخش است!
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چندین دقیقه بعد، با زدن پماد و چسب بر روی جایی 

 گوید:کشد و میزده، خودش را عقب می که بخیه

 تموم شد!-

 

ست. شبیه به کسی که صدایش مشعوف و پر انرژی

اثری هنری را خلق کرده و حاال کارش را به اتمام 

لذت به تماشایش نشسته. به گمانم این رسانده و با 

 دختر کارش را خیلی دوست داشته باشد!

 ممنون.-

 

ده. چند ثانیه ای طول نگاه متفکرش به بازویم خیره مان

 از جا بلند شود و بگوید: کشد تامی

 گردم.االن بر می-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

کنم. با رود و من نگاهی به دست خونی ام میاو می

ه اتاق ها منتهی خروجش از راهرویی که قطعا ب

خواهم دهان باز کنم و بپرسم سرویس شود، میمی

 آید:بهداشتی کجاست که او زودتر به حرف می

ش. مال برادرمه اما نوئه. با این لباس ن رو بپوبیا. ای-

 تونی جایی بری. نمی

 

اندازم. راست می نگاهی به پیرتهن مشکی ام می

توانم میگوید! آش و الش شده و قطعا با این وضع ن

 جایی بروم.

 

گیرم و زیر لب بی تعارف پیراهن را از دستش می

 گوید:کنم. خودش قبل از آنکه بپرسم میتشکر می
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 سرویس بهداشتی هم آخر راهروئه.-

 

شوم. با ورودم به دهم و از جا بلند میسرم را تکان می

دوزم. زیر سرویس بهداشتی، نگاهم را به آیینه می

کنار لبم کمی زخم شده. پیراهن را چشمم کمی کبود و 

کنم و پیراهن که با دست تمیزم گرفته ام، آویزان می

کنم. دست و خارج میخودم را با هزار زحمت از تنم 

کنم. سپس شورم و با دستمال خشک میصورتم را می

پیراهن مشکی رنگ را جوری که به بخیه ام آسیب 

 کنم. سد، به سختی تن مینر

 

ی تنم است. پس برادرش باید هم قد و کامال اندازه 

 هیکل خودم باشد.
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م، شوبه محض آنکه از سرویس بهداشتی خارج می

کشم. پنج میام را بیرون دست در جیبم کرده و گوشی

 ام.تماس بی پاسخ از رضا داشته

دانم مثل حتما خیلی وقت است که منتظرم مانده. می

قولی بیزار است و قطعا حاال به  خودم از انتظار و بد

 خونم تشنه است!

 

قبل از آنکه فراموش کنم گوشی ام را از روی سایلنت  

فرستم. برای بار هزارم به خودم لعنت میآورم و در می

نبود، حاال اینجا بودم؟  اگر آن شب گوشی ام سایلنت

 قطعا نبودم!
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با پیچیدن صدای رضا در گوشم، قبل از آنکه شروع به 

 گویم:فحش دادن کند می

م، گیر کردم. وگرنه معطلت ببین یه اتفاقی افتاد برا-

 کردم.نمی

 

هشتاد درجه تغییر  اش صد وصدای طلبکار و عصبی

 کند.می

 چیشده؟ چه اتفاقی افتاده؟-

 . حاال میام برات دقیق میگم.درگیر شدم با دو نفر-

 

 کند:صدایش کامال نگران و مضطرب جلوه می
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باشه فقط زود بیا که مردم از استرس. دیر نکنی -

 یزدان.

 

کنم. همان لحظه، گویم و تماس را قطع میباشه ای می

شود و نامزد علی بیرون ق ها باز میدر یکی از اتا

ه مشکوکم را به او آید. چشم ریز می کنم و نگامی

دوزم. او اما به عادی ترین شکل ممکن نگاهش را می

دوزد و لبخندی روی لب ام میبه پیراهنی که تنم کرده

 نشاند:می

ازست. یکم برای بتام گشاده ولی برای شما چه اند-

 نه.

 

ود؟ چرا یادم اشد! اسم خودش چه ببتام باید برادرش ب

 آید؟نمی
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خواستم بپرسم آ... راستش... سوالی که اون موقع می-

 چیزی نبود که شما گفتی...

 

 پرم:میان حرفش می

یه بار میگی تو یه بار میگی شما. تکلیف خودتو -

 مشخص کن خب!

 

 دهد.کند و سرش را تکان میخنده ی بامزه ای می تک

، وی ماشینبود که اون حرفت تباشه. سوالم این -

همونی که گفتی راجب علی قضاوت کردم، راست 

 گفتی؟
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دهم. کنجکاوی از لحنش با اطمینان سرم را تکان می

 زند:ریزد وقتی لب میمی

کردی کار علیه، چیشد که خب چرا؟ تو که فکر می-

 میدی اینجوری نیست؟!فه

 

وضیح واقعا نیازی نیست که راجب این قضیه به کسی ت

ه انگار کنم و او کبدهم. بی هیچ حرفی نگاهش می

فهمیده قصد جواب دادن ندارم، قدمی نزدیک تر 

 کند:آید و لحنش را نرم تر میمی

 خوام بدونم. لطفا!برام مهمه. می-

 

نگاهم را ابتدا به کشم و لبم زیرینم را در دهانم می

زنم اندازم. دست به کمر میسقف و سپس به زمین می
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به دختری که به صورتم زل زده، بی رغبت و کالفه  و

 گویم:می

خوای ازم بشنوی؟ که اشتباه کردم؟ آره! چی می-

اشتباه کردم. توی شرایط خوبی نبودم. به سایه ی 

در هنوزم دارم. اما اون موقع اینق خودمم شک داشتم.

اومد علی کیه. چه کارایی منگ بودم که حتی یادم نمی

قدر پشتم بوده و چه قدر من و نسیم رو برام کرده. چه 

 . فهممهنوزم نمیفهمیدم چیشده. دوست داشته. نمی

 

نگاهش به صورتم تغییر کرده. دیگر طلبکارانه و 

دهد و چشم از آزاردهنده نیست. سرش را تکان می

رتش حالتی شبیه به پشیمانی گیرد. صوصورتم می

و شنیدم دارد! از چه پشیمان است؟ من که هر چه از ا

 حقم بود! نبود؟!
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خوای دونی علی کاری نکرده، نمیتویی که االن می-

 برای نجاتش کاری کنی؟

 

بینم که کنم و میریزد. نگاهش میاز صدایش غم می

زند. این نمی به گوشه ای خیره شده حتی پلک هم

شک بر انگیز است و به همان اندازه شک بر دختر 

تواند ح صورتش، میانگیز نیست! این ناراحتی واض

 تواند!فیلم باشد؟ نمی

 

 قندسیاه#
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کند. چشمانش را دهم، نگاهم میوقتی جوابش را نمی

 هاله ی خیلی نازکی از اشک پوشانده. 

 خوای بذاری اعدامش کنن؟می-

 

شارم. از تصورش دیوانه فبی اراده چشم روی می

شوم! انگار کسی چاقویی در دستش گرفته و بی می

گذارم! کند. من نمیرحمانه و پی در پی در قلبم فرو می

گذارم چنین اتفاقی بیفتد! یمن بمیرم هم نم

 گذارم!نمی

رضایت بده. پدر و مادر نسیم رو هم راضی کن که -

کارو  تونی اینرضایت بدن. تو دامادشونی. قطعا می

 بکنی!
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فشارم که درد در فک و چنان دندان روی هم می

ست. چد. فریادی در سینه ام زندانیپیصورتم می

علی زنگ زد و گفت نسیم چاقو فریادی که از شبی که 

خورده، همراه من است و اجازه ی خارج شدن از گلویم 

را ندارد! رضایت بگیرم؟ از پدر و مادر زنم برای کسی 

ل زنم در زندان است رضایت بگیرم؟ که به جرم قت

کند یف میشوخی اش گرفته؟ در این اوضاع جک تعر

توانم اینقدر احمقانه، توانم! نمیبرایم؟ نه! من نمی

پاک کردن صورت مسئله باشم. مضحک بودن  دنبال

این امر به کنار، من با این کار، مهر قتل را به پیشانی 

همه قاتل معرفی  زنم. من با این کار او را بهعلی می

 کنم.می
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هم  کنم عصبانیتم را کنترل کنم. چشم رویسعی می

تالش  کنم.فشارم و مشت گره شدم را باز میمی

کنم نفس های عمیق بکشم و به گفته ی احمقانه ی می

کنم، دختر رو به رویم فکر نکنم. وقتی چشم باز می

بینم که صورتش ترسیده و نگران است. انگشت می

کنم گیرم و دهان باز میام را مقابل صورتش میاشاره 

انم چه بگویم. چند ثانیه ای دتا حرفی بزنم اما نمی

صدایی گشایم و با کنم. سپس لب میفقط نگاهش می

 غرم:لرزد میکه می

اگه بفهمم، فقط بفهمم که رفتی پیش پدر و مادر -

 نسیم و خواستی که ازشون رضایت بگیری...
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مه ی حرفم چه بگویم. او اما نه تنها دانم در ادانمی

که به تندی جواب نترسیده انگار خیلی هم عصبی شده 

 دهد:می

خوای تویی که میگی علی اینکارو نکرده پس چرا نمی-

خوای سر علی پدر و مادر نسیم رضایت بدن؟ ها؟ می

 خوای؟ آره؟بی گناه بره پای چوبه ی دار؟ اینو می

 

آورم؟ واقعا چطور خودداری را از کجا میمن این همه 

 کشم؟سرش هوار نمی

یید اگه اینکارو بکنی مهر تادونی چرا چرت میگی؟ می-

زنی به قاتل بودن علی؟ این راهشه؟ اینجوری می

خوای نامزدت رو نجات بدی یا آبروشو بیشتر از این می

 ببری؟
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گیج و مات نگاهم می کند. دستی به پیشانی نبض دارم 

کنم دهم. احساس میکشم و آب گلویم را فرو مییم

می آرام بگیرم، آیم کترکد. چرا تا میمغزم دارد می

 باید حالم بدتر شود و سر دردم وخیم تر؟

خب... خب راهی جز این دارم؟ چیکار کنم؟ بشینم -

 دست روی دست بذارم؟

 

لرزند. چرا من حالم دارد لحظه به دست هایم دارند می

 شود؟می لحظه بدتر

تو... تو نیازی نیست هیچ کاری بکنی. پلیس داره -

 کنه.کارشو می

 

 لرزد:میم از بغض صدای او ه
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کنه؟ پلیس جز این که هر روز پلیس داره کارشو می-

یه مدرک جدید پیدا کنه برای اینکه علی رو بیشتر توی 

این لجن بکشه، کار دیگه ای هم بلده؟ تو واقعا 

 کنه؟ هه! نشستی تا پلیس کاری

 

کشم. دست لرزانم را روی گردن عرق کرده ام می

ال منبع اصلی این حال فشارم و دنبچشم روی هم می

نه خواهد سیکوبد که انگار میگردم. قلبم چنان میمی

 ام را بشکافد.

 خوبی؟-

 

صدایش نگران است. چه شکلی شده ام که نگرانم 

 شده؟
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 دهم:کنم و جواب میچشم باز می

 یه لیوان آب... بهم میدی؟ یه...-

 

شود و از من راهرو به سرعت از مقابلم ناپدید می

نشینم و دستان لرزانم را آیم. روی مبلی میمیبیرون 

تا لرزششان متوقف شود. علی! درد من مشت کنم 

ست که تصورش را ست! درد من همان چیزیعلی

کردم! علی را باالی چونه ی دار تصور کردم و حالم هر 

گذارم گذارم. من نمیحظه خراب تر شد! من نمیل

توانم کسی نمیچنین اتفاقی برای علی بیفتد. من دیگر 

را از دست بدهم. نسیم سومین از دست داده ی 

رم چهارمی اش علی باشد. گذاام بود. من نمیزندگی

 گذارم.نمی
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د. گیرلیوان آبی به همراه بسته ی قرصی مقابلم می

کشم و در حالی که لیوان را از دستش سرم را باال می

 پرسم:گیرم، میمی

 چی؟! قرص برای-

 

 بارد:نگرانی از صورتش می

 مسکنه. برای دستت بخوری خوبه.-

 

لرزند و هنوز حالم جا نیامده. دست هایم همچنان می

کنند، اما هایم یکی در میان راه خروج پیدا مینفس
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را نشان ندهم و تظاهر به خوب بودن کنم این سعی می

خواهم قرص را بگیرم اما لحظه ای پشیمان کنم. نمی

شوم. من عالوه بر این که از ترحم بیزارم، از نگران می

آید! تا همین کردن بیخود اطرافیان هم خوشم نمی

ساعت هم این دختر را درگیر ماجرای خودم کرده ام، 

اش باشم. حتی نیخواهم بیشتر از این باعث نگرانمی

اگر زبان دراز باشد و شک بر انگیز! حتی اگر همچنان 

نخواهد که دست از فوضولی کردن  از من بدش بیاید و

 هایش بکشد.

گیرم و تشکر پس بسته ی قرص را از دستش می

کنم. قرصی از بسته خارج کرده و با همراه لیوان آب می

شانی آید. دستی روی پیخورم. نفسم کمی باال میمی

کنم. نگاهم کشم و نفسم را فوت میعرق کرده ام می

اخن شستش را به کشم و به دختری که نرا باال می
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کند نگاهی نگاهم می دندان گرفته و نگران و ترسیده

 اندازم.می

 

گیرم تا لبخند نیم بندی که تمام تالشم را به کار می

کند. سپس کشم، احساس خوبی را منتقل روی لبم می

 گویم:ره به صورتش با لحن آرامی میخی

خوبم. یه لحظه منقلب شدم. نفهمیدم چیشد. ولی -

 خوبم. ممنونم بخاطر امشب و کمکت. االن

 

زند. او هم انگار تمام تالشش را به کار لبخندی می

گرفته که عادی جلوه کند و موفق نیست. چون ناراحتی 

 ریزد.و نگرانی از صورتش می

قبرستون کمکم کردی، جواب کاری نکردم. توی -

 کمکت رو دادم تا بی حساب بشیم.
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دهم و از جا بلند تکان میست. سر اینبار لبخندم واقعی

دانم چرا، نمی فهمم چرا، اما شکم لحظه شوم. نمیمی

شود. احساس من به لحظه دارد به این دختر کمتر می

هیچوقت به من دروغ نگفته! نگرانی اش وقتی که حالم 

بد شد، کمکش به من و ترسش وقتی دید چاقو خورده 

واند تغصه ی واضحش برای علی، نمیام و ناراحتی و 

شناسم اما از این چند نمی فیلم باشد! این دختر را

ساعتی که کنارش گذراندم یک چیز را فهمیدم و آن 

هم این بود که او حتی برای دشمنش هم نگران 

شود. حتی برای کمک به کسی که از او دل خوشی می

رگون آید و اگر حال بد کسی را ببیند، دگندارد هم می

تواند همانی نها، چطور میشود! پس با تمامی ایمی

 شد که از روی کلید های نسیم کلید زده؟ با
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کنم. هنوز هم اندازه شوم و عزم رفتن میاز جا بلند می

ی سر سوزنی به این دختر شک دارم که باید رفع 

خواهم اگر کاری ای در این ماجرا نیست، شود! نمی

انم وقتی که روی او توفکرم درگیرش شود. می

پس در چشم ، روی مظنونین دیگر بگذارم. گذارممی

شوم و با نرم های مشکی رنگ و براقش خیره می

 زنم:ترین لحن ممکن لب می

پرسم، این دفعه جبهه نگیر. سوالم نه یه سوالی می-

منظوری توشه نه هیچ چیز دیگه ای. تو فکر کن از سر 

 کار داشتی؟کنجکاویه. امشب سر خاک نسیم چی

 

یر گذاشته که عصبی و نرمم رویش تاثانگار لحن آرام 

شود. صورتش را هاله ای از غم و دلخور نمی
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پوشاند و لبخند غمگینی به چشمانم حواله می کند. می

می گرداند. حاال نیم رخش به  سرش را به سمتی بر

زند و نفسش را سمت من است. پلکی طوالنی می

از حاالت صورتش و رفتارش دهد. سنگین بیرون می

خواهم بیخیال یشود. مفهمم که دارد اذیت میمی

 رسد.جواب سوالم شوم که  صدایش به گوشم می

حالم خوب نبود. جایی رو نداشتم برم. کسی رو -

 نداشتم باهاش حرف بزنم.

 

کنم. همچنان چشم ریز کرده و نا مفهوم نگاهش می

 نیم رخش به سمت من و چشمانش خیره به

را لرزان و خش دار ست. غصه و درد، صدایش سویی

 گوید:می کرده وقتی
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یهو یاد نسیم افتادم. اون... اون باعث درد من بود... -

اون باعث زجر من بود پس باید حرفای من رو... 

کرد. دردای من رو... عقده های من خودش گوش می

کردم تا آروم باید خودم رو پیش منبع دردام تخلیه می

 رم.بگی

 

 قندسیاه#
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کند. نسیم هایش را تجزیه و تحلیل میحرف مغزم

منبع درد های این دختر است؟ چرا؟ برای آنکه علی 

 گذشته ای با او داشته؟
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بیند، حالت غیر عادی و نامفهوم صورتم را که می

 زند.نیشخند تلخی می

رفتم ازش پرسیدم تو چیت از من بیشتر بود که علی -

، هنوز تورو این همه مدت عشقی که بهش دادمبعد از 

 دوست داشت؟

 

ترکد. نفسی که در سینه ام گره انگار بمبی در سرم می

 دهم:خورده، رها کرده و با صدایی محکم جواب می

کنی. هرچی بین این اراجیف چیه؟ تو داری اشتباه می-

 ست.نسیم و علی بوده برای گذشته

 

زند خندی به رویم میکند. لبدست به سینه نگاهم می

اشک اش به تلخیِ بادامی تلخ است. که تلخی 

 ریزد. اما صدایش دردمند است!نمی
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دونم، ولی برای علی این شکلی برای نسیم نمی-

نبوده. علی، علیِ درستکارِ فامیل، آقای دکتر و نور چشم 

همه، من رو بازی داد. برای فراموش کردن نسیم، پا 

 گذاشت توی زندگی من. 

 

 دهد:را در خود جا میتک خنده ام دنیایی از تمسخر 

 محاله!-

گفتم. منم تا امروز محاله! آره محاله! منم همین رو می-

 گفتم محاله.قبل از مالقات با علی می

 

شود و صدایش از بغض به لرزه لحنش کمی تند می

 افتد:می
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گفتم علی محاله این کارو با من کرده باشه. محاله می-

ما اون زل زد تو ایت رو در حق من کرده باشه. ااین جن

 من این کار رو کردم!  چشمام و گفت 

 

چرخد. انگار فکم قفل کرده. انگار زبانم در دهانم نمی

مغزم قفل کرده. انگار کل زندگی ام قفل کرده. این 

 عشق لعنتی، قرار است چند قربانی بگیرد؟ 

 تونم ببخشمش!نمی-

 

شود و در چشمان غمگین می نگاهم از گل قالی کنده

 خورد.بی رحمش گره می اما

دونست من چقدر غرورم برام مهمه. علی می-

دونست چقدر کینه ایم و بازم این کار رو کرد. نمی می

 .تونم ببخشمش
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 دهد.سرش را به چپ و راست تکان می

گیره وقتی اما نمیتونم بیخیالشم بشم. قلبم درد می-

ترام ی اکبری با اون همه آبرو و احافته دکتر علیادم می

خوام بیارمش بیرون. باید ی. مگوشه ی زندان افتاده

تونم بشینم دست رو دست بذارم بیارمش بیرون. نمی

که آیا پلیس بخواد کاری بکنه یا نه. شاید هیچوقت 

اونی که واقعا نسیم رو کشته پیداش نکنن. باید بشینم 

 پر پر شدنش رو ببینم؟

 

بیرون خواهم او را بگویم من هم می دوست دارم

م دست روی دست بگذارم.  توانبیاورم. من هم نمی

دانم که پلیس هیچ کاری نخواهد کرد. اما به من هم می
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زنم که اصال و ابدا با جای تمامی اینها، حرفی را می

 حرف قلبم سازگار نیست!

چاره ای جز صبر نداری. باید صبر کنی تا پلیس -

. وکیل من هنوز دادگاه اصلی تشکیل نشده کارشو بکنه.

ل کارای این پروندن. عجول نباش. و وکیل علی هم دنبا

هنوز خیلی وقت هست. بذار ببین چی میشه. رضایت 

گرفتن از پدر و مادر نسیم، آخرین راهه. علی حتی اگه 

با رضایت پدر و مادر نسیمم بیاد بیرون، دیگ هیچوقت 

شته نمیشه. مهر قتل به دکتر با آبرو و شرافتمند گذ

 تره. شه و این برای علی از مرگم بدپیشونی

 

خواهم اضافه کنم که من حواسم هست. من تا ته می

دهم اما روم و رفیق و برادرم را نجات میماجرا می
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کنم. هیچکس نباید از آنکه بیشتر از این پر حرفی نمی

 رضا!خواهم چه کنم، بویی ببرد. هیچکس به جز من می

 

ا که بعد از چندین انگار حرف هایم آرامش کرده، چر

چشمانم زل زده و با حالتی عجیب نگاهم  ثانیه که به

کند و زیر لب کند، باالخره سرش را باال و پایین میمی

 گوید:می

کنم. باید صبر کنم... کنم. صبر میباشه. صبر می-

 باید...
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دهم و کند. جوابش را میسالم می رضا در را باز کرده و

 ویم:گآورم میحالی که کفش هایم را در میدر 

 معذرت بخاطر دیر کردنم. -

 

 اندازد.نگاهی به سر تا پایم می

از جنگ اومدی؟ یزدان کیانی به مرتب بودن و تمیز -

بودنش معروفه. این چه شکلیه؟ شلوارت چرا اینقدر 

 خاکیه؟

 

 بندد.ر را پشت سرم میشوم و او دوارد خانه می

 واست.بشینیم میگم -

باشه تو بشین من دوتا فنجون قهوه بیارم کارمونو -

 شروع کنیم.
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 دمت گرم. واقعا نیاز دارم بهش.-

 

 خندد.می

من به سیگار معتادم تو به قهوه. این دوتارو ازمون -

 کنیم.شیم به هیچکس رحم نمیبگیرن سگ می

 

که روی آن نشسته ام،  روی میز مقابل مبل دونفره ای

پرونده جمع شده. روی زمین  کوهی از برگه و

و دست هایم را برای برداشتن پرونده ای نشینم می

هایم را روی گیرد. چشمآورم که بازویم درد میباال می

فشارم که گذارم و لب هایم را روی هم میهم می

 رسد.صدای رضا به گوشم می

 چته یزدان؟ درد داری؟-
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ه ی منفی کنم و سرم را به نشانرعت چشم باز میبه س

 دهم:تکان می

 چیزی نیست. بازوم یکم زخم شده. -

 

زند و دو فنجان برگه های روی میز را با دست کنار می

گذارد گذارد. دست روی بازویم میقهوه را روی میز می

 دهد:و متعجب جواب می

 ببینم دستتو. چش شده؟-

 

 دهم:نشانش میخسته ترین خنده ام را 

بازومه. چیزیش  ن یکیاون بازوم نیست که. ای-

 یست.ن
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چیشده؟ تو که اهل بزن بزن نبودی. با کی درگیر -

 شدی؟

 

جوم و متفکر به جایی خیره گوشه ی لبم را می

آید. تا خانه ی رضا شوم. قطعا باز هم سراغم میمی

هم با ترس آمدم. شاید بهتر باشد فلش را به آنها 

بشوم. بیخیال اطالعاتی که در آن وجود دارد  بدهم و

 اهد کرد!اما آنوقت قطعا به جانم رحم نخو

 یزدان؟-

 

 زنم:کنم و با مکث کوتاهی لب مینگاهش می

رفته بودم سر خاک نسیم که اونجا نامزد علی رو -

دیدم. خب قبرستون تاریک بود و اونم تنها. نتونستم 

ت ولی توی رسونمولش کنم همونجا. بهش گفتم می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنه. سرعت تعقیبم می راه حس کردم یه ماشینی داره

زیاد کردم دیدم ازم عقب افتاد و ماشین و که یکم 

سرعتش رو زیاد نکرد. برای همینم فکر کردم اشتباه 

کردم. حواسم پرت صحبت با نامزد علی شد برای 

همین اصال متوجه نبودم که هنوز دارم تعقیب میشم یا 

ش جلوی ساختمونشون با دونفر نه. وقتی رسوندم

 خواستن من و سوار ماشین کنن. توی. میدرگیر شدم

. فرار درگیری هم چاقو خوردم. نتونستم بگیرمشون

 کردن.

 

 کند.با چشمانی گرد نگاهم می

 چاقو بهت زدن؟ دستت رو؟ نرفتی بیمارستان؟-

 

 دهم:سرم را به چپ و راست تکان می
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شی که دست منه، تونستم برم رضا. اون فلنمی-

من به باال دستیام هیچی هیچکس ازش خبر نداره. 

و کشیدم تو این جریان و این قضیه رو نگفتم. خودم ر

خواستم اسم عرشیا بیاد وسط. پنهون کردم. چون نمی

آخرین بار ازم همین رو خواست. گفت نذار اسم من 

بیاد وسط. گفت اینا یه مشت مریض روانین. اگه 

رو وسط کشیدم خانوادم رو سالخی  بفهمن پای پلیس

 ن.کنمی

 

با صورتی سرخ شده از  بی توجه به صحبت هایم،

 زند:عصبانیت داد می

واسه یه فلش زندگیت رو به فنا دادی نفهم. زنت رو -

کشتن. رفیقت رو انداختن زندان. خانوادتون از هم 

پاچیده. هر کدوم از اعضا خانوادت یه جوری در به در 
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 هنوز میگی فلش؟ این فلش کوفتی رو بده شدن بعد تو

نی اگه باال دوبهشون برن دست از زندگیت بکشن. می

دستیا بفهمن تو بدون اجازشون و مخفیانه، خودت رو 

شی؟ اصال اگه اونا هم وارد این جریان کردی توبیخ می

نفهمن، جون خودت تو خطره. اینا رحم ندارن. ندیدی 

آب و هیچکس  چه جوری سر عرشیا رو کردن زیر

رو کش بده. هی کش بده  نفهمید؟ حاال هی این قضیه

 ه رو هم این وسط بدبخت کنی.تا چند نفر دیگ
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کند و با سکوتش صدای ترق ترق باالخره سکوت می

شونم. پوزخندی به روی رضا می زنم و قلبم را بهتر می

 ریزم.میام را در لحنم تمام کنایه و دلخوری

ه باعث همه دونستم کآوردی هم میاگه به روم نمی-

 دیگه نیازی نبود بگی.ی این بدبختیا منم. واقعا 

 

زند و چشم هایش را خشمگین چنگی در موهایش می

بندد. صورتش رو به سرخی رفته. او از شنیدن می

اندکی از واقعیت، در حالی که بیرون گود نشسته، 

را من اینقدر آرامم؟ چرا من اینقدر عصبی شده. پس چ

شوم؟ شاید آنقدر ضربه یوانه نمیزنم؟ چرا دداد نمی

ام! شاید دیگر احساسی برایم ر شدهام که سِخورده

نمانده! وگرنه حاال نباید اینجا باشم. باید سر به 

 تیمارستان گذاشته باشم.
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 چیکار کردی با بازوت که خونریزی نداره؟-

 

دهم جوابش سوالش نمی صدایش کمی آرام تر شده.

 گویم:و به جایش می

ری اطالعات جدید اومده دستت. یه س گفتی-

 شنوم.می

 

کشد و در حالی که دست روی خودش را جلو تر می

بازویم گذاشته، با صدایی که همچنان نگران است اما 

 گوید:دیگر عصبی نیست می

فهمی؟ بیا و قضیه رو به پلیس یزدان من نگرانتم. می-

. بذار زیر نظر اونا باشه. تو دست تنها چجوری بگو

 خوای این عوضیا رو رسوا کنی؟ اما اگه به پلیسیم
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کار کنن. اینجوری دونن چیبگی اونا خودشون می

 خودتم در امانی. 

 

 شود:لحنم کمی تند می

شم دیگه فهمی؟ اگه بگم توبیخ میتونم رضا مینمی-

اصال دیگه به هم حق دخالت توی این کار رو ندارم. 

تی داشته باشم. من مربوط نمیشه که بخوام توش دخال

وسط هست. من  بعدشم، االن یه چیز دیگه هم این

بیام اطالعات اون فلشو مرگ عرشیا و چیزایی که بهم 

افتن دنبال فهمیدن اونا می گفته در اختیار پلیس بذارم،

کاریای این شرکت کوفتی و گیر انداختنشون. کثافت

که مرگ نسیم قطعا به دستور رئیس همین  درسته

ه ولی من راضی نمیشم. یه نفر دیگه هم شرکت بود

اجرا دست داره رضا. یکی که آشناست. توی این م
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یکی که از روی کلیدای نسیم کلید زده. یکی که نزدیک 

ما بوده. پلیس دنبال افراد اون شرکته، نه کسی که 

ما سوء استفاده  اومده توی خونه زندگیه من و از اعتماد

 کرده. 

 

 پرد:رضا میان حرفم می

وقتی گیر بیفتن از همشون بازجویی میشه. تموم -

کسایی که چه توی مرگ نسیم چه توی مرگ عرشیا و 

چه توی کثافت کاریای دیگشون دست داشتن 

 مشخص میشه. 

 

 دهم:سرم را به چپ و راست تکان می

د زده و به اگه اون فردی که از روی کلیدای نسیم کلی-

اون شرکت وصل ما نزدیک بوده، با هزارتا واسطه به 
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خیلی سخت شده باشه چی؟ اینجوری پیدا کردنش 

میشه. اصال اگه کسی لوش نده چی؟ من بذارم اون 

خائن کثافت راحت توی زندگیم جولون بده؟؟ من باید 

منو رضا،  قبل از پلیسا دستم به اون آشغال برسه. ببین

در آرومم. نبین چقدر راحت نشستم اینجا نبین االن اینق

زنم. من مثل یه آتشفشان خاموشم. حرف میو باهات 

سوزونم. من وقتی روشن بشم. همه جارو میوای به 

دیگه هیچی واسه از دست دادن ندارم. هیچی! به 

محض اینکه دستم به اون عوضی خائن برسه، با همین 

این  گیرم. به خاک نسیم قسمدستام نفسش رو می

گه االن کنم و پای تموم عواقبشم هستم! اکار رو می

ی و کسیه سرپام فقط و فقط برای رسیدن به اون عوض

که به نسیم چاقو زده. تا روزی که پیداشون نکنم از 

کشم. فقط خدا کنه، خدا کنه این دونفر کارم عقب نمی

یکی نباشن. خدا کنه اونی که از روی کلیدای نسیم 
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کسی نباشه که به نسیم چاقو زده.  کلید زده، همون

کشمش که همه ی روزنامه ها یاونوقت جوری م

 دست اول فضای مجازی. چاپش کنن و بشه خبر

 

 

کند. نفس نفس زنان، چنگی نگاهم می رضا بهت زده

. کاش بتوانم کمی بندمزنم و چشم میدر موهایم می

بخوابم تا سر دردم بهتر شود و سوزش چشم هایم 

 کنند. رهایم 

زنه تو باورم نمیشه کسی که این حرفارو داره می-

 باشی یزدان.

 

زنم و جدی و محکم مصمم در چشمان ناباورش زل می

 گویم:می
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باورت بشه رفیق. زنم مرده. یکی از رفیقام رو چند -

ماه پیش کشتن و یکی دیگشون قراره توی زندان 

 خوای تویجون بده. جون خودم تو خطره و تو ازم می

 هیچ کاری نکنم نه؟ این شرایط بشینم و

 

ی بگوید که کف دستم را به نشانه هد چیزخوامی

 دهم:برم و ادامه میسکوت باال می

تونم بذارم علی هم قربانی این ماجرا من دیگه نمی-

تونم بذارم اون شرکت زیر زیرکی کلی آدم باشه. نمی

کثافت تونم این همه دیگه رو هم بدبخت کنه. نمی

ی باورم تونکاری رو ببینم و فقط بشینم و نگاه کنم. نمی

آخر؟ کنی؟ چرا؟ چون یزدان آروم و صبور زده به سیم 

به نظرم هرکسی بهم حق نده و توقع صبوری و آرامش 

دونی چه ازم داشته باشه تو نباید داشته باشی چون می
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اتفاقی توی زندگیم افتاده و چه اتفاقای دیگه ای قراره 

یفته. پس لطفا تو مثل بقیه ازم توقع بیجا نداشته ب

کس رو جز تو ندارم. اما اگه توام من االن هیچ باش.

ی جا بزنی حرفی نیست. من منت موندنت رو خوامی

 کشم.نمی

 

 قندسیاه#

 55پارت#

 

گذارد و اخمالود و دست هایش را دو طرف سرم می

 زند:جدی لب می

چرت میگی؟ ولت  خوام جا بزنم؟ چراکی گفته می-

کار بخوای کنم. تا ته تهش، وایمیسم پات. هر نمی

ت بکنی هستم. پایتم. به شرطی که حواست به خود
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باشه. اگه تو کسی رو جز من نداری منم کسی رو جز 

خوام تو اوج جوونیت بمیری تو ندارم. من فقط نمی

 خوام.احمق. نمی

 

 کنم.می سکوت چند ثانیه ای خیره در چشمانش،

ه! تواند قدردانی را از چشمانم بخواند یا ندانم مینمی

اگر رضا هم در این شرایط نباشد، سنگینی این بار، 

شکند. شاید کمکش اندک باشد اما همین مرم را میک

کنم و قوت کسی نمیکه هست، احساس تنهایی و بی

گیرم و همین خودش بهترین کمک محسوب قلب می

 شود.می

 ت جدیدت رو بگی؟خوای اطالعانمی-
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د و کمی عقب گیربا لبخند معناداری چشم از من می

 رود.می

 کار کردی؟اول تو بگو ببینم با دستت چی-

 ش زد.نامزد علی بخیه-

 

 شوند:چشمانش گرد می

 چی؟!-

 

خارانم و یکی از شانه هایم را کمی روی ته ریشم را می

 دهم.باال می

کس دیگه ای هم  تونستم برم،نمیبیمارستان که -

رسید بهش، نبود که برام بخیه بزنه. خودمم دستم نمی

 مجبور شدم بدم اون واسم بزنه.
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 گیرد.چهره ی متفکری به خود می

وقت نتونستم بفهمم بعد از این همه سال رفاقت، هیچ-

گذره. از اون طرف به من سپردی توی مغزت چی می

بهش شک داری، از  کلی راجبش تحقیق کنم چون

اونور میدی دستت رو بخیه بزنه. واقعا آدم جالبی 

 هستی.

 

 دهم.ابرو باال می

گفتم که، چاره ای جز اعتماد کردن بهش نداشتم. -

 حاال چیشد؟ چی ازش پیدا کردی؟
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از میان برگه های روی میز، چند برگه ای که با منگنه 

کالفه از این کشد. به همدیگر متصل شده اند بیرون می

 زنم:بی همریختگی غر می

خرد  این چه وضعیه رضا؟ یکم مرتب باش. اعصابم-

 شد از آشفتگی خونه زندگیت.

 

 خندد.می

شرمنده جناب، من مثل شما اتو کشیده نیستم. مدلم -

این شکلیه. شاید باورت نشه ولی اگه مرتب باشم 

شم. پس بذار کنم و کالفه میبیشتر وسایلم رو گم می

 کار خودم رو بکنم.
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زند نگاه متاسفم را بدرقه اویی که صفحه هارا ورق می

بیند و اهمیتی هم ندارد. همان لحظه م. نمیکنمی

 گوید:کشد و میسرش را باال می

 سروین پایدار!-

 

آورم. شاید چون سروین! تازه نامش را به یاد می

 دهد:اسمش خاص است یادم نمانده. رضا ادامه می

بیمارستانِ ... به عنوان پرستار مشغول به کاره. توی -

خانواده. یک  بیست و هشت سالشه و فرزند ارشد

برادر داره که دوسال از خودش کوچیکتره و یک خواهر 

واده ی آبرومند و با اصل و نسبی داره. هفده ساله. خان

سرشون به کار خودشونه و هیچ نکته ی منفی هم 

و مادرش خانه داره. ندارن. پدرش طال فروشی داره 

کنن و پدر و مادر و مادر بزرگش رامسر زندگی می
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رش و خواهرش تهران. دلیلش رو به خودش و براد

درستی متوجه نشدم اما انگار برای مریضی پدرش 

فتن به رامسر. اینکه چرا بقیشون نرفتن رو نمیدونم. ر

کنم سروین وضع مالی خوبی دارن و خب... فکر نمی

داشته باشه. پس نمیشه گفت برای پول  نیازی به پول

زیه و از شاخای مجا اینکار رو کرده. برادرش یکی

خواهرش دانش آموز. چند ماهی میشه که با دکتر علی 

عالی باشه نامزد کرده. با هم اکبری که پسر عموی جناب

دیگه همکار بودن و خب مدت زمان زیادی هم علی 

پس نمیشه  دنبال متقاعد کردنش برای دوستی بوده.

گفت سروین وارد زندگی علی شده. علی وارد زندگیش 

گه قرار بوده عقد کنن. اینا خالصه شده! و انگار ماه دی

ت بگم ای از اطالعاتیه که ازش پیدا کردم. در کل به

که هرچی اطالعات این دختر و خانوادش رو زیر و  رو 

 کنی.کنی، هیچ نکته ی منفی پیدا نمی
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 قندسیاه#

 56پارت#

 

دهم و ابروهایم را به نشانه ی تعجب سرم را تکان می

 دارم:باال نگه می

 دوست دارم بدونم این اطالعاتو از کجا ا خیلیحقیقت-

 گیر میاری.

 

 زند.خندد و چشمکی میمی

. باالخره منم یه کارایی بلدم هنوز داداشتو نشناختی-

 که بقیه بلد نیستن دیگه.
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 خندم.هم می من

 تو وکیلی یا فوضول محله. دونمنمی-

 

 زند:خندد و لگدی به پایم میغش غش می

 و رویی! خیلی بی چشم-

 

 گویم:دهم و میبا خنده سرم را تکان می

 ول کن فعال این دختره رو. چیا فهمیدی جدیدا؟-

 

 کند:با هیجان شروع به صحبت می

اون شبی که پیشت بودم نشد بهت بگم یزدان. -

افته، یک مردی از تلفن اون اتفاق میببین... شبی که 

 زنه به آمبوالنس.خونه ی شما زنگ می
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مانم که خودش اش میهاج و واج خیرهکنم. هنگ می

 دهد:ادامه می

به علی فکر نکن. علی نبوده. اوال اینکه اثر انگشت -

علی روی تلفن نیست، در حالی که اثر انگشتش روی 

شون میده در و دو سه جای دیگه هست و این ن

دستکشی دستش نبوده. دوم اینکه علی چرا وقتی 

ونه بیمارستان، باید خواسته نسیم رو برسخودش می

زنگ بزنه آمبوالنس؟ علی خودشم به همچین چیزی 

 اعتراف نکرده.

 

شوم. چرا هرچه رویم، بیشتر گیج میهرچه جلوتر می

 شوند؟گذرد، گره های این معما کور تر میمی
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تم خوب فکر کردم. اگه همه ی حرفای ببین من نشس-

ته علی راست باشه، یه چیزی این وسط عجیبه. علی گف

وقتی من رسیدم جلوی خونه، در خونه باز بوده. خب 

زده باید در خونه رو باز  چرا اون آدمی که به نسیم چاقو

 بذاره و فرار کنه؟ نباید در رو پشت سرش ببنده؟

 

 گویم:به سرعت می

 وده. زود پریده بیرون و در باز مونده.خب هول کرده ب-

 

 کند:نچی می

هم در نظر بگیر. طرف  ببین تو قضیه ی آمبوالنس رو-

ه به آمبوالنس، بعدش در رو برای نجات نسیم زنگ زد

 باز گذاشته و فرار کرده. اوکی؟
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هنوز هم گیجم اما با این حال درست ترین حدس را 

 زنم:می

نسیم نبوده و یعنی اون فرد، راضی به مرگ -

 خواسته نجاتش بده درسته؟می

 

 زند.بشکنی می

اینکه  خواسته نسیم بمیره.نمیکامال درسته! اون آدم -

تونه دالیل زیادی داشته خواسته میچرا این رو نمی

 باشی ولی من مهم ترینش رو میگم.

 

 گویم:قبل از رضا دلیلش را بگوید، من می
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گیره و دان میکنه عذاب وجوقتی این کار رو می-

زنه به آمبوالنس پشیمون میشه. برای همینم زنگ می

کنه. اگه اون بده و خودش فرار میتا نسیم رو نجات 

شون آدم از افراد خودشون بوده باشه که آدم کشتن برا

عادیه و عذاب وجدان معنی نداره. ولی... ولی اگه طرف 

ده آشنا بوده باشه، ممکنه که بعد از این کار پشیمون ش

 باشه و عذاب وجدان گرفتا باشه درسته؟ 

 

 گویم:دهد و من میسرش را تکان می

گه آشنا بوده، نگفته که اگه نسیم زنده بمونه ی اول-

 قطعا لوش میده؟

 

 دهد:رضا سر تکان می
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کنه. این فرد آره. همینم هست که شکم رو بیشتر می-

دونسته زنده بودن کسی بوده که با وجود اینکه می

نسیم باعث لو رفتنش میشه، اما بازم نتونسته نسیم رو 

نسیم رو دوست همینجوری ولش کنه. یعنی اینقدر 

 داشته!

 

اند. نکند یکی از اعضا خانواده تپش های قلبم تند شده

ی نسیم باشد؟ نکند برادرش بوده باشد؟ کسی که به 

آمبوالنس زنگ زده مرد بوده. مرد های زندگی نسیم، 

 برادرش و منو و علی، چه کسانی بوده اند؟ به جز پدر و

 

 قندسیاه #

 57پارت#
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قبلی رضاست که معمای مغزم درگیر صحبت های 

 کند:جدیدی به معماهای حل نشدنی اضافه می

 یه چیز دیگه هم هست.-

 

کنم که حالتی متعجب به صورتش سوالی نگاهش می

 گوید:بخشد و میمی

پیدا نشده. یعنی نه چاقویی که به نسیم خورده، -

دست علی بوده، نه توی خونتون افتاده بوده. در کل 

 ی هم گفته که چاقویی ندیده.پلیس پیداش نکرده. عل

 

 دهم.پر از تاسف، سرم را به چپ و راست تکان می
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این همه مدرک هست که نشون میده علی این کار رو -

نکرده اما بازم باید گوشه ی زندان باشه. لعنت به 

 ی این مملکت!نای مسخرهقانو

 

 گوید:به تایید از حرفم می

رو برداشته  چاقو مشخصه کسی که این کار رو کرده،-

ه قتل کار علی بود، چرا باید و با خودش برده. وگرنه اگ

چاقو رو گم و گور کنه؟ اون که خودش نسیم رو 

رسونده بیمارستان و تسلیم پلیس شده، پس دلیلی 

 نداشته.برای قایم کردن چاقو 

 

دارد با تمام شدن حرفش، خودکاری از روی میز بر می

 کشد.و زیر چیزی خط می
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 کنم.ر از باد کرده و سپس خالی میم را پلپ های

 چیز دیگه ای هم هست که باید بگی؟-

 

دهد و باز هم زیر قسمتی از نوشته های جوابم را نمی

کشد. دوباره سوالم را تکرار داخل برگه را خط می

کنم و او غرق شده در برگه ی میان دستش جواب می

 دهد:می

 هوم؟!-

 !چی دیدی که اینجوری غرق شدی؟-

 

کشد انگار اصال در این دنیا نیست! سرش را باالتر می

دانم دارد به چه چیز ماند. نمیو به گوشه ای خیره می

کند که اینطور غرق شده اما این را خوب فکر می
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خیلی مهمی می اندیشد! پس در دانم که به چیز می

کنم که به حرف بیاید و این انتظار سکوت نگاهش می

 .کشدزیاد طول نمی

دونسته تو و نسیم کی یزدان... یه نفر بوده که می-

خونه نیستید. قطعا اون کسی که برای برداشتن فلش 

وارد خونتون شده، بیست و چهار ساعته کشیک 

د. از طرفی، باید با کشیده که شما کی خونه نیستینمی

خیال راحت وارد خونه میشده. یعنی اینکه زمانی رو 

مطمئن باشه کسی حاال حاالها کرده که باید انتخاب می

نمیادش. پس به نظرم یه نفر به اون فرد خبر داده که 

مهمون هستید و چند ساعتی خونه شما امشب جایی 

 دونستن که اون شب شمانیستید. ببین منو... کیا می

 خونه ی پدرت مهمونید؟
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 چرا این موضوع به فکر خودم نرسیده بود؟

دونستن. به جز اینا، میخب... خب پدر و مادرم و لیال -

 دونسته یا نه. نم کس دیگه ای هم میدونمی

 

 کند.رضا متفکر نگاهم می

 مادرت چه زمانی دعوتتون کرد؟-

ما مهمون خونشون بودیم پنجشنبه  اون روزی که-

 چهارشنبه عصر به من زنگ زد و دعوت کرد. بود.

تو به کسی چیزی راجب این مهمونی نگفتی؟ نسیم -

چهارشنبه عصر نسیم با کسی دیدار نکرده چی؟ از 

 بود؟

 

 دهم.تکان می سرم را به چپ و راست
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دونی به کسی راجب زندگی من که نه. خودت که می-

م شخصیم اطالعات نمیدم. به نسیمم گوشزد کرده بود

که از این کارا نکنه. اما خب نسیم خیلی دوست و رفیق 

نشست پای حرف زدن با داشت و وقتی هم می

دوستاش دیگه ول کن نبود. اما خوب یادمه اون روز 

اشم وقتی رفتم خونه بهم گفت از صبح تنها بوده. فرد

که من خونه موندم و نسیم پیش خودم بود. پس با 

 کسی مالقات نکرده.

 

گیرد. دهد و برگه ای به سمتم میان میسرش را تک

کنم. همانطور گیرم و نگاهش میبرگه را از دستش می

چرخد، گوش اهم میان شماره های روی برگه میکه نگ

 سپارم.به صدای رضا می
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شماره هایی که زیرشون خط کشیدم، شماره ی -

دوستای نسیمه. منظورم از دوستاش کسایی هستن که 

ین این شماره ها، عصر چهارشنبه تا فامیل نیستند. از ب

 خواستید برید مهمونی،عصر پنجشنبه که شما می

نفر تلفنی صحبت کرده. یکیشون خودتی نسیم با چهار 

بینی توی اون برگه، یکیشون شماره ی که داری می

ه، دو تای دیگه دوستاشن. با یکیشون فقط لیال خواهرت

سه  سه دقیقه صحبت کرده که خب بعیده توی اون

دقیقه راجب اینکه مادر شوهرش دعوتش کر ه 

 هست ها... مهمونی صحبت کرده باشه، البته امکانش

پنج دقیقه حرف زده.  ولی کمتر! اما با اون یکی چهل و

که  پس احتمالش هست که بهش گفته باشه. ساعتی

ست. تو با هم صحبت کردن هم هشت شبه چهارشنبه

 اون موقع خونه بودی؟
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  قندسیاه#

 58پارت#

 

 دهم.تکان می "نه"سرم را به نشانه ی 

ت. البته اگه خونه هم بودی نمیشد ازت توقعی داش-

ستش خواستم ازت بپرسم نسیم داشت با دومثال می

زد؟ مگه گوشای تو اینجور وقتا کار راجب چی حرف می

 کنه؟می

 

 دهم:خنده ای خسته تحویلش می

 و بگو.شر و ور نباف به هم. ادامه ی حرفات-

 

 خندد.سر تکان داده و می
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ادامه نداره که. االن سه نفر هستن که امکان داره -

جرا دست داشته باشن، دونفر از دوستای این ماتوی

 نسیم و...

 

روم و میان حرفش چشم غره ی تپلی سمتش می

 پرم:می

 لیال کاری نکرده. پس اسمشم نیار لطفا!-

 

 اندازد.شانه باال می

به خواهر خودتم شک داشته باشی جناب بهتره که -

 کیانی. چون هیچ چیز از هیچکس بعید نیست!
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این کار را کرده  شود! لیال چرا بایدمو به تنم راست می

باشد؟ او هیچ انگیزه ای از این کار ندارد! هیچ انگیزه 

ای ندارد! کسی که ده سال با نسیم دوستی کرده چرا 

 باید اورا بکشد؟

 

آورم. مادرم نه نبودن لیال را به یاد میشب اتفاق و خا

گفت که همراه دوستانش بیرون رفته. از آنکه من و 

شان دعوتیم هم خبر داشته. با نسیم هم نهنسیم خا

توانسته از  روی کلید های او کلید ارتباط داشته و می

ند. خدای من! خواهر خودم هم جزو مظنونین است؟! بز

 چه طور امکان دارد؟

 

 کند.ا رشته ی افکارم را پاره میصدای رض
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پدر و مادر خودتم دست  که امکان داره تنها لیال، نه-

اشن. شاید هم پدر و مادر نسیم. این برگه رو داشته ب

 ببین.

 

 گذارد.برگه ای جلوی دستم می

من توی این برگه، تموم کسایی که اطرافتون هستن -

شتم. و امکان داره که توی قتل دست داشته باشن نو

خودت یه دور بشین با حوصله بخونش و هرکس دیگه 

کنی ممکنه دست داشته باشه بهش ای که فکر می

ضافه کن. بعدش باید بشینیم بررسیش کنیم و ا

اطالعات این افراد رو در بیاریم و بریم تو نخشون. 

تنها راه پیدا کردن اون آدم همینه. توام بهتره یه  فعال

الخصوص لیال داشته باشی. صحبتی با خانوادت و علی 
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تو آدم باهوش و تیزی هستی یزدان. چهارتا سوال 

 گذره. تو سرش چی می فهمیسخت از لیال بکنی می

 

زنم. وقتی به کنم و پوزخند میبه لیال فکر می

بیمارستان رسید و شنید که نسیم تمام کرده، غش 

کرد! تا روز دادگاه علی زیر سرم بود. همین حاال 

گذراند. هرکس نداند من وزهایش را دارد میبدترین ر

دانم که لیال این ده سال را هر لحظه با وجود خوب می

یم گذراند. عشق این دونفر به همدیگر چیزی بود نس

ر شود که لیال این کادانستند! پس چطور میکه همه می

 را کرده باشد؟

 زنم.باشه. من باهاش حرف می-

 

 قندسیاه#
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 59پارت#

 

 گوید:دهد و میتکان میسرش را 

 قهوتم نخوردی جناب. یخ کرد.-

 

نم و گذرااسامی نوشته شده روی کاغذ را از نظر می

 دهم:جواب می

 اینقدر درگیر حرف زدن شدیم فراموشش کردم اصال.-

 

 گوید:کشد و میبرگه ی میان دستم را می

پاشو یزدان. پاشو برو تو اتاق یکم بخواب. چشمات -

 خون. چند روزه نخوابیدی؟شدن کاسه ی 
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کند تا برگه را بگیرم که دستش را دستم را دراز می

 کشد.عقب تر می

ل. پاشو برو بخواب. اینجوری از پا در ار تعطیفعال ک-

 میای احمق!

 

شوم. همانطور که سمت پوفی کشیده و از جا بلند می

 گوید:روم با لحنی شوخ میاتاقش می

بهت بدم؟ یا موقع خوابم خوای بیام زیر شلواری می-

 اتو کشیده هستی؟

 

 دهم:بی حوصله جوابش را می

 زهرمار!-
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 زند.زیر خنده می

شلوارک گل گلی مامان دوز دارم خیلی توش ه ی-

 . حاال میام میدمت بپوشی.راحته. باب خودته اصال

 

 زنم:تشر می

 الزم نکرده.-

 

کشد که به اتاق آمده و چند ثانیه بیشتر طول نمی

مت کمد لباس هایش برود. شلوارکی بیرون کشیده س

 کند.و توی صورتم پرت می

 الس بازیا نداریم. بپوشش. ما اینجا از این چس ک-
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کنم بلکه تاسف را از چشمانم بی صدا نگاهش می

کند و در حالی که بخواند که لبش را با تمسخر کج می

 زند.رود غر میاز اتاق بیرون می

کنه. چیزی کوفت کردی نگاه می مثه میر غضب آدمو-

 یا االن توقع داری من برات یه زهرماری درست کنم؟

 

کشم از میبپوشم، روی تختش دربی آنکه شلوارک را 

شوم. فردا سوم نسیم است. چرا و به سقف خیره می

کنم کنم خوابم؟ چرا هنوز هم گمان میهمچنان فکر می

روم چون نسیم در خانه تنهاست و باید زودتر پیشش ب

 ترسد؟از تنهایی می

 

بندد و صدای رضا از بیرون اتاق چیزی راه گلویم را می

 رسد:به گوشم می
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 مُردی؟ جواب نمیدی چرا؟-

 آره غذا خوردم. -

آره ارواح عمه ی نداشتت. نخواب االن یه املت -

 کنم میارم بخوریم.درست می

 

بتوانم بندم. کاش شوم و چشمانم را میبه پهلو می

 خوابی آرام و چند ساعته داشته باشم! کاش...

 

 قندسیاه#

 60پارت#

 

 سروین#
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رج کرده و در کمدم روپوش سفید رنگم را از تنم خا

کنم. مشغول پوشیدن لباس هایم هستم که آویزان می

چرخم و نگاهم گذارد. میکسی دست روی شانه ام می

انم، شود. لبخند کم رنگ و ناتوقفل نگاه فاطمه می

توانایی برابری با لبخند گل و گشاد اورا ندارد! لپم را 

 زند.کشد و چشمکی به رویم میمی

رتت میاد. غصه ی نده بیشتر به صوآفرین! بخند! خ-

 چیزایی که گذرا هستن رو نخور.

 

پوزخندم میل عجیبی به نمایان شدن دارد. گذرا؟ اگر 

هم به این اتفاق در زندگی خودش هم افتاده بود، باز 

گفت گذرا؟ یا فقط چون این درد مختص خودش آن می

 ست؟ کند درد مسخره اینیست فکر می
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ا روی سرم نشان بدهم، شالم ر بی آنکه عکس العملی

 کنم.تب کرده و بحث را عوض میمر

 میری خونه؟-

 

 دهد.کیفش را روی دوشش جابه جا کرده و جواب می

ماشین نداری.  رفتم یادم اومد که توآره داشتم می-

 گفتم برسونمت.

 

ام که حتی لحظه ای به آنکه آنقدر خسته و بی حوصله

. با فاطمه از اتاق بیرون کنممخالفتی کنم، فکر هم نمی

 شویم.زنیم و سپس از بیمارستان خارج میمی
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افتد، بی مقدمه نشینیم و راه میوقتی در ماشینش می

گیر کرده را سوالی که انگار از صبح بیخ گلویش 

 پرسد:می

 خوای با علی بمونی؟دیگه نمی-

 

چسبانم و به آسمان سرم را به شیشه ی ماشین می

وزم. کاش باران ببارد! شاید گرد غم را دابری چشم می

 رد و ببرد.از این شهر لعنتی بشو

 دونم.نمی-

 

دانستم! مصمم بودم برای ترک کردنش اما دیشب می

 ه از امروز صبح به جانم افتاده،دانم. تردیدی کحاال نمی

فاصله ای تا دیوانه کردنم ندارد! من دیروز چه کردم؟ 

ی به علی نزنم؟ پس چرا مگر قرار نبود حرفی از جدای
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گفتم؟ چرا دهان باز کردم و شرایط را برای او سخت 

 تر از آنچه بود کردم؟

کنه سروین. علی هم آدمه. چه هر آدمی اشتباه می-

 ری؟ توقعی ازش دا

 

 

 کشم.آه عمیقی می

ست و واقعا گیر کردم فاطمه. از یه طرف دستم بسته-

تنها کاری که کاری واسش بکنم. از یه طرف  تونمنمی

نکردم. دیروز وقتی با  هم رو حقش بکنم تونستم درمی

کرده، چشم بستم روی  ین کار روگفت ا رحمی بهمبی

. مستقیم گفتم نامزدیمون تمومه همه چی و بهش

نگفتم ولی غیر مستقیم بهش فهموندم. االن پشیمونم 

که این شرایط رو براش غیر قابل تحمل تر کردم. اما 
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بینم جود همه ی اینا، هرچی فکر می کنم میبا و

 تونم ببخشمش. نمی

 

گذارم و همچنان خیره به دستم را روی سینه ام می

 گویم:آسمان می

. یه چیزی مثل کینه. کنهیه چیزی اینجا سنگینی می-

ی بدی به دل گرفتم. هرچی میام یاد عشق و ازش کینه

م، یه عالقش بیفتم، یاد خوبیاش و مهربونیاش بیفت

پرده ی سیاهی می افته روشون. کینه ای که ازش به 

دل گرفتم نمیذاره عشقی که بهش دارم خودش رو 

 اره ببخشمش.نشون بده. نمیذ
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دهد و انگار رانندگی اش ادامه میفاطمه در سکوت به 

خواهد به دور از قضاوت و نصیحت برای اولین بار می

 کردن، بگذارد درد دل کنم.

به عمق فاجعه پی  گذره، بیشتریهر روزی که م-

برم. تازه داره باورم میشه چه اتفاقی افتاده. همین می

یک هفته ی پیش، من خوشبخت ترین دختر این شهر 

خواد از ناراحتی ن چیشده که قلبم میبودم. ولی اال

وایسه؟ من آدم ضعیفی نیستم. آدمی نیستم که 

اما  سرجام وایسم و جای حل کردن مشکالت زار بزنم.

کنم یه آدم فلجم که نه میتونه حرکتی االن احساس می

بکنه نه هیچ انگیزه ای برای خوب شدن داره. انگیزه 

م رو ر. کاش حداقل علی قلبهای من مردن انگا

شکست. اینجوری انگیزه داشتم برای نجات نمی

دونستم اگه از زندان بیاد بیرون قراره  دادنش. می
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دونم که . ولی حاال میبرگردیم به روزای قشنگمون

 حتی اگه بیاد بیرون منو اون ما نمیشیم.

 

فشارد و صدایم را لرزشی خفیف در بغض گلویم را می

 گیرد.بر می

گفت دردت به جونم! د بهم میهر وقت حالم بد بو-

کجاست االن که ببینه خودش درد شده افتاده به 

 جونم؟

 

 نشیند.دست فاطمه روی دستم می

داری تا مدتها برای این  احت باشی. حقحق داری نار-

اتفاقات اخیر غصه بخوری ولی اینم در نظر بگیر که 

کنه سروین. اونجایی که تو زندگی برای تو صبر نمی

کنی، برای اتفاقایی که افتاده گریه مینشستی و 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گذره. پس به نظرم لحظات داره پشت سر هم می

و یه بهتره دستت رو بذاری روی زانوت و بلند شی 

 کاری کنی.

 

توانستم سرش داد بزنم و بگویم شعار نده، کاش می

 دهم:اما به جایش جواب می

 بکنم اصال؟ تونمچیکار کنم؟ چیکار می-

خوب بگیر برای علی. بیفت دنبال  یه وکیل خیلی-

 کاراش. 

 

 گویم:متمایل کرده و می سرم را کمی به سمتش

 پسر عموش گفت هیچ کاری نکنم.-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 یاهقندس#

 61پارت#

 

 اندازد.نامفهوم نگاه گذرایی به صورتم می

 پسر عموی کی؟-

علی. دیشب خونمون بود. گفت هیچ کاری نکنم. صبر -

کاراشونو بکنن. گفت وکیل خودم دنبال کنم تا پلیسا 

 کاراشه.

 

 زند.پوزخند می

پسر عموی علی که علی به جرم کشتن زنش توی -

وکیل خودش دنبال  زندانه، به تو گفته صبر کنی چون

 کاراشه؟ و توام باور کردی؟
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کشم. کالفگی از صدای دستی روی پیشانی ام می

 گویم:بارد وقتی میخسته ام می

دونم دیگه چی درسته چی غلط اقعا نمیمن االن و-

 فاطمه. واقعا نمی دونم.

آخه تو چه جوری با خودت فکر کردی این آدم از سر -

نارو گفته که تو کاری زنه؟ ایخیر خواهی حرفی می

 نکنی که یه وقت علی تبرئه بشه.

 

 گویم:با تردید می

یه آدم عجیبیه اصال فاطمه. باید ببینیش تا بفهمی -

 دونی چیشد؟دیشب می چی میگم.
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 ریزد:کنجکاوی از صدایش می

 نه. تعریف کن ببینم؟-

 

 چرخم.کامل به سمتش می

که ببین من رفته بودم قبرستون سر خاک نسیم -

شب شده همین پسر عموی علی من رو دید. بعد خب 

بود دیگه برای همین من رو رسوند خونمون. من که 

یاد. از پنجره که رفتم باال، دیدم یه صدایی توی کوچه م

نگاه کردم دیدم دو نفر دارن تو کوچه هم دیگه رو 

زنن. یکم که دقت کردم دیدم پسر عموی علیه. می

ه همین رفتم زنگ واحد ترسیدم برم پایین واسمی

گفت کناریمون رو زدم جریان رو بهش گفتم. اونم

اتفاقا صداهارو شنیده. با هم که رفتیم تو کوچه دیدم 

کرد چاقوئه. تا داشت باهاش دعوا می دست اونی که
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مارو دید فرار کرد. به دست یزدان پسر عموی علی هم 

 چاقو زده بود. 

 

 چشمان فاطمه گرد شده اند.

 ش؟یهخب بق-

بعدش چند تا از همسایه ها ریختن بیرون و -

خواستن زنگ بزنن پلیس که یزدان نذاشت. می

بهشون گفت میرم بیمارستان و بعدش شکایت 

کنم. برای رد گم کنی منم سوار ماشین کرد. اما می

وقتی از کوچه زدیم بیرون من رو پیاده کرد. گفت 

مثل  ی بود.خوام تو باهام بیای. اصال یه جور عجیبنمی

کنن. مثل خالفکارا! یه آدمایی که از یه چیزی فرار می

تونم دستت رو برات دستی بهش زدم گفتم من می

خواستم ببینم اصال قصدش رو داره بره بخیه بزنم. می
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بیمارستان یا نه. که دیدم قبول کرد. آها راستی توی 

 شیم.راهم گفت انگار داریم تعقیب می

 

اش مشخص است ز چهرهفته. افاطمه در فکر فرو ر

چیز هایی که برایش تعریف کردم، باعث بهت و 

کشد تا حیرتش شده است. چند ثانیه ای طول می

 ابرویی باال بیندازد و با لحن متعجبی بگوید:

کردم. من جای تو بودم اصال به این آدم اعتماد نمی-

این یارو خودش از همه مشکوک تره. من که میگم 

 ه. زنشو خودش کشت

 

 دهم.ستم را در هوا تکان مید

 نه بابا. توهم نزن.-
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توهم چیه احمق؟ تو هنوز مردارو نشناختی. یه هفت -

 خطایی هستن دومی ندارن.

آخه چرا باید زنش رو کشته باشه؟ واسه یه دعوای -

مسخره؟ بابا اصال یه آدم بی بخاریه که. من اون روزی 

م آدم که باهاش توی دادسرا دعوا کردم فکر کرد

عصبی هستش. ولی دیشب فهمیدم خیلی سیب 

 زمینیه.

 

 زند.فاطمه زیر خنده می

گنجه که به خدا جدی میگم. اصال توی فکرمم نمی-

مثال این آدم سر یه دعوای مسخره زده باشه زنشو به 

 اون شکل کشته باشه.

 

 اندازد.شانه باال می
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دونم ولی اینایی که گفتی خیلی شک بر انگیزن. نمی-

دم خالفکاریه. شاید دشمناش زدن زنش رو شاید آ

خواد کسی چیزی بفهمه که خودشم لو کشتن. اینم نمی

شنوی برو تو نخش. اصال بهش نزدیک نره. از من می

شو سر از کارش در بیار. شاید یه چیزی ازش فهمیدی 

 تونستی به این وسیله علی رو نجات بدی.

 

 کنم.چشم درشت می

خفیم؟ دیونه شدی تو؟ امور ممگه من جاسوس یا م-

 کنی؟فیلم پلیسی زیاد نگاه می

 

 دهد:خندد و جواب میمی

از بچگی عاشق فیلما و داستانای جنایی بودم. از این -

 کارای هیجانی خیلی خوشم میاد.
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 دهم.سرم را به نشانه ی تاسف تکان می

 خیلی خری. -

ولی بی شوخی روی پیشنهادم فکر کن. اینجوری -

ه که دست روی دست نذاشتی و لت خوشحداقل د

 داری یه کاری برای علی انجام میدی.

 

با یادآوری دوباره ی آنکه علی گوشه ی زندان است و 

توانم بکنم، غم در قلبم رخنه من هیچ غلطی نمی

کند. سرم را دوباره به شیشه ی ماشین تکیه می

شوم کشم که یکباره متوجه میدهم و آهی از غم میمی

 هستیم.خانه  نزدیک
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خواهم آه پیچد. میهمان لحظه ماشین در کوچه می

دوباره ای از آنکه امشب هم در خانه تنها هستم بکشم 

زند. پسری که نگاهم به روبه رو می افتاد و خشکم می

کند، بتام که دارد چمدانش را از ماشین پیاده می

 نیست؟

 

د! شومیدرد و غم انگار که به یکباره نیست و نابود 

افتد و ق و حس زندگی در وجودم به غلیان میعش

درست وقتی ماشین فاطمه، نزدیک به ماشین بتام از 

ایستد، با تمام سرعتم از ماشین پیاده حرکت می

شوم و به سمتی پسری تازه متوجه حضورمان شده، می

 کنم.پرواز می

 

 قندسیاه#
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آغوش ا به همچون مادری که فرزندش را بعد از مدته

کشم و صورتش را بوسه کشد، عطر تنش را بو میمی

کنم. هنوز از بتام سیر نشده ام که صدای الرا باران می

کنده و الرا را محکم تر شنوم. از آغوش بتام دلرا می

گیرم. دخترکم محکم به من چسبیده و با در آغوش می

 گوید:مظلومیتی عجیب می

 دلم واست یه ذره شده بود.-

 

چسبانم و عطر موهایش به موهای بورش میم را ینی اب

کنم به اندازه کشم. گاهی واقعا احساس میرا نفس می

 ، الرا و بتام را دوست دارم!ی یک مادر
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کنم. صورتش رنگ از الرا فاصله گرفته و نگاهش می

کشم و چشم ریز رسد. اخم در هم میپریده به نظر می

 کنم.می

 بی؟ه؟ خوشکلی چرا رنگ و روت این-

 

چرخم و نگاهش با صدای خنده ی بتام به سمتش می

 کنم.می

از سروین به مادر بزرگ تغییر فرکانس داد. خدا به -

 خیر بگذرونه! 

 

خواهم جوابش را بدهم که صدای فاطمه به گوشم می

 رسد:می

 سالم عرض شد.-
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گردد و با دیدن فاطمه، با لحنی بامزه بتام بر می

 گوید:می

که مادر بزرگ شماره ی دو هم که  بینموه میا-

 اینجاست. احوال سرکار خانم چطوره؟

 

 گوید:خندد و رو به من میفاطمه می

 این هنوز آدم نشده؟-

نچ نچ نچ. ببین همین رفتارارو انجام میدی که کسی -

گیرتت ها. وگرنه خودم تا االن صدباره اومده بودم نمی

 خواستگاریت.
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خندیم و این دو احمق کله نها میکل کل آمن و الرا به 

 پوک دست بر دار نیستند!

 بچه من جای مادرتم. خجالت بکش!-

حاال درسته مادر بزرگ من از تو جوون تر و خوشگل -

تره ولی این دلیل نمیشه که سنتم باال باشه که. 

سینگلی بهت فشار آورده زود پیر شدی وگرنه کال یک 

 . سال و چند ماه ازم بزرگتری

 

خواهد ماشین را دور بزند و سمتش یورش میمه فاط

ببرد که بتام جفت دست هایش را به نشانه ی تسلیم 

 برد.باال می

غلط کردم بابا. مادر بزرگم مادر بزرگای قدیم. -

 جنبشون باالتر بود.
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فاطمه با حرص رو به منی که از خنده سرخ شده ام 

 گوید:می

 م احساسره کم کاین داداشتو خفه کن سروین. دا-

 پیری بهم دست میده.

 

اندازد و در حالی که چال لپش را به بتام ابرو باال می

 گوید:گذارد، با حالتی بامزه مینمایش می

جون آخه من پیر بودنتم دوست دارم! اصال من -

 خوراکم شوگر مامی پولداره!

 

پرد. گوید و چمدان به دست داخل خانه میاین را می

ای که از حرص خنده اش فاطمه  الرا و مانم ومن می

گرفته. در حالی که به قیافه ی سرخ شده ی فاطمه 

 گویم:خندم، دست روی شکمم گذاشته و میمی
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 خدا نکشتت بتام. دل درد گرفتم.-

ت صد و بینی روحیهآره دیگه، تو این عتیقه رو می-

کنه و تا چند روز شاد و سر زنده هشتاد درجه تغییر می

گیرم از اینکه واقعا فسردگی مید روز ام تا چنای، من

 م ندارم.م و هنوز یه دوست پسرپیر شده

 

خندیم. فاطمه را با هزار خواهش هر سه نفرمان می

برم. حاال که بتام و الرا به خانه برای شام به خانه می

خواهم امشب اند، دیگر وقت غصه نیست. میبازگشته 

 افتاده. اتفاقی که چه را خوش بگذرانم و فراموش کنم

 

 قندسیاه#

 63پارت#
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شود که شام را بتام درست کند. با آنکه قرار بر آن می

تازه از راه رسیده اما ذره ای خسته نیست و از آنجایی 

که دستپخت بتام رو دست ندارد، کسی مخالفتی 

 کند.نمی

 

فاطمه روی مبلی تک نفره جای گرفته و الرا کنار من 

ذاشته و مشغول نه ام گروی شا نشسته. سرش را

گاهی گوشی اش را چک  دیدن تلوزیون است. هر از

 گذارد.کند و دوباره آن را کنار میمی

شود و نگاهی مشکوکی میان من و فاطمه رد و بدل می

 آید:باالخره صدای من در می

 خوبی الرا؟-
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پیچد و سرش را دستش را محکم تر به دور بازویم می

صدایش آرام و کند. جا می شانه ام جابهکمی روی 

 گوید:مظلوم است وقتی می

 خوبم فقط دلم خیلی واست تنگ شده. همین.-

 

این الرا، الرای همیشگی نیست! آخرین باری که 

گردد به چندین اینقدر مظلوم و ساکت دیدمش، بر می

سال پیش. یعنی اینقدر دلش برای من تنگ شده که 

و رهایم ه من چسبیده همچون کودکی بی پناه ب

 کند؟نمی

 

شام در کنار شوخی های بتام، لبخند های هر از گاهی 

گذرد. بعد از شام الرا و حاضر جوابی فاطمه می

کنیم و همگی از دست ادا و اطوار پانتومیم بازی می
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. اگر بدانم این پسر این همه گیریمدرد میهای بتام دل

یلی آورد خجا میشور و هیجان و دیوانه بازی را از ک

 ود!شخوب می

 

کند. با ساعت از یازده گذشته که فاطمه عزم رفتن می

رفتن او، الرا خمیازه ای کشیده و بعد از گفتن شب 

بخیر به من و بتام، به اتاقش رفته و در را پشت سرش 

کند. به محض آنکه صدای قفل کردن در قفل می

را به اش غرق شده، سرش آید، بتامی که در گوشیمی

اند با چشمانی که باریک شدهاال کشیده و سرعت ب

 اندازد.نگاهی به سمت راهروی منتهی به اتاق ها می

 

سپس رو به منی که نزدیکش نشسته ام کرده و با 

 صدایی ضعیف می گوید:
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 این یه چیزیشه.-

 

 کنم.گیج نگاهش می

 کیو میگی؟-

 . الرا رو میگم دیگه.عممو میگم-

 

 فهمم.منظورش را نمی

 یض شده؟گه؟ مرچشه م-

 

گذارد و با نگاهی که تاسف از آن گوشی اش را کنار می

شود. کالفه از سکوتش ریزد، به چشمانم خیره میمی

 زنم.لب از هم باز کرده و تشر می
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کنی؟ من چند روز چه مرگته اینجوری نگام می-

 پیشش نبودم از کجا باید بدونم چشه؟

ست هفتهپیش نیست. دو سه بحث االن و چند روز -

ریه. این چند روزی که تو نبودی بدترم شده. که یه جو

کرد همش ناراحته. تو خودشه. دیشب داشت گریه می

مچش رو گرفتم. غذاش کم شده. امروز تو راه چند 

کنه. االنم که باری باال آورد. همش گوشیش رو چک می

 در اتاق رو قفل کرد. قبال اصال در اتاقش رو قفل

 کرد.نمی

 

کنم. چرا یکی از چیز هایی که ور نگاهش مینابا منگ و

 بتام گفت به چشم من نیامده بود؟ 

 

 انگار حرفم را از چشمانم می خواند که می گوید:
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یه چند وقتیه بی اهمیت شدی. البته بهت حق میدم -

بیشتر درگیر زندگی خودت هستی ولی یکمم حواست 

تی ه ی تو احساس راحبه الرا باشه. با من به انداز

 کنه.نمی

 

 پرم:میان حرفش می

کنه؟ الرا بیشتر با من بیشتر احساس راحتی می-

 گذرونه. وقتش رو با تو می

 

با جدیتی که از بتام بعید است، محکم و مصمم جواب 

 دهد:می

 توی این جور مسائل قطعا با تو راحت تره. -
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خیره به فهمم! چند ثانیه ای منگم! منظورش را نمی

کنم  که کم ر میش به معنای حرفش فکصورت جدی ا

افتد. نکند... نکند الرا در این سن کم شک به دلم می

 وارد رابطه شده؟

 خوای بگی... تو که نمی-

 

 دهد:میان حرفم پریده و جواب می

آره دقیقا منظورم همینه. باهاش حرف بزن ببین چه -

چیزی هم  . اگهغلطی کرده که اینقدر توی خودشه

کنم که نزنم تو نمی من نگو. چون تضمین فهمیدی به

 دهنش.

 

 قندسیاه#
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 64پارت#

 

کنم. این بتام است که اینطور حرف چشم درشت می

 زند؟می

 بتام؟-

 

اخم تمام صورتش را پوشانده و صدایش به وضوح 

 ست!عصبی

تونستم فاز زهرمار. حاال اگه سنش زیاد بود می-

سه و ربگم خودش عقلش میروشن فکری بردارم و 

کنه. ولی این احمق فقط ه چیکار میحالیشه که دار

هفده سالشه. تو که حواست نیست ولی من تموم 

بینم که چقدر افسردست. حواسم پیششه و می

دونم چه غلطی کرده که امروز تورو دیده بود مثل نمی
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کسایی که هیشکیو ندارن و مورد آزار و اذیت قرار 

 بیده بود.گرفتن بهت چس

 

کند. یعنی من اینقدر از دم رخنه میدر وجو شرمندگی

الرا غافل شده ام که هیچ کدام از چیزهایی که بتام 

 ام؟کند را متوجه نشدهتعریف می

 االن باهاش حرف بزنم؟-

 

 اندازد.شانه باال می

دونم. هرچی زودتر بهتر. اگه اون چیزیه که نمی-

جریان چیه و پسر حدسش رو زدیم، زودتر حالیش کن 

دش. اگه هم دردش یه چیز خوااعت واسه چی میجم

 دیگه بود بهم بگو که با هم دیگه حلش کنیم. 
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دهم و او از جا بلند می سرم را مسخ شده تکان می

 شود.

 من میرم بخوابم. شبت بخیر.-

 شب بخیر.-

 

 گردد.شود اما یکهو بر میچند قدم از من دور می

.. باهاش بد دونم نیازی نیست بگم ولی.راستی... می-

 حرف نزن. 

 

شود. با تمام عشق و لبخندی به لب هایم تزریق می

 دهم:کنم و جواب میمی احساسم نگاهش

 چشم!-
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اثری از بتام همیشه خنده رو نیست اما همین اخمالود 

بودنش هم دنیایی از مهر و محبت را در خود جا 

 دهد!می

 

رود. تکان داده، بر گشته و به اتاقش می ایمسری بر

بزنم. فردا باید سرکار تردید دارم از آنکه با الرا حرف 

بروم و تا شب خانه نیستم. پس شاید همین حاال 

 بهترین موقعیت باشد. البته اگر خوابش نبرده باشد!

 

پشت در اتاقش می ایستم و خیلی آرام تق تق به در 

کشد تا با صدای ضعیفی ول میزنم. چند ثانیه ای طمی

 بگوید:

 ه؟!بل-
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 کارت دارم میشه در رو باز کنی؟-

 

که از سالن به کشد تا در باز شود. نوریکمی طول می

شود سرخی گونه ها و خورد، باعث میصورتش می

اند و این بینی اش را ببینم. چشمانش هم کمی سرخ

 دهد حرف های بتام درست اند.نشان می

 تو؟ میشه بیام-

 

 ریزد.بی حوصلگی از صدایش می

 میاد سروین. چیکار داری؟ ابمخو-
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بی اهمیت به گفته اش، کنارش زده و وارد اتاق 

شوم. روی تختش نشسته و آباژور کنار تختش را می

 کنم.روشن می

 در رو ببند و بیا اینجا بشین.-

 

دهد. سپس کنارم با تعلل، کاری که گفته ام انجام می

 گوید:ا لحنی کالفه مینشسته و ب

 م بخوابم.خوازود بگو می-

 

کمی خودم را نزدیک تر کرده و دستم را یک طرف 

شوم که لپ های گذارم. تازه متوجه میصورتش می

اند. من چطور اینقدر از الرا غافل تپلش کمی آب شده

 شدم؟ 
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 یکم الغر شدیا.-

خواستی حرف اوهوم. رژیم گرفتم. راجب همین می-

 بزنی؟

 

رم. گذامیآورم و روی دستش دستم را پایین می

همانطور که مشغول نوازش دستش هستم، با مهربانی 

 دهم:جواب می

نخیرم. اومدم ببینم این خوشگل خانم چرا چند وقتیه -

 اینقدر توی خودشه؟

 

 گوید:اندازد و میسرش را به سرعت پایین می

 من؟ من کجاش تو خودمم؟-
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 قندسیاه #

 65پارت#

 

 زنم:میلب چانه را باال کشیده و نرم تر از قبل 

تو عشق منی الرا. مثل دخترمی. توی بغل خودم -

بزرگ شدی. هروقت از همون بچگی حرفی داشتی 

بزنی یا چیزی نیاز داشتی به جای اینکه بری سراغ 

دونی که هربار تو مامان میومدی سراغ من. خودت می

درد کشیدی من مردم و زنده شدم. یادته وقتی سرت 

ون همه دل و ه ای کخورد توی سنگ و شکافت؟ من

جرات داشتم و خوددار بودم وقتی دیدم سرت شکافته 

غش کردم. فکر کردی بخاطر چی؟ از بس دوستت 

دارم. آره من این چندوقته اینقدر درگیر مراسم عقد و 

کارای بیمارستان و زندگی خودم بودم که توجهی بهت 
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کشی بی نکردم اما این دلیل نمیشه به دردی که می

ار تو و بتام درد بکشین انگار یه جون ر ب. هتوجه باشم

تونم این ناراحتیت رو از جونای من کم میشه. االنم نمی

کنه ببینم. هر مشکلی داری، هر چیزی داره اذیتت می

 بهم بگو. شاید بتونم کاری بکنم برات.

 

مسخ و بی حرکت به صورتم خیره مانده. چند لحظه ای 

ان بدهد تک استکشد تا سرش را به چپ و رطول می

 و با صدایی مرتعش بگوید:

م من واقعا چیزیم نیست. یکم بخاطر اینکه مدرسه-

 عوض شده ناراحتم. همین.
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بینم. صورتش رنگ ترس را به وضوح در صورتش می

بوسم. سپس را قاب گرفته و پیشانی اش را عمیق می

زنم و تمام محبت و در چشمان عسلی رنگش زل می

 یزم.ریم معشقم را در صدای

هرجور دوست داری. ولی اینو بدون تو هرکاری هم -

کرده باشی، هر چه قدر اشتباه، من نه بهت سرکوفت 

زنم نه به کسی میگم. ما همیشه رازامون رو به هم می

دیگه گفتیم و هیچکس جز ما ازشون خبر دار نشد. 

 حتی بتام. مگه نه؟

 

را دهد و من لبخندم با تعللی کوتاه سر تکان می

 دهم.ت میوسع
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تونی بهم پس این دفعه هم اگه چیزی هست، می-

بگی. قول میدم که به غیر از من و تو، کس دیگه ای 

 ندونه. 

 

اشک در چشمانش جمع شده و چونه اش زیر دستم 

شوم. با همان لحن در لرزد. انگار دارم موفق میمی

 گویم:ادامه ی صحبتم می

میون تش در فهممیآدم وقتی درداشو با کسی که -

بذاره، حالش خیلی بهتر میشه. چون اون آدم قضاوتش 

دونم زنه. من نمیکنه و بهش سرکوفت نمینمی

ام که اگه کسی تونم تورو بفهمم یا نه ولی، آدمیمی

دردش رو بهم بگه، بهش نمیگم ای بابا اینکه چیزی 

نیست، من دردم بدتر از توئه. یا بهش نمیگم اه بابا 

سخره رو. یا نمیگم خاک بر سرت یزای ماین چ ول کن
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کنم و که اینکارو کردی. به جاش به حرفش گوش می

ذارم خالی بشه. و اگه خودش ازم کمکی خواست، می

 کنم. همین!تا جایی که بتونم کمکش می

 

 کنم:به صدایم کمی شیطنت اضافه می

خوای  با حاال با این چیزایی که واست گفتم، اگه می-

تونم ه نظرم بهترین گزینه من میکنی، برد دل کسی د

 باشم. مگه نه؟

 

شود و دستم را خیس اشکی روی گونه اش روان می

 زند:کند. با صدایی لرزان و بغض آلود لب میمی

 قول میدی به کسی چیزی نگی؟-

 قول قول. از همون قوالیی که سروین به الرا میده. -
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ه د. بوسگذاریام مکشد و روی سینهسرش را جلو می

 گذارم. دخترک لوس من!ای روی موهایش می

 

فهمم که دارد گریه از تکان خوردن شانه هایش می

کنم و او با صدای کند. کمر و موهایش را نوازش میمی

 نالد:لرزانی که ناشی از گریه است می

 ام سروین؟من دختر زشتی-

 نه کی گفته؟-

 

 دهد:فین فین کنان ادامه می

 اقم؟خیلی چ-
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 خندم:می

چاق؟ تو تپلی منی. به خودت با شصت و پنج کیلو -

 وزن میگی چاق؟

 

سرش را بلند کرده و با صورتی غرق اشک، هق هق 

 کند.زنان نگاهم می

 پس چرا ولم کرد رفت با یکی دیگه؟-

 

فهمم شوند. تازه میچشمانم اندازه ی توپ تنیس می

و کند ید دل مماجرا از چه قرار است. الرا در آغوشم در

ریزد و من تنها در سکوت موهایش را نوازش اشک می

 کنم.می
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اما از آنکه  آید،با آنکه دلم از گریه هایش به درد می

این اتفاق برایش افتاده ناراحت نیستم! ورود هر 

انسانی به زندگی ما، یک پیامی برای ما به همراه دارد. 

 خیانت درد من و الرا مشترک است! به هر دوی ما

من در سن بیست و هشت سالگی و الرا در سن شده. 

هفده سالگی. این اتفاق برای جفتمان خیلی تلخ است، 

اما یک پیام دارد. آن هم اینکه دیگر به هیچ آدمی، به 

اندازه ای اعتماد نکنیم که بتواند بی رحمانه، قلبمان را 

 بشکند.

 

 قندسیاه#

 66پارت#

 

 گویم:داده و می ام، به دست الراگرفتهلقمه ای که 
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 بدو. اینقدر بوق زد سرسام گرفتیم.-

 

اندازد و همینطور که سمت در کیفش را روی کولش می

 گوید:رود با صدای بلندی میمی

 راستی من بعد از مدرسه با بچه ها میرم بیرون.-

 

گیرد. الرا در هر حالتی، از خوشگذرانی با ام میخنده

 کشد.ست نمیدوستانش د

گرد لطفا. ساعت دوازده نیام برط تا هشت باشه. فق-

 خودم از خونه رفیقات جمعت کنما الرا!

 باشه باشه. خدافظ.-
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کمی بعد از رفتن الرا، بتام خمیازه کشان وارد 

نشیند. نگاهی به شود و پشت میز میآشپزخانه می

اندازم و موهای آشفته و صورت خواب آلودش می

 زنم:میمتاسف لب 

ره صبح به صبح سالم ال ازت کوچیکتالرا که نه س-

 کنه. ولی تو هنوز یاد نگرفتی.می

 

کند و صورتش را با چشمان خمارش نگاهم می

 خاراند.می

 جون بتام یه امروزی رو غر نزن. -

 

 گویم:جوابش می شوم و دراز پشت میز بلند می

 وای به وقتی نزنم. زنم و اینی،غر می-
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دهم و از آشپزخانه خارج صندلی را پشت میز قرار می

 ام را از روی مبل برشوم. همان طور که مقنعهمی

 گویم:کنم، میدارم و سرم میمی

یه لیست خرید نوشتم گذاشتم کنار تلفن. اونارو بخر. -

شام رو هم اگه خونه بودی درست کن، اگه نه که 

 کنم.خودم میام یه چیزی درست می

 

گذارد سرش را همانطور که لقمه ای در دهانش می

روم و لیوانی چای آشپزخانه میدهد. به تکان می

گذارم. سپس به سالن ریزم و مقابلش میبرایش می

ام و   گفتن روم و بعد از برداشتن کیف و گوشیمی

 شوم.از خانه خارج می "خدافظ"
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 به محض ورودم به بیمارستان، با دکتر اسفندیاری

حال صحبت است اما  شوم. با دکتر اسدی درمواجه می

ن را به سرعت دیده و حواسش جمع من با این حال م

شود. نامحسوس اه غلیظی زیر لب گفته و از دور به می

کنم زنم. قدم هایم را تند تر میاو لبخندی زورکی می

کالم شوم که یکهو صدایش  که مبادا بخواهم با او هم

 شنوم:را می

 نم پایدار؟خا-

 

فشارم میا در گوشت کف دستم از حرص ناخن هایم ر

گردم. به سرعت با دکتر اسدی و به سمتش بر می

آید. در دست داده و خداحافظی کرده و سمت من می

گیرم و او با خوشرویی جواب سالم کردن پیشی می

 دهد:می
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 سالم از ماست. خوبید شما؟ کم پیدایین.-

 

 دهم:لبخند به لب جواب می

 داشتم. شما چطورین؟ ممنون. یه چند روزی مرخصی-

 

 اندازد.ابرو باال می

 عالی. از دکتر اکبری چه خبر؟-

 

 لحنش برای هرکس عادی جلوه کند، برای من

کند. دوست دارم کیفم را باال برده و در صورتش نمی

 بکوبم و بر سرش فریاد بکشم:

دهنت تو خوب میدونی از دکتر اکبری چه خبره پس "

 "رو ببند.
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ویلش داده و لحنم را ی گل و گشاد تحاما تنها لبخند

 کنم.پر از تمسخر می

 از شما بعیده که خبری نداشته باشید دکتر!-

 

ماسد. به گمانم واضح تر از لبخند روی صورتش می

 توانستم خاله زنک بودنش را به رویش بیاورم!این نمی

که ساخته شده اما باید بگم که حرفا و شایعه هایی -

پیش اومده و علی جان تا چند  دروغه. سوء تفاهمی

 گرده سر کارش.ت دیگه بر میوق
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شود. سرم را کج چشمانش باریک و فکش سفت می

کنم ذوق زده باشد ادامه کنم و با لحنی که سعی میمی

 دهم:می

راستی یک ماه دیگه هم مراسم عقدمونه. شما از -

 ما تشریف بیارید!مهمونای ویژه هستید ها. حت

 

تا سرش را تکان دهد و با کشد طول می چند ثانیه ای

 لحن سردی جواب دهد:

 بله حتما میام.-

 

 خندم:خانمانه و آرام می

 خیلی هم خوب. من برم دیگه. روزتون خوش.-
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ی روبه رویم آخرین نگاهم را به مرد خشک شده

راهم را گردم و اندازم و با لبخندی پیروزمند بر میمی

آنقدر به علی حسادت  گیرم. مردک عوضی!در پیش می

بی شرف است که وقتی من و علی  کند و آنقدرمی

نامزد کرده بودیم، به من ابراز عالقه کرد. آن هم فقط 

برای اینکه من را از چنگ علی در بیاورد و به او زخم 

دانم همانطور که من از او بزند. وگرنه خیلی خوب می

 آید!او هم از من خوشش نمی دارم،دل خوشی ن

 

 قندسیاه#
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مشغول عوض کردن سرم یکی از مریض های بستری 

شده در اورژانس هستم که صدای فاطمه را از پشت 

 شنوم.سر می

 چطوری خوشگله؟-

 

 دهم:خندم و جواب میبی آنکه سمتش برگردم می

 عالی! -

 

ه دست در جیب آن طرف تخت مریض می ایستد و ب

ای آبی رنگی که توانم ببینمش. لنز هاین ترتیب می

شته، به صورت چون برفش امروز در چشمانش گذا

 آید. می

 میای بریم ناهار؟-
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در حالی که یک چشمم به سرم مریض و یک چشمم 

 دهم:به فاطمه است جواب می

 آره بریم.-

 

در راه برایش ماجرای صبح و دیدارم با اسفندیاری را 

ریزد وقتی نم. شعف از صدایش میکتعریف می

 وید:گمی

آخیش! جیگرم حال اومد خداوکیلی! باالخره یکی پیدا -

 شد قهوه ای کنه این مرتیکه ی از خودراضی رو.

 

 خندم.آرام و کوتاه می
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جوری کش اومده بود. فکر نبودی ببینی صورتش چه-

تونه هر غلطی کرده حاال که علی افتاده زندان می

بذاره  خدا بخواد پاشو از حدش فراتر ه. بهخواد بکنمی

تو بیمارستان حرف مفت  یا مثل خاله زنکا دوره بیفته

کنم تا عمر بینه. کاری باهاش میبزنه، اون روی منو می

 داره از آوردن اسم علی بترسه.

 

فاطمه با تک خنده ای متعجب و چشمانی که به شکلی 

 کند.میبامزه گرد شده اند، نگاهم 

بلدی رو  اوهوع! ترسناک شدیا جدیدا. از این کارام-

 کنی؟نمی

 

پشت چشمی نازک کرده و صدایم را به شکل مضحکی 

 کنم.نازک می
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آره عزیزم کجاشو دیدی؟ میدم بادیگاردام -

اسفندیاری خیکی رو از ماتحت آویزونش کنن جلوی 

 بیمارستان.

 

عشوه صورت فاطمه از شنیدن صدای تو دماغی و پر 

 شود وای که شدیدا حال به هم زن شده، جمع می

 افتم. خودم به قهقه می

 

بعد از خوردن ناهار در کنار یکدیگر، فاطمه سرش را 

نزدیک من آورده و با صدایی که تنها به گوش خودم 

 زند:برسد لب می

 راستی به حرفای دیروزم فکر کردی؟-
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دهم یفهمم. سرم را تکان مبه سرعت منظورش را می

کنم جواب و در حالی که کنار لبم را با دستمال پاک می

 دهم:می

برد. به همه اوهوم. دیشب تا چهار صبح خوابم نمی-

چی فکر کردم. به حرفای تو هم همینطور. از یه طرف 

راست میگیا فاطمه. یعنی کال این یزدان خیلی 

من  مشکوکه. اما از یه طرفم اگه حرفت درست باشه،

تونم بکنم؟ برم بیفتم دنبال یارو؟ اونم واسه چیکار می

؟ خب اون اگه واقعا خالفکار که بهش شک دارماین

که من بخوام مچش  ذارهکه ردی از خودش نمیباشه 

رو بگیرم. تازه یهو دیدی اون مچ منو گرفت و منم مثل 

 نسیم کشت. اصال مگه من کاراگاهم؟ یا پلیسم؟ 
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د و متفکرانه جواب دهسرش را خیلی آرام تکان می

 دهد:می

وین... دونی سرنداره. اما میراست میگی. فایده ای -

دونم چرا اینقدر حرفای دیروزت فکرم رو درگیر نمی

کرده. دوست دارم سر از کار این آقا یزدانی که میگی 

در بیارم. خیلی عجیبه. اون از اولش که به تو گفته بود 

علی این کارو کرده، بعد اون جوری با تو حرف زده بود 

ون کمکم کرده. ه. بعد میگی توی قبرستروز دادگا

و نظرش عوض شده که علی اینکارو نکرده. بعدش یه

از اونور گفته تو کاری نکنی و خودش واسه علی وکیل 

گرفته. آخه کی میاد واسه کسی که محکومه به قتل 

زنش وکیل بگیره؟ اصال همه ی اینارو هم بذاریم کنار، 

درگیر شدنش، جریان چاقو خوردنش و دکتر نرفتنش و 

 بو داره.  خیلی خیلی
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لب زیرینم را میان دندان هایم گرفته و خیره به ظرف 

توانم کاری کنم، کنم. من که نمیخالی مقابلم فکر می

تواند اما شاید خوب باشد این جریان را با کسی که می

 کاری کند درمیان بگذارم. اما چه کسی؟

 

 قندسیاه#
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این مام فکر و ذکرم درگیر تا آخر ساعت کاری، ت

کنم اصال به من ربطی خودم فکر میشود. با موضوع می

ندارد. من که قرار است نامزدی ام را با علی به هم 

بزنم، پس چرا باید خودم را برای او به خطر بیندازم؟ 

اما بعد دوباره به یاد قول و قراری که با خودم گذاشته 
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. دلم افتملی میافتم. به یاد عالقه ام به عام می

علی بیاید و از افکار خودم  لرزد از آنکه بالیی سرمی

گویم که باید کاری کنم اما شوم. با خودم میمتنفر می

خب چه کاری؟ بیفتم دنبال پسر عموی علی تا سر از 

کارش در بیاورم؟ آمارش را بگیرم؟ یا خودم را به او 

چه افکار نزدیک کرده و گولش بزنم؟ پناه بر خدا! این 

 ؟دهنددر سرم جوالن می ست کهمزخرفی

 

درست لحظه ای که دارم لباس هایم را برای برگشت 

زند. کنم، چیزی در سرم جرقه میبه خانه عوض می

کنم که نکند یزدان اصال خشک و مات به این فکر می

ست؟ نکند آن شب بلکه مامور مخفی خالفکار نیست،

 سته چیزی لو برود برایخواهم در ماموریت بوده و نمی
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فته؟ نکند نسیم را کسانی که با همین به بیمارستان نر

 یزدان دشمن هستند کشته اند؟ 

 

شوم و هاج و واج به گوشه ای روی صندلی رها می

دانم، یزدان صاحب مانم. تا جایی که میخیره می

فروشگاهی بزرگ است. اما اگر مامور مخفی باشد، 

س چرا ه اش این را بدانند. پقطعا باید افراد خانواد

 ین ماجرا به من چیزی نگفته بود؟علی هیچوقت از ا

 

کشد که برای خودم سری به نشانه ی طولی نمی

دهم. اگر قرار باشد هرکس که مامور تاسف تکان می

ست، هویتش توسط افراد خانواده اش برای مخفی

دیگران فاش شود، که دیگر نامش مامور مخفی 

ودیم، اما باز درست است که من و علی نامزد بنیست! 
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د که راز زندگی پسر عمویش را به من شوهم دلیل نمی

 بگوید. این طور نیست؟

 

گفتم و کاش فاطمه نرفته بود تا حدسم را به او هم می

دانم قطعا مورد فهمیدم. با اینکه مینظرش را می

گیرم، باز هم دوست دارم این تمسخرش قرار می

همین گوشی ام را  ا با او در میان بگذارم. برایحدس ر

گیرم. وقتی صدایش در و شماره اش را میدارم بر می

نشیند، خیلی تند و پر هیجان، حدس هایم را گوشم می

گویم و او در سکوت گوش جزء به جزء برایش می

کردم، با آرامش کند و برعکس چیزی که فکر میمی

 دهد:جواب می

ولی یشتر شبیه فیلمای پلیسیه ها، چیزی که گفتی ب-

شه. اگه همچین چیزی بعیدم نیست همچین چیزی با
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باشه، خیلی خوب میشه. چون باالخره بی گناهی علی 

 . اما خب ما که مطمئن نیستیم.ثابت میشه

 

کشم. با آنکه پوست لبم را میان دندانم گرفته و می

اید دانم این جریانات اصال به من مربوط نیست و نبمی

 توانم! کرمی انگاراما نمی ،اینقدر درونشان کنکاش کنم

کند! لولد! کنجکاوی دارد دیوانه ام میدر وجودم می

یعنی دلیل رفتار های عجیب یزدان چیست؟ نکند با کار 

هایش همه را نابود کند؟ نکند دفعه ی بعدی، نوبت 

یکی دیگر از اعضاء خانواده اش باشد که سرش را زیر 

 ؟ آب کنند

 

ثر ی فاطمه دارد روی من هم ابه گمانم کاراگاه بازی ها

گذارد! اصال از کجا معلوم مرگ نسیم به این ماجرا می
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ربط داشته باشد؟ شاید نسیم به دست دزدی که به 

شان آمده کشته شده باشد  و هیچ ربطی به خانه

درگیری یزدان و چاقو خوردنش و رفتار های عجیب 

 بعدش، نداشته باشد.

 

ی آرام و لحن فاطمه سکوت میانمان را با صدا

 شکند:متفکرانه اش می

 سروین مگه تو با خواهر یزدان دوست نیستی؟-

 آره خب هستم.-

 کشی بیرون؟خب چرا از زیر زبون اون حرف نمی-

 

 زنم.نیشخند می
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به نظرت خواهر طرف اینقدر خره که بیاد به منه -

 چیز مهمی رو لو بده؟ غریبه همچین

ره. من میگم یه مدتی اال یه تیریه تو تاریکی باالخح-

ش خیلی صمیمی شو. آروم آروم از زیر با خواهر

زبونش حرف بکش. طرف اگه بهت اعتماد کنه مطمئن 

 باش همه چی رو واست میگه.

 

. این را صدایم به وضوح نشان کالفه و خسته ام

 دهد:می

 کنم حاال. کاری نداری؟یه کاریش می-

 ت، مواظب خودت باش.نه قربون-

 

 قندسیاه#
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شوم. مغزم با فاطمه خداحافظی کرده و از جا بلند می

کنم با دیوانگی فاصله ای درد گرفته و احساس می

دارم و همانطور که  قدم سمت در ندارم! کیفم را بر می

 زنم:گذارم ، زیر لب غر میمی

ودتو آخه این چیزا به تو چه ربطی داره؟ چرا الکی خ-

خوای خودتو تو دردسر آزار میدی؟ عقلت کمه؟ می

بتمرگ سرجات زندگیتو بکن دیگه. تورو چه  بندازی؟

 به این کارا اصال؟

 

زنم تمام راه بیمارستان تا خانه را، بر سر خودم غر می

تا دیگر هوس فوضولی و کنکاش در زندگی دیگران به 

ریموت مقابل خانت، وقتی که  سرم نزند. اما درست
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را داخل ببرم، تردید در  زنم تا ماشینپارکینگ را می

. شش و اندازمکند. نگاهی به ساعت میمی دلم خانه

دهد و این یعنی برای دیدن لیال وقت نیم را نشان می

ست در تاریکی! نزدیک تر به دارم. به قول فاطمه تیری

 شدن به او که ضرری برایم ندارد. دارد؟

 

تی هم غذا درست کرده یا نه و البته اهمیدانم بتام نمی

به سمت خانه ی پدر لیال گیرم و ندارد! دنده عقب می

 کنم.بار به آنجا رفته ام حرکت میکه یک

 

پرسی با او، در راه به لیال زنگ زده و بعد از احوال

خواهم سری به او بزنم. صدایش به گویم که میمی

در جواب من کند اما شدت خسته و افسرده جلوه می

 شود!وشحال میگوید که از دیدنم خمی
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شوم. کنم و پیاده میشان پارک میماشین را در کوچه

زنم، کمی بعد صدای لیال را از زنگ در خانه را که می

 شنوم:آیفون می

 بیا تو عزیزم.-

 

شود. دستم را روی در در با صدای تیکی باز می

ه صدای خواهم آن را هول بدهم کگذارم و میمی

 ند.نشیآشنایی در گوش هایم می

 سالم.-

 

متعجب سر چرخانده و با مردی که باعث درگیری 

شوم. طبق معمول آراسته و ام شده، مواجه میذهنی
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مرتب است. موهای قهوه ای روشنش را رو به باال 

شانه کرده و ته ریش مرتب و بورش جذابیت باالیی به 

باریک  صورتش بخشیده! چشمان عسلی رنگش را

 :زندکرده و با آرامش لب می

 چیزی شده؟-

 

خواهم بگویم تو و رفتار عجیبت حواس برایم می

پرسی چه شده؟ اما به جایش نگذاشته اید و حاال می

 گویم:می

 سالم. نه چی بشه؟ تعجب کردم از دیدنت.-

 

 رود.یه طرف لبش به سمت باال می

 اونی که باید تعجب کنه منم نه تو!-
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 جواب ندارد! حرف حق

 اومدم دیدن لیال. -

 

آورد  فاصله اش را با من کمتر کرده، دستش را جلو می

ریزد و به ریزد! از ترس فرو میو قلب من درجا فرو می

دنبالش، پاهایم عکس العمل نشان داده و یک قدم 

روند. وقتی دستش از کنارم رد شده و کوتاه عقب می

ام نامحسوس از نشیند، نفس گره خورده روی در می

ا شود. مقابل نگاه مات شده ام در ربند سینه ام رها می

سه  "بفرمایید داخل"هول داده و دستش را به حالت 

دارد.نگاهی به دستش چهار ثانیه در هوا نگه می

 گذارم.اندازد و با تعلل قدم داخل ساختمان میمی
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کند و لیال در را باز میزنم، وقتی زنگ در واحد را می

شود. لحظه ای خنده ام یزدان می نگاهش مات من و

! مثل زوج هایی که به خانه ی پدر داماد آمده گیردمی

 اند شده ایم.

 

یزدان زودتر از من دست به کار شده و شروع به توجیه 

 کند:می

با هم دیگه رسیدیم جلوی ساختمون. اومدم یه سر -

 بهتون بزنم.
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ل را تکان داده و با لبخندی نیم بند مشغو لیال سرش

پس به شود و ساحوال پرسی با من و برادرش می

 کند.داخل دعوتمان می

 

از قرار معلوم پدر و مادرش در خانه نیستند و این یعنی 

نقشه هایم به باد رفته اند! قطعا نمیتوانیم این نره غول 

 را تنها گذاشته و به اتاق برویم. 

 

. کنار من کندلیال به شدت افسرده و بی حال جلوه می

شویم. نشیند و مشغول صحبت میروی مبلی می

آورد نم حتی کلماتی که به زبان میکاحساس می

زند که ست. هر از گاهی هم حرفی با یزدان میزورکی

 کند. آن هم زورکی جلوه می
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 رود، نگاهی بهوقتی برای چای آوردن به آشپزخانه می

اندازم. اخم هایش به شدت درهم است و یزدان می

او هم از این وضعیت راضی نیست و شاید هم  انگار

گیرم عث شده که راحت نباشد. تصمیم میوجود من با

 که بعد از خوردن چای عزم رفتن کنم. 

 

گردد. موقع تعارف چای لحظه لیال با سینی چای برمی

ریختن رود و فاصله ی کمی با ای سرش گیج می

ی را که یزدان سینفنجان های چای روی پای من دارد 

 دهد. گیرد و نجاتم میبه سرعت از دستش می

 

نشانمش. یزدان گیرم و کنار خودم میبازوی لیال را می

زند، مقابل پای لیال با صورتی که نگرانی در آن موج می

گیرد. با صدای نگران زند و دست هایش را میزانو می
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شنوم، رو به او می که اولین بار است ازو نرمی 

 گوید:خواهرکش می

 خوای بریم دکتر؟لیال؟ چته؟ چرا اینقدر یخی؟ می-

 

زند و شود. لیال زیر گریه میدانم یک آن چه مینمی

اندازد. میان گریه هایش خودش را در آغوش یزدان می

 نالد:زند و میهق می

گیره آتیش می . دلم دارهدلم واسه نسیم تنگ شده-

هم داره از داداش. من دیگه هیچ رفیقی ندارم. علی 

تش کنی؟ چرا نجادستم میره. چرا یه کاری نمی

تونی نجاتش تونی. تو دستت بازه. مینمیدی؟ تو می

کنی واقعا علی کنی؟ نکنه فکر میبدی. چرا اینکارو نمی

دونی اون آزارش به یه اینکارو کرده ها؟ تو که می
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دونی محاله اینکاررو کرده رسه. میم نمیمورچه ه

 ری کن. توروخدا یه کاری کن. باشه. یه کا

 

یزدان صورتش را سمت مخالف من چرخانده و 

اش را ببینم، اما کیست که با توانم حالت چهرهنمی

 ضجه های لیال آرام بماند؟

 

تونی تو دستت بازه تو می"فکرم پیش جمله ی 

نظورش چه بود؟ چرا گفت لیال مانده. م "نجاتش بدی

 یزدان دستش باز است؟

 

خواهم کنم و مینه ام غلتیده پاک میروی گو اشکی که

سمتم را به سمت شانه ی لیال ببرم و نوازشش کنم اما 
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بینم که چشمان لیال بسته و بدنش میان یک آن می

 شود.دست های یزدان بی جان می

 

زنم. یزدان میکشم و نامش را صدا هین بلندی می

 دهد و بهدست و پاچه و ترسیده، لیال را تکان می

 زند.صورتش ضربه می

 شنوی؟ لیال؟لیال؟ عزیزم چیشدی؟ صدام رو می-

 

سرش را باال کشیده و با چشمانی که از وحشت گرد 

 کند:شده اند نگاهم می

این چرا اینجوری شد؟ یه کاری بکن! به هوشش -

 بیار.
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روم. یزدان درگیر به آشپزخانه می از جا پریده و به

انی آب پیش آنها هوش آوردن لیالست که با لیو

 برمیگردم. 

 

دهد و کمی آب به یزدان مقدار آبی خورد لیال می

آید و دست پاچه تر صورتش میپاشد. به هوش نمی

دانیم چه کنیم. با صدای شود. هم او هم من نمیمی

 گوید:لرزانی رو به من می

تنش کنیم ببریمش بیمارستان. اینجوری لباساشو -

 نمیشه. به هوش نمیاد.

 افتاده چیزی نیست. ارشفش-

 

 برد:صدایش را باال می
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نمیشه. نمیتونم اینجوری تحمل کنم حالش خوب -

 نیست.

 

دهم و به کنم. سرم را تکان میبیش از این بحث نمی

روم. شال و کاپشنی برمیدارم و سرعت به اتاقش می

م. یزدان مثل پر کاهی از روی زمین کنتنش می

 شویم.خارج می جدایش کرده و سریعا از خانه

 

راند و یزدان با تمام سرعتش به سمت بیمارستان می

رسیم. لیال را به اورژانس خیلی سریع به مقصد می

شود. شوک عصبی و فشار این برند و بستری میمی

 مدت باعث شده از حال برود. 
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ر یکدیگر روی صندلی های بیمارستان وقتی باالخره کنا

احتی بکشیم. برای حرف توانیم نفس رنشینیم، میمی

بیمارستان  زدن و زیر زبون کشیدن آمده بودم و سر از

 در آوردم. عجب شانسی دارم من!

 شرمنده تورو هم درگیر کردم!-

 

 قندسیاه #
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کنم. این مرد چه قدر من را شگفت متعجب نگاهش می

 کند!میزده 

 لیال دوستمه، وظیفم بود که بیام.-
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کمی طوالنی و  اندازد. نگاهی کهنگاهی به صورتم می

کند. شود و به دنبالش من را کمی دستپاچه میدقیق می

این مرد حتی با نگاه کردن هایش آدم را هیجان زده 

 ترساند!کند و میمی

 

گیرد، گوشی اش را از جیبش وقتی نگاه از من می

شود. بیرون کشیده و مشغول کار با گوشی اش می

و کمی بعد صدای آرامش به  نگاهم را از او گرفته

 رسد.گوشم می

سالم مامان. یه چیزی میگم نگران نشو. باشه؟ نه -

نه... اتفاق بدی نیفتاده... چیزی نشده خب؟ آره... ببین 

لیال یکم حالش بهم خورد آوردمش دکتر... نه نه... 

میگم چیزی نیست آروم باش. خوبه  مامان جان

که حالش یکم  حالش... یه سرم زده دکتر فقط براش
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بیاد سر جاش... چند ساعت دیگه خودم برش 

نه... نیازی نیست تو بیای اینجا مامان... گردونم خومی

 من هستم... گفتم نیازی نیست!

 

کالم محکم و جدی اش، مادرش را که هیچ، اگر من 

 کرد!مجابم می هم پشت تلفن بودم،

 

شود و تماس کمی بعد، مکالمه اش با مادرش تمام می

 رساند. را به پایان می

 

دل و کمرم به شدت درد گرفته و به گمانم عادت 

ماهیانه ام نزدیک است. از طرفی دوست دارم به خانه 

که بروم. از برگردم و از طرفی به گمانم زشت است 

لیال پارک کرده ام  جهتی هم ماشینم را مقابل ساختمان
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راه پس بهتر است منتظر بمانم تا یزدان من را هم هم

 لیال برگرداند.

 

شوم و به این طریق کمی روی صندلی جابه جا می

شود. یزدان نگاهی گذرایی به صورتم از درد جمع می

 گوید:صورتم انداخته و می

مثل اینکه خیلی خسته شدی خانم دکتر. من خودم -

 یگه.هستم. تو برو د

 

خواهم دهم. نمیاهمیتی به خانم دکتر گفتنش نمی

دادنم، باعث شود که بیشتر این کلمه حساسیت نشان 

 را تکرار کند.

 . چیزی نیست یکم کمرم درده فقط.نه هستم-
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همان لحظه پرستاری به سمتمان آمده و برگه ای به 

 دهد.دست یزدان می

 ید.آقای کیانی این نسخه رو اگه میشه تهیه کن-

 

رود. احساس دهد و پرستار مییزدان سر تکان می

یه عالمت سوالی بزرگ روی سرم کنم چیزی شبمی

ه فامیلی کیانی صدا سبز شده. پرستار چرا یزدان را ب

 زد؟ فامیلی یزدان باید اکبری باشد. اینطور نیست؟

 

کنم کرده و یزدان رو به منی که گیج و منگ نگاهش می

 گوید:می

 ی تو ماشین یکم استراحت کنی؟میخوای بر-
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، تعارف را کنار کنداز آنجایی که واقعا کمرم درد می

 دهم:گذارم و جواب میمی

 آره اگه بشه که خوبه.-

 

 گوید:سوئیچ ماشینش را سمتم گرفته و خیلی جدی می

 فقط فوضولی نکنی تو ماشین خانم دکتر!-

 

حرصم را به طور را کنترل کنم و  توانم خودماینبار نمی

 دهم.واضح نشانش می

 من نه فوضولم نه دکتر!-

 

 اندازد:ابرو باال می
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 تو هم فوضولی هم دکتر! منتهی دکتر قالبی!-

 

نگاهی پر از سرگرمی به من و دهان نیمه بازم 

رود. به همین شود و میاندازد و از کنارم رد میمی

رفت! راحتی! به همین راحتی اعصابم را به هم ریخت و 

مرد ها همینند. همینقدر اعصاب خرد کن و غیر قابل 

صاب خرد کن بودن یزدان چند تحمل! منتهی دوز اع

انم دبرابر از بقیه ی مرد ها بیشتر است و فقط نمی

 کرده! نسیم چطور تحمل می

 

شوم و همانطور که راه خروج را در پیش از جا بلند می

 غرم:گیرم زیر لب میمی

 زهرمار! فوضول عمته! بیشعور نفهم!خانم دکتر و -
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دزدگیر ماشین اشینش در پارکینگ، بعد از پیدا کردن م

شوم. نگاهی سرسری در ماشینش را زده و سوار می

خوابانم و دراز اندازم و بعد، صندلی ماشین را میمی

 کشم.می

 

فرستادم و زیپ نفس عمیق و خسته ام را بیرون می

کشم تا سرم نشود. با اینکه را باالتر میکاپشنم 

پاییزی کمی هوا را اواسط مهر ماه هستیم، اما باران 

 سرد کرده.
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بندم و از این آرامش نسبی که پیدا کرده ام، چشم می

برم. دردم کمی آرامتر شده. همیشه چند روز لذت می

آید و اینبار قبل از عادت ماهیانه ام درد به سراغم می

ز جلوتر دارم این درد لعنتی اش را تجربه هم چند رو

 کنم.می

 

، کم کم خواب به سراغ امهمانطور که چشم بسته

آید. دارم میان خواب و بیداری دست و شم هایم میچ

 زند:زنم که یکهو، صدایی در گوشم زنگ میپا می

 "تو دستت بازه، تو میتونی نجاتش بدی."

 

شوند. باز می چشم هایم بی آنکه از من فرمان بگیرند

ماند و فکرم به جای نگاه گیج و منگم به جایی خیره می

کند. منظور لیال از این حرف چه بود؟ پرواز می دیگری
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تواند علی را نجات میگفت یزدان دستش باز است و 

 دهد. یزدان چه کاره است که لیال این حرف را زد؟ 

 

شود به جلوتر. به جایی که فکرم لحظه ای پرت می

پرستار یزدان را به فامیلی کیانی صدا زد. ممکن است 

د؟ پس چرا یزدان که اشتباه صدایش زده باش

 تصحیحش نکرد؟ 

 

صاف سر جایم می شینم و سرم را میان دستانم 

گیرم. من شاید دختر فوضولی باشم اما یزدان هم می

ست! شاید هرکسی جای من بیش از اندازه عجیب ا

 کرد!بود به این آدم شک می
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کشم و اینبار نه سرسری، بلکه با دقت سرم را باال می

ماشین الکچری یزدان  بیشتری نگاهم را در

 خواند ازچرخانم. صدای یزدان که من را فوضول میمی

شوم. تمام سوراخ کنم و مشغول میسرم دور می

هرجایی که عقل جن گردم. سمبه های ماشینش را می

کنم و عمال به هیچ چیز رسد زیر و رو میبه آن می

 رسم! نمی

 

به هم  شوم و در راخسته و عصبی از ماشینش پیاده می

رش در بیاورم کوبم. من باید برای آنکه سر از کامی

دقیقا چه کار کنم؟ چرا یک آدم عاقل و باهوش دور من 

 نیست که کمکم کند؟
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زنم و درد دی به تایر ماشینش میبا اعصاب خردی لگ

پیچد. آخ و اوخ کنان باال و پایین عجیبی در پایم می

 غرم:پرم و زیر لب میمی

 ت. عنتر برقی!با اون ماشینتف تو روحت -

 

همانطور که یزدان و عمه ی محترمش را مورد عنایت 

دهم، یک آن چشمم به صندوق عقب ماشینش قرار می

کشم و با چشمانی ریز نم میخورد. لبم را در دهامی

کنم. یعنی ممکن شده نگاهم را میخ صندوق عقب می

 است چیزی در آن گذاشته باشد؟

 

. به محض آنکه شومو وارد عمل میکنم دیگر فکر نمی

کنم، با کیف سیاه رنگی درب صندوق عقب را باز می

زنند! کیف را برمی شوم. چشمانم برق میمواجه می
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اندازم. هیچ کس نیست و اطراف میدارم و نگاهی به 

 این فوق العاده است!

 

شوم. نگاه دوباره دارم و سوار ماشین میکیف را برمی

شوم که اندازم و وقتی مطمئن میای به اطراف می

محتویاتش را اوضاع امن است، کیف را باز می کنم و 

ریزم. به جز یک پوشه ی سبز رنگ، چیز به بیرون می

 کنم.نمیدرد بخوری پیدا 

 

کنم و برگه های داخلش را پوشه ی سبز رنگ را باز می

آورم. لیستی از افراد مختلف به همراه در می

 دین برگه نوشته شده است.مشخصاتشان روی چن
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گذرانم و به اسم خودم اسم هارا یکی یکی می

دهم و نگاهم را به رسم. آب گلویم را فرو میمی

و درست،  دوزم. به شدت دقیقمشخصاتم می

 مشخصاتم روی برگه نوشته شده است.

 

حتی اسم اطرافیان نسیم و خود یزدان هم روی برگه 

 کند!ها هست و همین بیشتر متعجبم می
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گذارم و عکس های درون پوشه را برگه هارا کنار می

بینم که پلیس ها هم به بینم. عکس گردنبندی را میمی

من نشان داده بودند. چند عکس دیگر هم داخل پوشه 

فهمم. برگه ی دیگری وجود دارد که چیزی از آنها نمی

دانم هم وجود دارد از لیست تماس هایی که نمی

 ست. مربوط به چه کسی

 

کنم. عکس گردم و به عکس ها نگاه میدوباره بر می

دو زن در میان عکس ها وجود دارند که احساس 

 کنم قیافه ی یکی از آنها برایم آشناست!می

 

کشم و مشغول عکس گوشی ام را از جیبم بیرون می

 شوم.گرفتن از تمام برگه ها و عکس ها می
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ستم، احساس ول گرفتن عکس ههمانطور که مشغ

خورد. سرم را باال کنم چیزی کنار شیشه تکان مییم

کشم و با یک جفت چشم عسلی رنگ مواجه می

 ایستد!شوم و به معنای واقعی کلمه قلبم میمی

 

کشم و همانطور که دستم را روی قلبی هین بلندی می

گذارم، با چشمانی درشت شده، تپد میکه به شدت می

کند، نگاه اهم میرا که خم شده و از شیشه نگ یزدانی

 کنم.می

 

بینم. در در نگاهش تاسف و عصبانیت را به وضوح می

کند و به منی که از ترس و پشیمانی خشک را باز می

 گوید:شده ام، با صدایی خشک و خشن می
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 پیاده شو!-

 

دزدم. دست دهم و نگاهم را میآب گلویم را فرو می

ن لرزانم، کشم و با دستابه شلوارم میعرق کرده ام را 

 گردانم.تمام عکس ها و برگه هارا داخل پوشه بر می

 

شوم و زیر چشمی نگاهی به با تعلل از ماشین پیاده می

اندازم. دست هایش را به کمرش زده و یزدان می

کند. چشم هایش عصبی اند! اما مستقیم نگاهم می

 کند.صورتش همچنان خونسرد جلوه می

 

کنم. جیب کاپشنم می دست های عرق کرده ام را در

چرخد که معذرت بخواهم. اصال حتی زبانم نمی

دانم باید چه بگویم. یکی از بدترین آبرو ریزی نمی
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کنم و رسما گیر کرده های زندگی ام را دارم تجربه می

 ام!

کردم تو صندوق عقبم فوضولی حقیقتا فکرشو نمی-

 م!کنی. واقعا فکرشو نمیکرد

 

آید و صدایش جلوتر می کشم. اوبیشتر خجالت می

 شود:کمی بلند تر و عصبی تر می

با این سن و سال و این حجم از ادعا، خجالت -

 کنی؟نکشیدی از کاری که داری می

 

سروین کسی نیست که حرف بشنود و سکوت کند! 

کسی نیست که ساکت بماند! حتی اگر صد در صد 

 مقصر باشد!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

صله ای نزدیک ه اویی که با فاکشم و بمی سرم را باال

چرخاند، با به من، چشمان وحشی اش را در صورتم می

 گویم:وقاحت می

 صداتو بیار پایین. تو حق نداری سرم داد بزنی!-

 

میان لب هایش لحظه ای فاصله می افتد و نگاهش پر 

کشد که تک خنده ی شود. اما طولی نمیاز بهت می

 گوید:کند و میمی ناباور و پر تمسخری

واقعا باورم نمیشه. جای اینکه االن شرمنده باشی -

بخاطر کاری که کردی، به من میگی داد نزن سرم؟ من 

 اصال داد زدم؟
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گوید! اصال داد نزد. فقط کمی صدایش را باال راست می

 برد.

 

کنم. روم و در ماشینش را باز میبا این حال از رو نمی

برمی دارم و در لی گذاشته ام پرونده ای که روی صند

کوبم و با بندم. پرونده را به سینه اش میماشین را می

 گویم:پررویی تمام می

ان؟ تو داری چیکار ان ها؟ این برگه ها چیاینا چی-

کنی؟ تو اصال کی هستی؟ چرا فامیلیت با فامیلی می

علی فرق داره؟ چرا اون شب بیمارستان نرفتی؟ چرا 

 چرا؟ اینقدر عجیبی؟

 

 اهقندسی#

 74پارت#
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شود و چشمانش از عصبانیت و حرص فکش سفت می

شوند. پوشه را با یک دست گرفته و دست باریک می

آورد و انگشت اشاره اش را در هوا دیگرش را باال می

 دهد:تکان می

ام. اگه ام؟ من آدم خطرناکیخوای بدونی من کیمی-

دونی، به یبفهمم، اگه بفهمم یکی از چیزایی که م

 کنم. فهمیدی یا نه؟ی گفتی، نابودت میکس

 

دهم. ترسم اما این را اصال نشان نمیلحظه ای می

چون از برگه ها و عکس هایی که درون پوشه دیدم، 

فقط یک چیز فهمیدم و آن هم این است که یزدان به 

دنبال مرگ نسیم افتاده. پس بی آنکه ترسم را نشان 

 گویم:دهم در جوابش می
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 نبال قاتل نسیم آره؟ تو افتادی د-

 

به معنای واقعی عصبی اش کرده ام. صدایش اوج 

 گوید:گرفته وقتی با لحنی عصبی می

به تو هیچ ربطی نداره. تو زندگی من فوضولی نکن. -

 فهمیدی دختر جون؟ فوضولی نکن. به نفع خودته!

 

برم و با تمام شجاعتم جواب صورتم را جلوتر می

 دهم:می

خوام به نامزدم نیست. من می سمش فوضولین اای-

 کمک کنم. 

کنی. با کنکاش توی زندگی من کمکی به نامزدت نمی-

قبال هم گفتم بهت. بشین سر جات بذار بقیه کارشونو 
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تونی واسه نامزدت بکنی. فقط بکنن. تو هیچ کاری نمی

زنی تو همه کنی. داری گند میداری خراب کاری می

 چی.

 

آید. کف دستم به جوش می ونمزند، خمی با حرفی که

 غرم:زنم و با اعصابی متشنج میرا به شانه اش می

حرف دهنت رو بفهم. بفهم داری چی میگی. من دارم -

 زنم؟ من یا تو؟ گند می

تو! تو با فوضولیات. لطفا این قضایا رو به هیچ کس -

خوای نامزدت رو دوباره ببینی به هیچ کس نگو. اگه می

کس فهمیدی؟ وگرنه تضمین نگو. به هیچ  هیچی

 نمیکنم که سر نامزدت رو باالی چوبه ی دار نبینی.
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خورم. اگر واقعا با شنیدن این حرف، حرف هایم را می

 راست بگوید چه؟

 

خواهم توانم عقب بکشم. من هم میدانم چرا نمینمی

توانم دست روی دست کمکی به علی کنم. من نمی

بیخیال سر جایش را دارم که  بگذارم. احساس کسی

نشسته و عین خیالش نیست که نامزدش در بدترین 

 شرایط ممکن است.

 

گردد که سمتش ماشینش برود. بی اختیار یزدان بر می

گیرم. اینبار برعکس شوم و مقابل را میاز جا کنده می

چند لحظه ی گذشته، با لحنی پر از خواهش و 

 نالم:استیصال می

 ت کنم. این راه کمک بذار منم توی-
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 زند.پوزخند می

 تو؟ هیشکی ام نه، تو؟-

خورم. حداقل بذار توی جریان باور کن به دردت می-

افته و داری قرار بگیرم. اینکه بدونم داره چه اتفاقی می

 کنه.کنی دلمو آروم میچیکار می

 

 کند.خشک و سرد نگاهم می

 اصال کی گفته من دنبال کارای علی ام؟ -

دونم کی ض کردی واقعا؟ بچه؟ نمیرو چی فر من تو-

کار ای ولی از اون چیزایی که توی پوشه هستی و چی 

دیدم فهمیدم که دنبال این جریانی. بذار منم باشم. 

 بذار کمکت کنم. 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 کند:گیرد و با آرامش نجوا میانگشتش را به سمتی می

 برو. من نیازی به کمک هیچکس ندارم.-

 

 غرم:عصبی می

 ا اینقدر غدی؟ چرا مرغت یه پا داره؟لعنت بهت. چر-

 

زند و سرش را به چپ و راست تکان لبخند کجی می

 گوید:دهد. سپس با لحن آرامی میمی

چون من کسی نیستم که بقیه رو برای رسیدن به -

هدفم فدا کنم. تو هیچ کسِ من نیستی. شاید به قول 

جون خودت حتی برام سود هم داشته باشی، اما من 

 ندازم.ی نجات پسر عموم به خطر نمیتورو برا
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کند و باز هم دهانم را به کل باز هم شگفت زده ام می

 بندد.  می

االنم برو. برو و به هیچ کس هیچی نگو. بذار هممون -

رو از این لجنزار بکشم بیرون. خراب نکن همه چیو. 

 لطفا!

 

خواهم بگویم. خیلی خیلی حرف ها هست که می

بپرسم چون همه چیز برایم عجیب و ت دارم که سواال

غیر قابل باور است، اما یزدان انگار به دهانم قفل زده. 

من جون تورو برای نجات "با همان جمله ای گفت 

من را شکست داد!  "ندازمپسر عموم به خطر نمی

دانم چرا اما نگاهش و لحنش موقع گفتن این نمی
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چ چیز نتوانستم هیجمله، چنان رویم تاثیر گذاشت که 

 بگویم!

 

گردم و از او گویم و بر میای می "باشه"تنها زیر لب 

شوم. با اعصابی خراب و روحیه ای به هم دور می

ریخته، از او و تمام اتفاقات و شگفتی های مربوط به او 

شوم بی خبر از آنکه بدانم سرنوشت، باز هم دور می

 دهد!مارا مقابل هم قرار می

 

  قندسیاه #

  75پارت#

 

 یزدان #
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همانطور که زیر بازوی لیال را گرفته و او را وارد خانه 

 کنم، گوش به صدای مامان می دهم. می

 الهی بمیرم برات مادر. چیشدی تو آخه؟ -

  

کند. بچه کشد و زار زار گریه میلیال را در آغوش می

دیدم، ضعف در که بودم، وقتی اشک های مامان را می

شدم و به هول و وال رار میپیچید. بی قپاهایم می

افتم تا کاری کنم. بزرگ تر که شدم، بسیاری از می

خصوصیت اخالقی ام دست خوش تغییر شدند اما باز 

هم روی گریه های مامان حساس بودم. اما حاال، حاال 

چه بر سر یزدان آمده که دیگر اشک های مامان هم 

 برایم مهم نیست؟
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نباید روحیه اش را ست و مامان لیال حالش خوب نی

خراب تر کند پس درست لحظه ای که نگاه مامان در 

 زنم:افتم، بی صدا لب مینگاهم می

 بسه!-

  

مامان یلدا به محض دیدن چهره ی جدی ام، با 

انگشتان کشیده و سفیدش، اشک هایش را پاک می 

 کند. 

 

نشاند. سپس برد و روی مبلی میلیال را به پذیرایی می

آشپزخانه رفته و با یک سینی بزرگ پر از غذا و به 

آید تا روی گردد. خنده ای که دارد مینوشیدنی و بر می

 شوم.خورم و روی مبلی رها میهایم جا بگیرد را میلب
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بیا قربونت برم. برات کلی غذای مقوی درست کردم. -

معجون درست کردم واست توش کلی مواد مغذی 

ن چند روز از بس هیچی ای هست. بخور جون بگیری.

 نخوردی اینجوری شدی. بخور عزیزدلم.

 

چشمان لیال بی فروغ است. حتی یک لبخند نیم بند 

 روی لب نمی آورد. 

چیزیم نیس مامان. خوبم. اگه میشه برم اتاقم یکم -

 خورم. دراز بکشم. اینارو هم بذارید بعدا می

 

یی صداشود. می خواهم کمکش کنم که با از جا بلند می

 گوید:بی جان می

نه داداشی خودم می تونم برم. ببخشید بخاطر امروز. -

 خودت هزار تا کار داری منم شدم وبال گردنت. 
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اخمی که میان ابروهایم جا خوش می کند کامال غیر 

ارادی ست. دست روی سر خواهرک رنگ پریده ام که 

 مقابلم ایستاده می کشم و جواب می دهم: 

 ه گفت مهم ترین کارم. من تویی. میش یکی از کارای-

 

خیلی کم پیش می آید که یزدان کیانی به این شکل 

دانم عکس العمل حرف بزند اما این دلیل نمی شود که ن

لیال در برابر این حرف چیست. االن باید سرش را با 

دلبری کج کند و لبخند مهربانی به صورتم بپاشد. 

بلکه او بتواند منتظر حرکت دلبرانه اش ایستاده ام 

کمی از این حال بد کم کند اما لیال، لیال نیست! هیچ 

 چیزش شبیه به لیال نیست!
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آید خالی اند. کم پیش میچشمانش خالی اند! پوچ و تو

محتاج عشق و محبت باشم، اما حاال محتاجم! محتاج 

یک لبخند از جانب لیالیی که حالش خوب نیست! یک 

کند که لیال هنوز هم تواند دلم را خوش لبخند می

ست. یک لبخند می تواند انگیزه ام باشد برای آنکه لیال

کاری  دست روی زانو هایم بگذارم و از جا بلند شوم و

که از من خواسته انجام بدهم. مگر نگفت علی را 

نجات بده؟ مگر در آغوشم زار نزد و نخواست که هم 

بازی بچگی هایش را از طناب دار خالص کنم؟ پس 

 شود انگیزه ام؟ چرا؟ا خودش نمیچر

 

کنم، بر مقابل منی که تماما چشم شده ام و نگاهش می

 رود.می گردد و به اتاقش می
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 اهقندسی#

 76پارت#

 

روی همان مبلی که لیال نشسته بود، می نشینم و کف 

گذارم. در این اوضاع دستانم را روی شقیقه هایم می

 حال بد لیال را کجای دلم بگذارم؟

 

م را باال می آوردم و به مامان یلدایی که مقابلم رس

کند، با تمام کالفگی نشسته و آرام و بی صدا گریه می

 گویم:یو بی حوصلگی ام م

مادر من، لطفا، خواهشا، از این به بعد هیچکس توی -

این خونه گریه زاری نکنه، هیچکس از نسیم و علی 

و چهار حرف نزنه. باشه؟ به جای اینکه بشینی بیست 

ساعته جلوش گریه کنی، یه کاری کن حال و هواش 
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عوض بشه، دوستاشو دعوت کن، ببرش بیرون. با 

اصال باهاش حرف بزن  دوستاش بفرستش بره بگرده.

 یه چند روزی بره مسافرت. خودتم باهاش برو.

 

 زند:با چشمانی گرد شده پشت دستش می

ن خوای بشینیزدان مادر مردم بفهمن چی میگن؟ می-

پشتمون بگن عروسشون مرده رفتن مسافرت و 

 ذرونی؟خوشگ

 

فشارم و تمام تاسفم را در نگاهم لب روی هم می

شود. گاه جدی ام کمی دستپاچه میریزم. مامان از نمی

 فهمم.این را از نگاه پایین افتاده اش می

یادت رفته مامان؟ یادت رفته چقدر دوا دکتر کردیم تا -

فته چند سال همین خودت حالش خوب شد؟ یادت ر
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خون به جیگر شدی تا افسردگیش درمان شد؟ االن 

خوای برگردی به پونزده شونزده سال پیش؟ یباز م

واسه حرف مردم؟ اگه کسی که مرده زن من بوده، اونم 

من میگم اشکالی نداره. من باید ناراحت بشم که 

خواد شما باهاش نمیشم. خودم دارم میگم. اصال نمی

فرستمش زنم. میی. خودم باهاش حرف میحرف بزن

یک ماهی بره ترکیه پیش ساناز دوستش. خرجشم 

 هرچی بشه خودم میدم.

 میگم یزدان؟من مگه واسه پولش -

گفتید. حرف مردم حرف مردم کاش واسه پولش می-

 کردید که االن وضع زندگیمون شده این!

 

 مامان یلدا باهوش تر از آن است که منظورم را نفهمد.

ه کرد! هرچچقدر برای ازدواج با نسیم به من اصرار می
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گفت مردم گفتم االن وقت ازدواجم نیست، میمی

 گویند؟پشتت چه می

 

شوم. گوید و من از جا بلند میمامان دیگر چیزی نمی

رسم، تق روم و وقتی پشت سر میسمت اتاق لیال می

 زنم.تق به در می

 لیال جان؟ بیداری؟-

 .آره، بیا تو-

 

شوم. لباس هایش را عوض کرده. به وارد اتاقش می

تاج تختش تکیه داده و دستانش را به دور زانوهایش 

لوندش، صورتش گندمی اش را حلقه کرده. موهای ب

قاب گرفته اند و چشمان معصومش با مظلومیت خاصی 

 کنند.نظاره ام می
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در را پشت سرم می بندم و صندلی پشت میز 

کشم. روی آن می نشینم و میتحریرش را بیرون 

خیره ی من است. من کنم. همچنان گلویم را صاف می

دن بحث چرخانم و برای باز کرنگاهم را در اتاقش می

گردم که لیال زودتر از من به حرف دنبال کلمات می

 آید:می

 من حالم خوبه!-

 

 زنم.چشم های ریز شده ام را به نگاهش گره می

 . ر نگرانمی. ولی من خوبمفهمم چقداز نگاهات می-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم. خوب نیست! من دقیق تر نگاهش می

میشناسمش! حالش خوب نیست! بعد از نسیم حال 

 یست!هیچکس خوب ن

اینجوری نگام نکن یزدان. مثه همه چی دونا نگام -

دونم تو هستی. تو دونی چرا؟ چون مینکن. خوبم. می

امال نمیذاری علی بمونه اون تو. نمیذاری خون نسیم پ

شه. نمیذاری قاتلش راست راست بچرخه تو این 

 شهر.

 

 قندسیاه#

 77پارت#

 

 پرسم:بی اراده سوالی را که نباید می
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 اینقدر مطمئنی که کار علی نبوده؟چجوری -

 

کشد که خنده ی نگاهش نامفهوم است. طولی نمی

 دهد:تمسخر آمیزی تحویلم داده و جواب می

ها و هرکسی که علی من نه، کل خانواده، تموم آشنا-

 دونه که کار اون نیست. ، میشناخترو می

 

 

دارم و سرم را به نشانه ی ابروهایم را باال نگه می

 دهم:تن تکان میندانس

 اما هیچ چیز از هیچکس بعید نیست!-
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گوید. هیچ چیز! در سکوت فقط و فقط به هیچ چیز نمی

 ماند و من آخرین سوالم را از اوچشمانم خیره می

 پرسم:می

اگه علی خودش اعتراف کرد که اینکارو کرده، بازم -

 کنی؟باور نمی

 

ترتیب از نگاه کردن اندازد و به این سرش را پایین می

ست. من کند. لیال حاال احساساتیدر چشمانم فرار می

شناسم. وقتی حالش خوب نباشد، وقتی لیال را می

اند.  احساساتی شده باشد، حرف هایش پر از صداقت

کنم علی این کار اگر همین حاال بگوید باز هم باور نمی

د دانداند. مثال میفهمم چیزی میرا کرده باشد، می

کنم، ست. اما اگر بگوید باور میقاتل واقعی چه کسی
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شود به اینکه روحش هم از ماجرا با خبر آن وقت می

 نیست، امید داشت!

اعتراف کنه کنم! اگر خودش با زبون خودش باور می-

 م.کناینکارو کرده، باور می

 

کند. باالخره نفس حبس شده ام راه خروج پیدا می

 کنم.بحث را عوض می دهم وسرم را تکان می

خوای چند وقتی بری مسافرت؟ مثال بری استانبول می-

 پیش ساناز.

 

 دهد:مصمم و جدی جواب می

نه! گفتم که، خوبم! چون تو قراره این وضعیت رو -

 ابل تحمل کنی، مگه نه؟ق
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خواهد از زیر زبانم خواهد میدانم چرا احساس مینمی

افتم و آب گلویم میحرف بکشد! به یاد حرف های رضا 

دهم. محال است که لیال کاره ای باشد! محال را فرو می

 است! محال!

 

کنم. بگویم همه خواهد به او بگویم درستش میدلم می

رسم! در این اوضاع، لیال هم تشود، اما میچیز حل می

 قابل اعتماد نیست!

کاری از دست من بر نمیاد لیال. باید صبر کنیم ببینیم -

شه. نگران نباش. ته تهش اینه که رضایت چی می

 بگیریم از پدر و مادر نسیم. 

 اگه رضایت ندادن چی؟-
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گیرم. تو اگه به اونجاش رسید، من رضایتشون رو می-

 ؟فقط نگران نباش. باشه

 

دهد و من از جا بلند با مکثی کوتاه، سرش را تکان می

 شوم.می

باز میام  من دیگه میرم. یه چند جایی کار دارم. فردا-

پرسم زنم. قرصاتو بخور لیال. از مامان هم میسر می

خوری یا نه. بفهمم داری با خودت بد تا ببینم غذاتو می

 کنی، با من طرفی. فهمیدی یا نه؟می

 

 دهد:ازد و با صدای آرامی جواب میاندر میسر به زی

 چشم داداش.-
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رود! سمتش قدم برداشته و دلم برای مظلومیتش می

شوم تا بوسه ای رسم، خم میی باالی سرش میوقت

گذارم که یک آن به یاد این چند روی موهایش می

سال می افتم. از آخرین باری که لیال را بوسیده ام 

سال و چند ماه! این شانزده گذرد؟ شانزده چقدر می

 شود؟سال لنتی چرا از خاطر من پاک نمی

 

تی روی ایستم و تنها دسشوم. راست میپشیمان می

 گویم:کشم و با لحنی مهربان میموهایش می

 مواظب خودت باش.-

 

 زند.سرش را باال کشیده و باالخره لبخند می

 تو هم مواظب خودت باش.-
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 قندسیاه#

 78پارت#

 

ضا برایم فرستاده را یکبار دیگر از نظر که ر آدرسی

شوم. همانطور که گذرانم و از ماشین پیاده میمی

زنم، نگاهی سر سری به ساختمان ماشین را میدزدگیر 

 اندازم.چند طبقه ی رو به رویم می

 

چند قدم باقی مانده تا ساختمان را می پیمایم و زنگ 

صدایی  کشد کهفشارم. طولی نمیرا می ۱۷واحد 

 پیچد:بچگانه در گوش هایم می

 بله؟-
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 دهم:مانم که چه بگویم. با تعللی کوتاه جواب میمی

 ست؟، مادرت خونهسالم-

 

 لحن لوس بچگانه اش به شدت برایم جذاب است!

 مامانی مامانی... یه آقاهی هست با تو کار داره. -

 

کشد زنم. چند ثانیه بیشتر طول نمیبی اراده لبخند می

 رسد:ه صدای زنی به گوشم میک

 بفرمائید؟-

 سالم. اگه میشه چند دقیقه ای وقتتون رو بگیرم.-

 برای چی؟ -
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با مکثی کوتاه، سرم را بلند کرده و خیره در چشمی 

 دهم:آیفون جواب می

 یه چند تا سوال دارم ازتون.-

خواید بپرسید رو من جواب تموم سواالتی که شما می-

کیانی. چند روزه من و خانوادم به پلیس دادم آقای 

وکیل میاد یه  آسایش نداریم. یه بار پلیس میاد یه بار

 میای.بار شما 

 

شود! یعنی نسیم اینقدر برایش بی ارزش باورم نمی

است؟ مگر با هم دوست نبودند؟ من خودم چندین بار 

مان دیده بودم. نسیم خیلی دوستش این زن در خانه

زیر چند سوال در می رود آن داشت. چطور حاال حتی از 

داند نسیم به قتل رسیده و شاید بتواند به هم وقتی می

 ی برای پیدا شدن قاتلش بکند؟این شکل کمک
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در دلم برای موجود دوپایی به نام انسان که انسانیت را 

خورم و با لحنی آرام و منطقی از یاد برده تاسف می

 گویم:می

مطمئن باشید این شما اجازه بدید ما صحبت کنیم، -

صد مزاحمت ندارم. نسیم دوست شما بار آخره. من ق

م گذروندید. برای پیدا هم بوده و یه روزایی رو با ه

تونید انجام شدن قاتلش این کمترین کاریه که می

 بدید.

 

 دهد:با لحنی پرخاشگرانه جواب می

مگه قاتلش توی خونه ی منه که اومدید دم خونه ی -

 من؟ 
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کشم و نفسم را فوت  شانی ام میدست روی پی

 کنم.می

جسارت نکردم. منظورم اینه که خب شاید چون شما -

صمیمی بودید، یه چیزایی به شما گفته باشه که باهاش 

 سرنخ خوبی باشه برای پیدا کردن قاتلش. همین.

 

دهد و صدای تقی که به گوشم اینبار جوابی نمی

جایش  دهد که گوشی آیفون را سررسد نشان میمی

روم و دوباره نگاهی به گذاشته. چند قدم عقب می

به این فکر  به کمر،کنم. دست ساختمان روبه رویم می

کنم که چرا باید کسی که تا همین چند روز پیش، می

گذراند، حاال حتی چند ساعت از روزش را با نسیم می

علت مرگ نسیم برایش مهم نباشد؟ شاید از آنکه 

خواهد رسیده و برای همین مینسیم را کشته اند ت
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خودش را از این جریان دور کند. شاید هم... پای 

خواهد ا گیر است و باز هم میخودش در این ماجر

خودش را از این جریان دور کند! در هر دو حالت، 

 قصدش فرار است و این برای من خوشایند نیست!

 

دوباره جلو می روم و دستم را برای زدن زنگ واحدش 

کنم. اگر او کتایون حریرچیان است، من هم میبلند 

 ی ام! کسی که مرغش از زمانی که به یادیزدان کیان

 دارم، یک پا داشته و یک پا خواهد داشت!

 

خواهد زنگ را بفشارد، درست لحظه ای که انگشتم می

اندازم و شود. ابرو باال میدر با صدای تیکی باز می

من به همین راحتی زنم. مثل اینکه فهمید نیشخند می

 دست بردار نیستم!
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م که درب واحد بینشوم، میوقتی از آسانسور خارج می

باز است و مردی قد بلند و الغر مقابل در ایستاده. ۱۷

دانم همسر کتایون مردی که یکی دو بار دیدمش و می

گیرد. است. جلو می روم و او در سالم کردن پیشی می

 کند. دهیم و به داخل خانه دعوتم میمی با هم دست

 

شان، با دختربچه ای سه با ورودم به پذیرایی خانه

شوم. هار ساله و مردی حدودا سی ساله مواجه میچ

شود، نگاهم آنقدر ها درگیر دختر بچه ی مو فرفری نمی
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چرا که مردی که مقابل پایم بلند شده، زیادی دیدنی 

 ست!

 

او دست ! آنقدری که وقتی با جذابیتش بی مانند است

کنم و بعد، روی دهم، چند ثانیه ای خیره نگاهش میمی

 نشینم. ه میمبلی تک نفر

 

رود و دختر بچه ی همسر کتایون به آشپزخانه می

شیرین و بانمک، در حالی که عروسکی در بغلش 

گرفته، کنار دستم می ایستد و با لحنی بامزه و کودکانه 

 گوید:می

شما شوهلِ خاله نسیمی. راست بهم گفت مامانم -

 گفت؟ 
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خنجری در آید، انگار که اینکه هربار اسم نسیم می

 ست دیگر... مگر نه؟رود، طبیعیقلبم فرو می

 

پاشم و لبخند محوی به صورت چون قرص ماهش می

دهم. با آنکه قبال یکی دو بار من را سرم را تکان می

خندد و شیرینی می دیده، اما انگار در خاطرش نمانده!

 شود.اش دو چندان می

 ده.خاله نسیم چال نیومد باهات؟ دلم واسش تنگ ش-

 

کشد. جوابی برای لبخند از روی لب هایم پر می

 سوالش ندارم پس مجبورم بحث را عوض کنم.

 اسم شما چیه خوشگل خانم؟-
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شنوم. نه آنکه نشنوم. گوید و من نمیاو نامش را می

ه نگاهم به جایی میخ شده که تمام فهمم! چرا کنمی

دستم را جلو هوش و حواسم را ربوده! بی اختیار 

کنم. رم و گردنبندِ آویخته به گردنش را لمس میبمی

کشم و پالکِ چوبی را انگشتم را روی پالکِ گردنبند می

تپش های قلبم  Vو  Aمی گردانم. با دیدن حروف  بر

خانم و به اسم روی چرشوند. دوباره پالک را میتند می

 کنم. پالک نگاه می

 س؟هگفتی اسمتِ ستار-

 

دهد. مرد جذابی که کمی آن میسرش را تند تند تکان 

 گوید:طرف تر نشسته، با صدایی آرام می

 ستاره؟ عمو رو اذیت نکن. بیا اینجا پیش من بشین.-
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اندازم و نگاه گذرایی به چشمان طوسی رنگش می

کنم شوم. با خودم فکر مییره میدوباره به گردنبند خ

به او کرده و به  چه قدر خوب است که ستاره پشتش را

ین ترتیب چیزی در دیدش نیست. در جوابش ا

 گویم:می

 کنه.اذیتی نمی-

 

و سپس به سرعت، با صدای آرامی که فقط خود ستاره 

 پرسم:بشنود از او می

 این گردنبند رو کی برات درست کرده؟-

 

ه جوابم را بدهد، کتایون وارد کند کز میتا دهان با

کرد، یشود و دستی که گردنبند را لمس مپذیرایی می

 رود.بی اختیار عقب می
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کنم. نگاهش مستقیم به خیزم و سالم میاز جا بر می 

چشمانم دوخته شده، وقتی که با سری باال گرفته، پر از 

 گوید:جدیت می

 سالم. بفرمائید بشینید.-

 

نم. کتایون روبه رویم روی مبلی می نشیمی سر جایم

نگاهم گره نشیند و باز هم نگاه مستقیمش را به 

زند. در تمامی حرکاتش دنیایی از اعتماد به نفس و می

خورد. پا روی پا انداخته و به غرور به چشم می

 اندازد.دخترکش نگاهی می

 ستاره عزیزم برو توی اتاقت.-
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که عروسکش را به  ستاره چشمی گفته و همانطور

رود. از پشت چسبانده، به سمت اتاقش میاش سینه

وم و به گردنبند آویخته به گردنش خیره اش می ش

زند. کنم. گردنبندی که با گردنبند آسو مو نمیفکر می

هر دو گردنبند آنقدر خاص و منحصر به فرد ساخته 

دانم هر کسی بتواند آنها را بسازد. شده اند که بعید می

ز طرفی حروفی که پشت پالک چوبی گردنبند حکاکی ا

ت! پس امکان دارد شده، در هر دو گردنبند مشترک اس

که هر دو گردنبند ساخته ی دست یک نفر باشد. اما 

 چه کسی؟ 

 

رسم که به مکان درستی آمده ام! این زن به یقین می

یا شاید بهتر است بگویم این خانواده، نقشی در مرگ 
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من محال است که دست خالی از اینجا نسیم دارند و 

 بیرون بروم.

 شنوم!ازم؟ میخب؟ گفتید چند تا سوال دارید -

 

 قندسیاه#

 80پارت#

 

مان می پیوندد. در همسر کتایون با سینی چای به جمع

 زنم:جواب کتایون گلویی صاف کرده و سپس لب می

 شمارو توی مراسم نسیم ندیدم. اومده بودید؟-
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که مقابلم گرفته بر از داخل سینی فنجان چای را 

دارم و در جواب به تعارفش برای برداشتن می

 دهم.کالت، سری به چپ و راست تکان میش

. به هر حال نسیم رفیقم بوده. مگه بله اومده بودم-

 میشه توی مراسمش نبوده باشم؟

 

گذارم و به مبل تکیه فنجان چای را روی میز مقابلم می

مانم و سرم را چشمانش خیره می زنم. مستقیم بهمی

 دهم:تکان می

 درسته! قصد جسارت نداشتم.-

 

مامی حرکاتش و علل الخصوص نگاهش، تمسخر از ت

شود و یک تای ابرویش را ریزد! دست به سینه میمی

 برد.باال می
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حتما سوال بعدیتون اینه که شب قبل از اتفاق، چهل -

زدیم. رف میو پنج دقیقه با نسیم راجب چه چیزایی ح

 اینطور نیست؟

 

شود. پا روی پا لبخند کجی روی لب هایم ظاهر می

 دهم:اندازم و جواب میمی

 خب؟-

 

زیادی آرامش دارد و این برای من کمی عجیب است! 

کسی که چند دقیقه پیش، پشت آیفون عصبی بر نظر 

رسید، حاال چنان بر خودش تسلط یافته، که می

 حالتش تظاهر است!مشخص است یکی از این دو 
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من همه ی اینارو هم به وکیلتون گفتم، هم به -

کنم نیازی باشه که بازم تکرارشون یبازپرس. فکر نم

 کنم.

 

 ریزم.تمام خونسردی ام در صدایم می

 لطفا یک بار دیگه برای منم بگید.-

 

کند، بی هیچ حرفی، به صورتم خیره مانده. مکثی که می

ود که من مشغول نوشیدن شبه اندازه ای طوالنی می

شوم. او همچنان خیره خیره نگاهم فنجان چای می

گردد! دانم به دنبال چه چیز در صورتم میکند و نمیمی

قبل از آنکه به حرف بیاید، نگاهی به مرد جذابی که 

شنونده ی گفت و گوی ماست می اندازد. نگاهی که به 

به مرد زند تا حواسم را بیشتر جمع کنم. من نهیب می
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اندازم و خیلی بی ربط چشم طوسی نگاهی می

 پرسم:می

 ایی دیدم؟ چهرتون برام آشناست.من شمارو ج-

 کنم!فکر نمی-

 

گذارد مکالمه ی میانمان بیشتر از این طول کتایون نمی

 کند!بکشد و همین حرکتش شکم را بیشتر می

اون شب راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. مهم ترینش -

گفت که یک مدتیه ین خودش و شما بود. میرابطه ی ب

خودتونید و د. همش توی شما باهاش سرد شدی

 دلیلش هم مشخص نیست. 

شما خبر داشتید که نسیم با پسر عموی من گذشته -

 ای داشته؟
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 دهد:سرش را تکان می

ترسید که یه چیزایی بهم گفته بود. همیشه هم می-

ت بده. شما متوجهش بشید و اعتمادتون رو از دس

گفت هیچوقت بهش این واقعیت رو نگفتم و اگه می

کنه هنوز به علی حسی داشتم که االن بگم فکر می

ترسیدم حرفی بزنم. یا خواستم پنهون کاری کنم. 

دلیلش مسخره بود. چند باری بهش گفتم که بهتون 

بگه و خودش رو راحت کنه. خودش گفته بود که شما 

یلی خوب درکش آدم منطقی و آرومی هستید و خ

 فهمیدم! کنید. اما با این حال دلیل ترسش رو نمیمی
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لحنش، نگاهش و راحت صحبت کردنش، این حقیقت 

کند که به احتمال زیاد راست را برایم روشن می

 گوید!می

به جز این قضیه ای که گفتید، چیز دیگه ای بود که به -

من نگفته باشه؟ مثال تماس های مشکوکی بهش بشه، 

ی مزاحمش بشه، یا اصال دوستی داشته باشه که کس

 اشم؟من ازش اطالعی نداشته ب

 

 دهد:متفکر سرش را به چپ و راست تکان می

 کنم. شاید هم بوده و من یادم نمیاد االن.فکر نمی-

با کسی به تازگی آشنا نشده بود؟ مثال حدود دو سه -

 ماه.
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کند و سپس جواب در سکوت، چند ثانیه ای فکر می

 دهد:می

 نه. البته شایدم بوده و به من چیزی نگفته.-

 

خارانم و سری به نشانه ی تایید را می گوشه ی ابرویم

 دهم:تکان می

اون شب که با هم صحبت کردید، بهتون نگفت که -

 فردا خونه ی مادر من دعوتیم؟

 

 قندسیاه #
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دانم که نسیم به او این موضوع را گفته! اخالقش را می

خواست به مهمانی برود، اگر شناسم! هربار که میمی

خواست بپوشد، نظر به لباسی که مینفر راجع  چند

شود چهل و شد. چطور میدادند، شبش صبح نمینمی

پنج دقیقه با یکی از دوستان صمیمی اش حرف زده 

باشد و راجع به مهمانی که دعوت شده حرف نزده 

 باشد؟

خواست راجع به لباسی که  آره. گفت. اتفاقا ازم نظر-

 خواد بپوشه.یم

 

زنم. این زن باهوش تر لبخند می اندازم وابرو باال می

 از آن است که حرفی شک بر انگیز بزند!
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کنم. بعد از پرسیدن چند سوال دیگر، عزم رفتن می

کنم، مقابل در، بعد از آنکه کفش هایم را به پا می

نار مادرش ایستاده نگاهم به ستاره ای که لبخند زنان ک

پایش زانو کند. بی اراده مقابل و خیره ام مانده گیر می

زنم. مقابل سه جفت چشمی که من را به خوبی زیر می

توانم باز هم همان سوال را از نظر گرفته اند، نمی

توانم فرصتی بخرم برای آنکه سم، اما میستاره بپر

 یک بار دیگر شانسم را امتحان کنم!

 یم واست یه کادو خریده؟ی خاله نسدونستمی-

 

پر از شوق  شوند.چشمانش شبیه به اسمش می

برد! اگر نسیم خندد و دلم را با ذوق کودکانه اش میمی

توانستم به زودی پدر شوم. شاید ماند، شاید میمی

 توانستم یک ستاره داشته باشم!من هم می
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 راست میگی عمو؟-

ونمون تا بهت آره که راست میگم! یه روز بیا خ-

 بدمش.

 چال خاله نمیادش خونمون خودش بهم بدتش؟-

 

کنند. قدرت تکلم ضی از سوال ها، مغزت را فلج میبع

شوی که حرف زدن گیرند. شبیه به کسی میرا از تو می

بلد نیستی. زبانت انگار که سنگین است و مغزت انگار 

 کند!که کار نمی

 

اب به دخترش فهمد که خطکتایون انگار حالم را می

 گوید:می

 خاله رفته مسافرت دختر خوشگلم. -
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کند و تمام رش را با دلبری برایم کج میستاره س

 ریزد.هیجانش را در صدایش می

 گیرم ازت عمو.پس با مامانم میام کادوم رو می-

 

کشم. به شوم و دست روی سرش میاز جایم بلند می

 زنم وصورتِ غرق در خوشحالی اش لبخند می

 گویم:می

 باشه. منتظرتم.-

 

ماشینم، به محض خروج از ساختمان و نشستن در 

گیرم. به بوق دوم نکشیده، شماره ی رضا را می

پیچد و من قضیه ی گردنبند را صدایش در گوشم می
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گویم. او هم مثل من هیجان به طور مفصل برایش می

زده است. صدایش به وضوح این هیجان را نشان 

 دهد.می

کنم این دوتا گردنبند ساخت دست یک می فکر منم-

نداره اگه این دوتا گردنبند رو دو نفر نفر باشه. دلیلی 

ساختن، حروف حکاکی شده ی پشت گردنبند یکی 

 باشه.

 

 گوید:کند و اینبار با لحنی هشدار گونه میمکثی می

ولی این رو هم در نظر بگیر که ممکنه این گردنبندارو -

نن و به طور عمده به مغازه ها و یک گروهی درست ک

ثال گردنبندی که توی افراد مختلف بفروشن. شاید م

گردن دختر کتایون حریرچیان بوده با گردنبندی که 

توی خونه ی شما افتاده بوده از دوتا جای مختلف 
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خریداری شده باشن. شاید اصال این دوتا هیچ ربطی 

تادی به هم دیگه ندارن. به اینش فکر کردی؟ اگه اف

دنبال این قضیه و وقتت رو تلف کردی و به جایی 

 ی؟نرسیدی چ

 

 از او بعید است که این حرف را بزند!

االن به جز اینکه دنبال همین سر نخ های کوچیک رو -

 بگیریم، راه دیگه ای داریم رضا؟

 

 کند.نفسش را فوت می

خوای چیکار کنی؟ من که فکر چی بگم واال. االن می-

ون بچش رو بیاره خونتون. تازه اگه بیاره کنم کتاینمی

بچگی خودش یه چیزی میپرونه.  هم اون بچه تو هوای

 خوای اعتماد کنی؟به حرف یه بچه می
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 گویم:کنم و در جواب رضا میماشین را روشن می

دونم رضا. تنها چیزی که دونم. هیچی نمینمی-

کنم توی این خونه یه دونم اینه که حس میمی

 کنه.. احساس من اشتباه نمیخبراییه

 

 قندسیاه #
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آورم و منتظر جوابی از جانب ه حرکت در میماشین را ب

شود، صدایش . مکثش که طوالنی میمانمرضا می

 گوید:زنم و او با لحنی متفکر میمی
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یزدان من یه فکری دارم. بیا یکی رو بفرستیم سراغ -

نشون رفت و کتایون تا باهاش دوست بشه و توی خو

 ...تونیم سر از کارشآمد پیدا کنه. اینجوری بهتر می

 

 پرم:به سرعت میان کالمش می

کشه. تا نمیشه رضا. اینی که تو میگی خیلی طول می-

میاد به اون فرد اعتماد کنه و توی خونه زندگیش 

راهش بده و مسائل خصوصیش رو بهش بگه چند ماه 

نانه ترین کشه. تازه این توی خوش بیطول می

 تونم اعتماد کنم.حالتشه. بعدشم من به هرکسی نمی

 

 دهد:با لحنی مرموز جوابم را می

اگه طرف رو بشناسه و توام بهش اعتماد داشته -

 باشی چی؟
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نیازی به فکر کردن نیست چون به سرعت منظورش را 

 فهمم!می

خوام ذره ای از اوال لیال حال درستی نداره، دوما نمی-

 بو ببره. این قضیه

 

 دهد:اینبار لحنش بوی تمسخر می

 خواهرت شک داری؟دیدی خودتم به -

 من به خواهرم که هیچ، به خودمم شک دارم رضا.-

 

 خندد.می

 حتی به من؟-
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 خندم.من هم می

 به تو که بیشتر از همه. -

 

افتد. در دلم به دهد و به قهقه میفحش رکیکی می

یدی نیستم اما خورم! انسان نا امحالش غبطه می

احساسم هم اکنون این است که دیگر هیچ چیز 

تواند باعث قهقه ام شود! یا شاید بهتر است ینم

بگویم هیچ چیز برایم آنقدر بامزه نیست که به قهقه ام 

 بیندازد.

اگه خنده هات تموم شد لطف کن بگو االن باید -

 چیکار کنم؟

 

ه جواب کند و با ته مایه ای از خندصدایش را صاف می

 دهد:می
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 پرسی؟رئیس شمایی. از من می-

کنه. تو بگو ل حاضر بهتر کار میتو مخت در حا-

 کار کنیم.چی

 

 گذارد این بشر!لودگی را کنار نمی

وای خدای من! باورم نمیشه! باید صدات رو ضبط -

کردم که هروقت دلم تنگ شد گوشش کنم. تو می

 کنه؟ تو؟گفتی مخ من بهتر کار می

 

 گویم:کنم و میای مینده تک خ

ز اینقدر روز سختی شر و وراتو بذار واسه بعد. امرو-

بوده برام که دل و دماغی نمونده واسم به اراجیفت 

 بخندم.
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 ریزد:کنجکاوی از صدایش می

 چیشد مگه امروز؟ -

 

به طور خالصه از حال رفتن لیال و بردنش به بیمارستان 

کنم. بعد تعریف می و بحثم با سروین پایدار را برایش

و با خنده کشد از اتمام حرف هایم، سوتِ بلندی می

 گوید:می

از زندگی تو میشه یه رمان هزار صفحه ای نوشت به -

 خدا. 

 

بیند ولی من سری به نشانه ی تاسف برایش او نمی

 دهم. تکان می
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ولی یزدان یه چیزی میگم بی شوخی و مسخره بازی. -

 علی، خیلی خوشم میاد.از این دختره... نامزد 

 گوه اضافی نخور!-

 

زند که صورتم را جمع کرده و میچنان زیر خنده 

 کنم.زهرمارِ پر غیظی نثارش می

جووون. می بینم که جناب کیانی رگ غیرتشون باد -

کنی؟ کرد یهو. بابا یاواش! آهسته حیوان! چرا رم می

من کال از دخترایی که اینجوری جنم و جربزه دارن 

م میاد. ببین طرف کیه که به یزدان کیانی رو خوش

ینجوری اعصابشو بهم ریخته. کسی که دست زده و ا

بتونه تورو جوری عصبی کنه که صداتو ببری باال، یعنی 

خوب چیزیه. باید یه صحبتی من با این سروین خانم 

 داشته باشم!
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 فشارم. دندان روی هم می

 و.کنما رضا. ببند اون دهن گشادتپارت می-

 این غیرتت فقط واسه اینه که طرف نامزد علیه؟-

 

 شوند.م از فکر خرابش گرد میچشمان

 فکر تو خیلی کثیفه دیگه رضا. -

 

 قرص خنده خورده انگار!

گفتم شاید دلت واسه دختره سُریده که نگران اینی -

 بیاد تو این ماجرا و بالیی سرش بیاد.

 

 قندسیاه#
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 83پارت#

 

م. دلم افتست که به خنده میگفته اش آنقدر مضحک ا

باشد؟ جک تعریف برای آن دختر فوضول لغزیده 

کند؟ از این گذشته، طرف نامزد بهترین رفیق من می

است! هنوز اینقدر نامرد نشده ام که به ناموس رفیقم 

 چشم داشته باشم!

بسه چرت و پرت گفتن. ناموس علی ناموس منه. -

نامزدش باشه.  حاال که علی اون توئه باید حواسم به

زخم برداره  خوام بالیی سر دختره بیاد چون اگه یهنمی

من سر افکنده میشم جلوی رفیقم. در ثانی، هنوز به 

دختره اینقدر اعتماد ندارم که بیارمش تو این کار. من 

تونم اعتماد کنم، انوقت به این به خواهر خودم نمی

 دختره بکنم؟
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 د:گویست وقتی میاینبار به شدت جدی

از نظر من این بی اعتمادیت بی معنیه یزدان. دختره -

مه جوره مورد اعتماده به نظر من. من کلی تحقیق ه

کردم راجبش. محاله که این وسط کاره ای باشه. به 

قول خودت اگه اون شب که چاقو بهت زدن سر 

رسید که االن معلوم نبود چه بالیی سرت اومده نمی

 بود. 

ه من همش صحنه سازی باشه کاز کجا معلوم؟ شاید -

 بهش اعتماد کنم.

 

امکانش هست ولی به قول خودت همه چی توی این -

تونیم دست . نمیبازی ریسکه. ما وقتی نداریم یزدان

دست کنیم. بهت میگم لیالرو بیار تو ماجرا میگی بهش 
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اعتماد ندارم. میگی حالش خوب نیست نمیشه. خب 

را؟ معلومه خیلی چرا این دختره رو نمیاری تو ماج

بط اجتماعی باالیی هم زرنگه. اینجوری که میگی روا

 داره. شاید زود بتونه مخ کتایون رو بزنه. 

 

 نه! محل است که این حماقت را کنم! 

 . حماقته!نمیشه رضا. این کار ریسک نیست-

حماقت اینه که تک و تنها بیفتی دنبال قاتل زنت و -

مگه تو چقدر وقت  کمک هیچ کسی رو هم قبول نکنی.

ی با هم مدیریت کنی؟ این تونداری؟ مگه چند جارو می

پرونده چندتا شاخه داره. باید هر کسی یه قسمتش رو 

 بگیره. 

 شاید خودم بتونم یه آدم مورد اعتماد پیدا کنم.-
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 برد:زند که من را به فکر فرو میدر جوابم حرفی می

کاری نداره.  تونی کسی رو پیدا کنی. برای توقطعا می-

نه از جون و دل مایه تویولی هرکسی رو پیدا کنی، نم

تونه مثل کسی که برای نجات جون بذاره. نمی

زنه، به وظیفش نامزدش خودش رو به آب و آتیش می

عمل کنه. بعدشم، تو اگه کسی رو از همکارات بیاری 

دونن و این توی این ماجرا، هویت اصلیت رو می

ز بشه. ولی این دختره چیزی تونه واست خطرسامی

تونه ه. بدونه هم کاری باهاش نمیدونراجع بهت نمی

بکنه.  یکم فکر کن. به نظر من این بهترین فرصته. از 

 دستش نده!

 

ریزد، رسد! فکرم را به شدت به هم میبه هدفش می

توانم وراجی کردنش را تحمل طوری که دیگر نمیبه
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رسانم. کنار خیابان نگه کنم و زود تماس را به اتمام می

ی شب، به ماشین هایی خیره دارم و در تاریکمی

 کنند.مانم که در اتوبان به سرعت از کنارم گذر میمی

 

خواهد! شبیه به همین هایی که دلم یک زندگی آرام می

شان برسند و به سرعت می رانند تا زودتر به خانه

ن هایی غذای گرم خانه را از دست ندهند. شبیه به همی

صبح ها که هفت هشت ساعت خوابِ شبانه دارند، 

خورند و شب ها خورند، ظهر ها ناهار میصبحانه می

کنند و شام. همین هایی که چندساعتی در روز کار می

زنند و شبها مقابل تلوزیون لش از خستگی غر می

بینند. دلم همین چیز های معمولی را کنند و فیلم میمی

معمولی هایی که برای من غیر خواهند. همین می

برای منی که شبها دوساعت  معمولی شده اند.
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کنم و صبحانه را به خوابم و ناهار و شامم را یکی میمی

دانم آخرین بار سپارم. برای منی که نمیفراموشی می

کی شبیه به آدم های عادی زندگی کرده ام! برای منی 

تش را که حتی حق غر زدن از خستگی را ندارم. فرص

یشه استوار ندارم. اجازه اش را ندارم. من باید هم

بمانم. هرجا کمرم خرد شد، هرجا کمرم خم شد، آخی 

زیر لب گفته و دوباره کمر صاف کنم و خم به ابرو 

 نیاورم.

 

بندم. گذرم و چشم میپیشانی ام را روی فرمان می

من به خودم، به نسیم و در دلم به علی قول داده ام که 

 یز را درست کنم. قول داده ام که تقاص بگیرم.همه چ

تقاص داغی که بر دل تک تک اعضاء خانوادمان مانده. 

پس خستگی معنایی ندارد! تا آخرین نفسی که دارم، 
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کنم تا به چیزی که جنگم! حتی شده خودم را فدا میمی

کنم اما کس دیگری خواهم برسم! خودم را فدا میمی

لی مورد اعتماد ترین فردِ ممکن را نه! حتی اگر نامزد ع

توانم این کار را کنم. یک تار مو از هم باشد، نمی

توانم در سرش کم شود، من دیگر هیچوقت نمی

چشمان علی نگاه کنم. هرکسی اال او! این حرف آخرِ 

 من است! حرفِ اول و آخرم!

 

 قندسیاه#

 84پارت#

 

هی دارم و نگاماشین را رو به روی خانه ی رضا نگه می

دقیقه ی ظهر است کنم. دو و چهل و پنج به ساعتم می

دانم این موقع روز چه اتفاقی افتاده که رضا و دقیقا نمی
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پشت تلفن اصرار داشت اگر آب در دستم دارم زمین 

 بگذارم و دنبالش بیایم.

 

لحظاتی بعد، در ماشین باز شده و رضا روی صندلی 

زند، نشیند. همانطور که نفس نفس میشاگرد می

ی سرخ ه به چهرهدهد. خیرکند و دست میسالم می

 پرسم:شده اش، متعجب می

 زنی؟میچته؟ چرا اینقدر نفس نفس -

 

کشد و بطری آب معدنی را دستی روی پیشانی اش می

می دارد. همانطور که در بطری را باز از روی داشبورد بر

 گوید:کند، نفس نفس زنان میمی

 اومدم...یین ... پا. ده طبقه روآسانسور... خرابه..-
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 گویم:رود و من میآب را یک نفس باال می

خب حاال بگو ببینم جریان چیه منو کشوندی اینجا؟ -

 هیچی ام که نگفتی پشت گوشی.

 

گوید و همزمان با بستن در بطری، آخیشی از ته دل می

 .کندنگاهی به صورتم کرده و قیافه اش را برایم کج می

انگار وسط  منو کشوندی اینجای میگی یه جور-

 خواستی بمب داعشو خنثی کنی. عملیات بودی. می

تو راه خونه ی بابای نسیم بودم. کلی سوال داشتم -

خواستم اتاق دوران مجردی نسیم رو ازشون. می

برگردم شاید چیز به درد بخوری پیدا کنم. اینا مهم 

 نیستن؟
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قیافه ای وا رفته  ادایم را در می آورد و من تنها با

کنم. به خدا که این بشر هیچ کجایش به می نگاهش

 خورد!مردی سی و خرده ای ساله نمی

 راه بنداز این لگنتو بابا. باید بریم یه جایی.-

 کجا؟-

راه بیفت میگمت. فقط حواست به پشمات باشه -

 نریزن کف ماشین.

 

افتم. دهم و راه میسری به تاسف برایش تکان می

ضا به خودش تکانی شویم، راز کوچه خارج میوقتی 

 کشد.دهد و گوشی اش را از جیبش بیرون میمی
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اندازم و حواسم را به نگاهی طوالنی به آیینه ی بغل می

دهم. بعد از شبی که ماشین های پشت سری می

کنم پشت سرم هم کردند، احساس میتعقیبم می

مقابلم چشم در آورده ام. بیشتر از آنکه حواسم به 

 .ای پشت سرم استباشد، به ماشین ه

 . ملقب به فری سه دست!فریدون رحیمی-

 

 پرسم:بی آنکه نگاهش کنم می

 کی هست این؟-

 همونی که بازوی دخترکشت رو اوف کرده.-
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دهم و با هیجان اهمیتی به جمله ی بی مزه اش نمی

 گویم:می

 خب خب؟-

 

یم قیافه زند و براعینک آفتابی اش را به چشم می

 گیرد.می

این که چیزی نیست. آدرس محل زندگیشم دارم. -

 داریم میریم سراغش.

جدی میگی رضا؟ یعنی واقعا تو یه جایی به درد -

 خوردی؟

 

چرخد و عینکش را از چشمانش بر به تندی سمتم می

 دهد:دارد. با قیافه ای وارفته جواب میمی
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 با من بودی؟-

 

 گیرد.خنده ام می

 مت بودم.نه با ع-

 خوام پیاده شم.من می بزن کنار-

 

 خندم.بلند تر می

 کوفت. لوس بازی در نیار رضا.-

 

زند و صدایش را شبیه به زن ها پشت دستش می

 کند.می
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ای بشکنه این دست که نمک نداره! بیست چهار -

ساعته در اختیار آقا باش بهش سرویس بده، بعد که 

 بی عفتت کرد بندازتت دور.

 

 کند!زند و رضا بس نمیاز خنده می لرهایم شانه 

 منو دور ننداز. من اونقدرام به درد نخور نیستم.-

 

چرخانم تا جدی نگاهش کنم بلکه دست از لوده سر می

گری اش بکشد که یکهو با دیدن قیافه اش رسما از 

زند و ترکم. مژه هایش را تند تند به هم میخنده می

 ست! که دیدنیقیافه ی مضحکی به خود گرفته 
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اندازد و و و بی مقدمه دست دور گردنم مییکه

خواهد لپم را ببوسد که با آرنج محکم به سینه اش می

شود. صدایم پر از خنده و زنم و آخش بلند میمی

 گویم:حرص است وقتی می

حالمو بهم زدی رضا االنه که باال بیارم. الدنگ -

یه پا  چندش! ال پاهات اشتباهی شده وگرنه خودت

 اینکارا آدرس رو بگو. زنی. به جای

 

همانطور که با صورتی جمع شده روی سینه اش را 

 دهد:مالد جواب میمی

مردی به گوشت تلخی تو ندیدم هیچوقت به خدا تو -

تونه تورو با این اخالقت تحمل زندگیم. هیشکی نمی

 کنه به ابلفض!
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 دهم:با خنده جواب می

 رس!ابلفض بزنه به کمرت! آد-

 

 قندسیاه #

 85پارت#

زنم و نگاهی به کوچه باریکه ی مقابلم روی ترمز می

کنم. ماشین را خاموش کرده و همانطور که کمربندم می

 زنم:کنم لب میرا باز می

 نمیشه با ماشین رفت داخل. پیاده شو.-

 

کنیم و وارد همراه رضا، از کوچه ی باریک گذر می

شویم که چند پسر کوچه ی طویل تر و پهن تری می

 بچه مشغول گل کوچیک اند. 
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شود از ست و این را به راحتی میمحله ی فقیر نشینی

خانه های قدیمی و فرسوده ی واقع در کوچه های تنگ 

 و تاریک این محله فهمید. 

 

که مشغول نگاه کردن به بازی رضا از پسر بچه ای 

 پرسد:بچه هاست می

دونی رو می عمو جون تو خونه ی فری سه دست-

 کجاست؟

 

پسر بچه، نگاهی بدی به جفتمون انداخته و اخم هایش 

کشد. صدایش را شبیه به آدم بزرگ ها را در هم می

 دهد:کلفت کرده و با قلدری جواب می
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 چیکار دارین تو محله ی ما؟-

 

اندازد و لبش را از خنده گاز اهی به من میرضا نگ

 نم که حرفی بزند.کگیرد. با چشم و ابرو اشاره میمی

 من اومدم دنبال رفیقم. باهاش کار دارم.-

 اگه رفیقته پس چرا خونشو بلد نیستی؟-

 

کنم تا هم قدش عجب بچه ی تخسی! کمرم را خم می

 آورم وشوم. سپس صدایم را تا حد امکان پایین می

 گویم:می

 بچه ها بازیت نمیدن؟-
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ه ها شوند. نگاهی به بچاخم هایش یک مرتبه باز می

 گوید:کند و میکه مشغول بازی اند می

 نه!-

 

 زنم:لبخند می

 کنی؟خب چرا تنهایی بازی نمی-

 

شوند. حاال دیگر صدایش قلدرانه چشمانش مظلوم می

 نیست!

 توپ ندارم.-

 خب یه دونه بخر.-
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 کند و منبا چشمان درشت مشکلی اش نگاهم میتنها 

و کیفم  فهمم دردش چیست. دست در جیبم کردهمی

آورم. تراولی پنجاه تومانی سمتش گرفته پولم را در می

 گویم:و می

 حاال برو یه توپ واسه خودت بخر و بازی کن.-

 

به گمانم، یکی از لذت بخش ترین کار های دنیا، 

گیرد و دندان پول را می خنداندن بچه هاست! وقتی

دهد، بی اراده لبخند های خرگوشی اش را نشانم می

اینبار بی آنکه من از او بپرسم، خودش دست  زنم!می

کشد و یبه دور مچم انداخته و من را به سمتی م

 گوید:می

 بیا بریم خونه ی فری سه دست رو نشونت بدم.-
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 قندسیاه #

 86پارت#

 

افتیم، به نشانه چه راه میهمانطور که پشت سر پسر ب

 ی پیروزی برای رضا ابرو باال می اندازم و او با تمسخر

 زند:میدر جوابم لب 

منم اگه مثه بعضیا پولدار بودم همه جلوم خم و راست -

 شدن.می

 

دهم. پسر بچه، کنم و جوابش را نمیتک خنده ای می

 گوید:ایستد و میمقابل درب قهوه ای رنگی می

 همینجاست.ش خونه-
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کشم و لبخند محوم را نشانش دست روی سرش می

 دهم.می

 تت درد نکنه.باشه عمو جون. دس-

 

فشارد. چند رود و رضا زنگ خانه را میبدو بدو می

کشد تا زنی از داخل حیاط جواب لحظه ای طول می

 بدهد:

 کیه؟-

 چند لحظه تشریف میارید دم در؟-

 

زنی که چادری سفید بر کشد تا چند ثانیه ای طول می

کنیم و به سردی سر کرده، در را باز کند. سالم می

 گویم:دهد. گلویی صاف کرده و میجوابمان را می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 آقا فریدون هستن؟-

 نه نیست. اگه پیغامی دارید بذارید میگم بهش.-

 

 گوید:رضا به سرعت می

 باید حضوری ببینیمش.-

 تون.اسمتون رو بگید اومد بهش میگم بیاد پی-

 

یک مرتبه نگاهم به پشت سر رضا می افتد و با 

چشم فریدون یا همان فری سه دست چشم در 

ند شوم. به اندازه ی یک ثانیه جفتمان خشکمان میزمی

دوم. تمام میذارد و من دنبالش میو بعد، او پا به فرار 

دوم. صدای پای رضا کوچه های باریک را پشتش می
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دانم او هم دارد پشتمان یشنوم و مرا از پشت سر می

 دود. می

 

سرعت دویدنش از من و رضا بیشتر است. داخل یه 

پیچد و بعد از چند ثانیه که وارد آن کوچه ه میکوچ

ایستم و همانطور که بینم. سرجایم میشوم اورا نمییم

نفس نفس زنان خم شده و دست روی زانوهایم 

 گویم:یپرسد پس کجا رفت مگذارم، به رضا که میمی

دونم... تو... از اینور برو... من از اونور... بدو نمی-

 رضا...

 

دود و من از سمتی اده ام میکه نشانش د رضا از طرفی

گردم و هیچ اثری از او پیدا دیگر. تمام کوچه هارا می

ایستم و گوشی ام را از کنم. سر کوچه ای تنگ مینمی
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که یکهو کشم تا به رضا زنگ بزنم جیبم بیرون می

دود و رضا به بینم فریدون از آن سرکوچه دارد میمی

دوم. فریدون با تشان میدنبالش. با تمام قدرتم سم

دیدنم، شبیه به کسی که به آخر خط رسیده، از حرکت 

بیند کند. وقتی میبه پشت سرش نگاه میمی ایستد و 

کند دود، دست در جیبش میرضا دارد به سمتش می

انجام هرکاری دیر شده. چون من به  اما دیگر برای

رسم و مشت پر شده ام را در صورتش فریدون می

 م. کوبمی

 

گیج و منگ است که مشت دستش را گرفته و با تمام 

آید و من اورا به دیوار تابانم. ناله اش در میقدرتم می

کند و من کنار چسبانم. رضا جیب هایش را خالی میمی

 گویم:گوشش می
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افتی و صداتم در نمیاد. چون اگه ایندفعه از راه می -

 کنم!دستم در رفتی، بهت رحم نمی

 

 ه قندسیا#

 87پارت#

 

هن و هن کنان، همانطور که وزن فری را تحمل 

کنیم، در خانه را باز کرده و وارد سالن تاریک خانه می

گردم و با پیدا شویم. به دنبال پریز برق میمی

شود. رضا غرولند کنان میکردنش، سالن خانه روشن 

کند و دست فری سه دست را روی کاناپه ای پرت می

 نالد:به کمر می

 این کار بود تو کردی؟ از کت و کول افتادم.-
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روم جواب همانطور که سمت یکی از اتاق ها می

 دهم:می

چاره ای جز این داشتم؟ طرف زورش زیاد بود. -

تونستیم از پسش بربیایم. تنها راهش بیهوش نمی

 کردنش بود. 

 

از چند لحظه ی پیش که وارد این خانه شدم، احساس 

ه ام نشست و نفس کشیدنم را کردم چیزی روی سین

بینم. سخت کرد. جای جای این خانه نسیم را می

دانم نیست و این خیاالت دانم نیست! مینسیمی که می

بینم. همین حقیقت تلخ است که من است که اورا می

 گذارد پا در این خانه بگذارم.دهد. که نمیآزارم می
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سالن بر از داخل اتاق کارم، دو صندلی برداشته و به 

ال گذاشته و گردم. یکی از صندلی ها را وسط همی

 گویم:خطاب به رضا می

 ین صندلی و ببندیمش.کمک کن بشونیمش رو ا-

 

دهیم. بعد از کاری که گفته ام، با کمک هم انجام می

اتمامش، به آشپزخانه رفته و پارچی از آب یخ پر 

 کنم.می

 

مه، در با برگشتم به سالن، آب را یکهو و بی مقد

با چشمانی سرخ پاشم. به هوش می آید و صورتش می

و کند. صندلی دیگر را مقابلش گذاشته نگاهم می

نشینم. بی هیچ انعطافی، خیره در چشمانش رویش می

 گویم:می
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 شنوم!خب؟ می-

 من... من تشنمه.-

 

کنم. مقدار نگاهی به پارچی که روی میز گذاشته ام می

دهم و ن را به خوردش میکمی آب داخلش مانده. هما

 کنم:دوباره همان دیالوگ قبلی را تکرار می

 شنوم!می-

 

 کند:است وقتی زمزمه می صدایش ضعیف و کم جان

 من حالم خوب نیست.-

 

سمتش خم شده و با صدایی بلند، بی رحمانه و خشن 

 غرم:می
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ببین منو! چه حالت بد باشه، چه بمیری و چه جونت -

من خالصی نداری. عین آدم دهن باز باال بیاد، از دست 

نه تضمین کن اون چیزایی که باید بگی بگو وگر

 حلقت نکشم بیرون. کنم که زبونتو ازنمی

 

بینم، بی آنکه ذره وقتی عکس العملی از جانبش نمی

ای تردید کنم، اسلحه ام که به آن صدا خفه کن وصل 

شده و پشت کمرم و درست زیر کتم مخفی اش کرده 

 گیرم.رون کشیده و سمتش میام، بی
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بینم و با تمام بی رحمی ام ترس را در چشمانش می

 غرم:می

شمارم، یا اسم و نشونی اونی که اجیرت تا سه می-

 گیرم. یک...کرده میدی، یا یکی از پاهاتو نشونه می

 

رضا از آنطرف نگرانی اش را با صدای ترسیده اش 

 دهد:نشانم می

 کنی؟ان داری چیکار میزدی-

 دو...-

 

فری سه دست در حالی که روی پیشانی اش عرق 

ریزد، با اجزای صورتش مینشسته و ترس از تمام 

 کند!چشمانش التماسم می
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 سه...-

 

 زند:رضا داد می

 یزدان نه!-

 

کشم و اما دیگر دیر شده چون من اسلحه را پایین می

از حدقه در  کنم. فری سه دست با چشمانیشلیک می

بینم چرخانم و رضا را می. سر میآمده خیره ام مانده

ه ای وحشت زده، دست ه و با قیافکه رنگ از رخش رفت

 روی سرش گذاشته.

 

زنم و به قیافه ی فری سه دست پوزخندی می

 گویم:می
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تونست روی پات بشینه، اما نشست کنار این تیر می-

یک بار دیگه  پات تا یک بار بهت فرصت داده باشم.

 پرسم، کی بهت گفته بود بیای سر وقت من؟ می

 

 لرزد:صدایش می

ی، اگه بگم اونا. چه فرقی واسم کشاگه نگم تو منو می-

 کنه؟می

 

کشم و مستقیم به چشمانش زل سرم را جلو می

 زنم:زنم. با لحنی تاثیر گذار لب میمی

 اگه باهام همکاری کنی نمیذارم بالیی سرت بیاد.-

 

 زند:پوزخند می
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 کنی؟بچه خر می-

تو چاره ای جز اعتماد کردن به من نداری. من -

این خونه و برم و تا یک ماه دیگه تونم بذارمت تو می

ام نیام سراغت تا از گشنگی بمیری. ولی اگه بهم 

کنم. وضع خونه زندگی منو کمک کنی، منم کمکت می

دت یه ببین. اینقدری دارم که بهت بدم بری با خانوا

 شهر دیگه زندگی کنی. بدون ترس از کسی!

 

کند. نگرانی و ترس همچنان بی هیچ حرفی نگاهم می

 نگاهش، حاال دیگر توام با تردید است.

 

گذارم و دست به سینه به اسلحه را روی رانم می

 دهم.صندلی تکیه می
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خوای حرف دونم میمنتظرم تا به حرف بیای. می-

مورده. تو حتی اگه ت هم بیترسی. ترسبزنی. فقط می

تو فهمن که االن به من بگی کی فرستادتت، نمی

ن حال، من به اندازه ی چند ماه لوشون دادی. ولی با ای

خوشگذرونی توی بهترین جا و بهترین امکانات، بهت 

پول میدم. تا چند ماهی بری و کسی کاری بهت 

 نداشته باشه.

 

ایین دهد و سرش را پآب دهانش را قورت می

ی به من و رضا کرده و اندازد. چند ثانیه بعد، نگاهمی

 زند:ترسیده لب می

 باشه میگم.-

 

 دسیاهقن#
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بی رغبت، چنگالم را در بشقاب ماکارانی مقابلم 

 گویم:تابانم و بی آنکه به مامان نگاه کنم، میمی

 چیزی شده مامان؟-

 

 یده. دانم که نگاهش را دزدکنم اما مینگاهش نمی

 نه چی بشه مثال؟-

 

کشم و اینبار مستقیم به صورتش زل سرم را باال می

 زنم:می

 چشات به منه.آخه همش -
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 کند.به ظرف غذایم اشاره می

. دیگه دست پخت من کنی با غذاتهمش بازی می-

 باب میلت نیست؟ 

 

 زنم به رویش.لبخند می

کدوم بچه ای رو دیدی که دست پخت کسی رو -

 از دست پخت مامانش دوست داشته باشه؟بیشتر 

 

گذارد به چیزی که گفته ام. به جایش او اما محل نمی

 گوید:می

خوای واسه یه بارم که شده یکم این سفت و نمی-

سخت بودنت رو بذاری کنار، یکم گله کنی، شکایت 

کنی، درد دل کنی برام؟ یکم از حالت بگی، اصال گریه 
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کنه خوبشم کنه؟ میکنی. کی گفته مرد گریه نمی

کنه. جای اینکه اینقدر بریزی تو خودت، یکم حرف می

 . با من که مادرتم. بزن. با من حرف بزن

 

کند چند سال داشته باشی، ناآرام که باشی، فرقی نمی 

مادرت تنها با نگاه کردن در چشمانت، دردت را 

کند! برای همین است که او با تمام احساس می

 ق دارد!موجودات دنیا فر

 

مانم. وقتی بی هیچ حرفی، خیره در چشمانش می

الش را بی هدف کشد و چنگبیند، آهی میسکوتم را می

 چرخاند.در غذایش می

دونم از غرورت بود، از بچگیاتم همینجوری بودی. نمی-

خوردی زمین، سرت قلدریت بود یا از پررو بودنت. می
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جیکت شد میزدنت، شکست، با دوستات دعوات میمی

گفتی خوبم هیچیم نیست. اومد. پررو پررو میدر نمی

م دردت اومده، فهمیدم دردت اومده ها، خیلیمن می

دیدم اینجوری خودتو رفت واست وقتی میولی دلم می

 قوی نشون میدی.

 

گیرد و انگشتانم بی اختیار بغض صدایش را فرا می

 شوند.مشت می

گیری. خوام خودتو قوی بولی حاال دیگه نمی-

ت و صدات در نمیاد، ریزی تو خودترسم اینقدر میمی

یاد. از غصه ی زیاد زبونم الل زبونم الل بالیی سرت ب

 یه چیزیت بشه.
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گذارم. تمام کشم و روی دستش میدستم را جلو می

گیرم که لبخند روی لب هایم کامال تالشم را به کار می

 طبیعی جلوه کند. 

دونی چه اتفاقایی ودت میمامان، نمیگم خوبم چون خ-

افتاده، ولی باور کن قرار نیست بالیی سرم بیاد. تو 

وری شناختی؟ قرار نیست با این اتفاق پسرت رو اینج

دونم تو این مدت همه چی بهم از پا بیفتم. آره می

ریخت از خواب و خوراک و زندگی افتادم و کال یه 

 یزدان دیگه ای دیدید ازم. ولی قول میدم همه چی

برگرده به روال سابق. به شرطی که تو غصه نخوری. 

 باشه؟

 

دهد و تند تند میبا چشمانی اشک آلود سرش را تکان 

 کند:شروع به توجیه می
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خوای ببخشید پسرم ناراحتت کردم. بخور عزیزم. می-

 برات سس بیارم با سس بخوری؟ قبال دوست داشتی.

 

 دهم.با لبخند سرم را تکان می

 ی نداریم؟بیار. ترش-

 چرا داریم اتفاقا. صبر کن بیارم واست.-

 

پر شده از رشته باشه ای زمزمه کرده و باالجبار چنگال 

 کنم.های ماکارانی را در دهانم فرو می
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گردد و درست مامان با ظرف ترشی و سس قرمز بر می

همان لحظه صدای زنگ گوشی ام از سالن به گوشم 

خواهی کوتاهی از مامان کرده و به سالن  رسد. عذرمی

دارم و به روم. گوشی ام را از روی مبل بر میمی

کنم. شماره ای ناشناس است. فحه اش نگاه میص

 چسبانم.تماس را وصل کرده و گوشی را به گوشم می

 بله؟-

 سالم. آقای کیانی؟-

 

 دهم:وارد بالکن شده و جواب می

 سالم بفرمایید خودم هستم.-

محمدی هستم. وکیل آقای اکبری. به خاطر دارید ن م-

 که؟
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 گویم:به سرعت می

خاطرم هست شمارو. چیزی شده؟ اتفاقی بله بله. -

 افتاده؟

خیر. فقط اینکه موکل بنده تقاضا دارن شمارو ببینن. -

خیلی هم مصر هستن. اگه موافق باشید من قرار 

 مالقاتی با ایشون ترتیب بدم.

 

آن وضعیت! اما  نیستم. آن هم در به دیدن علی راغب

گذاشت، من همین حتی اگر خودش هم پا جلو نمی

رفتم. موافقتم را به وکیل اعالم ا به دیدنش میروزه

 رسانم. کرده و کمی بعد تماس را به پایان می
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بینم که پشت میز ناهارخوری با برگشتم، لیال را می

را  کند. جوابشبیند سالم مینشسته. من را که می

 گویم:دهم و در ادامه میمی

 خواستی االنم بیدار نشی دیگه.ساعت خواب! می-

 

 دهد:کشد و جواب میمیازه ای میخ

کردم برای همین دیشب تا ساعت پنج فیلم نگاه می-

 تا االن خواب بودم.

 

آنکه حواس خودش را پرت کند رو آورده  دانم برایمی

خصوصیات بچگی به فیلم نگاه کردن. او هم مثل من، 

اش را حفظ کرده. یادم هست آنقدر به فیلم و سریال و 

اشت که بابا یک تلوزیون مختص به انیمیشن عالقه د

خودش برایش خریده بود و در اتاقش گذاشته بود. 
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شد، به هروقت با من یا هرکس دیگری دعوایش می

جای گریه کردن، خودش را با فیلم نگاه کردن خفه 

ودش را پرت کند و ناراحتی اش کرد تا حواس خمی

 فراموشش شود.

 

شته و من در مامان بشقاب غذای لیال را مقابلش گذا

 گویم:جواب لیال می

 کردی؟حاال چی نگاه می-

 شرلوک.-

 

 زنم.اندازم و لبخند کجی میابرو باال می

 نه بابا خوشم اومد!-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 شود.دست روی سینه اش گذاشته و کمی خم می

 ستاد.درس پس میدیم ا-

 

خندم. اینبار از ته دلم! حال لیال بهتر است و این می

ادامه ی راه! یعنی همه چیز زشت و یعنی امید به 

ترسناک نیست. یعنی دنیا هنوز هم قشنگی هایش را 

 دارد!

 

 قندسیاه#

 91پارت#
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تمام آدم ها، یک نقطه ی ضعف در زندگی خود دارند! 

کنی به می که فکرحتی قوی ترین ها! حتی آنهایی 

هیچکس وابستگی ندارند و هیچ چیز برایشان اهمیتی 

ضعفی دارند و نقطه ی  ندارد. همه ی آدمها نقطه ی

 ضعف من، سه نفر هستند. علی، مامان یلدا و لیال! 

 

قطه ضعف ها، روبه رویم حاال اما، یکی از همان ن

نشسته و با دست هایی دستبند زده شده، سر به زیر 

کلیشه ای باشد اما باید بگویم که در انداخته. شاید 

عرض همین چند هفته، پیر شده! شکستگی صورتش 

آید و کاری از بینم و دلم به درد میوضوح میرا به 

 دستم ساخته نیست!

 خوبی؟-
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کند. به چشمانم نگاه نمیکشد اما سرش را باال می

 زند:نگاهش میخ یقه ی پیرهنم شده وقتی لب می

 باشم. کنم خوب سعی میخوبم. یعنی... -

 

ته ریش همیشه آراسته اش، تبدیل به ریش شده. 

چرخانم و خودم را جلو نگاهم را در صورت جذابش می

کشم. آرنج و ساعد جفت دست هایم را روی میز می

آرامش و اطمینانم را در صدایم  دهم و تمامقرار می

 ریزم:می

ی دونی که؟ چاره اآفرین. سعی کن خوب باشی. می-

اشی. جز این نداری. باید خوب باشی. امید داشته ب

 صبور باشی تا همه چی درست بشه.
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چشمانش غمگینند. غمگین تر از همیشه! حتی غمگین 

 تر از شانزده سالِ پیش!

 مطمئنی که درست میشه؟-

 

 کنم:را پر از جدیت می لحنم

دونم تو اینکارو آره علی. مطمئنِ مطمئنم. من می-

دونن. بی گناهیت رو ثابت ، همه مینکردی. من نه

ولی باالخره میای  کنم. شاید یکم طول بکشه،می

 بیرون. فقط باید یکم تحمل کنی. باید بهم اعتماد کنی.

 

همچنان نا امید است. شانه هایش افتاده و صورتش 

 کند:زند. مغموم زمزمه میپژمردگی اش را فریاد می

 ترسم برای همه چی دیر بشه.می-
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خیلی آرام است اما نه آنقدر آرام که من یش صدا

 نشنوم.

 برای چی دیر بشه؟-

 

 گوید:دهد و میسرش را آرام به چپ و راست تکان می

 هیچی. مهم نیست.-

 

خودش و سپس، تکیه اش را از صندلی گرفتم و کمی 

زند و لب از کشد. باالخره در چشمانم زل میرا جلو می

 کند:هم باز می
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زدان. در واقع، یه کاری یزی بهت بگم یخوام یه چمی-

خوام ازت. کسی جز تو نبود که بتونم بهش اعتماد می

 کنم و مطمئن باشم که از پسش بر میاد.

 

افتد. کنجکاو گیرد و نگاهش دوباره پایین مینفسی می

 زنم:کمی گیج لب می و

 نگران نباش. هرچی باشه انجام میدم. چیشده؟-

 

 گوید:کرده و می لب هایش را با زبان تر

کنه. وکیلم بهم نامزدم سروین، داره یه کارایی می-

گفت. رفته پیش وکیلم و گفته هرچی اطالعات داری از 

خواد بیفته این پرونده رو در اختیارم بذار. انگار می

ی که نسیم رو کشته. پاک عقلش رو از دست دنبال کس

اش دونم که اگه بهش بگم بیاد اینجا تا باهداده. می
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صحبت کنم، نمیاد، اگه هم بیاد، به حرفم گوش 

تک و تنها  کنه. تو یه کاری بکن یزدان. این دخترنمی

خواد خودشو بندازه تو خطر. از وقتی شنیدم دارم می

نه راضیش کنه تا تودیونه میشم. تنها کسی که می

بشینه سر جاش تویی. هیچکس به اندازه ی تو توی 

گذاشتن روشون موثر نیست.  متقاعد کردن آدما و تاثیر

باهاش حرف بزن بهش حالی کن که این کار خطرناکه. 

ه تار مو از سرش کم بشه. به اندازه ی خوام یمن نمی

خوام اتفاق بدتری کافی به خاطرم عذاب کشیده، نمی

 بیفته.واسش 

 

 قندسیاه#

 92پارت#
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آید! دخترک احمق باز هم کار خونم به جوش می

ی هشدار هایی که به او دادم، همه خودش را کرد. یعن

تواند اینقدر لجباز و یکشک بودند؟ چه طور یک نفر م

 کله خراب باشد؟

 

گیرم. کنم و نفسی میانگشتان مشت شده ام را باز می

رگونه لرزش و خشمی کنم صدایم خالی از هسعی می

 باشد:

کنم تا باشه داداش. رو چشام. تموم تالشم رو می-

 گران نباش.متقاعدش کنم. ن

 

 دهد:انحنای کوچکی به لب هایش می

 دمت گرم. -
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زنم. منتهی لبخند من گرم تر و من هم لبخند می

 طبیعی تر است.

 چاکریم. یه آقا علی که بیشتر نداریم!-

 

کشد و سرش دوباره هایش پر میلبخند از روی لب 

 گوید:افتد. پر از بغض میپایین می

ندازی، ولی تو ورتم نمیکردم دیگه تفم تو صفکر می-

تر از اینایی یزدان. اینقدر شرمندتم که دلم  مرد

خواد االن زمین دهن باز کنه من برم توش. با تموم می

نجا دونم خودت چقدر داغونی، ایاین اتفاقا، با اینکه می

خواستمت تا با تموم مشکالتت یه باری بذارم رو 

نمیاری و  دوشت. اینقدر من پستم. بعد تو، خم به ابرو

فقط میگی چشم. هیچی ندارم بگم. فقط اینکه خیلی 
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ه ای بشه از مردی. کاش عمرم کفاف بده و یه معجز

 کنم.اینجا بیام بیرون، تا عمر دارم نوکریتو می

 

 آید:صدایم در میآورم و دیگر طاقت نمی

زنی علی؟ خجالت بکش. تو کم این حرفا چیه می-

این چیزارو خوبی کردی در حقم؟ رفاقت مگه 

شناسه؟ دیگه نشنوم ازت! من تورو مقصر هیچی می

تم قربونی شدی. خودتم حقت نیست دونم. تو خودنمی

. بیشتر از من نباشه، کمتر از منم درد اینجا باشی

ومش کن این حرفارو. کمکی کشی. پس دیگه تمنمی

کنم بذار به حساب رفاقت. االنم سرتو بگیر هم اگه می

نکردی که بخوای شرمنده ی کسی باال. تو کاری 

 باشی.
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 زنم:کشد و من لبخند میسر باال می

 آها حاال شد!-

 

کند. سکوت میانمان را اینبار عمیق در چشمانم نگاه می

 شکند:خودش می

 تو چی؟ تو خوبی؟-

 

 کی شده که بگویم نه خوب نیستم؟

 خوبم.-

 

 زند.لبخند کجی می

 بقیه چی؟ لیال، عمو و زن عمو؟-
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در درد دارد وقتی هیچکس دیگر سراغ نسیم را قچ

 گیرد!نمی

 همه خوبن و منتظرن تا برگردی که بهتر بشن.-

سالم برسون به همشون. به لیال بگو یادم نرفته که -

 بدهکارم.یه پیتزای علی پز بهت 

 

کنم که چرا هیچ اتفاقی چشمی گفته و به این فکر می

این خانواده  تواند مهر و محبتی که میان افرادنمی

 وجود دارد را از بین ببرد؟!

 

 قندسیاه #

 93پارت#

 سروین#
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شوم و آخی زیر لب زمزمه روی کاناپه ای ولو می

بندم بلکه سوزش چشم هایم آرام کنم. چشم میمی

بگیرند و فایده ای ندارد. دیشب شیفت بودم و حتی 

یک ثانیه پلک روی هم نگذاشته بودم. حتی حاال که 

به خانه برگردم، جانش را ندارم که از جا بلند توانم می

شوم، لباس هایم را عوض کنم و از بیمارستان بیرون 

 بزنم.

 

شوند. یکی از با صدای باز شدن در، چشم هایم باز می

زنم و ای تازه کار است. لبخندی به رویش میپرستار ه

 گوید:او می

 خانم پایدار...-
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 گویم:د میقبل از آنکه ادامه ی حرفش را بزن

کنی سروین! این صدبار. تو چرا اینقدر غریبی می-

 دختر؟

 

 خندد. می

 . سروین جون!چشم-

 

 زنم.چشمکی به رویش می

 آفرین این شد. جونم کارم داشتی؟-

تم بگم که یه آقایی اومده باهات کار داره خواسمی-

 عزیزم.

 

 کنم.چشم ریز می
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 خودشو معرفی نکرد؟ نگفت چیکار داره؟-

دونم. داشت سراغت رو از پذیرش نه. یعنی من نمی-

 گرفت که من رو فرستادن خبرت کنم.می

 

 کند:با شیطنت اضافه می

 خیلیم خوشتیپ و جذاب بود طرف.-

 

پرند. با مکثی کوتاه جواب  میابروهایم از تعجب باال

 دهم:دخترک ریزنقش را می

 باشه عزیزم ممنون که خبر دادی.-

 

وم. به سرعت لباس شاز جا بلند میرود و من او می

 زنم.کنم و از اتاق بیرون میهایم را عوض می
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رسم، خم شده و به خانم اوالدی به پذیرش که می

 گویم:می

 انگار درسته؟کسی با من کار داشته -

 

دهد و خودکار میان انگشتانش را به سرش را تکان می

 گیرد:سمتی می

 بله اون آقا.-

 

شوند. او گشاد می با دیدنش چشمانمچرخانم و سر می

 خواهد؟اینجا چه می

 باشه عزیزم ممنون. -
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صاف می ایستم و به اویی که از کمی آنطرف تر، دست 

زنم. سمتش زخند میکند، پوبه جیب و خیره نگاهم می

 ریزم:رفته و تمام تمسخرم را در صدایم می

آخرین باری که دیدمت آرزوت بود منو از سر خودت -

ز کنی و دیگه هیچوقت نبینیم. چیشده که االن با

 ی؟اینجای

 

لبخندی که روی لبش نشسته، اعصاب خرد کن است! 

 کند!کنم دارد مسخره ام میاحساس می

 !علیک سالم خانم دکتر-

 

 شوند.لبانم از حرص جمع می

 بری از حرص دادن آدما نه؟لذت می-
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 خندد. اینبار واقعی و به دور از تمسخر می

 م خنده داشت؟رفح-

فهمیدی چرا دیدی میاگه قیافه ی خودت رو می-

 خندم.می

 

 غرم:دهم و میبه گمانم سرخ شده ام! اهمیتی نمی

 خواید توی محل کار من؟چی می-

 

 کند.اندازد و طرف دیگری را نگاه میابرو باال می

 هنوزم که با خودت درگیری! آخرش من توام یا شما؟-

 

 نم.کنفسم را فوت می
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 کنه؟ کارت رو بگو.چه فرقی می-

 

زند و اینبار پر از نگاهش را دوباره به من گره می

 دهد:جدیت جواب می

 زنیم.اینجا نمیشه. بریم تو ماشین من حرف می-

 

کند که جواب من را بشنود. راهش را و حتی صبر نمی

رود و منِ بیچاره چاره ای جز آنکه کشد و میمی

 رم!پشتش راه بیفتم ندا

 

 قندسیاه#

 94پارت#
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زند و نزدیک به ماشینش، درست وقتی دزدگیر را می

کند، از حرکت ایستاده و تمام در سمت راننده را باز می

 دهم:کالمم را نشان میکالفگی و حرصِ 

 من سوار نمیشم. هر حرفی داری همینجا بزن.-

 

ساعد دست چپش را روی سقف ماشین گذاشته و 

 زند:د لب میلحنی بی حس و خونسر

 کنی؟چرا لجبازی می-

 

آورد که چیزی آنقدر این جمله را با آرامش به زبان می

توانم در جوابش بگویم. دسته به سینه، با لبانی نمی

مع شده، به در ماشینش تکیه زده و به این ترتیب ج

کشد کنم. چند ثانیه بیشتر طول نمیپشتم را به او می

کنم. ل احساس میکه حضورش را نزدیک تر از قب
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ماشین را دور زده و کنارم ایستاده. بی آنکه نگاهی به 

 پرسم:او بیندازم، می

 خوای؟نمیگی چی می-

 

کند، آنقدر پر صدا ت میگیرد و نفسی که فودمی که می

و عمیق است، که نگاهم بی اختیار به سمتش کشیده 

شود. شبیه من، به ماشینش تکیه زده. دست چپش می

ب شلوارش فرو کرده و نوک کفش پای را در جی

توانم منکر این راستش را روی زمین قرار داده. نمی

و شوم که در معمولی ترین حالتِ ممکن هم جذاب 

 ست!دیدنی

پرسم که ز دیروز همش این سوال رو از خودم میا-

اگه به جای علی من االن توی زندان بودم، کسی بود 

 که برای نجاتم کاری کنه؟



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

دانم به شوند. نگاهش نمیاختیار باز مییم بی اخم ها

دانم که به هرکجا نگاه کجاست اما این را خوب می

، بیند! غرق شده! در کدام خاطره اشکند، چیزی نمی

 دانم...نمی

دونم... شاید اونقدری که علی خوبه من خوب نمی-

 نیستم! 

 

 زنم.نیشخند می

 اینکه مشخصه!-

 

 کند.اهم میزند و نگاو هم لبخند می

 نفرت تو از من تمومی نداره نه؟-
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با مکثی طوالنی، بعد از آنکه حسابی در چشمان عسلی 

نگاهش کنم بلکه احساسش را از رنگش نگاه می

 گویم:چرخانم و خیره به روبه رو میبخوانم، سر می

 نفرتی نیست! -

 مطمئنی؟-

 

 گویم:کنم و پر از اطمینان میدوباره نگاهش می

 ت متنفر باشم؟ اید ازچرا ب-

دونم. راستش منم دلیلی براش پیدا نکردم. اگه نمی-

 هم چیزی گفتم برای خودت بوده. که صدمه ای نبینی.

 

 قندسیاه #
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چرخانم. صدایم کمی اینبار تمام هیکلم را سمتش می

 گویم:رنگ حرص به خود گرفته وقتی می

تو کی  اگه بخوام صدمه ببینم، به خودم مربوطه!-

هت ربط داشته هستی که صدمه دیدن یا ندیدن من ب

 باشه؟

 

اندازد، سرش را خیره در چشمانم، ابروهایش را باال می

 دهد.ب هایش حالتی خاص میدهد و به لتکان می

درسته، به من مربوط نیست! اما به نامزدت مربوطه -

 اینطور نیست؟
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 دهد:مانم و او ادامه میگیج می

ودم به دوباره دیدنت و ودمم راغب نبمطمئن باش خ-

به قول خودت، دفعه ی آخری که دیدمت آرزوم بود 

دیگه هیچوقت نبینمت. ولی نه وقتی که نامزدت از قضا 

خواد جلوتو بگیرم تا کله ی پسر عموم میشه و ازم می

 خرابتو به باد ندی.

 

 ماتم و مبهوتم! 

 چی؟!-

 

ل بی صدایش همچنان آرام است. لحنش هم مثل قب

م عصبانیت و احساس! اما صورتش، صورتش جورِ تما

کشد! فک سفت شده اش، چین های حرصش را می
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عصبی بودنش میان ابروهایش و نگاه آتشینش، بر 

 دهند!شهادت می

یکم این بچه بازیاتو بذار کنار، تو اگه به فکر -

نامزدتی، اگه واقعا عاشقشی، بذار حاال که توی بدترین 

خودش هزار تا درد داره، خیالش از  شرایط ممکنه و

سالمت تو راحت باشه. بلند شدی دوره افتادی که قاتل 

زده به سرت؟ برداشتی؟  رو پیدا کنی؟ فاز کارگاه بودن

 کنی؟ با من؟با کی لجبازی می

 

 پرم:میان حرفش می

کنی من خودتو خیلی مهم فرض کردی که فکر می-

 باید بخاطر لجبازی با تو کاری بکنم؟
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فشارد، بندد و در حالی که لب روی هم میچشمم می

دستش را روی ابروهایش گذاشته و تا پیشانی اش 

با شنیدن صدایم،  کشد کهدهد. طولی نمیامتداد می

 شوند:افتد و چشمانش باز میدستش پایین می

نه قراره بالیی سرم بیاد نه قراره اتفاقی بیفته. خودم -

 به پسر عموتم بگو! کسیاز پس خودم بر میام. اینو 

دونی چرا؟ تونه من رو از این کار منصرف کنه. مینمی

ون پلیسای احمق و همینطور جنابعالی، هیچ چون ا

تونم بشینم کنید برای نجات علی! منم نمیی نمیکار

به پای اینکه شماها کاری بکنید. چون انوقت باید 

 شاهد پر پر شدن علی باشم. 

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ول آرام و خندد! اف هایم، میبه محض تمام شدن حر

بلند و طوالنی. از خنده هایش  کوتاه و رفته رفته،

 کند.تمسخر چکه می

کنی... اما ی... قاتل رو پیداتونتو... یعنی تو میگی می-

من... من هیچی... من هیچی، پلیسا با اون همون تبحر 

 تونن... آره؟نمی

 

و وقتم را با  توانم بمانمخندد و من دیگر نمیدوباره می

گردم تا تلف کنم! بر می مردِ نفرت انگیزِ روبه رویم

سمت ماشینم بروم اما قدم اول به دوم نرسیده، 

کشد. ر بند کیفم انداخته و به شدت میدستش را به دو

کند که کیفم از آنقدر سریع و محکم این کار را می

 شود.دستم افتاده و روی زمین پخش می
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نگاهم به کیف پهن شده روی زمین و پوشه ی سفید 

کند. سریعا شفافی که تا نیمه از آن بیرون زده گیر می

م برای برداشتن کیف خم خواهآیم و میبه خودم می

کند! کیف را که از شوم، اما یزدان زودتر این کار را می

دارد، برای برگرداندن آن کمی مکث می روی زمین بر

ه چشمانش به پوشه ی بیرون زده از آن کند، چرا کمی

 خیره مانده.

 

کشم و در حالی که پوشه را در کیف را از دستش می

 رم:غدهم، خشمگین میکیف جا می

 عذر خواهی هم که بلد نیستید خداروشکر!-
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 توی اون پوشه چی هست؟ یعنی من...-

 

 پرم:سر باال کشیده و پر از جدیت، میان کالمش می

ته بود به خاطر اینکه رو سرش انداخ کی بود صداشو-

من فوضولی کرده بودم توی کاراش؟ االن کی داره 

 کنه؟توی کار کی فوضولی می

 

را در دهانش کشیده و خیره و متفکر لب باالیی اش 

چرخم و از او فاصله بگیرم که کند. مینگاهم می

 آید:صدایش در می

 صبر کن.-
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یت چند قدم از او کیفم را روی کولم انداخته و بی اهم

کشد که مقابلم ایستاده و طولی نمیشوم. اما دور می

 کند.راهم را سد می

 

رم و به همین خاطر، دیگر جانِ یکی به دو با او را ندا

کنم. اینبار تنها نگاهِ کالفه و عصبی ام را روانه اش می

 او اما، از رو رفتنی نیست!

 کنیم؟میشه آروم باشی و بذاری توی آرامش صحبت -

 

 دهم:به سرعت جواب می

 حرف بزنیم که منصرفم کنی؟-

 

 دهد:سرش را به چپ و راست تکان می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

متقاعد بشه، از کجا حرف بزنیم تا باالخره یکیمون -

 دونی؟ شاید اونی که مقاعد میشه من باشم!می

 

من، حرص و تمسخرم را با نیشخندِ غلیظم نشان 

ا با لحنِ نرم و دهم و او، آرامشِ مثال زدنی اش رمی

 تاثیر گذارش! 

زنیم، میشه بشینیم تو ماشین؟ چند دقیقه حرف می-

 .بعدش هر جا خواستی برو و هر کاری خواستی بکن

 

خواهشی در صدایش نیست که مجابم کند، اما 

کند! دانم چرا نگاهِ خیره و مستقیمش مجابم مینمی

 دهم:انگشت اشاره ام را در هوا تکان می

تو راه خودتو برو، منم راه  قیقه، بعدشفقط چند د-

 خودمو.
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دست در جیبش کرده و با لبخندی حرص درآر سرش 

 کند:را باال و پایین می

 خانم دکتر!قبوله -

 

 قندسیاه#
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چشم غره ای به سمتش رفته و برای آنکه سوار 

گردم. او هم سمت ماشین آمده ماشینش شوم، بر می

 شویم.و سوار می
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ر شدنمان، بطری آب معدنی از صندلی ض سوابه مح

گیرد.نگاهی به درِ پلمپ اش عقب برداشته و سمتم می

چیزی در آب ریخته برای اندازم و از فکر به آنکه می

 شوم! چرا او باید من را مسموم کند؟خودم متاسف می

بگیرش. زیاد سر و صدا کردی گلوت خشک شده -

 حتما.

 

! حرص زده سرم را جمله اش با تمسخر همراه است

گردانم که اینبار به دور از الفش بر میبه سمت مخ

 کند:تمسخر، شروع به توجیه می

 روم تر میشی. بگیرش.یه چند قلوپ بخوری آ-

 

باالجبار بطری را از دستش گرفته و درش را باز 

بندم کنم. چند قلوپی خورده و سپس در بطری را میمی
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کامال به وجودم باز کشم. آرامش و نفس های عمیق می

 کند:نگشته که یزدان شروع به سوال پیچ کردن می

 میشه اون پوشه ای که توی کیفته رو ببینم؟-

 

 دهم:یح و جدی پاسخ میخیلی صر

 خیر نمیشه! سوال بعدی؟-

 

 گوید:با مکثی بلند می

کنم تا به چیزی که حتی اگه بهت بگم منم کمکت می-

 خوای برسی؟می

 

رعتم، گردنم را که با تمام س دست خودم نیست

 کنم. چرخانم و بهت زده نگاهش میسمتش می
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 کنی دیگه؟شوخی می-

 

 اندازد:شانه باال می

بعدش  اون پوشه رو بده ببینم چیا توش داری، اول-

اگه دیدم اطالعاتت اینقدری به درد بخور هست که 

 ارزش وقت گذاشت داشته باشه، منم میام تو تیم تو.

 

گوید یزدان من وجود دارد که می قوی، دراحساسی 

زند تا سر از کارت در بیاورد. اما با این دارد گولت می

فته اش بی اهمیت باشم. توانم به گوجود من نمی

توانم این فرصت را از دست بدهم چرا که به کمکِ نمی

یزدان، شدیدا احتیاج دارم! برای همین دست در کیفم 

ا حدودی محتویات کرده و پوشه ی شفافی که ت



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کشم و درونش مشخص است را از کیف بیرون می

 گیرم.سمت یزدان می

 

را بیرون  پوشه را از دستم گرفته و کاغذهای درونش

اندازم و کشد. به نیمرخ جدی و متفکرش نگاهی میمی

 گویم:می

اون گردنبندی که توی خونه تون افتاده بود و پلیسا -

ه. برای همینم افتادم دنبال صاحبش بودن، تنها سرنخ

کنن. دنبال کسایی که این مدل گردنبند رو درست می

ین وستام یه پیج رو بهم معرفی کرد که از ایکی از د

 سازه.مدل گردنبند رو می
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برم و یکی از برگه هایی که گوشه اش دستم را جلو می

کشم از زیر برگه های دیگر مشخص است، بیرون می

 دهم.شانش میو ن

 پیجه اینه. -

 

اسکرین شاتی که از صفحه ی پیج گرفته ام و چاپ 

سرش را باال کند و بعد، کرده ام را به دقت نگاه می

 کشد:می

 خب؟-

 

گیرم و برگه ی دیگری نشانش چشم از چشمانش می

 دهم:می
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با صاحب این پیج توی این چتی که اسکرینش -

نبندی که هست صحبت کردم و بهش مشخصات گرد

توی خونتون افتاده رو دادم. وقتی فهمید که پشت 

حک شده، خیلی مصمم گفت که  Vو  Aگردنبد حروف 

ردی که این گردنبندارو میسازه کسی که اون ف

 شناسه.می

 

 گیرم.عکس دیگری که مقابلش می

 شمارش رو برام فرستاد. ایناها.-

 

 زند:پر از طعنه در جوابم لب می

جوری اومده یب نیست که همینبه نظرت این عج-

 شماره ی یکی رو بهت داده؟
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 دهم:سرم را تکان می

اونم صحبتای چرا! اما یه چیزی این وسط هست و -

صاحب پیج راجب اون فرده. اگه تموم اسکرین 

شاتایی که گرفتم رو بخونی متوجه میشی که دل 

خوشی از اون فرد نداره و شاید بخاطر همین هم دادن 

 ه بقیه براش اهمیتی نداره.اطالعاتش ب

 

 اندازد.ابرو باال می

اینایی که میگی کامال قابل قبول نیست برام، اما فعال -

 ونیم فرض رو بر اینی که تو میگی بذاریم.تمی

 

 دهم:بی اهمیت به گفته اش ادامه می
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من به این شماره زنگ زدم و از اون فرد خواستم که -

مالقات رو خواست و  همدیگه رو ببینیم. ازم دلیل این

خوام توی ساخت گردنبند من هم به دروغ گفتم که می

ار از شما. . گفتم که سرمایه از من و کها شراکت کنم

اما باز هم قبول نکرد و گفت که دیگه گردنبند 

دونم برای دیدنش و نزدیک شدن سازه. نمینمی

 بهش باید چیکار کنم.

 

 گوید:یکند و با لحنی مشکوک مخیره نگاهم می

کنی این گردنبند سوژه ی خوبیه و تورو چرا فکر می-

 رسونه؟به جای خوبی می
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 دهم:صادقانه جواب می

اولش که عکس گردنبند رو نشون دوستم دادم و اون -

شناسه که این مدل گردنبند رو گفت که یک پیجی می

 کردم افتادن دنبال این سوژه وقتسازه، فکر میمی

تلف کردنه. اما وقتی با صاحب اون پیج صحبت کردم، 

یه چیز جالبی فهمیدم! بهم گفت کسی که این گردنبند 

سازه، کارش گردنبند ساختن نیست. یعنی فقط و میر

سازه. مثال برای آشناها و دورو برای یک سری افراد می

 بریاش.

 

 "چیه"نگاهش رنگ خاصی گرفته. سرم را به معنای 

 گوید:که با لبخندی محو می دهمتکان می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تو فکر اینم االن که اطالعات خوبی داری تورو چه -

 !جوری از سر خودم باز کنم

 

 رود:شوند و صدایم باال میچشمانم گرد می

که این همه اطالعات بهت دادم یعنی چی؟ االن -

 خوای زیر حرفت بزنی؟می

 خوام بذارم بیای توی این ماجرا!نه پس می-

 

ستش گرفته و همانطور که آنهارا درون را از دبرگه ها

 غرم:دهم، حرص زده میپوشه جا می

این راه کنارت باشم. پس تو لیاقت نداری که توی -

 حاال که اینجوریه تو راه خودتو برو و منم راه خودمو!
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کنم، اما درست وقتی یک این را گفته و در را باز می

گویم که زی میگذارم، چیپایم را از ماشین بیرون می

 کند در همان حالتی که هستم بمانم:وادارم می

لی از لجبازیت، هوشت، لجاجتت و مصر بودنت خی-

 خوشم میاد!

 

کنم گردم و نگاهش میاینکه بهت زده سمتش بر می

دست خودم نیست! مگر او بلد است از کسی تعریف 

 هم بکند؟

اگه جای تو، هرکس دیگه ای بود، می آوردمش توی -

 ن کار.ای

 

 دهم.سرم را به نشانه ی تاسف تکان می
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بعد از این همه سگ دو زدن، هنوزم به من شک -

شد ه کاره ای بودم خودمو تا جایی که میداری؟ من اگ

کردم. نه اینکه بیفتم از تو و علی و این ماجرا دور می

 دنبال قاتل نسیم.

 

آرنجش را به جایی تکیه زده و همانطور که پیشانی 

کند، خیره به روبه جوابم را با نرم لمس می اش را

 دهد:ممکن می ترین لحنِ

دِ صمیمی ترین هیچ ربطی به این نداره! تو نامز-

تونم جونت رو به خطر بندازم. برای رفیقمی. من نمی

 همینم میگم پاتو از این ماجرا بکش بیرون.

 

 دهد:کند و ادامه مینگاهم می
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وز از هیچی خبر میگم پاتو بکش بیرون چون هن-

 دونی این داستان شوخی بردار نیست! نمینداری. هنوز 

 

 چرخد:سمتم می

ببین، من بهت قول شرف میدم، اصال مینویسم امضا -

 کنم، که علی رو بیارمش بیرون. قبوله؟می

 

 قندسیاه#

 100پارت#

 

شاید اگر چند روز پیش بود، روی قولش حساب 

جای خوبی از ماجرا  ردم، اما نه حاال که دارم بهکمی

 رسم!می
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بی آنکه جوابش را بدهم، نگاه از چشمانش که اینبار 

گیرم و از ماشین پیاده زند میخواهش در آنها موج می

 شوم.می

 

کنم تا زودتر به همانطور که قدم هایم را سریع تر می

دهم. ماشینم برسم، پوشه ام را در کیفم جا می

سیاه رنگش دور شده ام، دانم چقدر از او و ماشین مین

 اندازد:ایش در گوش هایم طنین میکه صد

 باشه خانم دکتر، قبوله!-

 

آیند. لب هایم بی آنکه از من فرمان بگیرند، کش می

چرخم و اینبار، راه رفته را آرام و با طمانینه می

پیمایم. وقتی به اویی که از ماشینش پیاده شده و می
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پیروزمند به رویش  رسم، لبخندیکند مینگاهم می

 کند.ر جواب، برایم لب کج میزنم. دمی

 رسه!ایندفعه تو بردی اما نوبت منم می-

 

 گویم:خندم و میآرام و تمسخر آمیز می

رسه اینو خودتم خوب نوبت تو هیچوقت نمی-

 دونی! می

 

 دارد.ابروهایش را باال نگه می

 اینطوریه؟-

 همینطوریه!دقیقا -
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خیره به صفحه ی  کشد وبیرون می گوشی را از جیبش

 گوید:گوشی اش، خشک و سرد می

فکر نکن به حضورت احتیاج دارم، اصال! االنم اگه -

خوام سر قبول کردم که باشی، فقط بخاطر اینه که نمی

خود هرکاری دلت خواست بکنی و کلتو به باد بدی. 

کنی بدونم داری چیکار میحداقل پیش خودم باشی و 

 تره. خیالم راحت

 

 گوید:خواهم جوابش را بدهم که میمی

 شمارتو بگو.-

 

کند. گویم و او در گوشی اش سیو میشماره ام را می

تک زنگی روی گوشی ام زده تا شماره اش داشته 

 کند:باشم و سپس اضافه می
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نباید کسی مارو زیاد با هم ببینه. تا همین االنشم -

ش شد زیادی باهات برخورد داشتم. هروقت موقع

 کنم بیای جایی که میگم. خودم خبرت می

 

آید اما از آنکه برایم رئیس بازی در بیاورد خوشم نمی

دهد و او بی اهمیت چاره ای نیست! سرم را تکان می

 پرسم:ختیار میدر حال دید زدن اطراف است. بی ا

 تو کی هستی؟-

 

کند. انگار معنای حرفم را سرد و بی حس نگاهم می

 گویم:برای توجیه حرفم می درک نکرده.

اینکه اون شب چاقو خوردی، اینکه نرفتی بیمارستان، -

کنه، اینکه اینجوری دور و اینکه فامیلیت با علی فرق می

هم ببینن، برتو میپایی، اینکه میگی نباید من و تورو با 
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دونی نسیم چرا کشته شده، همه ی اینا اینکه انگار می

 نیستی! میگن تو اینی که نشون میدی

 

 گوید:شود و در جوابم میسوار ماشینش می

از اونجایی که توام االن یکی از بازیکنای این بازی -

 هستی، اولین قانونِ این بازی رو بهت میگم!

 

زند و شمانش میکنم. عینکش را به چگیج نگاهش می

قبل از آنکه درب ماشینش را ببند، سرش را به سمتم 

 گوید:یچرخانده و پوزخند زنان م

 فوضولی بیجا ممنوع!-

 :�🌺�قند سیاه

 قندسیاه #
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شود. با فشارم چرخانم و در باز میکلید را در قفل می

به دستگیره و باز کردن در خانه، موجی از تاریکی در 

زنم و صدایم خورد. متعجب کلید برق را میصورتم می

 کنم:را بلند می

 الرا؟ بتام؟ کجائید؟-

 

دارم و همراه کیفم روی اولین رم بر میا از سشالم ر

اندازم. سپس راهم را به سمت اتاق الرا کج مبل می

 زنم.کرده و در می

 الرا؟-
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رسد، در را باز جانبش به گوشم نمی وقتی صدایی از

کنم. نگاه خسته ام را کرده و چراغ اتاق را روشن می

راهم  چرخانم و با ندیدنش،در اتاق بهم ریخته اش می

زنم و با آنکه کنم. در میرا به سمت اتاق بتام کج می

جوابی دریافت  شنوم،دارم صدایش را از داخل اتاق می

کنم. اینبار بی آنکه در بزنم، به دستگیره فشاری نمی

 دهم.ه و در را هل میوارد کرد

 

نگاه پر افسوسم را آنقدر بر روی بتامی که رو به روی 

در حال پر کردن فیلم است،  رینگ الیتش ایستاده و

 گوید:دارم که نچی کرده و پر از حرص مینگه می

سروین خرابش کردی! دو ساعت بود داشتم این -

 خوای؟گرفتم. اومدی گند زدی توش. چی میفیلمو می
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ر تمام عصبانیتی که دارم، بر سر بتام خالی انگا

 زنم:کنم. داد میمی

 فیلم بخوره تو سرت! الرا کجاست؟-

 خوای باشه؟مدرسه. کجا می-

 

فشارم و تمام غیضم را در نگاهم لب روی هم می

چرخم و از در اتاقش فاصله ریزم. همانطور که میمی

 گویم:گیرم، میمی

را باشه. خودت خیلی بعد به من میگه حواست به ال-

حواست هست؟ امروز اصال کالس نداشت. یه شب من 

 تو نه؟ تونم این بچه رو بسپارم به نمی
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او هم از اتاق بیرون آمده و به منی که در گوشی ام 

 گوید:گردم با عصبانیت میدنبال شماره ی الرا می

یه بار نه؟ عمه ی من نصف هفته شیفت شبه! من از -

کجاست؟ صبح گفت میرم مدرسه حتی  کجا باید بدونم

 لباسای مدرسه هم تنش بود. 

 

مانم تا میچسبانم و منتظر گوشی را به گوشم می

دارد، بیشتر خورد و برنمیجواب دهد. هر بوقی که می

 گیرم. من چه مرگم شده؟!دلشوره می

 

گیرم. نشینم و سرم را میان دستانم میروی مبل می

با آن مردک بیشعور بحث  تمام دیشب نخوابیدم، صبح

آیم، کردم و حاال هم که برای استراحت به خانه می

 شوم!باید با این وضع مواجه 
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فهمد واقعا حالم خوب نیست که با لحن انگار بتام می

 پرسد:نرم تری می

 چرا امروز کالس نداشته؟

خواست ببرتشون اردو. خودش چند چون مدرسه می-

واد بره. حاال برای چی خروز پیش بهم گفت. گفت نمی

 باید لباس مدرسه بپوشه و بره؟

 

 نشیند.روی مبل کناری ام می

کنی سروین؟ گش میی که داری بزرکناحساس نمی-

 خب شاید پشیمون شده و خواسته که بره. 

 

 کنم:پر از حرص نگاهش می
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خواد گندت رو با این حرفا جمع کنی. الرا نمی-

 هرکاری بخواد بکنه به من میگه. 

 

گیرم و وقتی جمله ی لعنتی دوباره شماره اش را می

، شنومرا می "باشدمشترک مورد نظر خاموش می"

 شود. حالم بدتر می

 

گیرم. بعد از شماره ی صمیمی ترین دوستش را می

 پیچد.گفتنش در گوشم میپنجمین بوق، صدای الو 

 سالم نسرین جان، خواهر الرا هستم، شناختی؟-

 

تواند به آن طرف خط سر و صدای زیادی هست و نمی

کنم درستی صدایم را بشنود. به سختی حالی اش می
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دهد همه به اردو رفته ت و او جواب میکه الرا کجاس

 ایم و الرا نیامده!

 

و شالم را سرم  پرمشبیه به دیوانه ها، از جا می

کند کنم. به بتامی که با ترس رفتار هایم را نگاه میمی

 گویم:پرسد چه شده میو مدام می

لباساتو بپوش بریم دنبالش. اردو هم نرفته بتام. -

 معلوم نیست کجاست. 

 

فهمم. چشمانم حلقه بسته و دلیلش را نمی در اشک

قاتل شاید... شاید از حرف های یزدان ترسیده ام! اگر 

بفهمد دنبالش هستم و دست روی خانواده ام بگذارد 

 چه؟ 
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زنم. با این فکر، بی اراده و یک مرتبه زیر گریه می

 الرای من چه شده؟

 

مه در کند و بعد، بی مقدبتام اول هاج و واج نگاهم می

 گویم:میزنم و زیر لب مدام کشد. زار میآغوشم می

 نکنه بالیی سرش اومده باشه؟-

 

 سیاه قند#

 102پارت#

 

کند، با صدایی بتام همانطور که موهایم را نوازش می

 گوید:که رنگ آرامش و تعجب دارد می
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کنی؟ مگه بار اولیه که دیر آخه تو چرا اینجوری می-

 کنی؟ چته تو؟لیه که پیداش نمیمیاد خونه؟ مگه بار او

 

چه به این حال افتاده ام! یزدان  دانم برایمن می

گوید! من آدمِ این کار نیستم! من ترسوام! میراست 

 ترسو!

 

کنم. از آغوشش جدا شده و اشک هایم را پاک می

کشم و شالم که روی شانه هایم افتاده، روی سرم می

روم، با صدایی که گردم. همانطور که سمت در میمیبر

 گویم:از گریه خش دار و لرزان شده می

 منتظرتم.زود بپوش بیا پایین. تو ماشین -

 سروین...-
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تا می آید ادامه ی حرفش را بزند، کلید در قفل 

مانم. الرا در را باز کرده و چرخد و من سر جایم میمی

مانم که دو جعبه ی من هاج و واج خیره به دختری می

به سختی میان دستانش جا داده و متعجب بزرگ را 

 کند.من و بتام را نگاه می

 کنین؟ین شکلی نگام میسالم، چیزی شده؟ چرا ا-

 

وقت به خاطر ندارم که بر سرش داد زده باشم! هیچ

منی که شاید بیشتر از هرکسی برای بزرگ شدن الرا 

زحمت کشیده ام، حتی یکبار هم صدایم را بر رویش 

 کنم!م اما اینبار این کار را میبلند نکرده ا

 کدوم قبرستونی بودی؟ -
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 کنم:را بلند تر می کند! صدایممنگ و مات نگاهم می

دونی مردم و زنده شدم؟ با لباسای مدرسه اگه می-

 مدرسه نرفتی پس کجا رفتی؟ چرا گوشیت خاموشه؟

 

 لرزند.لب هایش می

 من...-

 

 گذارم حرف بزند:نمی

گفتن رو  دروغبزرگت کردم؟ کی  من تورو اینجوری-

بهت یاد داده که اینقدر راحت بهم دروغ میگی؟ من 

محدودت کردم که برای بیرون رفتن و  کی و کجا

کنی به هوای مدرسه پیچوندن ما لباس مدرسه تنت می
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مگه تاحاال جلوتو گرفتیم  زنی بیرون؟رفتن از خونه می

 ا میدی؟برای بیرون رفتن از خونه که دروغ تحویل م

 

فهمم که از صدای بلندم بغض کرده. اما اهمیتی می

 شتباهش تاوانی دارد!ندارد! باید بفهمد که هر کار ا

دونی، اشتباه کردم! گفتم محدودت نکنم که ولی می-

خواستم فکر نکنی دختر بودن یعنی محدود بودن. می

جوری بارت بیارم که فکر نکنی فرقی با پسرا داری. 

 نداری!  ولی تو لیاقت

 

با چشمانی پر از اشک، دو جعبه ای که روی هم چیده، 

دلخوری و ناراحتی اش کوبد و با تمام روی میز می

 گوید:می
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دونی چیه سروین؟ تو فقط ادای کسایی که درکت می-

کنن رو در میاری. وقتی بهت کنن و بازخواستت نمیمی

گفتم چه اشتباهی کردم و چیشده، سر کوفتم نزدی 

زنی. حرفای االنت بخاطر همون کار االن داری میولی 

 اشتباهمه. راست میگی. من لیاقت ندارم!

 

رود، اما نرسیده به در، گردد و سمت در خانه میبر می

 گوید:گردد و با صورتی اشک آلود میبر می

در ضمن، رفته بودم برای تولدت کادو و کیک بخرم. -

بتام نفهمه  خواستماگه هم لباس مدرسه پوشیدم، می

و جلوت سوتی نده که سوپرایز بشی. ولی تو حتی 

 خواستی بهم چیرنذاشتی من توضیح بدم برات! ه

 گفتی.
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هیچوقت لحن و نگاه الرا را تا این اندازه دلخور و 

گذارد گوید و حتی نمیدلشکسته ندیده ام! این را می

منِ هاج و واج و خشکیده، حرفی بزنم. از خانه بیرون 

رود. من اما... همانجا روی ند و بتام دنبالش میزمی

خیره کند و منگ و مات به جایی مبلی سقوط می

گیرد. سوزد و بغض تمام گلویم را می. قلبم میمانممی

چشمم به باکس کادو و جعبه ی زیری اش که احتماال 

لرزند. من چه کردم؟ افتد و لب هایم میکیک باشد می

 قلبِ دخترکم را شکستم؟

 

 قندسیاه #

 103پارت#
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خانه در تاریکی محض فرو رفته. صدایی از هیچ کجا 

و من روی همان مبلی که ساعاتی  رسدبه گوشم نمی

قبل سقوط کردم، در خود جمع شده ام. چند دقیقه یک 

دهد و من با تمام بار، بغض گلویم خودی نشان می

توانم گریه کنم. شاید هم... زنم. نمیقدرتم پسش می

خواهم ضعیف باشم. خواهم که گریه کنم. نمیینم

 توانم بیشتر از این ضعیف باشم!نمی

 

همچنان به همان جعبه ی کادو و کیک خیره نگاهم 

کنم قطعا کیکم تا به االن خراب مانده. با خودم فکر می

 شده. گرچه اهمیتی هم ندارد! 
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لرزاند. ویبره ی گوشی ام برای صدمین بار، جیبم را می

کنم. حتی حوصله در جیبم کرده و رد تماس می دست

 م ندارم! ی مامان را ه

 

گیرم و شقیقه ام را روی ی میچشم از جعبه ی لعنت

گذارم. صدای در اتاق را زانوی جمع شده ام می

دهم. طولی شنوم و عکس العملی نشان نمیمی

رود و صدای سمت مبل کمی فرو میکشد که آننمی

 نشیند.ایم میهآرام بتام در گوش

 نخوابیدی؟ چرا-

 

گذارم و دوباره به جعبه ی چانه ام را روی زانویم می

شوم. بی توجه به سوالی که پرسیده می دو خیرهکا

 کنم:زمزمه می
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 به نظرت چی برام خریده؟-

 

شنود. با مکثی کوتاه زمزمه ام آرام است اما بتام می

 دهد:جواب می

 کنی خب؟چرا بازش نمی-

 

تواند دی دارم که در این تاریکی که حتی نمیزیا توقع

ه در سرم چه بفهمد ک حالت صورت و چشمانم را ببیند،

 گذرد؟می

 

بینم که از جا بلند هاله ای از هیکل درشتش را می

 گویم:شود. بی اراده میمی

 چراغارو روشن نکن!-
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داند که دوست ندارم هیچکس من را در این می

د! او همه چیز را خیلی خوب وضعیت اسفناک ببین

 داند!می

 

کند و سمت میآباژورِ کم نورِ گوشه ی سالن را روشن 

آید. رود. لبخندی روی لب هایم میجعبه ی کادو می

بیخود نیست که او را یک جورِ دیگری دوست دارم! 

 خواند.همیشه حرفِ دلم را می

 

آن  کند. نور کمی که ازنشیند و جعبه را باز میکنارم می

ا گذارد که لبخندِ کم جانش ررسد، میطرفِ سالن می

 ببینم.

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کشد کرده و چیزی از داخلش بیرون میدست در جعبه 

 کند. چنان در تاریکی برقکه چشمانم را گرد می

 بینمش! تاجِ عروس! زند که به راحتی میمی

 

کنم لبخندِ تلخم بی اراده است. به صورت بتام نگاه می

لبخند او هم شباهتی به لبخند ندارد!  بینم کهو می

 ند:کمزمه میبیشتر به زهرخند شبیه است! ز

 خیلی قشنگه!-
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دهم و بغض تمام گلویم را فرا گرفته. سرم را تکان می

 گویم:به سختی می

 خیلی. از کجا پول آورده و چیز به این گرونی خریده؟-

 

دزدم و سرم را کمی می بتام خیره ام مانده. نگاهم را

 انم. چرخمی

 سروین؟-

 هوم؟-

 

 گوید:با مکثی کوتاه می

 خوای بهشون بگی؟نمی-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بلعم و بیشتر در خودم جمع آب گلویم را به سختی می

دهم، خودش به حرف شوم. جوابش را که نمیمی

 آید:می

دونی اگه مامان تا همین االنشم خیلی دیر شده. می-

چیزی رو ازشون مخفی کردی اینا بفهمن همچین 

 شن؟چقدر از دستت ناراحت می

 

خواهد. اما به اشک هایم اجازه ی بارش میدلم گریه 

 دهم!نمی

 تونم بتام!نمی-

 باید بگی. نمیشه که نگی. -

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گوید، اما خسته و دانم که دارد درست میته دلم می

دهم عصبانیتم را بر سر کالفه ام! آنقدر که ترجیح می

خالی کنم. برای همین هم حرص زده سرم را بتام 

 سمتش چرخانده و می غرم:

یه نگاه به اونی که تو دستته بکن. یکم به لبخند -

مامان و آرامش بابا فکر بکن. همشون خوشحالن. 

خوشحال از اینکه من دارم خوشبخت میشم. با کسی 

که عاشقشم. همشون منتظر ازدواج ما هستن. بعد تو 

بگو علی به جرم قتل گوشه ی میگی برو بهشون 

 خوای؟زندانه؟ آره؟ اینو ازم می

 

 م بر عکس من آرام است. آرام تر از همیشه!بتا

 خوای من بگم؟می-
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خورم از پیشنهادی که چندان بد هم نیست. جا می

گذارم و به روبه رو خیره دوباره چانه را روی زانوام می

 دهد:مانم. بتام ادامه میمی

کنم که تموم تالشم رو میزنم. حرف میمن باهاشون -

 جام هر کاری. فعال دست نگه دارن برای ان

 

 زنم:پوزخند می

خوای بهشون بگی که علی متهم به قتل کسیه که می-

قبال عاشقش بوده و باهاش رابطه داشته؟ و بعد هم 

خوای که دختر بیچاره و بخت حتما ازشون می

 نه. نه؟برگشتشون به پای داماد قاتلشون بمو
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رسد. وقتی هیچ صدایی از جانبش به گوشم نمی

کنم و طعنه وار شود نگاهش میمی مکثش طوالنی

 گویم:می

خوای بهشون بگی مردم پشت آها راستی، نمی-

خوای بگی چطور انگشت نمای سرمون چیا میگن؟ نمی

 این و اون شدیم؟

 

 بازد:کند و آرامشش رنگ میتیز نگاهم می

کنی که آدما فکر می به اراجیف اینشینی همش می-

خورن. تو گوه زیاد می این شده حال و روزت نه؟! مردم

 چیکار به خورد و خوراک اونا داری؟
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 105پارت#

 

 شود:صدایی در گوشم طنین انداز می

خوای شعار بدی که حرف مردم مهم حتما االن می"

بهت  نیست و این چرندیات. ولی تاحاال مرد نبودی و

نگفتن زنت با کسی که قبال باهاش رابطه داشته توی 

تنها بوده. بهت نگفتن بی غیرت. نگفتن که خونه 

بفهمی این چرت و پرتا فقط به درد شعار دادن واسه 

 "خوره. نه زندگی خودتبقیه می

 

شناسم! صدای یزدان است. با این صدا را خوب می

ه همان لحن سرد و کوبنده ی مخصوص به خودش ک

 کند!مو به تنت راست می
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گاه علی گفت. آن روز این چند جمله ی لعنتی را روز داد

آمدند و امروز حرف هایش چقدر به نظر ممضحک می

دهم! این حرف ها فقط به درد شعار دادن به او حق می

خورند. به درد داستان ها و جمالت سنگین می

ی اینستاگرامی! تا زمانی که زیر بار سنگین حرف ها

فهمی جریان از چه قرار است و مردم قرار نگیری، نمی

خواهم زیر بار نگاه سنگین و تی، من چطور میبه راس

 حرف های سنگین ترِ این مردم تاب بیاورم؟

 

آید شود، نزدیک تر میکمی بعد، بتام از کنارم بلند می

شود. بوسه ی گرمش روی سرم، دلم را گرم و خم می

 کند. مثلِ همیشه!می

نگران هیچی نباش خاله سوسکه. همه چی درست -

 میشه. 
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تش روی سرم، لبخندی روی لب هایم می نوازش دس

 آورد. 

 برو بخواب دیگه. باشه؟-

 

گذارم و او با گفتن شب بخیری چشم روی هم می

 رود.گردد و به اتاقش میکوتاه، بر می

 

کنم و جعبه ی روی مبل را با رفتن بتام، دست دراز می

دارم. درش را باز کرده و به تاج زیبایی که در یبر م

دانم که تمام پس دوزم. میم میچش جعبه هست

 اندازش را داده تا این را برایم بخرد. 
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توانم بغض نکنم! او تمامِ پس اندازش را داده تا نمی

برایم کادوی تولد بخرد، تولدی که هیچکس یادش 

ذر خواهی نبوده. آنوقت من، دلش را شکستم و حتی ع

 هم نکردم!

 

اتاقش  زند که همین حاال بهلحظه ای به سرم می

توانم به خودم بروم، در آغوشش بکشم و تا می

فشارش دهم. برای حرف های امروزم معذرت بخواهم 

و بگویم که لیاقتش خیلی بیشتر از چیزی ست که 

دانم که در این ساعت خواب نصیبش شده. اما می

 ی برای این کار نیست!است و االن وقت مناسب

 

شی ام دوباره بندم. گوکشم و در جعبه را میآهی می

کنم بتام لرزد. فکر نمیشود و میصفحه اش روشن می
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و الرا از اتفاق امروز چیزی به مامان گفته باشند. پس 

قطعا یادش آمده امروز تولدم بوده و از آنجایی که 

ام. اما  کند قهر کردهکنم، فکر میمدام رد تماس می

اشد، داند اینکه کسی تولدم را به یاد داشته بمامان نمی

 کنم!آخرین چیزی ست که به آن فکر می

 

کنم و دلم هوس هوای خنک نگاهی به در بالکن می

شوم و شالم را از روز کند. از جا بلند میبیرون را می

زنم دارم. گوشی را هم از روی میز چنگ میمبل بر می

روم. شال را دور شانه هایم ن میو به سمت بالک

 کنم.ز میاندازم و در بالکن را بامی
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هوای خنک مهر ماه لرزی دوست داشتنی به تنم 

لرزد. خودم اندازد. گوشی ام دوباره میان دستانم میمی

خواستم به مامان زنگ بزنم و حاال که خودش می

 دوباره زنگ زده، چه بهتر!

 

خواهم تماس را وصل آورم و میباال میام را گوشی  

خورد. چشم کنم که نگاهم به شماره ای ناشناس می

گذرانم و کنم و شماره اش را چند بار از نظر میریز می

 کنم:بی رغبت تماس را وصل می

 بله؟-

 خواب نبودی خانم دکتر؟-
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 فقط همین یکی را کم داشتم!

زنگت رو  تو که کنه؟یعلیک سالم. دیگه چه فرقی م-

 زدی. خوابم اگه بودم بیدارم کرده بودی.

 

 خندد:آرام می

سالم. گفتم شاید نصفه شب زنگ بزنم خوش اخالق -

تر باشی. دیدم نه، کل ساعتای روز این مدلت این 

 شکلیه.

 

 گوید بد اخالق!کی به کی می

 زنگ زدی همین چرت و پرتارو بگی؟-

 زدن!ل حرف این مداز خانم دکتر مملکت بعیده -
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حتی شوخی کردن هم بلد نیست! این لحن خشک و 

 گذارد حتی لبخندی نیم بند بزنم. سردش نمی

 حرفت رو بگو آقای مودب!-

 

 گوید:مکثی کوتاه کرده و با صدای ضعیفی می

 اونایی که اون شب بهم چاقو زدن...-

 

 دهم:کنجکاوانه جواب می

 خب؟-

داد که کی م. لو انداختچند روز پیش یکیشون رو گیر -

 اجیرش کرده. دارم میرم سراغش...
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شود! یزدان نمی دانم چرا ناخوداگاه بند دلم پاره می

برایم مهم نیست اما... اگر بالیی سرش بیاید، من چه 

 کنم؟ 

 

شوم. مگر تا به حال با خودم از این فکر متعجب می

ان نبودنش چه کرده ام؟ اما... اما واقعیت را نباید کتم

ترسم! بعد از اتفاق امروز و ترسم از نبودِ ی! من مکرد

الرا، حاال اگر کسی شبیه به یزدان هم وجود نداشته 

 ترسم!باشد... خیلی خیلی می

 تنها میری؟-

 

 دهد:گلویش را صاف کرده و جواب می

 آره. -
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اگه چیزیت بشه چی؟ اصال جایی که میری کجا -

بری که اگه خهست؟ حداقل آدرسش رو به من بده 

 نشد یه کاری کنم.ازت 

 

اینبار لحنش دیگر سخت و خشک نیست! اینبار 

 ریزد:شیطنت از کالمش می

کردم دوست داری برم زیر هیجده همیشه فکر می-

 کردم؟چرخ. یعنی اشتباه می
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صادقانه و با صدایی لرزان، تمام ترس و ناراحتی ام را 

 دهم:نشانش می

 ترسم!خیلی می من-

 

دهد، هم لحن خورد! این را هم مکثش نشان میجا می

 گیجش.

 از چی؟!-

 

ترسم حرف بزنم و صدایم رسوایم کند. اما باید می

 حرف بزنم! باید با یک نفر حرف بزنم!

 خورم.تو راست میگی. من به درد این کار نمی-

 چیشده؟-
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کنم نگران شده! اشک در چشمانم حلقه احساس می

لعنت به منی که حتی مقابلِ خودم  ت به من!ده و لعنز

 خواهم گریه کنم!هم غرور دارم و نمی

امروز... امروز از بیمارستان اومدم خونه. خواهرم نبود. -

زنگش زدم. گوشیش خاموش بود. قرار بود بره مدرسه 

ولی مدرسه هم نرفته بود. دیوونه شدم. قلبم داشت از 

 ...ترس وایمیساد. حتی... حتی

 

به او سخت است! اما غرورم را کنار گذاشته و نش گفت

 گویم!واقعیت را می

حتی زار زار گریه کردم. گفتم حتما قاتل فهمیده -

افتادم دنبالش. یه بالیی سر خواهرم آورده. رسما 

افتادم و همونجا فهمیدم که آدمش داشتم پس می

 نیستم.
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 گویم:میجوشد وقتی انگار در گلویم اسید می

دونم! تو حق داشتی. رسویی ام! میی آدم تمن خیل-

حق داشتی که نذاری بیام توی این ماجرا. وقتی با 

همچین چیزی اینجوری کنم با چیزای بدتر از این 

 خوام چیکار کنم؟می

 

 دهد:کشد که با لحنی نرم و آرام جواب میطولی نمی

 ببین منو...-

 

 شود:حواسم جمع صدایش می

ریه گیری که گسفت میاینجوری خودت رو چرا -

 نکنی؟
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 دارد!زند! او دست از غافل گیر کردنم بر نمیخشکم می

تو ترسو نیستی، من کامال بهت حق میدم! حتی برای -

 اینکه االن گریه کنی هم حق میدم بهت!

 

 مسخره است که دوست دارم همچنان حرف بزند؟ 

 

خواند که با مکثی کوتاه ادامه انگار حرف دلم را می

 دهد:می

لیال چند سال پیش افسردگی شدیدی گرفت. لیال  -

دختر مغرور و سفتیه. اون موقع ها که افسردگی گرفته 

بود، با اینکه به گریه کردن احتیاج داشت، این رو از 

اون موقع ها علی خیلی باهاش حرف گرفت. خودش می
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کرد حالش رو خوب کنه. و تا حدودی زد و سعی میمی

 دونی با چه ترفندی؟هم موفق بود. می
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 دهد:صدایم به خوبی کنجکاوی ام را نشان می

 نه، چه ترفندی؟-

گفت هروقت دیدی حالت بده، گریه کن. بهش می-

خسته بشن و خوابت ببره.  اونقدر گریه کن که چشمات

این فکر کن که امشب گریه کن و خودتو خالی کن و به

و خالی کنی، فردا که بلند رو اگه گریه کنی و خودت

میشی، حالت بهتره. فردا آدم قوی تری هستی چون تو 
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اشتی. و من هر شب یه شب سخت رو پشت سر گذ

شنیدم و صبح روز صدای گریه ی لیال رو از اتاقش می

دیدم که حالش بهتره. االنم دارم به تو پیشنهاد می بعد

 کنم، هرجا حس کردی حالت بده و هیچ راهی برایمی

خوب شدن نداری، گریه کن. وقتی خوب گریه کردی و 

خالی شدی، برای درست کردن چیزی که حالت رو بد 

ترسم؟ خب بترسی! از جات بلند شو. میگی می کرده

 ی آدمها ترس هست... ترس یه چیز عادیه! تو دل همه

 

 پرم:بی اختیار میان حرفش می

 تو دل تو هم هست؟!-

 

 د:دهصریح و صادقانه جواب می

 معلومه!-
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 زنم:نیشخند می

محاله! تو مثلِ یه ربات بی احساسی! انگار توپ هم -

 تونی بترسی؟تونه تکونت بده. تو از چی مینمی

 

 خندد:آرام می

 ربات؟-

 

 دهم:میمصرانه جواب 

 آره. بهترین توصیف از تو همینه. -

تونی پس بذار قانون دوم رو بهت بگم. تو می-

تونی نی غمگین باشی، میتوخوشحال باشی، می

 تونی احساساتی بشی، اما... بترسی، می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 دهد:تاثیر گذار ادامه می

اما حق نداری این رو نشون بدی. به قول خودت... -

کنه، باید هرکی نگاهت میباید مثل یه ربات باشی! 

 نتونه احساس درونت رو متوجه بشه.

 

 دهد، نیست؟یعنی یزدان، چیزی که نشان می

ری ترست، احساساتت، غمگین یا خوشحال د بذانبای-

بودنت و خیلی از حسای دیگه ای که توی وجودته، 

بهت غلبه کنه. باید خودت رو کنترل کنی. حاال که توی 

داری که یه جاهایی بترسی،  این راه پا گذاشتی، حق

اما حق نداری بذاری ترست تورو بکشه پایین. 

ی باال. برعکس، باید ازش ریسمون بسازی که بر

 متوجهی چی میگم؟
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گذرد، این مرد، راه جدیدی تری برای شگفت هرچه می

شد به او بگویم چقدر کند. کاش میزده کردنم پیدا می

 صدایش تاثیر گذار و پر نفوذ است!

 فهمم!می-

خوبه. ببین من کم کم باید برم، زنگ زدم که بهت -

ی. کنبگم، اگه اتفاقی برای من افتاد، هیچ کاری نمی

هیچ کاری! فقط هرچی اطالعات دستت هست میدی به 

 شناسی؟رضا. رضارو می
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زند که انگار دارد نگرانش هستم! وقتی جوری حرف می

 توانم نترسم؟می کند، چه طوروصیت می

 نه!-

فرستم. اگه اتفاقی وکیل منه. شمارش رو برات می-

تی داری بهش بده. برام افتاد، برو پیشش و هر اطالعا

یه سری حرفا هم هست که اون باید بهت بگه. باهاش 

 طبق قانون اول؟همکاری کن. اما 

 

منتظر است که ادامه ی حرفش را من کامل کنم. آنقدر 

 کنم.تاثیر قرار گرفته ام که حتی کل کل هم نمیتحت 

 کنم.باشه. فوضولی بیجا نمی-

کنم، اکید میآفرین! بازم میگم، سر خود هیچ کاری، ت-

 ؟کنی. فهمیدیهیچ کاری نمی
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 دهم:مطیعانه جواب می

 فهمیدم.-

 خوبه. پس فعال خدافظ خانم دکتر.-

 

 کنم:بی اراده زمزمه می

 مواظب خودت باش...-

 

خواهم از اون تشکرکنم اما چاره گوید. نمیچیزی نمی

 دهم:ای ندارم. به سختی ادامه می

 . خدافظ.ممنون... بخاطر حرفای امشبت..-
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آورم و به تماس پایان یافته نگاه گوشی را پایین می

شود که نزدیک به ده دقیقه، با هم کنم. باورم نمیمی

 صحبت کردیم، بی آنکه دعوا کنیم!

 

گیرم. به گذارم و خودم را بغل میام را جیبم میگوشی 

کند، خیره ماه کاملی که در آسمان یکه تازی می

 گذرانم. ت اخیر را از ذهن میشوم و تمام اتفاقامی

 

کنم. کشم فکر میبه تمام درد هایی که کشیدم و می

خواهد فریاد بزند که آهای مردم... من چقدر دلم می

به دادم برسید. اما اصال درد را  درد دارم. درد دارم...

شود گفت من درد دارم شود گفت؟ چه طور میمگر می

؟ درد را فقط باید گوییو دیگران بفهمند که تو چه می
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احساس کرد و من حاال با تمامِ جانم دارم درد را 

 کنم.احساس می

 

حالم بد است! خیلی بد! آنقدر که بی اراده به یاد حرف 

اینبار بی آنکه تعلل کنم، بغضم را رها افتم و یزدان می

کنم. اشک هایم یکی پس از دیگری گونه هایم را می

 .ندرسمی شویند و به چانه ام می

 

شود تنها با من خسته ام! و معنای خستگی را هم نمی

گفتن نشان داد. و چقدر سخت است وقتی بگویی 

 گویی!خسته ام، بگویی درد دارم و کسی نفهمد چه می

 

 ندسیاهق#
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 یزدان#

 

گوشی را از گوشم پایین می آورم و تماس را قطع 

ا کشم، چشمم به رضکنم. سرم را که باال میمی

خورد که روی صندلی چسبیده به دیوار نشسته و از می

به وضوح  داخل آیینه خیره ام مانده. در چشمانش

شود حرص و دلخوری را دید! سرم را به معنای چیه می

 زند:دهم و او طعنه وار لب میتکان می

کاش جای اینکه اینقدر نگران بقیه بودی یکمم به -

 فکر خود احمقت بودی!
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یب برایم تازگی دارد ه ای که عجچشم به چهر

توانم باور کنم که من دوزم. خودم به سختی میمی

 یزدانم، چه برسد به بقیه!

 

 خطاب به گریموری که مشغول بستن موهایم است

 گویم:می

 من باید برم کم کم، تموم نشد؟!-

 

رود. اینبار شود و سمت در میرضا از جا بلند می

 گوید:تی میصدایش پر از عصبانیت است وق

 من میرم، خدافظ.-
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کشم تا فشارم و نفسی عمیق میچشم روی هم می

آرامشم را حفظ کنم. چرا رضا گاهی از یک بچه هم 

 شود؟بچه تر می

 

 ه الحق کارش را خیلی خوب بلد است،گریموری ک

 گوید:رود و خیره به صورتم میکمی عقب می

 االن دیگه تموم شد.-

 

ند و من از کگردنم بسته باز میسپس پیشبندی که دور 

شوم. گریمور روی سر شانه های بارانی بلند جا بلند می

 گوید:تکاند و پر از فخر میو مشکی ام را می

 د؟چطوره؟ خوشتون اوم-
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بیش از اندازه خوشم آمده! رنگ پوست تیره شده ام، 

ابرو ها و ریش های مشکی ام، موهای مشکی رنگی که 

بستن استفاده شده، جای بخیه  شان برایاز بلندی

که کمی گوشتی شده اند، روی گونه ام، لب هایی 

انی که با لنز رسند و چشمابروهایی که پر تر به نظر می

ه اند، همگی اینها چهره ام را به رنگ مشکی در آمد

تغییر داده اند. اما، اما از هیچکدوم از اینها به اندازه ی 

ده، خوشم نیامده. خطوطی که روی صورتم استفاده ش

به شکلی صورتم گریم شده که چهره ام خشن و 

رسد و این برای من به شدت خوب ترسناک به نظر می

 ت!و سودمند اس

 

 گویم:لب می دهم و زیرسرم را تکان می

 خیلی خوبه.-
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بعد از چند جمله صحبت با پسر جوان و گریمور، از 

ه زنم. به محض ورود بخانه ی نقلی اش بیرون می

بینم که به ماشینم تکیه کوچه ی تاریک، رضا را می

کف داده و با حرص، نوک کفشش روی آسفالت های 

نشیند. میکوبد. لبخند محوی روی لب هایم خیابان می

 شود!نگفتم گاهی شبیه به بچه ها میبیخود که

 

کشم و نزدیکش که قدم های آرامم را سمتش می

 گویم:رسم میمی

 ستی بری!تو که می خوا-

 

کشد. همچنان دلخور است و به او، سرش را باال نمی

 دهم!دهم و حق نمیحق می
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 تو این ساعت پیاده بدون ماشین کجا راه بیفتم برم؟-

 

کنم اگر رضا نبود، اگر او را هم با خودم فکر می

 خواستم چه کنم؟نداشتم، می

 

دانم چرا یکباره پا جلو شود! نمیدانم یکهو چه مینمی

گذارم و مردی که سر به زیر انداخته و از دلخوری می

 کشم.کند را، به آغوش میهم نمینگا
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 گویم:زنم و میآرام روی کمرش می
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دونی، یزدان صدتا نگران نباش رفیق. تو که خوب می-

 جون داره. قرار نیست چیزیم بشه.

 

ند، زتمام حرصش را با ضربه ای که روی کمرم می

خندم. او با یگویم و مدهد. آخی نمایشی مینشانم می

 دهد:حرص جواب می

دونم که تو تا وقتی منو نکشی آره خیلی خوب می-

 میری.نمی

 

کنم. چراغ کشم و نگاهش میند به لب، عقب میلبخ

شوند که حاالت صورتش را ببینم. های کوچه باعث می

 گوید:اندازد و میچینی به بینی اش می

 این شکلی نگام نکنا. من ماچ و اینا نمیدم.-
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 مانم. خندم و متاسف خیره اش میدر گلو می

 کشی نه؟تو هیچ حالتی دست از مسخره بازی نمی-

ه مسخره بازی ای؟ اگه میدیدی نگاهای خودتو، چ-

فهمیدی چی میگم. مرتیکه انگار خودش ناموس می

 نداره!

 

 ذارم.خنده کنان دست که روی شانه اش می گ

 یه لحظه جدی باش ببین چی میگم بهت.-

 

دانم که جنگی در برپاست. می دانم که درونش چهمی

کند. درست خواهد با این اراجیف خودش را آرام می
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کنم تا یک ساعت دیگر زنده مثل منی که دارم فکر می

 خندم تا رضا نفهمد من هم ترسیده ام!ام یا نه، اما می

 بنال ببینم.-

 

کنم و طبق عادت همیشه ام وقتی مع میم را جخنده ا

 کنم. خواهم جدی حرف بزنم، گلو صاف میمی

کنم با این گیریم کسی من رو ببین، فکر نمی-

اسه، ولی اگه، اگه اتفاقی برام افتاد، همه ی بشن

چیزایی که چند ساعت پیش توی ماشین بهت گفتم، 

قت کنی. رضا، باور کن هیچوهمشو مو به مو اجرا می

بخشمت اگه حرفامو جدی نگیری و خودتو قاطی نمی

 این ماجرا بکنی. فهمیدی؟

 

 خندد:تلخ می
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ای منو خوجناب کیانی، اگه بمیری دیگه چه جوری می-

 نبخشی؟

 

 خندم. اما تلخ تر از او!من هم می

 اون موقع روحم دست از سرت بر نمی داره.-

 

 کشد. اشک در چشملبخند از روی لب هایش پر می

شود و اینبار اوست که محکم در هایش جمع می

 کشد. رفیقِ احساساتیِ من!آغوشم می

 

ماند و سپس کنار به همان شکل می چند ثانیه ای

 گوید:با لحنی گرفته می گوشم
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هیچیت نمیشه دیوونه. درسته خیلی از دستت کفری -

ام که نذاشتی باهات بیام، ولی با این حال مطمئنم که 

 گردی.ا، هر جا که بری، سالم بر میتو تک و تنه

 

 کند:می خندد و اضافه می

به قول خودت یزدان صدتا جون داره! ما قراره با هم، -

 خیلیارو بگیریم. پس باید برگردی!تقاص خون 

 

از من فاصله می گیرد و چند ضربه ی آرام به شانه ام 

 زند. می

تونه اصال نترس! هیچ کس تورو با این قیافه نمی-

 شناسه. االنم سوار شو که بریم. خیلی دیر شده.ب
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رود. من اما خودش می چرخد و سمت در راننده می

کنم که خدا هیچوقت همانجا مانده ام و به این فکر 

بندد. هیچوقت تمام نعمت تمام درها را به رویت نمی

کند. رضا درست همان هایش را یک جا از تو دریغ نمی

تا این روزهارا تاب بیاورم.  نعمتی است که برایم مانده

همان دری ست که خدا به رویم نبسته تا بتوانم کمر 

 صاف کنم.
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شوم و از زیر کاله بارانی ام، با از ماشین پیاده می 

کنم. خیابان سوت و کور تر از دقت اطرافم را نگاه می
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. خم آن است که چیز مشکوکی توجهم را جلب کند

و از شیشه ی نیمه باز ماشین به رضا  شوممی

 گویم:می

اگه چیز مشکوکی این اطراف دیدی پیام بده رو -

 گوشیم.

 باشه.-

 بیا رضا! درای ماشین رو هم قفل کن.نخوا-

 حواسم هست.-

 

ایستم و به شود. صاف میخیالم تا حدودی آسوده می

دارم. از کوچه ای دراز سمتی که باید قدم بر می

شوم. احساس ارد کوچه ای بن بست میگذرم و ومی

کنم با هر قدمی که بر می دارم، تپش های قلبم تند می

افتم. کاش  سروین پایدار میحرفِشوند. به یادِ تر می
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دید کسی که ربات خطابش کرده، حاال اینجا بود و می

 زند!قلبش از ترس و هیجان چطور می

 

 رسم که فری سه دستآخر بن بست، به دری می 

بار پشت آدرسش را داده بود. طبق گفته ی خودش، دو 

زنم. سر هم و یک بار با مکثی کوتاه، تق تق به در می

 رسد:ه صدایی به گوشم میهمان لحظ

 کار داری؟چی-

 اومدم به گربتون شیر بدم!-

 

کشد تا شان این است! چند ثانیه طول میرمز این هفته

رشانه و قوی درب آهنی به رویم باز شود و مردی چها

 هیکل، با چهره ای خشن از در بیرون بیاید.
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کنم خونسرد تر از همیشه به نظر برسم. او به سعی می

کند و من حتی یک ثانیه، چشمانم را از نگاهم میدقت 

کنم! بدون کوچکترین حرفی، چپ و نگاهش جدا نمی

گذارند و سپس راست کوچه را به سرعت از نظر می

 داخل شوم. کنار می ایستد تا 

 

کشم. نفسم به محض ورودم، کالهم را از سرم می

شود و انگار، گذشتن از اولین مانع، ناخوداگاه رها می

 کند!کمی آرامم می

 

اندازم و قدم های چشم به راهروی تاریک و باریک می

توانم می کشم. از بیرون خانه،آرامم را سمتش می
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، جایی داخلش را هم حدس بزنم. به احتمال زیاد

 تاریک و وهم انگیز باشد.

 

ثانیه ای که این فکر نگذشته، که با گذر از راهروی 

ه چشمانم را خیره شوم کباریک، وارد سالنی می

کند. سالنی به شدت مجلل و پر نور، با معماری ای می

بی نظیر و زیبا! همه چیز پر زرق و برق و شیک است و 

این شکل خانه به باورش سخت است که داخل این 

 باشد!

 

که وسط  صدای بلند موزیک و عده ای دختر و پسر

ست که توجهم را سالن مشغول رقصند، اولین چیزی

کند. نگاه از دخترِ نیمه لختی که آویزان گردنِ جلب می
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مردی شده و خودش را هماهنگ با او پیچ و تاب 

 گیرم. دهد می گیرم و افراد دیگر را زیر نظر میمی

 

نوشند و تاده اند و میری ایسوشه و کنابعضی ها گ

زنند. ظاهر اکثریتشان خوب است. منظورم از حرف می

 ارزد.خوب این است که سرشان به تنشان می

 

گوشه ای قفسه ای پر از نوشیدنی های مختلف است  

و قسمتی دیگر، پله ای مارپیچی قرار دارند که به طبقه 

 کند.ی باال راه پیدا می

 

ه ی پایین، همانجایی طبق گفته بود کهفری سه دست 

کنم و ست که باید بروی. نامحسوس اطراف را نگاه می
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بینم که به طبقه ی پایین این خانه راه جایی را نمی

 داشته باشد! 

 

کنم. اولین روم و نوشیدنی ای انتخاب میسمت بار می

جرعه از مشروبی که انتخاب کرده ام، گلویم را به 

و حتی به زنی که دهم اهمیتی نمیسوزاند. شدت می

کنم. لحظه نگاه هم نمی کمی آنطرف تر خیره ام شده،

خورد. چیزی شبیه به ای، چیزی در دلم پیچ می

زند و دلشوره! شبیه به ترس!قلبم به سینه ام لگد می

گیرم تا مبادا نگاهش من افسارِ نگاهم را در دست می

 به سمتِ آن زن بچرخد.

 

سمت سالن ق سمت خلوت ترینمی چرخم و به 

 روم. جایی که تاریک تر از قسمت های دیگر است.می
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نشینم و جامِ میان انگشتانم را روی ران روی مبلی می

گذارم. همانطور که انگشت شستم را روی لبه پایم می

کشم، به دقت مشغول دیدِ زدن اطراف ی جام می

کن، ادی ترین شکل ممشوم و هر از گاهی، به عمی

اندازم. گاهی مشغول نگاه گذرایی به همان زن می

حرف زدن با مردی که کنارش ایستاده است، گاهی 

کند و گاهی خیره ی کمی از نوشیدنی اش را مزه می

شود. نگاهش از همین فاصله، شبیه به کسی من می

نیست که چیزِ آشنایی دیده، شبیه به کسی ست که 

 دهد!رض کنم، طناب میدارد نخ که چه ع
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خیلی عادی تک تک افراد حاضر در مهمانی را زیر نظر 

کند به جز گیرم. شخص خاصی توجهم را جلب نمیمی

همان زنی که حواسش را به من داده. چاره ای نیست! 

زنم و لبخند نگاه مستقیمم را به چشمانش گره می

دهم. با همان فاصله ی نسبتا زیاد کجم را نشانش می

دارد بیند. با ناز سمتم قدم بر میمیم چراغ سبزم را ه

رسد، لبخندی پر معنا روی لب های و وقتی نزدیکم می

کشد. مبل رو به رویی ام را برای نشستن سرخش می

خورد. انتخاب کرده و جرعه ای از نوشیدنی اش را می

اندازد و به پا روی پا می مقابل نگاه خیره و مستقیمم،

قرمزش، کوتاه تر به نظر  دکلته ی کوتاه واین تربیت، 

 آید.می
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نگاهم از پاهای برنزه و خوش تراشش کنده شده و  به 

 زند:رسد. او با وقاحت، پر از عشوه لب میصورتش می

از همون اول که پا گذاشتی تو سالن، جذابیتت -

 چشممو گرفت.

 

 گویم:کنم و میپوزخندم بی اراده است. چشم ریز می

 تی؟ بیا اینجا!دور نشس اینقدر پس چرا-

 

 

خندد. چشم اندازد و میابروهای باریکش را باال می

غلیظی که به زبان می آورد، حس انزجاری که از او 

کند. اما این تازه اول ماجراست، وقتی دارم را بیشتر می

پیچد، نشیند و بوی عطرش در بینی ام میکنارم می
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ایم جذاب گیرم! هیچ کجایش برحالت تهوع می

 نیست!

 

کند و با صدای به هوای خودش، دلبرانه سر کج می

 زند:نازکش لب می

 اوه مای گاد، از این زاویه جذاب تری!-

 

خوام ثانیه گذارم. نمیجامم را روی میز روبه رویم می

ای لمسش کنم اما مجبورم! دستم را از پشت سرش 

کنم و انگشتانم را روی شانه ی لختش رد می

راف می اندازم و سپس خیره به رم. نگاهی به اطگذامی

 گویم:لب های سرخ و گوشتی اش می

 اولین بارمه که میام اینجا. تو چی؟-
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گذارد. تمام حس های انگشتان کشیده را روی پایم می

کنم و لبخندم را وسعت بد را پشت نقابم قایم می

 دهد:دهم. او پر افاده جواب میمی

 ا هر هفته!من خیلی میام. تقریب-

 

اراده حرفی که بیخ گلویم گیر کرده را بیرون بی 

 ریزم:می

 هر هفته هم همینجوری میری تو بغل یکی؟!-

 

شود. حتی خنده هایش غش غش خنده اش بلند می

 برایم نفرت انگیز اند!

 اوه بیبی، غیرتی شدی؟ آخی عزیزم! -
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توانم! حالم دارد از بوی عطر خواهم نخندم، اما نمیمی

 د!خورتندش بهم می

 اسمت چیه؟-

 

 دهد:خنده هایش کوتاه شده اند. جواب می

 فرانک!-

 منم کوروشم!-
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 کنم.با چشم به طبقه ی باال اشاره می
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 اون باال چه خبره؟!-

 

شود. به دستش روی پایم نوازش وار کشیده می

خندد و چشمکی حواله ام محض شنیدن سوالم، می

 کند.می

 خیلی تنده! به این زودی بریم باال؟آتیشتم که -

 

توانستم انگشتانش را خرد کنم تا اینقدر روی کاش می

 پایم حرکت نکنند! 

خوای بریم پایین اول یکم گرم کنیم،  خب اگه می-

 چطوره؟

 

 کند.اندازد و با چشمانی ریز شده نگاهم میابرو باال می
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ن کسی رو به ایپایین تازه کارارو راه نمیدن، کال -

 راحتیا راه نمیدن بیبی!

 

حرکت انگشتانش روی پاهایم تمامی ندارد! بی اراده 

نشیند. نباید انزجارم را از کاری دستم روی دستش می

داد، بفهمد! برای همین هم دستش را باال که انجام می

 چسبانم.آورده و لب هایم را به پشت دستش می

 

ا لبخندی ین آورده و ببا بوسه ای کوتاه، دستش را پای

کنم. از کجا معلوم؟ پر غرور اما مهربان نگاهش می

شاید همین زن، بزرگترین شانسم در این مهمانی 

 باشد!
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دهد. وقت را تلف او هیچ عکس العملی نشان نمی

برم. لب هایم که کنم و سرم را کنار صورتش مینمی

شود! کاش زودتر از به گوشش می خورند، چندشم می

 تش خالص شوم!دس

 

با صدایی آرام و کشیده، تاثیر گذار و پر حس در 

 زنم:گوشش پچ می

 اگه تو بخوای راهمون میدن، مگه نه؟!-

 

کشد و با لبخندی کج و نگاهی پر سرش را عقب می

 شود.معنی خیره ام می

آره، اما نه به این زودی! در ضمن، پایین برای -

 س!مهمونای ویژه
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 ویژه؟!-

ایین، مهمون ویژه کسی پ آدمای اون آره! برای-

محسوب میشه که براشون خطری نداشته باشه. یا 

 حداقل...  کسی که جیبش خیلی پر باشه!

 

تک خنده ام پر از تمسخر است. در فاصله ای نزدیک 

به صورتش، نگاه پر فخرم را به لنز های رنگی اش 

 دوزم:می

 مطمئن باش جیبم بیشتر از اون چیزی که فکر کنی-

 پره!

 

های بلندش را روی ته ریش بلند شده ام که  ناخون

 خندد.کشد و دلبرانه و آرام میشبیه به ریش شده می
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تونی خودت رو توی چند شب ثابت کنی پس می-

 عزیزم.

 

 دوزد.چرخاند و نگاهش را به سمتی میچشم می

 بینی؟اون کت سفیده رو می-
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که خیره اش شده نگاه به جایی  چرخانم وسرم را می

 کنم.می

 همونی که پاپیون مشکی زده؟-
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آره همون. اسمش افشینه. صاحب قمارخونه ی پایین -

کنه، اما پول خوبی از اینجا خودشه. خودش بازی نمی

در میاره. عاشق پوله! فقط کافیه بفهمه خطری براش 

 افته دنبالت!نداری و بچه پولداری. اونوقت اونه که می

 

 دهد:کنم و او همچنان ادامه میینگاهش م

اینجا باید کاری کنی که بیفتن دنبالت. یا باید بازیت -

اینقدر خوب باشه که عطش رقابت کردن و شکست 

دادنت رو داشته باشن، یا باید پولدار باشی و خر! خر 

که میگم یعنی بازیت خوب نباشه و هربار ببازی ولی 

 بالتن.همیشه دن دست نکشی از بازی. اینجوری

 

 خندد.می

 بگو ببینم، تو کدومشونی؟-
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 کنم.اندازم و لب کج میابرو باال می

 مطمئن باش هرچی باشم خر نیستم!-

 

 دهد.سرش را خنده کنان تکان می

حقیقتش من بازیم زیاد خوب نیست. برای همینم -

خیلی کم پیش میاد که برم پایین. البته اگه تو بخوای 

 بری...

 

 کند:می ه امحوال چشمکی

 به عنوان پارتنرت حتما میام باهات!-
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چرا نیاید؟ حتما برای آنکه چیزی به خودش بماسد می 

 آید!

 

کنم. چرخانم و دوباره به افشین نگاه میسر می

خورد و با کسی صحبت نوشیدنی سفید رنگی می

اندازم و کند. نگاه گذرایی به فرد روبه رویی اش میمی

کنم. اما حتی به صدم ثانیه ام نگاه میفشین دوباره به ا

گردد و کشد که نگاهم دوباره روی همان فرد بر مینمی

زند. او... او فری سه دست نیست؟! مگر خشکم می

 قرار نبود چند وقتی آفتابی نشود؟

 

گیرم تا توجه زنی که به سرعت نگاهم را از او می

و  کنارم نشسته، جلب نشود. سپس از جا بلند شده

 گویم:می
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 من یه سری به این افشین خان بزنم پس!-

 

کند و پر خنده لب با چشم و ابرو به طبقه باال اشاره می

 زند:می

 کی بریم باال پس؟!-

 

 تواند نفرت انگیز باشد؟!یک زن، تا چه اندازه می

 

 دهم:کنم و جواب مییک دستم را در جیبم می

 میریم حاال، تا آخر شب خیلی وقت هست!-

 

بندد و مژه های بلندش را بهتر به پلک هایش را می

 گذارد.نمایش می
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 منتظرتم کوروش جون!-
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قدم های آرامم را سمت بار، درست جایی که افشین 

ایستم، از قصد کمی کشم. کنار بار که میایستاده می

دهم تا صحبت هایشان را بهتر بشنوم. فری طولش می

کنند ه امشب چه کسانی بازی مینکسه دست از آ

دهد که اکثر مشتری کند. افشین جواب میسوال می

های ثابتش امشب هستند! لعنتی! اگر امشب 

 شد!توانستم پایین بروم، چه قدر خوب میمی

 تازه کاری؟!-
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کنم، اما زودتر از آنچه جا خوردنم را لحظه ای قفل می

م و به انچرخمتوجه شود، جام به دست، سرم را می

 دوزم:کند چشم میافشین که با دقت نگاهم می

 سالم. بله!-

 

دهد و همان لحظه، فری سه دست با افشین دست می

شود. به این ترتیب، دوسه قدم فاصله ای از او دور می

رسانم و دستم را جلو که از افشین دارم را به صفر می

 کشم.می

 کوروش هستم! -
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صورتی شش تیغه و  ابافشین مردی میانسال است. 

موهایی کم پشت. هیکلی تپل دارد و قدش تا شانه ام 

رسد. چشمانش آبی اند. آبی و زهردار! وقتی نگاهت می

کنی آرامشِ رنگِ آبی، ترسناک کند، احساس میمی

ترین آرامشِ دنیاست! درست شبیه به آرامشِ دریا، 

 قبل از طوفان!

 

بی آنکه حتی  .فشاردگذارد و میدستش را در دستم می

یک ثانیه، از نگاه کردن در چشمانم دست بکشد، لب 

 گوید:کند و میباز می

 افشینم. صاحب اینجا.-

 خوشبختم از آشناییتون.-

 

 پرسد:سرش را تکان داده و می
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 کی دعوتت کرده اینجا؟-

 

از آنکه  خورم! نه از سوالِ غیرِ دوستانه اش!جا می

دست اینجا باشد،  فراموش کرده بودم وقتی فری سه

شود که خودش را به عنوان کسی که دعوتم کرده نمی

 معرفی کنم. اما حاال، چاره ای جز این ندارم.

 

با چشم به فری سه دست که با دختری مشغول رقص 

است و الحق امشب زیادی به خودش رسیده و خوش 

تیپ شده، اشاره کرده و لبخندی کنج لب هایم جا 

 دهم:می

 فریدون خان!-
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دهد و سرش را چند بار پشت سر هم و آرام تکان می

شود. انگار او کشیده از گلویش خارج می "هومی"

 پرسد:مشتاق تر از من است که می

 کارت چیه پسر؟ -

 

 زنم.لبخندی پر فخر به رویش می

 . اکثر برجای شرق تهران کار خودمه.برج سازم-

 

پرسد که یدارد و چیزی را مابرو هایش را باال نگه می

 منتظرش بودم.

 برای خوشگذرونی اومدی یا...-

 

 گفت! افشین عاشق پول است!فرانک درست می
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 برای خوشگذرونی اومدم.-

 

خورد. حتی لبخندش جرعه ای از نوشیدنی اش را می

 گوید:پر ابهت است وقتی می

 بگذرون جوون! پس خوش-

 

از رود. قبل میبینم که فریدون دارد به سمت فرانک می

بدتری باال بیاورد، به افشین که خیره نگاهم آنکه گند 

 گویم:کند می

 رسم خدمتتون.من برم اون سمت. دوباره می-
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دهم و سمت فریدون و با افشین دوباره دست می

رسم و دست روم. از پشت به فریدون میفرانک می

 اندازم.دور مچش می

 

گاهش نشان کند. خیرگی نو نگاهم می گرددبر می

کند من را کجا دیده. طولی دهد که دارد فکر میمی

 گوید:کشد که مینمی

 بله؟!-

 

توانم جلوی فرانک چیزی بگویم، پس همانطور که نمی

 گویم:مچ فریدون را گرفته ام، خیره در چشمانش می

 چند لحظه ای صحبت کنیم؟-
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ن اتفاق بشناسد و همیامید دارم که از صدایم من را 

چرخاند افتد! چشمانِ درشتش را در صورتم مییهم م

 دهد:و جواب می

 آره حتما!-

 

افتد. با یکدیگر به سمت قسمتِ خلوت و دنبالم راه می

رویم. من پشتم را به افشین که تاریکِ سالن می

سنگینی نگاهش را حتی از فاصله ای دور هم احساس 

ت شده ام دندان های چفکنم و از الی کنم میمی

 غرم:ب به فریدون میخطا

کنی اینجا؟ مگه ازم پول نگرفتی که تو چه غلطی می-

 یه مدتی آفتابی نشی؟
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 گوید:اندازد و با هیجان مینگاهی به اطراف می

 عجب گریمی کردی المصب! اصال نشناختمت.-

 جواب منو بده.-

 

 گوید:خیره به پشت سرم می

بهش نگفتی . چیزی که ماستافشین چشماش به -

 ه؟شک کن

 

بندم و نفسم را پر صدا بیرون پر حرص پلکی می

 دهم:فرستم. سپس با صدایی کنترل شده جواب میمی

نه. فقط گفتم تو دعوتم کردی اینجا. حواست باشه -

سوتی ندی. اون دختره فرانک هم، باهاش چند کلمه 

رفیقتم و ای حرف زدم. اگه چیزی راجبم پرسید بگو 
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ز وضع مالیم سابی ازم تعریف کن. ابرج سازم. ح

بیشتر. بهشون اطمینان بده که آدم قابل اعتمادی ام. 

 فهمیدی؟

 

فریدون دست روی شانه ام گذاشته و با نگاهی 

کند. دوست دارم تمسخر آمیز، پوزخند حواله ام می

مشتم را روی چانه اش بکوبم تا پوزخند مسخره اش 

 ایش پاک کند!را از روی لب ه

کنی توی شرایطی هستی که واسه ی فکر می داداش،-

 من امر و نهی کنی؟

 

کند زنم. احمق است که فکر میبی اراده زیر خنده می

 تواند یزدان را بترساند!به همین راحتی می
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کنم و به اویی که یقه ی پیرهن سفیدش را صاف می

 خیره به پشت سرم مانده می گویم:

 ببین منو!-

 

و پر حرفم به نگاه تهدید آمیز  چرخاند ونگاهش را می

 زند. گره می

کنم بچه جون، هیچوقت من رو هیچوقت، تاکید می-

تهدید نکن. ترسناک ترین حالتِ من وقتیه که تهدید 

بشم. اون وقت هرچیزی که جلوم باشه رو نابود 

کنم. نکنه یادت رفته که جای کی رو بهم لو دادی. می

بودنم بترسم، تویی  از اینکه من از اینجاهوم؟ بیشتر 

ه باید بترسی! حواست باشه کاری نکنی که به ضرر ک

خودت تموم بشه. اگه فقط یک ذره از هویتم فاش 
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دونم، و مطمئن باش انوقت بشه، من تورو مقصر می

 چیز خوبی در انتظارت نیست!

 

 قندسیاه#

 118پارت#

ارت زده و بالفاصله پس از نشستن در ماشین، رضا است

پشت سرمان رو  د. به سرعت می چرخم وراه می افت

کند. توقع دارم کنم. هیچ ماشینی تعقیبمان نمینگاه می

 کنم!حالم کمی بهتر شود و هیچ تغییری احساس نمی

پسر تو هفت خط تر از اینایی که بالیی سرت بیاد. -

 گردی؟نگفتم سر و مور و گنده بر می
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نفس  کنم تا باو تالش می کشمکالهم را از سرم می

حالت تهوعی که دیوانه ام کرده، هایی عمیقی، از 

 .  بکاهم

 ببینمت یزدان؟-

 

کنم. چرا دروغ؟ آشوبم! دلشوره دارم و نگاهش می

 دوست دارم با تمامِ جانم باال بیاورم!

 

 نگاه او با شک و نگرانی همراه است!

 چته؟!-

 

گذارم و فشار میدستم را روی قفسه ی سینه ام 

گفتم ر میبودم که امشب به سروینِ پایدادهم. من نمی
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نگذار کسی احساس درونت را بفهمد؟ حاال خودم 

 آنقدر تابلوام که رضا سرم داد میزند:

 گفتم چته یزدان؟ خوبی؟-

 

دهم. صدای فرانک، از گوش هایم آبِ گلویم را فرو می

 رود!بیرون نمی

 

ه پیاده می شوم و چشم ایستد. بالفاصلماشین می

گویم ودم میکشم. به خر هوای آزاد نفس میبسته، د

یزدان آرام باش! حدسش را زده بودی مگر نه؟ 

دانستی در این راه قرار است چه چیز هایی ببینی و می

دانستی؟ پس چه مرگت شده؟ لعنتی چه بشنوی! نمی

مرگت شده؟ شعار هایت فقط برای بقیه است؟ به 
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توانی توانی آرام باشی؟ نمیرسد نمیخودت که می

 ب نداری؟جوری وانمود کنی که قل

 

کنم، چشمان پر تالطمش را می بینم. چشم که باز می

گیرد و صدای لرزان و نگرانش را به شانه هایم را می

 رساند:گوشم می

 چیشده یزدان؟ -

 

 دهم:سرم را به چپ و راست تکان می

 هیچی!-

 

 م سرگردانند.چشم هایش، میان چشم های
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اسه هیچی ریزی؟ وعرق می واسه هیچی داری-

لرزن؟ واسه هیچی اینقدر آشوبی؟ چیشد دستات می

 اون تو؟ نکنه شناختنت؟ آره؟

 

کنم تا به رویش لبخند بزنم و به راستی که جان می

 شود! گاهی لبخند زدن، طاقت فرسا ترین کارِ دنیا می

و سالم  به نظرت اگه شناخته بودنم االن صحیح-

 جلوت وایساده بودم؟!

 

 قندسیاه #

 119پارت#
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فهمد که او انگار مصنوعی بودن لبخندم را به راحتی می

 شود:صدایش بلند تر و مضطرب تر می

پس چته؟ این چه حالیه؟ یزدانی که امروز پشت تلفن -

داد که توی این راه باید قوی واسه نامزد علی شعار می

به زور روی پاهاش  باشی و این چرندیات، االن

 ؟ آره؟خوای باور کنم که خوبیبعد می وایساده!

 

 زند:صدایی در سرم زنگ می

بندی سر یه دختر بچه بود. دختره هفته ی پیش شرط"

شاید پونزده سالم نداشت. سرش قمار کردن و یکی از 

کله گنده ها بازی رو برد و دختره رو با خودش برداشت 

 "و رفت!
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انگار  کرد کهجوری برایم این هارا تعریف میفرانک، 

نکبتی اش حرف داشت از روزمره گی های زندگی 

زد. آرام بود. آرام و بی تفاوت! من اما قلبم به کندی می

زد. من اما عرق سرد روی کمرم نشسته بود و من می

لرزند. شاید چون کردم زانوهایم دارند میاما حس می

کنند! شاید چون چه میدانستم با آن دختر ها می

 ل همان فلشِ لعنتی دیده بودم!فیلمشان را داخ

 

کنن. حتی اینجا سر هرچیزی که فکر کنی، بازی می"

سر جون آدمها! کسی به جز منافع خودشون براشون 

مهم نیست. آدمای این پایین خیلی خطرناکن. امشب 

گفت بچه مایه کرد. میفری خیلی ازت تعریف می

. کنیخری در راه خدا آزاد میاهارو میداری. همه ی م

همینجا بمونی. خوام بهت بگم، اگه عاقلی، باید می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ست. همینجایی که میگم منظورم توی همین طبقه

میگم توی همین طبقه بمون چون بُر خوردن با آدمهای 

 "پایین، زیادی ترسناکه

 

منی که امشب کسی پشت تلفن ربات خطابم کرده 

بات بودن برایم از هرچیزی سخت بود، در آن لحظه، ر

کرد. می! خوشحال بودم از آنکه فرانک نگاهم نتر بود

کرد، قطعا حالِ آشوب شده ام را چون اگر نگاهم می

 فهمید. می

 "خودت پس چرا باهاشون بُر خوردی؟"

 

چقدر خوب بود که صدایم، همیشه محکم ک پر 

 صالبت بود! حتی اگر در حالِ جان دادن بودم!
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یز و م کرد. زنی که امشب در نظرم نفرت انگنگاه

چشم هایش  چندش آور آمده بود، چیزی در عمق

داشت! چیزی که با ظاهرش، با رفتارش و تمام چیز 

کرد. چیزی هایی که امشب از اون دیده بودم، فرق می

 شبیه به درد! دردی به وسعتِ یک اقیانوس اشک!

رت رو وقتی فقط یه پات بره تو باتالق، تا فرق س"

ه تا کجا تو لجنی، تا کنکشه داخل. براش فرقی نمیمی

 "کنه. این دقیقا حکایت منه!لجن میته تهت رو پرِ 

 

 قندسیاه #

 120پارت#

 

نشینم و بی توجه به رضا که همچنان پر در ماشین می

کوبم. ، در را بهم میکنداز تردید و استفهام نگاهم می
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شد فشارم. میگیرم و میمیمیان دستانم  شقیقه هایم

 باشم و میگرنم عرض اندام نکند؟در چنین مهمانی 

 

کنم و بطری آب و بسته ی قرصی داشبورد را باز می

شنوم و قرص کشم. صدای در ماشین را میبیرون می

خورم و از خنکی آب اندازم. آب را رویش میرا باال می

 گیرم. احساس خوبی می

 بریم خونه ی من؟!-

 

 

ه با دهم و تکیه زدیشه ی ماشین را کمی پایین میش

یِ دردناکم را بندم. همانطور که پیشانصندلی، چشم می

 دهم: کنم جواب میلمس می
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 نه پس، با این سر و وضع میرم خونه ی خودمون.-

 

کشم و یکهو با یادآوری رنگ دستی به موهایم می

 کنم.موهایم چشم باز می

 م رنگشون میره دیگه؟رضا مطمئنی سرم رو بشور-

 

 خندد.بی حوصله می

بابا نگران نباش. اگرم نرفت که چه بهتر! قبال  رهآ-

شبیه شیر برنج بود قیافت. باز حاال یکم قابل تحمل تر 

 شدی.

 

بندم و همانطور که شقیقه ام را دوباره چشم می

 دهم:مالم، با صدایی خسته جواب میمی
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خوای با این سر و هنوز چهلم زنمم نشده. بعد می-

 شکل جلو خانوادم بچرخم؟ 

 

 پرسد:مکثی کوتاه می اب

 خیلی خستته؟-

 

همانطور که سرم را به صندلی تکیه دادم ام، گردنم را 

دهم کنم. آبِ گلویم را فرو میچرخانم و نگاهش میمی

 زنم:و با تمام صداقتم لب می

 خیلی!-

 

 فهمد منظورم از خستگی چیست!اما او نمی
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ی باشه. پس باید فردا به طور مفصل واسم تعریف کن-

 مونده.شد. االن بخواب. تا برسیم خیلی تو مهمونی چی

 

چرخانم و به اتفاقات امشب فکر گردنم را دوباره می

کنم. به افشین، به فرانک، به فری سه دست، به می

ه بود و مردی که آخر مهمانی، کنار افشین ایستاد

درست وقتی برای خداحافظی خودم را چند دقیقه ای 

و با او هم صحبت شدم، با نگاه به افشین نشان دادم 

های عجیب و طوالنی اش ترس به دلم انداخت. به 

کنم که هفته های تک تکشان. و بعد به این فکر می

توانم به طبقه ی پایین، جایی که بر سر بعد، چطور می

توانم نند، راه پیدا کنم. چطور میکهرچیزی قمار می

بازی خودم را به کسی برسانم که با فری سه دست 

کرده بود و در ازای باختش از او خواسته بود که سراغم 
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ده پیشش ببرد. خیلی مشتاق بودم بیاید و من را زن

برای دیدن آن فرد! خیلی خیلی زیاد! آنقدر که دوست 

ه ی بعد برسد تا پنج شنبه ی هفت داشتم هرچه زود تر،

دوباره به همان مهمانی چند آور و کذایی بروم. همان 

آورم و حالم از انسان بودنم نفسم را بند می جایی که

ولِ فرانک، سر جانِ خورد! همانجایی که به قبهم می

 کنند. درست همانجا!آدم ها بازی می

 

 قندسیاه #

 121پارت#

 

 سروین#
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کنم. نفسم را فوت می بندم ودر ماشین را به آرامی می

اندازم. هشت صبح را نشانم نگاهی به ساعتم می

کنم هشت صبح، برای زنگ با خودم فکر میدهد. می

ش، زیادی زدن به یک مرد بد اخالق و پرسیدن حال

زود نیست؟ اگر مسخره ام کند چه؟ اگر فکر کند برایم 

 مهم است چه؟

 

مانم در زنم و منتظر میبا اعصابی خرد، ریموت را می

گیرم و زیر لب باز شود. همزمان روی فرمان ضرب می

 کنم:زمزمه می

من چه؟ تا همین دیروز قرار   مُرده باشه هم. بهصالا-

بود خودم تنهایی برم جلو. االنم که چیزی عوض 

 نشده. 
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خیره به آیینه ی چسبیده به در، از دخترِ درون آیینه 

 پرسم:می

 مگه نه؟-

 

از بچگی این عادت با من مانده! حرف زدن با خودم را 

کند. میر گویم. همیشه این کار استرسم را کمتمی

کنم و سعی دارم سروینِ وقتی با خودم صحبت می

مضطرب و بازیگوشِ درونم را آرام کنم، حواسم حتی 

شود و استرسم کمتر! و شده برای چند لحظه پرت می

این خودش خیلی خوب است! اما... اما نه برای حاال! نه 

 برای حاال که از دیشب خواب به چشمم نیامده.

 

مردی که دل  ر عموی علی،پسد از تصور آنکه نکن 

خوشی هم از او و اخالق گند و مزخرفش ندارم، بالیی 
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سرش بیاید، تا صبح در جایم غلت زدم و فکر کردم و 

توانم صبور باشم. استرس کشیدم. اما حاال دیگر نمی

توانم بنشینم و منتظر بمانم تا شاید خبری از او نمی

خودراضیِ  ازو شود. نگرانم! نگرانِ پسر عموی بدعنق 

 دانمهنوز هم نمی نگران یزدانِ کیانی که حتی علی،

کند، نگرانِ کسی که به با علی فرق می چرا فامیلی اش

کم حرفی معروف است و دیشب، زیادی پر حرفی 

کرده بود. و الحق که با پر حرفی اش، حالم یک جورِ 

 عجیبی خوب شده بود!

 

شود. شماره میه ستزنم و در بدوباره ریموت در را می

ای که دیشب با آن به گوشی ام زنگ زده بود را 

دهم. گوشی را که به گیرم و آب گلویم را فرو میمی

آورند! اما تمام افکارِ بد هجوم می چسبانم،گوشم می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آیند و دیگر دیر است. چرا که بوق ها به صدا در می

 باید صبر کنم تا گوشی را جواب دهد.

 بله؟!-

 

پیچد. قلبم هوری ه و نا آشنا در گوشم میفتگرصدایی 

خواهم تماس را قطع ریزد! صدای یزدان نیست! میمی

 گوید:کنم که می

 کله ی سحر زنگ زدی ویزیتم کنی خانم دکتر؟-

 

 قندسیاه #

 122پارت#

 

 پرسم:کند. حیرت زده مینفسم نای باال آمدن پیدا می
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 خودتی؟-

 

ری در صدایش به ییتغکند و باز هم گلویش را صاف می

 آید.وجود نمی

 خواستی کی باشه؟می پس-

 پس چرا صدات این شکلیه؟-

 

 کند.باز هم گلو صاف می

دونم. به گمونم، تب دارم. دوساعتم بیشتر نیست نمی-

که خوابیدم. میگرنمم بدجور بازیش گرفته. مغزم داره 

منفجر میشه. شب خیلی سختی رو هم گذروندم. 

لیل نمیشن برای اینکه صدام بگیره و د م،اینایی که گفت

 به زور در بیاد؟
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خورند و لب های سر در گمم، چند باری تکان می 

 گیرند.باالخره تصمیمشان را می

 خوبی؟-

 

شود، سریع شروع توجیه سکوت یزدان که طوالنی می

 کنم:می

منظورم اینه که دیشب چیزی نشد؟ سالمی؟ اتفاقی -

 واست نیفتاد؟

 

م رگه هایی از شیطنت را در صدای توانیسختی مبه 

 گرفته و خسته اش احساس کنم!
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متاسفانه باید بگم هیچ اتفاق بدی نیفتاد و من خوبم. -

 پس از شرم خالص نشدی. سوال دیگه ای هم هست؟

 

گیرم. چه برای اول در برابر طعنه ی کالمش، جبهه نمی

 بیند!قدر خوب است که لبخندم را نمی

 

 :دهمب میخودش جوامثل 

 چه قدر بد شد!-

 

 اندازد.تک خنده اش در گوشم طنین می

 چی؟ اینکه نمردم و زندم؟-

 

 گزم تا نخندم.لبم را می
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 آره دیگه. قسم خوردم حلواتو خودم درست کنم.-

 

دهد. این را از انگار دارد به بدنش کش و قوس می

ل فهمم. ثانیه ای طوکند میآخی که زیر لب زمزمه می

 دهد:ب مید که جواکشنمی

نگران نباش. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز -

نداره. االن نشد چند روز دیگه. نشد چند ماه دیگه. 

میرم و به مراد دلت نشد چند سال دیگه. باالخره می

 رسی.می

 

اینبار شیطنت کالمش به خوبی مشخص است! با 

خطاب کنم شاید اینکه اورا دیشب ربات خودم فکر می

 هم به جا نبود!م، زیاد کرد
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اگه حرف دیگه ای نیست من به ادامه ی خوابم -

 برسم.

 

 دهم:زنم و به سرعت جواب میافکارم را کنار می

نه نه... چیزی نیست. ببخشید که بیدارت کردم. -

 خدافظ.

 

 قندسیاه#

 123پارت#

 

 گوید:خواهم گوشی را پایین بیاورم که میمی

 ببینمت.امروز، باید -
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 کنم.می ده، گوشی را روی گوشم محکمخورجا 

 چیزی شده؟-

 برات یه ماموریت دارم.-

 

شود که ریزد! هنوز هم باورم نمیدانم چرا دلم مینمی

قرار است با پسر عموی نامزدم، برای پیدا کردن قاتل 

معشوقه ی سابق نامزدم، به دنبال سرنخ و مدرک 

 بگردیم. 

مت کنه، گبت میاگه کسی تعقیبلدی چیکار کنی که -

 کنه؟
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اندازد. بی اراده دور تا دور ترس به دلم چنگ می

کنم و وقتی هیچکس را در پارکینگ ماشینم را نگاه می

 گویم:بینم، با صدایی مرتعش مینمی

 کنه؟!مگه... مگه کسی... تعقیبم می-

 

کند که باورم یکباره صدایش به حدی جدیت پیدا می

ن شوخی حظه پیش با موده که چند لشود او بنمی

 کرده!می

 لرزه؟صدات چرا می-

 

شوند. به یاد قانونِ دوم لب هایم بهم دوخته می

 افتم. نگذار کسی احساست را بفهمد!می
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کنم که چیز بندم و در دلم چند بار تکرار میچشم می

کند سروین! نگران کننده ای نیست! کسی تعقیبت نمی

نباید...  کاری ندارد. روی.ش در میاگر هم بکند از دست

نباید یزدان بفهمد لرزش صدایت از ترس است. او 

گفته بود که نباید ترست را نشان بدهی. اگر ناامیدش 

گذارد. تو نباید حمایتش را از دست کنی، تورا کنار می

 بدهی. نباید!

 

کنم و با نفسی عمیق، به یزدانی که دوباره چشم باز می

 گویم:ده میسوالش را پرسی

لرزه. مطمئن باش چیزی برای من صدام نمی-

 ترسیدن وجود نداره!

 

 کنم.لبخندش را از پشت گوشی احساس می
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آفرین! حاال شد! ساعت پنج امروز، توی کافه آرامش -

 منتظرتم. بلدی کجاست که؟!

 بلدم.-

 خوبه. پس فعال.-

 

 کنم:به آرامی زمزمه می

 فعال.-

 

 قندسیاه#
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ه آیینه ی جلوی ماشین گیر انیه یکبار، بچشمانم، چند ث

شوند. تمام حواسم را جمعِ کنند و به زور کنده میمی

به ماشین های پشت سری ست. آنقدر جمع، که چند 

باری با فاصله ی کمی از ماشین های جلویی روی ترمز 

 زنم.می

 

م کف دستم را برای بار هزارم به مانتوی پاییزه ا

ادی گرم است یا من زیادی میکشم. پاییزِ امسال زی

 گرمایی شده ام؟! شاید هم...

 

ترسم! کنم. من نمیبه ادامه ی فکرِ لعنتی ام، فکر نمی

 ترسم!نمی
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رسم. نزدیکیِ کافی شاپ آرامش، در باالخره می

جایی برای  خیابانی که به شلوغی اش معروف است،

گرمای ماشین  خره، ازکنم و باالپارک ماشینم پیدا می

 شوم.ص میخال

 

کند و صدای یزدان قلبم درون سینه ام بازیگوشی می

رود. برای همین هم هست که وقتی از سرم بیرون نمی

شوم و یزدان را پشت یکی از میز های وارد کافه می

بینم، با قدم هایی محکم و پر دایره ای شکل می

 روم.اطمینان، سمتش می

 سالم.-
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شته، توجهم را جلب اه اول، کالهی که سرش گذادر نگ

. کالهی خاکستری رنگ، شبیه به کاله تامی کندمی

 شلبی! 

 .سالم-

 

کند، چرا که نگاهم به چشمانش گرما از تنم فرار می

شوند و برای چندمین بار، مثلِ هرباری که کشیده می

 اندازد.بینمش، یخِ چشمانش سرما به جانم میمی

 

. نگاهم را میخِ نشینمکند و من پشت میز میتعارفی می

کنم و در دلم دش میصورتِ بی حس و خونسر

 گویم که از پشت تلفن قابلِ تحمل تر است!می

 خوری؟چیزی می-
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شود بعد از مسافتِ سخت و طاقت فرسایی که مگر می

 نخورم؟از بیمارستان تا اینجا داشته ام، چیزی 

لیوان نوشیدنی خنک نیاز دارم! البته اگه واقعا به یک -

 ب پرتقال باشه که چه بهتر.آ

 

رود و من بدون ترس و یک تای ابرویش باال می

کنم. چرا اضطراب، لبخندی مطمئن حواله اش می

کنم که دارد خودش را برای آنکه نخندد احساس می

 کند؟کنترل می

 

برای خودش لته و برای من آب پرتقال سفارش 

 د.دهمی
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 تی داری؟خوای بگی برام چه ماموریخب رئیس، نمی-

 

گویم، دست به سینه، به صندلی ام وقتی این را می

. سوالی که پرسیده ام، با لحنی مرموز تکیه زده ام

همراه است. انگار یزدان با دیدنِ این صحنه، دیگر 

تواند خودش را کنترل کند. تک خنده ی بامزه ای نمی

زنند به ه از سرگرمی برق میکند و چشمانش کمی

 زند. چشمانم گره می

 

گیرم و اینبار با جدیت تکیه ام را از صندلی ام می

 پرسم:می

 چیز خنده داری هست؟-
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کند اما چشمانش همچنان خنده اش را جمع می

 خندند. می

 نه اصال.-

 

کشم. این مرد بهتر از هرکسی حرصم را اخم در هم می

 در می آورد.

چیز خنده داری نیست، بگو دقیقا برای چی پس اگه -

 و اینجا خواستی؟!من

 

چرخاند. کند و کمی گردن میگلویش را صاف می

نامحسوس اطراف را زیر نظر میگیرد و سپس بی آنکه 

 پرسد:نگاهم کند می

 کسی که تعقیبت نکرد؟-
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 نه حواسم بود.-

 

 قندسیاه #
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چشمانم. مستقیم و کند. نگاهی دقیقا به نگاهم می

خواهم چشم از ت. میبدون پلک زدن. طوالنی و پر دق

! انگار گوی های عسلی توانمچشمانش بگیرم اما نمی

خواهم بگویم چه شده اما حتی اش آهنربا دارند! می

 چرخد.انگار زبانم هم نمی
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کند. فقط و فقط او همچنان خیره به چشمانم نگاه می

ز نگاهم بخواند که دست خواهد ابه چشمانم. چه می

 بردار نیست؟!

 مطمئنی؟-

 

آنقدر در خودش و گوی های آهنربایی اش غرق شده 

 دانم منظورش چیست!ام که حتی نمی

 چ... چی رو... چی رو مطمئنم؟-

 

کند و مردمک هایش کمی باالخره دل از چشمانم می

شوند و چرخند. انگشتانِ مشت شده ام باز میمی

 گوید:رام و پر تردید مییزدان با صدایی آ
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کی که وقتی اومدی تو یکی پشت سرت نشسته. ی-

افی شاپ، پشت تو اومد داخل و از وقتی اومده همش ک

 حواسش به ماست.

 

ریزد. به گمانم چشمانم ریزد! با تمامِ وجود میقلبم می

شوند. پیش خدمت سفارش درشت تر از این نمی

ی من از صورتِ آورد و نگاهِ وحشت زده هایمان را می

 شود.ند کنده نمیکیزدانی که از پیش خدمت تشکر می

 

کشم و با رود، صورتم را جلوتر میپیش خدمت که می

 گویم:صدایی لرزان، پچ پچ کنان می

 االن... االن چه خاکی بریزیم سرمون؟ -
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 بی قیدانه شانه باال می اندازد.

 هیچی. آب پرتقالت رو بخور.-

 

کند و این مردِ دیوانه از م را سوراخ میقلبم دارد سینه ا

ع دارد که مثل خودش با خیال راحت پا روی پا من توق

 دازم و آب پرتقالم را کوفت کنم؟بین

 چی میگی تو؟ حالت خوبه؟ -

 

 روند.ابروهایش از صدای عصبی ام باال می

 چی شد خانم دکتر؟-

خانم دکتر و زهرمار! چرا باید کسی منو تعقیب کنه؟ -

 من چیکاره ام؟! مگه
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. ابرو در هم کشدصورتش را مثل خودم جلو می

 جدیت و ابهتش را در نگاهش و البته میپیچاند و تمامِ

 ریزد.صدایش می

می خوای بدونی چیکاره ای؟ پس خوب گوش کن! تو -

نامزدِ کسی هستی که به جرم قتل نسیم تو زندانه. 

نسیمی که به دست آدمای خطرناکی کشته شده. تو 

 ممکنه برای نجات جون نامزدت توی کارِ این آدمای

خطرناک فوضولی کنی و البته که... اینکارم کردی! و 

برای همین هم ممکنه این رو هم فهمیده باشن. 

 دنبالتن. 

 

به من وا رفته ای که قلبم انگار از جایش کنده شده و 

زند. کند، پوزخند مینفسم جانِ باال آمدن پیدا نمی

 پوزخندی که دل و روده ام را به هم میپیچاند!
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همین روزا، یه جایی خفتت  یه روزی از اصال ممکنه-

 کنن و...

 

یش، نگاهی معنی زند و به جاادامه ی حرفش را نمی

کند. با آرامشِ تمام، فنجان قهوه اش دار، حواله ام می

لنگد! کند. یک جای کار میرا به لب هایش نزدیک می

 یک چیزی درست نیست! 

 

ش شود. به خونسردی ایک آن، فکری از سرم رد می

اه حتی یک مانم. به آنکه مطمئن بودم تمامِ رخیره می

ض چند ثانیه، همه چیز را نفر هم تعقیبم نکرده. در عر

چینم. حدسی که هر لحظه بیشتر جان کنار هم می

کند و قبل از آنکه حتی یزدان گیرد، بر من غلبه میمی
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گردم و به پشت سرم نگاه متوجه چیزی شود، بر می

 کنم.می

 

 اه قندسی#

 125پارت#

 

 

کنم و آرام بهت زده و ناباورم. دوباره به یزدان نگاه می

کشد. چشمانم باریک و دندان هایم م پر میآرام حیرت

شوند. حرص و نفرت در قلبم غل روی هم فشرده می

زند وقتی به مردِ عوضی و بیشعورِ آن طرف میز می

 گویم:می

 منو مسخره کردی؟! -



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

ذارد و دست از پوزخند گفنجانش را روی میز می

 کشد!عصاب خرد کنش نمیا

 یدار؟چرا باید تورو مسخره کنم، سروین پا-

 

دوست دارم خفه اش کنم! دوست دارم تکه تکه اش 

 کنم!

 

فشارم و انگشت اشاره ام را سمتش لب روی هم می 

 گیرم.می

 تو... تو...-

 

 کند.او سر کج کرده و همچنان باسرگرمی نگاهم می
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 . خودتو خالی کن.راحت باشمن چی؟ -

 

شوند و روی میز انگشتانم همانجا در هوا مشت می

 آیند.فرود می

 تو یه آدم مریضی! مریض!-

 

آنقدر این جمله را محکم و از ته دل می گویم، که خنده 

دهد و فنجان قهوه گیرد. سرش را تکان میاش می

زند. آرنج هایش را روی میز گذاشته و اش را کنار می

آید. تمام صورتش این ترتیب، صورتش جلوتر می به

 خندد وقتی می گوید:می

 ترسی؟ که هنوز هم میدیدی -
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تواند جوری وانمود کند که تواند گولم بزند! نمینمی

ترسم این دروغ هارا سرِ هم کرده برای آنکه ببیند می

 یا نه.

روی پیشونیه من چی نوشته آقای محترم؟ نوشته من -

کنی؟ به فهمم چرا اینکارارو میکردی نمیگاوم؟ فکر 

ت کرده و این ت نشسته و تعقیبدروغ میگی یکی پشت

چرت و پرتا، که منو برای اینکه اومدم توی این کار 

 خوای من جا بزنم؟ آره؟ بترسونی نه؟ می

 

شوم. چه قدر احمق بودم که فکر از جا بلند می

اند توکردم این آدمِ از خود راضی و مریض، میمی

 کمکی به من بکند.

 کجا؟!-
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از  حاال سرگرمی و خنده از نگاهش پریده! حاال پر

 جدیت است!

 جایی که ریختِ نحسِ آدمِ مریضی مثل تورو نبینم!-

 

دارم، به محض آنکه کیفم را از روی میز بر می

شوند. نگاهِ وحشی ام انگشتانش دورِ بندِ کیفم حلقه می

نم برای گفتنِ ناسزایی باز بیند و قبل از آنکه دهارا می

 کند:شود، شروع به توجیه می

دنت برای اینکه پا پس بکشی رو من اگه قصدِ ترسون-

زدم. بهت امید داشتم، دیشب اون حرفارو بهت نمی

دادم. همون دیشب که اینقدر ترسیده بودی، نمی

ترسوندمت که حتی امروز فکر اینکه بیشتر از اونم می

زت خطور هم نکنه. پس بیخودی تا اینجا بیای به مغ

 جبهه نگیر و بشین سر جات!
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گوید! اما آنقدر از واقعیت این است که راست می

خواهم به حرفش گوش دستش عصبی ام، که نمی

 غرم:کنم. با تمام حرصم می

خواستی من ترسم بریزه، باید کاری تو اگه می-

کنه، نه یدم نمیکردی که مطمئن بشم خطری تهدمی

اینکه من رو اینجوری بترسونی. متوجهی که قلبم 

فهمی که داشتم از ترس پس اد؟ میداشت وایمیس

 افتادم؟می
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 دهد:صادقانه و رک جواب می

کنه، باید بگم خطری چرا وقتی خطری تهدیدت می-

 برات وجود نداره؟!

 

 آیم.شوم! روی صندلی فرود میخشک می

یا توی این چندین بار نگفتم ن مگه من همین دیروز-

 راه؟ گفتم خطرناکه. نمیشه. نگفتم؟

 

 بود! بارها!گفته 

خطر هست. خودم رو کشتم که این رو بهت حالی -

 کنم. ولی تو نخواستی بفهمی. 

 

 چرخانم:بی اراده زبان در دهان می
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کنی که حتی االنم با این حرفات داری کاری می-

 منصرف کنی! خوای منوبترسم. حتی االنم می

 

 کنم؟کنم دارم عصبی اش میچرا احساس می

تو، توی تموم حرکاتت تظاهر موج  وقتی از در اومدی-

کن به  زد! آره! من گفتم تظاهر کن. من گفتم تظاهرمی

بی اهمیتی. نشون نده چه احساسی داری. اما نگفتم 

این کار رو جوری انجام بده که همه بفهمن داری 

لبیش میدونی چیه؟ اینکه یه جوری کنی. جاتظاهر می

ار کارتو خیلی زدی که انگمی قیافه گرفته بودی و حرف

 خوب بلدی. جوگیرم شده بودی برای من. بعد تا بهت

گفتم یکی تعقیبت کرده، رنگ از صورتت رفت. چشات 

یه جوری زد بیرون که انگار جن دیدی. دستات داشت 
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ینجوری قرار می لرزید. کم مونده بود گریت بگیره. ا

 بود ترست رو نشون ندی دیگه آره؟!

 

انم و حاال با حرف های عصبی ام! ترسیده ام! نگر

ام! برای چه، یزدان، از شدت استیصال، دل گرفته

 دانم!نمی

چه توقعی داری ازم؟ توقع داری مثل تو از سنگ -

 باشم؟ من همینم. مثل تو فیلم بازی کردن بلد نیستم.

 

 ند.روبیشتر در هم میاخم هایش هر لحظه 

نه. توقع ندارم یهویی و در عرض یک روز، عوض -

اما حداقل وقتی واقعیت رو به روت میارم،   داد و  بشی.

هوار راه ننداز. من اینکار رو کردم که بهت ثابت کنم 

ترسی. نه برای اینکه بذاری بری و پشت سرم نگاه می
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بهت نکنی، برای اینکه بری روی خودت کار کنی. من 

خطری نیست. میگم هست، امیدِ بیخود نمیدم. نمیگم

اید از خودت مواظبت کنی، و یکی اما ب خوب هم هست،

 از راه های مواظبت از خودت هم قانونِ دومه!

 

چرخانم. مسخ شده، نگاهم را در صورتِ جذابش می

 چرا هیچ چیز به زبانم نمی آید که بگویم؟

شِ خودم، فکرِ همه وقتی قبول کردم که تورو بیارم پی-

مطمئن باش حاالیی که اینجایی، جاشو کردم. پس 

 پروندنت نیستم!دنبالِ 

 

خواهم آبِ دهانم را قورت بدهم اما گلوی خشک می

کند گذارد. او گره ی ابروهایش را شل میشده ام نمی
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فهمد که آب پرتقالم را دانم از کجا دردم را میو نمی

 کند.آن اشاره میگذارد و با چشم به جلویم می

 یکم ازش بخور.-

 

را از جدی تواند صدایش و مدل حرف زدنش چطور می

و عصبی بودن، در یک لحظه، به نرم و آرامش بخش 

تواند، در یک لحظه، بودن، تغییر بدهد؟ اصال چطور می

همه چیز را به نفع خودش تمام کند؟ همه ی اینها کنار، 

اظبت باشد؟ چه تواند هم زخم بزند و هم موچطور می

 تواند؟تواند اینقدر عجیب باشد؟ چه طور میطور می

 

 قندسیاه #
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خورم و انگار تازه چند قولوپ از نوشیدنی خنکم را می

توانم نفس بکشم. آبِ روی آتش است! نفسم را می

 کند:تازه و راه گلویم را باز می

دونی چیه؟ تو آدمی هستی که حتی وقتی حق با می-

چرخونی که دت هم نیست، داستان رو جوری میخو

 باشی که طلبکاری!تهش تو 

 

حاال دیگر اخم هایش به طور کامل باز شده اند. لبش 

 گوید:کند و با ابروهایی باال رفته میرا با زبون تر می

 ببین منو...-
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نمی  "ببین منو"وقتی با یک لحنِ خاصی می گوید 

  آهنربایی اش نکنم!توانم تمامِ حواسم را جمعِ چشمانِ

لوی باور کن ما اینقدری وقت نداریم که بشینیم ج--

هم و ساعت ها این کل کل مسخره رو ادامه بدیم. پس 

خواهشا هر احساسی به من داری، برای خودت نگه دار 

 و بذار کارمون رو بکنیم.

 

کشم. آب پرتقالم را روی میز دانم چرا خجالت مینمی

ین افتاده و صدایی تحلیل رفته گذارم و با سری پایمی

 دهم:جواب می

 باشه.-

 اینجا.بیا -
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کشم و به جایی که اشاره کرده نگاه سرم را باال می

 کنم. درست کنار خودش.می

 

کشم و کنار یزدان جا با تردید صندلی ام را عقب می

گیرم. حاال به صورت ال مانند، نزدیک به هم می

ی قابل استشمام نشسته ایم و بوی عطرش، به راحت

ی است. صورتش از این زاویه هم جذاب است. حت

 جذاب تر از قبل!

 

همه چیز خوب است، اما فقط تا زمانی که چشم 

نچرخانده و در چشمانم زل نزده. حاال که فاصله ی 

سانتی متر هم نیست، چشمانش، ۲۰صورت هایمان، 

 آهنربایی ترند!
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ه به گوش کن ببین چی میگم. نسیم یک دوستی دار-

 اسم کتایون. کتایون حریرچیان.

 

ار دارند که با گیره به یکدیگر برگه هایی مقابلش قر

متصل شده اند. انگشت اشاره اش روی نام کتایونِ 

توانم دست از حریرچیان مانده و نگاهِ گستاخ من نمی

آید و روی حلقه اش گیر بازیگوشی بکشد. پایین تر می

رسد و به نسیم هم می کند. تا چند روز دیگرِ چهلممی

کند م قصد نمیگمانم این مرد، تا چندین سال بعد ه

 انگشترش را از دستش در بیاورد!

شغلش آرایشگریه. یک آرایشگاه معروف هم توی -

و نیم  ۳شمال تهران داره. متاهل و یک دختر بچه ی 

 ساله داره. 
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 کنم.حواسم را جمعِ صدای یزدان می

یم هم به اندازه ی نسیم. با نسبا لیال هم دوسته. اما -

ده. یک شب قبل از توی همین آرایشگاهش آشنا ش

اتفاق، به مدت چهل و پنج دقیقه، با نسیم تلفنی 

 صحبت کرده و ....

 

 پرم:میان حرفش می

اون چیزی که باعث شده تو روش دقیق بشی چیه؟ -

 اون رو بگو!

 

دوزد و با لحنی عجیب به کاغذ های روی میز چشم می

 گوید:یم

 چیزی که روش دقیق شدم اینه!-
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کنم. عکسِ گردنبندِ پر صفحه ای که آورده نگاه می

کشم و حاشیه ی این روز هاست. سرم را باال می

 پرسم:بینم یزدان خیره ام مانده. گیج میمی

 این چه ربطی به کتایون داره؟!-

 

 ید:گوبندد و با نفسی عمیق میپوشه را می

کسی که  ببین، یک چیزی این وسط درست نیست!-

تونسته همینطوری سرش وارد خونه ی من شده، نمی
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دونسته من و نسیم رو بندازه پایین و بیاد تو. قطعا می

 خونه نیستیم. با نقشه ی قبلی اومده بوده.

 

 کنم.شوم. چشمانم را ریز میهر لحظه گیج تر می

دش کشتن نسیم یعنی کسی که نسیم رو کشته، قص-

 مده بوده درسته؟قبلی او نبوده؟ با نقشه ی

 

 گیرد.لبخندِ محوی روی لب هایش جا می

 از همین باهوش بودنت خوشم میاد!-

 

 دهم:بی اهمیت به تعریفش ادامه می

 برای چی اومده بوده؟ دزدی؟-

 یک چیزی توی این مایه ها!-
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 دهم:متفکر جواب می

دزده. چرا چیزی یزی میاما آدمی که میاد دزدی یک چ-

شد که ده؟ اگه از خونتون دزدی مینتون کم نشاز خو

 شد.فهمید و دیگه علی متهم نمیپلیس می

 

کشد و نگاهش به روبه رو گیر لبش را در دهانش می

ست و من، دست کند. انگار فکرش جای دیگریمی

 بردار نیستم.

اصال وقتی چیزی ندزدیده، وقتی قصدش از اول هم -

قصدش از این تن کسی نبوده، چرا نسیم رو کشته؟ کش

 کار چی بوده؟!
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ماند. چرخد و نگاهش روی چشمانم میسرش می

کنم هنوز هم فکرش اینجا نیست وقتی احساس می

 گوید:می

 کشتش!شناختتش. برای همین میشاید نسیم می-

 

افتند. همه چیز برایم گنگ میان لب هایم فاصله می

کنم! او ن را به خوبی درک میاست اما حرف یزدا

وید کسی که نسیم را کشته آشنا بوده، چون گمی

انگیزه ای به جز این برای کشتن نسیم نداشته. 

گوید آشنا بوده و وقتی نسیم اورا دیده، برای فاش می

نشدن هویتش او را کشته. مضحک و در عین حال، 

 جالب است!

 

 گویم:ریزد وقتی میکنجکاوی از تمامِ وجودم می
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 کرده باشه؟ تونه این کار روکی؟ کی می-

 

 زند.پوزخند می

هرکسی. حتی پدر و مادر نسیم! حتی پدر و مادر من. -

 حتی... حتی لیال و علی... 

 

 خندم. حاال دیگر حواسش کامال اینجاست.بی اراده می

 آره بخند. در ظاهر خنده داره اما...-

 

 پرم:میان حرفش می

 تو فکر کنم حتی اهر و باطن نداره.کال خنده داره. ظ-

 به خودت هم شک داری نه؟
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شود و باز باز هم نگاهش به روی چشمانم طوالنی می

گیرم. چرا از نگاه های هم نگاهم را از چشمانش نمی

 گیرم؟طوالنی اش حس بدی نمی

 آره! گاهی وقتا حتی به خودمم شک دارم!-

 

 قندسیاه #
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 دهم.میمتاسف سرم را تکان 

 وقتی دیشب بهت گفتم شبیه رباتی، برای همین بود! -

 

او کامال جدی ست. لحنش، چشمانش و اخم روی 

 پیشانی اش گواه این قضیه اند.
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قانونِ سوم، به هیچ کس اعتماد نکن، حتی به -

چشمای خودت! به همه شک داشته باش، حتی به 

 چشمای خودت!

 

آدم های و  توانم درکش کنم! او اصال شبیه مننمی

 اطرافِ من نیست!

اینکه به همه شک داشته باشی، خودت رو دیوونه -

 کنه. این رو قبول نداری؟می

 

کند وقتی لب تمسخر از پوزخندِ گوشه ی لبش چکه می

دهد و صدای مردانه اش در های باریکش را تکان می

 نشیند.گوشم هایم می

که دیوونه بشی بهتره یا تیکه پاره بشی؟ برای این-

راهت رو ادامه بدی مجبوری که به هیچ کس اعتماد 
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فهمی؟ مجبوری! وگرنه قبل از اینکه حتی نکنی، می

 درنت!روحت هم خبر دار بشه، می

 

چقدر این مرد مرموز است و چقدر راهی که در آن پا 

دانم واقعا این داستانی که گذاشته ام مرموز تر! نمی

د دارد قص شروع کرده ام، خطرناک است، یا یزدان

 دانم!همه چیز را اینطور نشانم بدهد! نمی

 

شود و اینبار منم که لحظاتی میانمان سکوتی حاکم می

 شکنم:این سکوت را می

میشه حاال بگی ربط کتایون به این ماجرا و این -

 گردنبند چیه؟!
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 آید:دهد و به حرف میسرش را با آرامش تکان می

یک نفر، یک که همونجور که گفتم، حدس من اینه -

نفری که خیلی به ما نزدیک بوده، به اونی که وارد خونم 

داده. یکی از اون افراد شده و نسیم رو کشته، خط می

 تونه کتایون باشه. این رو که قبول داری؟می

 

 دهم.سرم را مطمئن تکان می

 خب؟-

من چند روز پیش، رفتم به خونه ی کتایون تا باهاش -

ینم از البه الی حرفایی که بب خواستمحرف بزنم. می

تاحاال صدباره برای پلیسا تعریف کرده، یک چیزی 

 میگه، یک سوتی میده که به دردم بخوره یا نه.
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 خزد.کنجکاوی زیر پوستم می

 کتایون چیز به درد بخوری نگفت، ولی...-

 

 هیجان زده می گویم:

 ولی چی؟-

 

 د:گویمیاندازد و دوباره نگاهی به عکسِ گردنبند می

ولی یه گردنبند توی گردن دختر بچش دیدم. کپیِ -

بینی. با همین همین گردنبندی که توی این عکس می

حروفِ پشت گردنبند. دقیقا همین مدل و همین جنس. 

فقط به جای اسمِ آسو، اسمِ ستاره روش نوشته شده 

 بود.
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حرف های فردی که با او چت کرده بودم و شماره ی 

سازد را برایم بند هارا میردنل گکسی که این مد

آید. گفته بود که این مدل فرستاده بود، به یادم می

سازند، اما فقط یک نفر را گردنبند را افراد زیادی می

را پشت گردنبند ها حک  Vو  Aشناسد که حروف می

کند. پس یعنی امکانش زیاد است که یک نفر این می

 عاده است!ال فوقدو گردنبند را ساخته باشد و این... 

 

دانم قیافه ام چه شکلی شده، اما درونم شوقی نمی

 زنم:عجیب به پاست وقتی که رو به یزدان لب می

 وای باورم نمیشه یزدان! این عالیه!-
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آنقدر از سرنخی که به دست آورده خوشحالم که حتی 

صدایش زده  "یزدان"حواسم به آنکه برای اولین بار 

 ام هم نیست!

 

آورد، کند و با جمله ای که به زبان میمی ای تک خنده

 ماسد!لبخند روی لب هایم می

عالی تر از اون، اینه که تو باید به کتایون نزدیک -

بشی، باهاش طرح دوستی بریزی و اونقدر اعتمادش 

 رو جلب کنی که بتونی وارد خونش بشی.

 چی؟!-

 

 قندسیاه #

 130پارت#



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

ده است! یزدان ت زبه ی کافی، بلند وصدایم به اندازه

 با آرامش و خونسردیِ ذاتی اش می گوید:

 ببین...-

 

 گذارم حرفش را کامل کند:نمی

 نه تو ببین، کجای من شبیه به جاسوساس؟ -

 

کند. دست به سینه، به صندلی ام در سکوت نگاهم می

 دهم.تکیه می

 کنم!من این کار رو نمی-

 چرا؟!-
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 کند.میکم کم دارد کالفه ام 

 ونم!تینم-

 تونی؟چرا نمی-

 

 کشم!پوف کالفه ای می

 ببین جنابِ... کیانی...-

 

 کند:حرفم را قطع می

 با یزدان راحت ترم!-

 

کنم اما سریع به خودم لحظه ای منگ نگاهش می

 آیم.می
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خوای، اصال ازم هرچی! ببین این کاری که از من می-

 ی پیدا کردنِتونم. نمیشه! من توبر نمیاد. من نمی

، صفرم! همیشه بقیه اومدن و باهام دوست و رفیق

 دوست شدن.

 

خیلی عادی، انگار که راجع به آسان ترین موضوع دنیا 

 دهد، می گوید:نظر می

خب ایندفعه تو باش که با بقیه دوست میشی و -

 سمتشون میری!

 

 صدایم شبیه به ناله است وقتی می گویم:

کنم، بازی می اینقدر تابلو فیلمآخه به نظرت منی که -

تونم اونقدر مورد اعتماد جلوه کنم که کتایون من رو می

 برداره ببره تو خونش؟
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 اندازد.شانه باال می

این دیگه مشکل توعه! پس فکر کردی برای چی -

تونی، بینی نمیمیگم باید روی خودت کار کنی؟ اگه می

ین آسونی باشه. موردی نیست! وقتی از پس کاری به ا

بر نمیای. پس از همین یعنی از پس هیچی  بر نمیای

 راهی که اومدی برگرد.

 

دهم و نگاهِ درمانده ام به نگاهش آبِ گلویم را فرو می

سوزد که سرش را زنم. انگار کمی دلش میگره می

 گوید:آورد و مینزدیک تر می

تونی! وقتی منی رو که محال ولی من مطمئنم که می-

مجاب  توی خطر بندازی، م اینجوری خودت روبود بذار

 کردی، پس خیلی کارای بزرگ تر از اینم ازت برمیاد. 
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شود گفت چرخانم. نمینگاهم را در صورتش می

مهربان است! اما... اما صورتش یک حالتی ست. یک 

 گیرم. حالتی که احساس خوبی از آن می

 

مسخ شده، به صورتش که نزدیک تر از حد ممکن 

کنم و بی وقتی دهان باز میت، خیره ام. درست اس

 "باشه"آنکه کنترلی روی خودم داشته باشم، کلمه ی 

رسم که یزدان، تاثیر کنم، به این باور میرا زمزمه می

 گذار ترین فردی ست که در زندگی ام دیده ام!

 

زند. لبخندی که به سختی قابل تشخیص لبخند می

 است. من چطور قبول کردم؟
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ایون و چیزایی که پس من تموم مشخصات کت-

 فرستم. در ضمن...ن نیازی رو برات میبهشو

 

کنم به حرف هایش تمرکزم بهم خورده اما سعی می

گوش کنم. واقعا من چطور قبول کردم که جاسوسی 

 کنم؟

سازه، اون کسی که گفتی این مدل گردنبند رو می-

 شماره ش رو برام بفرست.

 

 مرد، جادو گر است! من کنم ایناحساس می

 اما او کاری کرد که موافقت کنم.خواستم قبول کنم نمی

 باشه.-
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دهد و نگاهی به ساعتِ استیلی که سرش را تکان می

 اندازد.به دور مچش بسته می

 من باید برم کم کم، ماشین آوردی با خودت؟-

 

 دهم. مسخ شده سرم را تکان می

 خوبه، پس من میرم!-

 

و از جایش بلند زند اش را به چشم می عینک آفتابی

شوم. کمی بعد، دوش به . من هم بلند میشودمی

زنیم. ماشین هایمان دوش یکدیگر از کافه بیرون می

دو جهت مختلف است و باید از هم جدا شویم. یاد 

کند که شماره را برایش بفرستم و سپس آوری می

ده را کند. سوالی که بیخِ گلویم گیر کرخداحافظی می

ر زندگی ام ا عجیب ترین مردی که ددهم و بقورت می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گردد و با قدم کنم. او بر میدیده ام، خداحافظی می

شود و من، هایی محکم و پر صالبت، از من دور می

کنم که یزدانِ کیانی، خیره به او، به این فکر می

 کیست؟! واقعا کیست؟!
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 یزدان#

 

ی بوکس ه ام، پیاپی روی کیسه مشت های پر شد

شوند. انگشتانم درد گرفته اند و یده میقرمز رنگم، کوب

دست بر دار نیستم. می کوبم و می کوبم. نفس نفس 
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کوبم. دانه های عرق از تمام تنم شره می زنم و می

کوبم! شنوم و میکوبم. صدایی میکند و میمی

 وبم.کگوید کافی ست و من باز  هم میرضاست! می

 

دیدم. مردی سیاه  ، خوابِ نسیم راطلوع صبح امروز 

پوش، پشت سر هم از پشت چاقو در کمرش فرو می 

کرد و من، دستانم بسته بود! صدایم نیز... هرچه 

توانستم. از دهان نسیم خواستم فریاد بزنم نمیمی

کردم. زد و من مزه اش را احساس میخون بیرون می

هایی به اندازه ی تمام سال وقتی از خواب بیدار شدم،

م و دهان بسته بودم، دلم که سکوت کرده بود

خواست فریاد بکشم! به اندازه ی تمام خودداری می

خواست یک هایی که در این زندگی کرده بودم، دلم می

نفر باشد که برایش حرف بزنم، درد و دل کنم، حتی... 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

حتی گریه کنم! یک نفر که انگشت اتهام را سمتم 

 نداند. رد و من را مقصر چیزی نگی

 

حاال از صبح تا همین حاال که نزدیک ظهر است، در 

زیر زمین خانه ای که روزی نسیم خانومش بود، ورزش 

کنم کنم. ورزش که چه عرض کنم، احساس میمی

کنم. کسی که بدون دستکش، دارم خود کشی می

نزدیک به یک ساعت، بی وقفه به کیس بوکس مشت 

ن بزند، قطعا خون از استخون هایش بیروبکوبد و 

 کردن نیست!قصدش ورزش 

 

شوم و دست روی افتم! دوال میباالخره از نفس می

گذارم. به گمانم از سرعت نفس نفس زانوهایم می

شود برق تولید کرد! نگاه رضا بر رویم زدن هایم می
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کشد دهم، اما طولی نمیکند و اهمیتی نمیسنگینی می

 آید:صدا در میکه خودش به 

 شد؟یت تموم خودآزار-

 

خواهم به دست قسمت دیگری دهم. میجوابش را نمی

از باشگاه اختصاصی ام بروم که مثل جن مقابلم ظاهر 

بینم و من این را شود. در عمق نگاهش ترحم را میمی

روم. زنم و سمت تردمیل میخواهم! پسش مینمی

 کنم. یکنم و سپس شروع به دویدن متنظیمش می

 

زنم و ایستاده زل می ه مقابل تردمیلدر چشمان رضا ک

زنم، لحنم را خالی از همانطور که نفس نفس می

 کنم:هرگونه نرمشی می
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خیلی وقته... ورزش نکردم... باید تمریناتم رو -

دوباره... از سر بگیرم...اگه می بینی... اینجا حوصلت 

 تونی بری!سر میره... می

 

 ید:گونم گره خورده وقتی مینگاهش به دستا

دستات خون اومده. بذار برات ببندمشون. بعدش هر -

 غلطی خواستی بکن.

 نیازی... نیست.-

 

گردد و اینبار، تمام صورتش پر از تاسف است! بر می

روی پایه ای می نشیند. همچنان می دوم و نگاهش 

کنم. خودش را بیخیال و سرگرم با گوشی اش می

چه در خوب است که فهمیده هردهد. چقنشان می

 رسد!کمتر به نتیجه می بیشتر با من بحث کند،
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کشم. از تردمیل دوم و باالخره دست مینیم ساعتی می

پایین می آیم و با حوله ای، صورت خیسم را خشک 

کنم و با کمی فاصله از رضا، روی کاناپه ولو می

گوید و اینبار منم که شوم. همچنان چیزی نمیمی

 :ده بریده، به حرف می آیمبری

یک نفرو... پیدا کن برام... که بازی پوکر رو... حرفه -

ای بلد باشه... خیلی سریع پیداش کن... اگه امروز... 

 بتونی پیدا کنی که... عالیه!

 

 ریزد!کند و زهرش را میباالخره دهان باز می

خوبه دیگه! من شدم حمال جنابعالی. تا کاری داری، -

وقتی من یه  داری، میای سراغ من، اماخر حمالی 

 خوام، محل سگم نمیذاری.چیزی ازت می
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شود که درکم کند، گویم حتی یک نفر پیدا نمیوقتی می

 برای همین است!

 

اندازم و نگاهم را به نیم رخ حوله ام را دور گردنم می

 دوزم.اخمالود رضا می

 کنی برام یا نه؟!پیدا می-

 

تغییری در صورت در هم رفته و لحنِ بی آنکه 

شی اش درگیر لخورش به وجود بیاورد، دوباره با گود

 دهد:شود و جواب میمی

 چاره ای هم دارم مگه جز این؟-
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با آنکه در جوابش حرف های زیادی دارم، اما چیزی 

گویم. یک آن درد بدی در انگشتان دست راستم نمی

هم را به استخون رود. نگاپیچد و صورتم در هم میمی

وزم و حواسم را به صدای رضا که دهای خون آلودم می

دهم. چند لحظه سی مشغول گفت و گو است میبا ک

کند و بی آنکه نگاهم کند، خطاب به من بعد قطع می

 گوید:می

شناختم سپردم که یه آدم مطمئن رو به یه نفر که می-

به چند  برامون پیدا کنه. اگه کارت فوریه، بهتره خودتم

 .نفری بسپاری
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گیرم. همچنان نگاهم نگاهم را از نیم رخش نمی

 کند!نمی

خواستم به فری سه دست بگم، ولی از اونجایی می-

ترسم. باید یک نفر که بازیش خیلی خوب نیست می

 باشه که حرفه ای آموزش بده بهم.

 

 دهد:سرگرم با گوشی اش جواب می

 بگو یکیو پیدا کنه برات.خب بهش -

 تماد نیستن برام!دورش قابل اعاونو آدمای -

 

باالخره گردن می چرخاند و صورتش به طور کامل 

گیرد. نگاهش روی صورتم زیاد مقابل دیدم قرار می

شود، چرا که خیلی سریع چشمانش پایین طوالنی نمی
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می افتند و به دستانم می رسند. در صدم ثانیه اخم 

ا شده، دستش جلو آمده و مچ دست راستم ر هایش باز

در عمق کشد. می گیرد و کمی به طرف خودش می

دهد وقتی صدایش، نگرانی به وضوح رخ نشان می

 گوید:می

 نگا کن چیکار کردی با خودت؟-

 

 کشد.سرش را باال می

 تو اصال عقل داری تو کلت؟-

 

شود و کنم. از جا بلند میدر سکوت نگاهش می

 گوید:رود میکه سمت در خروجی میهمانطور 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چیزی بیارم دستاتو باهاش پانسمان کنم.  م یهمیر-

لطفا تا اون موقع مثل آدم بشین سر جات و گند بدتری 

 باال نیار!

 

کند و قبل گویم. در را باز میباز هم چیزی نمی

گردد و با قیافه ای برزخی  لب خروجش از اتاق، بر می

 کند.باز می

ن. ن شکلی نکن. مثل بزم زل نزن منو نگا کقیافتم او-

ی عنتم  فکر کردی خیلی خوشگلی که اون قیافه

 کنی؟اینجوری می

 

 کنم.لب کج می

 کنم مگه؟چجوری می-
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 عین این مادر مرده ها.-

 

 گویم:دهم و بی حوصله میتکیه می

کسی که بیست و چهار ساعته تورو ببینه و مجبور به -

 قیافش مثه مادر مرده ها باشه!تحملت باشه بایدم 

 

 ند:زیش موج میتاسف در صدا

بشکنه این دست که نمک نداره! منو بگو بخاطر توعه -

پرونم. هی میگن رضا جون خرفت دخترای دورمو می

بیا پیش ما، ما دلمون تنگ شده واست، بعد من جای 

 اینکه االن تو بغل اون حوریا باشم و...

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برم! باز دارد اراجیف بهم ادامه ی حرف هایش را از 

روی لب هایم بیاورد و موفق نیست! تا  بافد تا لبخندمی

م حوله ی دور گردنم را سمتش پرت کنم، در را می آی

خورد. صدایش را از پشت در بندد و حوله به در میمی

 گوید:شنوم که میمی

کنی حیوون؟! دختر چرا تا اسم دختر میارم رم می-

 کنه اصال؟گاه مسگات کار میگریز شدی چرا؟ دست

کنه کنم ببینی کار می یام روت امتحانخوای باگه می-

 یا نه؟!

 

گردد و خندد و می رود. وقتی بر میغش غش می

شود، وقتی مشغول ضدعفونی کردن زخم هایم می

کند و برای کله خرابی هایم غر دستانم را پانسمان می

شبی که بی هیچ  افتم! یادزند، یاد سروین پایدار میمی
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یم را بخیه زد. شاید اگر چشم داشتی، کمکم کرد و بازو

سید و شاید اگر زخمم را بخیه رآن شب او سر نمی

زد، من حاال اینجا نبودم! برای همین هم از یک نمی

جایی به بعد، به او اعتماد کردم. منی که دیروز قانون 

 سوم را برای سروین گفته بودم، اعتماد کرده ام! به

ثل شناسمش! درست مدختری که حتی به درستی نمی

چیز هارا رضا، که هنوز بعد از سالها رفاقت، خیلی 

دانم، اما همه ی جیک و پوکم را به او راجبش نمی

 گویم.می

 کجا غرق شدی جنابِ کیانی؟-

 

کنم و به چشمان نگاهم را از گوشه ی دیوار جدا می

 زنم. سیاه رضا گره می

 گفتی؟هیچ جا، چیزی -
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ببین کجا  گفتم صدای ویبره ی گوشیت میاد. پاشو-

 گذاشتیش!

 

اگر غرق نشده بودم، پس چطور صدای ویبره ی 

 گوشی را نشنیدم؟

 

روم. لباس شوم و سمت لباس هایم میاز جا بلند می

کنم و هایم که روی کاناپه ای ریخته شده زیر و رو می

محض  کشم. بهگوشی ام را از جیب کاپشنم بیرون می

را درگیر  دیدن نام کسی که چند لحظه ی پیش، فکرم

 رسد:میخود کرده بود، صدای رضا به گوشم 

 خانوومِ پایدار هستن؟-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گذارم و تمام جدیتم را در صدایم انگشت روی لبم می 

 ریزم:می

 هیس! چرت و پرت نگیا!-

 

 خندد.می

 باشه داداش جواب بده خیالت تخت!-

 

 ترسم!گوید خیالت تخت، بیشتر میمیوقتی اینطور 

 الو؟-

 

کند و من خیلی خوب حتی لوه میانرژی ج صدایش پر

فهمم که تظاهری بیش نیست! از پشت همین تلفن می
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کند. چقدر رو بازی چقدر این دختر ساده رفتار می

 کند! چقدر تمام حرکاتش برایم خواناست!می

 سالم آقای کیانی. -

 

 دهم:ت جواب میخیلی عادی و بی اهمی

 ! سالم!قبال هم گفتم که با یزدان راحت ترم-

 

 انگار اصال حرفم را نشنیده! 

 من دارم میرم آرایشگاه کتایون، االن توی راهم.-
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افتد. گوشی را از گوشم فاصله یادم به قرار خودم می

کنم. دو ساعتی وقت دارم. دهم و ساعت را نگاه میمی

چسبانم و در جوابش ه گوشی را به گوشم میدوبار

 گویم:می

 باشه. موفق باشی.-

 

دانم که زنگ نزده تا فقط همین را اطالع بدهد. می

منتظرم که ادامه ی حرفش را بزند و انتظارم زیاد طول 

 کشد.نمی

ش رو میگم که، کتایون وقتی میره سر کارش، بچه-

 کنه؟چیکار می

 قضیه؟خیلی برات مهمه این -

 پرسیدم!اگه مهم نبود که نمی-
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 دهم:بی تفاوت جواب می

 این رو دیگه تو باید بفهمی!-

کنید راجب همیشه همینجوری تحقیق می-

 هاتون؟ سوژه

 

تواند سر این دختر اگر تیکه نندازد که شب ها نمی

 روی بالشت بگذارد!

نه، استثناً این یکی رو گذاشتم تا ببینم تو چجوری -

کنم کنی! گرچه... فکر نمیراجبش اطالعات جمع می

 بربیاد.کار زیادی ازت 
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تواند توی به گمانم، هیچکس به خوبی من نمی

برجکش بزند! حرصِ کالمش به خوبی مشهود است 

 وقتی می گوید:

 بینی جنابِ کیانی!عه؟ اینجوریاس؟ حاال می-

 

تحریک کردنش، بهترین راه برای پیشبرد اهدافم 

 می شود!  محسوب

 منتظرم، بانو سروین پایدار!-

 

 

افتم. میکند که به یاد چیزی  خواهد تماس را قطعمی

 گویم:خیلی سریع می

 راستی...-
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دانم سکوتش یعنی منتظر صحبت کردنم مانده. نمی

گفتن به او درست است یا نه، اما من وقت زیادی 

ندارم! باید هرچه زودتر یک فرد مطمئن و حرفه ای را 

 پیدا کنم.

 شناسی که پوکر بلد باشه؟کسی رو نمی-

 

 گیرد.میدر صدایش رنگ تردید و تعجب 

خوای توی این بلبشو بشینی بازی واسه چی؟ می-

 کنی؟

تو کاری به ایناش نداشته باش. لطفا اگه کسی رو -

 شناسی که حرفه ای پوکر بلده، بیارش. در ضمن...می
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 کنم:از قبل میبا مکثی کوتاه، صدایم را جدی تر 

خوام واسمون خیلی خیلی قابل اعتماد باشه. نمی-

 دردسر درست کنه. فهمیدی؟

 

 کشد:تعللش برای جواب دادن زیاد طول نمی

 کنم برادرم بلد باشه!فکر می-

 

تواند مورد مناسبی روند. برادرش میابروهایم باال می

 باشد؟ 

یه صحبتی با برادرت داشته باش ببین تا چه حد بلده. -

اگه کارش خوب بود، فردا صبح بیارش خونه ی من. 

 که؟ بلدی کجاست
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دانم که قبال آمده و از هوش باالی این دختر بعید می

 است که آدرس را یادش نمانده باشد.

 بلدم. باشه. خدافظ.آره -
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کنم، نگاهم پرت نگاهِ پر معنی تماس را که قطع می

دهم و اخمالود شود. سرم را تکان میرضا می

 پرسم:می

 چیه؟-

 

 رو اعصاب است!خنده ی جمع شده اش 
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 هیچی!-

 واسه هیچی داری جلوی خندتو میگیری؟-

 

شتی کند و دستش را روی پکمی خودش را کج می

اندازد. صدایش را لذت و خنده پوشانده وقتی کاناپه می

 گوید:می

جدی جدی از این دختره خوشم اومده. فکر کنم بعد -

 از من، تنها کسیه که جلوی زبون تو کم نمیاره!

 

شوم و با آخیشی آرام، په ولو میوی کاناکنارش ر

 دهم:جواب می

چرا اتفاقا، هم تو کم میاری، هم اون. منتهی -

 خواید قبول کنید!نمی
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خواهد دهان باز کند و جواب بدهد که باالفاصله می

 گویم:می

پاشو لشتو جمع کن برو دنبال کار و زندگیت. تو کار -

 نداری همش دنبال من راه افتادی؟

خوابی. خوری میلی کار داری؟ همش میت خیخود-

 سر کار چرا نمیری؟

 

زم و جواب اندادوباره نگاهی به ساعت گوشی ام می

 دهم:می

خوام یه سر برم. این مدت سر جریان فوت امروز می-

نسیم، خیلی مرخصی گرفتم. دیگه باید یکم خودمو 

 جمع و جور کنم.
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شوم. اخمالود کند و من از جا بلند میآهانی زمزمه می

 پرسد:کند و مینگاهم می

 کجا باز؟-

 

 دهم:روم جواب میهمانطور که سمت در می

میرم دوش بگیرم. دوساعت دیگه با این یارو قرار -

 دارم.

 همین االن دستات رو باندپیچی کردم.-

 

 چرخانم.کنم و سرم را سمتش میدر را باز می
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دوباره  پس بی زحمت تا بعد از دوش گرفتنم بمون و-

تا چند روزی باند پیچیشون کن. ولی بعدش لطفا 

 خوره.داره ازت بهم مینباش. اینقدر قیافتو دیدم حالم 

 

 گوید:خندد و با آرامش و خونسردی میمی

چه تفاهمی. منم همین حسو بهت دارم. ولی متاسفانه -

از اونجایی که فعال تنها موکلم خودتی، همچنان ور 

 میریم سر قرار.دلتم. امروزم با هم 

 

اندازم و از اتاق نگاه طوالنی و پر معنایی سمتش می

دانم پیش خودش چه فکری یزنم. نمبیرون می

کند من بچه ی دوساله ام که همه جا کند! گمان میمی

کند اگر آید مبادا بالیی سرم بیاید؟ یا فکر میدنبالم می
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 کسی بخواهد کاری دستم بدهد، او اگر باشد مثل سوپر

 دهد؟من جانم را نجات می
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فس نفس پرم. نبا صدای زنگ آیفون، از خواب می

کشم و زنان، دست روی پیشانی عرق کرده ام می

برای اولین بار، از آنکه کسی موقع خواب بیدارم کرده، 

شوم! به گمانم کابوس های لعنتی، دست خوشحال می

 بردارم نیستند!
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روی مبل خوابم برده  کنم.ت خودم مینگاهی به وضعی 

ا کشم و تیشرتم رو نیمه برهنه ام. پوف کالفه ای می

که روی زمین افتاده بر میدارم و با یک حرکت به تن 

زنم از دانم ساعت چند است و حدس میکنم. نمیمی

رسم، با نه صبح بیشتر باشد. مقابل آیفون که می

 کنم.دیدنش در را باز می

 

ه و دست به سینه به چهارچوب در ا باز کرددر سالن ر

سمتم می  . به همراه پسری جوان و قد بلندزنمتکیه می

کنم. از تیپ و مدل آیند. از دور، پسر جوان را آنالیز می

شود حدس زد که زیاد آدم حسابی راه رفتنش، می

رسد! نیست. کنار سروین بودنش، خنده دار به نظر می

راه رفتنش و حتی ظاهرش به  این دختر، رفتارش، مدل
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توانم باور کنم پسری که اندازه ای معقول است که نمی

 دارد، برادرش است!ه دوشش قدم بر میدوش ب

 

رسند، زودتر از هر دوی آنها سالم وقتی نزدیکم می

کنم. ابتدا سروین و سپس پسر کنار دستش جوابم می

م دهند. دست چپم را در جیبم کرده و دست راسترا می

گیرم. به سرعت دستش را را به سمت پسر جواب می

 گوید:من میگذارد و سروین خطاب به در دستم می

 ایشون، دوست برادرم هستن!-

 

پس حدسم اشتباه نبود! دیروز قرار نشد که برادرش را 

 بیاورد؟ 

 بفرمائید داخل.-
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بندم و همانطور که سمت شوند. در را میهر دو وارد می

 پرسم:روم میآشپزخانه می

 چایی، قهوه، یا کاپوچینو؟-

 

 دهد:سروین بی فوت وقت جواب می

 چینو.من کاپو-

 

یکی از تفاوت های این دختر با دیگر زن ها و دختر 

شناسم، این است که برای خوردن یک هایی که می

لیوان شربت یا یک فنجان قهوه، تعارف تکه پاره 

 آید!یکند. و من، از این اخالقش، خوشم منمی

 من هم قهوه.-
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بینم از گوشه ی چشم نگاهی سمتشان می اندازم و می

نی که خودش را مهرداد معرفی کرده، که پسرک جوا

روی مبل های راحتی نشسته و سروین کمی آن طرف 

تر، ایستاده مشغول نگاه کردن به تابلوی روی دیوار 

 است. 

 

روم و روبه رویشان وقتی سینی به دست سمتشان می

گاه نشینم، نگاه مهرداد را مستقیم به روی خودم و نیم

بینم. ی روی دیوار میسروین را همچنان خیره به تابلو

دانم چه چیزی فکرش را درگیر کرده اما شک نمی

 ندارم که چیز مهمی ست! 

 چیزی شده؟-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نگاهش را به سختی از تابلو کنده و به چشمانم گره 

کوچکش را تکان  زند. با تعلل و تردید، لب هایمی

 پرسد:دهد و میمی

 این تابلو رو... مدل همین رو... توی خونه ی علی-

 هم... دیده بودم!
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کنم و در چشمان شوم! مات نگاهش میخشک می

بینم که خودم هم دارم به همان سیاهش، چیزی را می

 کنم! فکر می
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انم حال او دخودم از درون در حال فروپاشی ام و می

این حال؟ بلد نیستم  هم دست کمی از من ندارد. با

 بدهم. هیچوقت بلد نبوده ام!امید واهی به کسی 

دونی که... نقاش این تابلورو، نسیم کشیده بود.می-

 ماهری بود!

 

توانم در صورتش، نگاهش و حتی صدایش، تمام نمی

کنند را توصیف کنم. احساساتی که دارند بروز پیدا می

شکند! آرام و توانم بگویم که میفقط در یک کلمه می

 شک بریزد.بی صدا، بی آنکه یک قطره ا

 یعنی تو میگی...-
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گذارم به یادم گذارم ادامه ی حرفش را بزند! نمینمی

گذارم مقابل یک غریبه، بندازد که واقعیت چیست. نمی

 غرور و غیرتم را لگد مال کند!

 ی به کارمون برسیم؟میشه جای سوال پرسیدن بذار-

 

لحنم تیز و برنده است! گناه او چیست که تالفی آتشی 

 آورم؟یم و علی به جانم انداخته اند، سر او در میکه نس

 

کشد که شوم. طولی نمیمشغول صحبت با مهرداد می

شود و به او با عذرخواهی کوتاهی، از جمعمان خارج می

حالش را رود. زن نیستم اما با این حال، حیاط می

گذارم تنها باشد. چون خیلی خوب فهمم و میمی

یاز دارد. درست مثل من که به دانم که چقدر به آن نمی
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آن نیاز دارم و در حال حاضر مجبورم که قیدش را 

 بزنم!

 

گذرانم. زیاد ساله می۲۳سه چهار ساعتی را با مهرداد 

آید. نه تنها تیپ و از اختالط کردن با او خوشم نمی

راه رفتنش، که حتی رفتار و طرز صبحتش هم  مدل

گمانم او هم  جوری نیست که بتوانم تحملش کنم.  به

زیاد از هم صحبتی با من راضی نیست و قطعا اگر 

بحث پولی که قرار است برای کاری که دارد انجام 

 ماند!دهد بگیرد وسط نبود، یک لحظه اینجا نمیمی

 

ساعتی که وقت شود، در سه چهار تا آنجایی که می

دهد. بازی سختی بازی را یادم می داریم، کمی از قواعد

تر هوش و ذکاوت در آن دخیل است. با نیست و بیش
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این وجود، گمانم دو سه هفته ای را باید بی وقفه بازی 

کنم و مشغول یادگیری باشم تا بتوانم کاری از پیش 

 ببرم.

 

ا ساعت یک ظهر است که ادامه ی کارمان را به فرد

ما با دهم. مهرداد اکنم و غذا سفارش میموکول می

گوید که ای ماندنش، میوجود اصرار های فراوانم بر

دانم که سروین کارم دارد و با کار دارد و باید برود. می

کنم و بعد از رفتنش، به رود. مهرداد را بدرقه میاو نمی

چرخانم و زنم. در حیاط چشم میحیاط سر می

کنم. حظه ای به آنکه رفته باشد، شک میبینمش. لنمی

شده منتظر یعنی اینقدر ناراحت بوده که حتی حاضر ن

 بماند؟

 من اینجام! -
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بینمش. می بینمش و به چرخم و پشت بوته ها میمی

 کند؟شوم. او دارد چه میمعنای واقعی خشک می
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مانی روم و با چشگیرند. سمتش میقدم هایم جان می

 گویم:ریز شده، ناباور می

 کنی؟کار میداری چی-

 

آورد تا دستانش قرار دارد را باال میگلدانی که میان 

نشانم دهد، اما چشمان من، به جای دیگری بند شده 
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اند. به کسی ک شالش را پشت گردنش گره زده و لپ 

های سرخ شده اش در صورت سفیدش، خود نمایی 

 کنند.می

ن دارن خشک میشن نمیدین؟ همشو به گالتون آب-

 ها!

 

 کشد.دن نمیکنم. او دست از حرف زفقط نگاهش می

 حیاط خونتون خیلی قشنگه. -

 

سرش را از روی گلدانی که مشغول بررسی آن است، 

آورد و چشم بسته، با لبخندی زیبا، دمی عمیق باال می

 گیرد:می

 بوی زندگی میده!-
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ده ام و حرفی به زبانم دانم چه بگویم! مات او ماننمی

 .آیدنمی

عوض بشه. گلدون جای این گله تنگه. باید گلدونش -

 بزرگتر ندارید؟

 

چشمان قیر گونش، برق دارند. تا به حال زنی ندیده ام 

که شبیه به این زن، اینقدر واقعی در اوج ناراحتی 

 لبخند بزند!

 نه.-

 خب پس اشکالی نداره بکارمش توی باغچه؟-
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دهم. او با لبخند تکان میچپ و راست سرم را به 

شود و من روی تاب مشغول کاشتن گلی در باغچه می

نشینم. پشتم را به او کرده ام و نمی بینم چه می

دانم که هنوز هم لبخندش را حفظ کند، اما خوب میمی

 کرده. برای من نه، برای خودش!

 کردم اومدی توی حیاط تا گریه کنی.فکر می-

 !همین اومدم دقیقا واسه-

 

کنم. دیگر لبخندی چرخم و نگاهش میسمتش می

 دهم.با یک پایم، تاب را تکان میندارد. 

 خب؟-
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بیلچه ی کوچکی که گوشه ی باغچه افتاده بود، 

 شود:برداشته و مشغول کندن قسمتی از گل باغچه می

 گریه هامو کردم و تموم شد!-

 االن خوبی؟-

 

کند، را که بلند میایستد. سرش دستش از حرکت می

 کند.صورتش به صحبت کردن وادارم می حالت گیج

بعد از اینکه گریه کردی، خالی شدی؟ حالت بهتر -

 شد؟

 

اندازد. باز هم لبخند به لب دارد اما سرش را به زیر می

اینبار، لبخندش، از تمام لبخند هایی که در زندگی ام 

 به چشم دیده ام، تلخ تر است!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

به که غمگینه! نه واسه واسه کسی جواگریه کردن، -

 کسی که خیلی غمگینه!

 

رود. چقدر او شود و در قلبم فرو میجمله اش، خار می

فهمم! چقدر اشک نریختم و متهم شدم به بی را می

احساسی و هیچکس نفهمید که وقتی بی اندازه 

 غمگین باشم، اشک هم دوای دردم نیست.

به این گال و درختا.  وقتی گریه آرومم نکرد. رو آوردم-

جون میدم  عاشق گل و گیاه و طبیعتم.راستش، من 

 واسه همچین فضایی. 

 

گوید! آرام نشده. این فضا آرامش نکرده! او دروغ می

کند تا کمتر فکر فقط دارد حواس خودش را پرت می

 کند.
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خواهد دهان باز کنم و به او بگویم من هم دلم می

آید. م. خیلی خیلی غمگین. آنقدر که اشکی نمیغمگین

چرخد! فایده ای ندارد. اما زبانم نمی یایداگر هم ب

 درست مثل همیشه!

 

نشینم. دوباره با یک پایم تاب را چرخم و صاف میمی

شنوم، دهم که یک مرتبه، با جمله ای که میتکان می

 خورد.نفسم در سینه گره می

 خسته ای. مگه نه؟توام خیلی غمگینی. خیلی -
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 گوید:دهم. بالفاصله میآب گلویم را فرو می

تونم بفهمم. هیچیه هیچی. از صورتت هیچی نمی-

کنم به خنثی ترین کنم احساس میوقتی نگات می

کنم. ولی... ولی محاله که... موجود زمین نگاه می

غمگین نباشی. محاله که تو دلت غصه نباشه. محاله 

وخته باشی. یه حسی بهم میگه وسط این جهنم، نس

ی، یه آدم خسته و پشت این نقابی که به صورتت زد

 درمونده هست. شاید... خیلی درمونده تر از من!

 

 شوکه ام! این دختر، شوکه ام کرده!

دونم چقدر خسته ای، مثل یه کوه اما با وجود اینکه می-

وایسادی. اینقدر محکم وایسادی که... بهت غبطه 

ینقدر که دوست دارم جات باشم. دوست خورم. امی
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ثل تو قوی باشم. خم به ابرو دارم، شبیه تو باشم. م

 نیارم و برای نجات جون عزیزام بجنگم.

 

کند یا واقعا این حرف هارا او دارد فیلم بازی می

 زند؟می

 

چرخم. بی آنکه یک ثانیه نگاه از چشمانم سمتش می

کشم و به این انم می. لبم را در دهبگیرد، خیره ام مانده

، فقط یکبار، کنم که چقدر دوست داشتم یکبارفکر می

نسیم این حرف هارا بزند. نسیم بفهمد که من بی 

 دهم. همین!چیزی بروز نمی احساس نیستم. من فقط

چرا برای نجات جون کسی که بهت بد کرده، جون -

 خودت رو به خطر میندازی؟
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خجالت زده سرش را  انگار توقع این سوال را نداشته.

کند و به گلی که میازد. لبش را با زبان تر اندپایین می

دهد. من در سکوت او را زیر نظر گرفته کاشته آب می

خواهد از جواب دادن به ام و او به نظر می آید که می

 سوالم در برود.

 

شود و همانطور که دست های گلی اش را از جا بلند می

 وید:گدر هوا نگه داشته می

 شلنگ آب رو میگیری تا دستام رو بشورم؟-

 

کنم و شلنگ را پایین شوم. آب را باز مید میاز جا بلن

گیرم تا دست هایش را بشورد. وقتی کارش تمام می

کند. شود، صاف می ایستد و لبخند به لب، تشکر میمی
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فاصله ای با من ندارد و از این زاویه ، لبخندش زیباتر 

 د این را خودش هم بداند!شاست! کاش می
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 سروین#

 

زنم و به ازی از تکه ی پیتزای میان انگشتانم میگ

 گویم:مردی که آن طرف میز نشسته می

 اوم! خوشمزس! نظرم عوض شد.-

 

 اندازد.به نشانه ی پیروزی ابرو باال می
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گفتم که! ولی قول میدم دفعه ی دیگه خواستم چیزی -

 قبلش نظرت رو بپرسم. سفارش بدم

 

 عطاف ناپذیر نیست!خندم. این مرد آنقدر ها هم انمی

خوای همش فست به جاش یاد بگیر غذا بپزی. می-

 فود بخوری؟

 

نیم بیشتری از پیتزایش مانده. تکه پیتزای میان 

انگشتانش را چند دقیقه هست که میان دستش نگه 

ا را کند. میلش نیست یا غذداشته و با آن بازی می

 دوست ندارد؟

. چند روز مامانم بودمتا چند روز پیش که خونه ی -

بیشتر نیست اومدم اینجا که اونم همش رضا یه چیزی 

 خوردیم.پخت میمی
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 دوست نداری؟-

 

 کند.باالخره چشم از تکه پیتزای میان انگشتانش می

 چیو؟-

 

 کنم.با چشم و ابرو، به انگشتانش اشاره می

 غذارو.-

 

دستمالی، اندازد و از جا وی جعبه اش میزا را تتکه پیت

 کشد.یک دستمال بیرون می

باهات سر اینکه از این مدل پیتزا خوشت میاد شرط -

 بستم، بعد میگی دوست نداری؟

 خوری؟خب پس چرا نمی-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 کند.دستانش را پاک می

 میلم نیست زیاد. -

 

به سختی نگاهم را از اخم های در هم رفته اش جدا 

ه من، با اندازم. او بی توجه بو شانه باال می کرده

رود و من با خیال راحت غذایم را گوشی اش ور می

 خورم. می

 

کشد، حتی از یزدان حتی یک بار هم سرش را باال نمی

شود تا دست هایش را بشورد و من پشت میز بلند نمی

دانم که قصدش این است که معذب خیلی خوب می

 غذایم را بخورم.  نشوم و با خیال راحت
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د، احساسم به این مرد، بهتر گذرهر روزی که می

شود. من آدمی کینه ای هستم. وقتی از کسی به هر می

آید که دلیلی، نفرت پیدا کنم، خیلی کم پیش می

احساسم به او تغییر کند. اما حاال، احساسم به یزدان 

تغییر کرده. حاال در خانه اش نشسته ام و با آرامش 

بترسم یا  خورم. بی آنکه حتی ذره ای از اوار میناه

 احساس بدی به او داشته باشم.

 

کنم. خطاب به دارم و دستانم را پاک میدستمالی بر می

یزدانی که همچنان با گوشی اش مشغول است 

 گویم:می

 ممنون. ناهار خوشمزه ای بود.-
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کشد. گوی های رنگی اش مهربانند سرش را باال می

 گوید:وقتی می

 نوش جان. -

 

شوم و او . از پشت میز بلند میآیندلب هایم کش می

 گوید:می

 توی هال منتظر باش، االن میام.-

 

روم. چشمانم را دهم و به هال میسرم را تکان می

کنم که مبادا بچرخند و روی تابلوی لعنتی و کنترل می

 خواهم به یاد بیاورم که امروزنفرت انگیز گیر کنند. نمی

کنم. از هر چه دیده خواهم فرار صبح چه دیده ام. می

ام و شنیده ام و فهمیده ام. درست مثل تمام این مدت 

که از فکر کردن به علی و خاطراتمان و نسیم و هر 
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کردم کردم. فرار میآنچه میانمان اتفاق افتاده، فرار می

تا بتوانم دوام بیاورم. تا شبیه به آدم هایی رفتار کنم 

ت! در حالی که یچ اتفاقی نیفتاده و زندگی زیباسکه ه

 هیچ کجایش زیبا نیست...
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نشیند. خانه کمی بعد یزدان هم می آید و کنارم می

زندگی اش، با آنکه یک مرد تنهاست، تمیز و مرتب به 

 رسد. سر و وضع خودش هم همینطور. نظر می
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بینم. دستانش میوقتی کنارم می نشیند، دو لیوان در 

دیگری قهوه. کاپوچینو را دست من یکی کاپوچینو و 

 دهد.دهد و در جواب تشکرم، سرش را تکان میمی

 شنوم.خب؟ می-

 

می دانم که منتظر یک سری حرف از جانب من است. 

دیروز به آرایشگاه کتایون رفته بودم و قرار بود امروز 

 هرچه فهمیده بودم برای یزدان بگویم.

نسبتا شلوغ  ند ساعتی توی آرایشگاه بودم.وز چدیر-

بود. اما تا اومد نوبت به من برسه، خلوت شد. دخترش 

 ستاره هم اونجا بود. 

 

چرخد و نگاهش روی من سر یزدان به سرعت می

 ماند.می
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دختر شیرین و با نمکیه. راستی... گردنبندی که گفته -

 بودی هم، توی گردنش بود.

 

 ده.انگار کمی کنجکاو ش

 ره آرایشگاه؟ش رو همیشه با خودش میابچه-

 

 دهم:سرم را تکان می

ازش پرسیدم. گفت که یکی دوماهی میشه. انگار قبال -

میذاشتتش مهد کودک، اما خیلی زیاد به کتایون 

 آورده. وابستس و اونجا دووم نمی

 

دهد که در فکر فرو رفته. حالت صورت یزدان نشان می

 زند:خورد و لب میا میمقداری از قهوه اش ر
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 خب؟-

ر دست یکی از شاگردای کتایون بودم و داشت زی-

کرد که دیدم صدای جیغ و گریه ی موهام رو کوتاه می

کتایون از طبقه ی باال میاد. غذا توی گلوی دخترش 

 شد. گیر کرده بود و داشت خفه می

 

برق نگاه یزدان، اشتیاقش را برای ادامه ی صحبت 

 دهد. هایم نشان می

تم طبقه ی باال و چیزی که تا این رو شنیدم سریع رف-

تو گلوش گیر کرده بود رو در آوردم. کتایون کم مونده 

بود پاهام رو ببوسه از خوشحالی. منم که دیدم تنور 

گرمه تا تونستم از خودم تعریف کردم. گفتم چند 

سالیه که پرستار بچه هام و توی این کارا حرفه ایم و 

 دارم و از این حرفا. سر رشته 
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خنده ی یزدان، حیرت بار و نگاهش، پر تحسین تک 

 است.

 چقدر تو خوش شانسی دختر؟-

 

گذارم و صورتم را جلو دست چپم را روی مبل می

زنم و برم. نگاه مستقیمم را به چشمانش گره میمی

 زنم:پوزخند زنان لب می

خوش شانسم یا بلدم چجوری از فرصتام استفاده -

 ؟ شایدم باهوشم هوم؟کنم

 

نکه زنجیره ی نگاهمان را قطع کند، سرش را بی آ

 کند:کشد و با لحنی مرموز و عجیب زمزمه میجلوتر می
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هرچی که هست، بهتره زیاد به خودت مغرور نشی. -

 خوری زمین خانم دکتر!چون اونوقت با سر می

 

کنم هربار ترسم از آهنربای چشمانش. احساس میمی

یپنوتیزم دهد، هستقیمش را ادامه میکه نگاه م

 شوم!می

بهتر نیست نگران خودت باشی؟ من حواسم به جلوی -

 پام هست.

اومدی تو تیم من تا حواس من اگه حواست بود نمی-

 بهت باشه. 

 

آیم به آدم بودنش امیدوار شوم، یادآوری چرا هربار می

 کنم که رباتی بیش نیست؟ام می
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 نم برگردم.توهنوزم دیر نشده. می-

 سالمت!به -

 

کنم حتی چشمانش به نگاهم پوزخند احساس می

کند منم که محتاج او هستم؟ او زنند. چرا فکر میمی

کنم نیست که مدام دارد از سرنخ هایی که من پیدا می

 کند؟استفاده می

 

ای محکم و پر  "باشه"دهد بمانم. غرورم اجازه نمی

دم . اما هنوز یک قشومغیض می گویم و از جا بلند می

کشد هم برنداشته ام که آستین مانتویم را به شدت می

 کند.و مجبور به نشستنم می

 مگه خودت نگفتی برو؟-
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کند و بی توجه به منِ حرص زده، آستینم را رها می

 کند.قهوه اش را مزه می

 بچه بازی در نیار.-

 

 قندسیاه #
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چرخاند میش را لب هایم از حرص جمع شده اند. سر

و نگاه آرام و خونسردش را در صورتم به گردش در 

آورد. دوست دارم سرش داد بزنم. دوست دارم می

کنی فقط خودت آدم خوبه ای؟ فقط بگویم چرا فکر می

 فهمی و آدم بزرگه تویی؟خودت همه چیز می
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 تحملت همینقدره؟-

 

ر رساند و بعد از آدم توقع صبوتحمل آدم را به صفر می

 ن دارد؟بود

اگه قراره سر همچین چیزای کوچیکی اینجوری از -

 کوره در بری، همین االن بذاری بری خیلی بهتره!

 

فشارم و حرص زده به پشتی مبل چشم روی هم می

 زنم.تکیه می

 وقتی آروم شدی بقیه ی حرفت رو بزن!-

 

کنم. به نیم رخ لپ های پر بادم را با کالفگی خالی می

 گویم:شوم و میر دستم خیره میی کنامرد دیوانه 
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واسم سواله که واقعا نسیم عاشق چیه تو بود؟ گند -

اخالق بودنت؟ ربات بودنت؟ بد عنق بودنت؟ ضد حال 

 بودنت؟

 

خندد. آهسته و با یک ریتم و مدل خاص. مدلی که... می

 کند.ناخودآگاه اخم هایم را باز می

تو راجب باورت میشه که منم دقیقا همین سوالو -

 دارم؟ اینکه علی چیه تورو دوست داشت؟

 

شوم. منگم و مات، بغض جوشیده در گلویم خشک می

 خندم.بلعم و تلخ میرا می

 هیچیمو!-
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شود و سرش را سمتم خنده هایش متوقف می

دزدم و دوباره و دوباره آبِ چرخاند. نگاهم را میمی

 کرده گلویم را برای نابود کردنِ غده ی سرطانیِ رشد 

 دهم.در گلویم فرو می

 من... من منظوری نداشتم.-

 

کشم و نگاهم لبخندِ مضحک همیشگی را روی لبم می

 گذارم شکستنم را بفهمد! آورم. نمیرا باال می

حرفای تو برام مهم نیست. به ادامه ی بحثمون -

 برسیم؟

 

نگاه آهنرباییِ عسلیِ لعنتش اش که روی چشمانم و 

پرسم. د، دوباره سوالم را میشونیلب هایم طوالنی م
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گیرد و سرش را تکان اینبار چشم از صورتم می

 دهد.می

گفتم که کلی از خودم پیش کتایون تعریف داشتم می-

کردم که مردد شده برای زدن کردم. احساس می

دونم چرا هیچی نگفت. حتی تا حرفی بهم. اما نمی

و بیاد تونستم توی آرایشگاهش معطل کردم که شاید 

 حرفی بزنه اما چیزی نگفت.

 

 دهد:متفکر سرش را تکان می

تونه به همین راحتیا بهت اعتماد بکنه که! . نمیطبیعیه-

مگه میشه آدم دست یکی رو الکی بگیره بیاره تو 

خونش بگه چون قبال پرستار بودی االنم بشو پرستار 

 بچه ی من؟
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 چرخم.کامل به سمتش می

 م؟نکپس تو میگی چیکار -

فعال هیچی. اینکه پیشش هی از خودت و شغلت -

تعریف کنی مشکوک تره. فعال رفت و آمدت به 

 آرایشگاهش رو ادامه بده، تا ببینیم چی میشه.

 

عقلش را از دست داده؟ چطور هر روز بلند شوم و به 

 آرایشگاه کتایون بروم؟

مگه دیوونم؟ هر روز پاشم برم بشینم تو -

 آرایشگاهش؟

 

 اندازد.می الشانه با
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آره خب. این همه کارای مختلف هست که روی -

صورتاتون انجام میدین. خب هر روز برو یه کاری 

 انجام بده. نمیشه؟

 

فهمد حرفش چقدر مسخره گیرد. انگار میخنده ام می

 گوید:بوده که می

 خب هفته ای یه بار برو. اینم نمیشه؟-

 

 خندم.می

 چرا میشه. -

 

و با گوشی اش مشغول  دهدسرش را تکان می

 شود.می
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 خیلی خوبه. منم یه خبرایی واست دارم.-

 

کنم که گوشی اش را روی میز کنجکاو نگاهش می

پیچد. صدای گفت و گذارد و صدایی در فضا میمی

 گوی خودش با شخص دیگری ست.

 این کیه؟-

 

کند و به حالت بامزه ای یک تای ابرویش کج نگاهم می

 برد.را باال می

همونی که شمارش رو بهم دادی. همونی که گردنبند -

 آسو رو ساخته.
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افتد و صدایم میان لب هایم از ناباوری فاصله می

 شود:حیرت زده می

 باهاش رفتی سر قرار؟-

 جای حرف زدن حرفامون رو گوش کن!-
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به سختی نگاه مشتاق و خیره ام را از نیم رخش 

دوزم. یزدان روشن گوشی می ه یصفحگیرم و به می

و آن مرد در حال احوال پرسی هستند و حرف خاصی 

شود. برای همین هم یزدان میانشان رد و بدل نمی

دارد و زمان فایل صوتی را کمی جلو گوشی را بر می
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گرداند برد. وقتی گوشی را به جای قبلی اش بر میمی

 گوید:می

د مهم زیاون از اینجاش گوش کن. مابقی حرفام-

 نیست.

 

دهم و با دقت تمام گوش خیلی آرام سرم را تکان می

 دهم.به صدایشان می

راستش رو بخواید، این مدل گردنبند رو من توی -

 گردن یکی از آشناهامون دیدم.

 

رسد. یزدان در صدایی از جانب آن مرد به گوش نمی

 گوید:ادامه ی صحبت هایش می
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وشم اومد. ی خخیلاز مدل خاص گردنبند خیلی -

همونطور که پشت تلفن بهتون گفتم، من صاحب 

فروشگاه بزرگی هستم. خیلی وقت بود که تصمیم 

داشتم محصوالت جدید و خاصی توی فروشگاهم قرار 

بدم. وقتی این مدل گردنبند رو دیدم خیلی مشتاق 

شدم که یک غرفه رو توی فروشگاهم به بدلیجات 

ونم میتونه گم به هایی با این سبک اختصاص بدم.

ش از من، فروش فوق العاده ای داشته باشه. سرمایه

باشه.  ۴۰ ۶۰کار از شما، سودمون از این کار هم 

 نظرتون چیه؟

 

کند و آن مرد همچنان چیزی یزدان سکوت می

گوید. نیم نگاهی به یزدانی که متفکرانه به صدای نمی
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ی اندازم اما با شنیدن صداکند میضبط شده گوش می

 چرخد.رد سرم به سرعت سمت گوشی مین مآ

زد و اون خانومی که چند وقت پیش زنگ می-

 خواست باهام شریک بشه، از طرف شما بود دیگه؟می

 

 دهد. یزدانی با بله ی محکمی جواب مرد را می

شماره ی من رو از کجا آوردید؟ اصال کی من رو -

 بهتون معرفی کرد؟

بند رو توی ردنل گخب همونطور که گفتم، این مد-

گردن یکی از آشناهامون دیدم. همون فرد هم شمارو 

معرفی کرد بهمون. انگار دو مدل گردنبند هم براش 

ساخته بودید. روی یکی از گردنبند ها نوشته شده آسو، 

 و اون یکی، ستاره!
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کنم. اصال توقع نداشتم یکه خورده به یزدان نگاه می

 شد!بک که به این سرعت بحث آسو را وسط

این همه آدم هستن که میتونستید باهاشون شریک -

بشید، چرا من؟ چرا اینقدر مشتاق بودید برای این 

دونید از این مدل خواید باور کنم که نمیهمکاری؟ می

کنن؟ گردنبند رو افراد زیادی هستن که درست می

اصال این همه طرح هست برای ساخت بدلیجات، چرا 

 ه؟باشرح باید گیرتون روی این ط

 

از یزدانِ همیشه حاضر جواب توقع سکوت ندارم، اما 

شنوم. سکوت میانشان هیچ صدایی از جانبش نمی

کشد، چرا که آن مرد، در کمال زیاد طول نمی

خونسردی و بی رحمی آب پاکی را روی دستمان 

 ریزد.می
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اینقدر بچه نیستم که متوجه غیر عادی بودن این -

 مونده باشه. روز بخیر.فی حر کنمماجرا نشم. فکر نمی

 

 قندسیاه#
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کنم که یزدان حرفی بزند و این اتفاق هم خدا خدا می

 افتد.می

 حق با شماست!-

 

کنم تا ادامه ی حرفش را بزند و مشتاقانه گوش تیز می

 گذارد.او زیاد منتظرم نمی

 من برای یه کار دیگه ای شمارو اینجا خواستم!-
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 کاری؟برای چه -

 

 شود.یزدان زیاد طوالنی نمیث مک

 برای پیدا کردن یک نفر.-

 

آید و حدس صدای کشیده شدن صندلی روی زمین می

آنکه آن مرد مشتاق به ادامه ی صحبت است، سخت 

 نیست.

 اون یک نفر، اسمش آسو نیست؟!-

 

چرخانم و به با دهانی نیمه باز و چشمانی گرد، سر می

دوزم. یست، چشم مش به من ایزدانی که اینبار نگاه

 کنم:ناباورانه زمزمه می
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 از کجا فهمید؟-

 

کشد و جوابم را آن یزدان لبخند کجش را به رخم می

 دهد:مرد می

وقتی اسمش رو آوردید، زود متوجه شدم که آسو باید -

یک ربطی به اینکه من رو تا اینجا کشوندید داشته 

 باشه.

 

سد! خدای شنارا میشوند. آسو تپش های قلبم تند می

 شناسد!!من او آسو را می

 

در ذهنم قیافه ی یزدان را درست زمانی که مقابل این 

کنم. مرد نشسته و حرف هایش را شنیده تجسم می
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یعنی او هم مثل من، دوست داشته که از خوشحالی زیر 

 گریه بزند؟

خب... پس االن که متوجه همه چی شدید، کمکم -

 کنید؟می

 

که دوباره شود ، باعث میخالی از احساسشلحنِ 

 نگاهش کنم و بی اراده بگویم:

یزدان یعنی تو واقعا وقتی این حرفارو شنیدی هیچ -

 حسی نداشتی؟

 

زند و انگشت با نگاه خیره و آرام، در چشمانم زل می

گذارد. با چشم و ابرو اشاره اشاره اش را روی لبش می

دانم چرا نمی کند و من... منای به گوشی اش می

مانم. فاصله ای با من ندارد و دان میلحظه ای مات یز
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از این فاصله، بوی تنش به راحتی قابل استشمام 

است. اما چرا دروغ بگویم؟ وقتی نزدیکش هستم، تنها 

چیزی که تمام حواسم را تحت سلطه ی خودش 

توانم گیرد، عسلی های آهنربایی اش هستند! نمیمی

زنم! کند، حرفی بمیه گرانه نگاهم وقتی اینطور سلط

 شوم!اللِ الل می

 خواید از من؟دقیقا چی می-

 

اینبار با شنیدن صدای ضبط شده، دل از رنگِ خاصِ 

کنم. چشمانش قشنگند. اما چشم های یزدان نمی

راستش... دست های مردانه اش چیز دیگری هستند. 

رگ های برجسته ی روی دست هایش و آن حلقه ی 

ت دست هایش گشتش، به جذابیگیر کرده در انلعنتی 

 افزوده اند.
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یک نشونی، آدرس یا شماره از آسو نامی که ازش -

 زنید.حرف می

 

گیرم. با لرزیدن گوشی در جیبم، چشم از یزدان می

کشم و نام بتام را نقش گوشی را از جیبم بیرون می

کنم. باالجبار بسته بر روی صفحه ی گوشی تماشا می

وتی گوش ادامه ی فایل صکنم و به س میرد تما

 دهم.می

خب... چرا باید اینکارو بکنم؟ اصال... بگید ببینم دقیقا -

 کی من رو بهتون معرفی کرده؟

 کنید یا نه؟چه اهمیتی داره؟ کمکم می-

 سودش برای من چیه؟-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 قندسیاه #

 144پارت#

 

شود. آنقدر که گوشی را مکث یزدان، کمی طوالنی می

ا مطمئن کنم تاش نگاه می دارم و به صفحهمیبر 

شدم فایل صوتی به انتها نرسیده باشد. به محض آنکه 

می بینم هنوز چند دقیقه ای تا پایان فایل صوتی باقی 

 پیچد:مانده، صدای یزدان در گوش هایم می

شاید اگه باهام همکاری نکنید، ضرر هم بکنید، بعد -

نید که ما وسط یه االن دنبال سود هستید؟ در جریا

 م؟پرونده ی قتل هستی

 چی؟!-
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ریزد. اصال توقع نداشتم از صدایش حیرت و تعجب می

که یزدان اینقدر رو بازی کند. اما خب... او همیشه 

 کند!غافل گیرم می

زن من مرده! به دست فردی که گردنبندی با اسم -

آسو توی گردنش بوده. این گردنبند تنها سرنخ پلیسه. 

نم شمارو توکرده اما من میهنوز شمارو پیدا نپلیس 

بهشون معرفی کنم. ببینم اونوقت به پلیس هم 

 تونید بگید سودش برای من چیه یا نه!می

 

 دهد:مرد خیلی سریع و دست پاچه جواب می

 هی جوون! آروم! چرا جوش میاری؟-

 

لحن آرام و پر غرور یزدان لبخند به لبانم می آورد. این 

 د. چقدر از ابهت وآورحالتی کم نمی مرد در هیچ
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صالبتی که در تمام حرکاتش، چشمانش، مدل راه 

 آید!آید، خوشم میرفتنش و حرف زدنش به چشم می

جوش نیاوردم! فقط یکم دیرم شده و باید زودتر برم. -

برای همین هم خوشحال میشم اگه چیزایی که 

 خواستم رو در اختیارم بذاری.

 

ی باید بکند! صدای کند. یعنمرد قبول میدانم که آن می

 دهند.سیده و مضطربش بر این قضیه گواهی میتر

 بذار تا فردا فکر کنم. -

 

 نیشخند پر صدای یزدان در گوش هایم می نشیند.

 فکر کنی؟ مگه چاره ای جز قبول کردن هم داری؟-

 شاید داشته باشم! پس بذار فکر کنم.-
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پنج عصر فکر کن. باشه. فکر کن. تا فردا ساعت -

 ش رو بهم بگو.نتیج

 

شود و کمی بعد، فایل صوتی به پایان حرفش تایید می

 رسد. می

 

بالفاصله بعد از قطع شدن صدای ضبط شده، از یزدان 

 پرسم:می

 زنگت نزد؟-

 

دهد و متفکر و خیره به جایی سرش را به نفی تکان می

 گوید:می
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حرف زدن  خیلی دستپاچه شده بود اما باز هم برای-

 !اینش برام خیلی عجیبهوقت خواست. 

 

 روند.اخم هایم از سر دقت و تمرکز در هم می

 کنی قصدی از اینکار داشته؟یعنی تو فکر می-

 

دارد و همانطور که با آن گوشی را از روز میز بر می

 دهد:شود جواب میمشغول می

من دیروز دیدم، آدم کنم، مطمئنم! آدمی کهنمیفکر-

د. دیدی که چقدر زود و بی دست و پایی نبو ساده

 فهمید دنبال آسو هستیم. 

 کنی وقت خریده که چیکار بکنه؟خب... خب فکر می-
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 کند.مالد و نگاهم میدستش را روی ته ریشش می

خواد به آسو زنم، یا اینکه میدوتا چیز رو حدس می-

که ما دنبالشیم و به واسطش پول بکشه ازش، خبر بده 

 ..یا.

 

 کنم.یمشتاقانه نگاهش م

 یا چی؟-

 یا آسو خودشه!-
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قلبم لحظه ای از حرکت می ایستد و سپس با سرعت 

 کند.هرچه تمام تر شروع به تپیدن می

 چی؟!-

 

لحن حیرت زده و صدای بلندم هم اثری بر روی 

اندازد یزدانی که خونسرد و بی اهمیت شانه باال می

آید. به جوش می گذارد. خونم با دیدن حرکتشنمی

در این شرایط اینقدر خونسرد و آرام  تواندچطور می

فهمد که به همه چیز گند برایم شانه باال بیندازد؟ نمی

 زده؟

 

کشم و شود. اخم در هم میبدنم به سمتش متمایل می

 کنم:لحنم را پر از تندی و پرخاش می
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، یا ممکنه به آسو خبر بده، کردی آسوئهاگه فکر می-

همه چی رو  ای چی واقعیت رو بهش گفتی؟ چرابر

گذاشتی کف دستش؟ اگه االن از دستمون بپره چیکار 

بکنیم؟ اگه فرار کنه دیگه هیچ سرنخی نداریم. همه 

 چی خراب میشه. مقصر همشم تویی!!

 

 اندازد.زند و ابرو باال میدست به سینه به مبل تکیه می

 خواستم عکسعیت رو گفتم چون میبهش واق-

ت ازم باج بگیره و خواسالعملش رو ببینم، چون می

آدمی نیستم که باج بدم و خر فرض بشم. االنم چیزی 

 نشده که!

 

 گذارم ادامه ی حرفش را بزند.نمی

 چیزی نشده؟ تنها سرنخمون رو به باد دادی!-
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یک نفر رو گذاشتم که بیست و چهار ساعته -

 غش!ه، دست از پا خطا کنه میرم سراکشیکش رو بد

 

گوشی ام دوباره می لرزد و اینبار دیدن نام بتام باعث 

شود! چرا که مشغول گرفتن باال رفتن ضربان قلبم می

 ویدئو کال است!

 

کنم. حالم را دست پاچه و ترسیده به یزدان نگاه می

 پرسد:فهمد و میمی

 زنه؟ کیه زنگ می-

گیره. وصلش که کردم ل میداداشم. داره ویدئو کا-

 اصال حرف بزنی باشه؟ نباید
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اینبار حتی تکان دادنش سرش را هم از من منع 

رود و من با شود و سمتی میکند. از جا بلند میمی

 کنم.خیالی که کمی آسوده تر شده، تماس را وصل می

 

به محض دیدن صورت اخمالود بتام، نیشم را باز کرده 

 و می گویم:

 سالم عرض شد. اخمات چی میگن آقا؟-

 

 گوید:کند و پر جذبه مینگاهم می دقتبه 

زنم ریجکت علیک سالم، کجایی؟ چرا زنگت می-

 کنی؟ می
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نشانم. خندم و اخمی مصنوعی بین ابروهایم میمی

خواهم پررویش کنم وگرنه حتما می گفتم حیف که نمی

 است! شود چقدر دوست داشتنی ترکه وقتی غیرتی می

هستم، بعدشم... تو کار داشتم، االنم خونه ی دوستم -

 کنی؟خواهر بزرگترت رو بازخواست میاز کی تاحاال 

 

 شود.صدایش جدی تر و اخمش در هم تر می

مهرداد گفت رفتین پیش یه مردی اونم توی -

ش، بعدشم که با مهرداد بر نگشتی، بعد حاال خونه

ستت رو به منم میگی خونه ی دوستمم؟ میشه این دو

 نشون بدی ببینمش؟!

 

  سیاهقند#
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کنند. مهرداد لعنتی! انگار آب یخ روی سرم خالی می

چقدر موقع آمدن تاکید کرده بودم که بتام از چیزی 

 خبر دار نشود و چقدر به حرفم گوش کرده بود!

تونم همکار آقا بتام یعنی چی این حرفا؟ من نمی-

بیست و هشت سال سن خوب و داشته باشم یعنی؟ با 

 فهمم؟یبد خودم رو نم

 

شود. روی صفحه ی گوشی، فهمم چه مییک آن نمی

بینم که پشت سرم ایستاده و به صفحه ی یزدان را می

کشم و وحشت زده به گوشی زل زده. هین بلندی می

 کنم. بدبخت شدم! عمال بدبخت شدم!عقب نگاه می
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نی نیمه باز نگاهمان قیافه ی بتام دیدنی است. با دها

آید. انگشتم را حرفی به زبانم نمیکند و من هیچ می

برم که یزدان محکم و جدی قطع تماس میسمت 

 گوید:می

 قطعش نکن.-

 

صورتش تقریبا کنار گوشم قرار دارد. دقیقا پشت مبلی 

تپد که که نشسته ام ایستاده و خم شده. قلبم چنان می

ند. اتفاق بدی نیفتاده اما... به گمانم کم مانده بیرون بز

 ن شوک بدی به من وارد کرد!اما یزدا

 من پسر عموی علی هستم. اسمم یزدانه.-

 

 غرد:بتام با عصبانیت می
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خوای باش. خواهر من توی خونه ی تو هرکی می-

 چیکار داره؟!

 

 کند:یزدان زیر لب زمزمه می

 دهن داداشت ول که نیست؟-

 اصال!-

 

شود، گلو صاف ای که از دهانم خارج میبا شنیدن کلمه 

 ند و می گوید:کمی

کنیم منو و خواهر کله خراب شما، داریم تالش می-

گردیم که قاتل اصلی برای نجات علی. دنبال سرنخ می

رو پیدا کنیم. کار خاصی هم اینجا انجام نمیدیم. پیش 
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پای شما داشتیم صدای کسی که یکی از مظنونین 

 کردیم. ش میپرونده هست رو گو

 

 گویم:زدان میملتمسانه به تایید از حرف ی

 آره بخدا. هیچی جز این نیست.-

 

بتام، با اخم هایی که ذره ای گره میانشان باز نشده، 

 غرد:عصبی و تند می

تا یک ساعت دیگه خونه ای، اگه نیومدی من میام -

 اونجا، خدافظ.
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مارستان خواهم دهان باز کنم و بگویم که باید به بیمی

دهد. تماس بروم، اما حتی مجال صحبت کردن نمی

 افتد.شود و دست من پایین میقطع می

 

پرم و بر سر یزدان با تمام حرص و عصبانیتم، از جا می

 زنم:داد می

این چه کاری بود که کردی؟ مگه بهت نگفتم صدات -

 کنم؟در نیاد؟ االن من چجوری این گند تورو جمع 

 

دهد و با لبخندی کج، هایش فاصله میماگش را از لب 

 اندازد.شانه هایش را باال می یکی از

 این دیگه مشکل خودته!-
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 شوند. درست شنیدم؟چشمانم آرام آرام درشت می

 چی؟!-

 

آید و خودش را روی مبلی از پشت مبل ها بیرون می

 اندازد.تک نفره می

 گفتم مشکل خودته.-

 

 ناباوری ست.تک خنده ام پر از 

 االن جدی هستی؟-

جام نمیدادی، پیش به قول ببین، تو کار اشتباهی ان-

خودت همکارت نشستی و راجب یه موضوع مهم 

صحبت کردید، در ثانی، بچه هم نیستی، یه نگاه به 

سن و سال خودت بنداز. چرا باید برای کاری که 
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نکردی بترسی؟ واقعیت رو بگو و از حقت دفاع کن. 

کرد، منم نت زیادی داشت غیرتش گل میداداش جو

 دور بر نداره واست. همین! کاری کردم که زیاد
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شود، دوباره ماگش را سمت لب حرفش که تمام می

توانم چشم از او بگیرم. برد و من... من نمیهایش می

کنم که چه قدر... چه قدر منگ و مات، به این فکر می

ی و در عین حال، غیر منطقی ست! حرف هایش منطق

واهر خودت هم همینقدر دوست دارم بگویم برای خ

گیرم و بحث را روشن فکری؟ اما زبان به دهان می

 دهم.خاتمه می
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در میان افکارم غوطه ورم که زمزمه ی آرام یزدان به 

 رسد:گوشم می

 زنم...چقدر جدیدا حرف می-

 

را به سختی جمع گیرد. لب هایم بی اراده خنده ام می

یزدان به  کنم تا خنده ام به چشم هایش نیاید ومی

 گمانم تیز تر از این حرف هاست!

 کنی؟!چیه؟ چرا اینجوری نگام می-

 

 زنم.آیم و حرفی بی ربط میبه خودم می

خوام اعتماد خانوادم ترسم. فقط نمیمن از کسی نمی-

 از بین بره!
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بین بره، همون بهتر اعتمادی که بخواد اینجوری از -

ت خودتو خواد اینجوری سفکه نباشه! در ضمن، نمی

 بگیری که نخندی.

 

کنم و کیفم را از روی یکی نفسم را با کالفگی فوت می

 دارم.از مبل ها بر می

 خیلی بچه ای! من میرم دیگه.-

ترسیدی اینجوری به تو بزرگ خانم دکتر! اگه نمی-

 ی خونتون.هول و وال نمی افتی که زود بر

 

ا کند، امتمسخرِ میان کالمش، اعصابم را متشنج می

به سمت گردم تا فعال وقت بحث با او را ندارم. بر می

دارم، مصادف می شود با در بروم و قدم اولی که بر می

روم و او بلند شدن زنگ گوشی اش. من سمت در می
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دهد، برای بدرقه همانطور که گوشی اش را جواب می

من راه می افتد. اما یک لحظه احساس ام پشتِ 

کنم، آید. در را که باز مینمی کنم می ایستد و دیگرمی

هاج و واج مانده.  بینم کهچرخم و میسمتش می

شنود که اینطور خشک و وا رفته، دانم دارد چه مینمی

سر جایش ایستاده. ناخودآگاه و بی دلیل، دلشوره ای 

دانم چرا دلم نمی شود.عجیب زیر پوستم تزریق می

ن به فردِ کشد که یزدادهد. طولی نمیگواهی بدی می

 گوید:آن طرف می

باشه باشه، آمبوالنس خبر کردین دیگه؟ خوبه... من -

 رسونم.زود خودمو می

 

 پرسم:کند به سرعت میتماس را که قطع می

 چیشده؟-
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 دهد:رود جواب میهمانطور که به سمتی می

 بعدا برات توضیح میدم.هیچی، تو برو، -

 

مربوط به کنم هرچه هست، دانم چرا احساس مینمی

ارم! برای همین هم تا قضیه ی قتل است. پای رفتن ند

گردد، زمانی که یزدان لباس پوشیده به سالن بر می

 مانم. نشینم و منتظرش میروی یکی از مبل ها می

 

رز بیند، اخم هایش به طگردد و من را میوقتی بر می

 روند.عجیبی در هم می

 مگه نگفتم برو؟ چرا هنوز اینجایی؟ -

 منم باهات میام.-
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آورد و همانطور که از جاکفشی، کفش هایش را در می

 گوید:کند، خشک و عصبی میبه پا می

الزم نکرده، من جایی کار دارم، مابقی حرفامون هم -

 بمونه برای بعدا.

 

ن سوار ماشین شویم اما مبا هم از خانه خارج می

شوم، بلکه کنار یزدان، در ماشینش خودم نمی

ینم و در جوابِ نگاه عصبی و پرخاشگرش، بی نشمی

 اندازم. درست شبیه به خودش!اهمیت شانه باال می

 

انگار آنقدر ها وقت برای کل کل با من ندارد که به 

کشد و سرعت ماشین را از پارکینگ خانه بیرون می

 کند.نمیمخالفتی با آمدنم 
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بان شلوغ مرکز شهر یزدان ماشین را گوشه ای از خیا

و نگاه من، نگاه ترسیده و وحشت زده ی  داردنگه می

من، به چندین متر جلوتر، درست آن سمت خیابان گیر 

کرده. اینجا چه خبر است؟ چرا هرچه از یزدان پرسیدم 

خواهد از میچه شده، جوابم را نداد؟ چرا حاال که 

م گوید که در ماشین بمانماشین پیاده شود، به من می

 و پیاده نشوم؟

 

یزدان سمت آمبوالنسی که آن طرف خیابان، مقابل 

رود. دستم به سمت دستگیره ی خانه ای ایستاده می
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نشیند، پشیمان رود. روی دستگیره که میدر می

ه کشم. دوباره به یزدانی کشوم و دستم را عقب میمی

دهند نگاه قصد دارد وارد خانه بشود و به او اجازه نمی

 م.کنمی

 

کالفگی یزدان حتی از این فاصله هم قابل لمس است. 

چه شده که یزدان خونسرد و بیخیال را تا این حد 

 کالفه و بهم ریخته کرده؟

 

خزند. انگار کرم هایی ریز و درشت، زیر پوستم می

باید پیاده توانم! نمیخواهم بی اهمیت باشم و می

 شوم. باید بفهمم چه خبر شده!
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به سرعت سمت یزدان شوم و ده میاز ماشین پیا

رسم، مردی روم. به محض آنکه پشت سرش میمی

ایستد و با شناسد، کنارش میکه انگار یزدان اورا می

گوید یکدیگر مشغول صحبت می شوند. به یزدان می

رد خانه شده و چند که حدودا یک ساعت پیش زنی وا

م دقیقه بعد، جیغ زنان از خانه بیرون زده و از مرد

گفته شوهرم بیهوش روی کرده و میتقاضای کمک می

گوید به گمانم به جانش سو زدان میزمین افتاده. به ی

پرسد کسی وارد خانه شده و او قصد شده. یزدان می

گوید کسی را ندیده. اما وقتی باالی سر آن مرد می

غلتیده و حدس یده، دیده که در خون خود میرس

ده و این بالرا سرش آورده. زند یک نفر در خانه بومی

ظهار بی پرسد و آن مرد ایزدان از زنده بودنش می

شنوم و فاصله کند. من همه ی این هارا میاطالعی می

کنم زمین و ای تا سقوط کردن ندارم! احساس می
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که جسمی که روی چرخد وقتی آسمان دور سرم می

 آورند. برانکارد خوابانده شده را از در بیرون می

 

زند که او را کشته اند! او را کسی در سرم جیغ می

کشته اند که روی صورتش پارچه ی سفید انداخته اند. 

زند و زیر اورا کشته اند که یزدان در موهایش چنگ می

ا کند. من مقصر مرگ او هستم! من او رلب وای وای می

پیدایش کردم. من شماره اش را به یزدان دادم. من 

ن به دیدنش برود. من باعث شدم باعث شدم که یزدا

ث شدم که آسو که او بخواهد آسو را لو بدهد. من باع

. آسو! آسو کیست؟ این لعنتی متوجه این ماجرا شود

عوضی که زندگی ام را نابود کرده کیست؟ من حاال 

عروسم باشم، نه اینکه اینجا باید به دنبال پرو لباس 
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عث بایستم و شاهد قتل کسی باشم که خودم با

 مرگش شده ام.

 

گردد و من را شود که یزدان بر میدانم چه مینمی

دانم قیافه ام چه شکلی شده بیند. نمیپشت سرش می

دانم چرا یک شود. نمیکه چهره اش وحشت زده می

ا همه جا سیاه دانم چرشود و نمیآن زیر پایم خالی می

شود. فقط می دانم که درست وقتی دارم سقوط می

اندازد و من در جای کسی دست دور کمرم می کنم،می

م. و بعد، دیگر چیزی روگرم و خوش بویی فرو می

 فهمم...نمی

 

 قندسیاه #
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زند. صدایش را انگار از کسی نامم را مرتبا صدا می

نم نای باز شدن شنوم و چشمافاصله ای دور می

شوند، به ندارند. قطرات آب که به صورتم پاشده می

کنم و تصویری مات تی الی پلک هایم را باز میسخ

 دانم چهدانم کیست. نمی. نمیگیردمقابل دیدم را می

 دانم کجا هستم. شده و نمی

 سروین؟ سروین خوبی؟-

 

شناسم. صدای چشم این صدارا... به گمانم می

ت. او که من را هیچوقت سروین صدا سآهنربایی

! چه شده که گوید خانم دکترزند. همیشه مینمی

 کند؟سروین سروین می
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شود. در ماشین تصویر مقابل چشمم کم کم واضح می

کنم، خشکی هستم و اولین چیزی که احساس می

 دهانم است!

 خوام...آب... آب می-

 

 ید:گوکشد که یزدان با صدای بلندی میطولی نمی

کجا موندی احمد؟ رفتی یکم قند بگیریا. کجا موندی -

 دو ساعته؟

 شید قربان. بفرمایید.بخب-

 

افتند. چه اتفاقی برایم پلک هایم دوباره روی هم می

 آید؟افتاده؟ چرا یادم نمی
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کنم و چشمانم دوباره چیزی روی لب هایم احساس می

در کنند که شوند. لب هایم لیوانی را لمس میباز می

دست یزدان است. صدای مهربانش در گوشم هایم 

 نشیند:می

 ر حالت خوب شه.قنده. بخو بخورش، آب-

 

خورم و سرم را عقب چند جرعه از آب قند را می

کشم. یزدان نگاه نگرانش را با لبخندی مهربان به می

 پرسد:دوزد و میصورتم می

 خوبی؟-

 

 چرا اینقدر خوش اخالق شده؟ 
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میخواهم دهان باز کنم و بپرسم چه شده، که نگاهم به 

ری از سرم رد خورد و تصویآن سمت خیابان می

شود. تصویر نقش بسته آنقدر دردناک است که می

بلندی دستم را به سرم  کشد. با آخسرم تیر می

 بندم. گیرم و چشم میمی

 

تمام چیز های شنیده ام و  آوردم.همه چیز را به یاد می

دیده ام. دوست دارم خواب و خیال بوده باشند، برای 

نی که با نگرانی کنم و به یزداهمین هم چشم باز می

 گویم:پرسد چه شده، با چشمانی پر اشک میمی

 اینا همش خوابه نه؟-

 

دهد. غمی که نگرانی نگاهش، جای خود را به غم می

 بینم.هایش میاولین بار است در چشم 
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نشیند. کشد و صاف سر جایش میسرش را عقب می

 گوید:خیره به روبه رو می

 کنیم.یدا میناراحت نباش، یه سرنخ جدید پ-

 

سرنخ جدید؟ کدوم سرنخ؟ راه افتادن دنبال کتایون 

برای راه پیدا کردن در زندگی اش؟ که چه اتفاق 

او... هر خاصی بیفتد؟ اصال... گور بابای سرنخ. من... 

دوی ما، مقصر مرگ یک انسان هستیم. تقصیر ما بود 

 که مرد! ما باعث شدیم!

 

 قندسیاه #
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چرخانم ت مخالف یزدان میسرم را به سمبا این فکر، 

خواهم اینجا و آن هم ریزم. نمیو بی صدا اشک می

توانم! قلبم دارد مقابل مرد کنار دستم گریه کنم، اما نمی

رد. من چطور با عذاب وجدانم کنار بیایم؟ گیآتش می

قرار نبود ما باعث مرگ کسی شویم، قرار بود فقط علی 

 را نجات بدهیم! همین!

 سروین؟-

 

چرا من باید در میان دریای غم هایم، به این فکر کنم 

 ؟"سروین"گوید که یک جور خاصی می

 بگو!-

 درست میشه!-
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سرم را سمتش اینبار، بی آنکه به غرورم فکر کنم، 

چرخانم و با صورتی غرق اشک، بغض آلود می

 گویم:می

خوای آدمی رو درست میشه؟ چی درست میشه؟ می-

 ش شدیم زنده کنی؟ آره؟ که باعث مرگ

 

یزدان را همیشه محکم و خشک و سرد و خالی از 

احساس دیده ام. اما حاال، حاال چشم هایم غمگینند. 

 واقعا غمگینند!

بهش فرصت نمیدادی برای فکر کردن، اگه تو دیروز -

ذاشتیش، االن زنده بود. اگه بیشتر تو مظیغه می

 فهمی؟ تو باعث مرگش شدی. تو!می
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کند. با یک دنیا غم در چشم هایش. من م مینگاهفقط 

 کند.کنم و او تنها گوش میتوانم حرف بارش میتا می

 

آخر حرف هایم، از آنکه حتی یک کلمه برای دفاع از 

خواهم از گیرد. میآورد، حرصم میودش به زبان نمیخ

 گوید:ماشین پیاده شوم که می

 رسونمت.خودم می-

 

 غرم:صبانیت میچرخم و با عسمتش می

خوام دیگه هیچوقت سونیم، نه میخوام برنه می-

باهات همکاری کنم. آدمی به بی احساسی تو، همون 

کی کنارت بهتر که تنها راهش رو ادامه بده. چون هر

قرار بگیره مسلما دیوونه میشه. یه جوری میگی درست 

فهمی که یه آدم میشه، انگار یه مورچه کشتی. می
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خوای درست کنی؟ البد دو می؟ چیو میفهمرده؟ می

روز دیگه علی هم سرش بره باالی دار میگی درسته 

شی و فقط میشه! تو باعث مرگ آدمای اطرافت می

. فقط همین کار ازت بر میاد. تو کنیوایمیسی و نگاه می

 زندگیم، آدمی به بی احساسی تو ندیدم. یزدانِ کیانی!

 

رسد، گوشم می کند و صدایش بهوقتی دهان باز می

کند!  دارم بی تنم را سیخ میحزن کالمش، موهای 

زنند کنم. این چشم ها و این صدا، فریاد میانصافی می

احتم.  با این که من هم غمگینم. من هم خسته و نار

توانم جلوی زبانم را بگیرم. حالم اصال خوب حال، نمی

خواهد... نیست. حالم از همیشه بدتر است و دلم می

یرم! و مقصرش، همین مردی ست که دارد نگاهم بم

 کند.می
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زنم، ولی... حق با توئه. من به اطرافیانم آسیب می-

 ولی هیچوقت هیچی جز آرامششون نخواستم!

 

شود یک نیشخند و سکوتی تلخ! از یجوابش م

کوبم و به این شوم و در را به هم میماشینش پیاده می

م قبرستانی فرار کنم تا کنم که حاال باید به کدافکر می

 فراموش کنم چه اتفاقی افتاده؟

 

 قندسیاه#
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 یزدان#
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شوند. نگاه بی قدم های بی جانم روی زمین کشیده می

دانم به خیابان است. خیابانی که نمی فروغم به انتهای

دانم خودم کجا هستم. فقط رسد. حتی نمیکجا می

رها زنگ خورده و دانم هوا تاریک شده، گوشی ام بامی

 میگرنم باز هم عود کرده. 

 

چشمانم خسته اند. پاهایم خسته تر! روحم اما... خسته 

نیست. تکه پاره است! تکه های تیز شده اش سنگین 

. خواهد روحم را از جسمم جدا کنمنقدر که دلم میاند. آ

توانم این روح را با خودم جا به جا کنم. دیگر نمی

 شکند!م را میسنگینی اش دارد کمر

 

ایستم و کف دستم را روی دو چشمم سر جایم می

بود تا در گذارم. کاش یک نفر همین حاال اینجا میمی
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 "یزدان به خودت بیا!"گوشم بزند و سرم فریاد بکشد 

اما چقدر حیف که همین حاال که به حضور یک نفر 

 احتیاج دارم، کسی نیست!

 

. سیگاری نیستم نشینمروی جدول های کنار خیابان می

دانم که کشیدنش هیچ واهد. میخاما دلم سیگار می

خواهم شبیه به خودم فایده ای ندارد، اما یکبار می

ان نباشم. از یزدان بودن خواهم یزدنباشم. یکبار می

 خسته شده ام. خسته شده ام...

 

شود. صدای زنگ گوشی ام، برای هزارمین بار، بلند می

کشم. اسم کنم و بیرونش مییاینبار دست در جیبم م

 سروین پایدار، به چهره ی درهم و خسته ام دهن

 کند.کجی می
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 "تو باعث مرگ آدمای اطرافت میشی"

 

جمله را قبال هم شبیه بودم. سالها زنم. این پوزخند می

 پیش!

 "آدمی به بی احساسی تو ندیدم"

 

شود. این را یکبار نه، هزاران بار پوزخندم پاک می

ام. از هرکسی که من را دیده و با من آشنا شنیده 

 شده. 

 "تو باعث مرگش شدی"
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شوند. سوزد و چشمانم روی هم فشرده میگلویم می

به صدای دیگری در  صدای سروین، جای خودش را

 دهد.گذشته می

تو کشتیش. تو باعث مرگش شدی. تو اینکارو با "

 "زندگیمون کردی.

 

م و با صدایی دهسرم را به چپ و راست تکان می

 م:کنمرتعش زمزمه می

 خواستم.من این رو نمی-

 

دارد و گلویم صدای لعنتی اما دست از سرم بر نمی

 سوزد. چشم هایم هم!بیشتر می
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بخشمت. از وقتی وارد بخشمت. هیچوقت نمیینم"

زندگیمون شدی فقط با خودت نحسی آوردی. اگه تو 

 "نبودی اون االن زنده بود.

 

خواهم کوبم. میروی زمین می تمام قدرتم،گوشی را با 

فریاد بزنم اما راه گلویم بسته است. درست مثل 

شنیدم و هیچ که این حرف را می شانزده سال پیش

آمد چون کردم. صدایم در نمیاز خودم نمیدفاعی 

کرد که تقصیر من نبوده. کرد. باور نمیکسی باورم نمی

وت کردم. چون مثل همین امروز که مقابل سروین سک

دانستم وقتی او باورم نداشته باشد، هرچه از خودم می

 دفاع کنم، هیچ فایده ای ندارد...

 

 قندسیاه#
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دوستش داشتم! بیش از اندازه! او اولین قهرمان 

 زندگی ام بود. مثل هر بچه ی دیگری! 

 

من را دوست داشت. شاید هم... نداشت. اما هر چه 

یکی دوساعتی برایم وقت میگذاشت  بود، آخر هفته ها

ین میزان توجهش، تا من را به پارک ببرد. یعنی هم

 داد که دوستم دارد؟نشان نمی

 

. با همان بچگی ام، اما، رابطه ی خوبی نداشتبا مادرم 

دادم. دوستش نداشت. چون همان این را تشخیص می

گذاشت، یکی دو ساعتی که در هفته برای من وقت می

گذاشت. چشمان مادرم همیشه گریان رم نمیبرای ماد
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بود، و من با آنکه فقط پنج شش سال سن داشتم، 

گریه نسبت به این موضوع حساس بودم. وقتی 

کرد، دوست داشتم هرچه اسباب بازی دارم بدهم، می

 تا گریه هایش بند بیایند. 

 

هفت ساله بودم که یک شب با صدای جیغ و دادشان 

سعی کردم از اتاقم خارج شوم از خواب بیدار شدم. 

پدرم داشت اما در از پشت قفل شده بود. به گمانم 

لرزیدم و گریه میزد. مثل بید مادرم را کتک می

دانم چقدر کوبیدم. نمیکردم و به در مشت میمی

صدای جیغ و دادشان را شنیدم و چقدر گریه کردم که 

باالخره صداها خوابید. صدای کوبیده شدن در به 

شم رسید و چند لحظه بعد، در اتاق به رویم باز شد. گو

لنگید و صورتش غرق اشک و زیر مادرم بود که می
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شده بود. به آغوش هم پناه بردیم و  چشمش کبود

آید آن شب چه شد اما فردایش گریه کردیم. یادم نمی

را خوب به یاد دارم که با مادرم به خانه ی پدر بزرگم 

خودمان بازنگشتیم. چون انگار  رفتیم و دیگر به خانه ی

 قرار بود پدرم همسر جدیدش را به آن خانه بیاورد.

 

رم توانست طالق بگیرد. چند ماهی طول کشید تا ماد

چه کسی گفته طالق پایان راه است؟ من به چشم 

دیدم که مادرم بعد از طالق، روز به روز شاداب تر 

ر شد. زندگی در خانه ی پدر بزرگم، از زندگی دمی

خانه ی خودمان خیلی بهتر بود. هم برای من و هم 

برای مادرم. ما جفتمان از جهنمی خالص شده بودیم 

نگهبانش بود. پدری که از آن شب که مادرم که پدرم 

 را کتک زد، دیگر هیچوقت سراغش را نگرفتم! 
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شادابی و طراوت مادرم، با حضور یک مرد در زندگی 

ه دو فرزند داشت و از مان، به اوج خود رسید! مردی ک

آمد مادرم خواستگاری کرده بود. اوایل از او خوشم نمی

خواستم مادرم را نمیکردم. به مادرم پرخاشگری میو 

دانستم که با حضور او، توجه مادرم از من جدا کند. می

شود و این برای من که مادرم همه ی به من کم می

ترسیدم که زندگی ام بود، وحشتناک بود! از طرفی، می

مادرم را اذیت کند. دیگر طاقت دیدن اشک های 

توانستم شاهد کتک مادرم را نداشتم. دیگر نمی

 باشم.  خوردنش

 

اما آن مرد، یک فرق عجیبی با مرد های دیگر داشت. 

کرد! او حتی پدر بزرگ خشک و به گمانم، جادو می
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کرد. نه تنها در دل مادرم، که تندخویم را هم آرام می

دل من هم جا باز کرد. و اینگونه بود که وقتی هشت در 

 ساله بودم، مادرم با صادقِ اکبری، ازدواج کرد!

 

  قندسیاه#

 153پارت#

 

رسم. با پای پیاده و بدون پول و باالخره به خانه می

گوشی. کیف پولم در ماشینی که گوشه ی خیابان 

گذشته بودمش جا مانده بود و گوشی ام، با آسفالت 

ف خیابان یکی شده بود و چقدر خوب است که های ک

 حداقل دسته کلیدم هنوز در جیبم قرار دارد.
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دهم. وارد چرخانم و در را هل می کلید را در قفل در می

خواهم در را ببندم که کسی مانع شوم و میخانه می

شود. از الی در و میانِ تاریکیِ کوچه، چهره اش را می

کنم و به سردی از میدهم. الی در را بتشخیص می

 گویم:می

 خوای؟چی می-

 کجا بودی؟!-

 

 توانم! توانم پوزخند نزنم؟ قطعا نمیمی

کنم و کجا اید به تو گزارش بدم که چیکار مینکنه ب-

 میرم؟

نه ولی حداقل به رفیقت گزارش بده که نصف جون -

 نشه.
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 گوید قطعا! اما او چطور از رضا خبر دارد؟رضا را می

گ زد و سراغ تورو گرفت. مثل اینکه شیم زنبه گو-

دونست امروز باهات قرار دارم. انگار ماشینت رو تو می

 خیابون پیدا کرده. 

 

هیچ تغییری در لحن سرد و بی اهمیتم به وجود 

 آورم.نمی

 باشه. ممنون که خبر دادی. شب خوش.-

 

شود شود و اینبار باعث میباز هم مانع بستن در می

 ود:اال بردایم بکمی ص

 باز چیه؟-
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 میشه حرف بزنیم؟-

 

در صدایش، عصبانیت و تمسخر و نفرتِ چند ساعت 

پیش نیست. برعکس! خواهش در صدایش موج 

 زند.می

 

 نیشخندم آنقدری بلند هست که به گوشش برسد.

حرف بزنیم؟ تو نبودی که چند ساعت پیش میگفتی -

 من رو ببینی؟ خوای هیچوقتنمی

 

ن برایم اهمیتی ندارد! دلگیر ستم چوگیر نیاز او دل

دانم چرا لحن نیستم و او برایم اهمیتی ندارد اما نمی
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اندازند صحبت کردنم شبیه به کسانی شده که تیکه می

 شان را نشان دهند.زنند تا دلخوریو طعنه می

بیا بشینیم توی ماشینم حرف بزنیم. برات توضیح -

 میدم.

 

نت میانمان چند ساه فقط شوم. جوری کنزدیکش می

فاصله باشد. قدش بلند است. اما باز هم باید کمی 

سرش را باال بگیرد تا در چشم هایم نگاه کند. چشمان 

زنند. صورتش گرفته مشکی اش در تاریکی برق می

 رسد. است اما آرامتر از چند ساعت پیشش به نظر می

ببین خانم محترم، چیزهایی که چند ساعت پیش -

. من آدمی شون عین واقعیت بودنتک تک گفتی، راجبم

ام که بودن کنارم، جز ضرر هیچی نداره. جز خودم و 

خوای کنم. پس اگه میهدفم هم به کسی فکر نمی
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زنده بمونی از همین راهی که اومدی برگرد. چون اگه 

 مردی اینقدر بی احساسم که حتی خم به ابروم نمیارم.

 

اهش را از حظه نگه یک لشبیه به مسخ شده ها، بی آنک

چشمانم بگیرد، نامحسوس سرش را به چپ و راست 

 دهد.تکان می

 دروغه.-

 

شوم و در را محکم به هم می چرخم و وارد حیاط می

کوبم. همان بهتر که جانش را بردارد و فرار کند. من می

 خواهم باعث مرگ کسی باشم!دیگر نمی

تباهم وجه اشیه بار بهم گفتی اگه اشتباهی بکنم و مت-

کنم. چون اگه اینکارو نکنم بشم، معذرت خواهی می

مغرور نیستم، بیشعورم. من خواستم بیشعور نباشم 
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دونم که دونم که امروز زیاده روی کردم. مییزدان. می

دونم توام امروز با تو آدم بی احساسی نیستی. می

دیدن مرگ اون آدم به اندازه ی من ناراحت شدی. من 

بودم و حالم بد بود که ه شده در شوکفقط اونق

خواستم یه جوری خودمو خالی کنم. ازت معذرت می

خوام یزدان. من نمیدونم تو حکم چه کسی رو برام می

خوام دشمنم داری، تو حتی دوستم هم نیستی. اما نمی

خوام ازم ناراحت باشی و ازت ناراحت هم باشی. نمی

ت و زت نیسباشم. امشب که از رفیقت شنیدم خبری ا

شدی رفتی تو زمین، تا همین االن که ساعت دو  آب

شبه، اینجا و توی این تاریکی منتظرت موندم. که بیای 

و بهت بگم اشتباه کردم. که بگم قصد نداشتم اون 

حرفارو بهت بزنم و فقط عصبی بودم. لطفا ببخش و بیا 

. بیا از این به بعد به هم از این به بعد دوست باشیم

راه پشت هم رو خالی نکنیم و هر  وی ایننیم. تکمک ک
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اتفاقی چه خوب چه بد افتاد، مسئولیتش رو جفتمون به 

 گردن بگیریم. باشه یزدان؟ 

 

حتی از همین پشت در هم، تشخیص آنکه صدایش 

دلجویانه و غمگین است، سخت نیست! سروین اصال 

ست با خصوصیاتی شبیه به نسیم نیست. اصال! دختری

سیم. اما... اما این دو نفر یک خصوصیت دقیقا مقابلِ ن

زنند و پشیمان مشترک دارند. هر دویشان حرفی می

عذرت خواهی شوند. با این تفاوت که نسیم ممی

کرد و سروین... تا این ساعت اینجا منتظرم مانده نمی

تا معذرت بخواهد. و حاال سوال اینجاست که چرا 

لب تر گذرد، شناخت این دختر برایم جاهرچه می

 شود؟می
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در را به رویش باز میکنم. چشمانش به مظلومانه ترین 

شاید بهتر است  شکل ممکن، خیره ام شده اند. یا

بگویم، نگاهش مظلومانه ترین نگاهی ست که تا به 

حال دیده ام. اما... اما چرا؟ چرا دختری که همیشه با 

ده، حاال باید به زبانش فقط نیش زده و طعنه بارم کر

این شکل معذرت بخواهد و به این اندازه پشیمان 

 باشد؟ مگر ناراحتی من اهمیتی دارد؟

 ت رو قبول نکنم چی؟و اگه معذرت خواهی-

 

صدایم به بی رحمانه ترین شکل ممکن به گوشش 

کند. اندازد و سکوت میرسد. سرش را پایین میمی
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رم باشد. از اول خواهم کناخواهم اینجا بماند. نمینمی

گویم روم و میخواستم! فردا به دیدار علی میهم نمی

 نتوانستم از پسِ نامزدِ سرتقت بر بیایم. نتوانستم

عشقِ چموشت را رام کنم. شاید اینطور کمی از 

 سنگینی باری که دوش هایم را له کرده، کم شود!

 شب بخیر خانم دکتر و خداحافظ برای همیشه!-

 

 گوید:مییده و به سرعت سرش را باال کش

 صبر کن.-

 

دانم که این کالفگی را کند و میدیگر دارد کالفه ام می

 آید.به حرف می خواند که سریعااز صورتم می
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خواستی نه؟ که منو از سر خودت از اولشم همینو می-

 باز کنی!

 

کنم تا حرف بزنم که دستش را به نشانه دهان باز می

 آورد:ی سکوت باال می

خواد بگی اگه نمیخواد حرفای تکراری بزنی. نمی-

آوردمت پیش خودم. تو فکر قصدم این بود از اول نمی

ی نفهمیدم از قصد من رو کردی من خرم؟ فکر کرد

فرستادی سراغ کتایون و آرایشگاهش چون کمترین 

خواستی من خطر برام اونجا بود؟ تو حتی امروز نمی

ستی کسی منو خوابیام سر صحنه ی جرم چون نمی

خواستی بیام چون اونجا ببینه و واسم بد بشه. نمی

دونستی اگه بفهمم چه بالیی سر اون مرد اومده می

میشه. از اولشم منو آوردی پیش خودت تا فقط حالم بد 
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سر گرمم کنی و نذاری خودمو بندازم تو خطر. البد 

االنم که منو ردم کردی که برم، فردا میری به دیدن 

و بهش میگی که نتونستی راضیم کنی که  پسر عموت

کنی اینجوری پامو از این ماجرا بکشم بیرون. فکر می

ولی من خیلی  اریاین بار رو از روی دوشت برمید

دونم که اگه اینکارو هم کردی بازم نگرانی که خوب می

بالیی سر خودم نیارم. و مطمئن باش اگه معذرت 

ماجرارو میرم و  خواهیم رو قبول نکنی، من تا ته این

 برام مهم نیست چه بالیی سرم بیاد. فهمیدی؟

 

دهم با آنکه این دختر، امشب عجیب بهتم را نشان نمی

 ده ام کرده!حیرت ز

 چرا اینقدر برات مهمه که معذرت خواهیتو قبول کنم؟-
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دهد و سرش را نامحسوس به چپ و راست تکان می

 لرزند.مردمک هایش می

 دونم. نمی-

کنی اینقدر مهمی که نگران جونت ر میچرا فکاصال -

 باشم؟

خوای علی من مهم نیستم، ولی علی مهمه، تو نمی-

توی اون شرایط فکر حال و اوضاع من هم باشه. 

دونی اگه اتفاقی خوای بالیی سرم بیاد چون مینمی

کنه. واسم بیفته عذاب وجدان پسر عموتو دیوونه می

علی اینقدر که از مرگ  خوای واقعیت رو بدونی؟اما می

از مرگ من غصه نسیم غصه خورد، مطمئن باش 

نمیخوره. پس اگه با مرگ نسیم کنار اومده، با مرگ من 

 خیلی راحت تر کنار میاد. 
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 کنم.دست به سینه و بی حوصله نگاهش می

 تموم شد؟-

 

گذارند. فهمیده فهمیده که حرف هایش رویم اثر نمی

 :گویدکه مصمم و پر حرص می

منم باشه! پس بچرخ تا بچرخیم! تو راه خودتو برو -

 راه خودمو. ببینم تهش کیه که پشیمون میشه.

 

 زنم:پوزخند می

 قطعا من نیستم.-

دونی چرا؟ چرا اتفاقا. تویی که پشیمون میشی. می-

چون من فردا صبح زود میرم پیش پلیس و هرچی 

ی. کندونم به پلیس میگم. میگم که داری چیکار میمی
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کار  کاری که داری انجام میدی جرمه. چون داری توی

کنی. اگه قرار باشه منو بازی ندی، پلیس دخالت می

 پس منم میزنم زیر میز، جنابِ کیانی!

 

چرخد و گیرد و مینگاه گستاخش را از چشمانم می

رود و من به سختی لبخندم را جمع سمت ماشینش می

این دختر هیچ کجا  کنم. قطعا سرتق تر و پررو تر ازمی

اهی به اینجا آمده بود و شود! برای معذرت خوپیدا نمی

 با تهدید از اینجا رفت. خنده دار نیست؟

 

بندم و همانطور که قدم های کم جانم را در را می

کشم، آهسته و آرام شروع به سمت در ورودی می

کنم. می دانم که حرف هایش تهدیدی خندیدن می

داند که تهدیدش ش هم می. حتی خودبیش نیست
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خواهد کم نیاورد. حاضر ط میاثری رویم ندارد. او فق

است مضحک ترین حرف ممکن را به زبان بیاورد اما 

حرف آخر را خودش زده باشد. این خصوصیتش 

اعصاب خرد کن نیست! برعکس! برایم بامزه است. 

اینکه هیچوقت کم نمی آورد و بی آنکه بی احترامی کند 

زند برایم جالب است. اما... اما حاال یک میحرفش را 

لی وجود دارد و آن این است که سرتق بازی های مشک

دهد. اما اگر من یزدان این دختر، آخر کار دستش می

گذارم! امروز که حال بدش را بعد از مرگ نمی هستم،

تواند آن مرد دیدم، فهمیدم این دختر هیچ جوره نمی

م بیاورد. باید دورش کنم. در این بازی بی رحم، دوا

خواهم آسیب ببیند. اما چرا؟ یباید دورش کنم چون نم

خواهم؟ چرا آسیب ندیدنش اینقدر چرا این را نمی

 برایم مهم است؟
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 یزدان؟ اوی؟ یزدان؟ -

 

شوم. صدای اعصاب خرد زنم و به آن پهلو میغلت می

 رود.کنش همچنان روی مغزم اسکی می

خوابی؟ پاشو صبحونه گرفتم مگه خرسی اینقدر می-

 بخوریم. بلند میشی یا بلندت کنم؟

 

کنم و کوسن زیر یک مرتبه و بی مقدمه، چشم باز می

کنم. با اختالف کمی از سرم را به سمتش پرت می
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شود و او دست به کمر همچنان غر کنارش رد می

 زند.می

بعد جفتک  مرتیکه نره خر بذار از خواب بیدار بشی-

ابون جمع کردم و از تو خیبنداز. جای تشکرته که لگنتو 

 صبحونه آوردم کوفت کنی؟ 

 

گیرم. نشینم و سرم را میان دستانم میسر جایم می

کاش بفهمد که وقتی به این شکل از خواب بیدارم 

 شود.کند، میگرنم بدتر میمی

 خوای اینجا کله سحر؟رضا چی می-

 یم بی ذوق.کله پاچه گرفتم بخور-
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بفهمد که چقدر در نگاهم کنم و امیدوارم نگاهش می

فهمد که سوویچ ماشینم را فحش خوابیده. انگار می

 گوید:باال گرفته و می

باشه بابا نزنمون. بیشتر واسه آوردن ماشینت که توی -

 خیابون گذاشته بودیش اومدم.

 

 ریزد:کالفگی از صدایم می

 ری به حال خودم باشم؟مگه قرار نبود چند روز بذا-

 

 د.کنچشم درشت می

 خب گذاشتم دیگه.-

 

 شود:صدایم سخت و لحنم تند می
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رضا اینقدر چرت و پرت نگو! دیروز ماشینم رو کجا -

 پیداش کردی؟ چجوری پیداش کردی؟

 کنار خیابون به طور اتفاقی!-

آها حتما منم دوتا گوش رو سرمه. گفتم بذار چند -

تو برداشتی به ماشینم ردیاب روزی تنها باشم بعد 

فکر کردی من بچم که هر جا میرم باید  وصل کردی؟

ردم رو بزنی؟! یا فکر کردی خرم که متوجه همچین 

 چیزی نمیشم؟

 

 گوید:کشد و اینبار با صدایی جدی میاخم در هم می

کنم برای خودته. اگه یه جا خفتت کن من هرکاری می-

خوای تک و تنها میو بریزن سرت، اگه بگیرن ببرنت، 

وقتی بدونم کجایی و چیکار  چه غلطی کنی؟ حداقل

 تونم زنگ بزنم به پلیس.کنی، میداری می
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شوم. بدنم به شدت خشک شده و از جا بلند می

تعجبی هم ندارد. با هر شب خوابیدن روی مبل، چیزی 

 شود!بهتر از این نصیبم نمی

یت برای این کاراتو بس کن رضا. دست از این نگران-

 م.من بکش. من از پس خودم بر میا

 

برای شستن دست و صورتم، دست به کمر به سمت 

 گوید:روم که میسرویس می

حداقل شبا برو روی تخت بخواب تا اینجوری کمر -

 درد نگیری.

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گویم من از دست تو رضا! از دست تو که هرچه می

بچه نیستم، باز از این نگرانی هایت دست بر 

 داری.نمی

 

آماده شدن از پشت میز بعد از خوردن صبحانه، برای 

آید. سمت شوم که زنگ آیفون به صدا در میبلند می

کنم و پر از روم و با دیدن سروین، نچی میآیفون می

 گویم:کالفگی می

من میرم لباس بپوشم رضا، توام این دختره رو ردش -

 کن بره. دیگه کم کم داره میره رو مخم.

 

نم که سروین بیگردم میی بر میروم و وقتبه اتاق می

و رضا روی مبل نشسته اند و گرم صحبت اند. خشک و 

کنم که توجه سروین سمتم بی حرکت نگاهشان می
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شود. چشم غره ای به شود و از جا بلند میجلب می

 گویم:روم و رو به سروینی که سالم کرده میرضا می

ود امروز صبح مگه حرفامون رو دیشب نزدیم؟ قرار ب-

 خوای پس؟ینجا چی میبری پیش پلیس؟ ا

 

می روم و کفش هایم را از جا کفشی برسمت در می

 گوید:آید و میدارم. سروین نزدیک تر می

 باید حرف بزنیم.-

 

پوشم کوتاه جواب همانطور که کفش هایم را می

 دهم:می

 حرفی نمونده.-
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 ایستم.ار میکنم و کندر را باز می

 سالمت!به -

 یه سرنخ جدید دارم.-

 

گوید یا بلوف کنم. راست میبه سرعت نور نگاهش می

 زند؟می

 البته اگه این یکی رو خراب نکنی!-

 خب؟-

 

 این یعنی حرف بزن و بگو چه سرنخی داری! 
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 باید تنها حرف بزنیم.-

 

 اندازم.نگاهی به رضا می

 رضا خودیه. بگو!-

 گفتم تنها!-

 

دارد و سمتم روی دسته ی مبل بر میا کتش را از ضر

 آید.می

 بینمت.خواستم برم. بعدا میداداش من کم کم می-

 نیازی نیست بری رضا.-

 

کند و من باالجبار دست در با لبخند دستش را دراز می

 گذارم.دستش می
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 بینمت.بعدا می-

 

بندد. کفش هایم را از می رود و در را پشت سرش می

گردم. سپس، دست به به هال بر میآورم و در میپایم 

 کنم.چرخم و نگاهش میکمر به سمت سروین می

 شنوم.می-

 

آید و صورتش رنگ چشم هایش پف کرده به نظر می

پریده. به گمانم دیشب نخوابیده و صبح هم چیزی 

نخورده. چه چیزی باعث این شده که دیشب نخوابد؟ 

 سرنخی که به دست آورده؟
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اندازم و از سادگی و اس هایش میایی به لبگذر نگاه

شوم که دم دستی ترین چروک لباس هایش متوجه می

لباسش را پوشیده. پس قطعا حرف مهمی برای گفتن 

 داشته که اینقدر برای آمدن به اینجا عجله کرده. 

 

 پرسد:آید و با نگاهی مستقیم به چشم هایم میجلو می

 شناسی؟تو قند سیاه رو می-

 

 پرسم:خشک و مات می

 چی؟!-

 شناسی یا نه؟!می-
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. به تازگی شک ندارم که این اسم را جایی شنیده ام

 . اما کجا؟ کجا؟هم شنیده ام

دونم. شنیدمش. تازگی ها شنیدمش. اما نمی-

 دونم کجا.نمی

 

 کند.لبش را با زبانش تر می

دیشب اسم آسو رو توی گوگل سرچ کردم. ریشه ی -

دختر استفاده میشه و هم پسر. . هم برای اسم کردیه

پس یعنی مشخص نیست آسو زنه یا مرد. اما این مهم 

نیست. مهم معنیه این اسمه. توی معانیش چیزی بود 

که توجهم رو جلب کرد. یکی از معنی های این اسم 

 میشه قند سیاه!
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خورد. زیر لب اسمی که به زبان آورده در سرم چرخ می

نشینم و فکر روز مبل میو بارها.  میخوانمش. بار ها

کنم. بندم و این چند وقت را دوره میکنم. چشم میمی

اینکه با چه کسانی دیدار کرده ام و چه چیز هایی 

 شنیده ام. 

قند سیاه رو توی گوگل سرچ کردم و چیزایی که باال -

 اومد توجهم رو جلب کرد.

 

شوند. سروین گوشی اش را به چشم هایم باز می

. مطالبی که مربوط به قند سیاه هستند، گیردتم میسم

خورند و من همچنان فکر مقابل چشمانم چرخ می

 کنم این اسم را کجا شنیده ام.می

بینی، قند سیاه یه هکر قهاره. تا حاال همونطور که می-

هم به دست پلیس نیفتاده. من وقتی داشتم پرونده رو 
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 خونتون شدهخوندم متوجه شدم که اونی که وارد می

بوده، گاو صندوق خونه رو دستکاری کرده بوده. درسته 

که نتونسته در گاو صندوق رو باز کنه، اما کار کردن با 

گاو صندوق های پیشرفته، کار یه هکر حرفه ایه. من 

 زنم، قند سیاه همون آسوئه. حدس می

 

آورم. به کنم و به یاد میمنگ و مات به سروین نگاه می

سم را کجا شنیده ام. در همان م که این اآوریاد می

مهمانی! از زبان فرانک وقتی که داشت سراغ قند سیاه 

گرفت. پرسید که امشب قند را از مردی سیاه پوش می

کند و آن مرد گفت امشب نیامده. یعنی سیاه بازی می

ست؟! میان همان آدمها؟ یعنی آسو در همان مهمانی

 ؟من اینقدر به او نزدیک شده ام
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فهمد سروین انگار که از نگاه مات و حیرت زده ام، می

که اتفاقی افتاده، چرا که کنارم نشسته و با لحنی 

 پرسد:کنجکاو و مشکوک می

 چیشده؟-

 

ست. اگر بروم، شاید بتوانم آسو را امشب مهمانی

 ببینم. باید آسو را ببینم! باید!

 

، سروین به کشمرون میگوشی ام را که از جیبم بی

 آید:صدا در می
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 با توام یزدان!-

 

زنم و میان بی توجه به او، رمز گوشی قدیمی ام را می

کنم. گوشی را که به مخاطبینم، نام مهرداد را پیدا می

چسبانم، خیره به چشمان سیاهش، انگشت گوشم می

 گذارم.اشاره ام را روی لبم می

 هیش!-

 

م، مشغول در گوش هایبا پیچیدن صدای مهرداد 

شوم تا یک شوم. وقتی مطمئن میصحبت با او می

رساند، خداحافظی ساعت دیگر خودش را به اینجا می

خواهم گیرم. میکنم و اینبار، شماره ی رضا را میمی

تماس را برقرار کنم که گوشی، بی مقدمه و سریع از 
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شود. سروین گوشی را پشتش میان دستانم کشیده می

 غرد:چهره ای اخمالود می کند و بایقایم م

 اول جواب منو بده بعد به هرکی خواستی زنگ بزن.-

 

کنند. بی چشمانم چند ثانیه ای روی چهره اش گیر می

کنم. به نگاه مصممش چشم هیچ حرفی نگاهش می

دوزم. به صورت جدی و عصبی اش که گاهی پر از می

شود. به مهر و محبت و گاهی پر از شرمندگی و غم می

دهد و های کوچکش که روی هم فشارشان می لب

کند، لپش چال می زمان هایی که به لبخند بازشان می

 افتد. 

 

کنم تا در صورتش، جواب سوال به دقت نگاهش می

کنم و فکرم های بی جوابم را پیدا کنم. نگاهش می
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ست. درگیر اینکه چرا هربار درگیر چیز های دیگری

دختر را از خودم دور کنم، قوا این خواهم با تمام می

توانم؟ درگیر این که چرا سماجت کند که نمیکاری می

ها و بد قلقی ها و حتی وراجی اش اعصاب خرد کن 

نیست! درگیر اینکه چطور سرنخ هایی بدست می آورد 

شود که من نشده ام؟ چرا و چیز هایی را متوجه می

کم  دهد؟ چرا هردفعه رویم راهربار شکستم می

 ند؟ چرا؟کمی

واسه چی تا اینارو بهت گفتم زنگ زدی به مهرداد؟ -

 یاد گرفتن بازی پوکر چه ربطی به حرفای من داره؟

 هیچ ربطی...-

 

 گذارد جمله ام را کامل کنم.نمی
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نگو ربطی نداره. قطعا تا االن فهمیدی که همه چیز رو -

 زود میفهمم. منتظرم تا حرف بزنی. همین االن!

 

دانم که اگر کنم. میهیچ حرفی نگاهش میبی  باز هم

واقعیت را نگویم، این دختر سمج و فوضول دست 

 بردار نیست!

 آره. ربط دارن به هم دیگه!-

 

دست به سینه می نشیند و همچنان گوشی ام را میان 

 دارد.انگشتان نگه می

 دونم. بقیش؟اینو که می-

ک ون یاسم قند سیاه رو چند وقت پیش شنیدم. از زب-

زن توی یک مهمونی. اونی که اون شب جلوی خونت 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بهم چاقو زد رو با رضا پیداش کردیم. مجبورش کردیم 

حرف بزنه. گفت که توی قمار باخته و کسی که ازش 

باخته و پول زیادی بهش داده، بهش یه پیشنهاد داده. 

گفته که در ازای برگردوندن پولت، باید برام یک نفر را 

 من بودم. نفر بیاری. اون یک

 

حاال دیگر تکیه اش را از مبل گرفته و با اخمی از سر 

 کند.توجه، کنجکاوانه و پر دقت نگاهم می

آدرس اون فرد رو نداشت، اما آدرس اونجایی که -

قمار کردن رو چرا. آدرسش رو بهم داد و من هفته ی 

 پیش رفتم اونجا. 

 

 پرسد:با لحنی مشکوک و متعجب می
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ی که گفتی... دارم میرم سراغ اونی ن شبهمون... همو-

 که این یارو رو اجیر کرده؟

 

 دهم.سرم را به آرامی تکان می

اونجا شبیه قمارخونه هایی که توی فیلما دیدی نبود. -

یه مهمونی مجلل بود با کلی آدم با کالس. توی نگاه 

بینی که به جز خوردن نوشیدنی اول، یک مهمونی می

ش انجام نمیشه. اما... اما ی توهای الکلی، هیچ خالف

اون خونه یه زیر زمین داره. زیر زمینی که هر کاری 

فکرشو بکنی توش انجام میشه. سر هرچیزی که 

 کنن. مثل آبِ خوردن!فکرشو بکنی قمار می
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بینم و بحث را کمی در چشمانش ترس را به وضوح می

 کنم.منحرف می

زیر زمین اول از همه باید یه نفر رو برای رفتن به اون -

کردم که صاحب اون خونه بهش اعتماد اونجا پیدا می

داشته باشه. بعد از اون باید بازی رو بلد باشم. او فرد 

رو پیدا کردم. دختریه به اسم فرانک. به هوای پولدار 

بودن و تیپ و قیافه، مخشو زدم. اگه مهرداد بتونه به 

ار تا حرکت بلد باشم بهم بازی اندازه ای که بتونم چه

 تونم برم اونجا.رو یاد بده، می

 

 پرسد:سروین با صدایی لرزان می

اونی که... اونی که راجع به قندسیاه حرف زده، همون -

 فرانکه؟
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 دهم.باز هم سرم را تکان می

گرفت. داشت از یکی از آدمای اونجا سراغش رو می-

. به گمونم همونیه کنناونم یکی از کساییه که قمار می

دونم چرا که فریدون رو اجیر کرده بود. فقط نمی

فریدون اسمش رو بهم نگفت! هرچی پرسیدم گفت 

 دونم.اسمش رو نمی

 ترسیده!شاید می-

 

 کشم. دستی به ته ریش بلندم می

شاید. اما به حرفش میارم. باید مطمئن بشم اونی که -

 یاهه. بهش گفته من رو گیر بندازه واقعا قند س
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 پرسد:با لحنی گیج و ترسیده می

چجوری تونستی، وارد همچین جایی بشی؟ چجوری -

 راهت دادن اصال؟

صاحب خونه، صبح مهمونی، یک رمز برای مهمونای -

همیشگی و اصلی ارسال میکنه. فریدونم یکی از همون 

کنه و اینجوری . رمز رو برام پیامک میمهموناس

 م.تونم وارد اون خونه بشمی

 

شوم و دستم را دراز از کنار سروینِ هاج و واج بلند می

 کنم.می

حاال که همه چیو فهمیدی خانم مارپل، پس گوشیم -

 رو پس بده لطفا!

 خوام باهات بیام!منم می-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

حدس آنکه این جمله ی تکراری و مسخره را به زبان 

آید آورد، سخت نبود! رضا و این دختر خوششان میمی

 جمله رو بگویند و با اعصابم بازی کنند؟ که مدام این

 گوشی!-

 نمیدم. تا وقتی قبول نکنی که منو هم ببری، نمیدمش!-

 

 شوم.  زنم و از کنارش رد میپوزخند پر صدایی می

روم و مشغول درست کردن قهوه ی به آشپزخانه می

کشد که صدای پر شوم. طولی نمیمورد عالقه ام می

 رسد.یک به گوشم میخواهشش از فاصله ای نزد

خوام بیام اونجا. یزدان؟ لطفا قبول کن دیگه! منم می-

 کنم!خواهش می
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کنم. به کابینت آن سرم را می چرخانم و نگاهش می

طرف آشپزخانه تکیه داده و سعی کرده چهره ی 

مظلومی به خودش بگیرد. این دختر از کی اینقدر با من 

ند؟ زایم مییزدان صدصمیمی شد که حاال به راحتی 

ریزد، تا چگونه با آنکه غرور از تک تک حرکاتش می

ماند که بخاطر حرف هایش نیمه های شب منتظرم می

عذر خواهی کند؟ چطور وقتی ترس دارد در چشمانش 

خواهد که به آن خانه پا زند، باز هم مصرانه میغل می

بگذارد؟ و سوال آخر اینکه... چرا سواالتم راجب 

بپرسم  ندارند؟ دوست دارم از اور تمامی نِ پایداسروی

که اینقدر تمامی تو چه کسی هستی؟ چرا در عین آن

حرکاتت پیش بینی شده است و شناختت آسان، اما 

همیشه یک چیزی برای غافل گیر کردن فرد مقابلت 
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شود گفت که تو داری؟ چرا همیشه، به طور کامل نمی

 شناخته شده هستی؟

ی اینجا و چشاتو هم وایس فردا صبححتی اگه تا -

اونجوری مظلوم کنی و خواهش و التماس راه بندازی، 

تونی کاری کنی. تو فکر تهدید هم نباش. چون نمی

 دونی تهدیدای بچگونت روم اثری نداره!قطعا می

 

کند. لحن سرد و جدی ام، انگار که کار خودش را می

شپزخانه کوبد و از آچون مثل بچه ها پا به زمین می

 رود.بیرون می

 

 قندسیاه#
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گیرد. کمرم را به چند لحظه ای سکوت خانه را فرا می

زنم و چشم بسته، از این سکوت و کابینت تکیه می

برم. حالم از روز گذشته خیلی بهتر آرامش لذت می

است. دلیلش هم... باید اعتراف کنم که سروین است! 

زیر دانم در دیگر مینه خودش... سرنخ خوبش! حاال 

با چه کسی طرف هستم! با آسو! کسی  زمین آن خانه،

که زندگی ام را سیاه کرده. کسی که باعث شده حتی 

 نتوانم پایم را در اتاق خوابمان بگذارم. کسی که...

 یزدان یه چیزی بگم؟-

 

همزمان با باز شدن پلک هایم، نفس کالفه ای از 

رند گذانمی این دخترشود. چرا رضا و دهانم خارج می

 من از تنهایی و سکوت این خانه لذت ببرم؟
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 بگو!-

خوره. ببین به نظرم لقب قند سیاه بیشتر به تو می-

خواستم توی یعنی راستش... دیشب که اسمش رو می

گوگل سرچ کنم، یه لحظه همین فکر توی سرم افتاد 

 که نکنه قند سیاه تویی!

 

 گویم:با لحنی پر تمسخر می

 اونوقت چرا؟-

خب آدم با شنیدن این اسم، یه حس متناقضی رو -

کنه. انگار که یه چیزی هم سفید باشه و هم تجربه می

سیاه. یعنی... به سفیدی معروف باشه اما خودش سیاه 

 باشه. دقیقا مثل تو!
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 بندد.لبخندی کج روی لب هایم نقش می

همه تورو به خوب بودنت میشناسن، درست مثل -

نش میشناسن! اما به سفید بود ه همه اون روقندی ک

هیچکس یزدانِ واقعی رو نمی شناسه. هیچکس نمی 

دونه تو چقدر زورگو و حرص درآری. هیچکس 

دونه تو حتی حاضر نیستی وقتی کسی ازت معذرت نمی

کنه اونو ببخشی. تو از دور مثل قند، سفیدی خواهی می

 سیاه! و از نزدیک مثل شب، سیاه! درست مثلِ قندِ

 

کند! قندسیاه، به او زنم. اشتباه میاقعا لبخند میار واینب

خواهد سیاه به بیشتر شباهت دارد تا من. اوست که می

نظر بیاید، اما سفید است! به سفیدی قند. اوست که 

کند اما شیرین است. به شیرینی قند! اوست تلخی می

که با وجود آنکه دلش از علی چرکین است، اما جانش 
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اندازد. اوست که برای ش به خطر میرا برای نجات

رود. اوست مرگ یک غریبه، وسط خیابان از حال می

که برای چاقو خوردن کسی که دل خوشی از او ندارد، 

 کند.بغض می

میگما یزدان... هنوزم حاضر نیستی معذرت خواهیمو -

 قبول کنی؟

 

خواهد به خاطر حرف و اوست که همچنان دلش می

بخشیده شود!  شنیدنش بودم،شاید مستحق  هایی که

خواهد بخشیده زند تا بگوید که میبه تلخی حرف می

 شود!

 خوری؟قهوه می-

 گیرما!من این سوالو جواب مثبت در نظر می-
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یکم پیش هرچی دلت خواست بارم کردی، بعد هنوز -

 دنبال بخشیده شدنی بچه پررو؟

 

 خندد.می

ن اونا حقیقت بودن. من هیچوقت حقیقت رو کتما-

 کنم. نمی

 

گردم. گوشی ام را با دو فنجان قهوه به سالن بر می

بینم. آن را برداشته و مقابل کنار دستش روی مبل می

 دهم.چشمانش در هوا تکانش می

 زنی!بار آخرتم باشه دست به گوشی من می-

 

 اندازد.سرتقانه شانه باال می
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تی خودت مثل آدم به حرف بیای. به من خواسمی-

 داره.ربطی ن

 

اینکه اینقدر سریع، مسئله ی آمدن به مهمانی را 

کنم احساس می فراموش کرده، کمی عجیب است!

توانم حدسی نقشه ای در سرش دارد و اینکه نمی

 دهد.بزنم، عذابم می

 

 قندسیاه #
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 به قهوه اعتیاد داری؟-
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ه به لب هایم نزدیک کرده ام، در هوا فنجان قهوه ای ک

شود. فنجان را پایین می آورم و نگاهش خشک می

 نم.کمی

 شاید.-

 

اندازد و موهای جلوی چشم چپش را داخل ابرو باال می

 فرستد.شالش می

اعتیاد به هیچ چیزی خوب نیست. کال، وابستگی بی -

اندازه به هرچیزی، اثرات بدی داره. اینم یه قانون از 

 رف من!ط

 

خواهم از خیر جواب پرند. میابروهایم از تعجب باال می

 توانم.ش بگذرم اما نمیدادن به گفته ا
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 یعنی تو به هیچ چیزی وابستگی نداری نه؟!-

 

لبخند محوی که روی لب هایش جای گرفته، رنگ 

 شوند.بازد و چشمان آرامش غمگین میمی

توله سگ خرید. پونزده سالم بود که بابام برام یه -

ند سال از اونقدر دوستش داشتم که حد نداشت. چ

یک سالم  زندگیم رو باهاش گذروندم و وقتی بیست و

بود، سگم مریض شد. مرد و من تا مدتها بعد از 

مردنش اصال حال خوبی نداشتم. نمیگم بعد از مردنش 

گشتم، اما به نظرم باید خیلی عادی به زندگیم بر می

ز ناراحتی و افسردگی، وابستگی بیش دلیل اون حجم ا

بود. از اون روز من ترسیدم از از حدم به سگم 

یاد گرفتم اونقدری به چیزی  وابستگی بی اندازه.
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وابسته نشم که بعد از اینکه از دستش دادم، خودمو 

 هم از دست بدم.

 

آید و به حلقه ی تک نگینی که در نگاهم پایین می

 د. دست چپش جا خوش کرده می افت

 برای همینم نمیری به دیدن نامزدت؟-

 

 دزد.می نگاهش را

 کی گفته به دیدنش نمیرم؟-

 حدسش سخت نیست. -

 

گذارد و با انگشتانش مشغول قهوه اش را کنار می

دانم که حرف زدن راجع به رابطه ی شود. میبازی می
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خودش و علی، برایش سخت است. بار ها با رفتارش 

توانم نپرسم. نه ا... اما من نمیاین را نشان داده! ام

، نه! فقط دوست دارم بدانم چرا این آنکه فوضول باشم

 شناسم، فرق میکند؟دخترانی که میدختر با تمام 

 

شود، از خیر شنیدن جوابش وقتی سکوتش طوالنی می

خواهم بحث را عوض کنم که یکهو و بی گذرم و میمی

 گوید:مقدمه می

شاید چون همیشه حواسم  شاید دلیلش همین باشه.-

ماه دوری ازش واسم  بود که وابستش نشم، این یک

مدت زمانی که با  زیاد سخت نگذشت. راستش... توی

علی رابطه داشتم، هیچوقت اونقدری دلم براش تنگ 

شد که کالفه بشم. اونقدر که بهش زنگ بزنم و نمی

بگم هرجا هستی خودت رو برسون. گاهی حتی دو هفته 
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دیدمش و بازم خیلی دلم تم مسافرت و نمیرفای می

 د.شتنگ نمی

 

 زنم.بی اراده پوزخند می

 خونه خانم دکتر!این که با قانون عاشقا نمی-

 منم هیچوقت ادای عاشقی نکردم.-

وقتی از دست نامزدت اونقدر عصبی و ناراحت هستی -

که نمیری ببینیش اما برای نجات جونش اینجوری به 

 ، پس یعنی عاشقی!زنیآب و آتیش می

 

د. انگشت شستش افتکند و سرش پایین میمکث می

کشد و اینبار آرام و مغموم جواب یرا دور فنجانش م

 دهد:می
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دیروزم توی حیاط ازم پرسیدی چرا با وجود اینکه -

علی بهت بد کرده، اما بخاطرش جونتو به خطر 

میندازی. جوابت رو ندادم چون تو حق نداری این رو 

خواد کسی به روم بیاره که . چون دلم نمیپرسیازم ب

 باهام چیکار کرده. علی

 

 قندسیاه #
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. به معنای واقعی، توقع شنیدن چنین چیزی را نداشتم

فهمم چه اتفاقی افتاده! تازه خورم و تازه میجا می

فهمم بیش از اندازه در چیزی که به من ربطی می

 نداشته، دخالت کرده ام.
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و بی حرکت خیره به سروینی مانده ام که  خشک

شود. بلند گذارد و از جا بلند میروی میز می فنجانش را

دانم چه بگویم! خواهم حرف بزنم اما نمیشوم و میمی

 پرسم:دارد، بی اراده میکیفش را که از روی مبل بر می

 داری میری؟-

 

خواهم بگویم قصدم دهد. میسرش را تکان می

دانم گفتنش هیچ فایده ناراحت کردنت نبوده، اما می

خواهد دلشکسته دانم چرا... اما دلم نمینمی ای ندارد!

واستم نمک روی زخمش بپاشم. خبرود. من نمی

 خواستم!نمی

 

گیرم. به محض چرخیدنش، ساعد دستش را می

چرخد. لبخند محوی روی لب ایستد و به سمتم میمی
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خوانم. با خودم دارد اما من درد را از لبخندش می

حال ناراحتش کرده ام کنم که چند بار تا به حساب می

بی آنکه قصدش را داشته باشم و بی اراده به یاد 

افتم. پرسید  حرفی که چند وقت پیش گفته بود می

آوردی و بعد همیشه هر حرفی دلت بخواهد به زبان می

 کنی؟ عذر خواهی می

 

نگاه خیره ی مشکیِ براقش را بیشتر از این منتظر 

 یم:گوگذارم و به جای عذرخواهی مینمی

دیروز توی حیاط، بهم گفتی دوست دارم شبیه تو -

خورم. چون تو قوی هستی باشم. گفتی بهت غبطه می

رای نجات عزیزان میجنگی. بعدش من در جوابت و ب

ازت پرسیدم چرا برای نجات جون کسی که بهت بد 

کرده جون خودتو به خطر میندازی. ازت پرسیدم نه 
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، فقط برای اینکه برای اینکه چیزی رو به روت بیارم

بهت ثابت کنم توام قوی هستی. اگه قوی نبودی االن 

دل شکستت  نشستی و برایباید گوشه ی خونه می

خوردی. توام برای نجات جون عزیزات غصه می

جنگی. حتی اگه از دستشون ناراحت باشی. خواستم می

 بگم به کسی غبطه نخور چون...

 

د و مسخ شده، گیرنگاهش را ثانیه ای از نگاهم نمی

 مانده.  منتظر ادامه ی جمله ام

چون... چون تو نباید شبیه به کسی باشی. باید شبیه -

 باشی چون شبیه خودت بودن... خودت

 

دانم چطور منظورم را برسانم. تا به کنم. نمیمکث می

 حال
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اینقدر حرف نزده ام و اینقدر از کسی تعریف نکرده ام. 

 ه از خانه ام نرود، مجبورم!اما حاال، برای آنکه دلشکست

 شبیه خودت بودن خیلی قشنگ تره سروین پایدار!- 

 

پدیدار شدن چال گونه  تک خنده ی ناباورش، باعث

شود. با دیدن این صحنه، نفس آسوده ای اش می

 گوید:زنم. او با طعنه و خنده میکشم و لبخند میمی

 تو االن خودتی دیگه؟!-

 

 خندم.من هم می

 ، ولی آره خودمم!یکم عجیبهدونم می-

 دونستم بلدی اینقدر قشنگ حرف بزنی. نمی-
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شتر درگیر چال گونه خندد و نگاهم را بیعمیق تر می

 کند.اش می

 خوش صحبت باشه؟مگه رباتی داریم که اینقدر -

 باشه حاال هی مسخره کن!-

 

 قندسیاه #
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 د:گویشود و یکهو میکم کم خنده اش آرام تر می

 بخشمت! ولی دوتا شرط دارم!باشه، می-

 

ابروهایم کنم و همانطور که دست راستم را در جیبم می

 گویم:را باال نگه داشته ام، با تمسخر می
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کی خواست ببخشی اصال؟ من فقط خواستم دچار -

 سوتفاهم نشی!

 

 کند:لحن حرف زدنش را شبیه به خودم می

ثیر گذار تر بشن، کم مونده بود گریه کنی تا حرفات تا-

 خوای ببخشمت؟بعد حاال میگی نمی

 

 گیرد.ات میخندم. او با خنده ام جردر گلو می

 بگم شرطامو؟-

 .بگو ولی فکر نکنم قبولشون کنم-

 

کند و انگشت کوچکش را چشم غره ای حواله ام می

 آورد.باال می
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اول اینکه باید بگی که بخاطر حرفای دیروزم منو -

 بخشیدی!

 

 گویم:التی مییچ حبی ه

 و دومی؟-

 تو اولی رو فعال جواب بده!-

 مگه بخشیدن زوریه؟-

 

 زند:کشد و سرتقانه لب میا جلو میصورتش ر

 آره زوریه!-

 

توانم جلوی لبخندم را بگیرم و اورا پررو تر نمی

 کنم.می
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آ... ببین خندیدی! پس بخشیدی! خب حاال شرط -

 بعدی.

 

کند و را هم باز می انگشتی که در آن حلقه کرده

 ید:گومی

باید از این به بعد با هم دوست باشیم. باید به هم -

 قول بدیم که توی این راه پشت هم رو خالی نکنیم!

 

شود. احساسی لبخند محو روی لب هایم پاک می

دانم درونم هست. احساسی شبیه ترس! ترسی که نمی

ر روبه گیرد. از آنکه نکند بالیی سر دختاز چه نشات می

 رویم بیاید و من را شرمنده ی علی کند؟ 
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ر هم رفته ام را بیند. اخم های دسروین مکثم را می

دهد و انگشت کوچکش را جلو تر هم! اما اهمیت نمی

 زند:آورد و لب میمی

 قول نمیدی بهم؟-

 

دوزم و اخم هایم آرام آرام باز نگاهم را به انگشتش می

آورم. من ته را به یاد میشوند. تصویری تار از گذشمی

خواستیم به هم قول بدهیم، انگشت و لیال هروقت می

کردیم. هربار این کار را ن را در هم گره میکوچکما

کردیم، محال بود زیر قولمان بزنیم. چقدر دلم برای می

 که بچه بودیم، تنگ شده!آن وقت هایی 

 

دانم شود. ترس عجیبی که نمیدانم یکهو چه مینمی

زنم و انگشت کوچکم گیرد را کنار میز کجا نشات میا
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کنم. سروین ه میرا با لبخند در انگشت کوچیکش گر

 زنم:خندد و من با لبخند لب میریز می

باشه خانم دکتر. باالخره کار خودتو کردی. قول میدم -

باهات دوست باشم و سر به سرت نذارم. به شرطی 

ز این لجبازیات که توام به حرفام گوش کنی و دست ا

 و سرتق بازیات بکشی. قبوله؟

 

 اندازد.اال میپاشد و ابرو بلبخندی محو به رویم می

منم قول میدم که باهات دوست باشم و زیاد اذیتت -

نکنم. در مورد لجبازی و چیزای دیگه هم قول نمیدم اما 

 کنم ربات خان!سعی می
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و با تمام شدن جمله اش، گره انگشتش را باز کرده 

جمله کشد. من نیز به عنوان آخرین دستش را عقب می

 گویم:می

 کنی هم... خوبه! خیلی خوبه!میهمین که سعی -
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همراه رضا سوار ماشینم می شویم و از پارکینگ بیرون 

زنیم. برای چندمین بار، چهره ام در آیینه ی ماشین می

 آید:می کنم و اینبار رضا به صدا درنگاه می

 داداش وسواس گرفتی؟! باور کن مشکلی نیست!-
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نشینم. چند دهم و آرام سر جایم میسرم را تکان می

دوزم اما باز دقیقه ای بی حرکت به خیابان ها چشم می

آورم و مشغول نگاه کردن خودم در آیینه هم طاقت نمی

 شوم. می

رضا به نظرت ریشام به نسبت دفعه ی پیش سیاه تر -

 ه؟نشد

 

 ریزد:کالفگی از صدایش می

 رسیدی؟!نه یزدان نشده! چته؟ ت-

 نه!-

 

 دهد.سری به نشانه ی تاسف تکان می
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گوه خوردی که نترسیدی! از اینکه همش به یه چیز -

 گریمت گیر میدی مشخصه!

 

 گویم:به تندی می

اگه همونی که دفعه ی پیش گریمم کرد رو می -

 فتم!گرآوردی، االن اینقدر ایراد نمی

 

دازم اندهد. نیم نگاهی به سمتش میرضا جوابم را نمی

بینم در سکوت، با اخم هایی گره کرده به رانندگی و می

 دهد. اش ادامه می

 

دوزم. این حال کشم و به خیابان ها چشم میپوفی می

دست خودم نیست! نترسیده ام! اما حالم بد است. 
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گی ام از دفعه ی پیش ترسیده بودم اما اینبار کالف

که ترس نیست. از فضای منزجر کننده ی خانه ایست 

قرار است دوباره در آن پا بگذارم. از آن خانه که 

دوست دارم خودش و تمام کسانی که داخلش هستند 

 را آتش بزنم!

 

حدود نیم ساعت بعد، رضا ماشین را همانجایی که 

خواهم کند. میهفته ی پیش پارک کرده بود، پارک می

شوم. سمتش ین پیاده شوم اما پشیمان میاز ماش

گذارم. وقتی را روی شانه اش می چرخم و دستممی

کند، با لحنی که از دقایقی پیش آرام تر شده نگاهم می

 گویم:می

 حرفای هفته ی پیشم رو که یادته؟ اگه برنگشتم...-
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یکباره دستم را پس گذارد جمله ام را تمام کنم. نمی

 دهد.در ماشین هولم میزند و به سمت می

 و. برو پایین.گمشو پایین مرتیکه، باز شر نگ-

 

شوم از دستم دلخور خندم و وقتی مطمئن میمی

 شوم. نیست، از ماشین پیاده می

 

درست مثل هفته ی پیش، به خوبی اطراف را نگاه می 

کشم. وقتی هیچ کنم و کاله بارانی ام را پایین تر می

به سمت منفورترین مکانی که  بینم،چیز مشکوکی نمی

 دارم.بر می در زندگی ام دیده ام، قدم
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شود! رمز را به نگهبان ها همه چیز دوباره تکرار می

شود. از راهروی تاریک عبور دهم و در برایم باز میمی

، بارانی ام را به دست کنم و با ورودم به سالن مجللمی

چرخانم و میان جمعیت م میدهم. چشخدمتکار می

بینم، افشین گردم. فرانک را میمیدنبال فرد آشنایی 

را هم همینطور. اما فریدون نیست و به گمانم گوشه ای 

 رسد!دارد به کثافت کاری هایش می

 

کنم. بعد روم و جامی برای خودم پر میسمت بار می

 گیرم. ممکن کهایستم و افراد را زیر نظر میهمانجا می

ال نمی آید آسو میان مهمان ها باشد؟ یا اصال طبقه ی با

 و همیشه آن پایین است؟
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دهم که کنار چند نفری دور میز حواسم را به افشین می

خندند. زنی کنار دست نوشند و مینشسته اند و می

افشین نشسته که دفعه ی پیش ندیدمش. شاید هم 

 دیدمش و به یاد نمی آورم.

 

کنم و در اه میف افشین نشسته نگبه مردی که آن طر

شناسمش. همان مردی ست که ول میهمان نگاه ا

هفته ی پیش، موقع رفتن از مهمانی با نگاه های 

طوالنی و عجیبش بدرقه ام کرد. احساس خوبی به او 

. البته... من به هیچکس در این مهمانی احساس ندارم

 خوبی ندارم!

 ببین کی اینجاست!-
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وی شانه ام گذاشته تان کشیده اش ربه کسی که انگش

کنم. بی اختیار برایم سر کج کرده نگاه می و با لوندی

کشم و لباس تنش را از نظر نگاهم را کمی پایین می

 شود!گذرانم. باید بگویم فجیع تر از این نمیمی

 

کنم و با آنکه برایم سخت است، لبخند گلو صاف می

 زنم. لبخندی گرم و گول زننده!می

 شد نیام زیبا!برای دیدن تو که نمی-

 

خورد! اما او انگار به دم از جمله ام بهم میحال خو

خندد و دست دور آید که مستانه میمذاقش خوش می

پیچد و لب هایش را به گوش هایم نزدیک بازویم می

 کند.می
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هفته ی پیش که نشد، ولی امشب دیگه بیخیالت -

 نمیشم.

 

 آورم.برایش می در صدم ثانیه، بهانه ای

 گذره!بیشتر خوش می اینجا نه، بیا خونم. اونجا-

 

 شود:درخشند و صدایش پر ناز تر میچشمانش می

 اوه عزیزم چی از این بهتر؟! اصال هرچی...-

 

شوم چون نگاه منگم، مابقی حرف های فرانک را نمی

روی کسی گیر کرده که تازه وارد مهمانی شده. اول 

زنم و بینم. چندین بار پلک میاه میکنم اشتبگمان می

کند! اما چطور ممکن است؟ دختری که غییر نمینتیجه ت
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دهد و نگاهش پالتوی بلندش را به دست خدمتکار می

چرخاند، چطور ممکن است که را میان مهمان ها می

 سروین باشد؟! محال است! محال!

 

 قندسیاه #

 164پارت#

 

رم. فرانک همچنان توانم نگاهم را از رویش بردانمی

آنکه درکی از گفته هایش داشته ن بی زند و محرف می

 دهم.باشم؛ فقط سر تکان می

 

االن بر "آیم و با گفتن جمله ی باالخره به خودم می

 روم. ، به سمت سروین می"گردممی
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کنم. کتی شوم، براندازش میهمانطور که نزدیکش می

باالی مشکی رنگ به تن کرده که بلندی اش تا 

ه تا زانوهایش زانوهایش است. چکمه های بلندی ک

 رسند، اجازه نداده لختی پاهایش زیاد پیدا باشد. می

 

موهای قهوه ای بلندش، کوتاه و مشکی شده. جلوی 

موهایش را هم چتری کرده و حدس آنکه کاله گیس بر 

 سرش گذاشته سخت نیست!

 

توانم بررسی اش کنم، چون بیش تر از این نمی

پر از خشم، رسم و با صدایی آرام و لحنی زدیکش مین

 غرم:زیر لب می

 کنی؟اینجا چه غلطی می-
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نیم رخش به سمت من است و با شنیدن صدایم، یکهو 

چرخد. اگر یک درصد هم مطمئن نبودم که سمتم می

این دختر سروین باشد، حاال از این فاصله و  با دیدن 

این احمق لعنتی،  شوم کهاین نگاه آشنا، مطمئن می

 . خودِ خودِ سروین است

 

باید اعتراف کنم که زیبا تر از همیشه شده و حاال 

دانم میان این همه چشم هیز، باید چطور از او نمی

 مراقبت کنم؟!

 

چشمان درشت شده اش را با شگفتی در صورتم 

 گوید:چرخاند و حیرت زده میمی

 یزدان؟ خودتی؟-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

و بحث کردن با او، جز  اینطور ایستادن وسط سالن

مقابل دیگران جلب توجه کند، هیچ سودی ندارد! نکه آ

گذارم و برای همین، جام میان دستم را روی میزی می

گیرم. او همچنان با دستِ سروین را برای اولین بار می

کند. لب هایم را کنار چشمانی درشت نگاهم می

 غرم:برم و با لحنی ترسناک میگوشش می

رم اینجوری شماتو از کاسه در نیاخوای چاگه می-

نگام نکن! بیشتر از این جلوی این آدما جلب توجه 

نکن! االن میریم سمت پیست رقص. بین آدمهای 

خوام جز اینکه رقصیم. هیچ چیزی ازت نمیدیگه می

تونی . عادی رفتار کنی. این یه کارو که میعادی باشی

 بکنی دیگه؟

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شنوم. دستش را را می صدای فرو بردن آب گلویش

 رویم. کشم و سمت پیست رقص مییرام مآ

 

رقصند قرار میان آدمهایی که با موزیکی آرام می

گذارم و گیریم. یک دستم را روی قوس کمرش میمی

گیرم. به سختی لبخند با دست دیگرم دستش را می

 گویم:زنم و زیر لب میمی

رو بذار رو  جای اینکه مثل منگا منو نگاه کنی، دستت-

 شونم!

 

فهمم و خودم را برای زدن هر دستش را میلرزش 

 کنم.حرفی کنترل می
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با قرار گرفتن انگشتانش روی شانه ام، آرام آرام  

شوم و سروین را هم با خودم مشغول تکان خوردن می

شوم که همه چیز عادی دهم. وقتی مطمئن میتکان می

 کنم:زمزمه می برم وشده، لب هایم را کنار گوشش می

که وقتی از اینجا رفتیم بیرون، خودت رو گم  به نفعته-

 ذارم!و گور کنی. چون اگه تنها گیرت بیارم، زندت نمی
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انگار استرس و ترسی که از ورود به این خانه 

دهد که مثل همیشه با گریبانش را گرفته، اجازه نمی

همچنان لجباز و زبان  گستاخی حرف بزند. با این حال،

 ز است!درا
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امروز خودت قول دادی که دوستیم. قول دادیم که -

پشت هم باشیم. به همین زودی یادت رفت؟ اگه قراره 

 پشت هم باشیم پس اینجا هم نباید تنهات میذاشتم.

 

گیرم که عصبانیت بی اندازه تمام تالشم را به کار می

را فشار ام، از صورتم قابل تشخیص نباشد! کمرش 

 غرم:دهم و میمی

فهمی اینجا چجور جاییه؟ حالیت احمق تو اصال می-

هست؟ اصال چجوری تونستی بیای اینجا؟ آدرس رو از 

 کجا آوردی؟ چجوری راهت دادن؟ 

 

کند. نگاهش را به کشد و نگاهم میسرش را عقب می

چرخاند و با لحنی پر تحسین لب دقت در صورتم می

 زند:می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

اصال نشناختمت. با این گریم،  اف بکنم کهبذار اعتر-

 خیلی جذاب تر شدی!

 

بارد، فقط و فقط، با چشمانی که از آنها آتش می

کنم. چه قدر شانس آورده که حاال اینجاییم نگاهش می

دید، که و میان این آدمها! وگرنه رویی از یزدان را می

 خودم هم تا به حال ندیدمش!

؟ اینکه خیلی منو دست دونی مشکل تو چیه یزدانمی-

گرفتی! فکر کردی چون من رو با خودت نیاوردی، کم 

 تونم بیام؟من خودم نمی

 

برم. آنقدر که گرمای نفس هایم را صورتم را جلو می

فشارم و احساس کند. انگشتانش را میان انگشتانم می
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وقتی اخم هایش از درد در هم رفت، با ترسناک ترین 

 زنم:سم لب میشنالحنی که از خودم می

کنی میدونی چیه سروین؟ اینکه فکر می مشکل توام-

بینی، همیشگیه! من قول داده این آرامشی که از من می

 بودم، ولی خودت نذاشتی دوست بمونیم!

 

ترسیده! این را همان لحظه ی اولی که دیدمش، 

فهمیدم. اما حاال با حرف هایم ترسش بیشتر شده و 

 شان بدهد!خواهد این را نفقط نمی

اتو باز کن ببین چی میگم، امشب، االنم خوب گوش-

خوری. یه قیافه تحت هیچ شرایطی از کنارم جم نمی

زنی. اصال نباید گیری به خودت. لبخند میی عادی می

ترست و استرست مشخص باشه. هرکسی نسبتمون 

 . فهمیدی؟رو پرسید، میگم که نامزدمی
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 دهد:با مکثی کوتاه جواب می

 م!میدفه-

نقشه هام، االن من چه جوری با وجود تو گند زدی به -

 مخ فرانک رو بزنم؟

 

 گوید:اینبار با لحنی کالفه و تند می

میشه انقدر کمرم رو فشار ندی؟ زور بازوت رو -

تونی توی چیزای دیگه نشون بدی، نه آزار دادن می

 من!
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کشم و دستم را از روی از تکان خوردن دست می

گیرم، در دستم می. دستش را که دارممیکمرش بر

 شود.عصبی می

 میشه دستم رو نگیری؟ خوشم نمیاد!-
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از لبخند مضحکی که روی لب هایم کشیده ام، دست 

 دارم. البته... مجبورم که دست بر ندارم!بر نمی

 ساکت شو و راه بیفت!-
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اهی خواهم به این شکل با او صحبت کنم، اما گنمی

ود! با لجبازی هایش، با خودسری شخودش باعث می

 هایش، با حماقت هایش!

 

کشم تا صندلی ای از پشت میزی برایش کنار می

بنشیند. بعد از نشستنش، خودم هم کنارش روی یکی 

نشینم. خیره به اویی که اینبار، با چهره از صندلی ها می

ای آرامتر، مشغول نگاه کردن به مهمان هاست، 

 گویم:می

کردی اگه یه کاله گیس بذاری سرت و  با خودت فکر-

 شناستت؟مدل آرایش کردنت رو تغییر بدی کسی نمی

من کی هستم که کسی بشناسه یا نشناسه؟ چرا همه -

کنی یزدان؟ هیچ خطری من رو چی رو اینقدر بزرگ می

 کنه. نگران چی هستی؟تهدید نمی
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مکن است نگران همه چیز! نگران تمام کسانی که م

 بازی که من راه انداخته ام، آسیب ببینند! بخاطر من و

دونی اصال چه آدمایی توی این مهمونی هستن؟ می-

دونی همینجا کنن؟ میدونی سر چه چیزایی قمار میمی

 تونن گیرت بندازن و سرت شرط بندی کنن؟ می

 

ترسد. از تک تک حرکاتش و ترسد! زیادی هم میمی

فقط  شود خواند ورا می اعضای صورتش، ترس

کند که ترسیدنش را دانم چرا اینقدر تالش مینمی

 حاشا کند!

 ذاری بالیی سرم بیاد. مگه نه؟تا وقتی تو هستی نمی-
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کرد، اما خواهم بگویم نسیم هم همین فکر را میمی

خواهم مرد و من نتوانستم جلوی مرگش را بگیرم! می

چار شوی. خواهم به سرنوشت نسیم دبگویم نمی

هرشب تورا هم غرق در خون، در خواب  خواهمنمی

دهم سکوت کنم هایم ببینم، اما مثل همیشه ترجیح می

 چون گفتن این حرف ها دیگر فایده ای ندارد!

 کنی کوروش جان؟معرفی نمی-

 

بینم. نگاه گذرایی کشم و فرانک را میسرم را باال می

دارد برای اندازم و رو به فرانکی که به سروین می

 گویم:کشد میصندلی عقب میخودش 

 نامزدم...-

 

 کنم. به چه اسمی معرفی اش کنم؟یک لحظه قفل می
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 فرشته!-

 

کند و من شبیه به عاشق ها، به سروین نگاهم می

زنم و دستش را که روی میز گذاشته رویش لبخند می

فشارم. لبخند سروین زیادی مصنوعی ست و به می

شود، چرا که ابرو باال میتوجهش گمانم فرانک هم م

 گوید:اندازد و طعنه زنان رو به سروین میمی

مثل اینکه زیاد دوست نداشتی بیای اینجا عزیزم!  -

 آخه زیاد خوشحال به نظر نمیای!

 

دهد و زبانِ دانم که سروین جوابش را به خوبی میمی

 گذارد:درازش منتظرم نمی

هرجا ؟ اون مگه میشه عزیزدلمو همراهیش نکنم-

 بخواد بره منم باهاش میرم. مگه نه کوروش جااان؟
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گیرم تا از قیافه ی سرخ به سختی جلوی خودم را می

شده ی فرانک و صدای سروین که تو دماغی اش 

 کرده تا ادای فرانک را در بیاورد، نخندم.

 قندسیاه #

 167پارت#

 

کند خودش را خونسرد فرانک در حالی که سعی می

خوش "شود و با گفتن پشت میز بلند مید، از نشان ده

 رود. کشد و میراهش را می "باشید

 

به محض رفتنش، سروین دستش را از زیر دستم 

 گوید:کشد و با حرص میبیرون می
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از این ایکبیری کسی بهتر نبود که پیدا کنی؟ حالم -

 خورد!داشت از شکلش بهم می

 

 اندازم.ابرو باال می

 خوشگله که!-

 

 اندازد.ش چین میدماغ هب

 سلیقت افتضاحه کوروش جووون!-

 

گذارد من جدیتم را حفظ زنم. چرا نمیزیر خنده می

 کنم؟

فکر نکن با شیرین بازیا یادم میره امشب چه دسته -

 گلی به آب دادی!
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 کشد.با لبخندی دندان نما، صورتش را جلو می

 دست گلو من به آب ندادم، رفیق خنگت به آب داد!-

 

فهمم چه اتفاقی افتاده! رضای کنم و تازه میهنگ می

احمق! آدرس را او به سروین داده. اما پس رمز امشب 

 چه؟

 رضا رمز امشب رو نداشت. اونو از کجا آوردی؟-

 

گذارد و لبخندش را وسعت دستش را زیر چانه اش می

 دهد.می

زدی، کنارت امروز وقتی داشتی رمز گوشیت رو می-

پینی که وارد کردی رو دیدم. موقعی که  ونشسته بودم 
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برای درست کردن قهوه رفته بودی به آشپزخونه، پین 

رو زدم و رمز امشب رو از گوشیت برداشتم. بعدش که 

خونت رفتم، رفتم پیش یه آرایشگر و گفتم این شکلی 

درستم کنه. بعدش اومدم دم خونت و منتظر موندم تا 

تاکسی زرد تعقیبتون  هبیای بیرون. از اونجایی که با ی

کردم، شک نکردید که کسی دنبالتونه. اما وقتی تو از 

ماشین پیاده شدی، دیگه نتونستم بیام دنبالت. احتمال 

داشت متوجه بشی دنبالتم. برای همین زنگ زدم به 

رضا و بهش گفتم امشب قرار بوده با تو بیام به 

مهمونی. باور نکرد. اما وقتی آدرس رو دادم و رمز 

مشب رو بهش گفتم، شک کرد. گفتم از آدرسی که ا

یزدان بهم گفته، کوچه و پالک خونه رو فراموش کردم. 

زنم، گوشیش رو یزدان هم هرچی بهش زنگ می

 برنمیداره.
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 ادامه ی صحبتش را من کامل کنم:

و اون احمق هم گولت رو خورد و آدرس رو داد. با -

رو باور  تاینکه حتی رمز امشب رو نداشته، اما حرف

 کرد.

 

 اندازد.شانه باال می

به گمونم وقتی آدرس رو درست گفتم، باور کرده که -

 رمز هم همونیه که گفتم.

 

آید که بگویم. فقط و فقط به قیافه حرفی به دهانم نمی

کنم و بعد از چند لحظه ی به ظاهر معصومش نگاه می

 گویم:می
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ن یکم پیش به فرانک گفتم اسمت فرشتس، ولی اال-

بینم اشتباه کردم. تو شیطانی. کنم میکه فکر می

 شیطان! 

 

 کشد.خندد و چال لپش را به رخم میغش غش می

 رفیقتم گول فرشته بودنم رو خورد بیچاره!-

 :�🌺�قند سیاه

 قندسیاه #

 168پارت#

 

دهم و حواسم را به بررسی مهمان بحث را ادامه نمی

م بدانم راهی دهم. خیلی دوست دارها و رفتارشان می

 رسد، از کجاست؟ که به زیرزمین می
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 بینی؟یزدان... اون مرده که کت قرمز تنشه رو می-

 

رسم. کنار فرانک گیرم و به افشین مینگاهش را می

 کنند.ایستاده و با هم صحبت می

 ه. صاحب اینجاست. چطور؟آر-

وقتی فرانک پاشد و رفت، من حواسم بود که این -

یکی دوبار هم موقع حرف زدن با مرده رفت سمتش. 

 نشدی؟ فرانک به ما نگاه کرد. تو متوجه

 

 دهم.سرم را تکان می

زنن. چرا منم حس کردم که دارن راجبمون حرف می-

اونجایی که نگاهشون نکن. عادی و خونسرد باش. از 
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کنیم. تازه اومدیم به این مهمونی، خیلی جلب توجه می

 مخصوصا تو چشم همین یارو.

 

شود و اینبار لحظه ای سکوت میانمان حاکم مید چن

 شکنم. من سکوت را می

 همینجا بشین تا برگردم.-

 

روم. محکم و شوم و سمتشان میاز پشت میز بلند می

دهم. نگاهش می کنم و با افشین دستجدی سالم می

درست مثل دفعه ی گذشته، ریز بینانه است. یک 

با لبخندی کج کنم و دستم را در جیب شلوارم می

 گویم:می

هفته ی پیش هم افتخار هم صحبتی با شمارو داشتم. -

 به خاطر دارید که؟!
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دهد و با چشم به آرام و با طمانینه سر تکان می

 کند.سروین اشاره می

 شماست؟اون خانم با -

 بله. نامزدم هستن.-

 

کند و به تبعیت از او نگاه من هم به فرانک نگاه می

 شود.ده میسمت فرانک کشی

کنه. انگار دلشو حسابی فرانک خیلی ازت تعریف می-

 بردی!

 

و خالفش را به  "دلش را پولم برده"گویم در دلم می

 آورم:زبان می
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 فرانک جان لطف داره به من!-

 گفته بودی تو کار برج سازی هستی؟راستی -

 

 دهم:پر از غرور، محکم جواب می

 درسته. چطور؟!-

 

دهد و کان میبی هدف در هوا ت جام میان دستش را

 گوید:همزمان می

یه زمین دارم سمت شمال تهران، دنبال یه سرمایه -

 گذار و برج ساز بودم که حاال جلوم سبز شده.

 

دهم برای آنکه عکس بازم. احتمال میخودم را نمی

العملم را ببیند، بلوف زده باشد. برای همین، بی آنکه 
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ان لبخند محو گوشه ی ذره ای دستپاچه شوم، با هم

 دهم:لبم جواب می

همکاری با شما باعث افتخارمه، اما باید اول ببینم -

 موقعیت زمین چطوره و ارزش ساخت داره یا نه!

 

بد رنگش با شنیدن این حرف، دست در جیب کت 

آورد. چند لحظه ای بعد، کند و گوشی اش را در میمی

تش گیرد. گوشی را از دسگوشی اش را سمتم می

کنم. موقعیت زمینی گیرم و به صفحه اش نگاه میمی

 که راجبش می گوید را در گوگل ارت برایم آورده.

دهم و چند لحظه خودم را مشغول با گوشی نشان می

 گیرم.می بعد، گوشی اش را سمتش

 شناسم اینجارو. موقعیت خوبی داره. می-
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پس یه قرار میذارم که بیشتر راجبش صحبت کنیم، -

 ابِ...؟جن

 

 دهم.لبخند پر فخرم را وسعت می

 سعادت هستم. کوروش سعادت!-

 

 قندسیاه #
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کند و بعد از گفت و گویمان چند دقیقه ای ادامه پیدا می

شود و سمتی ک جدا میآن، افشین از من و فران

 رود. می
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با رفتنش، رو به فرانکی که تا به آن لحظه فقط شنونده 

 گویم:کنم و میو افشین بوده می ی گفت و گوی من

راجبم چی بهش گفتی که از کار و بارم پرس و سوال -

 کرد؟

 

 زند.پوزخند می

 چیه؟ نکنی ریگی به کفشته که ترسیدی؟-

 

کنم. اخم فاصله مان را کم میروم و جلوترم می

دهم و لحنم را سرد و کمرنگی بین ابروهایم جا می

 کنم.جدی می

 ؟بینی از منرس میخواب نما شدی؟ ت-
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کشد. با نگاهی زند و دستش را جلو میپوزخند می

 کند.مستقیم به چشم هایم، یقه ی پیرهنم را صاف می

اشقت گفتم! فکر کردی عچیزی رو گفتم که باید می-

 چرخم؟شدم که دورت می

 

اندازد و با مکثی نگاهی به جایی که سروین نشسته می

 دهد:کوتاه ادامه می

با وجود اون عروسکی که اونجا  ه قرارهحاال ک-

نشسته، چیزی بهم نرسه، پس بهتره ببرمت اون پایین 

 تا چیزی بهم برسه!

 

 فهمم!فهمم و نمیحرف هایش را می
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ت خوبه. پول خوبی ام وسط به افشین گفتم بازی-

بره پایین. میذاری. اما افشین هرکسی رو بیخودی نمی

مادی. برای همینم از اول باید مطمئن بشه که قابل اعت

خوای راهتو باز کنی، . حاال اگه میکارت پرسید

 اعتمادشو جلب کن!

 

زند و خودش با اتمام جمله اش، چشمکی به رویم می

که از من دور شود، مچش را کشد. قبل از آنرا عقب می

کند و من برایش گیرم. پرسش گرایانه نگاهم میمی

 کنم.چشم ریز می

 ی؟!کنچرا کمکم می-

 

 خندد. پر از تمسخر!می
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کمک نیست. همین االنش قراره هرچی اون پایین -

گذاشتی وسط، نصفش بین منو افشین تقسیم بشه. 

گفتم که، فکر کردی عاشقت شدم که دورت 

خم؟ یا به اون دختره که اونجا نشسته حسودیم چرمی

میشه؟ نه آقا! چشمای آدمای اینجا، فقط یک چیز 

 ط یک چیز!بینه! فقط و فقمی

 

نگاهش و لبخند روی لبش یک جوریست! یک جوری 

که انگار درد دارند. انگار  تلخند. انگار داستانی پشت 

 زنند.خود دارند و انگار دارند چیزی را فریاد می

 

زند، مجالی برای جواب دادن رفش را که میح

رود و من از پشت خیره به اویی که حاال دهد. مینمی

ا به کس دیگری آویزان کند، به خواهد خودش رمی
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کنم. به آنکه از فرو حرف های هفته ی پیشش فکر می

لجن حرف زده بود.  رفتن در باتالق و غرق شدن در

همین کثافت خانه باتالقی در آن غرق شده، اینجاست؟ 

بیند و برای به ای که چشم آدمهایش، فقط پول می

 درند؟دست آوردنش هم دیگر را می

 

 قندسیاه #

 170پارت#

 

با رسیدنمان به ماشین، سروین به سرعت در عقب را  

شوم. پشت سرش، من هم کنار کند و سوار میباز می

 کوبم.نشینم و در را محکم به هم میرضا می
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وقتی هیچ اعتراضی برای محکم بستن در از جانب رضا 

کنم و با دیدنش، به مرز انفجار شنوم، نگاهش مینمی

رفته که انگار هزاران سال ر خواب فرو رسم! چنان دمی

است که بیداری را به چشم ندیده! نگاهی به سروینی 

کنم و خندد میکه به قیافه ی هاج و واجم ریز ریز می

 گویم:به تندی می

 خنده داره؟-

 

 شود.خنده اش پیوسته تر و شدید تر می

کنم االنه که سکته رو خیلی! قیافت دیدنیه! حس می-

 بزنی.

 کنم، سکته چیه؟ور دوز میدست شما از ا-
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با تمام شدن حرفم، چک محکمی در گوش رضا 

خوابانم. انگار که به برق وصل شده باشد، از جا می

شود. رضا پرد و غش غش خنده ی سروین بلند میمی

همانطور که دست روی صورتش گذاشته، با چشمانی 

 نالد:خوابالود و قیافه ای هاج و واج می

 وشم؟ی تو گتو زد-

 

کنم بلکه از رو برود. سروین هنوز فقط نگاهش می

خندد و من با نیم نگاهی به صورت سرخ شده اش می

 گویم:می

 یکم نفس بگیر نمیری!-

 

زنم و رو سپس دست به سینه ، به در ماشین تکیه می

 زنم:به رضا لب می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 خودت بگو باهات چیکار کنم؟!-

 

 دهد:منگ جواب می

 مگه چیشده؟-

 

 گیرد:شوم و صدایم اوج میجر مییکباره منف

پرسی چیشده؟ این دختری که اون چیشده؟ تازه می-

پشت نشسته، چجوری تونسته تورو گول بزنه؟ رو چه 

زدی از حسابی بهش آدرس دادی؟ یه زنگ به من می

پرسیدی که راست میگه یا نه. همینجوری رو من می

 هوا آدرس رو گذاشتی کف دستش؟ آره؟
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کند. دهانش برای زدن سروین نگاه میرت زده به یح

 رسد. شود و هیچ صدایی به گوشم نمیحرفی باز می

این هیچی، اصال میگیم جلوت خوب فیلم بازی کرده، -

من تورو اینجا گذاشتم که حواست باشه، بعد تو درای 

ماشینو باز گذاشتی و گرفتی خوابیدی؟ اونم کی، تویی 

رن از خواب بیدار بار کنن بب که اینجا خودتو ماشینم

شی. مگه اینکه بخوابونن زیر گوشت تا بفهمی نمی

 دورت چه خبره!

 

عصبی ام! بیش از اندازه عصبی ام و امشب این دو نفر 

 من را به مرز جنون رسانده اند!

خانم محترم جای اینکه بخندی بفهم که چیکار -

کردی! کی بهت اجازه داد پات رو بذاری اینجا که 

انداختی پایین اومدی؟ فکر کردی خاله بازیه؟ تو سر
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جای اینکه همش دنبال لجبازی با من باشی، سعی کن 

درست رفتار کنی تا هرچی رشته کردیم پنبه نکنی! من 

توی اون مهمونی باید حواسم چهار چشمی به خودم 

باشه تا سرم به باد نره، نه اینکه هی تورو بپا ام تا 

چیزارو من نباید بهتون  سریاتفاقی برات بیفته. یه 

بگم. خودتون یکم فکر کنید بفهمید داریم چیکار می 

کنیم که اینقدر همه چیو شوخی کنیم. خاله بازی نمی

 گرفتید!

 

شنوم. جیکشان در صدای نفس هایشان را هم نمی

نمی آید و به گمانم به اندازه ی کافی حساب کار 

 دستشان آمده.
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دانم کمی ادب شده میکه نشینم و با وجود آنصاف می

 اند، با همان لحن و ولوم صدا می گویم:

روشن کن برو یکم جلوتر منو پیاده کن. ترجیح میدم -

 تنها برگردم خونه.

 یزدان...-

 

 دهم:مجال حرف زدن به او را نمی

 خوام هیچی بشنوم رضا. راه بیفت فقط!نمی-
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کم فرما شده که صدای ن حچنان سکوتی در ماشی

نفس های بلند و خشمگین یزدان به خوبی شنیده 

 شوند.می

 

واقعیتش، از کارم پشیمان نیستم اما، از یزدانی که 

هیچوقت به این اندازه عصبی ندیدمش، ترسیده ام و 

 برم.توانم منکر این شوم که از او حساب مینمی

 همینجا نگه دار.-

 

دوست نداشتنی وت صدای جدی و سرد یزدان، سک

خواهم مخالفتم را با گفتن حرفی شکند. میفضارا می

 شود:نشان بدهم، اما رضا زودتر از من وارد عمل می
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رسونمت دم خونه دیگه. اینکارا یعنی چی یزدان؟ می-

 کنم منو نبینی اصال. خوبه؟بعدش میرم گورمو گم می

 

بینم اما چرخد. نگاهش را نمیگردن یزدان سمتش می

سکوتش مشخص است که در نگاهش چه چیز از 

 نهفته است.

 خوام یکم قدم بزنم. نگه دار. می-

 

 آید:اینبار من صدایم در می

 این وقت شب ماشین گیرت نمیاد.-

 کنه. عادت دارم به پیاده راه رفتن. آرومم می-
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داند مرغ یزدان یک پا دارد که به گمانم رضا می 

دارد. یزدان پیاده ه میماشین را گوشه ی خیابان نگ

شود و بی آنکه حتی یک خداحافظی خشک و خالی می

 کوبد.در را محکم به هم می کند،

 

از پشت نگاهم را به قامت بلند و هیکل ورزیده اش 

قدم بر  دوزم. دستش را در جیب هایش کرده و آراممی

دانم! من حال این می دارد. کار امشبم اشتباه بود؟ نمی

گیرم که برای فهمم. تصمیم هایی مینمی روز هایم را

کنم. شان میخودم هم عجیب اند، اما باز هم عملی

آمدنم به آن مهمانی، شاید اشتباه بودم ولی امشب دلم 

خواست یزدان تنها به آنجا برود. نگرانش بودم! با نمی

خودم فکر کردم همکاری دو نفره، بهتر از لشکر یک 

م شاید اگر کسی کنارش نفره است. با خودم فکر کرد
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باشد، دلش قرص تر باشد و نگرانی اش کمتر. فکرش 

به کردم که تا این اندازه حساس باشد و نمی را هم

 این شکل عصبی شود.

تونه پای پیاده بره تا خونه خیلی راهه. به نظرتون می-

 ا اونجا؟ت

 

آید، غم در تار و پود صدایش رخنه وقتی به حرف می

 کرده است.

ن پاهاش نیستم که قراره تا اون سر شهر نگرامن -

بکشونتشون. نگران قلبشم که یه دنیا درد توشه. 

نگران روح و روانشم که داغونه. نگران این حرف 

نزدنشم. نگران اینکه هیچوقت نمیگه حالم بده. تا کجا 

د حرفاشو به خودش بزنه و با خودش درد و دل خوامی

 دونم!کنه، نمی
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رساند و من را تمام میمله اش را به ابا آهی عمیق، ج

 کند که برایم ناشناخته است. در احساسی قوطه ور می

 

احساسم دلسوزی و ترحم نیست! حسی ست که 

توانم نامی برایش بگذارم و توصیفش کنم. حسی نمی

خواهد ماشین را به ه رضا که میشود بکه باعث می

 حرکت در بیاورد یکباره و بی مقدمه بگویم:

 صبر کنین!-

 

بندم و از شوم. در راه میو سپس از ماشین پیاده می

شیشه ی جلو که تا نصفه پایین داده شده، به رضا 

 گویم:می
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ذارم تنها بمونه نگران نباشید. من باهاش میرم. نمی-

 اشو به خودش بزنه. تا خود خوری کنه و حرف

 

 پاشد. رضا لبخندی تلخ اما آرام، به رویم می

 خرابکاری امشبتون رو جبران کنین! م بتونیدامیدوار-

 

گیرم و آخرین جمله چهره ای پشیمون به خودم می

 چینم:هایم را کنار هم می

خواستم گولتون بزنم اما مجبور شدم. معذرت نمی-

 خوام.می

 

انتهای خیابان و فاصله ای که یزدان و سپس چشم به 

 گویم:دوزم و میاز ما گرفته می
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دتر برم که بهش برسم. شه. زوور میداره خیلی د-

 شب بخیر.
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فاصله ی زیادی که یزدان از من گرفته را با قدم هایی 

پیمایم. با رسیدنم که بی شباهت به دویدن نیستند می

آنکه از عصبی بودنش آگاهم، پر انرژی و پررو، به او، با 

 زنم:صدایش می

 ؟مستر ربات؟ کجا با این عجله-
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ایستد و با چهره ای بی حوصله، سمتم از حرکت می

 چرخد.می

 خوای؟چی می-

 

 اندازم.شانه باال می

 هیچی. -

 پس چرا دنبالم اومدی؟ چیکار داری؟-

 

 زنم:لبخندی دندان نما می

 باهات قدم بزنم. همین! خوامفقط می-
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با مکثی کوتاه و نگاهی متاسف، قدم زدن هایش را از 

افتم و زمزمه ی پشت سرش راه میگیرد. سر می

 شنوم:آرامش را می

 از وقتی دیدمت یه روز رنگ آرامشو ندیدم!-

 

گیرم و جوابش را بلند و پر جرات کنارش قرار می

 دهم:می

 آوردم؟ بده زندگیت رو از یک نواختی در-

 

همانطور که دست هایش داخل جیب شلوارش کرده و 

کند. عمیق و هم میدارد، نگاهماهنگ با من قدم بر می

پر رنگ! طوالنی و پر دقت. باز هم آهنربای چشمانش 

مان را به سختی افتند که اتصال چشمیار میدارند به ک
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کنم و او با صدا و لحنی آرام تر از دقایقی پیش قطع می

 وید:گمی

 کنی؟تو چرا اینقدر با آدمای دیگه فرق می-

 

دقیقه  خیابان به شدت خلوت است. شاید در هر یک

ی جیر جیرک ها، یک ماشین از خیابان رد شود. صدا

رسد و قرص ماه تنهایی صدایی ست که به گوش می

امشب کاملِ کامل است. من و مردی که فقط یک ماه 

ا وجود سرد شناسم، در هوایی که باست اورا می

بودنش برایم لذت بخش است، در این خیابانِ نسبتا 

نیم و این مرد، سوالی را زساکت و زیر نور ماه قدم می

پرسد که هیچکس هیچ وقت تا به حال از من از من می

کجا در زندگی ام، کسی به من نگفته که نپرسیده! هیچ 
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کنم. برای همین هم هست با آدم های دیگر فرق می

 زنم:با تک خنده ای ناباور لب می که حاال

 کجام فرق داره دقیقا؟!-

 

شِ زبانه کشیده در کند. از آتدوباره نگاهم می

ری نیست. آرام شده! چه چیز آرامش چشمانش خب

 کرده؟ قدم زدن در این شبِ سرد؟

 بیخیال. به گمونم دارم هذیون میگم!-

 

کند. میاینبار اوست که اتصال چشمی میانمان را قطع 

 گویم:دهم و به جای آن میبحث را کش نمی

داد و به گمونم امشب از یه چیز دیگه ناراحت بودی. -

 بیدادت توی ماشین بهانه بود!
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دهد و در سکوت، به انتهای خیابان چشم جوابم را نمی

 پرسم:روم و اینبار میدوزد. از رو نمیمی

ه یه سوالی خیلی فکرمو درگیر کرده. وقتایی ک-

 کنی؟ناراحتی، اصال با کسی درد و دل می

 

 مانم و باز همخیره به نیم رخ جذابش، منتظر جواب می

 گیرم.هیچ پاسخی از مردِ یخی کنارِ دستم نمی

 

نا امید و پشیمان از آنکه تصمیم گرفتم با این مردِ بی 

احساس در این هوای سرد قدم بزنم، چشم از او 

 کنم. می "ها"م را گیرم و دستم های یخ زده امی

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کردم که نباید از یک ربات، توقع باید فکرش را می

 لش را بیرون بریزد. داشته باشم که حرف های د

 

هنوز ثانیه ای از فکر به اینکه موجودِ کنارِ دستم، یک 

رباتِ بی احساس است نگذشته، که یزدان دستکش 

 کند!هایی مشکی رنگ به سمتم گرفته و شوکه ام می

یب بارونیم گذاشته بودمشون. برای دستات تو ج-

 داره.بزرگن اما از هیچی بهترن. دستاتو گرم نگه می

 

گذارد! بهتی که زند و من را در بهت میرا می فشحر

خالصی از آن آسان نیست! اینِ رباتِ بی احساسِ از 

تواند آدم را از تمام خود راضی، چقدر راحت می

تواند لبخند ت میافکارش پشیمان کند. چه قدر راح
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تواند نشانت بدهد روی لبت بیاورد و چقدر راحت می

 ، با احساس بود!شود در اوج بی احساسیکه می
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با لب هایی که میانشان فاصله افتاده و چشمانی که 

کنم. زنند، نگاهش میگیجی صاحبشان را فریاد می

ی در همچنان نگاهش خیره به روبه ست و هیچ حس

 صورتش نیست. 

 

کنم و باز گیرم و تشکر میدستکش هارا از دستش می

دستکش ها را یکی  یکی شود! هم جوابی عایدم نمی
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کنم و لبخند، آرام آرام روی لب هایم در دستانم می

خزد. از دست هایم خیلی بزرگترند و آنها را خنده می

م دار کرده اند، اما باعث گرمایی لذت بخش در انگشتان

 شده اند؛ درست همانطور که دلم را گرم کرده اند!

ی راهه. اذیت . تا برسیم خیلافتادینباید دنبالم راه می-

 شی.می

 

کمی پیش، پشیمان بودم از آمدنم، اما حاال، اصال 

پشیمان نیستم! حتی با وجود سوزش چشمانم از 

بیخوابی و درد پاهایم از خستگی. من شناختِ آدم هارا 

دارم. ارتباط دوستانه با آدم های خوب را هم دوست 

همینطور. امشب توانستم یک خصوصیت جدید از 

ی را کشف کنم و برای همین از کاری که یزدانِ کیان

 کردم پشیمان نیستم!
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همین که تونستم تورو بیشتر بشناسم، نشون میده -

 کار اشتباهی نکردم!

 

 کند. چشمانش خسته اند وپرسشگرایانه نگاهم می

صورتش بی حس. لبخندم را با محبت به رویش 

 زنم:پاشم و لب میمی

کسی عصبی امشب فهمیدم تو حتی وقتی از دست -

هست! و این یعنی تو هستی، باز هم حواست بهش 

 اونقدرا هم که نشون میدی، آدم بی احساسی نیستی!

 

کنم دانم صدایم را اصال شنیده یا نه! احساس مینمی

شود انیه ای از چشمانم کنده نمیمسخ شده. نگاهش ث

گذارند من هم به جایی جز چشم و آهنرباهایش نمی

 هایش نگاه کنم. 
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گذرد که باالخره لب هایش تکان دانم چقدر مینمی

 خورند:می

 واقعا من همچین خصوصیتی دارم؟-

 

گیرد کنم. چشم از چشمانم میسرم را باال و پایین می

شنوم و به کند که نمیزمزمه میو زیر لب چیزی را 

 دهم:سرعت عکس العمل نشان می

 چی با خودت گفتی ها؟-

 

و  زندخند کجی به رویم میلحنم بازجویانه است. لب

 اندازد.ابرو باال می

 به تو ربطی نداره بچه پررو!-
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روند و مشت پر شده ام با حرص اخم هایم در هم می

 نشیند.روی بازویش می

کنم بعد عوری یزدان. ازت تعریف میچقدر تو بیش-

 بهم میگی بچه پررو؟ من کجا بچه پرروام؟

 

و تعجب را در صورتش از بی حسی در آمده. خنده 

ای جذاب ترش احساس میکنم چهره ی جذابش و صد

 خورم.و بیشتر حرص می

این قیافه ی مظلومو به خودت نگیر. من دیگه -

 دونم چه جونوری هستی!شناختمت می
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شود و توانم جلوی لبخندم را بگیرم. نیشم باز مینمی

 دهم:حق به جانب جواب می

مه چیز فهم شما مردا همتون ادعای باهوشی و ه-

خورید. از شه گول ما زنارو میکنید، ولی همیبودن می

بس خنگید. به من چه که رفیقت تا صدای مظلومم رو 

 شنید زود وا داد؟

 

یم رخ خندانش گیر خندد و نگاهم روی نباالخره می

دانم چرا، اما با دیدن خنده ی آرامَش، کند! نمیمی

اید با کنم. حسی که شاحساسی خوشایند پیدا می

کمک به مریض های مراجعه کرده به بیمارستان، در 

افتد. شاید دلیلش آن است که دلم به جوشش می

به هدفم رسیدم. امشب در این خیابان ها باالخره 

حالِ بدش را خوب کنم و نگذارم سرگردان شدم که 
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حرف هایش را به خودش بزند و چیزی در دلش بریزد. 

به حرف بیاورم، اما درست است که نتوانستم او را 

حداقل توانستم اخم هایش را باز کنم و به خنده 

 بیندازمش.

 

 قندسیاه #

 174پارت#

 

خنده هایش که تمام می شوند، باز هم سکوت میانمان 

کشم و دست به سینه، شود. خمیازه ای میحاکم می

خیره به چکمه های بلند مشکی رنگم، قدم های آرامم 

کند و یزی توجهم را جلب میشمارم که یکهو، چرا می

 شود سر جایم بایستم. باعث می
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وزم. وقتی دنگاه متعجبم را به چیزی که دیده ام می

شوم درست دیده ام، قدم هایم را سمت مطمئن می

زند و اهمیت کشم. یزدان صدایم میپیاده رو می

آورم و خم دهم. یکی از دستکش هایم را در مینمی

الِ زخمی روی زمین افتاده. آرام شوم. کبوتری با بمی

دارم و بی اختیار با صدایی ناله از روی زمین برش می

 :زنموار لب می

 وای یزدان بیا.-

 

شنوم و بعد از آن صدای صدای قدم هایش را می

 نزدیک شده ی خودش:

 چیشده؟ -
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برم. پر از شوم و کبوتر زخمی را جلو میاز جا بلند می

 ویم:دلسوزی و ناراحتی می گ

وای ببینش، زخمی شده. باید ببریمش خونه بالش رو -

 .ببندیم و پانسمان کنیم

 

اندازد. با کالفگی جواب ابان مییزدان نگاهی به خی

 دهد:می

آخه تا خونه خیلی مونده. ماشینم گیر نمیاد که این -

 ساعت.

 

کنم و لحن و صدایم را پر از مظلومانه نگاهش می

 کنم:خواهش می
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گه یزدان. این حیوونکی سردشه. ش بکن دییه کاری-

 زخمی هم شده.

 

ر غر گیرد و غبا مکثی بلند، نگاهش را از صورتم می

رود. پشت سرش راه می افتم. کنان سمت خیابان می

گیرم و می ایستد، کنارش قرار میکنار خیابان که می

 گویم:

 خوای چیکار کنی؟می-

ه گیر نیومد، کنیم تا ماشین گیرمون بیاد. اگصبر می-

 ا برگرده.مجبورم به رضا زنگ بزنم ت

 

ا بینم و بهمان لحظه، ماشینی از انتهای خیابان می

 زنم:هیجان لب می
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 یزدان یه ماشین داره میاد.-

 حواسم هست.-

 

رود و دستش شود، یزدان جلو میماشین که نزدیک می

دهد. ماشین بی توجه به ما، به سرعت از را تکان می

 رود.شود و میرد می کنارمان

 

کنم و با ناراحتی به کبوتر میان انگشتانم نگاه می

کشم. سرم را جلو میانگشت شستم را روی سرش 

 گویم:برم و زیر لب میمی

 شی. قول میدم.یکم دیگه خوب می-
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همان لحظه با شنیدن صدای ماشینی سرم را باال 

 رسد، یزدان دوباره دستشکشم. نزدیکمان که میمی

شود. دهد. او هم از کنارمان رد میرا برایش تکان می

متر جلوتر چند آید تا در دلم بنشیند که ماشین غصه می

دارد. یزدان به سرعت سمت ماشینی که نگه می

رود و مشغول صحبت با راننده اش ایستاده می

کند و صدایم شود. چند لحظه بعد، در عقب را باز میمی

 زند:می

 بیا سروین.-

 

شوم. روم و سوار میخوشحال به سمت ماشین می

 افتد.نشیند و ماشین به حرکت مییزدان هم کنارم می

 

 قندسیاه #



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 175پارت#

 

کند. با یزدان فاصله ی راننده به آرامی رانندگی می

کمی دارم اما تماسی با یکدیگر نداریم. نگاهی به 

اندازم و در تاریکی ماشین به ساعت دور مچم می

توانم تشخیص دهم که ساعت سه و نیم میسختی 

 شب است.

 

ام کند و من آرام آریزدان در سکوت به بیرون نگاه می

کنم کنم. مدام نگاهش میپر های کبوتر را نوازش می

تا مطمئنم شوم زنده است. دیدن مرگ حیوان ها، 

دهد! من را به یاد پنی و لحظه هایی که عذابم می

 کند.ازد و حالم را بد میاندداد میمقابلم جان می
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کشم و خطاب به یزدان، پچ پچ کنان لب خمیازه ای می

 زنم:می

 یام خونه ی تو؟میشه من ب-

 

 گوید:کند و خیلی بی اهمیت مینگاهم می

 باشه مشکلی نیست. فقط اینکه، برای چی بیای؟-

 

 گویم:کشم و میخمیازه ی دیگری می

الن با این سر و به داداشم گفتم امشب شیفتم. بعد ا-

گم؟ اونم که شب زنده داره. من وضع برم خونه چی ب

 ه شر میشه.االن برم خونه بیداره. منو ببین

 

 زند:دهد و مثل خودم پچ میسرش را تکان می
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 خیلی خوابت میاد؟-

 

 گوید:کنم که میای زمزمه می "اوهوم"

 رسیم بخواب.تا می-

 

چشمانم  بی خوابی شب گذشته و سوزش بی اندازه ی

کنم و سرم را به شوند که حرفش را گوش باعث می

پشتی صندلی ماشین تکیه دهم و چشمانم را روی هم 

 بگذارم. 

 

کنم و با نبض بدن کبوتر را زیر انگشتانم احساس می

تکان تکان خوردن های آرام ماشین، کم کم به خواب 

 روم.می
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ی زند. آرام آرام الا آرام و پشت هم، میکسی نامم ر

ماشین، چهره ی  کنم. در تاریکیپلک هایم را باز می

آورم که در دهم و به یاد مییزدان را تشخیص می

 ماشین خوابم برده بود.

 

بینم. کنم و کبوتر را نمییکهو به دستانم نگاه می

کنم ترسیده به یزدان که از ماشین پیاده شده نگاه می

قلبم آرام بینم، قتی کبوتر را میان انگشتانش میو و

 گیرد. می

 

شوم و کبوتر را از دست یزدان از ماشین پیاده می

گیرم. او مشغول حساب کردن کرایه با راننده می

 کشم.شود و من قدم هایم را سمت در خانه میمی
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آید و در را برایم باز کمی بعد، یزدان دست به کلید می

ایستد تا داخل دهد و کنار میا هل میکند. در رمی

ط دوست کنم و وارد حیاشوم. تشکری زیر لبی می

 شوم.داشتنی خانه اش می

 

گیرم و به قامت بندد، چشم از حیاط میدر را که می

دوزم. به سمت در خانه راه می افتد و بلند یزدان می

 دارم.من پشت سرش قدم بر می

 

 قندسیاه #

 176پارت#
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را شود و چراغ هاودش زودتر وارد خانه میاینبار خ

م، مثل همیشه شوکند. وقتی وارد خانه میروشن می

بینم. با آنکه مردی تنهاست، اما خانه اش را مرتب می

همیشه هم خودش، هم لباس های تنش و هم خانه و 

 زندگی اش، تمیز و مرتب اند.

 بشین تا برگردم.-

اولیه رو برام باشه فقط اگه میشه جعبه ی کمک های -

 بیار.

 

گردد. ی کوچک بر میرود و با جعبه ابه آشپزخانه می

گذارد و خودش به سمت راهرویی آن را روی میز می

 رود.رسد میکه به اتاق ها و سرویس بهداشتی می
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کنم. بال هایش را زخم کبوتر را با احتیاط بررسی می

دهد تا رهایش کنم و من آرام میان تکان تکان می

 دارم. انگشتانم نگهش می

 

کنم، ش را که آماده مینی کردن زخموسایل ضدعفو

 گوید:آید و مییزدان با لباس راحتی از راهرو بیرون می

 ببین منو.-

 

یوار تکیه زده و روی کنم. بازویش را به دنگاهش می

کشد. صورتش نشان ته ریش بلندش دست می

دهد که برای زدن حرفی مردد است. با لحنی می

 پرسم:مشکوک می

 خوای بزنی؟یچیزی شده؟ حرفی م-
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 ببین... راستش...-

 

 گیرد.انگشت اشاره اش را سمت صورتش می

دونم اینارو چجوری از صورتم پاک کنم. دفعه ی نمی-

دونم با چی پاک کرد اسم پاک کرد. نمیپیش رضا و

ولی خیلی خوب پاک شد. تو چیزی نداری که باهاش 

 بشه اینارو پاک کرد؟

 

بنشیند را جمع کرده و آید تا روی لبم خنده ای که می

 گویم:می

تونی من که با خودم وسایل آرایشم رو نیاودم، اما می-

 بعد از اینکه صورتت رو شستی، با تونر یا هر پاک

کننده ی آرایشی دیگه ای، هرچیزی که روی صورتت 
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کنم توی وسایل نسیم مونده خوب پاک کنی. فکر می

 کنی.همچین چیزی باشه. بگردی پیدا می

 

دهد و فقط سرش پایین س العملی نشان نمیعک هیچ

کنم مشکلی وجود دارد و چیز افتد. احساس میمی

 کنم ودیگری هم برای گفتن هست. چشم ریز می

 پرسم:می

 چیز دیگه ام هم هست؟-

 

چرخاند. همچنان منتظر نگاهش را مدام به اطراف می

جواب هستم که باالخره، بریده بریده شروع به حرف 

 کند:یزدن م

میشه... میشه خودت بیای... توی وسایلش بگردی... -

 پیدا کنی برام؟
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 کنم:متعجبانه، چشم درشت می

 من؟!-

 

 د:دهمصمم سرش را تکان می

 اگه میشه!-

 

داند تونر چیست و کنم که شاید نمیبا خودم فکر می

خواهد. اما حاال تواند پیدایش کند که کمک مینمی

دانم چه بگویم. پای رفتن میمشکل این است که من ن

ندارم. آن هم به اتاق نسیم. کسی که با نامزدم گذشته 

 ای شده و حاال مرده!
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دلیلی که دارند در سرم توانم نه بگویم! به چند می

چرخند و یکی از آنها، تنها بودن در یک اتاق خواب، می

دهد. با این مرد است. اما... اما چیزی به من جرات می

گوید تو بارها با این مرد تنها بوده ای و میچیزی که 

گوید این مرد برایت هیچ اتفاقی نیفتاده. چیزی که می

خطا کردن داشته  موقعیت های زیادی برای دست از پا

و هیچ حرکت ناشایستی از خود نشان نداده. چیزی که 

می گوید اگر برای چنین خواسته ی کوچکی بخواهی 

توانی اسم خودت را دوست به زبان بیاوری، نمی "نه"

 بگذاری.

 اتاق خوابتون کدومه؟-

 قندسیاه#
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شوم. گویم و از جا بلند مییکهو و بی مقدمه این را می

کند. پرنده ی میان دستم را روی میز ه دری اشاره میب

 روم.گذارم و سمت در اتاق میمی

 

 شود. چند بارکشم. در باز نمیدستگیره در را پایین می

کنم و وقتی نتیجه تغییر دستگیره را باال و پایین می

 پرسم:چرخم و متعجب میکند، سمت یزدان مینمی

 در قفله؟-

 

رود و با یک دسته کلید بر سمتی میدهد. جوابم را نمی

گردد. گیج و مردد، دسته کلیدی که یکی از کلید می

گیرم و هایش را برایم انتخاب کرده، از دستش می

 کنم.اندازم و در را باز میشکوک سمتش مینگاهی م
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شود. نگاهم را در با ورودم به اتاق، حالم دگرگون می

آنکه روزی نسیم  کنم که بهچرخانم و سعی میاتاق می

 کشیده فکر نکنم.    در این اتاق نفس می

فهمم چرا هیچوقت نتوانستم از نسیم دانم و نمینمی

ه برایش افتاده فکر متنفر باشم. هربار به اتفاقی ک

کنم، دلم به حال خودش و جوانی اش و بیشتر از می

 سوزد! زدان میآن، به حال ی

 

ای آرام و مرددم را گیرم و قدم هقلبم را در مشتم می

کنم تا به کشم. تالشم را میسمت میز آرایش می

ترسم مثل همان تابلوی نقاشی جایی نگاه نکنم. می

خورد حالم بد به آن می داخل سالن که هربار چشمم

 شود، اینجا هم چیزی را ببینم که داغم را تازه کند.می
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به سرعت وسایل چیده شده روز میز را بررسی  

کنم، خواهم را پیدا نمیکنم. وقتی چیزی که میمی

گردم. با پیدا کردن یک کشوهای میز را یکی یکی می

پک بینم و با برداشتن میسالر واتر، در کشوهارا می

زنم و در را پاک کننده، به سرعت از اتاق بیرون می

 بندم.پشت سرم می

 

کنم و دستم در، نفس حبس شده ام را رها می با بستن

بینم و به گمانم به گذارم. یزدان را نمیرا روی قلبم می

که روی روم و با دیدنش سالن رفته باشد. به سالن می

نوازش مبل نشسته و پرنده را میان انگشتانش 

 پرسم:دهد، موشکافانه میمی

 در اتاق خوابتون رو برای چی قفل کرده بودی؟-
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گذارم و وسایلی که در دست گرفته ام روی میز می

گیرم. منتظر جواب از جانب پرنده را از دست یزدان می

یزدانم و او مثل همیشه تصمیم به سکوت دارد. اما 

 آیم:اینبار، من کوتاه نمی

 نمیری نه؟ تو اتاقتون -

 

شود. بلند شده تا سمت دانم یکهو چه مینمی

شنیدن سوالم، یک مرتبه سمتم آشپزخانه برود که با 

 گوید:چرخد و به تندی میمی

اینقدر تو هرچیزی که بهت مربوط نیست دخالت -

نکن! بهت گفته بودم که نباید فوضولی بیجا بکنی. 

 یادت رفته؟
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ز لحن صحبتش و شوم. چرا دروغ بگویم؟ اخشک می

شوم! اما به ی پرسیده، ناراحت میسوالی که به تند

 گویم:آورم و میروی خودم نمی

خواستم بهت بگم که قصدم فوضولی نبود. می-

دونم پا گذاشتن توی اون اتاق و رو به رو شدن با می

خاطرات کسی که همسرت بوده برات خیلی سخته. 

 بیای.کنم. اما تو باید باهاش کنار درکت می

 

منتظرم. منتظرم تا یک بار به حرف بیاید و چیزی را 

حالش خوب نیست. اما او باز هم  بگوید که نشان بدهد

دهد و پشت به من کند. باز هم جوابی نمیسکوت می

 رود.کرده و سمتی می
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چشم از قامت بلندش گرفته و مشغول پانسمان کردن 

 شوم و به این فکرزخم کبوتر دوست داشتنی می

کنم که این سکوتِ یزدان، از چیست؟ از غرور بی می

 یتی درونگرا دارد؟اندازه اش؟ یا از آنکه شخص

 :�🌺�قند سیاه
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چرخانم و دستگیره ی در را پایین کلید را در قفل در می

شود و موجی از کشم. در با صدای تیکی باز میمی

 خورد. تاریکی در صورتم می
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کشند. تن کوفته ام را داخل خانه می سته ام،پاهای خ

کورمال، چکمه بندم و کورمال در را پشت سرم می

اندازم. در آورم و گوشه ای میهایم را از پایم در می

تاریکی خانه، به سختی کلید برق را پیدا کرده و چراغ 

 کنم.را روشن می

 

به محض روشن کردن چراغ و چرخیدنم، هین بلندی 

رسیده، دستم را روی قلبی که تپش هایش کشیده و ت

از مبل ها گذارم. بتام روی یکی روی هزار رفته می

کند. ترسیده نشسته و زیر چشمی و اخمالود، نگاهم می

 زنم:لب می

بسم اهلل... تو... دیوونه ای بتام؟ زهرم ترکید! ساعت -

 پنج صبح اینجا نشستی چیکار؟
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 کند:مسخر میزند و صدایش را پر از تپوزخند می

دونی ساعت پنج صبحه. فکر چه جالب! پس می-

 نداری.کردم خبر 

 

روم و کیف بزرگم را که لباس چشم غره ای سمتش می

گذارم. همانطور های مهمانی در آن است، روی مبل می

 گویم:آورم، پر از خستگی میکه پالتویم را از تنم در می

 بهت که گفتم شیفتمه امشب.-

 

 کنم:اس نمیتغییری احس در لحنش هیچ

 شیفتت ساعت پنج صبح تموم میشه؟-

 

 شوم.تند می
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خسته و کوفته نیومدم خونه تا به جنابعالی جواب پس -

بدم! توی بیمارستان از شدت خستگی حالم بد شد. 

اومدم خونه استراحت کنم. حاال اجازه هست برم 

 بگیرم بکپم؟

 

دهد که شود و بتامی را نشانم میاز جایش بلند می

 هیچوقت ندیده ام!

ی چه نه حق نداری! تا وقتی توضیح ندی که دار-

کنی حق نداری. تا وقتی نگی روزا کجا میری غلطی می

 گیری حق نداری.که همش از بیمارستان مرخصی می

 

کنم. هیچوقت صدایش را خشک و مات، نگاهش می

برایم باال نبرده بود. هیچوقت اینطور با من حرف نزده 

هیچوقت جوری رفتار نکرده بودم که احساس کنم  بود.
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دانم. همیشه خوب و بدم را نمی به من شک دارد یا من

من خواهر بزرگه بودم و احترامم واجب! کسی بودم که 

دانست چه کند. کسی بودم که هیچوقت سوال می

گذاشت. اما حاال، شد چون پایش را کج نمیجواب نمی

 زند. و سرم فریاد میحاال بتام توی رویم ایستاده 

 چه خبر شده؟-

 

ورد و من آنقدر خصدای الراست که به گوشم می

حیرت زده ام که حتی ثانیه ای نگاهم را از صورت 

 گیرم.سرخ شده ی بتام نمی

چه عجب خانم! باالخره دل از اتاقتون کندین. یوقت -

اونی که پشت تلفن باهاش دل و قلوه میدادی منتظر 

 ده؟نمونه خدایی نکر
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چرخم و به شوند. میچشمانم درشت تر از این نمی

کنم. قیافه اش دست کمی از من ندارد الرا نگاه می

 دهد:وقتی بریده بریده جواب می

زدم. دل و قلوه چی میگی داداش؟ با دوستم حرف می-

 دیگه چیه؟

کدوم دوستی تا ساعت چهار و پنج صبح تلفنی حرف -

ما دوتا، منو خر فرض زنه؟ شما دوتا... دقیقا شمی

 کردین؟

 

وی مبل بر با تمام شدن حرفش، سوییشرتش را از ر

رود. تازه متوجه لباس های دارد و سمت در میمی

 زنم:شوم و صدایش میبیرونی اش می

 بتام؟ بتام کجا؟ صبر کن ببینم.-
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پوشد و با ایستم. او کفش هایش را میجلوی در می

ام، گرفته و ناراحت لب نگاهی که هیچوقت از او ندیده 

 زند:می

تو، ارزشمندترین دارایی زندگی منی. تنها کسی که -

کوچیکترین و بزرگترین راز های زندگیم رو از بچگی 

گفتم. شد اتفاقی بیفته و بهت نگم سروین؟ بهش می

از الرا توقعی ندارم ولی تو، تویی که من همه چیزم رو 

اشتم تو ام همیشه اول از همه به تو گفتم، توقع د

دونی شناسی و میی که منو می. تویهمینطوری باشی

هیچوقت برای هیچکاری جلوت رو نگرفتم. همیشه 

حتی اگه تصمیم اشتباهی گرفتی، هیچوقت برات تایین 

تکلیف نکردم. پس چرا بهم نگفتی؟ چرا مخفی کاری 

 کردی؟ 
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خواهد بغلش کنم. جوشد. دلم میاشک در چشمانم می

ه م فشارش بدهم و بگویم بغض نکن کسفت به خود

. بگویم من به خنده های قشنگت تحملش را ندارم

عادت دارم. به بیخیالی های اعصاب خرد کنت. بگویم 

کنی دوست دارم وقتی اینطور دل گرفته نگاهم می

گوید! بمیرم. اما... اما رویش را ندارم! بتام راست می

حتی اگر  دانستم او همیشه حمایتم کرده،من که می

باشم، اما باز هم مخفی کاری  بدترین تصمیم را گرفته

 کردم. 

 

کند و زند و در را باز میتوانم وقتی کنارم مینمی

توانم بگویم نرو. رود، جلویش را بگیرم. نمیمی

توانم بگویم مراقب خودت باش. قلبِ بهترین نمی

دوست و نزدیک ترین فرد زندگی ام را شکسته ام و 
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رود و من ای زدن هیچ حرفی ندارم. و او میرویی بر

احساس با رفتنش، خانه از هروقت دیگری دلگیر تر 

 شود!می
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زنم که یکهو احساس میان خواب و بیدار دست و پا می

خورد، اما آنقدر خسته ام کنم چیزی رویم تکان میمی

 که نای باز کردن چشم هایم را ندارم. خواب دوباره

یکباره میان خواب و دارد تمامم را فرا می گیرد که 

آورم که بتام هنوز به خانه باز نگشته بیداری به یاد می

 شوند.و با این فکر چشمانم تا آخر حد ممکن باز می
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شوم و نگاه تارم را به کسی که پایین پایم نیم خیز می

مالم و با صدایی گرفته دوزم. چشمانم را مینشسته می

 کنم:ذوق زده نجوا میاما 

 اومدی بتام؟!-

 

بینم و فشار دستش را روی بازویم لبخند محوش را می

. کند دوباره دراز بکشم. مجبورم میکنماحساس می

توانم جلوی اشکِ لجوجم را بگیرم. از گوشه ی نمی

شود. گیرد و از تیغه ی بینی ام رد میچشمم راه می

و صدای تشر  کندانگشت اشاره ی بتام پاکش می

 نشیند:گوش هایم میآمیزش در 

 گریه برای چی دختر خوب؟-

 

 گویم:لرزد وقتی میصدایم از بغض می
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 خیلی ناراحتت کردم نه؟-

 

 نشیند.اینبار دستش روی موهایم می

از بچگیت همینقدر خوشگل بودی! قیافت توی خواب -

ولی یه چیز دیگه بود! معصوم و دوست  داشتنی و 

ا وقتایی که دعوا یش میومد دعوا کنیم امجذاب. کم پ

اومدم تو شدم، میکردیم و از دستت ناراحت میمی

کردم. محال بود این چهره ی معصوم خواب نگات می

رو توی خواب ببینم و هر ناراحتی که ازت داره تموم 

 نشه.

 

 رود.لرزد. دلم برای نگاه پر مهرش میچانه ام می

کنه. مهم ا ایجاد نمیاما این فرقی توی اصل ماجر-

 اینه که ناامیدت کردم. که ناراحتت کردم.
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شود. جوابی کند و از جا بلند میپتویم را رویم صاف می

 کند:دهد و بحث را عوض میبه گفته ام نمی

بخواب. چشمات سرخ سرخن. بعد از خواب حرف -

 زنیم با هم. در ضمن...می

 

 کنم.مظلومانه نگاهش می

که بهت گفتم شبی  ینا میان. همونامروز مامان ا-

ماجرای زندان افتادن علی رو بهشون بگم براشون 

همه چی رو تعریف کردم و سعی کردم کاری کنم که 

نه به روت بیارن، نه برای گرفتن هر تصمیمی عجله 

کنن. اما مثل اینکه تالشام فایده ای نداشته. سعی کن 

وصا موقعی که اومدن زیاد باهاشون بحث نکنی! مخص

 با بابا.
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نشینم و صدای نگرانم را به اده سر جایم میبی ار

 رسانم:گوش بتام می

 بابا خوبه؟ چیزیش که نیست؟!-

 

شود. گاهی بتامِ نگاه آرامش، روی چشمانم طوالنی می

شود که پر حرف و عجول، چنان کم حرف و صبور می

 انگار آدم دیگری به جای او قرار می گیرد.

بس فکر ما  ه ازشه پیگیر، کسی کمگه سروینِ همی-

کردم مامان بزرگ، چقدر درگیر بود صداش می

زنه سراغ پدر مشکالت خودش شده که حتی زنگ نمی

 مریضش رو بگیره؟
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گزم تا مبادا زیر گریه بزنم. بتام راست لب می

گوید! من باز هم از همه چیز غافل شدم. باز هم می

 خانواده ام را فراموش کردم.

ط حق بده که بیش از الش خوبه. فقنباش. حنگران -

اندازه نگران باشن. تو قرار بود این ماه با علی عقد 

کنی. اینکه حاال داماد آیندشون توی زندان باشه، باید 

 هم بهمشون بریزه.

 

دهم و همزمان سرم را باال و پایین آب گلویم را فرو می

ا اندازد و بکنم. بتام آخرین نگاهش را به من میمی

 گذارد.تنهایم می "بخوابی خوب"گفتن جمله ی  

 

آید و اشک هایم با رفتنش، سرم روی بالشت فرود می

با سرعت از کنار چشم هایم روی بالشت سقوط 
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دارم و رمزش را کنند. گوشی ام را از کنارم بر میمی

روم و برایش زنم. به صفحه ی چتم با یزدان میمی

 نویسم:می

ریخته. هر  همی نیستم. زندگیم بسالم. من چند روز-

وقت بتونم دوباره میام. اگر تونستم آخر اون هفته هم 

زنم. راستی دیشب هم یه سری به آرایشگاه کتایون می

. مراقب خودت اونجا بودم. گفتم که در جریان باشی

 باش. خداحافظ.
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 یزدان#
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ظه ای صدای نوتیف گوشی کنار دستم، حواسم را لح

مانطور که با یک دستم، روی دکمه های کند. هپرت می

زنم، گوشی را از کنارم برمیدارم کیبورد لپتاپ ضربه می

زنم. چند و بی آنکه نگاه به صفحه اش کنم رمز را می

لحظه ای خیره به صفحه ی لپتاپ، بارکد های نمایش 

کنم و سپس دل از آن کنده و داده شده را نگاه می

کنم. پیام دریافتی از میبرایم آمده را باز  نوتیفی که

سروین پایدار است. تند و سریع آن را زیر لب 

کنم. یعنی چه خوانم و برای جواب دادن مکث میمی

شده که این پیام را داده؟ از حرف دیشب من ناراحت 

 شده؟
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آورم که بعد پانسمان زخم آن دیشب را به یاد می

ی از لباس هایش را در یک کبوتر، به آن آب و دانه داد.

اتاق ها عوض کرد و از من خواست برایش تاکسی 

بگیرم تا به خانه برود. رفتارش عادی بود و نشانی از 

 دیدم. ناراحتی در او نمی

 

خارانم و با کمی تعلل برایش تایپ کنار ابرویم را می

 کنم:می

 باشه. توام مراقب خودت باش.-

 

هم رفته اند، به فکر فرو  با اخم هایی که بی اختیار در

 روم. نکند اتفاقی برایش افتاده باشد؟ می
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خواهم گوشی را کنار بگذارم و به ادامه ی کار مردد می

افتم. از های عقب افتاده ام برسم که به یاد رضا می

. دیشب قبل از برگشت دیشب هیچ خبری از او ندارم

گ گذاشته جا آمده، ماشین را در پارکینما به خانه به این

م که باید بیشتر از این بخاطر سهل دانو رفته بود. می

آورد. انگاری اش مجازاتش کنم، اما دلم طاقت نمی

ست. با آنکه سی و خرده دانم که فردی احساساتیمی

ای سال سن دارد، مثل بچه هاست. قطعا از دیشب 

 افی ست.خیلی خودخوری کرده و تنبیه کردنش ک

 

گذارم. تکیه ار میدارم و کنیم بر میلپتاپ را از روی پا

خواهم شماره ی رضا را از گیرم و میام را از مبل می

بین تماس های اخیرم پیدا کنم که زنگ خانه به صدا 

 آید.در می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

شوم و از داخل صفحه ی نمایشگر، چهره از جا بلند می

ی لب دهم لبخندی محو روی رضا را تشخیص می

 کنم و به سمتا برایش باز میبندد. در رهایم نقش می

 روم.در سالن می

 

دهم. از در را باز کرده و دست به سینه به در تکیه می

بینمش که با قدم های سریع، مثل همیشه پر دور می

 آید.انرژی سمتم می

 

رسد، انگار نه انگار که دیشب وقتی جلوی در می

دهیم و مشغول خوش و ت میاتفاقی افتاده، با هم دس

نم و در را پشت کشویم. به داخل دعوتش میمیبش 

 بندم.سرمان می
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کند و من همانطور که سمت او روی مبلی لش می

 پرسم:روم میآشپزخانه می

 چایی یا قهوه؟!-

خوره! کدوم. روده کوچیکه داره روده بزرگه رو میهیچ-

 غذا بیار بخوریم.

 

 قندسیاه #
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 خندم:می
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شدی راتو ست که هروقت گشنه اینجا رستوران نی-

آوری. گرفتی میکنی اینور. دستت یه چیزی میکج می

 شکم گنده ی تورو من باید سیر کنم؟!

 

 خندد:با چشمانی درشت، متعجب می

نه بابا! نشست و برخاست با این دختره زبونتو دراز -

 تر کرده ها!

 

روی در یخچال خشک با گفتن این جمله، دستم 

در که از دیشب فکرم را درگیر کرده، شود. سوالی می

 گیرم!خورد. باید بپرسم وگرنه آرام نمیسرم چرخ می
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ایستم. نگاهم را از آشپزخانه چرخم و پشت اپن میمی

به رضا که پایش را روی میز گذاشته و ظرف میوه ی 

من را برداشته و مشغول پوست گرفتن سیبی قرمز 

 زنم:می دوزم و با لحنی پر تردید لب، میاست

 یه سوال بپرسم؟-

 

اندازد و دوباره حواسش را به نگاهی گذرا به سمتم می

 دهد.پوست گرفتن سیب میان دستش می

 بپرس.-

 دیشب رو چه حسابی آدرس رو به سروین دادی؟-

 

اندازد و انگار که اصال حواسش بی اهمیت شانه باال می

 کند:حرف زدن مینباشد شروع به 
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ا وقتی گفت رو باور نکردم. اماولش اصال حرفاش -

فقط پالک خونه و اسم کوچه رو یادم نیست و رمز و 

 آدرس رو گفت باور کردم که راست میگه.

 

 کنم:چشم ریز می

 دونستی که باور کردی؟مگه تو رمز رو می-

 

شود. زیر چشمی نگاهی چاقو میان دستش خشک می

کند و دوباره خودش را با پوست سریع به من می

 کند.ن سیبش سرگرم میگرفت

 نه خب. ولی آدرس رو که درست گفت!-

تونست با تعقیب کردنمون بفهمه. این آدرس رو می-

 چیزی نیست که حدسش رو نزده باشی رضا! 
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ایستد. یکباره چاقو و سیب دوباره دستش از حرکت می

دارد. میز بر میاندازد و پایش را از روی را در ظرف می

صورت و نگاهش، چشم به  بی هیچ انعطافی در

 زند:وزد و پر از جدیت لب میدچشمانم می

هرچی گفتی، هیچی نگفتم. ولی دیگه این یکی رو -

حق نداری یزدان! من مجرمت نیستم که اینجوری 

 زنی!کنی و با سوءظن باهام حرف میبازخواستم می

 

باال نرفته و دل و  دروغ است اگر بگویم ضربان قلبم

پیچد. من هم آدمم! درست است نمیروده ام در هم 

خواند، اما گاهی سروین پایدار من را مدام ربات می که

ترسم از آنکه مورد اعتماد ترین فردی منِ ربات هم می

 شناسم، زیر آبی برود!که می
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چرا ساکتی؟ تو که همیشه یه حرفی داری برای زدن. -

ودت رو توجیه کن. توجیه کن ببینم االنم حرف بزن و خ

بخاطر رمز لیل شکی که بهم کردی چیه؟ نگو فقط د

 کنم!دیشبه که باور نمی

 

 دهم:کنم و رک و راست جواب میاینبار سکوت نمی

ترسی از خوای مراقبم باشی؟ چرا میچرا همش می-

 تنها گذاشتنم؟

 قندسیاه #

 182پارت#

 

شوند. نگاهش که روی میاخم میان ابروهایش باز 

کنم آرام آرام احساس میشود، صورتم طوالنی می
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پوشاند. از پشت اوپن میگردی از غم صورتش را 

روم. او نگاهش را به زمین آیم و سمتش میبیرون می

 سد:پردوزد و چند لحظه بعد میمی

 چرا هیچوقت از خانوادم نپرسیدی؟-

 پرسیدم؟چرا باید می-

 

 زند:به زمین، پوزخند میهمچنان خیره 

 رم.از این اخالقت متنف-

 

دارم. من چیز زیادی از نگاهم را از رویش بر نمی

دانم، اما با این حال، همیشه به او زندگی رضا نمی

اعتماد داشته ام. چون از ده سال پیش که با او آشنا 

شدم، بارها دستم را گرفته. بارها بی هیچ چشم داشتی 
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ا حسن نیتش را ثابت کرده و بارها کمکم کرده. بار ه

 قدر مرد است. نشان داده چ

 

هیچوقت از او راجع به خانواده اش و زندگی شخصی 

اش نپرسیدم چون خودش هیچوقت هیچ چیزی 

گفت. اما چرا دروغ بگویم؟ حاال کنجکاوم که نمی

بدانم. چون شک ندارم که چیزی چیزی پشت این نگاه 

 غمگین وجود دارد.

ی پرورشگاه باشی و هیچ خانواده ای  وقتی بچه-

شی که بهشون عشق بورزی و ازشون عشق نداشته با

و کله ی یه نفر که توی زندگیت پیدا بشه،  بگیری، سر

کنه که چه جنسیتی هم داشته باشه، همه ی فرقی نمی

عشقت، همه ی حواست، همه ی فکرت میشه برای 

وادت اون. هرچیزی که باید به خانوادت بدی و از خان
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ن یک نفر بگیری، از همون یک نفری میخوای و به همو

باید یه جوری  میدی. چون این چیزیه که نیاز داری و

 این نیازت رو پاسخگو باشی!

 

خشکم زده! نفسم حبس شده و چشمانم ناباورانه به 

 نیم رخ غمگین رضا دوخته شده است. 

از ده سال پیش که شناختمت، اونقدر ازت خوشم -

ونقدر رفاقتمون رو دوست داشتم که هرکاری اومد و ا

کردم. راستش همیشه به رفاقتت واستی برات میخمی

کردم. دوست داشتم رفیق فابت من ا علی حسادت میب

باشم. تا اینکه این اتفاقات افتاد و مورد اعتماد ترین 

فرد زندگیت شدم من. منی که هیچ کسی رو توی 

رای منی که بی تونی درک کنی بزندگیم ندارم. نمی

هیچکس رو ندارم کس ترین آدمم و حتی اگه بمیرم 
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یکی اینجوری بهم  که برام یه مراسم بگیره، وقتی

 اعتماد داره یعنی چی!

 

 لرزد!لرزد. بد هم میقلبم برای صدای پر بغضش می

 

 زند:کند و با چشمانی پر از اشک لب مینگاهم می

فتم. بیخودی اآره من بیخودی همه جا دنبالت راه می-

کنم. بیخودی ینگرانتم و به ماشینت ردیاب نصب م

گیره برات درد میخوابی و کمرت وقتی روی مبل می

شم. بیخودی میرم رمز رو از فریدون نگران می

گیرم که بیام توی مهمونی. همش بیخودیه اما نه می

برای من. برای تو بیخودیه. برای من همش بخاطر 

هم از دست بدم. من هیچکس  ترسم تورواینه که می

ه تو نباشی، به جز موکالم یک نفر رو جز تو ندارم. اگ
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به گوشیم زنگ بزنه و بگه خوبی؟ یک هم نیست که 

نفر هم نیست که اگه سرم رو گذاشتم و مردم، باالی 

سر قبرم گریه کنه. فکر کردی بخاطر چی بود که 

کردم همه چیز رو به پلیس بگی و خودتو التماست می

رت ترسیدم بالیی ستوی این ماجرا نندازی؟ چون می

م. واقعیت بیاد و دیگه حتی همین یه رفیقم نداشته باش

اینه که من گاهی نگران تو نیستم. فکر خودمم که اگه 

 تو اتفاقی برات بیفته بعدش من باید چیکار کنم!

 :�🌺�قند سیاه

 قندسیاه #
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 شود. درست مثل من!میسیبک گلویش باال و پایین 
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صبح از فریدون دونستم. دیروز رمز دیشب رو می-

ر بود که بهم رمز رو نگی، خودم گرفتمش. وقتی قرا

اومدم پیشت. دلم کردم و مییجوری باید پیداش می

گرفت که تنها میون اون آدما ولت کنم. اما... آروم نمی

 توی ماشین خوابم برد! 

 

 خندد:اشک آلود میبا صدایی گرفته و چشمانی 

خوابم دوازده دونی! االن بخوابای منو هم که می-

نتونستم بیام و حرصت بدم.  ساعت بعد بیدار میشم.

 اما سروین خانم مثل اینکه جبران کردن!

 

خواهم بخندم اما گیرد. میمن اما اصال خنده ام نمی

شود توانم! نگاهم از چشمان غمگین رضا کنده نمینمی

رود. چقدر دردش از مغزم بیرون نمیو صدای پر 
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قع حرف زدن! آدم باید در این سخت است در این موا

 ین درد طرف مقابلش؟مواقع چه بگوید برای تسک

 

کنم؟ من باید چه بگویم به رضا؟ بگویم درکت می

توانم این را بگویم! حتی با وجود گذشته ی تلخم و نمی

و زندگی سراسر سیاهم. بگویم من همیشه هستم 

هیچوقت قرار نیست اتفاقی برایم بیفتد؟ چطور 

دانم فردا م این را بگویم وقتی خودم هم نمیتوانمی

ا نه! شاید بهتر است هیچ چیز نگویم. گاهی زنده ام ی

 تواند بهترین کار ممکن باشد. سکوت می

 

خواهی شنیده شوی. گاهی دلت نه گاهی فقط می

نه قضاوت و خواهد، جمالت مثبت و دلگرم کننده می

هی . گا"کنمدرکت می"نصیحت، و نه حتی جمله ی 
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خواهد. فقط و فقط دلت فقط و فقط شنیده شدن می

ه شدن! چیزی که سالها پیش، برایش له له شنید

زدم و هیچوقت نصیبم نشده بود. هیچوقت صدایم می

 شنیده نشده بود. هیچوقت!

 

دیگر به رضا که چند لحظه ایست سکوت کرده و انگار 

 گویم:حرفی برای زدن ندارد می

 مگه گشنت نبود؟-

 

 زند:کند و لبخند میم مینگاه

 چرا بود. هنوزم هست.-
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زنم و همانطور که ضربه ای به چشمکی به رویش می

 گویم:شوم میزنم و از جا بلند میکمرش می

پس بپر بریم آشپزخونه. قورمه سبزی از دیروز -

 کنم بخوریم.هست. گرم می

 

دانم که قورمه سبزی غذای مورد عالقه اش هست می

شود. از کند. همان هم میایش را عوض میو حال و هو

رود ور که سمت آشپزخانه میپرد و همانطجا می

 گوید:می

پس دوساعته مارو گشنه نگه داشتی که با زبون -

خشک برات داستان حسین کرد شبستری تعریف 

حضرت عشق؟ کنم؟ مرتیکه شترمرغ! کجاست این 

 فریزش کردی؟
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دهم، به این فکر خندم و همانطور که جوابش را میمی

دم، زیباترین لبخند را با وجود دلِ پر کنم که این آمی

دردش دارد! همین آدمِ شکموی خوابالوی بامزه ی 

 دوست داشتنی!

 

 قندسیاه #

 184پارت#

 

ناهار را در کنار پر حرفی های رضا و خنده های هر از 

خوریم. آنقدر شکمو است که غذای داخل گاهی من می

دهد؛ برای خودش تخم مرغ هم ا نمییخچال کفافش ر

 خورد.بزی میکند و بعد از قورمه سسرخ می
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آخرین لقمه ی نان و تخم مرغ را که در دهانش 

گذارد، راجع به مردی که دو روز پیش کشته شد می

خورد. میپرسم. رضا روی لقمه اش، کمی نوشابه می

همانطور که دارد با دستمال کاغذی دور دهانش را پاک 

 گوید:کند مییم

 کدوم قتل داداش؟ طرف خودکشی کرده!-

 

 زنم:کنم و ناباورانه لب میهاج و واج نگاهش می

 چی؟!-

 

 دهد:رضا مصمم سرش را تکان می

درست شنیدی. تموم شواهد نشون میدن که -

کار نبوده. اصال تو خودکشی صورت گرفته و قتلی در 
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یبش خودت بگو، مگه کسی که گذاشته بودی تا  تعق

 کنه، دیده که کسی بره داخل خونش؟

 

 ست! شک ندارم!توانم باور کنم. صحنه سازینمی

رضا یکم فکر کن! من با طرف قرار میذارم و راجع به -

شناسه. پرسم. اونم میگه که آسو رو میآسو ازش می

اینکه فکر کنه. بقیش مشخصه  گیره برایازم وقت می

آسو اخاذی کنه که چیشده! احتماال برای اینکه از 

میره. خب مشخصه کنه. فرداش هم میتهدیدش می

کشته شده! آسو کشتتش تا هویتش رو فاش نکنه. که 

مشخصه که آسو صحنه سازی کرده تا پلیس پرونده 

رو ببنده و دنبال قاتل نگرده. وگرنه چه انگیزه ای 

 که خودکشی کنه؟! داشته
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زل  کند و با نگاهی پر حرف به صورتمرضا مکث می

خ به رویم کنم و او لبخندی تلزند. چشم ریز میمی

 زند:می

کنی انگیزه مگه تو از زندگیش خبر داشتی که فکر می-

ای نبوده؟! داداش مردم این کشور خیلی وقته کم 

 آوردن.

 

خوبی را از  خواهم باور کنم که سرنخ به ایننه! نمی

 دست داده ام.

آخریا حال از خانوادش بازجویی کردن. گفتن که -

بوده. دخترش مریض خوبی نداشته. ورشکست شده 

 بوده و خرج درمانش رو نداشته.

 

 گویم:زنم و هیجان زده میبشکنی می
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همین. همینی که میگی نشون میده دنبال پول بوده. -

تا ازش پس ممکنه که آسو رو تهدید کرده باشه 

 اخاذی کنه.

 . همینی ام که میگم انگیزه بوده برای خودکشی-

 

دهم و به یکباره سرم را به چپ و راست تکان می

دانم چرا آن را گفته آوردم که نمیحرفی را به زبان می

 ام.

کرد. تو اگه سروین اینجا بود حرف من رو تایید می-

 فهمی من چی میگم رضا؟چرا نمی

 

کند و بعد، آرام آرام لبخندی نگاهم میرضا اول منگ 

بندد. حرص زده مرموز روی لب هایش نقش می
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 شوم. رضا باکنم و از جا بلند میزهرماری نثارش می

 گوید:لحنی منظور دار می

 حیف که نامزد علیه.-

 

 چرخم و تند و خشن می گویم:سمتش می

 منظور؟-

 

 خندد.می

میاید. حیف  منظوری نداشتم داداش! فقط خیلی بهم-

 شد واقعا! جفتتون کله خراب و دیوونه! دختر به این پر

دل و جراتی تو زندگیم ندیدم واال.  بر عکس علی که 

 اومد.تاط و ترسویی میبه نظر آدم مح
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پشتم را به رضا کرده و همانطور که سمت لپتاپم 

 گویم:روم تا دوباره مشغول کار هایم شوم میمی

و ظرفارو بشور لطفا. دوما، دری  اوال، میز رو جمع کن-

ت و پرتارو. سوما، وری نباف بهم. نشنوم دیگه این چر

امزد سروین حتی اگه نامزد علی هم نباشه، یه موقعی ن

علی بوده، اگه حتی هیچوقتم هم اصال علی رو ندیده 

بود توی زندگیش، من بازم خوشم نمیاد ازش که 

چهلم  بخوام فکری راجع بهش بکنم. یادتم نره که

 زنمم هنوز رد نشده.

 

گوید و  شنوم که رضا آرام و زیر لب چیزی میمی

وید. اهمیتی هم گتوانم تشخیص بدهم چه مینمی

دهد، ندارد! همین که این بحث مزخرف را ادامه نمی

 ست.کافی
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 سروین#

 

 

کوسن مبل را بغل گرفته ام و در سکوت محض، غر ها 

و حرف های تلنبار شده ی مامان و مامان  و نگرانی ها

واهد از این خانه فرار کنم. خشنوم. دلم میجون را می

در حالی  از یک ساعت پیش که رسیده اند، یک سره

بیرون ریختن دلخوری هایشان هستند. کاش جایی 
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شد که بتوانم برای یک ساعت هم که شده، در پیدا می

 آرامش باشم.

پرسم سروینم، ی میزنم، ههی بهش زنگ می-

ر عزیزدلم، چیشده که عقدتون عقب افتاده، مگه قرا

نبود آخر آبان مراسم بگیریم؟ چرا تصمیمتون عوض 

با علی نمیاید رامسر اصال؟ چرا هر شده؟ چرا یه سر 

زنم پکری؟ با علی مشکلی ندارید؟ چرا بار زنگت می

زنه؟  بعد دختر من، پشت سر علی به ما یه زنگ نمی

بافه تحویل من میده. سروین مامان این وغ میهم در

گفتی به ما؟ نجوری دروغ میمسئله شوخیه که تو ای

 ده؟!خواستی از ما مخفی کنی که چیشیعنی می

 

 زدم. حرفی ندارم که بزنم! اگر هم داشتم، نمی

 مرد تو یه چیزی بگو به این دردونت!-
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همین، بیشتر از وقتی که آمده اند، بابا هیچ چیز نگفته و 

دهد. روی مبلی نشسته و به زمین از هرچیزی عذابم می

مانده. نگران قلبش هستم و حتی روی پرسیدن خیره 

 حالش را ندارم!

 چی بگم؟ اتفاقیه که افتاده. اشتباهیه که کرده.-

تونیم از این جا به بعدش آره اتفاقیه که افتاده ولی می-

 تصمیم درست رو بگیریم.

 

ظر مامان تصمیم درست چیست! به او حق دانم از نمی

مین تصمیم را برای . شاید اگر من هم بودم، هدهممی

 گرفتم!دخترم می
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خواهد دهد که میگیرد، نشان مینفسی که بابا می

کند و حرفی بزند. کمی خودش را روی مبل جا به جا می

دوزد. مقصر زندان افتادن باالخره نگاهش را به من می

نیستم، اما مقصر این یک ماه مخفی کاری علی من 

 وقتش نیست. چرا! پس باید شرمنده باشم اما حاال

ریزم. بابا هیچوقت به تمام التماسم را در نگاهم می

اش چیزی را تحمیل نکرده. می دانم که حاال دردانه 

خواهم کند. فقط باید نشانش بدهم که نمیهم نمی

کند. بابا همیشه فعال از علی جدا شوم. بابا درک می

 کند!درک می

وادش تموم خرید عقدتون، چیز هایی که تاحاال خان-

ستت رو، برات آوردن، طال و جواهرات و حلقه ی د

فرستی برای خانوادش. کنی و میهمش رو جمع می

این نامزدی از نظر من تمومه دخترم. این به صالح هر 

 دو خانوادست!
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ه بابا باشد. با دهانی کنم که این صدا، متعلق بباور نمی

ه کنم. صدایم بنیمه باز و چشمانی وق زده، نگاهش می

لرزش افتاده وقتی شوک زده، لب هایم را تکانی 

 گویم:دهم و میمی

 جدی... میگی... بابا؟!-

 

بتام که تا آن لحظه، در سکوت مطلق کنارم نشسته 

 آید:بود و فقط شنونده بود، به حرف می

دنبالتون گذاشتن مگه؟ علی که  کنید؟چرا عجله می-

کنید. واقعا قتل نکرده. سوء تفاهم شده. یکم صبر 

خواید داماد به این خوبی رو تبرئه میشه میاد بیرون. می

 د برای عجلتون؟ از دست بدی
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اندازد و با مکثی کوتاه، نگاه گذرایی به منِ وا رفته می

 دهد:ادامه می

م مزایاش به کنار، اصال همه ی اینا و خوبی علی و تمو-

خواید چیکار کنید؟ اینکه سروین دوستش داره رو می

تونید دخترتون رو از کسی که عاشقشه ی میچجور

نکشته. آدم بی گناهم جدا کنید؟ اون که واقعا کسی رو 

 گرده.سرش باالی دار نمیره. باالخره بر می

 

رود. کنم آرامش بابا دارد رو به زوال میاحساس می

روند و با جمله ی هر لحظه بیشتر در هم می اخم هایش

 شود.میآخر بتام، سکوت سنگینش شکسته 

 تو از کجا مطمئنی نکشته؟ مگه تو اونجا بودی؟!-
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تک خنده ام پر از ناباوری و تمسخر است. بابا 

 کنم!تواند این حرف هارا بزند. باور نمینمی

شناسید؟ دکتر یعنی چی بابا؟ مگه شما علی رو نمی-

 کنم!مملکت بزنه آدم بکشه؟ من که باور نمی

 

فهمم وقتی در ایش میبابا عصبی شده. این را از صد

 ام می گوید:جواب بت

تونستن آدم بکشن توی زندانا پره از آدمایی که نمی-

ولی کشتن. پر از آدمایی که شاید تحصیل کرده باشن، 

شاید خیلی آدم خوبی باشن. شاید آزارشون به یه 

م نرسیده باشه، ولی آدم کشتن. قرار نیست مورچه ه

یزاد تو یه لحظه که هرکی آدم می کشه جانی باشه. آدم

خون به مغزش نرسه، ممکنه هر کاری بکنه. ممکنه 

هر کاری بزنه. ممکنه اصال قصد اینکارو  دست به
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نداشته باشه ولی سهوا انجامش بده. تو اونجا نبودی 

اطمینان نگو که  که بدونی چیشده پسر. پس اینقدر با

 اینکار رو نکرده!

 

 قندسیاه #
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ستانم یخ زده اما از لرزش افتاده. د حاال بدنم هم به

توانم بنشینم و بشنوم درون در حال آتش گرفتنم. نمی

توانم! کنند. نمیکه دارند اینطور راجبش قضاوت می

برای همین هم به هر جان کندنی هست، دهان باز 

 گویم:با صدایی مرتعش میکنم و می

تو گید، چاقو رو تا دسته فرو کردن اون آدمایی که می-

 شد،بدن یه زن؟ اگر به طور اتفاقی نسیم کشته می
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کردم که کار علی بوده، ولی نه وقتی که شاید باور می

تونه قاتل بدون هیچ رحمی به نسیم چاقو زده. علی نمی

کنم. من... نمیاین کار رو کرده باشه بابا. من باور 

 من...

 

بار دهد تا جمله ام را تمام کنم. بابا اینبغض امانم نمی

 گوید:با لحن آرامتری می

باشه بابا جان. میگیم اصال کار علی نیست. ولی -

دونی چقدر متوجه هستی که ماجرا از چه قراره؟ می

االن پشتمون حرفه؟ نسیم قبال رابطه داشته با علی. 

مین ماجرا چه داستانایی در میارن؟ دونی مردم از همی

لی تبرئه اصال میگیم اینم به کنار. میگیم به فرض ع

کنید، من میشه و میاد بیرون. ولی اگه شما ازدواج 

ذارم که تو هیچوقت دلت باهاش دست روی قرآن می
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شه. من دختر خودم رو بهتر از هرکسی صاف نمی

ات کنار تونی با این اتفاقدونم که نمیشناسم. میمی

خوری. پس چرا دونم با علی به مشکل میبیای. می

به درازا بکشونی دخترم؟ چرا خوای این درد رو می

جای اینکه چند سال دیگه ازش جدا بشی و چند سال 

از عمرت رو نابود کنی، حاال ازش جدا نشی و همه چیز 

 رو تموم نکنی؟!

 

گوید! عجیب هم واقعیت این است که، بابا راست می

گوید. من آدمی نیستم که با کاری که علی است میر

ه اگر او را هم ببخشم، دانم ککرده، کنار بیایم. می

کنم. دست خودم هیچوقت کاری که کرده فراموش نمی

توانم کینه ای بودنم، مغرور بودنم و اینکه نمی نیست!

روی خیانتش سرپوش بگذارم، دست خودم نیست. 
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خواهم بعد از آنکه که می کنممن هم شبیه بابا فکر می

علی از زندان آزاد شد، از او جدا شوم. اما حاال 

دانم جدا شدنم از او، باعث خواهم. حاال که میمین

دانم این کار  که میشود، حاالدشمن شاد شدنش می

شود که حرف های پشت سرش بیشتر شوند، باعث می

دانم با این کار، بیش از پیش از زندگی حاال کا می

توانم با پدری خواهم! اما... نمیکنم، نمیناامیدش می

کنم. من گوید هم مخالفتی یکه عمیقا دارد درست م

 باید... چه کنم؟ 

 

شوم. بغض گذارم و از جا بلند میکوسن را کنار می

کند، اما غرورم اجازه ی گریه همچنان دارد خفه ام می

بابا و دهد. مقابل نگا مامان، مامان جون، کردن نمی

روم و در را پشت سرم بتام، در سکوت به اتاقم می
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نشینم و دست روی گلویم م میکنم. روی تختقفل می

کنم از شدت بغض ورم کرده و کشم. احساس میمی

خواهد در رویشان بایستم و بگویم کند. دلم مید میدر

این زندگی من است. منم که باید برایش تصمیم 

کنم کسی که قلبم را می بگیرم، اما با خودم فکر

شکسته و دروغ گفته و بازی ام داده، ارزش آنکه در 

ی پدرم که بیشتر از هرچیزی دوستش دارم بایستم رو

 را ندارد. 

 

دهم دستگیره باال زند. وقتی جوابی نمیکسی به در می

شود، صدای بتام به شود. در که باز نمیو پایین می

 رسد:گوشم می

 نی سروین؟میشه در رو باز ک-

 خوام حرف بزنم. . نمیتنهام بذار بتام-
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. کشمن روی تختم دراز میآید و مدیگر صدایی نمی

رود. اینکه چطور علی را صدای بابا از سرم بیرون نمی

. کندبه قتل متهم کرده بود، مثل مته قلبم را سوراخ می

روزی که بتوانم بی گناهی اش را ثابت کنم، حرفی که 

کنم. علی لی زده بود را به او یادآوری میراجع به ع

توانم د، من نمیهرچه قدر هم که به من بد کرده باش

بنشینم و ببینم که همه ی کاسه کوزه هارا سرش 

هنوز نامزد من است. روزی آغوشش شکنند. او می

داد. آرامشم بود. بوسه های پر مهرش قلبم را جان می

ین حرف ها، حتی توانم بنشینم و در برابر اچطور می

 ناراحت و دل چرکین نشوم؟

 

 قندسیاه #
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. خاطراتمان آرام آرام وابمخبه کمر می زنم وغلت می

گیرند و بغضم را تشدید مقابل چشمانم جان می

کنند. تک تک روز های خوبی که با او داشتم، محبت می

کرد، اینکه هایی که بی هیچ چشم داشتی خرجم می

یچ کجا، جز خوبی چیزی از او ندیده بودم، هیچوقت و ه

علی نه! برای آن کند! برای دلم را تنگ و تنگ تر می

روز ها. روز های خوب و روشن! همیشه آرزو داشتم آن 

کردم که روز های خوب، گذرند. فکر میروز ها ب

. وقتی که به هم رسیده روزهای بعد از ازدواجمان است

دانستم روز های خوب یایم و هیچ نگرانی نداریم. نم

همان روز هایی بودند که احمقانه دعا می کردم 

دانستم که دارم روز های خوبم را تمام نمیبگذرند. 
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وجودم از آن روز ها  دانستم، با تمامکنم که اگر میمی

 .بردملذت می

 

ویبره ی گوشی ام کنار پهلویم، من را به خودم 

را کنار  آورد. چشم از سقف می گیرم و دستممی

کشم. گوشی را مقابل چشمم پهلویم روی تخت می

خواهم رد تماس کنم یزدان، می گیرم و با دیدن ناممی

ه شاید افتد. لحظه ای با فکر به آنککه شک به دلم می

اتفاق مهمی افتاده باشد، تماس را وصل کرده و گوشی 

 چسبانم.را به گوشم می

 بله؟!-

 

 رسد.میصدایش از جایی شلوغ به گوشم 
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تونی چند دقیقه دیگه از خونه بیای بیرون سالم. می-

 بریم جایی؟

 

کشم و انگشت شستم را روی ه پیشانی ام میی بدست

 فشارم.شقیقه ام می

 . گفته بودم که چند روزی کار دارم. سالم-

 

صدای ماشین ها و بوق زدن ها این اطمینان را به من 

 دهد که در خیابان است. می

خواستم مزاحمت هم بشم اما آره گفته بودی. نمی-

 تونی بیای یا نه؟!فوریه. می

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مالم. در حال نشینم و چشم هایم را مییم میسر جا

حاضر، به فرار از خانه بیشتر از هرچیزی نیاز دارم، اما 

خواستم امروزم را با بود با الرا حرف بزنم. میمن قرار 

 او بگذرانم و از زیر زبانش حرف بکشم. 

 

 گوید:مکثم که طوالنی می شود یزدان می

 خدافظ. کنم.تونی اصرار نمیباشه اگه نمی-

 

در صدم ثانیه، صحبت با الرا را به شب که همگی 

خوابند و فرصت مناسب تری برای حرف زدن است 

 کنم و تند و سریع می گویم:موکول می

 باشه تا چند دقیقه دیگه حاضر میشم. میای دنبالم؟-
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آید. با صدای بلندی که در شلوغی مدام صدای باد می

 د:دهخیابان به گوشم برسد جواب می

آره. فقط لباسای دست و پا گیری نپوش. شیک هم -

 بپوش لطفا. فعال.

 

ی که زده آورم، آنقدر از حرفگوشی را که پایین می

حرصم در آمده که توجهی به آنکه چرا به نوع پوششم 

کنم و با لبی که به تمسخر کج شده ادایش گیر داد نمی

 آوردم.را در می

قت شیک شیک بپوش! یجور میگه انگار هیچو-

 پوشم. نکبت!نمی

 

پوشم. مانتوی مشکی کوتاهی به سرعت نور لباس می

هوا زیاد سرد  کنم و از آنجایی که امروزانتخاب می
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پوشم. لگ نیست، کاپشنی چرم و کوتاه روی آن می

مشکی رنگی هم به پایم می کنم و شالی روی موهایم 

ایستم و از دیدن صورت بی اندازم. مقابل آینه میمی

روند. کمی روح و رنگ پریده ام، اخم هایم در هم می

زنم و برق لبی روی لب هایم رژگونه به گونه هایم می

و با برداشتن چکمه های مشکی بلندم و  کشممی

 زنم.گوشی ام، از اتاق بیرون می
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ست، به جز مامان که در آشپزخانه مشغول تمیز کاری

ه احتمال زیاد برای استراحت به بینم. بکسی را نمی

آماده و حاضر مقابل بیند اتاق ها رفته اند. مامان که می
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مشغول پوشیدن چکمه هایم هستم، در ایستاده ام و 

 گوید:می

 کجا میری؟-

 

 دهم:هنوز از دستشان ناراحتم. با لحنی سرد جواب می

 گردم.یه جایی باید برم. میرم و زود بر می-

 د عالقتو درست کنم. خوام غذای موریزود برگردیا، م-

 

با آنکه بیست و هشت سال سن دارم، هنوز هم 

 کنند.خواهند لوسم می

 

شود پوشم، مامان مقابلم سبز میچکمه هایم را که می

و با چهره ی دل نشینِ دوست داشتنی اش، به رویم 
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گیرد و با مهربانی زند. دستم را در دستش میلبخند می

 گوید:می

. ما ون ناراحت نباش جیگر گوشه ی مندستماز -

هرچی میگیم برای خودته. برای اینکه بیشتر از این 

 نبینی.صدمه 

 

 کنم. با بغض، اما بدون اشک!فقط و فقط نگاهش می

فکر کردی تا دیدمت نفهمیدم الغر شدی؟ نفهمیدم -

خوای پا چشات گود رفته؟ نفهمیدم مثه همیشه می

شون بدی اما از درون خودت رو بیخیال و قوی ن

خوایم از این داغون تر بشی. دور داغونی؟ ما نمی

نفع توعه قشنگ مامان.  شدن از علی و اتفاقاتش، به

دونم که شاید نامردی و بی معرفتی باشه، اما من می
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من و پدرت باید در درجه ی اول به فکر زندگی 

 .دخترمون باشیم

 

 دیگر نمی توانم سکوت کنم!

گناه بود و از زندان اومد بیرون،  اگه علی بی اما مامان،-

بخشید که دخترتون رو از کسی که شما خودتون رو می

 دوستش داشت جدا کردید؟

زندگی با کسی که عاشقش نیستی، بهتر از زندگی با -

کسیه که عاشقشی اما بهت زخم زده. من و بابات تورو 

بزرگت کردیم سروین. تو کینه به دل بگیری به این 

کنی. تو زخمی که علی بهت زده رو حتیا فراموش نمیرا

کنی. زندگی رو برای جفتتون جهنم فراموش نمی

کنی. بعدشم االن یه سری حرمتا از بین رفته. به می

 نظر خودت، همچین رابطه ای مثل روز اولش میشه؟
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خواهد تکه های معلوم است که نه! علی چطور می

ش بدهد؟ چطور شکسته ی قلبم را دوباره به هم جو

خواهد اعتماد خاکستره شده ام را مثل روز اول کند؟ می

ش را به همان نابی و اهد احساسم به خودخوچطور می

 مان کند؟ چطور؟زیبایی روز های روشن رابطه

 

زنم، ماشین یزدان را از ساختمان که بیرون می

بینم. به میس کالی که روی گوشی ام انداخته نگاه نمی

کنم اگر رست وقتی دارم با خودم فکر میکنم و دمی

زند. نرسیده پس چرا تک زنگ زده، کسی صدایم می

دهم. چند چرخانم و یزدان را تشخیص میسرم را می

متر جلوتر از ساختمان ما، اما نه سوار بر ماشین، پشت 
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موتورِ خفن مشکی براقی که چشمانم را درشت و خیره 

 کرده.

 

را صد و هشتاد درجه یزدان که تا آن لحظه سرش 

بیند دارم ده بود تا من را صدا بزند، وقتی میچرخان

نشیند. به او که ش میرود، صاف سر جایسمتش می

رسد، با صدایی هیجان زده و نگاهی مشتاق به می

 گویم:موتور می

 . از کجا آوردی؟چه موتورِ خفنیه این-

 

کاله کاسکتی، درست شبیه همانی که بر سر خودش 

گیرد و برعکس منِ هیجان زده به ته، سمتم میگذاش

 می گوید:سردی 

 مال خودمه. -
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کند و سرش را تکان تا پایم میو سپس، نگاهی به سر 

 دهد:می

 زود سوارشو بریم.-

 

فهمم که چرا گفته بود لباسی دست و پا گیر تازه می

نپوش. برای سوار شدن بر روی موتور این را خواسته 

 ن لباسم چرا؟بود. اما شیک بود

 کجا میریم؟-

 سوار شو تو راه بهت میگم.-

 

شوم و وار میگذارم، سهمانطور که کاله را بر سرم می

کنم حتما جایی که قرار است برویم، با خودم فکر می
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جای مهمی ست که یزدان گفته بود باید شیک بپوشم. 

در همین فکر هستم که موتور یکهو و بی مقدمه شروع 

د. از حرکت ناگهانی اش شوکه کنبه حرکت می

شوم و هینی کشیده و دستانم را به سرعت دور کمر می

به این ترتیب، بینی ام روی کمرش  پیچم.یزدان می

پیچد. بی اراده، آید و عطرش در مشامم میفرود می

کشم و در همان لحظه ی اول با خودم نفسی عمیق می

 کنم که بوی عطرش خاص ترین بویی ست کهفکر می

 تا به حال استشمام کرده ام.
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ترین تماس گیرم تا بدنم کمام را به کار میتمام سعی

دهم تا را با بدنش داشته باشد. دستانم را نیز سُر می

لبه ی کاپشنش را بگیرند. یزدان به سرعت میان 

ماشین ها الیی می کشد و با هر حرکتش، ته دلم خالی 

برم و کنار گوشش کمی جلو میشود. سرم را می

 گویم:می

 یکم آروم تر برو.-

 

ایم را بر هم خورد، موهباد خشنی که در صورتم می

 زند:ریزد. یزدان داد میمی

 .نمی شنوم چی میگی-

 

 زنم:زنم و مثل خودش داد میموهایم را کنار می
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 گفتم آروم تر برو.-

 

 .کنمخندد. این را از لرزش کمرش احساس میمی

چسبه. آروم برم موتور سواری به تند رفتنشه که می-

 خوره!که به درد نمی

 

دانِ آرام، نباید عشقِ سرعت کردم یزچرا فکر می

داشته باشد؟ شاید چون ندیده بودم که با ماشین تند 

برود و البته، مگر من چند بار کنارش در ماشین نشسته 

 بودم؟

 

ر لبه های کند. آنقدکمی سرعت موتور را کمتر می

شار داده ام که دستانم کاپشنش را میان انگشتانم ف
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وضعیت اصال اذیت عرق کرده اند. اما راستش، از این 

شوم. واقعا به این هیجان و فرار از خانه احتیاج نمی

 داشتم!

 ممنونم!-

 

 زند:دوباره داد می

 چیزی گفتی؟-

 

 زنم:داد می

 ممنونم! به این هیجان احتیاج داشتم.-

 

 لرزد. امروز چقدر خوش خنده شده!کمرش می ارهدوب

 کجاشو دیدی؟ قراره بریم تو دل هیجان!-
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 رود. ضربان قلبم بی اختیار باال می

 کجا میریم؟-

پیش افشین. امروز به شماره ای که بهش داده بودم -

زنگ زد و من و تورو دعوت کرد به باشگاه اسب 

 سواریش. 

 

ما احساس بدی ندارم. پیچد، ادل و روده ام در هم می

آید. چیزی مرا بازی و هیجانش خوشم می من از این

کشاند. جدیدا احساس این کار میمدام سمت هیجان 

کنم به عالوه ی پرستار بودن، پلیس بودن را هم می

دوست دارم. از تعقیب و گریز، استرس و هیجان، پیدا 

 آید.کردن قاتل و حل کردن این معما، زیادی خوشم می
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ایستد. از زند و موتور میمقابل خانه اش، روی ترمز می

چیزی که قطعا کلید است او که دارد در جیبش دنبال 

 پرسم:گردد، متعجب میمی

 مگه نگفتی میریم پیش افشین؟-

 پیاده شو!-

 

آید. کلید را در شوم و او هم از موتور پایین میپیاده می

صورتم چرخاند و نگاه منظور دارش را به قفل می

شوم و به پیشانی ام دوزد. در صدم ثانیه متوجه میمی

 کوبم! گریم صورتش!می

 

ایستد و کند و کنار میخندد. در را باز میاز حرکتم می

 زنم:من اینبار حرف دلم را می
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آفتاب امروز از کدوم طرف در اومده که اینقدر -

 خندی مستر ربات؟می

 خوش اخالقی بهت نیومده؟-

 

 شود.وتور خفنش وارد خانه میهمراه م پشت سرم،

 به گند اخالقیات بیشتر عادت دارم!-

 

دهد و با تبسم محوش حرص درآر است. جوابی نمی

کند و رویم. در را برایم باز میهم سمت خانه اش می

 پرسم:همزمان با ورودم می

موتورت رو تاحاال توی حیاط ندیده بودم. تازه -

 خریدی؟!
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آید. به صدا در می دهد که زنگ خانهخواهد جواب بمی

 گوید:کند و در جوابم میدر را باز می

امروز که افشین دعوتمون کرد رضا اینجا بود. این -

موتور رو رضا گرفته برام. به اسم همونی که توی 

مهمونی به همه گفتیم. تا امروز تو خونه ی خودش بود 

ور رو و امروز که افشین زنگ زد، رضا رو رسوندم و موت

 از اونجا برداشتم و یک راست اومدم دنبال تو.

 

وانم. با نامی جعلی موتور خریده خهمه چیز را تا ته می

تا اگر افشین و آدم هایش خواستند از پالک موتور 

پیگیری کنند، هویت واقعی اش را نفهمند. اما یک 

سوالی برایم پیش آمده که باید از یزدان بپرسم. اینکه 

تواند به این راحتی با نامی جعلی ملک یاو کیست که م

 و امالک بخرد؟
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خواهم بپرسم را با ورود مردی به خانه، سوالی که می

ست که برای گریم کنم. انگار کسیبه بعد موکول می

صورت یزدان آمده. یزدان به یکی از اتاق ها راهنمایی 

 گوید:کند و رو به من میاش می

کشه. هرچیزی بخوای توی یخچال ول نمیزیاد ط-

کابینتا  هست. چای یا قهوه هم خواستی بخوری توی

 میتونی پیدا کنی. 
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کنم و او راهش را به سمت سرم را باال و پایین می

اتاقی که گریمورش را به آن راهنمایی کرده، کج 

 کند.می

 

شوم. بی آنکه بنشینم، مشغول نگاه کردن خانه اش می

ابل چشمان تیزبین و سنگین او، نتوانسته هیچوقت مق

و حاال موقعیتش  اش را نگاه کنمبودم به راحتی خانه 

 پیش آمده است.

 

کنم. یکی یکی همه از تابلوهای روی دیوار شروع می

شوم و باز هم با بینم و از کنارشان رد میشان را می

دزدم. به پیانوی دیدن نقاشی نسیم، نگاهم را می

نشینم. همیشه رسم، پشتش میکه میگوشه ی سالن 
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یری اش عاشق پیانو بودم اما هیچوقت نه برای یادگ

 اقدام کرده بودم و نه برای خریدش.

 

قبل از آنکه انگشتانم کالویه هارا لمس کنند، دستم باال 

دارد. جلوی آید و قاب عکس روی پیانو را بر میمی

ر کنم. قلبم گوشه ای دگیرم و نگاهش میصورتم می

شود. برخالف قاب عکس های دیگری خودش جمع می

خورند و اکثرا دو یکه در جای جای خانه به چشم م

نفره اند، این یکی چهار نفره است! علی کنار نسیم 

روی یک تاب و لیال و یزدان پشت سرشان. همگی 

ست. خندان. صورت هر کدامشان، پر از حس زندگی

 البته... به جز یزدان!
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بل از ازدواج یزدان و عکس برای ق مشخص است که

علی و  توانم چشم از لبخند نسیم ونسیم است. نمی

فاصله ی کم میانشان بگیرم. نفرتی عجیب از جفتشان 

زند و قاب عکس میان انگشتانم فشرده در قلبم غل می

فشارم و به یاد حرف های شود. دندان روی هم میمی

گفتند! من افتم. راست میامروز مامان و بابا می

توانستم علی را ببخشم! تا همیشه، کاری که با من نمی

 گیرد.ماند و نفرت کل وجودم را مییکرده یادم م

 

کار درست همین باشد! کنم شاید با خودم فکر می

همین که هرچه از علی دارم و ندارم را به خانواده اش 

 بر گردانم و بگویم که هرچه میانمان بوده تمام است. 
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نم چرا با این قاب عکس، انگار تمام احساسی دانمی

شود. حتی ز وجودم کنده میکه به علی دارم، آرام آرام ا

 کنم:رسم که زیر لب با خودم زمزمه میبه جایی می

کنم؟ چرا برای خوام؟ چیکار میمن اینجا چی می-

کنم؟ وقتی اون من رو له کرده، برای نجاتش تالش می

 به خطر میندازم؟ چی من بخاطرش جونم رو

 

و درست همان لحظه، نگاهم از علیِ خندانِ کنارِ نسیم 

رسد. لبخند به لب دارد. شود و به یزدان میکنده می

مثل سه نفرِ دیگرِ درونِ قاب. اما... لبخندش یک جور 

ست. مصنوعی... پوچ... پوشالی و بی حس. من دیگری

 لبخند های واقعی یزدان را دیده ام. لبخند های

مینطور. چهره ی یزدان در این مصنوعی اش را هم ه
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عکس، آمیزه ای از بی حسی و غم است. لبخندش بی 

 حس و چشمانش پر غم. 

 

شوم. بی آنکه دستی به پیانو بکشم، از جا بلند می

نیست. به جز اتاقی که  حرکت پاهایم دست خودم

یزدان و آن مرد داخلش رفته اند، دو اتاق دیگر هم 

ن با نسیم و دیگری... د. یکی اتاق خوابشاوجود دار

روم، دانم اتاق چیست. همانطور که سمتش مینمی

آورم و صدای چهره ی یزدان در عکس را به یاد می

 پیچد:رضا در سرم می

من نگران قلبشم که یه دنیا درد توشه. نگران روح و "

روانشم که داغونه. نگران این حرف نزدنشم. نگران 

خواد کجا می نمیگه حالم بده. تااینکه هیچوقت 
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حرفاشو به خودش بزنه و با خودش درد و دل کنه، 

 "دونم!نمی
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 191پارت#

 

کنم و جمله های دردناک رضا را در در اتاق را باز می

شوم و کنم. وارد اتاق میپستو های ذهنم قایم می

اندازم. به اتاق کار شباهت دارد. نگاهی کلی به آن می

خانه ی بزرگ در یک وجه دیوار ده و خلوت. یک کتابسا

قرار دارد و یک میز کار در وجه دیگرش. تابلوهای 

خطاطی شده ی روی دیوار، بیشتر از هر چیزی توجهم 

شوند. کنند. پاهایم به سمتشان کشیده میرا جلب می
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چرخانم و نگاه مشتاق و کنجکاوم را رویشان می

 :خوانمده زیر لب میشعری که با خطی زیبا خطاطی ش

 با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر-

 هیچ کس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

 

غلتد. شعری از فاضل نظری که  آن لبخند روی لبم می

 را قبال خوانده بودم.

 

 خوانم:روم و شعرِ تابلوی بعدی را میآنطرف تر می

 روزگار اینسان که خواهد بیکس و تنها مرا-

 از دنبال من سم نیاید دیگرهم ترسایه 

 

 خوانم:رود و شعر بعدی را میلبخند از لبم می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 آخر ای دوست نخواهی پرسید-

 که دل از دوری رویت چه کشید؟

 

 و سپس بعدی:

 جان به لب آمده در ظلمت غم-

 کی به دادم رسی ای صبح امید؟

 

 دهم.آب گلویم را فرو می

 همین!درد بی درمان شنیدی؟ حال من یعنی -

 

توانم. از خوانم. چون دیگر نمیتابلو هارا نمیبقیه ی 

شود. نگاهم را تک تک تابلو ها، غم و درد ساطع می

روی تابلو آخر و شعرِ معروفِ فریدون مشیری 
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کنند. چرخانم ک ناگهان چشمانم به جایی گیر میمی

گوشه ی تابلو، نامی کوچیک نوشته شده که نفسم را 

عرِ خطاطی شده را دوباره به شحبس کرده. نگاهم 

گردم. اندازم و دوباره به نامی که دیدم ام بر میمی

 یزدانِ کیانی؟ خطاطی تمامِ این شعر ها کار اوست؟

 

اینبار با اشتیاق و کنجکاوی عجیبی، مابقی شعر ها را 

 خواند. خوانم و هربار صدای رضا بیشتر مرا فرا میمی

 

از احساس تنهایی و پر  تمام شعر ها پر از غم اند. پر

 از دست دادن.  از داغ

 

کشم و به سمت کتابخانه از خواندن شعر ها دست می

کنم که یزدان سهراب سپهری و روم. باور نمیاش می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شاملو و شهریار بخواند. از آن عجیب تر، رمان های 

اک عاشقانه، معمایی، جنایی، فانتزی، تخیلی و ترسن

 کتابخانه اش هستند. 

 

ظه، اتاقش برایم جذاب ترین مکان این ک لحدر ی

شود. حتی جذاب تر از حیاط با صفا و زیبایی خانه می

که انگار زندگی در آن جریان دارد. با این کتابخانه 

توانی روز های متوالی، در دنیای شاملو غرق شوی و می

یدون توانی فرخودت را به جای آیدا تصور کنی. می

توانی با شازده . میمشیری بخوانی و عاشق شوی

 ریه کنی و با هری پاتر جادو شوی.کوچولو گ

 

دارم و یکی کتاب هارا از جایشان بر می با شوق، یکی

گذارم. دیوانِ کنم و دوباره سر جایشان مینگاه می
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کشم و بازش حافظ را که از میان کتاب ها بیرون می

اب روی زمین می افتد. دوال کنم، عکسی از الی کتمی

دیدنش چشمانم ریز  دارم. باشوم و عکس را بر میمی

شوند. عکسی قدیمی ست. در عکس یک مرد و زن می

جوان و یک پسر بچه ی چهار پنج ساله به چشم 

 خورند.می

 

دهم. کنم و مادر یزدان را تشخیص میبه دقت نگاه می

زدان باشد. کنم آن پسربچه هم باید یبا خودم فکر می

کس و کنم، شباهتی میان مردِ داخل عاما هرچه نگاه می

 کنم. پدر یزدان پیدا نمی

 

گذارم و کتاب را به عکس را دوباره الی کتاب می

خواهم دست از فوضولی گردانم. میجایش بر می
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کردن بکشم، اما با دیدن آلبوم عکس ها، پشیمان 

م. از عکس کندارم بازش میشوم. آلبوم را بر میمی

و که در بیشترشان یزدان با علی های دوسه سال اخیر 

شود و به لیال و نسیم و عسل هستند، شروع می

رود که رسند. تا جایی پیش میسالهای قبل تر می

یزدان و لیال و علی کوچکند و پدر و مادر هایشان 

دانم جوان. اما در عکس ها یک نفر هست که نمی

ال یزدان که در همه ی کیست. یک پسر هم سن و س

اما از آن  کودکی تا نوجوانی یزدان هست، عکس های

 به بعد نیست. 

 فوضولیات تموم نشدن؟-
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پرم و با هین بلندی، دستم را روی قلبم از جا می

گذارم. چشمان درشت و متحیرم را به یزدانی که می

ببری شانه اش را به چهارچوب در تکیه داده و مثل 

 خوانم.زم و اشهدم را میدوکند میوحشی نگاهم می

کنم سن و سالت اونقدری باشه که بخوام فکر نمی-

بهت یاد بدم نباید توی وسایل شخصی بقیه فوضولی 

 کنی.

 

بندم و با دستانی که به آنی یخ کرده اند، در آلبوم را می

کرده دانم از کی نگاهم میگذارمش. نمیسر جایش می

بزنم و یزدان هم نفهمیده بودم. حرفی ندارم که و من 

 گوید:گفتن حرفی نیست که میانگار منتظر 
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برو تو اون اتاق تا موهات رو درست کنه. وقت زیادی -

 نداریم. 

 

صدایش سرد و تیز است. سرد مثل یخ های یخچال 

های قطبی و تیز مثل لبه های تیز شیشه های شکسته 

روم و وقتی افتاده سمتش میشده. با سری پایین 

ن کشم و پشیماگیرم، سرم را باال میمی کنارش قرار

 گویم:می

خواستم قصدم فوضولی نبود. حوصلم سر رفته بود می-

به کتابات نگاه کنم. ولی آلبوم رو که توی کتابخونت 

دیدم کنجکاو شدم بچگی های تو و علی رو ببینم. 

 قصد بدی نداشتم.
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شوند اما از خشکی ش کمی باز میگره میان ابروهای

 کاهد.نمیصدایش 

 باشه. برو توی اون اتاق. وقت نداریم.-

 

دارم و روی صندلی می وقتی شالم را از سرم بر می

نشینم تا آن مرد، کاله گیسی شبیه همانی که شب 

گذشته بر سر گذاشته بودم را برایم بگذارد، یزدان را 

ایستد و نگاهش می بینم که جلوی دراز داخل آیینه می

دوزد. اگر بخواهم اعتراف می را چهار چشمی به من

شناسم نگترین خصوصیتی که از یزدان میبکنم، قش

کنم. وقتی همین است. کنارش احساس نا امنی نمی

پیشش هستم، چهار چشمی حواسش هست که کسی 

 چپ نگاهم نکند.
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رود، ما هم قصد رفتن بعد از آنکه گریمور یزدان می

ت وقتی از پله زنیم، درسکنیم. از سالن که بیرون میمی

 پرسم:آییم، بی اراده میهای مقابل در پایین می

 هنوز ناراحتی از دستم؟-

 

 شود. عاصی و کالفه!سینه اش پر و خالی می

 نه. مجبورم به اینکارات عادت کنم. -

 

 کند:دهد و به صورتم نگاه میکالهم را با دستم می

یشب اومدی به اون خونه و خودت رو به مثل اینکه د-

. دعوت کردهفشین نشون دادی و حاال امروز تورو هم ا

و من مجبورم که ببرمت چون خودت رو نشون دادی. 

چون اگه نبرمت شک بر انگیزه. اما کاریه که شده و 
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تونم کاری کنم این باید باهاش کنار بیام. وقتی نمی

س مجبورم باهاش لجبازیا و فوضولیاتو کنار بذاری پ

 کنار بیام رفیق!

 

 گیرد.آید و لبخندم قوت میخوشم می "رفیق"فظ از ل

 یعنی با فوضولی کردنام مشکلی نداری؟!-

 

برد، در را پشت سرمان موتور را که از خانه بیرون می

گذارد و در جوابم بندم. کالهش را سرش میمی

 گوید:می

ی گوشیم از این اخالقت متنفرم. اینکه دیروز تو-

وز آلبوم خانوادگیم رو فوضولی کرده بودی و اینکه امر

ی نیست که باهاش مشکلی نداشته نگاه کردی، چیز
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بینی بدم میاد و انجامش میدی باشم. اما وقتی می

 چیکار کنم؟ 

 

گذری؟ خواهم بگویم همیشه اینطور از خودت میمی

توانند خودشان را تغییر دهند، تو چون دیگران نمی

ی؟ اما کنپذیری و تحمل میق های بدشان را میاخال

به موقعیت مناسب  گیرم این گفت و گو راتصمیم می

 تری موکول کنم.
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دارد، به یزدان موتور را مقابل پارکینگِ باشگاه نگه می

مردی که در کیوسک اطالعات نشسته نامش را 

رود. وارد گوید و میله ی آهنی مقابلمان باال میمی

ور را در گوشه ای از شویم و یزدان موتپارکینگ می

 دارد. پارکینگ سرباز نگه می

 

اه است تا باشگاه اسب سواری افشین، فاصله ای کوت

شوم، نگاهی که باید پیاده برویم. از موتور که پیاده می

اندازم و متوجه تعداد زیادی دوربین کلی به محوطه می

شوم. به جز ما کسی در گوشه به گوشه ی پارکینگ می

نیست اما ماشین های مدل باال و فوق در پارکینگ 

الکچری که در پارکینگ پارک شده اند، به خوبی نشان 

د که چه افرادی به اینجا رفت و آمد دارند. کاله دهنمی
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گیرم و دارم و آن را سمت یزدان میرا از سرم بر می

 گویم:می

اومدیم به نظرت بهتر نبود با یه ماشین خفن می-

 کرد که پولداری. ن بیشتر باور میاینجا؟ اینجوری افشی

 

 گیرد.کالهم را از دستم می

آدمی که وجود  همین موتورم سند زدنش به نام-

خارجی نداره راحت نبود خانم دکتر. چه برسه به یه 

 ماشین چند میلیاردی. 

 

دهد و دوباره به نشانه ی موافقت، سرم را تکان می

 گویم:می

 یه سوال بپرسم؟-
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زیر گریم سنگینش قابل  اش، حتی از کالفگی چهره

فهمم که شاید نیمی از کالفگی تشخیص است. می

توانم مقابل من است. اما من هم نمی اش بخاطر وجود

 این کنجکاوی لعنتی را بگیرم!

 سواالی تو هیچوقت تمونی ندارن نه؟!-

 

 دهم:سرتقانه جواب می

 نه! حاال بپرسم؟-

 

هم را میان چشمانش گیرد. نگابازویش را به سمتم می

ز مشکی، رنگ شبی تار و ترسناک به خود که به لطف لن

چرخانم و و عضله ای اش می گرفته اند و بازوی کلفت



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم. این بازی با تعلل، دستم را دور بازویش حلقه می

توانم جا بزنم و را خودم شروع کرده ام، پس نمی

مخالفت کنم. باید تا ته تهش، محکم سر جایم 

 . درست مثلِ یزدان.بایستم

 

 افتیم.به سمت باشگاه راه می

 بپرس.-

 

 .زنمیه نیم رخ اخموی متفکرش زل می

 کنه؟چرا فامیلیت با علی فرق می-

این رو قبال هم پرسیده بودی. وقتی بار اول جوابی -

 ندادم بهت یعنی بار هزارم هم جوابی نمیدم. 
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 اندازم.به دماغم چین می

ی چی ازت ی هستی. حاال اگه بگچقدر آدم گند اخالق-

 کم میشه؟ 

 

ی سفت و سختش هیچ تغییری ایجاد در چهره

گیرم و نفسم را فوت شود. نگاهم را از او مینمی

کنم. راه یافتن در فکر یزدان، مثال دویدن در یک می

بینی و تونل سیاه و ترسناک است. هیچ چیز نمی

تادن در برخورد به جایی و اففهمی به جز ترس از نمی

 گودالی. 

اونو که جواب ندادی، حداقل میشه یه سوال دیگه -

 بپرسم؟

 

 گیرم.سکوت سنگینش را جواب مثبت در نظر می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

توی آلبوم خانوادگیتون، یه پسری هست که از هفت -

هشت سالگی تا هفده هیجده سالگی با تو و لیال خیلی 

یچ عکسی ازش عکس داره. اما از اونجا به بعد، ه

 ون پسره کیه؟نیست. ا

 

 فشارد؟کنم دارد دندان روی هم میچرا احساس می

 یه پسر عینکیه با صورت گرد. فهمیدی کی رو میگم؟-

 

کنم اما به محض دهد. منتظر نگاهش میجوابی نمی

زند، خون چرخاند و در چشمانم زل میآنکه گردن می

خ و پر زند. چشمانش سرخند. سردر رگ هایم یخ می

نم. انگار با نگاه توانم بخوای که نمیحرف. حرف های

کردن به چشمانش، داخل همان تونل تاریکی گیر 

 شود.افتم که جز ترس چیزی عایدم نمیمی
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 دیگه هیچوقت راجبش هیچی نپرس. هیچوقت!-

 

 قندسیاه #

 194پارت#

 

 یزدان#

 

خانه ی صادق اکبری، از خانه ی پدر بزرگم هم بزرگ 

ادرم وستش نداشتم. همسر م. اما با این وجود دتر بود

یک پسر داشت و یک دختر. دخترش چند سالی از من 

کوچکتر و پسرش دو سالی از من بزرگتر بود. آن دو را 

هم دوست نداشتم! وقتی میدیدم مادرم به آنها محبت 

 شدم!کند، دیوانه میو رسیدگی می
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داشتم! تمام دنیای من مادرم بود! هرچه داشتم و ن 

دیگری عشق  مادرم جز من به کودکدوست نداشتم 

بورزد اما مادرِ من سمبل عشق و محبت بود! او حتی با 

کرد. چه برسد با بچه های دشمنش هم به خوبی تا می

همسرش که حتی هنوز به سن نوجوانی هم پا نگذاشته 

 بودند!

 

 آمد حالِ همگی خوب است اال من! به نظر می

که موهایی بور و ی نازِ همسرِ مادرم نامِ دختر بچه 

تی به سفیدی برف داشت، لیال بود و نام پسرش صور

که صورتی گرد و گندمگون داشت و عینکی گرد به 

 ، سامان. شدزد و شبیه به هری پاتر میچشم می
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انگار احساس سامان هم به من دوستانه نبود، اما لیال 

کرد با من دوستی کند. از همان روز های اول، سعی می

ر دلم جا باز کرد. کم کم من را با خانواده خوب کم کم د

کرد. کم کم بهترین دوست من شد. حتی او بود که 

کردم، لی شد. با او شیطنت میباعث دوستی من و ع

خندیدم و احساس برادر بودن و میسوزاندم، آتش می

 کردم. خواهر داشتن را تجربه می

 

جز کردم به در همان دنیای کودکانه ام، احساس می

و آن یک مادرم، یک نفر دیگر را هم خیلی دوست دارم 

نفر لیال بود! کسی که بعد از گذشت دو سه سال، بیشتر 

از خواهر تنی ام اورا دوست داشتم. کسی که با وجود 

مان سن و سال کمم، همه جا مواظبش بودم و ه

 گذاشتم خار به پایش برود.نمی
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چنان با رابطه ام با سامان بهتر شده بود اما هم

. صادق اکبری هم همدیگر رابطه ی نزدیکی نداشتیم

آورد. شبیه به دخترش، عجیب دل آدم را به دست می

اخالق و رفتاری خاص داشت. مردی کم حرف،منطقی، 

ایستاد و به مهربان بود. مثل کوه پشتت میآرام و 

معنای واقعی، پدر بود! خوب به یاد دارم اولین باری که 

، چه عکس العملی نشان داد. در بابا صدایش زدم

 جوابم، سرم را بوسید و مهربان و آرام گفت:

 جان بابا؟-

 

کرد که صادق پدر واقعی دید، باور نمیهرکس مارا می

یلدا، مادر واقعی لیال و سامان.  ای من نباشد و مامان

کرد من و لیال خواهر و برادر واقعی کسی باور نمی
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خانواده ی متالشی شده،  کرد دونباشیم. کسی باور نمی

حاال اینطور کنار هم جمع شده باشند و اینطور به هم 

، نمونه ی بارز عشق بدهند. خانواده ی پنج نفره ی ما

 یک خانواده ی خوشبخت بود.

 

ز هم آخر هفته های بهار را که به خانه ی پدر هنو

رفتیم، به یاد دارم. هنوز هم دلم برای آن روز صادق می

ود. حاضرم هرچه دارم و ندارم بدهم که شها تنگ می

برای یک ساعت، فقط یک ساعت به آن روز ها 

و علی و لیال و عسل برگردم. به همان روز هایی که من 

کردیم. مادر بازی میدر حوض خانه ی پدربزرگ آب 

کرد و پدر علی که عمو برایمان هندوانه قاچ می

وانیم بست تا بتزدم، به درخت ها طناب میصدایش می

 تاب بازی کنیم. 
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آنقدر همه چیز واقعی بود، آنقدر احساس برادرانه ام به 

لیال صادقانه بود، آنقدر علی را به عنوان پسر عمویم 

به عنوان پدرم دوست خواستم، آنقدر صادق را می

کردند که داشتم، و آنقدر همگی شبیه به من فکر می

ا دانستیم. هرکجهیچوقت همدیگر را غریبه نمی

کردم، سامان رفتیم، من لیال را خواهرم معرفی میمی

را برادرم، علی را پسر عمویم و صادق را پدرم. بقیه 

نطور بودند. به جز فامیل و آشنا، هیچکس هم همی

نست که ما هیچ نسبت خونی با هم نداریم. دانمی

اهمیتی هم نداشت! آنقدر به هم عشق داشتیم که 

 نسبت خونی اهمیتی نداشت. 

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مطمئن بودم که اگر خواهری خونی داشتم، به اندازه ی 

خواستمش. یا اگر پسر عمویی خونی داشتم، لیال می

شاید علی باز هم برایم ارزشمند تر بود. من حتی 

خواندم دوستم ندارد و که از چشمانش میسامان را 

عسل را که از همان بچگی با نگاه های خیره اش، 

 ت داشتم.باعث آزارم میشد را هم دوس

 

در تمام آن سال ها، هیچوقت هیچ خبری از پدرم 

نگرفتم و هیچ خبری هم به دستم نرسید جز آنکه از 

کرد، زبان مادرم وقتی داشت برای خاله ام تعریف می

ده بودم که همراه همسرش برای زندگی به خارج شنی

 از کشور رفته. 
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کشید و هرکاری برایم اهمیتی نداشت. هرکجا نفس می

ه کرد، برایم مهم نبود! گفته بودم! گفته بودم که میک

من همان شبی که مادرم زیر مشت و لگد هایش فریاد 

کشید، درست همانجا، هرچه احساس به او داشتم، می

شتی خاک مدفون کرده بودم و هیچوقت قصد در زیر م

 نداشتم آن یک مشت خاک را کنار بزنم.
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خواهی! نخواستن در نمی با تمامِ وجودگاهی چیزی را 

زند اما آنقدر از جنگیدن با دیگران وجودت فریاد می

دهی با هرچه هست و نیست، خسته ای که ترجیح می

 کنار بیایی.
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وقت است که چنین احساسی دارم. سالها من خیلی 

جنگیدم. سالها با خانواده و دوست و آشنا مبارزه کردم 

شوند خواهم و باعث آزارم مییتا چیز هایی را که نم

تغییر بدهم. اما نشد. نتوانستم. کسی به من و حرف 

ا تمام وجودم من توجهی نکرد و من خسته شدم! ب

 خسته شدم!

 

دارم که ده ها مشت طاقت احساس بوکسوری را 

فرسارا تحمل کرده و حاال روی زمین افتاده و دیگر نای 

هد با هرچه اتفاق خوابلند شدن و ادامه دادن ندارد. می

 افتد کنار بیاید.می
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من تالش کردم! تالش کردم که به سروین پایدار 

بفهمانم که کنجکاوی اش در زندگی شخصی ام و 

باعث آزار من و به خطر  کنکاش در این بازی خطرناک،

شود. بار ها خواستم به او افتادن جان خودش می

ر بیایم. بفهمانم و نفهمید. پس تصمیم گرفتم با آن کنا

آنقدر در زندگی ام درگیری دارم که اگر بخواهم و 

توانم وقتم را به جانش را هم داشته باشم، نمی

 او هدر بدهم.مشاجره با 

 

آید، محافظت از اوست. میتنها کاری که از دستم بر 

مثل همین حاال که کنار دستم ایستاده و افشین 

 که دارد. مثل همین حاالنگاهش را از رویش بر نمی

معذب بودن سروین را از فشار انگشتان حلقه شده 

فهمم و مثل همین حاال که اش به دور بازویم می
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ا زیر چشم افشین بکوبم و دوست دارم مشتم ر

 توانم! نمی

 ایی هست که بتونیم راحت تر صحبت کنیم؟ج-

 

این جمله ی پرسشی را در حالی می گویم که صدایم 

ین نگاه هیزش را از جدی و کمی تند شده است. افش

گیرد و آبی های نفرت انگیزش را به صورت سروین می

 ریزد. م میچشمان

 

خواهد سنگ ست که مینگاهش مثل همیشه مثل میخی

است که او میخ است، اما من را سوراخ کند. درست 

گذرد. تواند بفهمد در من چه میهم سنگم! نمی

 هرچقدر هم تالش کند!
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را بی نم می گیرد و نگاهش باالخره چشم از چشما

چرخاند. پک هدف در محوطه ی اسب سواری می

زند و همانطور که محکمی از پیپ میان انگشتانش می

 دهد:فرستد جواب میدودش را بیرون می

خواین اول یکم اسب سواری کنین؟ وقت برای نمی-

 حرف زدن زیاده!

 

کنم دور شدنمان از این مرتیکه بهتر با خودم فکر می

است. برای همین انگشتان ظریف سروین را میان 

 گویم:گیرم و با تبسمی محو میم میانگشتان

 ما هم بدمون نمیاد.-

 

 کنم:و بعد رو به سروین می
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 مگه نه عزیزم؟-
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شویم، سروین بازدم حبس وقتی از افشین دور می

کند و با صدایی که لرزشش شده اش را آزاد می

 است زیر لب می گوید: محسوس

 کرد؟ این چرا اینجوری نگاه می-

 

هم معذب شده و هم ترسیده. این را هم صورتش 

 زند و هم صدایش.فریاد می
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از چیزی هم نیازی  امروز اصال از من جدا نمیشی.-

 .نیس بترسی

 

دهم تا حرفم خیرگی ام به چشمانش را آنقدر ادامه می

ا بر رویش بگذارد. و لحن پر از اطمینانم تاثیرش ر

کنم با همین دو جمله، دانم چرا اما احساس مینمی

شود. سرش را آرام تکان کمتر می ترس و اضطرابش

 گیرم.میدهد و من چشم از صورت بامزه اش می

 

مردی که افشین مارا به او سپرده، یک اسب سیاه 

 آورد و یک اسب سفید برای من. برای سروین می
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شوم. اسب می گذارم و سوارمی پایم را روی رکاب

گیرم و منتظر به سروینی که افسارش را در دست می

 کنم.مردد و سرگردان است، نگاه می

 تونی سوار شی؟می-

 

رش را به چپ و راست تکان مغموم و مظلوم س

توانم به این حرکتش بی اهمیت باشم! دهد. نمیمی

م کنلحظه ای برای گرفتن نگاهم از صورتش تعلل می

 ایستم.آیم و کنارش میو بعد، از اسب پایین می

 

دهم که باید چطور با حوصله برایش توضیح می 

بینم هیچ تغییری سوارش شود و سواری کند. وقتی می

شود و هیچ عکس لت صورتش پدیدار نمیدر حا

 پرسم:دهد میالعملی به حرف هایم نشان نمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 چیزی شده؟-

 

کند. عشق و یبا محبت صورت اسب را نوازش م

ات را دوست دارم. این دختر گاهی محبتش به حیوان

 شود!عجیب شبیه به مادرم می

ترسم. بچه که بودم سوار شدم و من از اسب می-

تا دو ماه توی گچ بود. عاشق حیوونا پرت شدم. دستم 

و مخصوصا اسبام. با اینکه توی رامسر یه اسب هم 

ی بعد از اون کنه، ولدارم که پدرم ازش نگهداری می

 اتفاق دیگه نتونستم سوار اسب بشم.

 

کنم. ترسی که از بچگی همراهت باشد را درکش می

 توانی به همین راحتی کنار بگذاری. نمی

 خوای قدم بزنیم؟شیم. میر نمیباشه پس. سوا-
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کشد و با حسرت، دست نوازشی به یال های اسب می

 دهد.با تعلل سرش را تکان می
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دست در جیب، شانه به شانه ی دخترکِ عجیبِ این 

روزها، در محوطه ای که شبیه به باغ است و برای 

. در دارمحرکت اسب ها، راهی ساخته شده، قدم بر می

افکار خودم غوطه ورم که صدای سروین در گوش 

 نشیند:هایم می

 تمومی خطاطی های توی اتاقت، کار خودتن؟-
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تمامی ندارند و اگر  االت این دختردانم که سومی

 رود!جواب ندهم، باز هم از رو نمی

 آره. -

 خیلی قشنگ بودن. اما چرا اینقدر غمگین؟-

 

کردم، همانطور که فکرش را میدهم و جوابی نمی

 پرسد:سوال بعدی اش را می

 از پیانوی گوشه ی خونتون استفاده ای هم میشه؟! -

 

 فهمم.منظورش را می
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زدم. حکم . من هم که بلد بودم نمیلد نبودنسیم ب-

دکور رو داشته و داره. وگرنه کسی ازش استفاده ای 

 کنه!نمی

 زنی؟االن برای چی نمی-

 

 دهم:واب میصادقانه ج

 دیگه باب میلم نیست. مورد عالقم نیست.-

 

کنم کند. با خودم فکر میچند لحظه ای سکوت می

ا جمله ی پرسشی حتما سواالتش تمام شده اند، اما ب

 کشم.بعدی اش، پوفی می

 کنی؟خطاطی چی؟ اونم دیگه نمی-
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 ایستم.می

 کنی تا از زندگیم سر در بیاری؟چرا اینقدر تالش می-

 

 ایستد. کمی جلو تر از من.او هم می

شناخت آدم هارو دوست دارم. اما وقتی یکی خیلی -

مجهول و عجیب و مرموز باشه، به شناختنش بیشتر 

شم. تو آدم خیلی عجیبی هستی یزدان. ه مند میعالق

از فامیلیت بگیر تا هر کدوم از رفتارات. دوست دارم 

ی قتل فهمم واقعا کی هستی. کی هستی که نقشه ب

کنن. کی کشن و به جونت سوء قصد میزنت رو می

هستی که حتی حاضر نیستی بگی چرا فامیلیت با 

توی آلبوم  کنه و وقتی از پسری کهخانوادت فرق می

پرسم، عصبی و پریشون میشی. خانوادگیتون هست می

کنم کنم، احساس میکی هستی که وقتی نگاهت می
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تی به شواهد نگاه وقهیچ فرقی با یه ربات نداری و 

فهمم خیلی بیشتر از خیلی غصه داری. اینا کنم، میمی

 کنن تا بیشتر سوال بپرسم.منو کنجکاو می

 

 کنم:ش را قطع میآورم و صحبتطاقت نمی

برای فهمیدن نگفته ها و راز های زندگی همه ی آدم -

ها اینقدر کنجکاوی؟ یعنی هرکسی مرموز و عجیب و 

 ری سر از زندگیش در بیاری؟تودار باشه، دوست دا

 

زند و زند. مسخ شده در چشمانم زل میخشکش می

 کند:زیر لب زمزمه می

 چی؟!-
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یتی هم ندارد! سرم دانم تعجبش برای چیست! اهمنمی

م و به محض چرخش، نگاهم به جایی گیر چرخانرا می

کند. در اینجا هم دوربین کار گذاشته اند و... لعنتی! می

سروینی که انگار کمی از بهت در آمده و کنارم دستِ 

 گویم:گیرم و میآید را محکم میراه می

 اینجا دوربین هست.-

 

نوز حواسش به بی توجه به گفته ی من، انگار که ه

 گوید:شد، زیر لب میسوالی که کرده ام با

 دونم. جواب سوالت رو نمی-

 

د کنم. نیم رخش به سمت من است و... باینگاهش می

اعتراف کنم زیباست! زیبا و خوش تیپ و خوش لباس 

ترسم! و خوش هیکل و باهوش و مهربان و دلسوز! می
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ین باغ، بر ترسم از چشمانی که در آن مهمانی و در امی

ترسم از آنکه امانتی علی آزاری رویش هستند. می

 ببیند.

 

بی اراده و زیر لب، خیره به نیم رخش، طوری که او 

 کنم:مینشنود زمزمه 

دونم چرا وقتی ازت دل خوشی هم مثل منی که نمی-

 ندارم، زیادی حواسم بهت هست!
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نگاه پرسشگرش گویم. این را از فهمد چه مینمی

داند پرسیدن فایده ای ندارد که با فهمم و انگار میمی

 دوزد.آهی آرام، نگاهش را به روبه رو می

 

اند! هربار در دستانم  انگشتانش یک تکه یخ

کنم. تقصیر گیرمشان، همین سرما را احساس میمی

من نیست! خودش خواست! خودش این بازی را 

 د.شروع کرد و حاال باید تحمل کن

 

رود که دست از قدم زدن کشیده هوا رو به تاریکی می

گردیم. نزدیک به اصطبل اسب ها، سروین و بر می

شتانم را میان انگشتانش شبیه به بچه ها، دوتا از انگ

 کند:فشارد و مظلومانه نگاه میمی

 یزدالن میشه بریم اسبارو ببینیم؟ لطفا!-
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د پیش افشین با آنکه همین حاال ها هم دیر شده و بای

با هم داشته باشیم، اما با برویم تا گپ و گفت و گویی 

آید ذوقش را کنم. دلم نمیخواهش سروین تعللی می

بگویم نه! پس با سر به سمت اصطبل اشاره کور کنم و 

 کنم.می

 باشه بریم!-

 

ذوق صورتش، نگاهم را چند ثانیه ای درگیر خودش 

رم! به اینکه خوکند. لحظه ای به حالش غبطه میمی

 تواند با هرچیز کوچکی خوشحال شود.می

 

کند شویم، سروین دستم را رها میوارد اصطبل که می

اصطبل قسمت های کوچکی رود. در و به سمتی می
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قرار دارند که در هر قسمت یک اسب نگهداری 

ایستد و چند شود. سروین پشت هر قسمت میمی

کند و به اه میثانیه ای به هر اسب با ذوق و محبت نگ

کنم کشد. تالش میصورتشان و یال هایشان دست می

خواهم توانم. میتا نگاهم را از صورتش بگیرم و نمی

بگیرم! من هیچوقت در نگاه مادرم هم  حرفم را پس

اینقدر عشق و محبت به هر موجودی را ندیده ام! 

ورزد. به همه چیز محبت سروین به همه چیز عشق می

آید را بخیه کسی که از او خوشش نمیکند. دست می

زند. برای نجات کسی که دلش را شکانده به آب و می

کند که ه میزند. گل های خانه ام را جوری نگاآتش می

انگار زیباترین آفریده ی هستی هستند. برای کبوتری 

زند و که زخمی شده، اشک در چشمانش حلقه می

بیا پیدا کند را موجوداتی که باعث شده اند از کودکی فو

 شوی.کند که مسخ میبه شکلی نوازش می
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کنم چیزی را از قلم انداخته ام. درست با خودم فکر می

هر شکلی با حرف هایم دلش را شکانده است! هربار به 

کند که انگار چیزی ام و او هردفعه جوری رفتار می

نشنیده. نه آنکه بگویم غرورش برایش مهم نیست! 

دید. خبرش را رفت و علی را میه میمهم است! وگرن

دارم که فقط یک دفعه به دیدنش رفته. حرف، حرفِ 

ن بردارد. تواند دست از محبت کردغرور نیست. او نمی

تواند دست از خوبی کردن بکشد. اینکه در طول نمی

این یک ماه، این همه خصوصیت خوب از این دختر 

چیز  کشف کرده ام، برای خودم هم عجیب است، اما

هایی که گفتم، کامال در وجود این دختر مشهود اند و 

 چیزی نیست که کسی نتواند بفهمد.

 کنی؟!چرا اینجوری نگام می-
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آیم و نگاهم را از صورت بشاش و کمی ر در میاز فک

گیرم. آنقدر در افکارم غرق شده بودم که متعجبش می

 متوجه نشدم!

 تو فکر بودم. بریم؟-

 

اسب سفید و ر چندم روی یال دستش را برای با

کشد. زیبایی که مشخص است چشمش را گرفته می

توانم نگاهم را از این صحنه بگیرم. دانم چرا نمینمی

بی اراده گوشی ام را از جیبم بیرون کشیده و درست 

دوربین گوشی را روی صورتش  "بریم"گوید وقتی می

ر خندد و صورتش را کنافهمد و میکنم. میتنظیم می

اسبی که سرش را از جای نگهداری اش بیرون آورده 
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دهد. لبخندش زیباست و عکسی که از او قرار می

 گیرم، زیباتر! می

 

درخشند. با ذوق به بیند، چشمانش میمی عکس را که

 زند:کند و شوق زده لب میچشمانم نگاه می

 خیلی دوسش دارم! مرسی مستر ربات!-
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یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

زند و موتور کمی جلوتر از ساختمانمان، روی ترمز می

پرم و کاله را از سرم بر کند. پایین میرا خاموش می

 گیرم. دارم و سمتش میمی

 ممنون!-

 

دهد و دارد، ابرو باال میکالهش را که از سرش برمی

 کشد.لبخند کجش را به رخم می

 بابتِ چی؟!-

 

تم عسلی های گفکاش آنقدری شهامت داشتم که می

ست تر از این لنز های قیرگونیآهنربایی ات خیلی به

 دهند.که چشمانت را منجمد تر نشان می
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موندم از . اگه تو خونه میامروز حال خوشی نداشتم-

 شدم!فکر و خیال دیوونه می

 

گیرد و به انتهای کوچه نگاهش را از چشمانم می

 دوزد. می

ه و فکر و خیال می تونستی نیای و بمونی توی خون-

یعنی خودت برای خوب کردن حال کنی. ولی اومدی. 

 خودت تالش کردی. پس باید از خودت تشکر کنی!

 

کند و من به مرد سیاهپوشی که هر روشن میموتور را 

فهمم اما هر روز روز یک خصوصیت جدید از او می

 مانم.شود خیره میبرایم مجهول تر می

 شب بخیر خانم دکتر!-
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کند، نگاهم را از او و پیچ کوچه گذر می تی ازتا وق

شود هم به گیرم. حتی وقتی ناپدید میموتورش نمی

مانم آخر دیدمش خیره می همان نقطه ای ک لحظه ی

و سوالی که امروز از من پرسید را یک بار دیگر زیر لب 

 پرسم:از خودم می

 من راجع به همه ی آدمها اینقدر کنجکاوم؟-

 

شوم، بعد از مدتها رد خانه میاندازم و واوقتی کلید می

دانم از اثرات این بینم. نمیخانواده ام را دور هم می

ض شدن حال و هوایم است یا چند ساعت دوری و عو

چیز دیگری، هرچه هست، با دیدنشان لب هایم به 

کنم به شوند. لباس هایم را که عوض میلبخند باز می

میشه مجلس را به پیوندم. بتام مثل هجمعشان می
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دست گرفته و با آن زبان دراز و شیرینش همه را 

خنداند. الرا از این چند وقته خیلی خوشحال تر به می

دانم به جمع خانوادگی مربوط است ظر می رسد. نمین

یا چیزی که بتام دیشب میان داد و بیداد هایش گفته 

 فهمم!بود. اما هرچه باشد باالخره می

 

آورم. از جا د، طاقت نمیافتمان جون مینگاهم که به ما

نشینم. لپ شوم و کنارش روی زمین میبلند می

بت آمیز و بوسم و نگاه محچروکش را محکم می

نوازش پر مهرش روی موهایم را با جان و دل پذیرا 

شوم. عاشق وقت هایی هستم که به ُکردی قربان می

ره کنم، ذرود. هرچه در خودم جستجو میصدقه ام می

ای دلخوری از حرف های ظهرش و همدستی اش با 

 کنم. مامان برای مواخذه کردنم در دلم پیدا نمی
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لیوان چایم را قاب گرفته ام تا  همانطور که با دستانم

گرمایش دستانم را بسوزاند و یخ انگشتانم را آب کند، 

کنم. به بابا و مامان که کنار هم نشسته اند نگاه می

توانم دلشان را بشکنم؟ چطور میتوانم چطور می

بگذارم نگران از این خانه بروند؟ قلب درد بابا چیزی 

به رامسر برگردد و  نیست که به آن بی توجه باشم. اگر

هرشب و هر روز فکر آینده ی نافرجام من با علی باشد 

 و به قلبش فشار بیاید چه؟

 

غمِ سر در گمی و ماندن میانِ زمین و هوا دوباره دارد 

زنم. کند که به سرعت پسش میبه دلم راه پیدا می

واهم حاال که بعد از یک ماه دارم یک نفس خنمی

خندم، شبم را با نواده ام میکشم و کنار خاراحت می
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فکر به علی تلخ کنم. امشب نه! از فردا به آنکه چه 

 کنم!کنم. فردا حتما فکر میتصمیمی بگیرم فکر می
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از یک شب گذشته که جمعمان آرام آرام  عتسا

شود. اول مامان جون برای کوچک و کوچک تر می

د. بعد از آن الرا و در رواستراحت به یکی از اتاق ها می

شویم، از آخر بتام. وقتی من و مامان و بابا تنها می

ترس آنکه باز هم بحث ظهر پیش نیاید، از جا بلند 

کنم. دستشان فرار می شده و با شب بخیری کوتاه از

. راهم را شومخواهم به اتاقم بروم اما پشیمان میمی
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زنم و ه در میکنم و تقه ای ببه سمت اتاق بتام کج می

 کنم. بالفاصله در را باز می

 

با ورودم به اتاق، چنان سریع و محکم در لپ تاپش را 

شوم. بندد که نگران لپ تاپ زبان بسته اش میمی

 کند.خی نگاهم میبتام برز

 طویلس مگه؟-

 

 نشینم.اندازم و روی تختش میبی اهمیت شانه باال می

 در که زدم!-

 شنیدی بگم بیا تو؟!-

 

 کنم.خندم و با چشم به لپ تاپ اشاره میمی
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 کردی که تا اومدم بستیش؟چیکار داشتی می-

 

توانم بی قیافه ی عصبی اش آنقدر بامزه شده که نمی

گیرد و او با حرص نده ام شدت میاهمیت باشم. خ

 گوید:می

کردم که هفت تا آخه اگه بهت بگم داشتم چیکار می-

برو بیرون بذار به کارم کنی. پاشو رنگ عوض می

 برسم!

 

کنم و آرام آرام منظورش را اول منگ نگاهش می

دارم و قبل از آنکه عکس فهمم. بالشتش را بر میمی

کوبم و جیغ رش میالعملی نشان بدهد محکم توی س

 کشم:خفه ای می

 خیلی بیشعوری بتام!-
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حاال نوبت اوست که به حرص خوردن هایم بخندد. به 

کنم و چند بار بالشت را توی سنده نمییک ضربه ب

رود و وسط اتاق زنم. از زیر دستم در میسرش می

 گوید:ایستد و حق به جانب میمی

د برام یه از سینگلیه خواهر من! مشکلی داری بگر-

 این چیزا نشم. دوس دختر پیدا کن که محتاج 

 

خواهم سمتش حمله کنم که با خنده دستانش را می

 برد.باال می

غلط کردم. پی پی خوردم. بشین سر جات مادر فوالد -

 زره!

مادر فوالد زره عمته! با خواهر بزرگترت درست -

 صحبت کن!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

گل پیچک خندد، انگار که قبال گفته بودم که وقتی می

 پیچد؟دور تا دور قلبم می

واال یه عمره خیلی حرفارو نزدم و خیلی کارارو نکردم -

بزرگتری. وگرنه تا همین االن از اتاق واسه اینکه 

 انداخته بودمت بیرون.

 

شود که مالیم منحنی زیبای روی لب هایش، باعث می

 تر شوم. 

 جون خودت! بیا بشین اینجا کاریت ندارم!-

 

توانم جلوی خنده کند، نمیشکوک میرا که م قیافه اش

 گذارم.ام را بگیرم. بالشتش را سر جایش می
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ذاشتم. چیزی ندارم که بزنمت. آخه بیا بالشتم گ-

 پسرم اینقدر ترسو؟ خجالت بکش!

 

 دهد:نشیند و جواب میکنارم می

اگه بخوام از خودم دفاع کنم و مقابله به مثل کنم که -

. ولی گفتم که، متاسفانه خواهر واسم مثل آب خوردنه

 بزرگه ای!

 

اصال نشنیده ام چه گفته. حواسم به کبودی کمرنگ زیر 

 است. چطور ندیده بودم؟چشمش 

 بتام این چیه؟-
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خواهد سمت کبودی برود، در دست دستم را که می

 گوید:گیرد و با لبخند میمی

 چیزی نیست. -

 

 کنم اتفاقی افتاده.احساس می

 جوری شده؟با چی این-

 خوردم زمین. چیزی نیست.-

 

 شوند.لب هایم روی هم فشرده می

خواد دلت بوده نمیبه کسی که از دوسالگی همش ور -

 دروغ بگی. دعوا کردی؟
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باورش سخت است اما این کبودی کمرنگ به نظر 

 رسد جای مشت باشد.می

 

گیرد. بازد و نگاهش را از من میلبخندش رنگ می

دهد، ناباوری در صدایم تکان می سرش را که آرام

 گیرد.رنگ می

 با کی؟!-
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م دعوا کرده باشد. در این بیست شود که بتاباورم نمی

 و شش سال یکبار چنین چیزی ندیده ام!
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چند روز پیشا الرا رو توی یه مرکز خرید دیدم. دست -

تو دست با یه بی ناموسی! پسره از صد فرسخی 

د چه الشیه بی ناموسیه! بعد خواهر خر من مشخص بو

خام همچین اسکلی شده! تا خورد زدمش. ولی خب یه 

 ن زد و نتیجش شد این!مشتی ام او

 

شود. منگ مانده ام! الرا تو داری دهان بازم بسته نمی

 کنی؟! با خودت چه می

گیره؟ از اینکه رفته با دونی از چی بیشتر زورم میمی-

مشخصه هیچی جز بی ناموسی یکی دوست شده که 

ارزید حالش نیست. اگه طرف سرش به تنش می

نمش. فوقش چهار تا کردم که بگیرم بزر داغ نمیاینقد

رفتیم. گرفتم و میکردم و دست الرا رو میتهدید می

 ولی زدمش که دیگه دور و بر الرا پیداش نشه.
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 کنم:بی اراده و بهت زده زمزمه می

 م؟!من چجوری متوجه نشد-

 

 کشد.دستش را به زیرش چشمش می

پوشوندمش. اگه منظورت به اینه، که با کرم پورد می-

نوجوون که بودی فاز میکاپ آرتیست بودن یادته 

کردی؟ کردی مدلت و آرایشم میداشتی و منم میبرمی

از اون موقع دیگه همه چیو یاد گرفتم. البته که 

 بود.کبودیش خیلی کم رنگ بود و زیادم مشخص ن

 

 اینبار صدایم بلندتر است.
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چرا بهم نگفتی چیشده بتام؟ من حواسم نبود، توام -

تی؟ من بازم غافل شدم از الرا. فکر کردم گفنباید می

درست شده. فکر کردم ایندفعه هرچی بشه میاد بهم 

 میگه. ولی بازم هیچی نگفت.

 

کند و با محبت جواب پشت دستم را نوازش می

 دهد:می

ه چند بار بهت گفتم دیگه حواست چند وقت توی این-

به ما نیست، ولی واقعیتش هر دفعه از حرفم پشیمون 

دونی چرا؟ چون تو و خودم رو سرزنش کردم. میشدم 

سالها بیشتر از یه مادر حواست به من و الرا بود. خیلی 

وقتا با وجود تموم گرفتاریات، بازم بهمون رسیدگی 

بازخواست کنه. اینا کردی. کسی نمیتونه تورو می

که حواست به الرا وظیفه ی تو نیست سروین. این
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و گول کسی رو نخوره باشه تا اتفاقی براش نیفته 

وظیفه ی تو نیست. وظیفه ی پدر و مادرمونه. به نظر 

 من بهتره که الرا با مامان اینا بره رامسر.

 

کند؟ وقتی که الرا متوجه در اصل ماجرا چه تفاوتی می

دهد، چه شود و این مسیر را ادامه میتش نمیاشتباها

 تهران باشد یا رامسر؟کند که فرقی می

زنم بتام. باید ببینم چرا منی که رف میمن باهاش ح-

دفعه ی پیش اونقدر خوب باهاش برخورد کردم و 

بهش گفتم اگه همچین موردی باز پیش اومد اول با 

 ده؟خود من درمیون بذار، بازم سر خود اینکارو کر

 

 زند.پوزخند می
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تو یه جوری باهاش برخورد کردی که انگار کارش -

 بگه کافیه! اشکالی نداره و همین ک بهت

 

 گیرد:حرصم می

کنم. تونم تهدیدش کنم و بگم ال میکنم و بل مینمی-

تونم باهاش بد برخورد کنم چون الرا االن توی نمی

سن حساسیه بتام. اگه بهش بگم نکن و محدودش 

، یواشکی میره انجامش میده. خواستم بدونه کنم

کنم. گفتم بهم بگه که اگه باز کنارشم و محدودش نمی

خواست با پسری رابطه داشته باشه حداقل با طرف 

آشنا بشیم و روابطشون تحت کنترلمون باشه. تا دیگه 

پسره هر غلطی خواست نکنه. اذیتش نکنه. 

 چمیدونستم که راهم جواب نمیده؟

 طر بحثیه که روز تولدت کردین؟کنی بخافکر نمی-
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 کنم. به آنکه به او گفته بودم توبه روز تولدم فکر می

لیاقت نداری. جوری رفتار کرده بودم که انگار دارم 

گوید! کوبم. بتام راست میاشتباهش را در سرش می

من خراب کرده بودم! همان روز، هرچه رشته کرده 

ترسیده زی نگفته چون میبودم پنبه شد. الرا به من چی

 کاری که کرده به رویش بیاورم.که دوباره 

باشه، بازم من باهاش هر چه قدر هم که بی تاثیر -

تونم بذارم بره رامسر بتام. مامان . نمیکنمصحبت می

و بابا مثل من و تو روشن فکر نیستن. مامان جون سن 

و سالش جوری نیست که روابط نسل جدید رو درک 

ونجا اگه حرکت اشتباهی انجام بده، خیلی کنه. ا

بازخواست میشه. خیلی اذیت میشه. امسال سال 

 تونم بذارم توی همچین فضایی باشه. میکنکورشه. ن
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گیرد و من با خودم بتام ناامیدانه نگاهش را از من می

کنم که چطور باید به الرا بفهمانم سنش فکر می

فهمانم به او؟ مناسب این روابط نیست؟! چطور باید ب

 چطور؟

 

 قندسیاه #

 202پارت#

 

فکر کنم یه کاری داشتی که امشب اومدی به اتاقم -

 ؟نه

 

 زنم.افکار مشوشم را کنار می
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خواستم راجع به یه سری چیزا باهات اوهوم. می-

 حرف بزنم.

 

زند و دست به سینه نگاهم به تاچ تختش تکیه می

 کند.می

 خب؟-

 

کنم  دانم چطور بیانش م. نمیدانم از کجا شروع کننمی

که بتام عصبی نشود. او همیشه حتی در اشتباه ترین 

ممکن، پشتم را خالی نکرده، اما باز هم انتخاب های 

 ترسم.می
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گیرم در صورتش نگاه نکنم تا راحت بتوانم تصمیم می

 حرف هایم را بزنم.

اگه این مدت از سری چیزا مطلعت نکردم، فقط -

دی نگرانت کنم. ولی االن تصمیم خواستم بیخونمی

سبت به اتفاقی که برای تونم نگرفتم که بگم. من نمی

اده بی تفاوت باشم. خیلی تالش کردم، ولی علی افت

نشد. درسته اون دلم رو شکست، بهم دروغ گفت و 

بازیم داد، و خیلی چیزای دیگه که باید باعث بشن حتی 

هستم. این  نگاشم نکنم دیگه. میدونی که آدم کینه ای

کینه هم باعث میشه دیگه هیچوقت نتونستم علی رو 

با وجود کینه ای  دونی کهببخشم. ولی اینم خوب می

بودنم، اگه کسی رو دوست داشته باشم، براش همه 

کنم. من و پسر عموی علی، افتادیم دنبال قاتل کار می

نسیم. شاید بخندی و بگی مگه شما کاراگاهید؟ یا 

شرلوک هولمز نگاه کردین و جو گیر پلیسید؟ شایدم 
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شدین. ولی هیچکدوم از اینا نیست بتام. ما کلی سرنخ 

کردیم. تا پیدا کردن کسی که نسیم رو کشته پیدا 

تونم بی گناهی علی رو ثابت چیزی نمونده. بعدش می

 گیره.کنم و اونوقت دلم آروم می

 

 گذارد ادامه بدهم.نمی

و زده به نسیم، اگه کسی که اونجوری بی رحمانه چاق-

ه تو چاقو بزنه چی؟ اصال چرا پسر عموی همونجوری ب

کنه؟ تو این وسط چه ارو نمیعلی خودش تنهایی اینک

 سودی داری براش؟

 

 کنم لحنم جوری باشد که دلش نرم شود.سعی می

اون بیچاره دست تنهاس. هیچکسو نداره که توی -

 .این راه کمکش کنه. یه نفره از پسش بر نمیاد
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 گویم:و به خودم در دلم می

 "شاید هم بر بیاد"

 

 چهره اش گرفته و درهم شده.

نه هنوز. من خیلی دوستش دارم. ولی علی دامادمو-

میرم سروین. اگه یه مو از سرت کم شه، برای تو می

 من یه روزم دووم نمیارم! 

 

شود از حرف دانم بغضی که در گلویم جا گیر مینمی

خواهم بگویم. اما هرچه که می بتام است، یا چیزی

 !هست، این بغض واقعی ست. واقعیِ واقعی
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طر مامان و بابا نامزدیم رو بهم به احتمال زیاد، بخا-

زنم. وقتی بشنوه، توی اون حال داغون میشه. می

هرکاری کرده باشه و هرچقدرم که فیلم بازی کرده 

باشه و حتی اگه دوسم نداشته باشه، وقتی بفهمه 

دونی که هم ولش کرده، داغون میشه. می نامزدش

خواستم. برای همینم تصمیم داشتم میشه! این رو نمی

ذارم بعد از اینکه آزاد شد باهاش بهم بزنم. چون ب

خواستم توی این شرایط قوز باال قوز باشم. ولی نمی

، با این کار بینی که چاره ای نیست. ولی حداقل بتاممی

یه کمکی کردم. این رو ازم  تونم دلمو خوش کنم کهمی

دریغ نکن! نذار عذاب وجدان داشته باشم. اگه کاری 

کنم ات پیدا نکنه، تا همیشه فکر مینکنم و علی نج

تونستم نجاتش بدم. کردم، میشاید اگه یه تالشی می

 اگه بمیرم... من دیوونه میشم! دیوونه میشم!
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مقابل بتام، غروری ندارم. برای همین هم به اشک 

دهم. سرم که در آغوشش هایم اجازه ی بارش می

ام  آید، گریهشود و روی سینه اش فرود میده میکشی

شود. سینه ی پهنش من را به یاد علی شدید تر می

اندازد. به آنکه عادت داشت سرم را به سینه اس می

چسباند. اگر بمیرد، آن قد و باالی رعنا و سینه ی می

 پوسد؟پهن، زیر خروار ها خاک می

باشه. باشه خاله سوسکه. هرچی تو بگی. اینجوری با -

کنم که کمکت میبغض التماس نکن. اصال خودمم 

نجاتش بدی. خودمم هستم. اینجوری خیالمم راحته که 

حالت خوبه. دیگه از چیزی نترس. ظهر به بابا گفتم، 

االنم به تو میگم، سر بی گناه تا چوبه ی دار میره، ولی 

میره. پس دیگه غصه نخور. علی میاد باالی دار ن

 بیرون. بهت قول میدم!
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ه به بیمارستان آمده ام، تا همین حاال که از صبح ک

ساعت پنج عصر است و دارم وضعیت یکی از بیمار ها 

کنم، یک لحظه فکرم آرامش نیافته! از صبح را چک می

با فاطمه شاید چند کلمه به زور حرف زده باشم و حتی 

ای که همیشه پایه ثابت وراجی هایم هست هم حرفی 

 ندارم!

 

کند! به الرا و خطراتی که ممکن فکرم هزار جا سیر می

کنم. به دیدار دیشبمان با است تهدیدش کنند فکر می

افشین و دیدن دختر کتایون به همراه مردی که تا به 
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 گفت از آشنایان کتایونحال ندیده بودمش و یزدان می

است! به آنکه دختر کتایون من را آنجا دیده و قطعا به 

با افشین قطعا گوید! به آنکه کتایون مادرش می

ارتباطی دارد که دخترش آنجا بود. به آنکه قرار است 

چه شود! و بیشتر از همه، به آنکه امروزصبح به مامان 

گفته بودم که به خانواده ی علی زنگ بزند و بگوید که 

 ی میان من و علی نیست!دیگر ارتباط

 

همانطور که زخم یکی از مراجعه کننده های اورژانس 

بینم که کنم، فاطمه را میزدن تمیز می را برای تخیه

آید. از اتفاقات اخیر و همکاری ام با یزدان سمتم می

داند و نباید هم بداند! برا بتام هم به اجبار هیچ چیز نمی

فهمد که کسی از این حرف زده بودم وگرنه اگر یزدان ب

 کند!ماجرا چیزی فهمیده، تکه بزرگه ام را گوشم می
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 شب میای بریم بیرون؟!من دارم میرم، -

 

کنم این حال مناسب گذشت و گذار با خودم فکر می

 است؟

 نه یکم سرم شلوغه، یه وقت دیگه!-

 

لرزد و قلبم را به همراه گوشی ام در جیب روپوشم می

ست لرزانم پنس را کنار لرزاند. با دخودش می

آورم. دیدن نام عسل گذارم و دستکشم را در میمی

ی، برای هجوم محتویات معده ام وی صفحه ی گوشر

ست! فاطمه که انگار حالم به سمت مری و نای ام کافی

گیرد و نگاهش به صفحه ی را فهمیده کنارم قرار می

 پرسد:افتد. متعجب میگوشی می

 چرا جواب نمیدی؟-
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کشم و ت لرزانم را روی فلش قرمز رنگ میگشان

 گردانم.گوشی را به جیبم بر می

 زنم.نم حرف بزنم. بعدا زنگ میتواالن نمی-

 

 گوید:کشد که میچند ثانیه بیشتر طول نمی

 خوبی سروین؟!-

 

 کاش دستانم نلرزند! کاش!

 خوبم!-

 

 گیرد.زیر بازویم را می

 ند شو!زنم. بلنیستی! پاشو خودم بخیه می-
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شوم. حق با اوست! نه حالم خوب است و نه بلند می

 نفرت انگیز بخیه بزنم.توانم با این لرزش می

 

روم و مشغول عوض کردن لباس هایم به اتاقم می

لرزد و نام شوم. گوشی ام اینبار میان انگشتانم میمی

کنم بندد. اول با خودم فکر مییزدان رویش نقش می

ه تا برای جدایی ام از علی شاید او هم زنگ زد

زنم که بازخواستم کند. اما بعد به خودم نهیب می

جیف نگویم! چطور ممکن است به این سرعت خبر ارا

 جدایی ام از علی را فهمیده باشد؟ 

 الو؟-
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کنم و شود. گلو صاف میصدایم انگار از ته چاه بلند می

 گوید:او می

 سالم. کجایی؟-

 

 یم:گوان! اما به جایش میدوست دارم بگویم قبرست

بیمارستان. شیفتم تموم شده دارم میرم خونه. -

 چطور؟

 

تعللش برای پرسیدن چیزی که انگار بیخ گلویش گیر 

 کرده، کوتاه است!

 خوبی؟-

 

 قندسیاه#
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زنم. چقدر عجیب! پس بلد است حال آدم را پوزخند می

 هم بپرسد.

 خوبم. زنگ زدی همین رو بپرسی؟-

 ی خوبی؟!مئنمط-

 

کنم چیز هایی فهمیده. دوست دارم فریاد احساس می

آورم! اما به جایش نیستم! دارم کم میبزنم نه! خوب 

 کنم.سکوت می

 خوای باهام حرف بزنی؟می-

 

 پرخاشگر شده ام و دست خودم نیست!
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 خوام قطع کنم.خوام. کارت رو بگو زودتر. مینه نمی-

 

ه خروجی را در پیش زنم و رااز اتاقم بیرون می

 گیرم.می

 کار خاصی نداشتم. -

 

گوید!محال است کاری نداشته میدانم که دروغ می

توانم گویم نمیباشد و زنگ بزند. کسی که وقتی می

چند روزی باشم و اوضاع زندگی ام بهم ریخته، حتی 

شود به من زنگ بزند تا پرسد چه شده، چطور مینمی

هم... شاید هم واقعا کاری فقط حالم را بپرسد؟ شاید 

یده و زنگ نداشته. شاید هم جدایی ام از علی را فهم

زده تا او هم بازخواستم کند! اما چرا به جای آنکه سرم 

 پرسد؟فریاد بکشد و نیش و کنایه بزند، حالم را می
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 دهم:شوم، جوابش را میوارد پارکینگ که می

روز باشه پس. ممنون از اینکه حالم رو پرسیدی. -

 بخیر!

 توی ماشین منتظرتم تا حرف بزنیم.-

 

گاه جا خورده ام، روی مرد شود و نتماس قطع می

ماند. تکیه اش کند میسیاهپوشی که از دور نگاهم می

شود و من زیر لب گیرد و سوار میرا از ماشینش می

 کنم:زمزمه می

 تو رو کجای دلم بذارم؟-
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اشین به حرکت بندم، مبه محض آنکه در ماشین را می

شود و بدنم سمتش میافتد. چشمانم درشت می

 چرخد:می

 کجا میری؟ من ماشینم اینجاست!-

میریم یه جایی حرف بزنیم. حرف که زدیم دوباره -

 گردونم همینجا ماشینت رو برداری. برت می

 

با لب هایی که از حرص روی هم فشرده می شوند، 

آرام است! . مثل همیشه دوزمچشم به نیم رخش می

 آرام و بی حس و یخی!

رم. بعدا حرف کار داراجع به چی حرف بزنیم؟ من -

 زنیم. نگه دار.می
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انگار نه انگار که چیزی شنیده. با همان آرامش به 

دهد و هر لحظه صبرم را بیشتر رانندگی اش ادامه می

 کند.لبریز می

 شنوی؟با توام یزدان! نمی-

 خانوادت مجبورت کردن؟-

 

 داند!شوم. پس میمی خشک

 هیچکس مجبورم نکرد. خودم خواستم. منظور؟-

 برای همین حالت اینه؟-

 

 زنم:داد می
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حالم چجوریه ها؟ چجوریه؟ اومدی بازخواستم کنی؟ -

که چرا اینکارو کردم؟ زندگی خودمه! دلم خواست 

 ازش جدا بشم!

 

متنفرم از آنکه وسط دعوا بغضم بگیرد و حاال بغضم 

 گرفته! 

 

کند! او کند! نگرانم میسکوتش اینبار عصبی ام نمی

خواهد من را به جایی است. نکند میروی علی حساس 

 ببرد و برای کاری که کرده ام اذیتم کند؟!

 خوام بیام!نگه دار یزدان. من هیچ جا نمی-
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زند. لحنم آرام تر شده اما استیصال در صدایم موج می

 از ترس است! اینبار لرزش صدایم از بغض نیست،

خوای منو ببری یه جایی که کسی نیست بخاطر می-

 که کردم یه بالیی سرم بیاری آره؟ کاری

 

اگر در شرایطی عادی بودم، بخاطر این حرفی که 

خندیدم، اما نه حاال که خودم زده ام به خودم می

 شرایط روحی ام اینقدر آشفته است!

 یعنی اینقدر ترسناکم من؟!-
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خندند اما چشم کنم! لب هایش مینگاهش می

ش نه عصبی اند و نه بی احساس. هایش... چشم های

 فهمم که غم دارند!چشمانش غم دارند! من می

از تو بعیده! یعنی اینقدر ترسو بودی و نشون -

دادی؟ دل و جراتت برای نقشه کشیدن و لجبازی نمی

ترسیدی؟ اون کردن با من که خیلیه. االن یهو از من 

کردی گفتم گوش نمیموقع هایی که هرچی می

گفتی یهو ممکنه یه بالیی سرت ؟ نمیترسیدینمی

بیارم تا پاتو از گلیمت دراز تر نکنی؟ بد موقع ترسیدی 

خانم دکتر! دیگه ترسیدنت فایده نداره چون نجاتت 

 نمیده!

 

کشد. ترس مثل گردبادی غول پیکر، من را در خود می

 کشم:زنم و فریاد میگریه می یکهو زیر
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ت میاد از اذیت ازت متنفرم! چرا آزارم میدی؟ خوش-

ترسم. راحت شدی؟ کردنم؟ از ترسوندنم؟ آره ازت می

خوام پیاده شم. نگه دار حاال که فهمیدی نگه دار. می

 این لعنتی رو!

 

کشد که کنار از گفته ام چند ثانیه بیشتر طول نمی

ا ایستادنش، تمام ترسی که از او دارد. بخیابان نگه می

یم رخ خونسرد و شود. نفس زنان به ندارم پوچ می

کنم، کنم و همانطور که زار زار گریه میآرامش نگاه می

خواهد به من آسیب کنم او چطور میبا خودم فکر می

برساند؟ مگر حال من چقدر بد است که هرچه از دهانم 

 در آمد بارش کردم؟
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شوم و اشین پیاده نمیشود. از مر میگریه ام شدید ت

پوشانم و هق هق می به جایش صورتم را با دستانم

دهم. از صبح که به مامان گفته بودم گریه ام را سر می

به مادر علی زنگ بزند، نیازمند این گریه بودم و 

توانستم اشک بریزم! خواستم اشک بریزم. نمینمی

 شد که اشک بریزم!نمی

دم. گریه کردن چیز بدی م بهت گفته بویکبار دیگه ه-

 گریه کن. سبک میشی.نیست. وقتی حالت بده 

 

من را ترسانده بود که گریه ام را در بیاورد؟ این مرد 

 دیوانه است!

فهمه... هیچکس... هیچ... هیچکس... من رو... نمی-

 فهمه...نمی
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جمله ی تکه تکه ام، میان هق هق های بلندم، دل 

 کند!یسنگ را هم آب م

... خواستم... اما کسی... نخواستم... نمی... منمن-

 کسی... باور... نمیکنه...

 

افتم. من به یاد پیامی که عسل برایم فرستاده بود می

را مقصر کرده بود! وقتی او که رابطه ی خوبی با من 

داشت، اینطور رفتار کرده بود، رفتار بقیه و علی قرار 

 بود با من چه باشد؟

فهمه... من فهمه... نمی... هیچکس... نمیچکسهی-

 فهمه...کشم... نمییچه دردی... م

 

میان گریه هایم صدای آرامی که با مالطفت همراه 

 شنوم.است را می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 فهمم!من می-

 

 گویم:دارم و میدستم را از روی صورتم بر می

فهمی وقتی فقط یک قدم با فهمی! نمینمی-

شی و یه شبه همه ی خوشبختی فاصله داشته با

فهمی بین پدر و نمیزندگیت بره رو هوا یعنی چی! 

مادرت و کسی که دوستش داری بمونی یعنی چی! 

فهمی بازی خوردن از کسی که همیشه واسش رو نمی

کنی؟ چون بازی کردی یعنی چی! میگی چرا گریه نمی

مجبورم! من مجبورم قوی باشم. همه ی زندگیم قوی 

اهر و برادرم به منه. چون همیشه موندم چون چشم خو

ایستم و بودم و محکم و قوی میگو میباید براشون ال

کردم که انگار هیچ طوفانی تکونم جوری رفتار می

نمیده. چون چشم پدر و مادرم به منه. چشم همه به 
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منه. همه ازم انتظار دارن. همه ازم توقع دارن! حتی 

ه تصمیمی دونم وقتی بفهمه چعلی! حتی علی که می

اما منم آدمم! گرفتم با خودش میگه ازم توقع نداشته! 

 بخدا منم آدمم!

 

گیرد. مچ غمِ رخنه کرده در عسلی هایش، قوت می

گیرد و با کوبم را در هوا میدستی که به شانه اش می

تواند به آدم تمام اطمینان و صداقتی که یک صدا می

 گوید:القا کند می

ک فهمم و درکه میگی می دقیقا همینه ی اینایی-

 کشیدم.کنم. چون تک تکش رو می
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 گیرند. خودم هم همینطور!اشک هایم آرام نمی

خوام خوام. من فقط میمن درک کردنت رو نمی-

 کنم...نجاتش بدی. نجاتش بده. التماست می

 

هیچ کدام از رفتار هایم دست خودم نیست. تمام 

ک ماه کشیده ام، یک جا دارند مقابل دردی که در این ی

خندد و من، حال قصند و به ریشم میرچشمانم می

کند و کسی را دارم که دارد از یک بلندی سقوط می

 اندازد!برای نجات پیدا کردن به هرچیزی چنگ می

 

 .دهمگیرم و تکانش مییقه اش را در چنگم می
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کنم که نجاتش بدی... هرکاری بگی التماست می-

تونم تو نمیکنم. هرکاری... فقط نجاتش بده... می

اونجا بودنش رو طاقت بیارم... حاال که تموم شده... 

خوام حداقل تونم داشته باشمش... میحاال که نمی

 خنده...ببینم که حالش خوبه... که می

 

افتم. عکسی که روی به یاد دیروز و خانه ی یزدان می

ای باعث نفرتم شده  پیانوی گوشه ی سالن بود، لحظه

خواست سر به ی که آن لحظه دلم میبود. به اندازه ا

کنم، نفرتم از او تن علی نباشد! اما حاال که فکر می

برای یک لحظه بود! واقعیت این است که او چه قدر 

توانم نسبت به او بی تفاوت هم که بد باشد، من نمی

 توانم!باشم. نمی
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ریه هایم در ماشین افتد و هق هق گسرم پایین می

سوزد و مگر ظه دلم برای خودم میدر یک لحپیچد. می

 داریم حسی از این حس بدتر و غم انگیز تر؟ 

 

شود! انگار یزدانِ سرد و بی اهمیت هم دانم چه مینمی

کند و به مالیم دل به حالم می سوزند. مچم را رها می

گذارد و ترین شکل ممکن، دستش را پشت سرم می

سبد و کشد. پیشانی ام که به شانه اش می چیجلو م

شود، صدایی را از یزدان هق هق گریه ام شدید تر می

شنوم که آرامش بخش است! یا شاید بهتر است می

بگویم... از آرامش بخش ترین صداهایی ست که در 

 زندگی ام شنیده ام.

اسطوره ها، آدم بزرگا، همه ی اونایی که امید یک -

سایی که الگوی یک سری آدمن، لشکرن، همه ی ک
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ی کم آوردن. یک جایی شکستن و گریه یک جاهای

کردن. برای همینه که اسطوره شدن. چون بعد از 

شکست، قوی تر از جا بلند شدن. پس گریه کن. 

بشکن. زمین بخور. باید بشکنی و گریه کنی تا بتونی 

قوی تر شی. قوی تر از جات پاشی. تا آروم تر شی. 

ردی بهتر شدی، با هم راجع به علی و هروقت حس ک

اه های پیش رومون حرف بزنیم. تا بتونیم نجاتش ر

تونیم کاری کنیم. پس بدیم. اما وقتی آروم نشی نمی

 اول سعی کن حال خودت رو بهتر کنی!

 

زند و من میان تمام غم هایی که یزدان حرف می

کنم که کنم، با خودم فکر میبخاطرشان گریه می

و هم تواند مثل قند سفید باشد آدم، هم میچطور یک 

تواند به همه بگوید برای مثل شب سیاه؟ چطور می
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شکستن و گریه کردن خجالت نکشند، اما خودش غم 

هایش را پشت چهره ی سردش مخفی کند و با غرور 

تواند به کم حرف بودن سرش را باال بگیرد؟ چطور می

های  معروف باشد اما گاهی پشت هم برایت جمله

زدان... چطور قشنگ ردیف کرده و متعجبت کند؟ ی

تواند خدای خصوصیات متناقض باشد؟ چطور می

 تواند؟ چطور؟می

 

گذرد. یک دقیقه، ده دقیقه، چهل دانم چقدر مینمی

دقیقه یا یک ساعت. مهم نیست! مهم این است که 

خورد و من کنم وقتی گوشی ام زنگ میاحساس می

شوم، قوی تر شده ام! می مجبور به عقب نشینی

 یزدان گفته بود!همانطور که 
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دستم را روی گونه ی چپم می کشم و همانطور که 

کنم آورم، سعی میگوشی ام را از جیبم بیرون می

 اشک هایم را پاک کنم. 

 

دیدن نام عسل، برای دوباره منقلب شدنم کافی ست! 

 کنم اما نه اینقدرش را!عصبانیتش را درک می

 

  سیاهقند#

 207پارت#

 

 گوید:گرفته و می یزدان دستمالی جلویم

 کیه؟-
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گیرم و اشک هایم را با تعلل دستمال را از دستش می

کشم. از حرکتاتی کنم. از خودم و او خجالت میپاک می

که انجام داده بودم و حرف هایی که زده بودم و اشک 

 هایی که لباسش را خیس کرده اند!

م کرد. بهم یه سری حرف بار عسله. صبح پیام داد-

 خواد بقیه ی حرفاشو بارم کنه.ا میاالنم حتم

 

 گوید:جدی و محکم می

یا بالکش کن یا جوابش رو بده. اما ازش حرف نخور. -

همونجوری که زبونت واسه من شش متره، جواب اون 

رو هم بده. تو کار اشتباهی نکردی که براش خجالت 

 زده باشی.
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را مقصر  کنم. یعنی او منیهاج و واج نگاهش م

 داند؟نمی

 

خواهم گوشی را به جیبم بر شود. میتماس قطع می

خورد. با مکثی کوتاه و نگاه گردانم که دوباره زنگ می

کنم و گوشی را به گذرایی به یزدان، تماس را وصل می

 چسبانم:گوشم می

 الو؟-

 

کنم صدایم خالی از هرگونه لرزشی باشد و تا سعی می

 شوم!د زیادی موفق میحدو

 جب! باالخره روت شد جواب بدی.چه ع-
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 فشارم.پلک روی هم می

خواستی بگی امروز خوای عسل؟ هرچی میچی می-

 توی پیامت گفتی. حرف دیگه ای هم مونده؟

 

 خندد.با حرص می

روتم که خیلی زیاده. داداش بدبخت من تو زندون -

عوضی  بینه بعد توئهداره مرگو جلوی چشماش می

یه ی پسرای فامیل مارو بزنی؟ دوره افتادی که مخ بق

 دیدی علی نمیشه افتادی دنبال یزدان؟

 

قلبم لحظه ای می ایستد! سرما از نوک انگشتان پایم 

 کند.شود و تا فرق سرم ادامه پیدا میشروع می
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معلوم هست چی داری میگی؟ من با یزدان چیکار -

 دارم؟

 

شود. یزدان نم کشیده میگوشی یکهو از میان انگشتا

چهره ای برزخی، گوشی را به گوشش چسبانده و ا ب

 گوید:می

جرات داری اونی که به سروین گفتی یه بار دیگه به -

 منم بگو دختر عمو!

 

 فهمم!افتد! واقعا نمیفهمم چه اتفاقی دارد مینمی

وقتی بهم زنگ زدی این اراجیف رو گفتی بهت چی -

 ارو به کسی گفتی! نگفتم؟گفتم؟ گفتم نفهمم این
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گوید که صدای یزدان باال دانم عسل چه میمین

 رود.می

بذار یه حرمتی بینمون بمونه. یه جوری رفتار نکن -

انگار خودت خیلی پاکی. یه جوری حرف نزن انگار 

داداش بدبختت که سنگش رو اینجوری به سینه 

چرا عادت  زنی تو این ماجرا اصال مقصر نیست!می

و بگیرید سمت ید هرچی میشه انگشت اتهام رکرد

 من؟
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 گذارد عسل حرف بزند.نمی
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اگه بفهمم دهنت رو باز کردی و این شر و ورارو جای -

بینی عسل. بار آخرت دیگه ای گفتی، اون روی منم می

زنی به سروین! تو حق نداری برای هم باشه زنگ می

یم بگیری. هر دختر دیگه بقیه تعیین تکلیف کنی و تصم

ای بود با شرایطی که برادرت داره نامزدیش رو بهم 

کردن. دخترشون کرد خانوادش میزد. خودشم نمیمی

رو که از سر راه نیاوردن. اینارو به خانوادت هم بگو. 

سروین مقصر نیست. اینقدر انگشت اتهامتون رو 

 نگیرید سمت بقیه. یکم درک و شعور داشته باشید!

 

 گوید:می دهد و یزدانل جوابی میسع

این افکار زشت و کثیفت رو بذار کنار. برای همین  -

امثال توئه که بهمون میگن جهان سومی! دلیل 

زنه یا با کسی نمیشه که هر کی با هرکی حرف می
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دیده میشه حتما صنمی باهاش داشته باشه. با 

آبروی مردم بازی نکن و بشین سر جات. وگرنه بد 

 ! بینیمی

 

آورد و شود، گوشی را پایین میجمله اش که تمام می

 کند.تماس را قطع می

 

آیم و گیرد، از بهت در میگوشی ام را که سمتم می

آید که باید نفس بکشم. مشت عرق کرده تازه یادم می

 زنم:کنم و ناباورانه لب میام را باز می

 عسل... چی میگفت؟ منظورش چی بود؟-
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یرون نگیش را بفشارد و نفس سشقیقه اش را می

فرستد. ماشین را که روشن کرده و راه می افتد، به می

 آید:حرف می

امروز به منم زنگ زد. گفت سروین نامزدیش رو بهم -

زده و البد به خاطر وجود توئه. مثل اینکه دیروز من و 

تورو جلوی در خونه ی من دیده. سوار موتور. با 

نه و دلیل بهم زدن خودش فکر کرده چیزی بینمو

 یت هم همینه.نامزد

 

 دهد:کنم و او ادامه میبا دهانی نیمه باز نگاهش می

بهش گفتم اصال همچین چیزی نیست و با زبون -

خوش ازش خواهش کردم این حرفارو پخش نکنه. 

خواد همینارو زدم میاالن که بهت زنگ زد حدس می

واستم خبهت بگه. برای همین گفتم جوابش رو بده. می
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ابی باهاش برخورد کنم تا حساب ایندفعه درست و حس

 کار دستش بیاد.

 

لرزند. اگر این هارا به علی و خانواده اش لب هایم می

 بگوید چه؟

 اگه به کسی بگه چی؟-

نمیگه. االن که اینجوری باهاش حرف زدم نمیگه. منو -

دونه وقتی یه چیزی بگم بهش عمل میشناسه. می

ی میشه اگه پیش کسی حرفی بزنه چدونه کنم. میمی

 کنم.و باهاش چیکار می

 

نگران خودم نیستم. من که رابطه ام با این خانواده 

تمام شده. نگران یزدانم و حرف هایی که ممکن است 

 پشتش در بیاید!
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اندازم و مشغول بازی با انگشتانم سرم را پایین می

ل شوم. دروغ است اگر بگویم از آنکه یزدان مقابمی

حمایت کرده بود غرق خوشی نشده عسل آنطور از من 

بودم اما حاال، فقط و فقط احساس گناه و عذاب وجدان 

کنم. مقصر تمام اینها من هستم. اگر آن شب به آن می

شد من را با رفتم، دیروز یزدان مجبور نمیمهمانی نمی

خودش به باشگاه افشین ببرد. آنوقت عسل مارا 

 شناخت.را نمیایون در باشگاه من دید و دختر کتنمی

خوام یزدان. حق با تو بود! فوضولی ها و معذرت می-

 لجبازی های من باعث این اتفاق شد.

 

کنم. اخم نگاهش می شود،سکوتش که طوالنی می

هایش باز نشده اند اما از سفت و سختی صورتش کم 
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مانم تا باالخره به شده. آنقدر خیره به نیم رخش می

 یاید.حرف ب

فایده ای نداره. به جاش یاد بگیر از سرزنش کردن -

 این به بعد کاری نکنی که به ضرر جفتمون تموم بشه.

 

 دهم.سرم را تکان می

 باشه. قول میدم به حرفات گوش کنم.-

 

کند. اینبار هم چشمانش لبخند باالخره نگاهم می

 زنند و هم لب هایش.می

 چه دختر خوبی!-
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گیرم. او نمیا اند و من نگاهم رچرخاو سرش را می

توانم بگیرم. احساسی عجیب دارم! احساسی که نمی

کنم که در خودش هم آرامش دارد و هم لذت. باور نمی

 حالم به این سرعت عوض شده باشد.

 

بعد از لحظاتی طوالنی، چشم از مرد کنار دستم 

 گیرم و با خودم فکر میکنم:می

 "تونه قشنگ باشه؟مگه یه تعریف معمولی چقدر می"
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نزدیک به کافی شاپی که اولین قرارمان در آن رقم  

 دارد. خورده بود، نگه می

 چرا اینجا؟-

 

 کشد.ماشین را خاموش کرده و دستی در موهایش می

 پیاده شو.-

 

چرخانم. اگر یزدان به چشمانم را در حدقه می

 ارد!سواالتت جواب درستی بدهد جای تعجب د

 

نشینیم، منو را پشتی میزی روبه روی هم میوقتی 

 دهد.سمتم هول می
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گردم و انگشت اشاره بی حوصله میان نوشیدنی ها می

 گذارم. ام را روی لیموناد می

 همین.-

 

دارد. کشد و از روی انگشتم بر نمینگاهش را پایین می

کنم متوجه انتخابم بینم، گمان میتعللش را که می

گذارم و دقیقا زیر انتخابم میانگشتم را  نشده.

 گوید:می

 لیموناد.-

 خوای حلقت رو از دستت در بیاری؟نی-

 

دستم را  فهمم که نگاهش به حلقه ام بوده!تازه می

برم. با آنکه بابا گفته بود کشم و زیر میز میعقب می
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حلقه ات را به خانواده ی علی برگردان، اما نتوانستم 

او در زندگی ام مانده، باز  نم. هرچه ازاین کار را ک

 گردانم اال همین حلقه!می

 

 گویم:ابروهایم به هم نزدیک شده اند وقتی می 

 نه. چطور؟!-

 

سرش پایین افتاده و نگاهش اینبار به حلقه ی خودش 

گره خورده. با انگشت شستش، حلقه اش را در 

 دهد. انگشتش بازی می

نامزد  . اگه قرارهحلقه هامون شبیه به هم نیست-

 باشیم باید حلقه هامون شبیه هم باشن.
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 شوم. دست به سینه می

خب تو یه حلقه بگیر شبیه حلقه ی من. من حلقم رو -

در نمیارم! در ضمن، چه نیازی بود بگی ما نامزد 

شد بگی دوستتم؟ یه چیزی که نیازی هستیم؟ نمی

 نباشه فیلم بازی کنیم؟

 

 شیند.نر گوشم میصدایش بی هیچ انعطافی د

گفتم نامزدمی و اون مرتیکه ی خرفت دیروز -

گفتم. یادتم کرد. وای به وقتی نمیاونجوری نگات می

 نره که مقصر این اتفاقا کیه!

 

آیم کنم. هربار مینفسم را کالفه و پر حرص فوت می

به خوش اخالقی هایش امید وارم شوم، با اخالق 

 وبد.کگندش من را با مغز به زمین می
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اصال ما که دیشب همینجوری رفتیم پیش افشین. -

اصل کاری چیزی که نباید میدیده رو دیده. تو زیادی 

سخت گیری. یه حلقه که دیگه این حرفارو نداره. کی 

 فهمه این دوتا حلقه با هم فرق دارن؟ می

 تو حواست نبود ولی من دیشب حلقه ننداخته بودم!-
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کشم و روی میز حرفش، دستش را جلو می با اتمام

 گذارد.می

 دستت رو بیار جلو.-
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دهم و از حرفی که چند دستم را کنار دستش قرار می

 شوم! ثانیه پیش به زبان آورده بودم، پشیمان می

این دوتا با هم فرق ندارن خانم دکتر؟ یکی طال -

سفیده اون یکی زرده. یکی ساده س اون یکی پر 

 نگین. 

 

 برم.اره دستم را عقب میبدو

 من حلقم رو در نمیارم. خودت یه فکری بکن!-

 

همان لحظه پیش خدمت برای گرفتن سفارشات به 

کنیم. به شود و هر دو سکوت میمیزمان نزدیک می

محض رفتنش یزدان با لحنی تمسخر آمیز لب باز 

 کند:می
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گفت من به چیزی یکی بود چند روز پیش می-

وابستگی به هرچیزی خطرناکه! اما  دلبستگی ندارم.

 حاال خودش به یه حلقه وابستس!

 

بندد. چگونه به او حالی کنم که چیزی راه گلویم را می

این حلقه دلخوشی من است؟ چگونه به او حالی کنم 

کنم افتد، گمان میکه هروقت نگاهم به این حلقه می

هنوز هم چیزی بین من و علی مانده؟ چگونه به او 

 م که این حلقه یادگار روزهای خوب من است؟نبفهما

 

ریزم بلکه حرف تمام نگفته هایم را در چشم هایم می

شود نگاه نگاهم را بخواند! و او یزدان است! چطور می

پر حرفت را نخواند وقتی نگاه خودش همیشه ی خدا 

 پر از حرف است؟
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نه حرف من نه حرف تو. یک جفت حلقه ی جدید -

ی جفتمون. هروقت نیاز بود ازشون ادیم برسفارش می

 کنیم. استفاده می

 

کنم پس نیازی نیست که حلقه ی با خودم فکر می

خودم را از دستم در بیاورم. فقط مواقعی که قرار است 

به آن مهمانی و آرایشگاه کتایون بروم حلقه ی جدید 

 کنم.را با حلقه ی خودم عوض می

 باشه قبوله!-

صلی. به نظرت ستاره به اخب پس بریم سراغ بحث -

 کتایون میگه که تورو دیشب دیده؟

 

 شود. لعنت به من!با یادآوری اش آه از نهادم بلند می
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فکر کنم بگه. لعنت به این شانس. اصال چجوری این -

بچه به این سرعت من رو شناخت؟ بچه ای به این 

سن و سال باید به این زودی مشتری آرایشگاه 

 مادرش رو بشناسه؟

 

 دهد:فکر جواب میتم

احتماال چون یکبار از خفگی نجاتش دادی چهرت -

توی خاطرش مونده! اینارو بیخیال. دیشب متوجه یه 

 چیزی شدم سروین.

 

 کشم.کنم و سرم را جلو میکنجکاوانه نگاهش می

 گردنبند ستاره توی گردنش نبود. -

 خب شاید زیر لباسش بوده.-
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 د.دهمیسرش را به چپ و راست تکان 

زد، مطمئنم که نبود. زمانی که داشت با تو حرف می-

دور گردنش رو خوب نگاه کردم. هیچ زنجیری دور 

 گردنش نبود.
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 اندازم.شانه باال می

دلیل نمیشه اون گردنبند همیشه توی گردنش باشه -

 که. 
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این چند باری که رفتی توی آرایشگاه کتایون، -

 گردنش؟توی  ندیدیگردنبند رو 

 

رفتم خوب کنم. با آنکه هر وقت به آنجا میفکر می

فهمم در بینم و میکردم تا هرچه میحواسم را جمع می

خاطرم بماند، اما اصال به یاد ندارم که گردنبندش را 

 دیده باشم.

نه ندیدمش. شاید دیدمش و یادم نمیاد اما هرچی -

ادم از ی ست کهکنم دیدن این گردنبند چیزی نیفکر می

 بره.

اون روزی که من خونه ی کتایون بودم، همین مردی -

که دیروز همراه ستاره بود، خونه ی کتایون بود. به 

گمونم وقتی داشتم از ستاره راجع به گردنبند 

پرسیدم، فهمید. چون همون موقع ستاره رو صدا زد می
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و خواست از من جداش کنه. چرا اون مرد باید به 

 ه؟س باشی حساهمچین چیز

 

به مردی که دیروز همراه ستاره دیده بودمش فکر 

کنم. در نگاه اول یک مرد قد بلند و چشم ابرو می

دیدم با صورتی جدی و خشک. یک مشکی جذاب می

 چیزی بود شبیه به یزدان!

نه یزدان. اینایی که میگی دلیل نمیشه چیزی پشت -

هم  تایوناین ماجرا باشه. قطعا پلیس گردنبند رو به ک

وی بازجویی نشون داده. شاید چون گردنبند شبیه به ت

گردنبند ستاره بوده، ترسیده که کسی اون رو توی 

گردن ستاره ببینه و جلب توجه کنه. ممکنه قضیه رو به 

همون مردی که دیشب دیدیم هم گفته باشه. برای 
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همین هم اون در مقابل حرکت تو عکس العمل نشون 

 داده!

 

را روی پیشانی و شقیقه  ره اشو اشاانگشت شست 

اش می کشد. نگاهش به جایی ست و فکرش دور از 

 کند.اینجا سیر می

اگه اینجوری که میگی باشه، چرا کتایون همون موقع -

که این فکر زده به سرش، گردنبند رو از گردن 

دخترش در نیاورده؟ اگه به اون مرد گفته باشه، قبلش 

کرده. چرا بعدش یم مییی قاهم باید گردنبند رو یه جا

 گردنبند رو در آورده؟

 

 دانم چیست!یک چیزی در سرش هست که نمی
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اون حرفی که توی سرته بگو یزدان. بگو دقیقا -

 منظورت چیه.

 

 کند.نگاهم می

من میگم یک چیزی این وسط درست نیست! دقیقا -

یک روز بعد از اتفاق، از کتایون بازجویی شده. گردنبند 

سیدن که این گردنبند رو دادن و پربهش نشون رو 

ترسیده و گردنبند جایی دیده یا نه. پس باید می

کنه؟ کرده. اما این کار رو نمیدخترش رو گم و گور می

چرا؟ چرا اون روز اون مرد تا دید من دارم با ستاره 

زنم، ترسید؟ چرا دقیقا بعد از او روز گردنبند حرف می

 دیدیم؟رو توی گردن ستاره ن

 

 کنم. ی فکر میمک
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 دونی اسمش چیه؟نمی-

دونم ولی اسمش ماهانه. ماهان! فامیلیش رو نمی-

دیشب بین حرفاش با افشین فهمیدم. اینجوری که 

 مشخصه رابطه ی خوبی هم با افشین داره. 

 دونی چه نسبتی با کتایون داره؟نمی-
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کشم یدهد. پوفی ممیسرش را به چپ و راست تکان 

 گوید:و او می

شک نداشتم کتایون و خانوادش یه ربطی باید به این -

ماجرا داشته باشن. وقتی ماهان که از آشناهاشه، با 
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افشین سر و سری داشته باشه و دخترش رو بیاره 

باشگاه اسب سواری افشین، یعنی یه چیزی بینشون 

 هست. یعنی داریم راه رو درست میریم.

 

 پرسم:ش میتوجه به گفته ابی 

 من حاال باید چیکار کنم؟ دیگه نرم آرایشگاه کتایون؟-

 

 دهد:سرش را به چپ و راست تکان می

دونم. از یه طرف خوبه. اینکه بدونه تو طرف نمی-

کنم خودش یه جور اطمینان آدمای افشینی، فکر می

بده بهش. که خطری نیستی براش. ولی از یه طرف، تو 

که ری معرفی کردی پیش کتایون دختخودت رو 

پرستاره بچه هاس و وضع مالی متوسطی داره. اما 

 کسی که میره باشگاه افشین آدم مایه داریه. 
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 پرم:میان حرفش می

تونم بگم کسی که باهاش جدیدا نامزد کردم می-

خیلی پولداره. توی آرایشگاه زنونه خیلی حرف زده 

با کتایون حرف تونم همینجوری که دارم میشه. می

 ی حرفام اینم بگم.زنم ال به المی

 

 دهد.سرش را آرام تکان می

زنه فکر بدی نیست. اما اینجوری دیگه به سرش نمی-

که برای پرستاری از دخترش بهت پیشنهاد بده. چون 

 کنه تو دیگه نیازی به پول نداری.با خودش فکر می

ه. واسه حاال فعال همین که این گند رو جمع کنیم کافی-

 .کنیمه فکری میبقیش ی
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کنم رسد. گلویی تازه میهمان لحظه سفارشاتمان می

 و از یزدان می پرسم:

 تاحاال به قیافه ی ستاره دقت کردی؟-

 

هنوز در فکر است و حتی به لیوان نوشیدنی اش میلی 

کند و به نشان نداده. نگاهش را از گوشه ای می

 نگرد:چشمانم می

 گفتی؟هوم؟ چی -

 ت کردی تاحاال؟افه ی ستاره دقمیگم تو به قی-

 

 دهد.سرش را آرام تکان می

 آره خب. دختر خوشگلیه!-
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 زنم.به رویش لبخند می

خوشگله. ملوس و نازه. ولی منظورم اینا نیست. این -

افتاد، چند باری که دیدمش، هربار که نگاهم بهش می

  فهمیدم کی!کردم شبیه یکیه ولی نمیحس می

 

 کند.چشم ریز می

 خب؟!-

 تا اینکه دیشب فهمیدم به تو شباهت داره!-
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 گوید:اولش شبیه به کسانی که هنگ کرده اند می

 ها؟!-

 

زند. متعجب و کمی حرص و بعد، یکهو زیر خنده می

 زنم:زده لب می

 کجاش خنده داره؟-

 

خودم  کند خنده هایش را جمع کند اما من باسعی می

ی خنده وز هم بخندد! کاش وقتمی گویم کاش هن

 آید، همیشه بخندد!اینقدر به صورتش می

 یه لحظه یه چیزای بدی اومد تو سرم. معذرت!-
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دانم به چه چیز گیرم تا نخندم. با آنکه میلبم را گاز می

 پرسم:فکر کرده می

 چی اومد تو سرت مگه؟-

 

 گیرد.میشیطنت در نگاهش رنگ 

 وی!فیلمای جم تی-

 

 زنم!خندم و بشکنی در هوا میمی آزادانهاینبار 

آفرین! فکرش رو بکن. توی جوونی و جاهلی با -

کتایون رابطه داشتی، بعد کتایون ازت حامله میشه و تو 

کنی. بعدش برای انتقام از تو میاد و زنت رو ولش می

 کشه. به نظرت جور در نمیاد؟!می
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ش پر از خنده، سعی در جمع کردن لب های با صورتی

 گوید:دارد وقتی خیره در صورت خندانم می

فهمی داری با کی شوخی اینقدر پررو نباش دختر! می-

 کنی؟!می

 

گذرد! چه باید اعتراف کنم که با یزدان، زیاد هم بد نمی

کند منی که حاال اینطور لبخند به لب کسی باور می

ی پیش مثل ابر بهار گریه دارم، همانی هستم که کم

لبی اش این است که هم خودش باعث کردم؟ جامی

بود گریه کنم و هم خودش حاال باعث شده که شده 

 بخندم.

تو کبریت بی خطری! خیالم ازت راحته برای همین -

 کنم مستر ربات!باهات شوخی می
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کند به صدایش کمی کشد و سعی میسرش را جلو می

 خباثت ببخشد.

ت پیش که توی ماشینم داشتی از ترسم یک ساع-

 لرزیدی. یادت رفت؟یم

 

زنم و وقتی آخش در از زیر میز محکم به پایش می

 گویم:آمد، با لبخندی پر حرص می

نخیر! اصال هم یادم نرفته که چطور ترسوندیم و -

 کنم!مطمئن باش تالفی می

 

خورد و بی آنکه همانطور که کمی از نوشیدنی اش را می

محو به  ش را ثانیه ای از صورتم بگیرد، تبسمینگاه

 پاشد.صورتم می
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 منتظرم خانم دکتر!-
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نشینم تا من زمانی که کنارش روی صندلی ماشین می

را به بیمارستان برگرداند، متوجه تعللش برای به 

شوم. بی آنکه حرکتی برای حرکت آوردن ماشین می

روشن کردن ماشین انجام بدهد، خیره به روبه رو 

 مانده. 

 شده؟ چیزی-
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کشد و با مکثی کوتاه، سرش را لبش را در دهانش می

 چرخاند.میسمتم 

 خوام.یه کاری ازت می-

 

دهم تا حرف پرسشگرایانه و متعجب، سرم را تکان می

بزند و بعد از لحظاتی نه چندان بلند، بی آنکه نگاه 

 زند:مستقیمش را از چشمانم بگیرد لب می

مونجوری که خودت این یک هفته به زندگیت برس. ه-

فتابی تا چند وقتی آرایشگاه کتایون آ خواستی. بهتره

نشی. شاید اصال دختر کتایون یادش رفته باشه چیزی 

به مادرش بگه. اما وقتی تورو اونجا ببینه، یادش 

افته و میگه. اگه هم تا االن گفته باشه، وقتی فاصله می

 ی رفتنت به اونجا زیاد بشه، ممکنه کتایون همچین
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چیزی رو از خاطر ببره. پس بهتره که یک ماهی اونورا 

 نری.

 

کنم حرف دهم. گمان میکر و آرام، سری تکان میمتف

 هایش تمام شده اند اما اینطور نیست!

نیازی نیست که دیگه باهام بیای به مهمونی. -

 امیدوارم ایندفعه به حرفم گوش کنی. 

 

ز هم دانم که مظلومیت فایده ای ندارد اما بامی

ش کرده و لب دهم. چشمانم را پر از خواهانجامش می

 کنم.جمع می هایم را

 آخه چرا؟-
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گیرد و انگشت اشاره اش را نگاهش را از صورتم نمی

 کشد.باال می

خورم سروین! پس اینجوری گول این چشماتو نمی-

 نگام نکن!

 

کشم که لبخند فرو خورده اش از آهی نمایشی می

 اند.مچشمانم دور نمی

اگه فیلم بازی کردنات تموم شدن، بگم که چی -

 خوام!می

 

 م غره ام اینبار واقعی ست!چش

 این همه امر و نهی کردی، هنوز تموم نشده؟-
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دهم. حالم را حسابی دهد و اهمیتی نمیجوابی نمی

فهمیدم که این مرد به گرفت! باید از همان اولش می

 هیچ صراحی مستقیم نیست!

 

ندازم و چشمان منتظرش را اه سمتش مینیم نگاهی ب

 دهم.سرم را تکان میبینم، با بی محلی، که می

 کنی؟خو بگو دیگه! استخاره می-

 میشه یکم با لیال صمیمی بشی؟-

 

 دهم:کنم و گیج جواب میمتعجبانه نگاهش می

 که چی بشه؟!-
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نشیند و پیشانی اش را لمس صاف سر جایش می

 کنند!التی جذاب جلوه میکند. حرکاتش در هر حمی

افتاد و زندان افتادن بعد از اتفاقی که برای نسیم -

علی، حال روحی خوبی نداره. صمیمی ترین دوستاش، 

اتفاقایی براشون افتاد که قبولش براش   راحت نیست! 

 امروزم مادرم زنگم زد و یه دور مفصل گریه کرد. اگه...
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دقت تمامیِ اندازد. با ش میمکثی میان جمله ا

. انگشتان دستی که دور گیرمحرکاتش را زیر نظر می

زنند. فکش برجسته شده فرمان پیچیده، به سفیدی می

 و گره ی میان ابروهایش، کور ترین گره ی دنیاست!
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کردم اگه مثل سابق بودیم با هم، خودم سعی می-

ن خواد ایکاری کنم حالش بهتر بشه. ولی نه اون می

فاصله ی بینمون رو بشکنه، نه من قصدش رو دارم. 

دورم رو گشتم، کسی رو پیدا نکردم که اینکار هرچی 

تونی اینکار رو رو انجام بده. فقط تویی که فعال می

 بکنی!

 

شوم. دانم چه بگویم! متفکر به گوشه ای خیره مینمی

بیشتر از آنکه پیشنهاد یزدان فکرم را درگیر کرده 

کند. چرا با ه اش با لیال حواسم را پرت میباشد، رابط

نیستند؟ اصال مگر قبال چطور بودند؟ االن  هم مثل سابق

 چطورند با هم؟ 

 کنی؟!قبول می-
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کنم و یک آن، جرقه ای در سرم زده نگاهش می

 شود!می

 شرط داره!-

 

 کند.سرش را کمی کج می

 خب؟!-

 

، با کنم و دست به سینهبدنم را به سمتش متمایل می

دیت شود. جخندم. رنگ نگاهش عوض میخباثت می

خندد و انگشتش را در رود و او هم میرتش میاز صو

 دهد:هوا تکان می

تونی رو فکر نکن چون ازت یه چیزی خواستم می-

 سرم سوار بشیا!
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کنم و پنجه هایم را شبیه به خنده ام را خبیثانه تر می

با لحنی که  کشم وپنجه ی حیوانات درنده باال می

 گویم:کنم ترسناک باشد میسعی می

ری یکم از این گوشتت رو بخورم تا میزان اگه بذا-

 کنم!زهرمار بودنش رو بسنجم، پیشنهادت رو قبول می

 االن تو یعنی شیری یا ببر؟!-

 

این را در حالی می گوید که کنار چشمانش چین خورده 

ت و روی لب هایشم منحنی قشنگی شکل گرفته! دوس

دارم از صورتش عکس بگیرم. مثل همان عکسی که 

اصطبل اسب ها از من گرفت و هرکاری کردم در 

عکس را برایم نفرستاد! گفت که اگر دختر خوبی بمانم 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فرستد. و لجبازی هایم را کنار بگذارم آن را برایم می

 مردک نامردِ لعنتی!

 

گیرد و دهم، لبخندش وسعت میسرم را که تکان می

 دهد.امزه و مصنوعی میان ابروهایش جا میاخمی ب

 بیه یه پیشی ملوس شدی! بیشتر ش-

 

افتادند. به صدایم دلخوری ای پنجه هایم پایین می

 بخشم.افراطی می

 گیری؟!تو چرا هیچوقت منو جدی نمی-

 

باز هم لبخندِ دیدنی اش و باز هم منی که دوست دارم 

 عکسی از این حالت چهره اش بگیرم.
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 ه بچه! اینقدر نپیچون منو!منو بدجواب -

کنم کاری کنم که خواهر جونت از قبوله! سعی می-

تنهایی در بیاد و حال روحیش بهتر بشه. به شرطی که 

 از این به بعد، هرچی ازت پرسیدم، من رو نپیچونی!
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کنم، از لبخندش دست بر خالف چیزی که فکر می

 کند.را ریز می کشد و فقط، چشمانشنمی

بینمت، از اول تا آخرش باید میاینجوری که هر وقت -

 جواب سواالی تورو بدم!
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 اندازم.شانه باال می

 این شرطمه! دیگه با خودته!-

 

کند و لحظاتی، با همان لبخندِ لعنتی اش، نگاهم می

نشیند. ماشین را چرخاند و صاف میبعد، سرش را می

کنم افتد. با خودم فکر میکند و به راه می روشن می

منفی ست! اما هنوز ثانیه ای از این فکر  حتما جوابش

 گوید:نگذشته که می

پس بذار یه قانون چهارمی بذاریم بین خودمون. -

 نظرت چیه؟

 

متعجب به اویی که حواسش را به رانندگی اش داده 

کنم که اما همچنان لبخندش را حفظ کرده، نگاه می

 گوید:می
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یشتر داری که یه سوال بپرسی! نه بفقط حق  هر روز،-

 نه کمتر. قبوله؟

 

با لب هایی که کش آمده اند، گوشی ام را از کیفم 

توانم از وسوسه ی گرفتن کشم. من نمیبیرون می

عکسی از او بگذرم. یا شاید بهتر است بگویم، عکسی 

 از لبخند او!

 

کنم و گوشی را باال دوربین جلوی گوشی را باز می

شود و به میگیرم. یزدان حواسش جمع من می

 گوید:سرعت می

 عکس نگیریا سروین! خوشم نمیاد!-
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 گویم:خندم و میمی

 بخند ببینم!-

 

 کشد. اخم هایش را در هم می

کنم گفتم نگیر. بیارش پایین! دارم رانندگی می-

 حواسم رو پرت نکن!

خوام به عنوان رسیم پشت چراغ قرمز. میاالن می-

داشته باشیم.  ع شراکتمون، یه عکس یادگاریشرو

حاال یکی از همون لبخندایی که یکم پیش داشتی، رو 

 به دوربین بزن. بدو!

 

ایستند، از داخل ماشین ها که پشت چراغ قرمز می

کند و آرام کند. نگاهم میبینم که نگاهم میگوشی می
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آید. چند لحظه طول آرام لبخند روی لب هایش می

و به محض نگاه نگاهش را به دوربین بدوزد  کشد تامی

کنم و گوشی را پایین کردنش، فیلم را قطع می

 آورم. می

 تموم شد!-

 

او با اخمی مصنوعی چشم از چشمان خندانم کنده و 

کنم که چقدر خوب شد به جای من با خودم فکر می

عکس، این لحظه را با فیلم ثبت کردم. بی آنکه یزدان 

 بفهمد!
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 یزدان#

 

گردانم تا ماشینش را ن را به بیمارستان بر میسروی

رود، لحظاتی شود و میبردارد. وقتی از ماشین پیاده می

مانم و به جایی که را در همان حالتی که هستم می

شوم. چهره ی دختری که دانم کجاست، خیره مینمی

از  هنوز هم بوی مالیم عطرش در فضای ماشین مانده،

ود. اگر بخواهم صورتش را شمقابل چشمانم محو نمی

 توانم خالصه اش کنم!توصیف کنم، در یک کلمه می

 با مزه!-
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زنم. امروز گویم و بی اراده لبخند میاین را زیر لب می

وقتی صورتش را خبیث کرده بود، وقتی خندیده و چال 

لپش را بیرون انداخته بود، وقتی شیطنت کرده و وقتی 

همه ی آن لحظات همین ضولی اش گل کرده بود، در فو

 بست!یک کلمه در ذهنم نقش می

 

خواهم به گریه هایش فکر کنم. مثل تمام نمی

حرکاتش و صورت بامزه اش، گریه هایش هم من را 

اندازد. درست مثل سالها پیش که وقتی به یاد لیال می

دیدم، لپش را چشم های پر از شیطنت لیال را می

ندم، امروز هم دلم توانستم میچالفتم و تا میگرمی

خواسته بود در جواب شرطی که سروین برایم گذاشته 

 بود، آنقدر با حرص لپش را بکشم که جیغش در بیاید. 
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برای خودم هم جای سوال است که چرا سروینِ پایدارِ 

بامزه ی فوضول، برایم مهم شده است! درست مثل 

خواهم که کردم، میمی وقت هایی که از لیال محافظت

او هم محافظت کنم و درست مثل رضا که کنارش  از

کنم! راحت هستم، کنار سروین هم احساس راحتی می

آنقدری که امروز به او اجازه دادم از این به بعد، 

سواالتی که مغزش را درگیر کرده اند بپرسد و خودش 

 را راحت کند.

 

 لیال... لیال... لیال!

 

چرا از ذهنم  زنم؟ثال میود، لیال را مشچرا هرچه می

رود؟ چرا حرف ها و گریه های امروز مامان بیرون نمی
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شوند؟ چرا هرچه نمی پشت تلفن، یک ثانیه فراموشم

 درد هست، به سمت من هجوم آورده؟

 

از امروز صبح که عسل زنگ زد و آن اراجیف را گفت،  

ع لیال تا بعد از آن که مامان زنگ زد و راجع به اوضا

تا دیوانگی نداشتم! با هزار زور و حرف زد، فاصله ای 

زحمت خودم را جمع و جور کردم تا به دیدن سروین 

بیایم و دست به دامن او شوم، اما وقتی دیدم او هم 

حال و اوضاعی بهتر از من ندارد، تصمیم گرفتم اول 

حالش را بهتر کنم و بعد درخواستم را مطرح کنم. اما 

شده بود! بی کنارش، حال خودم هم بهتر راستش، در 

آنکه خودم بفهمم، سردردم کمتر شده بود و کمتر به 

 این اوضاع مزخرف فکر کرده بودم.
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بیند. یک لحظه گوید لیال هر شب کابوس میمامان می

شود و هیچکدام از دوستانش را به از اتاقش جدا نمی

شد، دهد. اگر فقط یک چیز خالف میلش باخانه راه نمی

 تا جان دارد، جیغ و داد می کند! شکند وهمه چیز را می

 

بردن دوباره ی او پیش دکترش، گزینه ی مناسبی 

است اما به شرطی که به آن تن بدهد. اینبار مثل چند 

سال پیشش نیست که مثل بچه ای مطیع و آرام، یکی 

یکی روانشناس ها و دکتر های مغز و اعصاب را عوض 

اضر نیست نیاورد. حاال دیگر حتی ح کند و خم به ابرو

پیش دکتر خودش برود و تنها راهی که برایم مانده 

است، سروین است! تنها دخترانی که هم سن و سال 

شناسم، عسل و سروین هستند. لیال هستند و آنهارا می

با عسل رابطه ی خوبی ندارم که از او بخواهم هوای 
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گفت، دوست یلیال را داشته باشد، اینطور که مامان م

دهد. تنها کسی که هم به خانه راه نمی های دیگرش را

ماند، سروین است. شاید او بتواند لیال را  کمی از می

 این حال و هوا بیرون بکشد.

 

دانم اگر لیال از پشتکار و سماجت سروین با خبرم و می

او را از در هم بیرون بیندازد، از پنجره راه خودش را 

هد نرسد، خواا وقتی به چیزی که میکند و تپیدا می

احساسی به من می گوید که  کشد.دست از کارش نمی

تواند! او با مهربانی ذاتی اش و دیوانه بازی سروین می

تواند از یک افسرده ی رو به زوال، یک هایش، می

 انسان پر امید به دنیا تحویل بدهد.

 

 قندسیاه #
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متوجه نگاه  کند، با همانز میوقتی رضا در را به رویم با

ایستد و با اخم شود که حال خوشی ندارم! کنار میمی

 پرسد: هایی که از سر نگرانی در هم رفته اند می

 چیزی شده؟-

 زنم:بی توجه به سوالی که پرسیده، لب می

 خوای بری؟ جایی که نمی-

 

 ایستد:به سرعت کنار می

 تو. نه نه. تازه از دادگاه اومدم. بیا-
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شود. آورم و وارد خانه اش میمیکفش هایم را در 

سالن کوچک خانه اش مثل همیشه شلوغ و به هم 

 ریخته است؛ درست مثل من و افکار من!

 خوبی یزدان؟!-

 

خودم را روی مبل تک نفره ای پرت کرده و با آخیشی 

 دهم.زیر لب، سری تکان می

 خوری؟قهوه می-

 

 ه چه چیز احتیاج دارم!داند بچقدر خوب است که می

 شیرینش نکن لطفا!-
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به زدن لبخندی مصنوعی بسنده کرده و از مقابل 

شود. با رفتنش، صورتم را میان چشمانم ناپدید می

بندم. کاش به جای آمدن گیرم و چشم میدستانم می

زدم. دلم به اینجا، سری به لیال و مامان یلدا می

چند ساعت  برایشان تنگ شده و قلبم از حرف های

گیرد! اما دلم بیشتر از آنجا، مامان، آرامش نمیپیش 

خواست که بتوانم حرف بزنم! بعد از مدتها جایی را می

 حرف بزنم!

 همونجوری که خواستی، بدون شکر!-

 

کشم. متوجه گذر زمان و حضور رضا سرم را باال می

 نشده بودم!

 ممنون!-

 مطمئنی خوبی؟-
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نیستم؟  وانم بگویم خوبشود تا نتچه چیز باعث می

خورد و این طنابِ لعنتی که یکباره دور گلویم گره می

 گذارد از حال بدم بگویم، نامش چیست؟نمی

 دیشب یه چیزایی شنیدم!-

 

 

کنم. با چشمانی ریز شده خیره شده به نگاهش می

 چشمانم.

 دیشب؟ -

 

 دارم.ماگ قهوه را بر می
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یه مرد و  اوهوم. دیشب! موقع حرف زدن با افشین-

بچه اومدن پیشش. یکم که دقت کردم  دختر

شناختمشون، دختر کتایون بود و مردی که یکبار توی 

 خونه ی کتایون دیده بودمش!

 

 کند:میان لب های رضا فاصله افتاده وقتی زمزمه می

 شت! خب؟-

 دختر بچه اول از همه سروین رو شناخت.-

 

 کوبد!به پیشانی اش می

بسته شد به رومون! واسه ه راهم یه باره بگو این ی-

 همین دمغی؟

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فشارم و سرم را به چپ و راست دندان روی هم می

 دهم.تکان می

 کاش این بود! -

اه یزدان درست حرف بزن دیگه! دل و رودم اومد -

 باال!

 

کشم. چیز هایی که دیشب شنیده دستی در موهایم می

ر کرد. سروین با ستاره سبودم، داشت دیوانه ام می

ود و نشنید! اما من شنیدم و فهمیدم! با وجود گرم ب

زدند، مفهوم حرف هایشان را آنکه رمزی حرف می

 درک کرده بودم!

مرده شروع کرد به حرف زدن با افشین. رمزی حرف -

فهمیدم چی میگن. ولی زدن و به خیالشون من نمیمی
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کامل منظور حرفاشون رو فهمیدم. این هفته شرط 

 ساله! ۱۸ ۱۷ختر سر یه دکنن. بندی می

 

 قندسیاه #
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 کند:رضا ناباورانه زمزمه می

 چی؟!-

همین که شنیدی! از وقتی شنیدمش، اعصابم داغونه! -

 از اونور امروز مامانم زنگ زده و کلی گریه کرده. 

 

 کنم:و زیر لب زمزمه می

 خواد!خواد منو نمیاینقدر که لیالرو می-
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 ده مگه؟ی؟ چی شمامانت دیگه واسه چ-

 

زنم و کندن چندین تار از دوباره به موهام چنگ می

 کنم.موهایم را احساس می

نگران لیالست. میگه حال روحی خوبی نداره و هر -

کنیم راضی نمیشه بیاد دکتر. با خودش و ماها کاری می

کار کنم رضا. دلم واسش کبابه. دونم چیلج کرده! نمی

و مرد، اون از علی  الش بوداون از نسیم که رفیق ده س

 و خرده ای سالشه و تو زندانه، اونم از... ۲۰که رفیق 

 

اونم از سامان و بالیی که "چرخد تا بگویم زبانم نمی

 . "سرمون آورد
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روی لب های رضا، پوزخندی تلخ شکل گرفته ولی  

 گوید:می

 همه آدمن اال خودت؟-

 

 کنم.منگ و مات، نگاهش می

دانه. جونتو گذاشتی پسر عموت تو زن توام زنت مرده.-

کف دستت و واسه نجات پسر عموت و رسوایی یه 

شرف، تک و تنها رفتی تو دل مشت حرومزاده ی بی

کنه شیر. هرکی ام از هرجا کم میاره یا سر تو خالی می

کنه تا کارشو درست کنی. حکایتش یا تورو پیدا می

ل نامزدش باشی. مثعلی که خبرت کرد تا مواظب 

حال بد لیال زنگ میزنه به تو و التماس  مادرت که واسه

 کنه تا یه کاری کنی. تورو می
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مثل سروین که امروز میان گریه هایش التماس کرده 

 بود که علی را نجات بدهم!

 

 زند:رضا بی وقفه حرف می

ولی تا کی یزدان؟ تو ام آدمی! توام تا یه جایی توان -

ت کنی. ا جارو که مدیریونی همزمان صد تتداری. نمی

دونم که شبا فقط دوسه ساعت هرکی ندونه من می

. روزا رسیخوابی و مابقیش رو به کارای سازمان میمی

 هم از اینور به اونور واسه پیدا کردن سرنخ می دوئی.

 

دانست که باید از فردا از سر کار هم بروم! تازه نمی

د. گفته بود ی احوالم شده بوسردار زنگ زده بود و جویا

خانواده برای ما در جایگاه دوم قرار دارد و باید  که
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خودم را جمع کرده و برگردم. هه! چقدر همه چیز 

 کرد!برایشان عادی جلوه می

تقصیر خودته. از رفتار خودت دارن سواستفاده -

کنن یزدان. اینقدر سکوت کردی، اینقدر هرچی می

رد شدی و مثه سوپر من وا گفتن گوش کردی و همیشه

کنن وظیفته! تازه کارارو ردیف کردی که فکر میهمه ی 

کاش فقط یکم قدر شناس بودن. منتظرن تا یه اتفاقی 

 بیفته و تورو مقصر کنن.

 

افتم که امروز من را به زنم! به یاد عسل میپوزخند می

 چه چیزهایی متهم کرده بود.

دبختی دارم که بیخیال رضا. اونقدر توی زندگیم ب-

ه بجنگم تا درست رفتار کنن رو قت اینکه با بقیو

 ندارم. 
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 روند.اخم هایش در هم می

 کنن؟کنن. نمیاما این اتفاقا و این رفتارا اذیتت می-

 

کنند! اما آنها خانواده ی من اند! لیال خواهر من می

کشد بی توانم نسبت به دردی که میاست و نمی

من است و لدا تمام زندگی تفاوت باشم. مامان ی

انم به اشک هایش بی تفاوت باشم. علی هم تونمی

توانم نسبت خانه ای بازی بچگی های من است و نمی

 که روی سرش آوار شده بی تفاوت باشم. 

 

 کشد:صدایی در سرم فریاد می
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سروین چی؟ اونم خانوادته؟ اون چیکارته که نگرانش "

 "میشی؟
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 زدان!اما من نگرانتم ی-

 

زنم. چقدر جدیدا راحت تر این کار را انجام لبخند می

دانم که دلیلش چیست. گشتن با دهم! و خودم میمی

 خنداند!سروینِ پایداری که تورو بی آنکه بخواهی می

من خوبم! باور کن! اگه همه چی رو به راه بشه خیلی -

 شم.بهتر هم می
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د اگر حال زنم. شایبه حال خودم پوزخند میو در دلم 

زندان بیرون بیاید، مامان و بابا  لیال خوب شود، علی از

بخندند و سروین و علی دوباره کنار هم قرار بگیرند، 

شوم! آرام تر شوم، اما هیچوقت خوب تر نمی

 هیچوقت!

 

کشم و با نگاهی که هنوز هم نگرانی نفس عمیقی می

 زند.ه مبل تکیه میزند، بدر آن موج می

 خوای چیکار بکنی؟می  بگو ببینمباشه. حاال-

 

دونم منظورش دقیقا به کدام یک از چیزهایی ست نمی

 گویم:که گفته ام، برای همین می
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واسه لیال که با سروین حرف زدم. ازش خواستم یکم -

با لیال اوکی بشه. شاید سروین بتونه یکم از این حال و 

به . شاید اگه یکم حالش بهتر بشه، هوا بیارتش بیرون

م راه زیاد خوبی نیست دوندکتر رفتن رضایت بده. می

 رسید.ولی فکر دیگه ای به مغزم نمی

 

کند! مثل همین حاال که رضا همیشه شگفت زده ام می

 گوید:می

 شاید به تو نیاز داشته باشه!-

 

آب گلویم را فرو برده و به نشانه ی مخالفت سری به 

 دهم.است تکان میچپ و ر
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ش نیاز داره، منم! شاید ین چیزی که بهنه! لیال آخر-

در ظاهر این رو نشون نده، ولی من از دلش خبر دارم. 

 دونم دلش باهام صاف نیست.می

شاید این طرز فکر توئه یزدان! چرا همیشه فکر -

کنی تونی مغز آدمارو بخونی؟ چرا فکر میکنی میمی

 شناسی؟همه رو می

 

است که نه حضور کنم! لیال خیلی وقت اشتباه نمیمن 

 و نه حمایتم را!خواهد من را می

 کار کنی؟خوای چیمهمونی رو می-

 

اندازد کار همیشگی رضا همین است! کرم به جانم می

کند تا من بمانم و هزار فکر و و بحث را منحرف می

 خیال!
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 میرم. حتما میرم. توی این یکی دو هفته ای که دارم-

شرفت کردم. تا مهمونی گیرم، خیلی پیبازی رو یاد می

کنم. تموم ام تایم یادگیریم رو بیشتر میاین هفته 

امیدم به اینه دیروز مخ افشین رو جوری زده باشم که 

 این هفته بتونم بازی کنم.

 

 کند:چشم ریز می

 نگو که...-

 

 دهم:سرم را تکان می

رو ببرم. هرچی کنم تا من اون شرط آره! بازی می-

ذارم تا اون دختر دست کسی جز داشته باشم وسط می

دونم اگه این کار رو نکنم، تا چون می نیفته! خودم

 بینم که...مدتها خواب دختری رو می
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توانم ادامه بدهم! انگشتانم مشت و دندان هایم نمی

شوند. اگر بتوانم بازی کنم، هر روی هم، فشرده می

 کنم وهر چقدر پول بتوانم جور می برم!طور شده، می

روم. نفرین شده می این هفته با جیب پر به آن خانه ی

ای کاش بتوانم این هفته آسو یا همان قندسیاه را هم 

 شود.ببینم! اگر ببینمش، نیمی از راه برایم باز می

 فقط اگر آن لعنتی را ببینم!
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 اجازه هست؟-
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به کیسه بوکس زبان بسته  دست از مشت زدن

مانطور که چرخم. هبا ابروانی باال رفته می کشم ومی

کشم، به دختری ساعدم را به پیشانی عرق کرده ام می

که لبخند به لب، در آستانه ی در ایستاده چشم 

 کند؟دوزم. او اینجا چه میمی

 چجوری اومدی تو؟-

 

 دانم چه شکلی شده ام و پرسشم در نظرش چطورنمی

 آمده که لبخندش پر می کشد!

رفت بیرون. منو که تت داشت از خونه می. دوسخب..-

 دید گفت اینجایی و اجازه داد بیام داخل!
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 امان از دست تو رضا!

 

 کنم لحنم دوستانه باشد.سعی می

 خوش اومدی. بشین تو سالن االن میام!-

 

موهای جلوی سرش را فر کرده و... باید اعتراف کنم به 

نی آید! نگاهم که روی صورتش طوالش میصورت

 پرسد:شود، متعجب میمی

 چیزی شده؟-

 

کنم چشمان آرایش کرده اش وقتی اینطور گردشان می

 کند.زد، قیافه اش را بامزه تر میو حرف می

 نه. -
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 میشه من همینجا بشینم؟ -

 

 کند. به مبل های گوشه ی باشگاه کوچکم اشاره می

 برای چی؟-

 

 کشد و حواسم اینبار پرتِدستی به موهایش می

ر به شود. چقددستبندِ پر زرق و برق دور مچش می

 خودش رسیده!

همینجوری! از باشگاهت خوشم اومده. همینجا -

شینم تا ورزش کردنت تموم بشه. بعدش حرف می

 زنیم!می

 

 آورد!مخالفت کنم که دستش را باال می خواهممی
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کنم لطفا! اینجوری احساس بدی دارم. حس می-

 مزاحم کارت شدم.

 

ام حرفش، لبخندی محو و زیبا به صورتم اتمبا 

 گویم:پاشد و اینبار خیره به رژِ پر رنگش میمی

 از جایی میای؟-

 اجازه دارم بشینم؟-

 

محترمانه ی متعجبم کرده! بیشتر از همه، با لحن 

خواهم بپرسم چه شده که اینقدر صحبت کردنش! می

 گویم:با ادب شده ای، اما به جایش، می

 بیا بشین. آره حتما.-
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نشیند و من با حوله ای صورت او روی مبلی دو نفره می

 کنم.و گردن عرق کرده ام را خشک می

راستش از سه چهار روز پیش که ندیدمت درگیر -

ودم. دو سه باری رفتم خونتون. خانوادم و لیال ب

دونم دلیلش چیه، شاید لیال رو در وایسی داره نمی

بار میرم خونتون به هر  باهام، اما هرچی که هست، هر

 کنه.شکلی شده تحملم می

 

 شود.خندد و نگاهم میخ چالش میمی

یعنی قشنگ مثل یه موجود اضافی برخورد می کنه -

 ندازتم بیرون!نمی باهام ها، ولی خداروشکر از خونه

 

 کنم. همچنان خیره نگاهش می
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میشه ورزشت رو بکنی؟ من همزمان حرفام رو -

 زنم.می

 

شوم و او راضی از دمبل هایم مشغول میار با باالجب

 دهد:مجاب کردنم ادامه می

امروز با داداشم، خواهرم، دوتا از دوستای داداشم و -

یکی از دوستای من، قرار بیرون گذاشته بودیم. دیدم 

فرصت مناسبه، رفتم خونتون و لیال رو به زور وادار 

 کردم که باهامون بود. 

 

 گوید:هیجان میخندد و با دوباره می

جات خالی یزدان! نبودی قیافه خواهرتو وقتی داشتم -

کردم ببینی. سرخ شده بود از ور لباس تنش میبه ز
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حرص! قشنگ حس کردم نزدیکه جیغ بزنه سرم و 

 پرتم کنه از خونه بیرون.
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 پرسم:نفس نفس زنان می

 خوش... گذشت... بهتون؟-

زد و همش نمی ه اصال با کسی حرفبدک نبود! لیال ک-

ام برم خوگفت من میتوی خودش بود. همش هم می

جات  خونه. ولی خب به من که خیلی خوش گذشت!

 خالی! دفعه ی بعدی حتما باید باهامون بیای ها!
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 زنم.گذارم و پوزخند میدمبل هارا کنار می

حتما! اونم با داداشت که یهو فاز غیرتی بودن بر -

 ه!دارمی

 

 کند.اخمی با مزه می

مروز در مورد داداشم اینجوری نگو ها! ماهه ماه! ا-

نبودی ببینی چجوری با اون زبون شیرینش داشت مخ 

 زد!آبجیتو می

 

شوند و سروین پخی زیر خنده چشمانم گرد می

 زند.می

دیگه چی؟ چشمم روشن! گفتم خواهرمو از افسردگی -

 مون.در بیار، نگفتم داداشتو بنداز به
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 کند.پشت چشمی نازک می

و ماه و  وا! دلتم بخواد! داداشم اینقدر خوش مشرب-

 خوش تیپه که! 

 

 اندازم.روی دماغم چین می

 من که خوش تیپی ندیدم ازش!-

 

دوباره دستکش های مخصوص بوکس را دستم 

خواهم به سمتی که کیسه بوکسم وصل کنم. میمی

 آید.م میشده بروم که سروین گوشی به دست سمت
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اون روز که توی ویدیو کال دیدیش، تو خونه بود و -

شکلش بهم ریخته. ببین اینجا چقدر جذاب سر و 

 افتاده!

 

دهد که امروز گرفته اند. یکی از عکسی را نشانم می

آورم و گوشی را از دستش دستکش هایم را در می

گیرم. اول از همه، لیال نگاهم را به خود معطوف می

ورتش رنگ پریده و بی حال است. برعکس کند. صمی

یچ لبخندی به لب ندارد تمامیِ افراد داخل عکس، او ه

 و چشمانش... دقیقا شبیه به دوی گوی یخند!

 

خواهم گوشی را ریزم که میآنقدر از دیدن لیال بهم می

به سروین بر گردانم اما لحظه ای با دیدن چیزی مکث 

ی که در عکس کنم و چهره ی دخترکنم. زوم میمی
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کنم. احتماال میان سروین و برادرش نشسته را نگاه می

باید خواهرش باشد و سروین با گفته اش این حدس 

 کند.را به یقین تبدیل می

 این خواهرمه. الرا!-

 

کنم چهره اش آشناست. دانم چرا، اما احساس مینمی

کنم و چیزی به یاد با دقت بیشتری نگاهش می

 آورم. نمی

 شده؟ چیزی-

 ش آشناست!نه... فقط احساس کردم چهره-

 

 خندد.می
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ندین نفر گفتن که شبیه مدالی روسیه! شاید تاحاال چ-

 بخاطر همینه. 

 

 گیرم.زنم و گوشی را سمتش میلبخند کجی می

از نظر تو که کال خانوادگی ژن بدتر تشریف دارید. -

 اصال زشت ماییم!

 

 د.شولبخند شیطنت آمیزش پر رنگ تر می

 شک داری؟-

 

خواهد دماغش را بگیرم و محکم بکشم تا دلم می

آیم و در بیاید. به سختی با این وسوسه کنار میجیغش 

 کنم.خودم را با پوشیدن دوباره دستکشم مشغول می
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 پرسی برای چی اومدم اینجا؟نمی-
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گیرم جواب همانطور که مقابل کیسه بوکس قرار می

 :دهممی

 البد اومدی سواالتو بپرسی!-

 

 زند:بشکنی در هوا می

 ایوال داری!-

 

 خندم.می
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 فوضول تر از تو ندیدم!-

 

من شروع به مشت زدن و سروین شروع به حرف زدن 

 کند:می

از روزی که با هم معامله کردیم، چهار روز می گذره و -

من هیچ سوالی نکردم. قرار بود روزی یدونه سوال 

فرصتش پیش نیومد! االن چهار تا سوال بپرسم ولی 

 م!خوام ازت بپرسمی

 

 کشم.دست از مشت زدن می

بینمت مغزم رو من گفتم روزی یکی که وقتی می-

نخوری! اونوقت تو همشو گذاشتی یک جا بپرسی؟ 

 پرسیدی. کاری داشت؟زدی میخب زنگ می
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 کند.اخم می

تو از جر نزن یزدان! درگیر بودم خب! دلیل نمیشه که -

 زیرش در بری. 

 

وع به مشت زدن کنم و دوباره شرچپ چپ نگاهش می

رود و  میان کنم. کم کم تپش های قلبم باال میمی

نفس نفس زدن هایم صدای سروین به گوشم 

 رسد:می

کنم! اول سکوت نشانه ی رضایته، پس من شروع می-

اینکه چرا فامیلیت با فامیلی علی و حتی لیال فرق 

 کنه؟می
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 ایستم.از حرکت می

از لیال... یا خیلی  تونستی این سوالو...تو که... می-

 وقت پیش... از عسل بپرسی... پس چرا... صبر کردی؟

 

دست به سینه، کمی آنطرف تر ایستاده و لبخندش را 

 کند.از لب پاک نمی

خواستم خودت بگی. دوست نداشتم چیزی چون می-

 بپرسم. خوای بهم بگی رو از بقیهکه نمی

 

آدمهایی که، قصد دارند انگار که اطراف من، پر است از 

 هر لحظه شگفت زده ام کنند!
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قبل از آنکه دوباره شروع به مشت زدن کنم، خیلی 

 گویم:سریع می

چون نه لیال... خواهر واقعیمه... نه علی پسر عموی... -

واقعیم! ما... منو لیال... نه از پدر یکی هستیم... نه از 

پدر لیال... ر! مادرم از پدرم... طالق گرفت... و با ماد

 ازدواج کرد. حله؟

 

چشم از چشمان گرد و ناباورش می گیرم و مشغول 

فهمم. هرکس در شوم. حیرتش را میمشت زدن می

شنید، همین عکس العمل هر زمانی این واقعیت را می

 داد!را نشان می

یعنی تو... من فکر همه چیز رو کرده بودم به جز این! -

پس چرا... چرا اینقدر  تو و علی... پسر عمو نیستید؟
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بهم عالقه دارید؟ اگه مادر تو مادر واقعی لیال نیست... 

 چجوری اینقدر دوسش داره؟

همه چی... خون نیست... هم خون بودن... نیست! -

لیال... علی... بابا صادق... همشون... برام از هر 

 نواده ی منن...واقعیتی... واقعی ترند... خا

 

 ورانه است.لحن سروین، همچنان نابا

خب بذار سوال دوم رو بپرسم! تو دقیقا، چه کاره ای؟ -

یعنی... کارت چیه؟ نگو که فقط یه فروشگاه داری که 

 باور نمی کنم!

 باور بکنی... یا نکنی... کار واقعی من... همینه! -
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هویت اصلی من را، به جز خانواده ام، هیچکس 

 داند و نباید بداند! نمی

ی، یعنی اگه اینجوری هم نباشه، وقتی اینجوری میگ-

 کنم!خوای حرفی بزنی. پس قبولش مینمی

 

 کوبم. محکم و محکم تر به کیسه بوکسم مشت می

 اون پسری که عکسش توی آلبوم بود، کی بود؟-
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 لحن سروین، همچنان ناباورانه است.
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سم! تو دقیقا، چه کاره ای؟ ل دوم رو بپرخب بذار سوا-

یعنی... کارت چیه؟ نگو که فقط یه فروشگاه داری که 

 باور نمی کنم!

 باور بکنی... یا نکنی... کار واقعی من... همینه! -

 

هویت اصلی من را، به جز خانواده ام، هیچکس 

 داند و نباید بداند! نمی

نباشه، وقتی اینجوری میگی، یعنی اگه اینجوری هم -

 کنم!خوای حرفی بزنی. پس قبولش مینمی

 

 کوبم. محکم و محکم تر به کیسه بوکسم مشت می

 اون پسری که عکسش توی آلبوم بود، کی بود؟-
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با آنکه همین چند روز پیش، کامال جدی به او هشدار 

داده بودم که راجع به این موضوع کنجکاوی نکند، اما 

دهد و نشان می او باز هم مثل همیشه جسارتش را

جواب دادنش آسان است. اما پرسد که سوالی را می

دانم اگر این سوال را پاسخ بدهم، چه خوب می

شود و حقیقتا، جواب سواالت دیگری پشتش ردیف می

به آنها دیگر آسان نیست! اصال آسان نیست. برای من، 

ماند و یادآوری اتفاقات گذشته، شبیه به جان کندن می

 سروین این را بفهمد! کاش... کاش

 

کوبم، پر قدرت به کیسه بوکس میضرباتی که پر 

سرعت تر و شدید تر شده اند. داغ شده ام و ضربان 

کنم. من با این دیوانه وار قلبم را به خوبی احساس می

خواهم فردی بد قول و دختر معامله کرده ام و نمی
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ان دروغگو به نظر بیایم! اما حرف زدن از گذشته، از تو

 من خارج است!

 یزدان؟-

 

و نگرانش را نزدیک به خودم احساس صدای بلند 

دارم. دیوانه وار کنم و از مشت زدن دست بر نمیمی

کشم که خدایا! چرا کوبم و در دلم فریاد میمشت می

من؟ چرا بین این همه آدم، این زندگی پر فراز و نشیب 

نکبتی  شد؟ چرا حاال باید این زندگیباید برای من می

ا در آخر، نگاه ترحم را برای این دختر تعریف کنم ت

 آمیزش عایدم شود؟ چرا؟

 یزدان خوبی؟-
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لحظه ای، میان مشت زدن های بی وقفه ام، احساس 

چرخد. همزمان، احساس کنم اتاق دور سرم میمی

تنگی نفس بر من چیره شده و زانوهایم سست 

 شوند. از ترس سقوط، کیسه بوکسم را بغلمی

 افتم. یگیرم و برای نفس کشیدن به تقال ممی

لحظه ای میان تقالهایم، بر خالف بدنی که برای زنده 

کنم که نفسم ماندن به هول و وال افتاده، آرزو می

همینجا قطع شود. من از تکرار هر روزه ی این درد، 

کند، کشد و زنده میهمین دردی که هر روز من را می

 خسته ام! خسته!

 ا!ن چیشدی؟ یه چیزی بگو تو رو خد؟ یزدایزدان-

 

دختری که باعث این حال شده، دست روی بازویم 

گذاشته و با ترسی که به صدایش لرزشی محسوس 
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کند. چشمانم باز بخشیده، نگرانی اش را ابراز می

شود که پلک هایم شوند و سرگیجه باز هم باعث میمی

کنم و روی هم فشرده شوند. کیسه بوکسم را رها می

گذارم و سعی میشوم. دست روی زانو هایم خم می

لرزند و سوزش و کنم نفس بکشم. زانوهایم اما میمی

پیچد. خودم را به اولین دردی عمیق در سینه ام می

نشینم. دستم را روی رسانم و رویش میکاناپه می

کشم. گذارم و سخت و به سرعت نفس میسینه ام می

ست! میان تقال کردن هایم، کنم هوایی نیاحساس می

افتد که رنگ به صورت ندارد. به دختری مینگاه تارم 

نشیند و با صدایی که لرزش گیج و هراسان، کنارم می

 گوید:و نگرانی اش قابل لمس است می

 منو نگاه کن. اینجوری که من میگم نفس بکش.-
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کند، هوا را ظرف میان لب هایش فاصله ای ایجاد می

کشد و ظرف چهار از بینی اش داخل میچند شماره 

دهد. در تمام مدتی که ماره از لب هایش بیرون میش

نگاهمان در نگاه هم گره خورده و این حرکات را تکرار 

کنیم، به دنبال دلیلِ نَمی که در چشمانش نشسته می

گردم. یعنی تا این حد نگرانش کرده ام که می

 چشمانش اشکی شده اند؟

 بهتری؟-

 

 یاه قندس#
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گوید که یک دستش را کنار صورتم میاین را در حالی 

گذاشته و با صورتی سراسر نگرانی و غم نگاهم می 
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فشارم و ضربان قلبم را که نسبت به کند. پلک روی می

چند دقیقه ی پیش آرامتر شده، زیر انگشتانم احساس 

دارم و به بطری کنم. دستم را از روی سینه ام بر میمی

 کنم.آبم اشاره می

 ه اونو... بدی بهم؟!میشه... میش-

 

آورد. خنکای آب، حالم را کمی بهتر بطری را برایم می

 کاهد:کند اما از نگرانی سروین نمیمی

 پاشو، پاشو لباس بپوش بریم دکتر. -

 تو... مگه... دکتر نیستی؟-

 

دانم اینبار لرزش صدایش از چیست! حرص و نمی

 انی و ترس؟عصبانیت، یا نگر
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نیست یزدان. تا یکم پیش االن وقت شوخی -

تونستی نفس بکشی! باید بریم دکتر ببینتت. بلند نمی

 شو!

 

کند من گوید که ایستاده و سعی میاین را در حالی می

را از جایم بلند کند. با آنکه جانی برایم نمانده، سعی 

 کنم وانمود کنم که خوبم و اتفاقی نیفتاده! دستش رامی

د و شکلی شبیه لبخند به کشم تا کنارم قرار بگیرمی

 دهم.لب هایم می

 من خوبم. باور کن. این جوری شدنم هم، عادیه!-

 

 شوند.چشمانش ریز می

 عادیه؟ یعنی... همیشه اینجوری میشی؟-
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کنم آرام و عمیق نفس بکشم و همچنان سعی می

 جمالتم را کوتاه کنم.

ر مواقعی که فشار عصبی همیشه که نه... ولی... اکث-

ی رو متحمل بشم... یا بیش از اندازه اضطراب زیاد

داشته باشم، این حالت... بهم دست میده. تقریبا از 

 بچگی... این مشکل رو دارم!

 

چند ثانیه ای، بی آنکه پلک بزند، نگاه سراسر غم 

زند و یکباره، به مظلومانه آلودش را به صورتم گره می

لرزند. چانه و لب هایش می، ترین شکل ممکن

لرزند و من را به شکلی عجیب از گفته ام پشیمان یم

 کنند. می
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یعنی بخاطر سواالی من، حالت بد شد؟ آره یزدان؟ -

دونستم... یعنی با اذیت شدی؟ من... من بخدا نمی

دونستم اینکه بهم گفته بودی نپرسم... اما نمی

بخش... بخدا ندازتت... منو بپرسیدنش به این حال می

رت بدم. باور کن راست میگم. االن خواستم آزانمی

کشی؟ کنه؟ راحت نفس میخوبی؟ جاییت درد نمی

دستگاه اکسیژن خون ندارید؟ اصال پاشو بریم دکتر. 

 پاشو تو رو خدا!

 

خندم. آنقدر پر دل و جرات و گستاخ بی جان می

دیدمش، که این اواخر، این روی مظلومانه اش بیش از 

 ندازه برایم تازگی دارد.ا

گه برای هر مریضی که میاد بیمارستان... این حال ا-

 بهت دست بده که... 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

لرزد، میان در حالی که هنوز هم چانه ی ظریفش می

 پرد.حرفم می

 تو فرق داری!-

 

 مانم. فرق دارم؟بی حرکت می

 تو دوستمی! رفیقمی!-

 

کشد یآید اما بینی اش را باال ماشکی از چشمش نمی

 پیچند.لرزد و دلم را در هم میمیباز هم و لب هایش 

و من باعث این حالت شدم. ببخشید. قول میدم -

 دیگه راجع به زندگیت و گذشتت کنجکاوی نکنم.
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توانم هیچ عکس العملی نشان بدهم! تنها با نمی

توانم منحرفش کنم، به نگاهی که ثانیه ای نمی

 زنم.ل میصورتش ز

ستراحت کنی؟ هوم؟ کمکت کنم بری خوای یکم امی-

 اتاقت؟

 

 کنم.فقط نگاهش می

 کاری هست که بخوای انجام بدم برات؟-

 

 کنم.و بازم هم تنها نگاهش می
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 یزدان با توام! حواست به منه؟-

 

 زنم:بی اختیار لب می

 موی فر... بهت میاد! -

 

خودم چشمان گرد شده اش، خیلی دیر من را به 

 گفتم؟آورند. من... چه می

 

کشم و نگاهم را انگشت اشاره ام را زیر بینی ام می

دزدم. نگاه متعجب و گیج سروین را همچنان بر می

کنم و برای منحرف کردن روی خودم احساس می

 زنم:ذهنش لب می
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نیازی نیست که خودت رو مقصر بدونی. این چند -

م مدام تنگی روزه، خیلی فشار روم بود. از صبح ه

سراغم اما نه به این شدت. گلو درد هم اومد نفس می

دارم و یکم هم داغم. استرس و اضطراب مهمونی پس 

 فردا و ورزش و فعالیت بدنی هم بی تاثیر نبود!

 

او هم انگار دوست دارد چیزی که کمی پیش شنیده را 

 گوید:که مینادیده بگیرد 

یدم که وقتی ازت اما سواالی منم بی تاثیر نبودن. د-

ون پسر کیه، صورتت سرخ شد و رگای پرسیدم ا

گردن و پیشونیت زد بیرون. دیدم که از خود بی خود 

 شدی. 
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شوم و همانطور حال و خسته، از روی مبل بلند میبی

 گویم:روم میکه سمت در می

لطفا  خوای همچنان خودت رو سرزنش کنی،اگه می-

دن خودت که شکل برو، من از این مدل سرزنش کر

داره، بیزارم! ولی اگه تصمیم گرفتی دست از ترحم 

سرزنش خودت بکشی، همینجا منتظر بمون تا دوش 

 بگیرم و برگردم. باهات حرف دارم.

 

کنم و از آن فضا خالصی گویم، در را باز میاین را می

میابم. به محض خروجم از باشگاه، پلک هایم روی هم 

د، یی که همچنان بی جاننفشرده می شوند و نفس ها

شوند. از دست خودم کفری ام! این را در این فوت می

مدت فهمیده ام که سروین دختر بی جنبه ای نیست و 

کند، اما من هر چه قدر هم فکر بدی پیش خودش نمی
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او را شبیه به رضا ببینم، باز نباید چنین حرفی را 

 زدم! می

 

گذارم و باز میشوم، الی در را کمی وارد حمام که می

آنکه دوباره نفس تنگی به جانم نیفتد، با آب سرد برای 

گیرم. عادت دارم و سختم نیست اما از همین دوش می

دانم امشبم را قرار است با چه سر دردی سر حاال می

 کنم.

 

زنم که  لباس کمی بعد، در حالی از حمام بیرون می

کشم. پوشیده ام و حوله ام را روی موهایم می

ردن کاپوچینویی که سروین خواهم برای درست کمی

دوست دارد به آشپزخانه بروم که نگاهم به پشت 

خورد. دختری با موی فر، با همان هودی جزیره می
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گشاد صورتی روشن در تنش، در حال آب گرفتن 

کشم و پرتقال است. از خشک کردن موهایم دست می

سمتش  اندازم و همانطور کهحوله را دور گردنم می

اینجا "کنم. در جواب نگاهش می روم، به دقتمی

 گوید:با تبسمی کوتاه می "کنیچیکار می

اومدم برات آبمیوه بگیرم بخوری. آب پرتقال برای -

سرماخوردگی خوبه. ببخشید اگه بی اجازه اومدم. یکم 

 حوصلم سر رفته بود.

 

 قندسیاه #
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گویم یعنی تحمل خوام با تندی جوابش را بدهم و بمی

خواهد بد دقیقه منتظر ماندن را نداشتی؟ دلم میده 
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رفتاری کنم تا بفهمد که هنوز هم با رفتار دلسوزانه اش 

گیرم، اما... در کمال تعجب، احساس بدی می

دانم. انگار که به توانم! چرایش را خودم هم نمینمی

 دهانم قفل زده شده.

 

و ماجرا را  کنم کمی به خودم مسلط شومسعی می

کنم. کنم دارم بی انصافی میکنم. احساس میبزرگ ن

سروین همیشه قصد کمک دارد. همیشه محبتش را 

 کند؟دهد، پس یعنی همیشه به من ترحم مینشان می

 ممنون. -

 

این را با صدایی بی حس و چهره ای در هم به زبان 

گردم و همانطور که جایی آورم. بعد به سالن بر میمی

 گویم:نم میکنشستن انتخاب می برای
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 لطفا بیا اینجا. باید حرف بزنیم.-

 

گردد، در دستش یک لیوان آب پرتقال وقتی بر می

اختیار، با همان گذارد و من بیبینم. آن را جلویم میمی

 پرسم:لحن بی احساس و صورتی اخمالود می

 برای خودت چرا نیاوردی؟-

 

ن، لحظه ای از کم زنم و مباز هم به رویم لبخند می

شوم! کاش حلی ها و بد رفتاری هایم کالفه میم

شد به سروین بگویم از محبت هایت، از لبخند های می

زیبایت و از اینجا آمدن هایت، دست بردار! من نیازی 

 به هیچ کدامشان ندارم!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سه تا پرتقال بیشتر نبود تو سبد میوه ها. من -

بهتر بشی. بخور خورم. تو مریضی باید بخوری که نمی

 رفات رو بزن. من منتظرم.و ح

 

خوب به یاد دارم بار اولی که با هم در کافی شاپ قرار 

گذاشته بودیم، آب پرتقال سفارش داد و با عطش تا 

 ته لیوان را خورد.

 

 گذارم.برم و مقابلش میلیوان را جلو می

 من زیاد دوست ندارم.-
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در این لحظه نه آنکه واقعا دوست نداشته باشم، اما 

توانم چیزی را که دوست دارد جلوی چشمش ابدا نمی

 بخورم.

 

شود! لب هایش کمی به او اما انگار خوشحال نمی

 خیزد.پایین متمایل شده و خودش از جا بر می

کنم لیمو پس یه چیز دیگه میارم برات. فکر می-

 شیرین هم بود توی میوه ها.

 

ش را در هوا دهم و دست ظریفخنده ام را قورت می

کند که انگار  گیرم. آنقدر با من احساس راحتی میمی

این جا دیگر خانه ی خودش شده! اما از این رفتارش، 

آید! چون به قصد فوضولی این کار را انجام بدم نمی

 دهد. نمی
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 خوام. میشه بشینی؟خواد سروین. من چیزی نمینمی-

 

رار نگاهش به انگشتان کشیده اش که میان دستم ق

نشیند و دستش را از دستم بیرون کرده. می دارد گیر

 کشد.می

 باشه. اما این آب پرتقال رو بخور. -

 

آید و روی خوام جوابش را بدهم که دستش جلو میمی

کشد نشیند. چند لحظه بیشتر طول نمیپیشانی ام می

 تا با چشمانی ریز شده بگوید:

 کنم جای اینکه داغ باشی، یخی!احساس می-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گیرم تا جوابش را با صدایی م را به کار میاتمام سعی

 بی اهمیت بدهم:

آره. چون همین دو دقیقه پیش از زیر آب یخ اومدم -

 بیرون!

 

 قندسیاه#
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شوند و یکهو، بلند چشمانش در صدم ثانیه درشت می

 گوید:و جیغ مانند می

با آب سرد حموم کردی یزدان؟ عقلت رو از دست -

 ؟دادی
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دهم و با خونسردی نگاهش نه تکیه میدست به سی

کند که صدایش . انگار حرکتم عصبی اش میکنممی

 رود:باالتر می

مگه سرما نخوردی؟ مگه نگفتی تب دارم؟ بعد با آب -

 یخ حموم کردی؟ 

 

به شدت بی حال شده ام و چشمانم هم از خستگی و 

سوزند. دستی روی چشمانم هم از مریضی، می

 دهم:لحنی خشک جواب میشم و با کمی

کنی داری زیادی دلسوزی سروین پایدار، گمون نمی-

کنی؟! من بچه نیستم! بهتر از هرکسی هم مواظب می

 خودمم! پس دخالت نکن.
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کنم حاال باید با حرص و تنفر، نگاه از چشمان گمان می

یخ زده ام بگیرد و بحث را ادامه ندهد. اصال دلیل آنکه 

کردم، این بود که ناراحت شود و  طور صحبتبا او این

دست از دلسوزی اش بکشد، اما او سروین است! خانم 

پرستاری که دیگر از خانم دکتر گفتن هایم عصبی 

شود! مثل همین حاال که از چیزی که گفته ام، نمی

آورد، غافل ناراحت نشده و با چیزی که به زبان می

 !وبنده اشکند! آن هم با صدای تند و کگیرم می

فهمیدی که نباید با آب اگه مواظب خودت بودی، می-

سرد دوش بگیری، می فهمیدی که این آب پرتقال رو 

فهمیدی نباید باید بخوری چون واست خوبه، می

ورزش کنی چون فعالیت بدنی توی سرما خوردگی 

باعث بدتر شدن حالت میشه! تو بچه نیستی؟ اتفاقا 

 خیلی ام بچه ای!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

شود بی حسی را از صورتم بگیرد! موفق میباالخره 

نگاهم از لحن تند و صورت عصبانی اش، ناباورانه روی 

چشمان گرد شده از خشمش گیر کرده. خودم را جمع 

 کشم.کنم و اخمی روی پیشانی ام میمی

خواستم من حالم کامال خوبه. میشه حرفایی که می-

 بزنم رو بگم؟

 

دماغم  گذشته کهشاید یک ثانیه هم از جمله ام ن

کنم. سروین با سوزد و عطسه ی بلندی میمی

 گوید: پوزخندی بر لب می

آره. خوب بودنت از چشما سرخت، صدای گرفتنت، و -

عطسه ای که کردی مشخصه! برای من مهم نیست 

حالت، ولی خیلی واسم جای سواله که  چرا این 
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رفتارای بچگونه رو نشون میدی! افتادنت چند روز توی 

اندازه. به خودت کلی توی هدفمون عقب میخت مارو ت

کنی به مشکالتمون فکر کن و دست از بچه فکر نمی

 بازی بر دار!

 

گوید و لیوان آب پرتقال را مقابل لب هایم این را می

فشارم و تمام عصبانیتم را گیرد. دندان روی هم میمی

فهمم چرا دیگر بد اخالقی ریزم. نمیدر چشم هایم می

گذارند! با پررویی در چشمانم زل اثر نمی ایم رویشه

آورد. باالجبار آن را از دستش زده و لیوان را جلوتر می

 غرم:گیرم و زیر لب میمی

 دونم!کی کمک تورو خواسته نمی-

کسی نخواسته! ولی متوجه باش که مریضی تو باعث -

 افته. پس لجبازی نکن!میشه کارمون عقب می
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آورم و لیوان را با ال میک سره باآب پرتقال را ی

 کوبم. عصبانیت، روی میز می

 آفرین پسر خوب! این شد!-

 

کنم. از سروین چند لحظه ی پیش متعجب نگاهش می

خبری نیست. لحنش مهربان شده و لبخند بر لب دارد 

وقتی که از جا بلند شده و همانطور که سمت آشپزخانه 

 گوید:رود میمی

کنم. توام بلند شو یه درست می من برات یکم سوپ-

لباس درست بپوش که یکم گرمت کنه. این تیشرت 

نازکی که تنته، حتی با وجود هوای متعادل خونه، 

 مناسب نیست. اونم وقتی با آب سرد حموم کردی!
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گیرم و به کف زمین سرم را با کالفگی میان دستانم می

 توانستم از خانه بیرونش کنم!زنم. کاش میزل می

 را با یک پسر بچه اشتباه گرفته!  رسما من

 نشنیدی چی گفتم؟-

 سروین دست از سر من بردار!-

 

 و دوباره یک عطسه ی دیگر.

 

از پشت جزیره سری به نشانه ی تاسف برایم تکان 

دهد و پشتش را به من کرده و سمت یخچال می

 رود.می

 موهات رو هم خشک کن لطفا!-
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خوشم نمیاد کسی ن. من شبیه مامان بزرگا رفتار نک-

بهم امر و نهی کنه. بچه نیستم اینجوری باهام حرف 

 زنی سروین!می

 

گویم که موادی که از آنقدر سروین را محکم می

کند و سمتم یخچال در آورده، روی کابینت ها رها می

 آید.می

 کنم.باشه. بهت امر و نهی نمی-
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ه ناراحت شده و باالخرکنم شاید با خودم فکر می

کشم که خواهد برود. با این فکر، نفس راحتی میمی

شود. قبل از آنکه یکهو، حوله ی دور گردنم کشیده می

حرفی بزنم یا عکس العملی نشان بدهم، سروین حوله 

اندازد و خیلی آرام، مشغول خشک را روی سرم می

 مانم. دقیقا داردشود. هاج و واج میکردن موهایم می

 کند؟طی میچه غل

 

 غرم:سرم را عقب می کشم و با صدایی عصبی می

 کنی؟معلوم هست داری چیکار می-

 

 کند.دوباره صدایش را بلند می

کنی در برابر همه چی! خستم چقدر مقاومت می-

کردی! دقیقا مثه یه بچه ی نق نقویی. مگه دارم 
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کنم؟ وقتی خودت انجام نمیدی من چیکارت می

 م بدم. حاال هم ساکت باش!ت انجامجبورم واس

 

دانم در جواب این دختر سمج و دیوانه چه واقعا نمی

ترسم بیشتر از این بحث کنم و عقلم را از بگویم! می

 دست بدهم!

خوای بکنی بکن. خسته شدم از سر و هرکاری می-

 فهمی!کله زدن با تویی که یه کلمه حرف آدمیزاد نمی

 

میلش است،  ی خالففهمد چیزجالب است! تا می

برد و به محض آنکه به خواسته اش صدایش را باال می

کند. مثل همین رسد، صد و هشتاد درجه تغییر میمی

خندد و آرام و پر از لطافت، مشغول حاال که ریز ریز می

 کشیدن حوله روی موهایم می شود. 
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نباید اینطور باشد اما حقیقتا، با حرکت نوازشگرانه ی 

ماهیچه هایم آرام آرام کم سختی  دست هایش،

شوند. چشمانم بی آنکه از من فرمان بگیرند بسته می

 روم.شوند و در خلسه ی شیرینی فرو میمی

 

گذارد که باالخره سروین دست از دانم چقدر مینمی

گردد، اما حس کشد. به آشپزخانه بر میکارش می

گذارد. رخوت و سستی را خوشایندی را در من جا می

کنم و آنقدر خسته و بی حال هستم، احساس می در تنم

که بی توجه به سروین، کوسن را روی مبل جا به جا 

گذارم. ساعد یک دستم را کنم و سرم را رویش میمی

افتند. روی چشمم می گذارم و پلک هایم روی هم می

دهم و از درد گلویم، اخم در هم آب گلویم را فرو می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دارم و به پهلو انم بر میوی چشمکشم. دستم را از رمی

چرخم. سر و صدای چند لحظه یکبار سروین از می

داخل آشپزخانه آنقدر زیاد نیست که نتوانم بخوابم. 

شوند که میان خواب و بیداری، چشمانم دارند گرم می

رسد یا نه، دانم به گوشش میبا صدای آرامی که نمی

 گویم:می

 ی؟سردمه نسیم. یه پتو واسم میار-

 

فهمم فهمم چه گفته ام. نمیآنقدر گیج و منگم که نمی

پزد، نسیم نیست! کسی که دارد در آشپزخانه غذا می

سروین است. دختری که موهای فر عجیب به 

 آید!صورتش می
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گذرد که چیزی روی تنم کشیده دانم چقدر مینمی 

گیرد. انگار در شود و گرمایی مطبوع تنم را در بر میمی

گذارد و چند دست روی پیشانی ام می کسی خواب،

ثانیه بعد، صدایی که از صدای نسیم زیباتر و دوست 

داشتنی تر است، با ته مایه ای از غصه و حسرت، به 

 رساند:گوشم می

 کاش زودتر خوب بشی!-

 

و حتی من، منی که میان خواب و بیداری معلق هستم 

فهمم که منظورش از خوب شدن، رهایی از هم می

 خوردگی نیست! سرما
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 سروین#

 

خیره به صفحه ی روشن تلوزیون و فیلم بی سر و تهی 

که در حال پخش است، در افکارم غرق شده ام. الرا 

کمی آنطرف تر، سرش را در گوشی اش فرو برده و 

بتام هنوز به خانه بازنگشته. دیروز صبح بود که مامان و 

بازگشته بودند و باز، خانه  امسربابا و مادر جون، به ر

کمی سوت و کور شده بود. از روزی که بتام راجع به 

الرا با من صحبت کرده، منتظر بودم که خانه خالی 

شود و به گمانم حاال برای صحبت کردن بهترین 

 فرصت است! 

 

زنم. الرا کنترل تلوزیون را برداشته و دکمه ی آف را می

به خودش  ا همحتی زحمت باال آوردن سرش ر
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دهد و همچنان غرق در صفحه ی چتی که قطعا نمی

شود حدس زد برای کیست، مشغول تایپ کردن می

 است.

 

کنم، صدایم آرام و به دور از هرگونه وقتی دهان باز می

 احساس بدی ست!

 یکم حرف بزنیم الرا؟-

 

اندازد و همانطور که باالخره، نگاه کوتاهی به سمتم می

 زند:دهد، لب میمی دامهچت کردنش را ا

 بزنیم!-
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بدنم را به سمتش متمایل کرده و یک پایم را باال آورده 

گذارم. آرنجم را به مبل و سرم را و زیر پای دیگرم می

 دهم.به دستم تکیه می

 پس گوشیت رو یه چند دقیقه بذار کنار لطفا!-

 

اینبار لحنم جدی و تند است! او این لحن من را 

یچ حرفی، صفحه ی گوشی را بی هشناسد که می

خاموش کرده و نگاه ترسیده اش را به چشمانم گره 

زند. ترس چشمانش قطعا برای آن است که می

داند این صحبت برای چیست! با آنکه چیزی به می

رویش نیاورده ام اما حدسش را زده که با دستپاچگی 

 می گوید:

 من فردا کالس دارما، میشه فردا حرف بزنیم؟-
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زنم به رویش و دستم را خندی آرامش بخش میبل

 روی دستش می گذارم.

گیرم. ینی به اندازه ی چند دقیقه وقتت رو زیاد نمی-

 وقت نداری واسه من الرا خانم؟

 

 کند. ترس نگاهش به وضوح فروکش می

 من واسه تو همیشه وقت دارم!-

 

رود. برای صورت به شدت زیبایش! دلم برایش می

فش که در این سن، یک جوش هم اصبرای پوست 

بینم. برای لب های سرخ و کوچکش. روی آن نمی

برای این نگاه معصومانه اش. نگاهم روی صورتش 

کنم. الرا در شود و بی اختیار بغض میطوالنی می

آغوش خودم بزرگ شد. بتام شریک جرم همیشگی و 
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همپای دیوانه بازی های من است، همدرد و هم راز من 

ست که بی هیچ ترسی از قضاوت شدن،  یساست، ک

زنم، اما... اما با این وجود، گاهی کنارش حرف می

کنم الرا برایم دوست داشتنی تر است. احساس می

دانم! شاید چون به او احساسی مادرانه دلیلش را نمی

دارم. از بچگی اش ضعیف بود و همیشه به من پناه 

کردم می سآورد و به همین دلیل من همیشه احسامی

پناهم! و برای الرا چیزی شبیه به یک تکیه گاه یا سر

شد حواسم بیش از اندازه به او همین موضوع باعث می

 باشد. 

 

فهمد اما حاال، حاال من نگرانم. بیش از اندازه! الرا نمی

فهمد! من کند. نمیدارد با زندگی اش چه می

خواهم چند سال بعد، وقتی به این لحظه ای نمی
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کند، حسرت بخورد که چرا وقت و گی اش فکر میدنز

انرژی اش را برای چیزی گذاشته که حتی ارزش فکر 

 کردن ندارد! 

 خوای حرف بزنی آجی؟نمی-

 

صدایم زده بود، به یاد  "آجی"اولین باری را که 

آورم. اگر اشتباه نکنم، دو سال داشت! سینزده سال می

زبانش شنیدم، از  بیشتر نداشتم و وقتی این کلمه را از

شدت خوشحالی و ذوق صورت تپل و سفیدش را غرق 

 بوسه کردم. 

 

بتام بهم گفته که... چند روز پیش تورو با یه پسری -

 توی مرکز خرید دیده!
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 گیرد.نگاهش را میدزد و لب به دندان می

خواستم بهت بگم من... من... آجی به خدا من می-

 ولی...

 

 نشانم.ظریف میان ابروهایم می یاخم

ولی چی الرا؟ دفعه ی پیش قرار گذاشتیم از این به -

بعد هرچی شد بهم بگی. مگه نه؟ دفعه ی پیش که 

واسم حرف زدی من به کسی چیزی گفتم؟ باهات بد 

 برخورد کردم؟ چیکار کردم که پنهون کاری کردی؟
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شده کند. به ناخن های الک زده اش خیره نگاهم نمی

 زند:با صدایی آرام و دلخور لب می وقتی

نه. بد برخورد نکردی ولی اوندفعه که برای تولدت -

رفته بودم بیرون، هرچی خواستی و تو دلت مونده بود 

 بهم گفتی. گفتی لیاقت ندارم. یادته؟

 

 شوند.چشمانم روی هم فشرده می

 گفتم تا باز همون حرفارو بشنوم؟باید بهت می-

بری ازت نبود عصبی شده بودم. نکه خاز ایالرا من -

توی شرایط مساعدی نبودم و هر حرکتی انجام 

 ذاشتی به پای نگرانیم!دادم باید میمی

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

زند و پوزخند نقش بسته روی لب در چشمانم زل می

 دهد.هایش را سخاوتمندانه نشانم می

دونی که آدما توی عصبانیت ولی اینو خیلی خوب می-

 زنن! و میحرفای دلشون ر

 

در نگاهش که حاال جرات گرفته، خیره مانده ام. برای 

 کشم و بعد ازکنترل خودم، نفسی عمیق می

 کنم.چند لحظه لب باز می

باشه الرا. من اشتباه کردم. و االن اتفاقیه که افتاده. -

پس دیگه مهم نیست اما یه سری چیزای دیگه هستن 

 که مهمن!

 مثال؟-
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از آن حالت  دارد کم کمنگاهش و لحن صحبتش 

 شود!پشیمان خارج می

 مثال اینکه اون پسره کیه که باهاش بیرون بودی!-

 

 شود.دزد و به روبه رو خیره میدوباره نگاهش را می

 دوستمه!-

 دوست اجتماعی... یا دوست پسر؟-

 

 گیرد.نگاهش را از جایی که به آن خیره شده، نمی

 دوست اجتماعی.-

ست دوست اجتماعی که د د شدهچه جالب! جدیدا م-

 رو بگیری و توی مرکز خرید قدم بزنی؟
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گیرد؟ چرا چرا لحنم کم کم دارد رنگ عصبانیت می

 توانم؟خواهم آرام باشم نمیهرچه می

 پرسی؟دونی جریان چیه چرا میپس تو که می-

 

توانم آرامشم کند و من نمیحاال با گستاخی نگاهم می

 دهم:می جواب ز غیضرا حفظ کنم! تند و پر ا

خوام خودت واسم بگی ولی مثل اینکه تصمیم می-

گرفتی فقط دروغ بگی و پنهون کاری کنی. این پسره 

 کیه؟ نگو همون قبلیس که واقعا ازت ناامید میشم الرا!

 

شود و یکباره صدایش را روی سرش از جا بلند می

 اندازد:می
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و  نداره! تواصال زندگی خودمه! به شماها هیچ ربطی -

در و مادرم نیستید که این رفتارو باهام دارید. به بتام پ

 شما چه ارتباطی داره؟
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رسم! دلخوری و عصبانیت، به مرز انفجار می

گذارند حتی فکر کنم! از جا بلند شده و خشم و نمی

 کشم.عصبانیت درونم را فریاد می

 مادر برایازه ی یه آره من مادرت نیستم ولی به اند-

تونم بشینم ببینم بزرگ شدنت زحمت کشیدم. نمی

نی تو زندگیت. تو امسال کنکور داری زداری گند می

کنم، هیچ فهمی؟ هیچ پسری، تاکید میاحمق می
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فهمی؟ ده بیست پسری، از آیندت مهم تر نیست. می

سال دیگه، شغلت و موقعیت اجتماعیته که واسم 

زندگیت  از درس و که بخاطرشمونه. نه اونی می

 زنی! می

 

هر دو، با خشم و عصبانیت در چشمان هم زل زده ایم. 

کنم دختری که مقابلم ایستاده و این حرف باور نمی

زند، الرا باشد! کسی که در این خانواده درست هارا می

تربیت شده و همیشه یاد گرفته که قبل از هرچیزی، 

ر شود! چطو برای خودش و شخصیتش ارزش قائل

که حاال این دختر، به پسری که به او خیانت شود می

 شود؟کرده، بازگشته باشد؟ چطور می
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خواهد از کنارم رد شود و به اتاقش برود که مچش می

خواهم آرام دارم. میگیرم و نگهش میدستش را می

 توانم!خواهم، اما نمیباشم، با تمام وجود می

 همون پسرس، آره؟-

 

نگشتانم بیرون کشیده و از میان ابه تندی  دستش را

 دهد:قلدرانه جواب می

 تونم ازش بگذرم. نمیآره! خودشه! دوستش دارم و -

 

کنم آرام باشم. اما وقتی پلک بندم و سعی میچشم می

زنم، صدایم از چند لحظه ی پیش، باز کرده و حرف می

 بلند تر و عصبی تر است!
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لش کردی؟ چجوری قبوچجوری الرا؟ چجوری واقعا؟ -

اون آدم مگه بهت خیانت نکرده بود؟ چجوری حاضر 

شدی اینقدر خودتو بکشی پایین؟ مگه تو غرور نداری؟ 

 ها؟ 

 

دهد و چشمان گستاخش را از آب گلویش را فرو می

کنم. گیرد. در نگاهش غم را احساس میچشمانم می

 خواهد نشان بدهد!غمی که نمی

انت که بهم خینعم کردم اون برام توضیح داد. قا-

 نکرده! قانعم کرد که دچار سوتفاهم شدم.

 

 چرخانم.گیرم و سمت خودم میچانه اش را می

 و توام باور کردی آره؟-
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 آره!-

زنی. ته دلت نه! نکردی. فقط داری خودتو گول می-

دونی که دروغ گفته بهت. فقط سرت رو مثه کبک می

 کردی زیر برف. 

 

ز تک و تا بیندازد، اما من خواهد خودش را ابا آنکه نمی

بینم و خشمم بینم! میعصومیت نگاهش را میم

کشم و نرم تر از چند کند. نفسی عمیق میفروکش می

 گویم:بل میلحظه ی ق

الرا، خواهر من، عزیز من، بفهم که داری با زندگیت -

کنی! من برای احساساتت ارزش قائلم. چیکار می

چیز بدی احساسات تو قشنگه، عاشق شدن هم 

نیست، اما احساساتت رو برای کسی خرج کن که 

ارزشش رو داشته باشه. کسی که قدر تو و دلت رو 
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کنه تهشم با خواد میدونه. نه یکی که هر غلطی میمی

کنه. تو اینجوری چهارتا دروغ کاراشو ماست مالی می

شناسم، برای خودش نیستی الرا! کسی که من می

 ی خر فرض بشی؟ آره؟ارزش قائله. تو دوست دار

 

کند و دست به لبی که اسیر دندان هایش کرده، رها می

 دهد:کمر جواب می

مید؟ چرا فکر فهکنید فقط شمایید که میچرا فکر می-

خواید آدمارو قضاوت تونید هرجور که میکنید میمی

کنید؟ تو اصال حرفای اون رو شنیدی که میگی دروغ 

خواید منو از کسی میمیگه؟ اگه راست بگه چی؟ چرا 

جدا کنید که دوسش دارم؟ چرا یه ذره احساسات من 

 واستون مهم نیست؟

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دلم را  کنم و رک و راست حرفدیگر مراعاتش را نمی

 زنم:می

اگه اون پسره بهترین پسر روی زمینم باشه، امسال -

حق نداری این رابطه رو ادامه بدی الرا. امسال نه! 

ونم چقدر احساساتی هستی دشناسم. میچون تورو می

ریزی. و با کوچیک ترین کلمه ای چجوری بهم می

دونم این رابطه واست سمه. هر یه دعوایی که تو با می

ریزه. ره بکنی، روز ها فکر و روانت رو بهم مین پساو

کنم که این زنم و حالیش میشده با خودشم حرف می

یک سال دست از سرت برداره. اگه واقعا دوستت 

شته باشه و چیزایی که تو میگی درست باشه، دا

کنه و منتظرت بخاطرت این یک سال رو صبر می

خواستی  مونه. بعد از اینکه کنکور دادی، هر غلطیمی

بکن. اما بازم زیر نظر ما. پسره رو باید بیاری باهاش 

آشنا بشم. باید بفهمه مارو داری و بی کس و کار 
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ی این رابطه و نیستی. باید بفهمه ما پشتتیم تو

تونه دیگه اذیتت کنه. چون اگه اذیتت کنه با من و نمی

 برادرت طرفه!

 

 قندسیاه #

 233پارت#

 

با صدای باز شدن در، نگاه خشمگینم را از چشمان 

کشم. باید گیرم و دستی روی گردنم میگستاخ الرا می

دانم اگر بتام گستاخی های بحث را تمام کنم چون می

 کند. مثل من برخورد نمیالرا را ببیند، 

کردید؟ صداتون تا راه چه خبر شده؟ داشتید دعوا می-

 پله ها میومد.
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کنم که به اتاقش برود. به الرا اشاره می با چشم و سر

دارد و از خدا خواسته گوشی اش را از روی مبل بر می

شود. با به سرعت نور از مقابل چشمانم ناپدید می

م و در موهایم چنگ نشینرفتنش، روی مبل می

اندازم. باید چه کنم؟ باید با الرایی که زمین تا می

دیگر را کند و حرف یکآسمان با من فرق می

 فهمیم، چه کنم؟نمی

 

فهمد گیرد که الرا نمیدردم بیشتر از این نشات می

سپارد. چطور دارد استعداد هایش را به فراموشی می

یاد مقام نیاورده اگر نخبه ی ریاضی نبود، اگر در المپ

بود، اگر تمام این سالها، تالشش را برای رسیدن به 

شاید اینقدر باال  جایی که آرزویش را دارد ندیده بودم،
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پریدم تا اورا متوجه اشتباهش کنم. او و پایین نمی

سالها تالش کرده بود و امسال که باید نتیجه ی تالش 

ته و هارا ببیند، راهش را عوض کرده، چشمانش را بس

دست روی گوش هایش گذاشته. من با آدمی که نه 

 ؟خواد بفهمد، باید چه کنمشنود و نه میبیند و نه میمی

 چیشده سروین؟-

 

کشم و به او که اخمالود و دست به نگاهم را باال می

دوزم. با ولوم صدایی آرام کند چشم میکمر نگاهم می

 زنم:لب می

 با الرا حرف زدم. -

 یجش؟خب؟ چیشد نت-
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دهم و سرم سرم را متاسف به چپ و راست تکان می

 وید:گنشیند و به تندی میاندازم. کنارم میرا پایین می

دونی من که بهت گفتم حرف زدن فایده نداره. می-

باید چیکار کرد باهاش؟ باید گوشیش رو بگیرم ازش، 

دیگه هم نذارم بره بیرون، بلکه آدم بشه و گوه زیادی 

 نخوره! 

 

کنم. چقدر خواهر برادرم عوض رت زده نگاهش مییح

 شده اند!

گرفتی؟ مگه اسیر  بتام؟ از تو بعیده این حرکات!-

خوای یواشکی خوای یه آدمی عقده ای بار بیاد؟ میمی

 به دور از چشم ما ایندفعه هرکاری خواست بکنه؟
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کند با آنکه او هم عصبی و خشمگین است، اما سعی می

 تا صدایش به گوش الرا نرسد:آرام حرف بزند 

میگی چیکار کنم؟ بشینم نگاه کنم تا دور از دیگه از -

 کنم؟ خونه ی پسره جمعش

 

 کنم، پر از غیض است.چشم غره ای که حواله اش می

بفهم چی میگی بتام. الرا اینجوری نیست. االنم واقعا -

فهمم چشه. به گمونم راهش رو گم کرده. خودش نمی

شاید وقتی آروم بشه و بشینه یکم  رو هم همینطور.

فکر کنه، تصمیم درستی بگیره. تو فعال صبر کن چند 

 نم چی میشه!وقتی، بذار ببی
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شود. سرم را برای نگاه کردن به از جا بلند می

گیرم. او انگشتش را در هوا تکان صورتش باال می

 گوید:دهد و به تندی میمی

ن صبر باعث کنم. ولی اگه ایباشه سروین. صبر می-

ی که هست بشه، من تورو بشه اوضاع خراب تر از چیز

بق نقشه ی دونم. اگه به جایی نرسیدیم، طمقصر می

 من پیش میریم.

 

 قندسیاه #
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رود و بتام برای عوض کردن لباس هایش به اتاق می

کنم. از بتام من دلگرفته به مسیر رفتنش نگاه می

. غرور و غیرتش به توانم توقعی داشته باشمنمی
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گذارد که منطقی خروش در آمده و از طرفی نگرانی نمی

ته باشد! مثل اینکه تنها فکر کند. شاید او هم حق داش

کسی که حقی ندارد، من هستم! بتام اگر اتفاقی بیفتد، 

دانم اگر ماجرا داند و از همین حاال میمن را مقصر می

یشتر از الرا، از را مامان و بابا هم بفهمند، آنها نیز ب

شوند! چون توقع داشته اند دست من عصبانی می

ق را بگیرم، اما حواسم به الرا باشد و جلوی این اتفا

واقعیت این است که من هیچوقت جوری با الرا رفتار 

نکرده ام که فکر کند آزاد نیست یا همیشه تحت نظر 

خواستم احساس بدی داشته باشد و فکر است. نمی

تر است، باید محدود شود. اما متاسفانه کند چون دخ

کند و این یعنی، طرز فکر من، با خانواده ام فرق می

 ن من!مقصر شد
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روم و با فکری آشفته، مشغول شستن به آشپزخانه می

شوم. بعد از آن، کمی آشپزخانه را سامان ظرف ها می

دهم و قفس بلبلی که بتام به تازگی گرفته را تمیز می

گذارم و ی بلبل دوست داشتنی ام غذا میکنم. برامی

شوم کار دیگری برای انجام بعد از آنکه مطمئن می

اگ حاوی کاپوچینوی خوش طعمم، به اتاقم نیست، با م

 روم.می

 

پشت پنجره ی اتاقم که منظره ی نسبتا خوبی برای 

کند، می ایستم و به بخار تماشای شهر فراهم می

ی صورتی رنگم چشم  نشات گرفته از ماگ مورد عالقه

دوزم. فکرم در عین واحد، به چندین تکه تقسیم می

به علی و آنکه حاال  شود. قسمتی از آن متعلق استمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چه حالی دارد. خیلی دوست دارم بدانم اصال برایش 

 مان را بهم زده ام؟ مهم بوده که نامزدی

 

قسمتی از فکرم درگیر الراست و هچلی که خودش را 

کنم، ه. از آنجایی که با الرا خیلی فرق میدر آن انداخت

خواهم قضاوتش هم نم اما... نمیتوانم درکش کنمی

دانم او در چه شرایطی ست و چه فکری ن نمیکنم. م

دانم که کند و چه احساسی دارد. اما این را خوب میمی

راه درست چیست! الرای هفده ساله ی من، مناسب 

 این رابطه نیست! همین و بس!

 

میان افکارم، یک نفر دیگر هم هست که گاهی  رد

کند. کسی که امشب، زیاد از حد خودش را یادآوری می

 را متعجب کرده بود! کسی که...من 
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گیرم و با صدای ویبره ی گوشی ام، چشم از ماگ می

چرخانم. صفحه ی روشن نگاهم را در اتاق تاریک می

گوشی  کند.گوشی، پیدا کردنش را برایم راحت تر می

دارم و با دیدن نام یزدان را از روی میز آرایشم بر می

 کنم:مه میروی پیامی که برایم آمده، زیر لب زمز

 چقدرم حالل زادست!-

 

 خوانم:کنم و آن را میپیامش را باز می

ممنون بابت سوپ. خیلی خوشمزه بود. اصال متوجه "

 خوام بابت اینکه نتونستمنشدم کی خوابم برد. عذر می

 "ازت پذیرایی کنم.
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زنم و به شبی که در خانه لبخند محوی به پیامش می

کنم. بعد از آنکه من را نسیم اش گذشت فکر می

خطاب کرد، دلم به شکلی برایش لرزید که تا به حال 

نلرزیده بود! وقتی رویش پتو انداختم، چند دقیقه ای 

نشستم و به چهره ی بیمارگونه و مظلومانه اش در 

کرد این مرد بد عنق و میزل زدم. چه کسی باور خواب 

بی اهمیت به همه چیز، اینقدر در دلش درد داشته باشد 

و حتی به روی خودش نیاورد؟ روز خاکسپاری نسیم را 

به یاد آوردم که حتی یک قطره اشک نریخته بود و 

خشک محکم، با صورتی بی حس، زنش را به خاک 

جا با خودم فکر کردم آید که همانسپرده بود. یادم می

این مرد احساس ندارد. حتی قضاوتش کردم و گفتم 

البد نسیم را اصال دوست نداشته! اما امشب... امشب 

وقتی میان خواب و بیداری، من را با نسیم اشتباه گرفته 
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بود، تازه فهمیدم که چه قدر در دلش درد دارد و به 

 آورد.روی خودش نمی

 

 قندسیاه #

 235پارت#

 

شود. به ت قبل تر کشیده میاختیار به اتفاقابی  ذهنم

آنکه گفته بود پسر عموی واقعی علی نیست و لیال 

شود برای کسی که هیچ خواهرش نیست! چطور می

نسبت خونی ندارد، خودش را اینطور به خطر بیندازد؟ 

شود برای لیال که خواهر واقعی اش نیست، با چطور می

 دیدن عکسش هم به هم بریزد؟ 
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، بد شدن حالش با پرسیدن سوالم بیشتر از تمام اینها

راجع به آن پسر بچه، فکرم را درگیر کرده. چرا هر بار 

شود؟ آن پسر زنم، حالش دگرگون میحرفش را می

بچه چه کسی ست که صحبت کردن در موردش، 

 ریزد؟یزدان را اینطور بهم می

 

دگی گذرد، هر چه بیشتر از یزدان و زنهرچه بیشتر می

ر به آن جمله ای که رضا در شب فهمم، بیشتاش می

رسم. این مرد، دنیایی از غم و مهمانی گفته بود، می

دهد، اما با این وجود، محکم درد را در خودش جای می

دهد کسی برایش دل و قوی ایستاده و اجازه نمی

بسوزاند. شخصیت یزدان، هر روز دارد برایم قابل 

 شود! احترام تر می
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ش چند خطی تایپ کرده و خواهم در جواب پیامیم

بفرستم، اما یک در حرکت ناگهانی، پشیمان شده و به 

زنم. شنیدن صدای گرفته اش، شماره اش زنگ می

 چکاند!اخمی پر رنگ میان ابروهایم می

 الو؟-

 سالم. صدات چرا اینجوریه؟-

 

 کند گلویش را صاف کند.سعی می

که بیدار شدم دونم، از یک ساعت پیش نمی-

یه. سوپ رو خوردم یکم بهتر شدم. همینجور

 خواستی بری چرا بیدارم نکردی؟می

 

 دهم:صادقانه جواب می
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 عمیق شده بود خوابت. نتونستم.-

 

گیرم و کاپوچینو ام دوباره پشت پنجره ی اتاق قرار می

 .کنمرا مزه می

 قرار بود حرف بزنیم. -

ر شدی حرف اشکالی نداره یزدان. هر وقت بهت-

الن استراحت کن تا زودتر خوب بشی و به زنیم. امی

کارات برسی. برات یه سری دارو نوشتم گذاشتم روی 

کابینت. اونارو تهیه کن و استفاده کن. لطفا دیگه با آب 

سرد هم حموم نکن. اگه االن حالت بدتر شده بخاطر 

 همینه. 

 

صدایش بر خالف چند ساعت پیش، نرم و دوستانه 

 .است
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کنم یه زنی باهام احساس میمیاینجوری که حرف -

 دونه چیکار بکنه!پسر بچم که نمی

جواب این حرفت رو چند ساعت دادم جناب! یکم به -

خودت برس تا خوب بشی. حرف من همینه. وگرنه 

خوام بهت امر و نهی کنم و برات ادعای بزرگ نمی

 بودن و همه چیز فهم بودن داشته باشم.

 سِروین؟-

 

کنند، اما ام، من را سَروین صدا میاکثر آدمهای زندگی 

یزدان، از همان بار اولی که نامم را به زبان آورده بود، 

به سینِ سروین، به جای فتحه کسره داده بود. من در 

تمام سالهای زندگی ام، هرکس نامم را به این شکل 

دانم چرا صدا کرده، با او برخورد کرده ام، اما نمی

که دوست دارم به جای به یزدان نگفته ام هیچوقت 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سِروین، سَروین صدایم کند. شاید چون، سِروین گفت 

شود، مدلی که اسمم هایش با یک مدل خاصی گفته می

 کند!را زیبا می

 بله؟-

 دیگه مثل چند روزِ قبلت... ناراحت نیستی؟-

 

کند. به محض پرسیدن سوالش، سرفه ی خشکی می

داروهای اید بهتر است خودم کنم شبا خودم فکر می

مورد نیازش را برایش بخرم و ببرم. به گمانم یزدان 

 قصد خریدن دارو هارا نداشته باشد!

رفتن به سر کار، انجام کار های خونه، ورزش کردن و -

خیلی از کارای دیگه ای هست که توی این چند روزه 

انجامشون دادم تا کمتر فکر و خیال کنم. اما خب... باز 

با وجود تموم تالش هام. رابطه س! دلم پر از غصه هم
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ای که حدودا دوسال طول کشیده فراموش کردنش به 

تونم زانوی غم بغل همین راحتیا نیست، اما خب نمی

تونم بخاطر دل بگیرم و بشینم و هیچ کاری نکنم. نمی

شکستم، بقیه رو هم ناراحت کنم. برای همین یه 

نم زی نشده تا اطرافیاکنم انگار چیجوری رفتار می

کمتر نگرانم باشن. و زندگیم رو ادامه میدم چون 

 عمرمون کوتاه تر از اونیه که بخوایم حرومش کنیم.

 

دانم از سکوتش چه برداشت کنم، اما حتی اگر با نمی

حرف هایم موافق نباشد، من باز هم حرف هایم را قبول 

شوی.  ماند تا تو از جایت بلنددارم. زندگی منتظر نمی

د و استفاده نکردن از لحظاتت، تنها گذرزندگی می

گذارد. و این، یک حقیقت برایت یک حسرت به جا می

 تلخ و تکان دهنده است!
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تو... دخترِ قوی ای هستی! و همینطور یک رفیق -

 کوچولوی مهربون و...

 

دانم چرا ضربانش این چنین نا آرام با قلبی که نمی

گار له اش هستم و او انشده، منتظر کامل کردن جم

 قصد کامل کردنش را ندارد!

 مهربون و؟-

 

 شود:صدایش به طرزی دوست داشتنی، مهربان می

 هیچی! فقط همون مهربون. -

 

کنم یک توصیف دیگر از من داشت و و من احساس می

شنیدم، مثل به زبان نیاورد. توصیفی که شاید اگر می
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م. بی آنکه شدتعریفش راجع به موهای فرم، داغ می

 لش را بدانم!حتی دلی

 

 پایان فصل اول
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 شروع فصل دوم

 

 سروین #

 

مقابل نگاه آرام و مستقیمی که هنوز هم آهنرباهایش 

چسبند، با لبخندی زورکی و گهگاهی خِرِ چشمانم را می
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کنم. نگاه اخم هایی در هم، یقه ی کتش را صاف می

دوزم و گره ی میدور گردنش  غبار آلودم را به کراوات

کنم. در تمام مدت، شلِ کراواتش را هم کمی سفت می

کند. او با عسلی های آرامش، فقط و فقط نگاهم می

نگاهی که شاید برای هرکسی بی حس و پر از تکه ی 

های خرد شده ی یخ باشد، اما برای من، بعد از دوماه 

قدر شیرین ماند! همانآشنایی با او، مثل بوی نارنگی می

دانم پشت این نگاه، چه کسی دلچسب! چون می و

قرار دارد. مردی تنها و غمگین و پر حسرت، که درون 

 سینه اش، قلبی از جنس طال دارد!

 تموم شد؟!-
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صدایش سرد است، سرد و بی حس! اما باز هم باید 

دانم حتی پشت این صدا، چقدر بگویم که من می

 مهربانی خوابیده.

 !ه! هنوز نشدهوم... نچ-

 

برم و انگشتم را زیر با این حرف، دستم را باال می

گذارم. رنگ نگاهش در یک لحظه، تغییر چشمش می

توانم بگویم چه حسی در چشمانش کند. نمیپیدا می

توانم این را بگویم که مردمک هایش، بینم، اما میمی

ثابت و بی حرکت، درست مثل آدمی که شوکه شده، 

شده اش، لبخندی غمگین  ه چشمان مسخمانده اند. ب

پاشم و مژه ی افتاده ی زیر چشمش را به آرامی می

 کنم.پاک می

 حاال تموم شد.-
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 غم تو چشات چی میگه؟-

 

رود. از پشت به گوید و سمت آیینه میاین را می

دوزم. چقدر از همیشه خوش تیپ تر هیکلش چشم می

 شده!

 هیچی!-

 

از داخل بندد، ش میهمانطور که ساعتش را دور مچ

 کند.آیینه با چشمانی ریز شده نگاهم می

 مطمئنی؟-

 

دهم. همچنان در صورتش هیچ سرم را آرام تکان می

 کند.حالتی ایجاد نمی
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 نگران نباش خانم دکتر. قرار نیست اتفاقی بیفته.-

 باشه!-

 

نشینم. زند و من روی تختش میبه خودش عطر می

گذاشته. البته  در این اتاقتختی که به تازگی خریده و 

 به اصرار من!

 خوای بگی؟چیزی نمی-

 مثال چی؟-

 

چرخد. یک دستش را در جیب شلوارِ نوک سمتم می

کند. نگاهم را از جذابیت خیره کننده مدادی رنگش می

زنم. گیرم و بی اهمیت در چشمانش زل میاش می
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خواهم شود، مینگاهش که بر روی صورتم طوالنی می

 رسد! از چشمانم بگیرم و زورم نمی چشم

رفتنم؟ بگی  خوای غر بزنی؟ بگی که ناراحتی ازنمی-

 نگرانی؟

 

دهم. وقتی با لبخند سرم را به چپ و راست تکان می

 دانم گفتن اینها فایده ای ندارد، چرا حرف بزنم؟می
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را بعد از لحظاتی طوالنی باالخره نگاه تیز و پر دقتش 

 کند.گیرد و به پنجره نگاه میثانیه ای از صورتم می
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رسونم بیمارستان و خودم میرم باشه. پس تورو می-

 رسم.به کارم می

 رضا نمیاد؟-

 

 کند.دوباره نگاهم می

 نه. امشب کار داشت نتونست.-

 اومد.کاشکی می-

 

 کند.چشم ریز می 

 وقتی پیشت باشه خیالم راحت تره!-

 

 ماند.میچشمانم دور ن لبخند محوش از

 خندی رئیس؟چرا می-
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 نخندیدم.-

 خودم دیدم!لبخند زدی. -

 

دهد و سرش اینبار لبخندش را سخاوتمندانه نشانم می

شود و وقتی اندازد. چیزی در خالی میرا پایین می

کشد و رنگ شیطنت را در چشمانش سرش را باال می

 تپد.کنم قلبم محکم تر میبینم، احساس میمی

هرچقدرم بخوای خودتو بی اهمیت نشون بدی و بگی -

نیست، تهش خودتو لو میدی. برای همین برام مهم 

 خندم! از بس که...می

 

شود و من مشتاقانه خیره به لب هایش ساکت می

چرخد و سمت مانم تا ادامه اش را بگوید، اما او میمی

 رود.در می
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 ظرتم.نگرانیت بی مورده دخترِ خوب. تو سالن منت-

 

شود، بغضی از اعماق در اتاق که به رویم بسته می

دواند. دستی ساساتم، در گلوی گرفته ام ریشه میاح

فشارم. یک کشم و چشم روی هم میروی گلویم می

ماه از شبی که یزدان سرما خورد و من در این خانه 

گذرد. بعد از آن شبی که برایش سوپ درست کردم می

لی چیز ها عوض شدند. خیلی در این خانه بودم، خی

شود به محکم نها، میاتفاق ها افتاد و از مهم ترین آ

 شدن رفاقتم با یزدان اشاره کرد. 

 

افتم که چرخانم و به یاد روزی مینگاهم را در اتاق می

یزدان را مجبور کردم این اتاق بال استفاده را به اتاق 

دید که کرد، اما وقتی خوابش تبدیل کند. اول قبول نمی
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خودم برای خرید وسایل اتاق دست به کار شده ام، 

م را گوش کرد. هرچه نیاز بود خرید و خودم این حرف

سوخت وقتی اتاق را برایش چیدم. دلم برایش می

شود فهمیدم بدنش با خوابیدن روی مبل خشک میمی

 گیرد. و کمر درد می

 

از یزدان دیگر راجع به زندگی اش هیچ چیزی 

خواستم فوضولی کنم، به یاد آن هر بار می نپرسیدم.

شدم. اما افتادم و پشیمان میبدش می شب و حال

کردم مغزم را فهمید. گاهی احساس مییزدان انگار می

خواند. خودش خیلی وقت ها، سواالتم را بی آنکه می

داد و گاهی از گذشته اش برایم حرف بپرسم جواب می

گفت. از شیرین کاری زد. از خاطراتش با لیال میمی

ربار، خیره های دوران کودکی و نوجوانی اش. و من ه
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به صورت به ظاهر غیر قابل انعطافش، به این فکر 

کردم چه چیزی باعث شده یزدانی که چنین بچه ی می

 تخسی بوده، اینقدر تغییر کند؟
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صمیمیت بیشتر شده ی ما در این یک ماه، باعث این 

خواد به آن مهمانی من است! هر هفته که می حال

گیرم و نگرانی دیوانه ام ترس میود، اسکذایی بر

کند. این نگرانی، از شبی که قرار بود بر سر یک می

دختر شرط بندی کنند و آن شرط بندی به هم خورد 

هم، بیشتر شده. چون از آن روز، مالحظه کاری های 

اال هم نتوانسته افشین بیشتر شد و یزدان تا همین ح
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ی به آن وارد آن قمارخانه بشود. هر هفته به تنهای

رود و دست خالی بر می گردد. اما امشب... مهمانی می

امشب فرق دارد! امشب قرار است برای اولین بار بازی 

کند. قرار است به آن زیر زمین برود و حتی ممکن 

است با آسو رو به رو شود. اگر آسو او را بشناسد چه؟ 

 اگر بالیی بر سرش بیاورد چه؟ اگر دیگر نبینمش چه؟ 

 

دارم و بی اراده داخلش را را از روی تخت بر میکیفم 

کنم. کاله گیسم را با خودم آورده ام. حتی زیر نگاه می

پالتویم لباس هایی برای مهمانی امشب پوشیده ام، اما 

خواهم بیایم. توانم به یزدان بگویم که من هم مینمی

خواهم دیگر با او لجبازی کنم. نه از یزدان نمی

ه خاطر اینکه او گفته لجبازی نکنم این ترسم و نه بمی

خواد این کار تصمیم را دارم، من خودم دیگر دلم نمی
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خواهد در چشم یزدان یک دختر زبان را بکنم. دلم نمی

نفهم و احمق جلوه کنم! اما... اما نگرانش هستم. دست 

ی که دارم، شبیه به مادری ست خودم نیست. احساس

خطرناکی بفرستد. خواهد پسرش را به جای که می

 همینقدر دلهره آور!

 

زنم. در دارم و از اتاق بیرون میکیفم را بر می

بینمش. ظرف غذایی که برایش آورده آشپزخانه می

بودم را در دستش گرفته. به گمانم با همین لباس ها 

ش بدهد. این مرد ایستاده و ظرف را شسته تا پس

 دیوانه است! دیوانه!

بردم خونه یزدان. مینیازی نبود بشوریش -

 شستمش.می
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به بهانه ی آوردن غذا، به اینجا آمده بودم تا قبل از 

ترسیدم دیگر هیچوقت رفتنش به مهمانی ببینمش. می

 نتوانم ببینمش.

 

گیرد و اخمی ظریف میان ظرف غذا را سمتم می

ش که به لطف گریم، خوش حالت ابروهای خوش حالت

 نشاند.تر شده، می

گم نیازی نیست برام غذا بیاری؟ من گشنه چند بار ب-

کنم یا زنگ مونم. یا خودم یه چیزی درست مینمی

زنم برام بیارن. دیگه از این کارا نکن. این بار می

 آخریه که میگم!
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ترسم و نه از صدای جدی و خشکش نه از اخمش می

شوم. یزدان همین است! و من همینجوری ناراحت می

 م.بودنش را پذیرفته ا

بعضی وقتا اینقدر غرق کار میشی یا وقتی از کار -

برمیگردی اینقدر خسته ای که حتی متوجه گشنه 

خواد بودنت هم نمیشی. از منی که خوب شناختمت نمی

اینارو قایم کنی یزدان خان! بعدشم، من برای خودمون 

یکمم برای تو میارم، چی میشه  کنم،غذا درست می

 مگه؟

 

فرستد و بی عصبی از بینی بیرون مینفسش را کالفه و 

 شود.آنکه کلمه ای به زبان بیاورد، از کنار رد می

 

 قندسیاه #



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 239پارت#

 

زنیم. از قصد کمی بعد، با هم از خانه اش بیرون می

ماشینم را نیاورده ام که او من را برساند. با خودم فکر 

توانم ببینمش. اگر واقعا دیگر دم با اینکار بیشتر میکر

 نتوانم ببینمش چه؟

 

ایستم و دستی روی با این فکر، روی پله ی آخر می

کشم. من امشب چه مرگم شده؟ چرا چشم نم دارم می

 کنم؟اینقدر منفی فکر می

 نمیای سوار شی سروین؟ -
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در  گوید که کنار ماشینش ایستاده واین را در حالی می

ض ا بغکند. یعنی واقعرا باز کرده و مشکوک نگاهم می

فهمد؟ حرف های نگاهم را نمی بیند؟ غم صورتم را نمی

 کند؟گیر کرده در گلویم را احساس نمی

 خوبی؟-

 

گوید که دارد سمتم قدم بر می دارد این را در حالی می

 زند. و در صدایش نگرانی موج می

 سروین با توام!-

 

گوید که بازویم را نرم و الی میاین را در حو ایندفعه، 

شود. دانم یکهو چه میدستانش گرفته. نمی آرام میان

دیدن چشم های پر تالطمش در میان صورت سخت و 

کند که نفوذ نا پذیرش، برایم یزدانی را یادآوری می
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دوماه است در دنیای پر از تناقضش زندگی کرده ام. 

اشته ام، مقابل تک تک خاطراتی که با یزدان د

ی زیر پوستی آیند. حمایت هاچشمانم به نمایش در می

اش، حرف های دلگرم کننده اش، رفاقتی که بی هیچ 

چشم داشتی خرجم کرد، سکوتش در مقابل 

اشتباهاتم، کمک به تمام آدم های اطرافش فقط و فقط 

از سر خیر خواهی و دوست داشتن، قلب رنج کشیده 

د نیست، همه و همه یک جا اش که جز محبت چیزی بل

ترسم! به اندازه ای از یشوند و من مروی سرم آوار می

آسیب دیدن رفیقِ عجیبِ اخموی بداخالقِ  دوست 

رود. ترسم که افسار قلبم از دستم در میداشتنی ام می

آیم، دستانم دور کمر یزدان حلقه به خودم که می

شبیه اند و سرم روی سینه اش فرود آمده. درست شده

 به کودک ترسیده ای که پای مادرش را بغل گرفته تا
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تنهایش نگذارد، محکم و خوف کرده در آغوشم 

 .دهمفشارش می

 

خشک شدن یزدان کامال قابل احساس است. 

دستانش بی حرکت و خشک شده در هوا مانده و 

صدایش پر از بهت و ناباوری است وقتی زیر لب 

 کند:زمزمه می

 سِروین؟-

 

بر سرش داد بزنم اگر اتفاقی برای تو  خواهددلم می

گر چه کسی با این لحن و این صدا، مرا بیفتد، دی

گویم که اگر بخواهم سِروین صدا بزند؟ اما این را نمی

بگویم، آنقدر حرف در گلویم گیر کرده برای زدن که 

باید همه ی آنهارا به زبان بیاورم. پس به جای گفتن 
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کلمه می گویم! یک کلمه ای شان، فقط و فقط یک همه

 دهد.ودش جای میکه دنیایی از کلمات را در خ

 نرو!-

 

گویم، این یک کلمه ی پر حرف را آنقدر مظلومانه می

آنقدر صدایم موقع گفتنش لرزش دارد، که دل خودم 

 سوزد. هم برای خودم می

 سِروین!--

 

اینبار سروین گفتنش، سوالی و متعجب نیست. اینبار 

آورد. آنقدر آرام که انگار اسممم را به زبان میآرام تر 

شود که حسِ برای خودش گفته. اما این دلیل نمی

داخل صدایش را نفهمم. سروین گفتنش یک جورِ 

کالفه ای ایست. کالفگی از آنکه نداند چه کند. از آنکه 
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دانم نداند با منِ ترسیده و نگران چه کند. من هم نمی

 خواهم نرود!می با خودم چه کنم! من فقط
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گذرد تا دست روی ای در همان حالت میچند لحظه 

بازوهایم بگذارد و من را از خودش جدا کند. وقتی 

افتد. سرش را کمی خم میانمان فاصله ی کوچکی می

کند تا بتواند به خوبی در چشمانم نگاه کند. دلِ من می

لرزد! شاید میاما، با دیدن صورت گریم کرده اش، 

نگاهِ مهربانش بهتر است بگویم، دلم برای جذبه ی 

رود. به گمانم قبال گفته بودم که این مرد، خدای می
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تواند خصوصیات متناقض است نه؟ یک نگاه چطور می

 هم جذبه داشته باشد و هم نرمی و مالطفت؟ 

 باور کن من چیزیم نمیشه سروین. -

 

نکه کنترلی بر رویش افتد. بی آچانه ام به لرزش می

 !داشته باشم

باشه، اگه بشناستت، اگه اشتباهی ازت اگه آسو اونجا -

 سر بزنه، اگه بهت شک کنن، اونوقت چی؟

 

هنوز هم دست هایش روی بازوهایم قرار گرفته و هنوز 

 هم در صدایش انگار آرامشی از جنس دریا جا دارد.
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تا  من به تو، به رضا، به علی و نسیم قول دادم که-

نشه. تو وقتی دست اون عوضیارو رو نکنم، چیزیم 

 تاحاال از من بد قولی دیدی؟

 

 سوزد، مثل چشم هایم.گلویم می

 نه.-

 افته. پس مطمئن باش اتفاقی نمی-

 

کنم لرزش چانه ام را مخفی کنم، اما لرزش سعی می

 توانم!صدایم را نمی

 فهمی؟من اینجوری آروم نمیشم یزدان کیانی! می-
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د، اما از ایستت از روی بازوهایم برداشته و صاف میسد

 دارد!لبخند محو و آرامش بخشش دست بر نمی

 دوست داری به روش خودت بهت قول بدم؟-

 

کنم که انگشت کوچکش را باال متعجب نگاهش می

 آورد.می

دوست داری اینجوری بهت قول بدم تا باور کنی -

 قولم قوله؟

 

ند. یزدان همه چیز یادش زاشک در چشمانم حلقه می

. شانترین چیزها تا بزرگترینماند. از کوچک می

همیشه برای خوشحالی ات، از چیزهایی استفاده 

 کند که دوست داری.می
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خندم و دست خودم نیست وقتی که غمگین می

کنم. انگشت کوچکم را در انگشت کوچکش حلقه می

ه یادم این نگاه یزدان، این نگاهِ لعنتش اش همیشه ب

افتاده، هیچوقت و هیچ ماند! برقی که در چشمانش می

 کجا در چشمانش ندیده بودم!

سروین پایدار، بهت قول میدم که صحیح و سالم بر -

 گردم. قولِ قول، از اون قوالیی که...

 

کند و چشمانم مشتاقانه به لب مکثش کنجکاوم می

 خورد.هایش گره می

 ق کوچولوش میده!از اون قوالیی که یزدان به رفی-
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در راه بیمارستان، سکوتی عجیب، فضای ماشین را فرا 

شود در فکر فرو گیرد و همین سکوت باعث میمی

بروم و به یک ماه اخیر فکر کنم. به آنکه هیچ خبری از 

خانواده ی علی نشده. فقط چند باری وکیل علی زنگ 

القاتش بروم، اما من زد و خبر داد که علی خواسته به م

را نداشتم! با اینکه کار اشتباهی نکرده نتوانستم! دلش 

ام اما روی نگاه کردن در چشم هایش را ندارم. 

ست و دانم که چند وقت دیگر وقت دادگاه علی می

برای رفتن به آنجا دو دلم. رفتنم وجهه ی خوبی ندارد. 

آن هم وقتی همه چیز را تمام کرده ام، اما دلم 
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روبه رو شدن با خواهد بروم، حتی با وجود آنکه دل یم

 علی را ندارم!

 از خواهرت چه خبر؟-

 

شود از غرق شدن در پرسش یکباره اش باعث می

افکارم نجات پیدا کنم. جریان الرا را برای یزدان 

دانستم نه آدمی ست که قضاوت . میتعریف کرده بودم

قط کند و نه این حرف هارا پیش کسی بزند. ف

دهد و در وش مینشیند و در سکوت به درد دلت گمی

دهد. واقعیت این است که صورت لزوم راه حل می

رفاقت با یزدان، از رفاقت با فاطمه خیلی شیرین تر 

است! چون دقیقا این دو نفر در نقطه ی مقابل همدیگر 

 قرار دارند!
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خودش میگه با پسره قطع رابطه کرده. به گمونم -

چون مثل سابق داره خوب درس میخونه راست میگه. 

 کمتر میره بیرون. سرشم زیاد تو گوشی نیست.  و

 خوبه! پس نگرانی هات کمتر شدن!-

 

با آنکه حواسش را به رانندگی اش داده و نگاهم 

دهم کند، اما من بر حسب عادت سرم را تکان مینمی

 گویم:و می

و بتام هم جدیدا یکم از فضای مجازی فاصله گرفته -

بام بیشتر تصمیم توی یه شرکتی مشغول شده. البته با

داره خودش براش شرکت بزنه. اما بتام میگه 

خوام به شما تکیه کنم. میخوام رو پای خودم نمی

 وایسم.
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دهد و گره ی کرواتش را شل سرش را تکان می

 گوید:کند. با صدای آرامی، کوتاه و شمرده میمی

 دارن؟اسماتون... ریشه ی...فارسی -

 

 زنم.از ته دل لبخند می

ه ی کُردی دارن. اسم هر سه نفرمون. پدرم و ریش-

مادرم جفتشون کُردن. پسر عمو دختر عمو هم هستن. 

وقتی جنگ میشه میان تهران. همینجا هم ازدواج 

 کنن و بچه دار میشن.می

 

دهد. منتظرم سوال بعدی دوباره سرش را تکان می

پرسد و حاال یچ چیز نمیاش را بپرسد. او هیچوقت ه

 خواهد تا صبح حرف بزنم.دلم میکه پرسیده، 
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 پرسد:دهد و میشیشه ی سمت خودش را پایین می

 چرا... پدر مادرت تهران نیستن؟-

 

زند و صدایش کنم بریده بریده حرف میاحساس می

کشم و لرزد. برای همین هم صورتم را جلو میکمی می

کشد و دارد سریع نفس می بینم کهکنم. مینگاهش می

اندازد. نگاهی به شیشه ی باز دلم چنگ میترس به 

 زنم:اندازم و نگران لب میماشین می

 بزن کنار یزدان!-

 

انگار منتظر همین جمله بوده که بی هیچ حرفی کنار 

زند. به سرعت در ماشین را باز کرده و پیاده می
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روم. شود. پشت سرش پیاده شده و سمتش میمی

از دور گردنش باز جلوی ماشین ایستاده، کراواتش را 

کرده و دو دکمه ی باالیی پیرهن مشکی اش که زیر 

کند. روبه رویش کتی نوک مدادی پوشیده، باز می

ایستم و ترسیده و نگران، خیره به او که سریع و می

 گویم:کشد میسخت نفس می

 باز حالت بد شده؟ آره؟-

 

 دهد:ختی جواب میسرش را تکان داده و به س

 ..نفسم... تنگه.-

همونجوری که یادت دادم نفس بکش یزدان. نفست -

 را از بینی بده داخل و ظرف چهار شماره بده بیرون. 
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گویم. یزدان به این را با لحنی دستپاچه و ترسیده می

 دهد.گفته ام انجام می حرفم عمل کرده و کاری که
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د. به حالت عادی بر گرد تا نفس هایشکشد طول می

در این هوای سرد، روی پیشانی اش عرق نشسته و 

هنوز هم برای حفظ تعادلش دست هایش را به کاپوت 

توانم جلوی خودم را بگیرم و پر ماشین تکیه زده. نمی

 گویم:از نگرانی می

 بیا کمکت کنم سوار شی برسونمت خونه.-

 نه!-
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 ل به آن مهمانی برود؟خواهد با این حاچطور می

 بینی حالتو؟دان. نمیلج نکن یز-

کنم تا سمت در گیرم و کمکش میزیر بازویش را می

شاگر برود. گرچه او نیازی به کمک ندارد و خودش هر 

 رود.طور شده، با کمری صاف راه می

 

زنم و با سوار شدنش، خودم هم ماشین را دور می

ین را روشن کنم خواهم ماشنشینم. میپشت فرمان می

م. سرم را سمتش می چرخانم و شواما پشیمان می

کنم. چشم بسته و سرش را به پشتی نگاهش می

کشم و با مکثی صندلی تکیه داده. لبم را در دهانم می

 پرسم:کنم و میبلند، لب باز می

 زیاد این حال واست پیش میاد یزدان؟-
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تنش کند و تغییری در مدل نشسچشمانش را باز نمی

 کند.ایجاد نمی

بار همون روزی بود که پیشم بودی. قبل از آخرین -

اون هم، یه بار وقتی خبر چاقو خوردن نسیم را شنیدم 

اینجوری شدم، یه بارم وقتی خوابش رو دیدم و از 

 خواب پریدم.

 

حرف هایم را سبک سنگین کرده و جمله ای برای 

 کنم.گفتن جفت و جور می

  نداده؟ اد این حالت بهت دستبه نظرت این مدت زی-
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کند و نگاه غیر قابل انعطافش را به چشم باز می

 زند.صورتم گره می

 منظور؟-

 

 شوم.دستپاچه می

خب... خب من... من فقط میگم بهتره بری دکتر. این -

مشکل خطرناکیه. خدایی نکرده اگه یوقت نفست دیگه 

بشه و باال نیاد چی یزدان؟ اگه یه شوک بدی بهت وارد 

 ی؟اینجوری نفست بگیره چ

 

لب هایش روی هم فشرده می شوند و نگاه مثل تیغی 

دانم که آنکه کسی روند. میبرنده، در چشمانم فرو می

آید. کاش بفهمد قصد ترحم خرجش کند خوشش نمی

 من ترحم نیست!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ببین تو برای اینکه توی این راه سخت سرپا بمونی -

. اما تو خیلی خودت مجبوری که به خودت برسی یزدان

کار غرق کردی. فشار از همه طرف روته. رو توی 

 حداقل یکم به خودت برس تا بتونی سر پا بمونی. 

 

آنقدر تلخ است که قلبم به درد  پوزخند صدا دارش،

آید. در پسِ چشم هایی که با لنز سیاه، ترسناک تر می

بینم. اما او هم انگار شده اند، دنیایی از حرف را می

به زبان بیاورد که درست  خواهد تمام آن حرف هارانمی

مثل من، همه ی حرف هایش را در یک جمله خالصه 

 کند.می

تو از کسی که آرزوی هر روز و هرشبش مرگه، می -

خوای خودش رو دوست داشته و از خودش مراقبت 

 کنه؟
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گوید! اولین بار اولین بار است که از حالش بدش می

حال کرده و خیلی رک و راست، از است که دهان باز 

گوید. به گمانم آخرین بار هم باشد! اما... چه بدش می

کند اصال کند چندمین بار است؟ چه فرقی میفرقی می

بعد از این جمله چه بگوید یا قبل از این جمله چه 

گفته؟ چرا که این جمله اش، به شکلی من را در بهت 

و بی صدا فقط  برد که چند لحظه که بی حرکتفرو می

مانم. آرزویش مرگ گونش خیره میدر چشمان قیر

است؟ آرزوی هر روز و هر شبش؟ چطور همین جمله 

می تواند این حجم از درد را در خودش جا بدهد؟ 

 چطور؟

 

 قندسیاه#
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تا رسیدن به همان محله ای که آن خانه ی کذایی در 

شود. نمیآن قرار دارد، هیچ حرفی میانمان رد و بدل 

کنیم. خانه اش با هم بحث هم نمیحتی برای رفتن به 

دانم اگر بخواهم برش گردانم، با پای پیاده به چون می

. تمام طول راه به جمله ای که گفته رودآن مهمانی می

کنم و هربار با یادآوری اش دلم پر از بود فکر می

 شود. دوست داشتم وقتی این حرف را زد،سیاهی می

را تسکین بدهم، بگویم، حرفی بزنم که دردش  چیزی

جمله ی امیدوار کننده ای بزنم تا اینقدر ناامید نباشد، 

کنم، اما... اما چیزی بگویم که نشان بدهد درکش می

 هیچ چیز برای گفتن پیدا نکرده بودم. 
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وقتی ماشینش را گوشه ای از خیابان، در یک نقطه ی 

ردو بی حرکت به رو دارم، چند لحظه ای هکور نگه می

کنم که یزدان شویم. من به این فکر میره میبه رو خی

خواهد با این حال پا به آن مهمانی بگذارد و چطور می

 آورد:کند که به زبان میاو انگار به همان چیزی فکر می

 گردم.تو با ماشین برو، من خودم با یه چیزی بر می-

 

 کنم.به سرعت مخالف می

بیمارستان. تو اون م گیرم و میرمیمن یه تاکسی -

 ساعت ماشین گیرت نمیاد!

 

 دهد.ساعتش را نشانم می
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به نظرت این ساعت برای اینکه سوار یه تاکسی -

 بشی و بری اون سر شهر، ساعت مناسبیه؟

 

عقربه های ساعت سه موتوره اش، ساعتِ دوازده و 

 دهند. سی و پنج دقیقه ی شب را نشان می

 یزدان؟میشه برگردیم -

 

 دارم!کشد و من دست بر نمیفه ای میپوف کال

خوای بری بین ببین حالت خوب نیست، چجوری می-

اون آدما؟ تو نرفته از استرس این مهمونی حالت پشت 

فرمون بد شد، وای به اینکه بخوای بری تو اونجا و 

بشینی سر یه میز و با اون آدما قمار کنی. به نظرت 

 واقعا میتونی؟
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کشد و بی اهمیت به یرون میاز جیبش ب اش راگوشی 

چیزی که من گفته ام، شماره ی کسی را که نامش را 

گیرد و گوشی اش را به گوشش بینم، مینمی

 پرسم:آورد و میچسباند. طاقت نمیمی

 زنی؟به کی زنگ می-

به رضا. ببینم اگه کارش تموم شده بیاد تورو ببره -

 برسونه.

 

کشم. بیرون میوشی را از دستش بی مقدمه و یکهو، گ

کنم و خشمِ درون صدایش را به جان تماس را قطع می

 خرم!می

 کنی تو؟چیکار می-
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کنم. اخم هایش به طرز عجیبی در هم رفته نگاهش می

اند و هیچ نرمشی در صورتش نیست. زبانم را برای 

گفتن حرفی که دوست دارم بگویم از داخل گاز 

 کند!خطا نکند و می گیرم تا دست از پامی

 منم باهات میام؟-

 چی؟!-

 

این را با لحنی عصبی و متعجب، بلند و یک مرتبه 

گوید. اما من حاال که این حرف را به زبان آورده ام، می

 نباید پا پس بکشم!

تونی تنها باشی، باهات میام داخل، با این حالت نمی-

 گردیم.بعدش هم با هم بر می
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کشد و جوری گشتانم بیرون میگوشی را از میان ان

 کند انگار اصال صدایم را نشنیده!رفتار می

 یزدان با توام!-

زنم کنم. زنگ میمن به چرت و پرتات گوش نمی-

شماره ی یه تاکسی تلفنی رو برای این اطراف  ۱۱۸

. به اسنپ و تاکسی و این جور چیزا اعتماد گیرممی

 ندارم!

 یزدان من باهات میام!-

 

محکم و مصمم و کمی عصبی به زبان ند و در بل این را

گذارد که یزدان آورم. انگار تاثیرش را هم میمی

گیرد و به نگاهش را از صفحه ی گوشی اش می

 دوزد.صورتم می
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میام یزدان. تصمیم نداشتم بیام ولی حاال با این -

تونم تنهات بذارم. بحث لجبازی و بی حالت میام. نمی

اید باشم که اگه یست. امشب بفکری و این حرفا ن

حالت بد شد یه کاری کنم. تورو از اونجا بیرون بکشم، 

کنارت باشم. شاید اگه میون اون همه آدم و اون حجم 

 از اضطراب، یه آشنا کنارت باشه حالت بد نشه!

 

 دهد:او هم مثل من، محکم و پر از جدیت جواب می

یط یادت رفته من کی ام؟ یزدان! کسی که توی شرا-

چجوری خودشو کنترل کنه، بلده چجوری  سخت بلده

 خودشو لو نده!

تو بلدی، ولی بدنت چی، اونم بلده؟ اون که به -

کنه؟ چرا لجبازی کنه یزدان! میخواسته ی تو عمل نمی

بذار  کنه تویی!کنی؟ کسی که االن داره لجبازی میمی
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بیام باهات. اگه نذاری تا وقتی بیای تو همین ماشین 

مونم و هیچ جایی هم نمیرم. تو ظرت میشینم و منتمی

 راضی میشی اینجا بشینم و یوقت کسی مزاحمم بشه؟

 

 قندسیاه #

 244پارت#

 

 یزدان#

 

 خانم و آقا رو ببر پایین هومن. -

 چشم آقا.-
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چسبد نگاهم از افشین کنده شده و به هومن نامی می

که هیکلش شاید یک و نیم برابر من باشد! صورت 

کت و شلوار مشکی اش انگار که دارد در لی دارد و تپ

خورد! ناخن های سروین که در بازویم فرو تنش جر می

کنم و نگاه ترسیده اش را بر روی روند، نگاهش میمی

بینم. بی توجه به سروین، لبخند هومنِ نره غول می

 پاشم.کجی به روی افشین می

 متشکرم! -

 

چشمانم را اه کریهش، کند و با آن نگشانه ام لمس می

 گیرد.هدف می

 کنی! امشب من طرف توام! برو ببینم چیکار می-
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دهم و کمی بعد، همراه سروین، لبخندم را وسعت می

افتیم. کنجکاوم که بدانم پشت سرِ هومن به راه می

قمارخانه ی معروفی که فریدون و فرانک در موردش 

ست. گمان زدند، از کجا راه دارد و چه شکلی احرف می

کنم باید جایی باشد که به طبقه ی پایین پله یم

بخورد، اما در کمال تعجب، هومن سمت پله هایی که 

کند. باال رسند، راهش را کج میبه طبقه ی باال می

رفتن ضربان قلبم و عرق کردن پیشانی ام، دست 

خودم نیست! باز جای شکرش باقی ست که سروین 

یل اندکی که در را با وسا در ماشین یکبار دیگر گریمم

اختیار داشت، تمدید کرد، وگرنه بعید نبود که تا آخر 

 گریمم پاک شود. امشب،

 بره باال؟یزدان چرا این داره مارو می-
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گوید. نفس های این جمله را آهسته کنار گوشم می

شوند ناخودآگاه سرم را کمی عقب داغش، باعث می

 بکشم.

 دونم. هیچی نگو فعال.نمی-

 

رسیدن به طبقه ی باال، با یک سالن مجلل درست با 

شویم. با این تفاوت که مثل سالن پایین مواجه می

روشنایی خیلی کمتری دارد و دو طرفش، با راهروهای 

خورد. افراد کمتری در این طبقه قرار دارند درازی می

که اکثرا هم مست هستند. فضای این طبقه مشمئز 

ختر و پسری که در از د کننده است! با نفرت چشم

گیرم و با فاصله آغوش هم مشغول عشق بازی اند می

ی کمی پشت هومن که سمت راهروی سمت راست 

دارم و سروین هم همراهم در حالی می رود قدم بر می
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که دستش را دور بازویم حلقه کرده می آید. با رسیدن 

پیچد و مقابل دری به انتهای راهرو، سمت چپ می

ایستد. تاریکی آن قسمت، باعث میرنگ  ی ایقهوه

شود. هنوز هم بعد از آن بیشتر شدن اضطرابم می

لحظاتی که در خیابان حالم بد شد، نفسم به خوبی باال 

آید و امیدم این است که همین امشب را با من نمی

 مدارا کند!

 خوبی یزدان؟-

 

کند، چرا که صدای نگران سروین، حواسم را پرت نمی

هومن است که کارتی را روی  سم پیتمام حوا

گذارد و در با صدای دستگاهی که به در چسبیده می

 شود.  تیکی باز می
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کند ما هم داخل شویم. هومن از در رد شده و اشاره می

شویم که با رد شدن از در، وارد یک راهروی دیگر می

خورد و یک آسانسور در گوشه ای از آن به چشم می

برد، ارا به طبقه ی پایین میسور محدس آنکه آن آسان

 سخت نیست!

 

شویم و هومن دری به زمانی که از آسانسور خارج می

ایستد، کند و برای داخل شدن ما کنار میرویمان باز می

زند. اما ضربان قلبم از هر موقع دیگری شدید تر می

درست زمانی که اولین قدم را برای داخل شدن بر 

 گوید: تش میی کلفداریم، هومن با صدامی

هر وسیله ی ارتباطی دارید همینجا به من تحویل -

بدید، این در مجهز به راداره و هرنوع وسیله ی 

 کنه. ارتباطی و هر نوع شنود و دوربینی رو شناسایی می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

زدم که هیچوقت برای جاساز کردن حدسش را می

 شنود و دوربین اقدامی نکرده بودم!

 

که هیچ اطالعاتی بر راهی هر دو نفرمان، تلفن هم

دهیم و سپس، رویش وجود ندارد را به دست هومن می

شویم که شبیهش را فقط و فقط در وارد مکانی می

کردم که فیلم ها دیده ام و هیچوقت فکرش را هم نمی

 چنین مکانی را به چشم ببینم.

 

 قندسیاه #
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 واو!-

 

هم  من کلمه ای که سروین به زبان آورده، حرف دلِ

هست! هر جفتمون متحیر شده ایم. لحظه ای گمان 

کنم وارد قمارخانه ای در لندن شده ایم. چون دقیقا می

 به همان قمارخانه ها شباهت دارد!

 

فضای پر نور سالن بزرگی که پر است از میز های 

بزرگی که چند نفری دورشان نشسته اند، موزیک 

ار در ظ سیگشود، دود غلیالیتی که در فضا پخش می

هوای سالن و بار بزرگ مشروبات الکی در یک وجه 

اندازد. سالن، من را به یاد سریال پیکی بالیندرز می

دور هر میز، چند نفری مشغول بازی هستند. چند زن و 

دختر جوان هم با لباس هایی به شدت فجیع و باز، 
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پشت سر مرد ها ایستاده اند  و حکم همراه یا پارتنر را 

د. تازه دلیل اصرار افشین برای بودن کننیایفا م

فهمم. انگار قسمتی از کالس کارشان، سروین را می

وجود زنان در این فضاست. ای کاش سروین را 

کنم، بیشتر متوجه آوردم! هرچه بیشتر نگاه مینمی

شوم. این مکان اصال شایسته ی تصمیم اشتباهم می

 سروین نیست!

 

هایی عمیق به چشم از زن سیاهپوشی که پک 

زند برداشته و نگاهی به سروین گیج و سیگارش می

 اندازم.منگ می

 بیا از اینطرف!-
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با هم به سمت کسی که از همان بدو ورودم شناختمش 

کنیم. پشت میزی خالی نشسته و همچنان از حرکت می

گیرد. صندلی ای برای سروین عقب سیگارش کام می

ک به سمتمان جلب کشیده و با این حرکت، توجه فران

نشینم و در جواب شود. بعد از سروین خودم هم میمی

لبخند کجی  "بینماوه ببین کیارو می"فرانکی که گفته 

 زنم.می

 تونم مخ افشین رو بزنم!گفته بودم که می-

 

شود. همانطور که به نگاه فرانک از سروین کنده نمی

صورتش خیره شده، با پوزخندی بر گوشه ی لبش 

 دهد:ب میجوا

 تونه مخشو بزنه!هرکی پول داشته باشه می-
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گیرد و به چشمان من نگاهش را از سروین می

 ریزد.می

 نامزدتم خوب چیزیه ها. -

 

شوند و نگاه فرانک دوباره لب هایم روی هم فشرده می

 گیرد.سروین را هدف می

اومدی اینجا جوجو! کوروش جون نباید امشب می-

 آورده همچین جایی؟! چجوری توئه عروسکو

 

فهمد از آشوب فهمد از حال من؟ چه میاو چه می

داند که من چقدر نگران همین دختری درونم؟ چه می

هستم که کنار دستم نشسته؟ اما واقعیت این است که 

دانم چرا... دلیلش نمی شود!سروین، باعث آرامشم می

گاه شود، با وجودش و نفهمم! هربار حالم بد میرا نمی
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گردند. عجیب به چشمانش، نفس هایم دوباره بر می

 است اما واقعیت دارد.

 

شبی را که فهمیدم نسیم چاقو خورده خوب به یاد 

دارم، تا زمانی که در بیمارستان زیر دستگاه اکسیژن 

قرار نگرفتم، حالم بهتر نشد. اما امشب، فقط با چند 

و دقیقه وجود سروین و حرف های دلگردم کننده اش 

 نگاه های مظلومانه و ترسیده اش، آرام شدم! 

 

وقتی گفت امشب همراهم باشد تا اتفاقی برایم نیفتد، 

داد برعکس یک ماه گذشته، چیزی ته دلم را قلقلک می

خواست. احساسم تا قبول کنم. دلم وجودش را می

شبیه به یک جوجه ی ترسان و بی پناهی بود که هوای 

ن ترسیده و فقط وجود یک ابری را دیده و از خیس شد
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ست! سروین همان سر پناه برای دلخوشی اش کافی

سرپناه بود برای من. همان سر پناهی که امشب باعث 

کرد. برای شد و وجودش آرامم میدلخوشی ام می

همین هم اینبار به خودم فکر کردم. به قلبِ خودم! بعد 

از سالها به خودم و دلخوشی خودم فکر کردم و 

ا همراه خودم آوردم تا امشب آرامش داشته سروین ر

 باشم. تا امشب زنده بمانم و زنده از اینجا بیرون بروم.

 

 قندسیاه #
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کنه حتی تا من پیششم، هیچ احدی جرات نمی-

 نگاهش کنه! 
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گویم! از ته ته قلبم! بی اختیار این را بدون اغراق می

 مان نیستم.شود اما از گفتنش پشیروی زبانم جاری می

 

کنم نگاه حیرت زده ی سروین را بر خودم احساس می

شوم. و تازه متوجه خشم و دیوانگیِ نهفته در کالم می

 من چه مرگم شده؟

 

 خندد.فرانک با چشمانی گرد، می

خواد ادای آدمای غیرتی رو در باشه بابا یواش! نمی-

 بیاری حاال.

 

از میان کنم و میدستی که روی میز قرار دارد مشت 

 غرم:ندان هایم مید
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 ادا نیست دختر جون!-

 

دست سردِ سروین، روی مشت داغ شده ام، مثل آبی 

 کند.روی آتش عمل می

 آروم باش عزیزم، چیزی نشده که!-

 

کنند چشمان مشکی متعجب و نگرانش، یادآوری ام می

کنم که کجا و در چه شرایطی هستیم. نفسم را فوت می

 کنم:زمزمه میو زیر لب 

 آرومم! خیلی آرومم!-
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پوزخندی که بر روی لب های فرانک قرار دارد و نگاه 

روند. بی اختیار خیره و عجیبش، روی اعصابم راه می

 میپرسم:

 مشکلی هست؟-

 

سیگار دومی اش که به انتها رسیده، در زیر سیگاری 

کند و با لحنی تمسخر آمیز لب مقابلش خاموش می

 زند:می

ه جای کارِ تو و این لنگه جناب! یییه جای کارت م-

 لنگه!خوشگل خانم، می

 

فشار دست سروین روی مشتی که باز شده زیاد 

شود. ترس مثل شبحی ترسناک، روی تنم سایه می

اندازد و من خیره به حلقه ای که میان انگشتان می
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خورد، به جوابی سفید و کشیده ی سروین به چشم می

نم اما فرانک امان کخواهم بدهم فکر میمیکه 

 دهد:نمی

 درست نمیگم؟-

 

این را سروین، با لحنی آرام و بی اهمیت به زبان 

 کنم!آورد و من در دل تحسینش میمی

 کسی اینجا هست که یه جای کارش نلنگه؟-

 

خندد و وسوسه ی گرفتن بند های انگشتان می

مشروبی که  کند. آن چند قولوپسروین، عصبی ام می

که آدم بی جنبه  خوردم با من چه کرد؟ مناول مهمانی 

 ای نبودم!
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نه! درست میگی. همه ی آدمهای اینجا یه جوری ان. -

کنن. همشون کالش و همه یه چیزی رو مخفی می

دونی مشکل عوضی و پست فطرتن! ولی... می

 کجاست؟

 

کنم. احتمال دارد به خشک و بی حرکت نگاهش می

 کرده باشد؟ شکچیزی 

سرم آدم عوضی دیدم تو زه ی موهای من به اندا-

زندگیم. من از همین عوضیا، عوضی شدن رو یاد 

گرفتم. ولی شما دو نفر، شبیه آدمای اینجا نیستید! 

 هرچقدرم که قشنگ فیلم بازی کنید!

 

من آدمِ کنترل کردن احساسات، در شرایط سختم! 

رسم را نشان برای همین هم بی آنکه ذره ای از ت
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به تمسخر کج نی باال رفته و لب هایی که بدهم، با ابروا

 زنم.شده اند، نیشخند می

دونی کنی! ولی میزیادی ادعای چیز فهم بودن می-

چیه؟ همیشه آدمایی که ادعاشون میشه، هیچی 

 حالیشون نیست! 

 

خیره و بدون لبخند، با نگاهی مستقیم و پردقت نگاهم 

ستم همان حین، دستش را از روی دکند. سروین در می

زند و برای عوض کردن میبرداشته و زیر چانه اش 

 اندازد:موضوع، بحثی پیش می

االن اینجا نشستیم که چی؟ مگه قرار نیست بازی -

 کنیم؟

 

 قندسیاه #
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فرانک باالخره چشم از چشمانم گرفته و از جا سیگاری 

کشد. ن میفلزی طالیی رنگش، سیگار دیگری بیرو

با فندکی دهد و یان لب هایش قرار میفیلتر سیگار را م

کند. کام که رنگ جا سیگاری اش هست، روشنش می

گیرد، من را هم به هوس عمیقی که از سیگار می

گیرم و نگاهم را در اندازد. چشم از صورتش میمی

بینم. انگار چرخانم.  هیچ فرد آشنایی را نمیسالن می

 د! شب نیامده و ای کاش آمده بوفریدون هم ام

 

قهقه ی بلندی مردی که انگار بازی را برده، حواسم را 

کند. ممکن است که آسو همان مرد به خودش پرت می

باشد؟ یا شاید مرد کنار دستی اش؟ یا شاید او که زنی 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پشت سرش ایستاده و دست روی شانه هایش 

بازی گذاشته؟ یا شاید او که با نگاهی پیروزمند، به 

؟ شاید هم اصال امشب کندرقیب هایش نگاه می

 ! چطور باید این را بفهمم؟نیامده

من که منتظر دو سه نفری ام که بازیشون خیلی -

 شینن اما دیر میان. خفنه! همیشه پشت همین میز می

 

 اندازد.نگاهی به ساعت دور مچش می

کنم تا نیم ساعت چهل و پنج دقیقه دیگه فکر می-

 بشه.پیداشون 

 

که گوید یکی از آنهایی احساسی عجیب به من می

 منتظرشان است، قند سیاه است! 
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 خوام با همینایی که میگی بازی کنم!منم می-

 

روند و نگاه رنگ تمسخر به خود ابروهایش باال می

 گیرد.می

 تو؟ -

 آره! من! -

 

 چرخاند.نگاهش را بی هدف در فضای سالن می

خوای همین اول کاری میاحمق نشو بچه جون! -

 لی شه؟جیبت خا

 برم!من می-
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کند و شانه باال دود سیگارش را به سمتم فوت می

 اندازد.می

 اوکی! هرجور مایلی!-

 

گردم تا باز هم کنم و من دنبال کلمات میسکوت می

بحث را کش بدهم و از میان حرف هایش چیزی 

 گویم:بفهمم. برای همین می

 کنی بازنده منم؟که فکر می مگه بازی منو دیدی-

امشب بهروز و احمد بازی کنن، باید هممون قید  گها-

بردن رو بزنیم. کم پیش اومده شبی که بازنده از اینجا 

کنن. خیلی بیرون زده باشن. سالهاست قمار می

 حالیشونه!
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 آورم.بی اراده حرف دلم را به زبان می

 ی!دوناینجوری که مشخصه خیلی راجع بهشون می-

دونه. چیزی ازشون نمی نه اتفاقا. کسی اینجا زیاد-

زمان زیادی هم نیست که پاشون به اینجا باز مدت 

شده. اما خب من آمار اکثر آدمای اینجارو خیلی زود در 

میارم. برای همینم این اطالعات رو ازشون دارم. ولی 

 دونم.چیز دیگه ای نمی

 

جلب توجه کنم و برای آنکه به تکان سری بسنده می

کنم پرسم. با خودم فکر مینکند، سوال دیگری نمی

ان دارد که یکی از این دو نفر آسو باشند؟ اما پس امک

 چرا فرانک با نام دیگری صدایشان زد؟  
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خواهم حرف قند سیاه را بزنم. اگر کلمه ای راجع نمی

کند. دخترِ به او حرف بزنم، فرانک بیشتر شک می

هر هدفش برای گشتن در این ست! شاید در ظاتیزی

کنم یک اس مینی چیز دیگری باشد، اما من احسمهما

جور هایی چشم و گوش افشین است و حواسش به 

همه ی آدمهای این مهمانی هست. نباید مقابلش 

 جوری رفتار کنیم که شک برانگیز باشد!

 

 قندسیاه #
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 کسانی که فرانک از آنها حرف زده بود، تا یک ساعت

زنم. د بازی با آنهارا میشود و قیبعد هم پیدایشان نمی

کنم. دیلر بازی ک گروه پنج نفره شروع به بازی میبا ی
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پرسد و یادداشت خواهم را میمقدار چیپی که می

کند. بعد از آنکه چیپ هایی که افراد خریده اند را می

شود. دست میانشان پخش می کند، بازی شروع می

ازی کنیم و مشغول برقمی توافق می اول همگی بر سر

ز حواسم را به چهره و شویم. حین بازی، نیمی امی

دهم. به کنم میرفتار آدمهایی که با آنها بازی می

سروین هم سپرده ام تا خوب حواسش را جمع کند و 

کوچک ترین چیز هارا به خاطر بسپارد. هیچ حرفی از 

هیچکس این آید و روی لب های قند سیاه به میان نمی

نقدر فکرم درگیر این موضوع و شود. آنام جاری نمی

نالیز افرادی که اطرافم قرار دارند شده است که دست آ

 بازم.اول را می
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با آنکه اعصابم خراب شده، اما آنقدر در جو بازی فرو 

رفته ام که اضطرابم را فراموش کرده ام و دیگر 

ل را کنم. با آنکه دست قباحساس نفس تنگی نمی

کنم و یک دست ب نشینی نمیخیلی بد باخته ام، اما عق

بازم. اینجاست که کنم و باز هم میهم بازی می دیگر

سروینی که کمی عقب تر از من، روی صندلی ای پایه 

گذارد. سمتش که بلند نشسته، دست روی شانه ام می

 زند:چرخم، با چهره ای نگران لب میمی

 ی؟بهتر نیست دیگه بازی نکن-

 

خواهم دهم. میمیسرم را به چپ و راست تکان 

ن بدهم و اسمم سر زبان ها بیفتد. شاید به خودی نشا

این شکل، راحت تر بتوانم اعتماد افراد حاضر در این 

 جا را جلب کنم و راحت تر به قند سیاه برسم. 
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بیند، لب روی هم سروین وقتی مصر بودنم را می

 زنم.اطمینان به رویم لبخند میفشارد و با نگاهی پر می

ه. بازی کن، امیدوارم موفق بشی. یعنی... بهت اشب-

 تونی!دونم که میمطمئنم. می

 

دهم و دوباره مشغول بازی جواب لبخندش را می

کنم شوم. از همان ابتدا حواسم را به خوبی جمع میمی

تا اشتباهی نکنم. اینبار همه ی حواسم را به بازی 

ده دهم و از تک تک موقعیت هایم به خوبی استفامی

دهم میکنم. به کری خوانی هایشان توجهی نشان نمی

و از آنجایی که دو دست قبل، بیشتر از آنکه حواسم به 

بازی باشد، به آنالیز افراد و مدل بازی کردنشان بوده، 

بعضی از حرکات چهار نفری که مشغول بازی با آنها 
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کنم. این دست بیشتر از دو ی میهستم را پیش بین

کشد و در آخر، سرِ چند حرکت آخر، یدست قبل طول م

شود و م. بازی به شدت سخت و پیچیده میکنگیر می

کنم اینبار هم باخته ام. تپش های قلبم با خودم فکر می

بلند تر از حد معمول شده اند و دارم به چیپ هایی که 

مرتبه، ورق بر کنم که یک وسط گذاشته ام فکر می

 کنم!ناک اوت می گردد و با حرکت آخر، همه رامی

 

نفس آزاد شده ی سروینی که پشت سرم ایستاده و 

شنوم و دستی یک دستش را روی شانه ام گذاشته می

شوم. سروین فشار روی پیشانی عرق کرده ام می

آورد و کنار گوشم تبریک آرامی به شانه ای می

ی دمغ چهار مردی که با آنها  گوید. نگاه از قیافهمی
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گیرم و چیپ هایی که برده ام می سر یک میز نشسته

 کشم. میام سمت خودم 

 

شان، غر غر ها و فحش های زیر لبی  بی توجه به

دوزم. برای زدن چشم به صورت بی نقص سروین می

ماند. کنم اما حرفم در دهانم میحرفی لب از هم باز می

ز آن طرف سالن، در حالی که چرا که صدای دختری، ا

رسد و حواس کشد، به گوشم مییجمالتش را  هوار م

 کند. جمع می همه را به خودش

یعنی چی نیما؟ چرا هیچی بهش نمیگی؟ جلوت -

نشسته داره از هیکل و صورت من حرف میزنه، بعد تو 

کنه. خندی تو روش؟ داره عمال منو باهات معامله میمی

 هیچی نمیگی بهش؟ اینقدر بی غیرتی که
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نی که دور میز خودمان نشسته اند و نامش ز کسایکی ا

 گوید:سروش است، با خنده می

این صمدی د.یوث باز دست گذاشت رو یه حوری. -

آدم بشو این نیست این بی پدر. حرمسرا باز کرده 

 واسه خودش!

 

م کنم. تمام حواسحتی ثانیه ای به سروش نگاه نمی

ر پی دختری ست که از سر جایش بلند شده و بر س

د. کشپسری که روی صندلی کنارش نشسته فریاد می

از این فاصله صورت سرخ شده اش و لرزش تنش به 

وضوح پیداست. پسری که نیما خطابش کرده، دست 
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کند اورا بنشاند. دخترک نه دختر را می گیرد و سعی می

بیرون آمده و  نشیند، بلکه از پشت میزتنها نمی

دو مرد جلویش خواهد از سالن خارج شود که می

رسد. ند و زورش نمیخواهد کنارشان بزایستند. میمی

بینم. چرخد و با چرخشش، چهره اش را بهتر میمی

کنم چهره اش آشناست. فاصله لحظه ای احساس می

توانم به خوبی ببینمش اما اش زیاد است و نمی

زند. صدای بلندش، حواس میفهمم که زیر گریه می

 کند:وف میهمه را به خودش معط

 خوام برم.به این عوضیا بگو برن کنار نیما. می-

 

گفت راجع به نگاهی میان نیما و کسی که دخترک می

شود. تپش های صورت و بدنم حرف زده، رد و بدل می

خواهند بر سر روند و حدس آنکه میقلبم باال می
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سخت نیست! نفس تنگی دوباره  دخترک معامله کنند،

کنم. آورد که خودم را کنترل مییدارد سمتم هجوم م

جلوی دخترک را گرفته بودند، دست دو نفری که 

گیرند و جیغ دخترک بلند هایش را از پشت می

شود. جیغ و فریاد او و همهمه ی افراد حاضر در می

پیچد و میان این همهمه، ثانیه ای سالن، در فضا می

شود. شبیه به کسانی که برق سم پرت سروین میحوا

ه ه بدنشان وصل شده، خشک و مات، با چشمانی که بب

شوند، با بدنی لرزان، نفس گمانم درشت تر از این نمی

نفس زنان به صحنه ی پیش آمده خیره مانده. بازویش 

 چرخانمش. گیرم و با نگرانی سمت خودم میرا می

 سروین؟ سروین خوبی؟ چیشده؟-
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 لرزد که دیوانه می شوم! تکانشبدنش چنان می

و مات، دهم تا به خودش بیاید و او همچنان خشک می

خورد و اصوات لب هایش برای زدن حرفی تکان می

آورد که معنی هیچ کدامشان نامفهومی از خودش در می

 فهمم. را نمی

 

شوم با اوضاع اندازم و متوجه مینگاهی به اطرافم می

کسی حواسش به ما نیست. دختری که  پیش آمده،

را در اتاقی که برای افشین است حبس معامله شده 

ا بر سرش حرف بزنند. خیالم تا حدودی از کنند تمی

کنم شود و با خودم فکر میبابت دخترک راحت می

 شاید بتوانم کاری برایش انجام بدهم.
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در این بین از فرصت پیش آمده و حواس پرت شده ی 

کشم. در کنم و سروین را سمتی میتفاده میبقیه اس

ایستم. رسد میویی که به سرویس بهداشتی میپست

کنم و وقتی از نبود دوربین وب اطراف را بررسی میخ

شوم، دست روی بازوهای سروینی که مثلِ مطمئن می

کند و همچنان آدم های وحشت زده و شوکه نگاهم می

گذارم و سعی میلرزد تمام تنش به طرز ترسناکی می

و از حاالتش نترسم.  کنم آرامش خودم را حفظ کنممی

 گویم:ی جدی میدهم و خیلآرام تکانش می

دونم توقع همچین چیزی رو نداشتی، ولی اینجا می-

این چیزا عادیه سروین. اینجا سر همه چی قمار 

دونم از اتفاقی که کنن. قبال هم بهت گفته بودم. میمی

خواد بیفته شوکه شدی و حالت بد برای هم جنست می

ید خودت رو جمع کنی. وگرنه لو میریم شده، ولی با
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وام؟ سروین عزیزم؟ سروین. باشه؟ سروین با ت

 شنوی چی میگم؟ می

 

ترسم. زند، که مییکهو و بی مقدمه، چنان زیر گریه می

ماند. روی کمر دوال گریه اش شبیه به ضجه زدن می

زند. از ترس آنکه صدایش شود و از ته دل زار میمی

گیرم و به زور توی تش را میبه جایی نرسد، دس

پشت قفل  کشمش. در را ازسرویس بهداشتی می

کنم سروین را آرام کنم. اما او انگار کنم و سعی میمی

تازه از شک در آمده و دیوانه شده. زار زارش طبیعی 

نیست! اصال طبیعی نیست! شبیه به کسانی گریه 

 کند که انگار عزیز ترین کسش را از دست داده.می
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بینم قصد چنگ انداختن به صورتش را دارد، وقتی می

کشم تا گیرم و دادی بر سرش میهوا میدستش را در 

کند اما به جایش، چیزی را میان بس کند. بس نمی

کشد که به قلبم ثانیه ای فرمان گریه هایش فریاد می

 دهد:ایست می

 فهمی؟ خواهر من!اون دختر خواهر منه لعنتی! می-

 

  قندسیاه#
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ف بهت و ناباوری، برای حالی که من دارم، اصال توصی

خوبی نیست! انگار درونم یک موتورِ گردش احساسات 

قرار دارد. تمام حس های بد دنیا یک جا در وجودم به 
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افتند. درد، نفرت، عصبانیت، غم، نا امیدی، جریان می

 خستگی، حیرت و از همه مهم تر، ترس! 

 

بر سرم فریاد ویم وقتی سروین دروغ است اگر بگ

نلرزید! نه تنها  کشید، کمرم از این شوک ناگهانی،

کمرم، بلکه قلبم، تمام بدنم و حتی زمین زیر پایم به 

 آمد. لرزش در می

 

گیرم و با نفسی قطع شده، خشک دستم را به دیوار می

و مات، به دختری که ضجه زنان کنار دیوار سر 

. مانمنشیند خیره میمی خورد و روی سرامیک هامی

ین فریاد مغزم لحظه ای برای درک چیزی که سرو

کند. انگشتانِ یخ کرده ام را روی کشیده، قفل می

 فشارم.گذارم و میدهانم می
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سروین گفت خواهرش؟ منظورش الراست؟ همان 

 دختری که عکسش را نشانم داده بود؟

 

تی چهره کند. وقآرام آرام همه چیز برایم وضوح پید می

م را میان آورم، سری خواهر سروین را به یاد می

زنم. تازه به گیرم و از ته دلم خدارا صدا میم میدستان

آورم که قبل تر ها، خواهرش را کجا دیده بودم یاد می

و چرا وقتی سروین عکسش را نشانم داده بود، چهره 

اش در نظرم آشنا آمد. او را در همین مهمانی دیده 

 بودم. 

 

کند. صدای گریه های دلخراش سروین، بی طاقتم می

 زنم:نو زده و عاجزانه لب میجلوی پایش زا
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 سروین؟ میشه آروم باشی تا یه کاری کنیم؟ -

 

آنقدر گریه کرده که چشمانش دو تکه خون شده اند و 

آوردم و صورتش را در به سکسکه افتاده. طاقت نمی

ان عالقه ی گیرم تا نگاهم کند. از میزدستانم می

سروین به خواهرش خبر دارم و دلم دارد برایش تکه 

گذارم و تصور شود. خودم را که به جایش میکه میت

فهمم که چه کنم این اتفاق برای لیال بیفتد، میمی

توانم درد کشیدنش را کند. نمیدردی را دارد تحمل می

ریزد، انگار که در ببینم. هر اشکی که از چشمانش می

 کند. خنجر فرو میقلبم 
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ه در شناسم، خیرکه از خودم میبا تمام جدیتی 

شود چشمانش که ثانیه ای از اشک خالی نمی

 گویم:می

باید خودت رو جمع و جور کنی. باید از اینجا بریم -

 تونیم کاری بکنیم. بیرون. اگه نریم بیرون نمی

 

زند و بر سرم جیغ یکهو دستانم را به شدت کنار می

 شد:کمی

فروشن. دارن جونمو ازم دارن خواهرم رو می-

گیرن. بعد تو بهم میگی خودمو جمع کنم؟ آره؟ تو می

خوای؟ میفهمی چه میگی؟ ای خدا... آخه ازم اینو می

من االن چه خاکی تو سرم بریزم؟ خواهر من... عزیز 

دردونه ی خونمون... اینجا چی میخواد... بین این 
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چیکار کنم االن؟ چیکار  خواد... منعوضیا چی می

 کنم... چیکار...

 

شود و خشک و بی حرکت نگاهم ساکت مییکهو 

کشد تا از جا بلند شده و کند. ثانیه ای طول نمیمی

شبیه به کسانی که هیچ کنترلی روی خودشان ندارد 

 بگوید:

زنم به پلیس تا دونم چیکار کنم. میرم زنگ میمی-

کنم. به یچاره میبیان همشون رو بگیرن. همشونو ب

 شونمشون.خاک سیاه می

 

کند، خودم را به سرعت جلویش که باز میدر را 

 بندم. اندازم و در را میمی
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نمیشه اینکارو بکنی. اینجوری همه ی نقشه هامون -

خوای همه ی زحمتامون به خراب میشه میفهمی؟ می

 باد بره؟
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تا سمتم حمله ور شود. انگار منتظر همین جمله است 

زند و با سر و صورتم می ای پر کرده اش را بهمشت ه

گوید که از من برای این خودخواهی ام گریه و جیغ می

بیزار است. می گوید که گور بابای نقشه و علی و همه 

گوید حتی حاضر است بخاطر چیز و همه کس. می

خواهرش من را هم بفروشد، چه برسد به نقشه 

 هایمان. 
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شنوم و مشت هایش را من همه ی حرف هایش را می

شوم و ثانیه ای برای آنکه بگویم با جان و دل پذیرا می

اندازد لب از هم باز لو دادن اینجا تورا هم گیر می

گویم که اگر با این شکل بخواهی از اینجا کنم. نمینمی

افتی. به بیرون بروی، قبل از هرچیزی خودت گیر می

سی چون سر خودت را زیر رپلیس نمیزنگ زدن به 

فهمد، اما حاال و در این اوضاع او نمیکنند. آب می

بیشتر از هرچیزی به فکر او و خواهرش هستم، نه 

هیچکس و هیچ چیز! برای همین هم دستانش را هوا 

 زنم:گیرم و با تمام صداقم بر سرش داد میمی

تو آروم باش، من قول میدم خواهرت رو صحیح و -

بمه ساسالم از اینجا ببرم بیرون. شده هرچی پول تو ح

میدم تا پسش بگیرم. ولی تو آروم باش. باشه 
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تونیم کاری کنیم. باید سروین؟ اگه آروم نشی نمی

خودتو جمع و جور کنی. باید واسه نجات جون 

خواهرت محکم و قوی باشی. باید! فکر زنگ زدن به 

مونم به پلیس رو از سرت بیرون کن چون پای خود

زو این آدما تونیم ثابت کنیم جاینجا باز شده و نمی

نیستیم. تنها راهش اینه که خودمون نجاتش بدیم. 

 ولی نه با این شکل و شمایل و این حال.
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دهد، همانطور که هق هق گریه اش را سر می

گیرمش تا روی شوند. محکم میزانوهایش شل می

قت نشستن و گریه کردن نیست. پاهایش بایستد. و

تر نباشد، بهتر نیست! شبی که حال من از سروین بد
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فهمیده بودم قرار است در اینجا بر سر یک دختر شرط 

بندی شود، حالم آنقدر خراب شده بود که دوست 

داشتم تک تک این عوضی هارا سالخی کنم. چه برسد 

یی به حاال که فهمیده ام الرا هم یکی از همان دختر ها

به حال از ست که در اینجا معامله شده اند. الرا که تا 

نزدیک ندیدمش اما خواهر سروین است. سروینی که 

در این مدت، به طرز عجیبی در قلبم جا باز کرده. 

درست مثل رضا. او برایم خیلی عزیز است. درست مثل 

رضا. غصه ی او غصه ی من است. درست مثل رضا. او 

 ثل رضا!رفیق من است. درست م

ید وقت نشستن و گریه کردن نیست سروین. با-

خودتو جمع و جور کنی. امشب مگه نگفتی تاحاال نشده 

بهت قولی بدم و بهش عمل نکنم؟ االنم دارم بهت 

قول میدم که الرا رو نجات میدم. بهم اعتماد کن. شک 

نکن اگه نتونستم به قولم عمل کنم، خودم به پلیس 
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ن حرومزاده های بی پدرو زنم و همه ی ایزنگ می

 فرستم به درک. باشه؟می

 

ریزد، که کند و اشک میچنان مظلومانه نگاهم می

کند. به خودم برای آنکه امشب چیزی در گلویم گیر می

 فرستم!به اینجا آوردمش هزار مرتبه لعنت می

اگه نتونستی چی؟ اگه بردنش و برای خبر کردن -

به خواهرم نرسید پلیس دیر شد چی؟ اگر دیگه دستم 

ی بدم؟ جواب بتامو چی؟ انوقت جواب مامان بابامو چ

چی بدم؟ جواب خودمو چی بدم؟ چجوری با این درد 

 کنار بیام؟ چجوری نفس بکشم؟ چجوری یزدان؟

 

گویم دهم و در دلم به خودم میآب گلویم را فرو می

 آرام باش یزدان! آرام باش!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بهم اعتماد  ذارم شرمنده ی کسی بشی. تو فقطنمی-

 کن.

 

اندازد و شبیه به کسی که دیگر مییقه ام را چنگ 

 نالد:راهی جز من برایش نمانده، التماس گونه می

اگه نجاتش بدی هرچی بخوای بهت میدم. یک عمر -

 کلفتیت رو میکنم.

 

 گذارم.بدون مکث، انگشت روی لبم می

خوام خوام بکنی، فقط میهیش! هیچ کاری نمی-

ه ع و جور کنی و بشی همون سروینی کخودت رو جم

خوام االن آب بزنی به سر و موقع اومدن بودی. می

خوام صورتت و ریملت رو از زیر چشمات پاک کنی. می

صاف وایسی و با وجود دل خون شدت لبخند بزنی. 
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خوام امشب بهم ثابت کنی چقدر قوی هستی. می

خوام بهم ثابت کنی که بیخودی روت حساب می

کنم. یک یو دقیقا همون چیزی هستی که فکر منکردم 

کشه و میره تو دختر محکم و جنگجو که پا پس نمی

 دل خطر!

 

شوم و در را وقتی از سرویس بهداشتی خارج می

توانم نقاب روی صورتم بندم، تازه میپشت سرم می

 را بر دارم، کمر خم کنم و ناله سر بدهم.

 

بندم. بغضِ میدهم و چشم پشتم به دیواری تکیه می

، میل عجیبی به شکسته شدن دارد. ریشه زده در گلویم

خواهد. فریاد کشیدن و بیرون ریختن دلم زار زدن می

خواهد به سر و صورتم خواهد. دلم میدرد هایم را می
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اندازد بکوبم و از خدا برای آنکه نیم نگاهی به من نمی

 گالیه کنم. 

 

تواند اتفاق نمی کنمهر روزی که می گذرد، احساس می

شود کنم از این بدتر نمیر روز فکر میبدتری بیفتد. ه

شود تا به من ثابت کند یزدانِ کیانی، تو شود! میو می

باید تسلیم شوی! باید از اینکه اینقدر رویت زیاد است، 

توانی! خجالت بکشی! باید زانو بزنی و بگویی که نمی

بگویی که خواهی تالش کنی! بگویی که دیگر نمی

 رسد!زورت نمی

 

آورم و قلبی که بی محابا ه، دستم را باال میچشم بست

 کنم.تپد را لمس میمی
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سروین راست گفت! شاید من بتوانم احساساتم را 

کنترل کنم، اما کنترل بدنم که دست من نیست! کنترل 

خواهد سینه ام را بشکافد و لرزش این این قلبی که می

آید که دست من سختی باال می دست ها و نفسی که به

 ت! نیس

کند حتی این بدن هم دارد با زبان بی زبانی التماسم می

که دست بکشم. این بدن هم دیگر کشش این حجم 

از درد و اضطراب و سختی را ندارد، با این حال، روحِ 

تکه پاره ام و روحیه ی خون آلودم انگار از جنس 

کنند و صاف میفوالدند که هر چه شود، باز هم کمر 

 دارند.مقصد قدم بر می ایستد و به سویمی

 

بعد از لحظاتی کلنجارِ خودم با روح و جسم خسته ام، 

ایستم. دستی روی کتم می چشم باز کرده و صاف می
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دهم و به کشم، آبِ گلوی زخم شده ام را فرو می

ماهیچه های فلج شده ی اطراف لب هایم، فرمان 

 دهم. می کشیده شدن و لبخند زدن

 

ست. غصه خوردن های من، این کارِ همیشگی من ا

خسته شدن ها و جا زدن های من، در همین چند لحظه 

شود و بعد، من تکه های خرد شده ام را خالصه می

چسبانم که کنم و به همدیگر میجوری جمع می

هرکس من را ببیند، فکر کند جای قلب در سینه ام، 

ف که هیچکس یک تکه سنگ است. حیف... حی

ن از قلب همه، بیشتر درد هیچوقت نفهمید قلبِ م

 گیرد! هیچکس نفهمید! هیچکس!می
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ایستم و چند لحظه ای در همان حالت، سر جایم می

کنم که باید برای خیره به نقطه ای به این فکر می

کنم شاید بهتر باشد نجات الرا چه کنم. اول گمان می

ضی حرف بزند و الرا را با افشین حرف بزنم تا با آن عو

کنم شاید ولی به من بدهد، اما بعد فکر میدر ازای پ

 حرف زدن با خود آن مردک کثافت، کارم را راه بیندازد.
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در همین فکر هستم که در سرویس بهداشتی باز 

دوزم. انتظارم شود. منتظر و خیره نگاهم را به در میمی

ا که سروین با حرکاتی کند قدم کشد چرزیاد طول نمی
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آید و در را پشت سرش یی آرام، از در بیرون میها

 بندد. می

 

کنم. نگاه بی فروغ و منگش، به به دقت نگاهش می

جایی دوخته شده. آرایش پخش شده اش را پاک 

کرده و کاله گیس بهم ریخته اش را سامان بخشیده. 

ذادار ها رنگ و رویش به شدت پریده و قیافه اش به ع

ی ست که حداقل از گریه شبیه است. جای شکرش باق

توانم بیشتر از و لرزیدن و داد و هوار خبری نیست. نمی

این هم انتظاری از او داشته باشم و تحت فشار 

بگذارمش. همین که تا این اندازه خودش را جمع 

ست. دهد که او دختری به شدت قویکرده، نشان می

یم، قوی ترین دختری که در یا شاید بهتر است بگو

 ام دیده ام!زندگی 
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شوم و بی اختیار، دست زیر چانه اش نزدیکش می

کشم، قلبم با تمام قوا گذارم. صورتش را که باال میمی

 ریزد!فرو می

 

چشمانش... آنقدر معصوم و مظلومند که لحظه ای دلم  

کند. وسوسه ی لعنتیِ بغل گرفتن سرش را بهانه می

زنم و با لحنی نرم نده را به شدت پس میدیوانه کن

 پرسم:می

 بهتری؟!-

 

 کند.خیره در چشمانم، منگ و بی حس نگاهم می
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نیستم! قلبم داره تیکه پاره میشه! عزیزترین فرد -

کنن و من تنها کاری که ازم رو دارن معامله میزندگیم 

بر میاد نگاه کردنه. دوست دارم بمیرم. فقط دوست 

 دارم بمیرم!

 

دروغ نیست اگر بگویم با هر کلمه اش، باری که روی 

 شود!کند، سنگین تر میدوشم سنگینی می

 

کند انگشت شستم، نامحسوس چانه اش را نوازش می

 گیرد.ی لب هایم شکل میو لبخندی تلخ و پر درد رو

 درست میشه!-

 کنی!درستش می-
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 دهد:شوم و او با صدای گرفته اش ادامه میخشک می

ش کنی. تو قول دادی! پس باید به قولت درست باید-

 عمل کنی!

 

گذارم. بی کشم و پشت کمرم میدستم را عقب می

کنم آنکه ثانیه ای چشم از چشمانش بگیرم، لب باز می

 زنم که به آن باور دارم.میو حرفی را 

 کنم!من به هر قولی که بهت بدم، عمل می-

 

 خرم!من اون دختر رو ازت می-

 

را با صدایی محکم و بلند به زبان ن جمله وقتی ای

آورم، او پشت میزی نشسته و با همان پسرک می
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کند. با عوضی که دوست پسر الراست، صحبت می

ند نفری حواسشان شنیدن صدایم، نه تنها او، بلکه چ

آنقدر  شود. نگاه جدی و مستقیمم،درگیر من می

ت سنگین و پر نفوذ هست که نخواهد به من بی اهمی

باشد. خودش را کمی سمتم متمایل کرده و پوزخند 

 کشد.گوشه ی لبش را به رخم می

 شما کی باشی؟-
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خورد. موهای میچهره ی جذابی دارد! حدودا سی ساله 

جلوی سرش را رنگ کرده و قسمتی از ابروی چپش را 
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با تیغ خط انداخته تا به خیال خودش خفن به نظر 

 ی سوسولی دارد!گیرم؛ چهرهفم را پس میبرسد! حر

ام؟ دختره رو دو برابر برات چه فرقی می کنه که کی-

 خرم!پولی که این پسر بهت فروختتش، ازت می

 

بینم و نگاه شوم را میاهش رد میکه از نگبرقی 

اندازم. به دور گذرایی به جایی که سروین نشسته می

 ت.از ما نشسته اما تمام حواسش اینجاس

اون دختره چشمم رو گرفته! به همین راحتی معاملش -

 کنم! برو بچه جون!نمی

 

چرخد و با چرخشش، اعصاب دوباره سمت نیما می

روم و د! سمتش میدهضعیف شده ام، خودی نشان می

دست روی پشتیِ صندلی چرخانش گذاشته و یکهو و 
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چرخانم. روی صورتش به شدت، او را سمت خودم می

و از میان دندان هایم، آرام و خشمگین  شومخم می

 غرم:می

سه برابر چی؟ سه برابرش رو بدم، چشمای گشنتو -

 کنه آشغال حرومزاده؟!سیر می

 

بیایند که دستش را به  خواهند سمتمانآدم هایش می

برد. اول در چشمانش حیرت نشانه ی مخالفت باال می

ر بینم. بعد از چند لحظه نگاه خیره دزدگی را می

دهد و در چشمانم، حیرتش جای خود را تمسخر می

زند. میان خنده هایش، با آخر یک مرتبه زیر خنده می

 صدایی بلند می گوید:
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ه که اینجا این همه نیما این دوست دختر تو چی دار-

بینی یارو بخاطرش چه پولی کشته مرده پیدا کرده؟ می

 خواد بده؟می

 

گاه در چشمانِ همان لحظه، درست همان لحظه، با ن

خورم که هر دویشان را یک میاین دو عوضی، قسم 

 روزی به مرگ خودشان راضی کنم!

 

شوند، نگاهش رنگ نفرتی خنده هایش که تمام می

گیرد. دستش را به تخته سینه ام میعجیب به خود 

شود. سپس در فاصله ی کمی با زده و از جا بلند می

رد زور خودش را صورتم، با صدایی آرام و لحنی که دا

 زند:زند تا ترسناک به نظر برسد لب میمی
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اگه االن جواب حرفای مفتت رو نمیدم، چون -

خوام انرژی بیخودی مصرف کنم. اوکی! دختره رو نمی

فروشم. با دو برابر پولی که سرش قمار کردم! هت میب

 ولی... شرط داره!

 

 کند.کنم و او معطل نمیچشم ریز می

هم پولتو، هم دختره رو ن! اگه بردی، باهام بازی ک-

بردار و برو، ولی اگه باختی، هم دختره و پوال برای منه. 

 قبوله؟

 

دستش را به شدت از یقه ام جدا کرده و صاف 

دانم حتی ایستم. وقت فکر کردن ندارم! با آنکه میمی

ده درصد هم شانس برنده شدن ندارم، اما بی معطلی 

 زنم:لب می
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 قبوله!-

 

 اه دسیقن#

 255پارت#

 

افتد. شرایط بازی فراهم همه چیز خیلی زود اتفاق می

کنیم. افراد شود و خیلی زود بازی را شروع میمی

بازی هستند و انگار برای خیلی زیادی تماشاچی این 

 ها، نتیجه ی اتفاقات امشب، سرگرم کننده است!

 

حین بازی، فشار را از هر طرف، بر روی خودم احساس 

. نفسم تنگ است و عرق از کنار پیشانی شقیقه کنممی

ه و مدام نگران پاک شدن گریم صورتم ام راه گرفت
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ند، هستم. سنگینی نگاه افرادی که اطرافمان قرار ا

دهد اما نه به اندازه ی سنگینی نگاه دختری آزارم می

که کمی دور تر، با چشمانی اشکی، تمام امیدش من 

قرار گرفته و باعث هستم! مسئولیت سختی بر دوشم 

شده که استرس و اضطراب و تپش قلب و تنگی نفسم 

 بیشتر شود. 

 

احساس دوازده سالگی ام را دارم. وقتی که سامان در 

ن خانه ی پدر بزرگ گیر افتاده بود و فقط من و زیر زمی

لیال و سامان داخل خانه بودیم. لیال با گریه التماسم 

بیرون بکشم. کرد که سامان را از زیر زمین می

اضطرابی که آن لحظه داشتم، بیشترش بخاطر ترس 

از خراب شدنم مقابل لیال بود. از آنکه نتوانم کاری که 

ارها به من گفته بود که بعد از او بخواسته انجام بدهم. 
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بابا، تو قهرمانم هستی! حاال حدودا بیست سال از آن 

گذرد اما احساس من همان احساس است. روز می

اهم حاال که در چشم سروین یک ناجی هستم، خونمی

دانم اما... طرز فکرش راجبم عوض شود. دلیلش را نمی

 خواهم!نمی

 

مرد مقابلم پیش شرایط بازی، هر لحظه اش به نفع 

رود. بازی اش خوب است! خیلی خوب تر از من! می

نباید انتظار معجزه از خودم داشته باشم اما... 

. هر حرکتی که انجام توانم تسلیم هم شومنمی

ست. هرچه یاد گرفته ام و در یک ماه دهم، با زیرکیمی

برم و در آخر... و خرده ای تمرین کرده ام، به کار می

 شود! ه هایم با حرکت آخرش پنبه میرشت تمام
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بندم. نه گیرم و چشم میسرم رو میان دستانم می

و  توانم در صورت چندش آور مردک مقابلم نگاه کنممی

نه روی نگاه کردن در صورت دختری که امیدوارانه 

ختم! خیره ام بود را دارم. من باختم! مثل همیشه با

 بدتر از همیشه باختم!

 منم منم گفتنت همین بود؟ خب خب خب... -

 

کنم خون در بدنم کشم. احساس مینگاهم را باال می

کند. اگر زند و مته ای مغزم را سوراخ میغل غل می

از اینجا بکشمش و جایی چالش کنم، کسی  بیرون

 فهمد؟می

 گوه اضافی نخور!-
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شناسم! از عصبانیت صدای خودم را، خودم نمی

م چه بر سرش آمده که لرزد! یزدانِ همیشه آرامی

لرزد؟ چه بر کشد و اینطور از خشم مینقشه ی قتل می

 سرش آمده که صدایش شبیه به جنون زده ها شده؟

به هیچ قیمتی، به  ون دختره رو...ببین منو... ا-

هیچکس نمیدمش! بدجور چشمم رو گرفته. نیما گفت 

بی صاحابه. چی از این بهتر؟ خانواده هم نداره که 

 برمش و...بگردن. همین امشب با خودم میدنبالش 
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زند و یزدانی که تا به در ادامه ی حرفش سوتی می

یده ام، در درونم طغیان حال هیچوقت از خودم ند
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نم، بلند کند. قبل از آنکه بتوانم حتی به چیزی فکر کمی

شوم. دستم را به یقه اش شده و به جلو خم می

کنم و جلو از روی صندلی بلندش میاندازم و می

لرزد وقتی کشمش. صدایم از خشم و دیوانگی میمی

 غرم:می

هم دهن نجست رو ببند کثافت! یا اون دختر رو ب-

با همین کنم و خودم میدی، یا هرجا بری پیدات می

 کنم!دستام زنده زنده چالت می

 

ای وحشت زده نگاهم  بینم که با چهرهسروین را می

کشم و ند. یقه ی مردک عوضی را محکم تر میکمی

شود. آدم هایش دکمه ی باالیی پیرهنش کنده می

جیبی کنند اما به جایش، اتفاق عایندفعه دخالت نمی
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مان افتاد. دختری دستش را محکم روی میز بازیمی

 گوید:کوبیده و محکم و جدی خطاب به هر دو ما می

 بس کنید!-

 

دستم گذاشته و به شدت از  مرد روبه رویم، دست روی

کند. بی آنکه نگاه به دختر کنار یقه اش جدا می

 دهد:دستمان بندازد، خیره در چشمانم جواب می

ره! خودم باید حساب این ه تو ربطی ندادخالت نکن! ب-

مرتیکه رو امشب بذارم کف دستش تا پاشو از گلیمش 

 دراز تر نکنه!

 

دیگری از خودش را نشانم فرانکی که امشب دارد روی 

دهد، انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید باال می

 آورد:می
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کاری به کارش نداشته باش. وگرنه با من و افشین -

 نم بیا اون طرف باهات حرف دارم.طرفی! اال

 

 زند.باالخره چشم از چشمانم کنده و به فرانک گره می

کنه از ری میبینم که مادمازل داره طرفدااوه اوه! می-

 این بچه سوسول! چیه؟ این اسکل دلتو برده؟

 

 گوید بچه سوسول!کی به کی می

چرت نگو پیمان! بیا اونور خصوصی با هم بزنیم. فقط -

 ین یارو کاری نداشته باش!به ا

 

مردی که تازه فهمیده ام نامش پیمان است، بی توجه 

 زند:به حرفی که فرانک زده لب می
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خوای گفتی! که مییی داشتی مییکم پیش یه چیزا-

بیرون اینجا قبرمو بکنی نه؟ اوکی من حرفی ندارم! 

 منتظرم ببینم بیرون اینجا چی داری واسه ی گفتن!

 

 ال میبرد:صدایش را با فرانک اینبار

 مگه کری؟ دارم بهت میگم باید با هم حرف بزنیم!-

 حرفی با تو ندارم. برو اونور بگو بزرگترت بیاد.-

 

سفت و سخت سر جایش ایستاده و انگار قصد  فرانک

 عقب نشینی ندارد.

مطمئن باش حرفام زیادی به مذاقت خوش میاد. -

 پس بیا حرف بزنیم!
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. نگاهش روی شودپیمان مردد می بینم کهبه وضوح می

صورت فرانک طوالنی شده و بعد از لحظاتی، با نگاهی 

 زند:پیروزمند به چشمانم، پوزخند زنان لب می

 فعال شانس آوردی! باش تا برگردم!-

 

از میان دندان های چفت شده ام پر از حرص و خشم 

 گویم:و نفرت می

 تونی بخوری!برگردی ام هیچ گوهی نمی-

 

رود و چشمکی به رویم د و عقب عقب میخندمی

 زند. می

تونی زر زر کن! برگشتم جواب همشو فعال تا می-

 میدم!
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مقابل چشمان عصبی ام، همراه زند و حرفش را می

 رود.فرانک سمتی می
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رساند. نگران با رفتنشان، سروین خودش را به من می

 گوید:کند و میو ترسیده نگاهم می

 خوبی؟-

 

دهم. در گره کرواتم را شل کرده و سرم را تکان می

حالی که یک دستم را به کمرم زده ام، پیشانی ام را 
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برم و با صدایی ضعیف، لم. آب گلویم را فرو میمامی

 زنم:بی آنکه در چشمانش نگاه کنم لب می

دونم چی بگم. ببخشید. اما... من... من... نمی-

 روین! کنم سدرستش می

 

اشکی که روی گونه اش روان شده، به سرعت پاک 

 دهد.کند و سرش را تکان میمی

 باشه یزدان. اما لطفا خودت رو به خطر ننداز. -

 فعال چیزی که مهمه نجات الراست. نه جون من!-

 

کند. این دختر بغض نگاهش، نفسم را تنگ تر می

یه توانم شبامشب با من چه کرده که حتی ذره ای نمی

 به خودم باشم؟
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جفتتون مهمید. پس حواست رو جمع کن تو رو خدا. -

نیم به پلیس دیگه. بهتر اینه یه زفوق فوقش زنگ می

 بالیی سر یکیمون بیاد. مگه نه؟

 

دهم. دیگر نگاه کردن در باز هم آب گلویم را فرو می

آورم. نگاهم را به چشمان اشک آلودش را تاب نمی

زنند ایستاده اند و حرف می جایی که فرانک و پیمان

 زنم:دوزم و خیلی آرام لب میمی

 بغض نکن اینجوری! -

 

ا حرکت فرانک و پیمان به سمتمان، بالفاصله به ب

کند سروینی که خیره و بدون پلک زدن نگاهم می

 گویم:می
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دونم فرانک داره دارن میان سمتمون. امشب نمی-

کنم می کنه، ولی حس خوبی دارم. احساسچیکار می

 قراره همه چی درست بشه.

 

دهد و او هم نگاهش را به آن دو سرش را تکان می

دوزد. با رسیدنشان، پیمان بی فوت وقت، با حالت می

 گوید:غیر دوستانه ای می

دو برابر پولی که دختره رو بردمش، میدی و بعدش -

بری. ولی فقط بحث دختره رو هر جا خواستی می

شه. صورت حسابی که با خودت دختره اینجا تموم می

دارم هنوز سرجاشه! به نفعته دیگه به پرو پام نپیچی، 

 پیچم! نه نسختو میوگر
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دوست دارم سمتش یورش ببرم، روی سینه اش 

بنشینم و تا جان دارد در صورت حال به هم زنش 

مشت بکوبم! دوست دارم دهان باز کنم و هرچه 

د با ما راه لیاقتش هست بارش کنم، اما حیف که دار

خواهم لج کند. تعجبم از آنکه فرانک چه آید و نمیمی

دهم و با زده که راضی شده را نشان نمیحرفی با اون 

 دهم:پوزخندی عصبی جواب می

منم زیاد مشتاق دیدنت نیستم! اما مطمئن باش میام -

 تا فکر نکنی ازت ترسیدم. منتظرم باش!

 

فرانک، عقب زند و با نگاهی به صورت نیشخندی می

 گذارد.گرد کرده و تنهایمان می

 

 قندسیاه #
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 سروین#

 

در ماشین یزدان نشسته ایم و داریم از آن  وقتی

مهمانی کذایی بر می گردیم، من و یزدان در سکوت 

محض به رو به رو خیره ایم. تنها صدایی که به گوش 

رسد، صدای هق هق آرام الراست که روی صندلی می

ب ماشین یزدان نشسته. اولین بار است که های عق

ار است که با کنم از الرا متنفرم! اولین باحساس می

گریه هایش هیچ حس خاصی در وجودم احساس 

کنم. اولین بار است که به این اندازه احساس نمی

کنم. ما از یک جنگ بر گشته ایم! جنگی که پوچی می

برنده هارا  انگار در آن برنده شده ایم، اما من احساس
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کنم هرچه داشته ام، باخته ام! ندارم! احساس می

 محبتم را و سالها تالشم را...  اعتمادم را، عشق و

 

کنم. امشب آنقدر خیلی وقت است که دیگر گریه نمی

اشک ریخته ام که انگار چشمه ی اشکم خشک شده! 

اطرافیانم با من چه کرده اند که منِ سروینِ مغرور 

ریزم؟ خواهرم... خواهرِ ریبه اشک میمقابل ده ها غ

 عزیز تر از جانم، امشب با من چه کرد؟

 

کنم، اما هنوز هم لرزش آنکه دیگر گریه نمی با

کنم. هنوز هم نامحسوسی را در انگشتانم احساس می

از شدت اضطراب حالت تهوع دارم و هنوز هم 

کنم قرار است اتفاق بدی بیفتد! چند لحظه احساس می

ز آیینه ی کنار در نگاهی به پشت سرمان یکبار ا
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لمان نیست. اندازم تا مطمئن شوم که کسی به دنبامی

تا مطمئن شوم کسی قرار نیست الرا را با خودش ببرد. 

مردم... بردند، من میوای که اگر او را با خودشان می

 مردم! واقعا می

 

فشارم. سر گذارم و میانگشتانم را روی شقیقه ام می

زند و لب های خشکم به حالت تهوعم دامن میدردم 

 خورند.یباالخره تکان م

 تر برو.یزدان یکم -

 

سرعتش را کمتر کرده و با صدایی آرام و نگران لب 

 زند:می

 خوبی؟!-
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فشارم و تند تند نفس دستم را روی دهانم می

اندازم و با نبود هیچ کشم. دوباره نگاهی به آیینه میمی

ن، اضطراب و دلشوره ی نفرت انگیز ماشینی دل خیابا

مری ام شود. هجومِ محتویات معده ام را به کمتر نمی

کنم و درست  لحظه ای که یزدان کنار احساس می

دارد، از ماشین پایین پریده و کنار خیابان نگه می

جوبی، شبِ درد آوری که گذرانده ام را از اعماق 

 زنم.وجودم عوق می

 

و از گونه کنند هام را خیس می اشک هایم تند تند مژه

که  زنمریزند و من از آنقدر عوق میهایم پایین می

کنم سوزد. حضور یزدان و الرا را احساس میگلویم می
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و میان عوق زدن هایم، بی آنکه ذره ای خجالت بکشم 

 کنم.زنم و ناله میزار می

 

وقتی دیگر هیچ چیز برای باال آوردن در معده ام باقی 

افتم. گمان اند، روی آسفالت های کف خیابان میمنمی

کند. مثال بچگی ر می آوردن حالم را بهتکردم باالمی

آوردم حالم خوردم و وقتی باال میهایم که سرما می

شود، اما کردم حاال هم بهتر میشد، فکر میبهتر می

خواهد الرا را ببینم و حتی صدایش را نشد! دلم نمی

 دهد! ، بیشتر از هرچیزی آزارم میبشنوم و این موضوع

 

بینم که میبا نگاهی که از اشک تار شده، یزدان را 

کنارم زانو زده و بطری آبی نزدیک لب هایم گرفته تا 

گذارد. خواهم دستش را کنار بزنم اما نمیبخورم. می
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دست پشت سرم گذاشته و لب هایم را به بطری 

 چسباند.می

 

 قندسیاه #

 259پارت#

 

قطرات آب به دهانم، زخم گلویم بیشتر رود با و

ا ته مانده ی جانم، با زنم و بسوزد. بطری را کنار میمی

لحنی پر از غیض و نفرت، خطاب به الرایی که رو به 

 گویم:ریزد میرویم زانو زده و اشک می

 برو گمشو بشین تو ماشین!-
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شاید اگر هر زمان دیگری بود، مقابل هیچکس با او 

زدم، اما نه حاال که از خودم و او حرف نمیاینطور 

را از هم تشخیص اال که درست و غلط بیزارم! نه ح

کنم در خوابی ترسناک به دهم و هنوز هم گمان مینمی

برم. نه حاال و نه اینجا! پس وقتی هق هق کنان سر می

کشد تا زیر کتم بگذارد، با صدای دستش را جلو می

 زنم:گرفته ام داد می خش دار و

 خوام ببینمت!از جلوی چشمام گمشو! نمی-

 

کشد و جلو تر میبا چشمان اشکی اش، خودش را 

 زند:مظلومانه لب می

 آجی...-
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ماند چون با تمام نفرت و حرف اول در دهانش می

خوابانم که که حرصم، چنان سیلی در گوشش می

افتد. صدای گریه ی او بلند تر شده دستم به گز گز می

کوبد. م محکم و پر تقال به قفسه ی سینه ام میو قلب

دانی که یقه ام را گرفته لرزد و به وجتنم مثل بید می

 گویم که بیشتر از این حقش بوده!می

خفه شو الرا! ببر صداتو و برو گمشو بشین تو ماشین -

 تا همینجا لهت نکردم!

 

زند و من بی توجه به او، نگاه یزدان محکم صدایم می

دانم این حجم از کنم. نمیم را خرج الرا میپر نفرت

کنان دوباره لب از  آورده که هق هق جرات را از کجا

 کند:هم باز می

 تو رو خدا بذار واست توضیح...-
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گذارد و با خواهم سمتش حمله کنم که یزدان نمیمی

 گوید در ماشین بنشیند.صدایی بلند و جدی به الرا می

 

 قندسیاه #

 260پارت#

کند روی زانوهای لرزانم نش، یزدان کمکم میرفتبا 

خورد و از اشکم می بایستم. باد سرد به صورت خیس

شود چانه ام شروع به لرزیدن کند و دندان باعث می

هایم به هم بخورند. یزدان با دیدن این صحنه، کتش 

اندازد. سپس درست را در آورده و دور شانه هایم می

اه نافذ و خیره ی مشکی اش رو به رویم می ایستد و نگ

ور زند. دوست دارم از او بپرسم چطرا چشمانم گره می

اینقدر آرامی؟ چطور اینقدر قوی هستی؟ می شود به 
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من هم یاد بدهی؟ اما دهانم انگار قفل کرده و امیدوارم 

 که حرف نگاهم را مثل همیشه بخواند.

 دونم که خوب نیستی!می-

 

 شود.بغض گلویم بزرگ تر می

اما اونی که توی ماشین نشسته هم حالش خوب -

 نیست!

 

 زنم.نیشخند می

 درک. دیگه برام مهم نیست!به -

 مهمه! برات مهمه!-

 

 زنم:با بغض داد می
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نیست! نیست! خسته شدم اینقدر به بقیه فکر کردم. -

خوام دیگه خوام خودخواه باشم. میخسته شدم. می

 فقط خودم برای خودم مهم باشم.

 

گیرد و با این ورتم را با دستانش قاب میره صیکبا

کند، در لب از هم باز میشوم! وقتی حرکتش، الل می

کنم کسی قرار دارد که به عمق صدایش، احساس می

کند، از اعماق جمله هایی که دارد پشت هم ردیف می

 قلبش ایمان دارد!

نمیتونی اینجوری باشی. چون سروینی که من -

بت کردن و عشق ورزیدن به همه شناسم، بدون محمی

روینی که کنه! چون ستونه زندگی چیز و همه کس، نمی

تونه به مشکالت بقیه فکر نکنه. شناسم، نمیمن می

دونم که تونه حتی نگران دشمنش هم نشه. مینمی
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همین االنش هم ته دلت داری برای الرا خون گریه 

 کنی، واسه همینم حالت اینقدر بده!می

 

آدمِ روی زمین من هستم، وقتی که ه ترین بی اراد

حض هستند به یزدان این حرف هایی که حقیقت م

شود که زیر گریه بزنم!  اشک آورد و باعث میزبان می

کشد که ریزند و طولی نمیهایم پشت هم پایین می

یزدان، با خشونتی خاص، صورتی که قاب گرفته را جلو 

به سینه اش  بکشد و به سینه اش بچسباند. گونه ام

چسبد و هق هق گریه ام بلند و بی پروا به گوش می

آید و دور . یک دستش که پایین میرسدیزدان می

فشارد، شود و من را به خودش میشانه ام حلقه می

 صدایم ال به الی گریه هایم بلند می شود:
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تونم نگرانش نباشم؟ این همه تالش چجوری می-

ی کمبود نداشته باشه. کردم تا هیچوقت از هیچ لحاظ

همیشه از این ترسیدم که روحش آزاری ببینه. من 

ترسیدم از اینکه شکست عشقی بخوره و قلبش می

بشکنه، خبر نداشتم بالی بدتری سرش میاد. چند سال 

باید بگذره تا یادش بره مثه یه جنس قرار بوده معامله 

بشه؟ چند سال باید بگذره تا اون ترسی که توی اون 

ت تجربه کرده از یادش بره؟ دیگه چجوری لحظا

مات تموم این سالهام، تونه به آدما اعتماد کنه؟ زحمی

نابود شد. روحش رو نابود کردن یزدان. دلم چجوری 

 واسش خون نباشه؟ چیکار کنم االن من؟ چیکار کنم؟

 

 گوید:صدایش سخت و ترسناک شده وقتی می
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دمای قسم خوردم که یه روزی کاری کنم همه ی آ-

وردم اون خراب شده آرزوی مرگ کنن! قسم خ

 سروین!

 

 کشم.میبینی ام را باال 

چه فایده ای داره برای خواهر من؟ تو فکر کردی دل -

 منو خنک میکنه؟

 

کشد تپد. چقدر سخت نفس میچقدر قلبش محکم می

 و چقدر صدایش غصه دارد!

نه برای تو و الرا فایده ای داره، نه دلت رو خنک -

کنه، ولی دیگه همچین اتفاقی واسه الراهای بی می

 به اونجا میذارن پیش نمیاد.از سر حماقت پا  گناهی که
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گرمای آغوشش، در میان تمام دردهایم، مثل مورفین 

کند. چنان لذتی را به بند بند وجودم هدیه عمل می

دهد که ثانیه ای به الرایی که در ماشین نشسته و می

 کنم.ا ببیند فکر نمیممکن است این صحنه ر

 تونم االن ازت توقع داشتهدونم نمیسروین... می-

باشم که ناراحت نباشی، اما به نظرت اگه منو تو امشب 

 افتاد؟اونجا نبودیم چه اتفاقی برای الرا می

 

 دهم:ناله وار جواب می

 خوام بهش فکر کنم!نمی-

 

 قندسیاه #
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 گوید:مصمم و جدی می

کنی. یا به نظرت اگه تو نبودی چی  باید فکراتفاقا -

شناختم. درسته با الرا رو نمیمیشد؟ شاید من اصال 

شناختمش بازم برای نجاتش تالش اینکه نمی

کردم اما نه مثل وقتی که فهمیدم اون دختر خواهر می

افته و ما یه سری توئه. سروین... یه سری از اتفاقا می

ی مهم تری به دست چیزارو از دست میدیم تا چیزا

من و  بیاریم. امشب خدا هوای الرا رو داشت. با وجود

تو توی اون مهمونی، هوای خواهرت رو داشت. شاید 

افتاد؟ اما تو از کجا بگی اصال چرا باید این اتفاق می

اومد؟ افتاد اتفاق بدتری پیش نمیدونی اگه نمیمی

 خواهرت با این اتفاق روی واقعی کسی رو شناخت که
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ممکن بود هر بالیی سر خواهرت بیاره. اما االن باهات 

دم اگه بمیره هم حاضر نیست دیگه اون بنشرط می

پسره ی عوضی رو حتی ببینه! آره سروین... خواهرت 

روحش مورد آزار قرار گرفت، اذیت شد، اما به خودش 

اومد. این چیزی بود که بین تموم چیزایی که امشب از 

خوای ناراحت آوردیم! میدست دادیم، به دستش 

اینم فکر کن  باشی ناراحت باش، اما میون ناراحتیت به

 تونست اتفاق خیلی بدتری بیفته و نیفتاد.که می

 

جمله چیست؟ چندین کلمه که کنار هم قرار گرفته اند. 

کلمه از چه چیزی ساخته شده؟ از حروف. اما... اما نه! 

با آنها جمله  دهد وکلماتی که یزدان کنار هم قرار می

سازد، فقط از یک سری حروف ساخته نشده. یک می

ی با آن حروف ترکیب شده. یک چیزِ لعنتیِ مسخ چیز
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کننده ی آهنربا دارِ دهان پر کن مثل چشمانش، که با 

شوی! به شکلی که شنیدنشان به طرز عجیبی آرام می

 برای خودت هم باور کردنی نیست!

 

کنم آرام تر شده ام یدقایقی بعد، وقتی که احساس م

، سوار کنمدارد به استخوان هایم نفوذ می و سرما

 کنیم. ماشین شده و حرکت می

 

دهم و در راه، سرم را به شیشه ی ماشین تکیه می

روند و بندم. جمالت یزدان، در سرم رژه میچشم می

گذارند به اتفاقات بد امشب فکر کنم. انگار هر بار نمی

ی بدی که پیش آمده بود بیندیشم،  خواهم به حادثهمی

گوید! جای اینکه در کشم. یزدان راست میخجالت می

ی این شرایط خدارا برای اتفاقاتی که ممکن بود ریشه



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مان را بخشکاند شکر کنم، هنوز هم دارم گالیه 

کنم. واقعا اگر امشب یزدان نبود، اگر من نبودم، اگر می

 خدا نبود، چه میشد؟

 سِروین؟-

 

بینم. مان میکنم و ماشین را مقابل خانهز میبا چشم

بودم که حتی متوجه گذر زمان نشده آنقدر در فکر 

 بودم. 

 

شنوم و حتی دستم را صدای باز شدن در عقب را می

دهم. حقیقتش، دلم برای بار کردن در ماشین تکان نمی

خواد به خانه برگردم. حالم از آن فضا بهم نمی

رگشتم به خانه، مصادف است با یک دانم بخورد! میمی

روی الرا. آنوقت دعوای بد و حتی دست بلند کردن 
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فهمد و البته... باید بفهمد! اینبار بتام همه چیز را می

کنم. اینبار دیگر هیچ چیزی را از هیچکس مخفی نمی

گویم که چه اتفاقی افتاده. حتی به مامان و بابا هم می

دانم! من دیگر... ویم! نمیشاید هم... شاید هم نباید بگ

شد و به من می دانم و کاش یک نفر پیداهیچ چیز نمی

 گفت راه درست چیست!می

 خوای کمکت کنم پیاده بشی؟خوبی؟ می-

 

بینم که الرا با سری پایین چرخانم و میسرم را می

افتاده مقابل در خانه منتظرم ایستاده. سرم را اینبار به 

کنم و با تمام یزدان نگاه می چرخانم و بهآن طرف می

 گویم:صداقتم می

 نجا ببری؟میشه منو از ای-
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فهمد و نگاهش را با مکثی خیلی سریع، منظورم را می

دوزد. بعد از چند ثانیه، با بلند از من گرفته و به الرا می

گردم، از ماشین پیاده گفتن جمله ی االن بر می

 شود.می
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کند، اما هرچه هست، بتی با الرا میم چه صحداننمی

رود و در را پشت سرش مخالفت به خانه میالرا بدون 

بندد. با رفتنش، گوشی ام را کیفم در آورده و شماره می

گیرم. صدای خوابالویش که در گوشم ی بتام را می

 گویم:پیچد، بدون گفتن حرف اضافه ای تنها میمی
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بد شد زنگ زد بهم برم الرا خونه ی دوستش حالش -

ن داره میاد باال. الش، برش گردوندم خونه و االدنب

 امشب مراقبش باش.

 

شود و با تمام شدن جمله ام، یزدان سوار ماشین می

 گوید:بتام هوشیار تر از چند لحظه ی قبل می

چش شده؟ صدای خودت چرا اینجوریه؟ رو به راهه -

 همه چی؟

 

را به باد کتک بگیرد،  ترسیدم از آنکه الرااگر نمی

ه خودم خانه نیستم، گفتم! اما امشب کت را میواقعی

 شود!نمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خودت ازش بپرس چشه واست میگه. خودمم چیزیم -

. خیلی خستم. االنم باید برگردم بیمارستان. نیست

 کاری نداری؟

 

 فهمم که شک کرده و اگر نکند جای تعجب دارد!می

 عجب! باشه. مراقب خودت باش.-

 فظ.داخ-

 

افتد. با آورم، بالفاصله به راه میگوشی را که پایین می

کنم اگر بتام از پنجره ی اتاق، ماشین خودم فکر می

یزدان را دیده باشد، کارم در آمده! گرچه با این حال 

 کنم.ست که به آن فکر میاین آخرین چیزی

 کجا برم؟-
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 دهم:زیر لب جواب می

یی که واسه چند جایی که بتونم نفس بکشم. جا-

 ه فراموش کنم!ساعت هرچی شد

 

گوید و تا رسیدن به مقصد مورد نمی دیگر چیزی

شود. چشمان نظرش، حرفی میانمان رد و بدل نمی

کنم بندم و سعی میخسته و به سوزش افتاده ام را می

 دانم محال است!بخوابم، با آنکه می

 

ایستد، چشم باز کرده و وقتی ماشین از حرکت می

بار فهمیم کجا هستیم و با فهمیدنش، برای اولین می

 زنم.در این شب لعنتی، لبخند می
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شوم و با یزدانی خسته و بی جان از ماشین پیاده می

کند، قسمتی از راه که در سکوت مطلق همراهی ام می

رسیم، کنیم. وقتی به مکان مورد نظر میرا پیاده طی می

دوزم و انی مقابلم میبا لبخندی محو، چشم به شهر نور

د تنها جایی بود که کشم. اینجا شاینفسی عمیق می

 توانست من را ساعاتی از فکر کردن فراری بدهد!می

 بیا بریم بشینیم.-

 

نگاهم را از برج میالدی که چشمانم را به خود خیره 

کرده گرفته و به نیمکت فلزی ای که کمی با ما فاصله 

شهر کامال مقابل دیدت دارد و جایی قرار گرفته تا 

م رویش بنشیم، یزدان خواهدوزم. وقتی میباشد، می

 گوید:یکهو می
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 صبر کن.-

 

کتی که به خودش بر گردانده بودم و روی ساعدش 

کند تا انداخته است، برداشته و روی نیمکت پهن می

 سرمای نیمکت به بدنم نفوذ نکند.

 حاال بشین.-

 

 گویم:خیلی جدی می

 بپوش. هوا سرده. یزدان. بردارنیازی نیست -

 

گذاشته و من را وادار به نشستن دست روی شانه ام 

 کند.می
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زیاد حرف نزن دختر خوب. من عادت دارم. سردت -

 که نیست؟

 

لبه های پالتوام که تازه به تن کرده ام را به هم نزدیک 

 دهم.تر کرده و سری به چپ و راست تکان می

 خوبه!-

 

کند. من ه میو به پشت سر من نگااو همچنان ایستاده 

به شهر زیبای مقابل چشمانم هست.  اما، تمام حواسم

کشم و دوباره نفس عمیقی از هوای پاک اطرافم می

 پرسد:همان لحظه یزدان می

 لبو بگیرم یا چایی؟-
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بندد. واقعا دوباره لبخندی محو روی لب هایم نقش می

 اینجا آمدیم!چقدر خوب شد که به 

 خوام. هیچکدوم. باقالی می-

 

ست که لبو و ن خیره به پشت سر من و کسانیهمچنا

فروشند و اینبار اوست که با شنیدن چیزی باقالی می

که گفته ام، نگاه کوتاهی به چشمانم انداخته و لبخند 

 زند.می

 گردم.باشه. صبر کن االن بر می-
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تهوع آور دوباره  با رفتنش، افکار های زشت و کثیف و

کنم چرا در طول این با خودم فکر میآورند. هجوم می

مدت، هربار حالم بد بوده، یزدان پیدایش شده و حتی 

شده به اندازه ی یک سر سوزن، در بهتر کردن حالم 

 نقش داشته؟ 

 

افتم. به یکباره یاد حرف هایی که امشب به او زدم می

تم، اما با این حال گففهمیدم چه میحالم بد بود و نمی

نگفت. در جواب داد و هوار یزدان هیچ چیز در جوابم 

هایم و اینکه گفته بودم حتی حاضرم او را هم بفروشم، 

فقط به من قول داده بود که همه چیز را درست کند و 

درست کرده بود! من به اینکه یزدان باعث نجات الرا 

شد باور دارم، چون اگر جسارت، شجاعت و سماجت 
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دست از  زد تایزدان نبود، فرانک با آن مردک حرف نمی

 الرا بکشد. من الرا را اول از خدا و دوم از یزدان دارم.

 

بی اراده چشم از شهر پور نور دوست داشتنی ام گرفته 

بینم که اخمو، مقابل چرخانم. یزدان را میو سر می

مردی که داخل گاری اش بساط باقالی و لبو پهن کرده 

را  اندازد ایستاده و دارد پول خریدشمردم را میو کار 

کند. لحظه ای با دیدنش چیزی در سینه ام حساب می

کنم یک طور عجیبی دوستش لرزد. احساس میمی

دارم! یک طوری که تا به حال رفیق های دیگرم را 

دوست نداشته ام. یک طوری که دلم برای قد و 

که وقتی  رود. یک طوریباالیش و آن اخم جذابش می

کنم، دلم کر میخورد فبه روزی که رفاقتمان بهم می

شود. یزدان خیلی دوست داشتنی ست. تکه تکه می
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خیلی زیاد! آنقدر که دیگر بد اخالقی هایش ناراحتم 

بینم با وجود غم هایی کند! آنقدر که وقتی مینمی

گوید خوبم، زند و میپنهان کرده در قلبش، لبخند می

هرکاری برای خوشحالی واقعی اش  خواهددلم می

 انجام بدهم. 

خیلی شکمویی ها! چشم بر نداشتی ازم تا برگردم. -

 بیا اینم چیزی که خواسته بودی. جای من اینو بخور.

 

گذارم. ظرف باقالی را از دستش گرفته و روی پایم می

 شود:صدایش در گوشم پژواک می

می تو از کسی که آرزوی هر روز و هرشبش مرگه، "

ت بخوای خودش رو دوست داشته و از خودش مراق

 "کنه؟
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صدای جان گرفته در سرم را پس زده و بی اختیار لب 

 زنم:می

 خوبی؟-

 

گویم، کنارم روی نیمکت نشسته و وقتی این را می

بندم داخلش قهوه وجود دارد را لیوانی که شرط می

دست گرفته. با پرسش سوالم، خشک شدنش را به 

نم. سرش را آرام به سمتم چرخانده و با بیوضوح می

 کند.ی ریز شده نگاهم میچشمان

 چطور؟-

 

به اینجا آمده بودیم تا حال من بهتر شود و حاال من 

خواهم حال او را بهتر کنم! نگاهم را به ساختمان می

های بلند، برج میالد و هزاران هزار چراغ پر نوری که 
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وع به حرف دوزم و شردرخشند میمقابل نگاهم می

 کنم.زدن می

ال پیش، آدم عجیبی بود. یه رفیقی داشتم چندس-

هروقت حالش خوب نبود و پیامش میدادم، در جواب 

پیامم که واسش نوشته بودم حالت چطوره برام نقطه 

چین میفرستاد. معنی های مختلفی برداشت میکردم از 

این سه نقطه ای که برام ردیف میکرد اما هیچوقت 

دم یعنی چی! یه بار تحمل نکردم و وقتی ازش نپرسی

بیرون بودیم، درست سر شام بهش گفتم راستی باهم 

این چند نقطه ای که وقتی حالتو میپرسم برام 

میفرستی یعنی چی؟ فحشم میدی؟ خندید! یه جوری 

که شبیه خنده نبود. گفت وقتی میپرسی حالت چطوره، 

میخوام،  نمیتونم بگم حالم چطوره! نه اینکه نمیخواما!

نم ترجیح میدم ولی از توصیف حالم عاجزم. برای همی

سکوت کنم و حالمو خالصه کنم تو یه نقطه چین! 
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میدونی یزدان، خیلی وقته دیگه با اون دختر در ارتباط 

. وقتی توقع نیستم اما تو منو خیلی یاد اون میندازی

دارم از حال بدت بگی، یجوری زل میزنی تو چشام و 

که فقط یه نقطه چین عایدم میشه. یه  سکوت میکنی

ن که از توصیف حال تو عاجزه! نمیخوای یه بار نقطه چی

این سکوت طوالنی رو بشکنی و به حرف بیای و بگی 

 واقعا حالت چطوره؟

 

خواهد تمام وجودم را در خود نگاهش انگار که می

بکشد. مردمک های لرزانش، قصد عقب نشینی ندارند. 

مانند تا باالخره سر پایین بیاندازم و آنقدر خیره ام می

دانم . میرف باقالیِ دوست داشتنی ام چشم بدوزمبه ظ

نباید منتظر جوابی از یزدان باشم اما او مثل همیشه 

 کند! غافل گیرم می
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 مرا رازیست اندر دل، به خون دیده پرورده-

 بینمولیکن با که گویم راز چون محرم نمی

 یابمچون درمان نمیکنم با درد، قناعت می

 بینممرهم نمی کنم با زخم، چونتحمل می
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خواند و معنای ناراحت کننده شعر غم انگیزی که می

اش یک طرف، نگاه غبار آلود و حزن صدایش یک 

طرف دیگر! انگار که با دیدن این صحنه و شنیدن 

 شعری که خوانده، میخکوب شده ام! نه لب هایم برای

 خورند و نه چشم هایم پلکیزدن حرفی تکان می
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زنند. نفسم نیز جایی در میان سینه ام حبس شده. می

 دانم چه حرفی! خواهم حرفی بزنم اما نمیمی

 

او انگار بهت زدگی ام را فهمیده که یکی از لبخند های 

دهم و همانطور که چشم از معروف کجش را نشانم می

 زند:صورتم گرفته، لب می

 زیاد درگیر حال من نباش.-

 

 آید. آن هم یکهو و بی مقدمه!صدایم در میباالخره 

 چرا؟ -

 

گیرم دوباره زنم و وقتی جوابی نمیبه نیمرخش زل می

 پرسم:می
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 چرا درگیرش نباشم یزدان؟-

چون اگه حالم بد هم باشه و بدونی، فرقی توی حالم -

چرا  ایجاد نمیشه جز اینکه حال تو هم گرفته بشه. پس

باید از حالم واسه باید ازش حرف بزنم؟ اصال چرا 

اطرافیانم بگم وقتی گفتنش هیچ تغییری ایجاد 

خرم ازتون و من... کنه؟ با این کار فقط ترحم مینمی

از ترحم بیزارم! از نگاه ترحم آمیزتون بیزارم! از اینکه 

 گیرید متنفرم! قیافه ی آدمای ناراحت رو به خودتون می

 

کند، اخم ت را پشت سر هم ردیف میین جمالوقتی ا

های در هم تنیده اش، چهره اش را ترسناک کرده اند. 

نگاهش اصال دوستانه نیست و لحنش تند و 

خورم! آنقدر که پرخاشگرانه شده و حقیقتش، جا می

 شوم. کشم و در خودم جمع میکمی خودم را عقب می
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تد. افمی ه جانمدر یک لحظه، پشیمانی مثل موریانه ب

بغض به گلویم حمله ور شده و صدایی در سرم فریاد 

دانی از حرف زدن در مورد کشد که چرا وقتی میمی

آید، باز هم سوال خودش و زندگی اش خوشش نمی

 پرسی؟می

 

حس و حالی که از آمدن به اینجا در وجودم نشسته 

 آید. دیگر حتی باقالیبود، در یک لحظه به پرواز در می

شتنی ام که هنوز بخار داغ از ظرفشان وست داهای د

شود، برایم جذابیتی ندارند. ظرف را روی بلند می

گذارم و دست نیمکت، درست میان خودم و یزدان می

کنم گیرم. با خودم فکر میهای یخ زده ام را بغل می

رفتم. دعوا با الرا و گریه کردن کاش اصال به خانه می
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افتاده بود، شاید  ه امشبقاتی کتا صبح و مرور اتفا

 قابل تحمل تر از رفتار یزدان بودند!

 خوری؟نمی-

 

صدایش آرام تر شده اما همچنان غیر قابل انعطاف 

 بودنش را حفظ کرده! 

 سیر شدم!-

 ببخشید.-

 

 کند!زند! این مرد همیشه من را شوکه میخشکم می

 کردم. اومدیم اینجا تا چندنباید امشب ناراحتت می-

 کشی، اما من انگار خراب کردم!نفس ب ساعتی
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 شوم!تلخ می

کنی توی کنترل خودت استادی، تو که ادعا می-

تونی عصبانیتت رو چجوری توی همچین شرایطی نمی

کنترل کنی و دل کسی که فقط قصدش کمکه رو 

 نشکنی؟!

 

یکباره دلم آورد و سکوتش، قلبم را بیشتر به درد می

ند! تنها کسی که حال بدم را کبغل بتام را میهوای 

 فهمد!می
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 زنم:شوم و آرام و سر به زیر لب میاز جا بلند می

 میشه بریم؟-

 سِروین؟-

 

کنم. دل گرفته ام و قلبم رنجیده اما با نگاهش می

کنند، دیدن چشم هایش که از پایین به باال نگاهم می

رود. در می شود و به هوامی هرچه ناراحتی دارم دود

چند ساله را نه، یزدان ده  هایش یزدان سی وچشم 

بینم که با چشم هایش التماس دوازده ساله ای را می

 کند نروم!می

 

کند. وقتی دستش را باال آورده و دور ساعدم حلقه می 

نشینم. قبل از آنکه فشاری به دستم وارد کند، خودم می

 خواهد!همانطور که قلبم می
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ست که شناسم. مثل وقت هاییهش را میحالت نگا

خواهد چیزی بگوید و دارد جمالتش را کنار هم می

گذارد و وقتی شروع به حرف چیند. زیاد منتظرم نمیمی

کند، هیچ اثری از یزدان اخمو نیست! لحنش زدن می

آرامش دارد و ته مایه ای از لطافت. نگاهش اما... فقط 

ه ه باباست. وقتی کم که شبیه به نگاتوانم بگویمی

 خواهد با مهربانی ناراحتی ام را برطرف کند!می

 دادی. شاید اگه جای من بودی، بهم حق می-

برای اینکه دل آدمای بی گناه رو با تلخیات -

 شکنی؟می

 

شود و غم، سیاهی چشمانش رنگ نگاهش عوض می

 دهد.را سیاه تر نشان می
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با بد اخالقیام هربار که دلت رو دونی، ولی من تو نمی-

 کستم، خودم بعدش چند برابر تو اذیت شدم!ش

 

شود، موهای تنم را سیخ لرزی که از بدتم رد می

کند! این مردِ دیوانه، با این نگاه خیره و مستقیم، با می

 خواهد؟این لحنِ غم آلود و صادقانه، از جانم چه می

زم، که چرا ولی همیشه یه سوالی هست اون ته ته مغ-

ینکه دلم رو شکست عذاب ت هیچکس بعد از اهیچوق

وجدان نگرفت؟ که نکنه... نکنه همیشه حق با بقیه 

 بوده؟ که نکنه همیشه من مقصر بودم؟

 

. خواهم آبِ گلویم را قورت بدهم و جانش را ندارممی

زند؟ باالخره یزدان واقعا دارد از درد هایش حرف می

 ؟کنددارد این کار را می
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ته باشی به خودت. که ! اینکه شک داشخیلی درد داره-

نکنه واقعا مستحق تموم بالهایی که سرت میاد 

خودتی؟ نکنه واقعا باعث درد اطرافیات تو بودی؟ نکنه 

دارن راست میگن؟ به مرور از خودت نفرت پیدا 

. وقتایی که توی آیینه کنی. از خودت فراری میشیمی

بعدی ، دوست داری بار زنی توی چشای خودتزل می

 باشه. وجود نداشته

 

کند. دلم برای درد بغض صدایش، چشمانم را پر می

 شود!صدایش تکه پاره می

امشب بهم گفتی باید مراقب خودت باشی و من بهت -

گفتم از کسی که آرزوی هر روزش مرگه این توقع رو 

نداشته باش. اغراق نکردم! آدمی که تنها انگیزه ی 
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شه ای عد از او، هیچ نقتن قاتل زنشه و بزندگیش، کش

 نداره برای ادامه ی زندگی، اگه بمیره بهترش نیست؟

 

 لرزد!صدایم عجیب و غریب می

 یزدان...-
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 گذارد حرف بزنم.دستش را باال آورده و نمی

کنه، کسی که شنیدن هیچ خبری خوشحالش نمی-

رویایی، هیچ انگیزه ای کسی که هیچ آرزویی، هیچ 

بیننش، یه گناهکار می داره، کسی که همه به چشمن
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برای چی باید زنده بمونه؟ حاال فهمیدی چرا گفتم 

فهمی چرا بعضی وقتا بدون اینکه آرزوم مرگه؟ حاال می

شکنم؟ بخوام تلخ میشم؟ بدون اینکه بخوام دل می

چجوری وقتی از خودم متنفرم توقع داری آدمارو 

ر خودم روزی هزار داشته باشم؟ وقتی توی س دوست

دم رو شکنجه میدم، با آدمای دیگه مهربون بار خو

 بشم و دلشون رو نشکنم؟

 

ریزد. لعنت به تو سروین! چرا باید بحث اشکم فرو می

کشاندی؟ چرا باید داغ دلش را تازه را به اینجا می

 پاشیدی؟کردی و نمک روی زخمش میمی

 

 زند.ا دیدنم پوزخند میکند و بنگاهم می
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دیدی گفتم از دردام نگم بهتره خانم دکتر؟ جز -

 ناراحت کردنت هیچی نداره!

 

لرزد را در کنم و لبی که میاشکم را به سرعت پاک می

کشم. یزدان بی آنکه نگاهم کند، زیر لب دهانم می

 کند:زمزمه می

 وقتی چیزی نمیگم از حالم-

 میشه حرفام نقطه چین باشه...

 گاهی وقتا سکوت میتونه

 ترین شعرِ رو زمین باشه!هب

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ست که الحق به حال و تکه ای از آهنگ روزبه بمانی

خورد و با شنیدنش، طاقت هوای یزدان خیلی می

 کنم:آورم و لب از هم باز مینمی

دونم چقدر دونم توی زندگیت چی گذشته، نمینمی-

ا یه اذیت شدی و آدما چقدر اذیتت کردن، ولی زخم

خره، به شرطی که خودت روزی خوب میشن باال

وای! میشه زندگی رو قشنگ تر دید، به شرط اینکه بخ

خودت بخوای. میشه انگیزه های جدید ایجاد کرد، بازم 

 به شرط اینکه خودت بخوای!

 

نگاهش به دور دست هاست. انگار اصال در این دنیا 

 دهد:نیست، وقتی که جواب می

لم یه حسرت عجیبی رو توی د بعد از مرگ نسیم،-

گفتم کاش حداقل از ودم میکردم. همش با خحس می
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خودش یه بچه میذاشت برام. شاید اینجوری بر 

 گشتم به زندگی.می

 

کنم لحنم خالی از هرگونه حسِ دلسوزی سعی می

 باشد!

کنی این حسرت تا همیشه یه حسرت چرا فکر می-

تونی دوباره ازدواج کنی نمیکنی مونه؟ چرا فکر میمی

به خود به شی؟ یزدان انگیزه ها و آرزو ها خود و پدر ب

وجود نمیان. بعضی وقتا برای اینکه حتی آرزویی داشته 

 باشی هم باید تالش کنی.

 

 خندد!زند، تمسخرآمیز میاینبار دیگر پوزخند نمی

تونی کنی با یه سری جمله ی قشنگ میاالن فکر می-

 طرز فکرم رو عوض کنی؟ 
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! از گویدشوند. راست میمیلب هایم روی هم فشرده 

توانم توقع کسی که دلش پر از زخم و درد است، نمی

 داشته باشم که با شنیدن جمالتم متحول شود.

 

دهد. کنم و او هم دیگر بحث را ادامه نمیسکوت می

یقی را هر دو به تماشای شهر مقابل چشممان دقا

نشینیم و باز هم یزدان است که سکوت میانمان را می

 شکند.می

 خوای یه ظرف دیگه بگیرم برات؟ سرد شدن اینا.می-

 

ست! منظورش به ظرف دست نخورده ی باقالی

کنم. همچنان خیره به روبه روست. لیوان نگاهش می
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ن انگشتانش باقی قهوه ی او هم دست نخورده میا

 مانده.

 

شد خوب بگذرد از دست خودم کفری ام. شبی که می

شورد و ببرد، خودم با حماقتم و اتفاقات تلخ امشب را ب

 خراب کردم! اما شاید جای جبرانی باشد!

 خوام. با هم بریم بگیریم دوباره؟اوهوم می-
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از شده. نگاه لحنم پر انرژی ست و لب هایم به لبخند ب

شود، از جا پر حرف یزدان که روی صورتم طوالنی می

 زنم:بلند شده و با اخمی مصنوعی غر می

 پاشو دیگه!-

 خوبی؟-

 

گوید و من با صداقت تمام این را با تعجب و خنده می

 دهم:جواب می

خوام امشب کنم خوب باشم چون نمیسعی می-

جنتلمنم باقالی تونم با رفیقِ رباتِ خراب بشه. وقتی می

و لبو بخورم چرا باید بشینم به اتفاقات بدی که افتاده 

 فکر کنم؟ 
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ای تعجب زده باال ه با تک خنده ابروهایش همرا

کشد که از جا بلند شود و زیر لب روند و طولی نمیمی

 بگوید:

 وقتی میگم با همه فرق داری برای همینه!-

 

حس خاصی با شنیدن جمله اش در دلم احساس 

کنم. حسی که وقتی برای خرید باقالی و لبو پیش می

 رویم هم همراهم هست. من همانطور کهفروشنده می

دوزم که کنم، به یزدانی چشم میدست هایم را ها می

. با گیردظرف باقالی و لبو را از دست فروشنده می

کند؟ کنم او هم برای من با بقیه فرق میخودن فکر می

مه ی آدمهای زندگی ام فرق کند! او با هفرق می

 کند!می

 بگیرشون خانم دکتر.-
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 زنم.خندم و با ناز غر میمی

اد گرفتی. باید کمک کنی با هم ن خیلی زیوای یزدا-

 تمومشون کنیم!

 

 دهد.با اخمی مصنوعی و جذاب سری تکان می

 فکرشم نکن. قدم بزنیم؟-

 

دهم و ظرف لبو را به نشانه ی موافقت سری تکان می

شوم و دهم. مشغول خوردن باقالی میدستش می

 کنم.همزمان به ظرف لبو اشاره می

 یکم بخور ازش.-
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 رود.میغره چشم 

بهم میاد با این هیکل و یه من ریش جلوی مردم لبو -

 بخورم تا بماله دور لبام؟ 

 

افتم و از قصد، تکه ای لبو به از تصورش به خنده می

 گیرم.چنگال زده و جلوی لب هایش می

 بخور!-

 

دهد و با لب بسته سرش را با چپ و راست تکان می

خندم و لبو را جلوتر میدهد. قیافه ای بامزه ابرو باال می

کشد. به محض آنکه لب برم و او سرش را عقب میمی

اذیت نکن دختره ی سرتق  "گوید د و میکنباز می

کنم و به چشمان گرد تکه لبو را در دهانش می "لجباز

خندم. با صورتی جمع شده از شده اش غش غش می
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دهد و غش غش خنده ام نفرت، تکه لبو را قورت می

زدم که لبو دوست نداشته شود. حدس میر میبلند ت

 باشد و دالیلش همگی یک مشت بهانه باشند! 

 لعنت بهت سروین! -

 

گوید که پشت دستش را روی لبش این را در حالی می

رسد. ز هم جمع شده به نظر میگذاشته و صورتش هنو

روی دماغش چینی افتاده و نگاهش خصمانه و پر 

 زنم:آرام شده ام لب میحرص است. میان خنده های 

حقته! تا تو باشی مرد و مردونه بگی دردت چیه! دفعه -

ی آخرت باشه به من دروغ میگیا، آدم مگه به رفیقش 

 دروغ میگه؟
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اندازد. دارد و ابرو باال میروی لبش بر میدستش را از 

صدایش رنگ و بویی از شیطنت دارد و نگاه پر از 

 زند.اش به این حدس دامن میسرگرمی 

 آره خب، چرا نگه؟!-

 

رویم، چشم غره ای همانطور که کنار هم راه می

کنم که نگاهش به روبه روست و سمتش پرتاب می

 شنود:را میبیند، اما صدای حرص زده ام نمی

 واقعا که! راستشو بگو چند بار تاحاال بهم دروغ گفتی؟-

 دونستی؟یزیاد! کال آدم دروغگویی ام، نم-
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 دهم:ابرو باال می

کنم، یعنی به نظرم... آدمها گاهی دروغ میگن باور نمی-

برای منفعتشون، گاهی هم دروغ میگن چون شهامت 

برای  گفتن حقیقت رو ندارن. اینکه تو دروغ بگی

منفعتت جور در نمیاد چون همچین آدمی نیستی، آدم 

رکی هم هستی و شهامت گفتن هرچیزی و هر حرفی 

 کنه!رو داری، پس مورد دوم هم واست صدق نمی

 

پرسد، این را ست و سوالی که میاینبار صدایش جدی

 دهد:کامال نشان می

 شناسی؟کنی منو میتو واقعا فکر می-

 

لرزد و پرسد، به طرز عجیبی مییدلم از سوالی که م

ایستند. یزدان وقتی پاهایم بی اختیار از حرکت می
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ده ام، کمی جلو تر از من، سمتم بیند من ایستامی

 چرخد:می

 چیشد؟-

 چرا سوالت یجوری بود؟-

 

ترسیده ام! چرا سوالش یک شکلی بود که انگار یزدان 

 اصال چیزی نبوده که نشان داده؟

 

خندد. از آن خنده های فهمد که میانگار ترسم را می

 افتد. آرام و شیطنت آمیزی که برق به چشمانش می

هیوالیی که االن توی نم دکتر. اون شوخی کردم خا-

 سرت از من ساختی، قطعا شبیه به من نیست!
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با تمام شدن جمله اش، دست زیر کتفم گذاشته و به 

ارش را از سر بگیرم. کند قدم زدن کننرمی مجبورم می

کنم فکرم را درگیر چیز های منفی نکنم و سعی می

 فقط از آرامش شبی که نصیبم شده لذت ببرم. 

 سوال شخصی بپرسم؟ه ی-

 

کنم و با طعنه و خنده از گوشه ی چشم نگاهش می

 دهم:جواب می

 پرسه؟چه عجیب! یزدانِ کیانی سوال شخصی هم می-

 

 زند.لبخند کجی می

 بونی نکن بچه! بپرسم یا نه؟بلبل ز-

 آره بپرس ولی قول نمیدم که بهش جوابی بدم!-
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همانطور  کند.دهد و سکوت میسرش را آرام تکان می

کرده و به آسمان که دست هایش را در جیب شلوارش 

 پرسد:کند، به آرامی میباالی سرمان نگاه می

 دلت برای علی تنگ نشده؟-
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خورم! با وجود آنکه قرار گرفتنمان از سوالش جا می

آید که کنار هم برای علی بوده، اما خیلی کم پیش می

 زنیم. راجع به علی حرف ب

 مگه میشه که تنگ نشده باشه؟-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 بیشتر از هرچیزی دلت برای چیش تنگ شده؟-

 

آید تا در گلویم بنشیند و من به شدت پسش بغض می

 زنم. می

کردم باهاش و اون بدون که قهر می برای وقتایی-

اینکه غرورش رو دو دستی بچسبه، به طرز قشنگی 

با محبت کرد. با قشنگ حرف زدناش، دلم رو نرم می

کرد که کردناش و ابراز پشیمونی کردناش، کاری می

آشتی کردن باهاش واسم دلچسب باشه. آشتیای بعد 

دوست داشتم. حس تشنه ای رو قهرامون رو خیلی 

کرد که بعد از مدتها، به آب رسیده. دلم م القا میبه

 برای قهر و آشتیامون خیلی تنگ شده!
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کنم، تا وع میاز لحظه ی اولی که حرف زدن را شر

رساندم، جمله ام را به پایان میآخرین لحظه ای که 

ثانیه ای نگاه مستقیم و عمیقِ گرمش را از روی صورتم 

نگی را احساس دارد. در چشمان او هم دلتبرنمی

 دانم!کنم، برای چه اما... نمیمی

 کردم!اما من از نسیم اینجوری معذرت خواهی نمی-

 

د کنم دارچرا احساس می کنم.چشمانم را ریز می

 کند؟خودش را با علی مقایسه می

کرد، همیشه یه چیزی که خیلی وقتی نسیم قهر می-

خریدم تا دلش رو به دست دوست داشت براش می

زدم، مثل علی هیچوقت بلد نبودم یه رم. حرفی نمیبیا

جوری حرف بزنم که کسی رو تحت تاثیر قرار بدم. 

رفتم مون با یه کادو میهمیشه وقتی بعد از دعواها
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شد. از کولم آویزون خونه، نسیم خیلی خوشحال می

وی گفت که خیلی دوسم داره. فکر کنم... تشد و میمی

واسه اون آشتیِ بعد  این مورد مشترکیم! منم دلم

 قهرمون... خیلی تنگ شده!

 

چقدر یزدان امشب، با یزدانِ همیشگی متفاوت است! 

وب است که دارد این هارا چقدر حرف داشته و چقدر خ

 گوید.می

شاید تو مثل علی بلد نبودی با حرفات دل کسی رو به -

کنی. خودت دست بیاری، اما خب با عملت اینکارو می

ی که نسیم هربار خیلی خوشحال همین االن گفت

 شد.می
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زند و خیره به رو به رو، صدای تمسخر آمیزِ پوزخند می

 :رساندغم دارش را به گوشم می

شد. اما بعدش که بغلم آره. خیلی خوشحال می-

فهمیدم گفت، من میکرد و یه جمله ی عاشقانه میمی

که هم بغلش، هم نگاهش و هم صداش، پر از تظاهره. 

خواست نشون شد و فقط میر که خوشحال نمیانگا

 بده که خوشحال شده!

 

کنم؟ منظور یزدان همان چیزی ست که من فکر می

چیزی امکان ندارد! نسیم عاشق یزدان اما... چنین 

 بوده. پس...
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 پرد:یزدان جفت پا میان افکارم می

فهمیده بودم قبل از مرگ نسیم و اون شب لعنتی، من -

که گذشته ای بین علی و نسیم بوده، لیال بهم گفته بود. 

از اون روز که فهمیدم، یه چیزی مثه خوره افتاده بود به 

کرده؟ م. که نکنه نسیم همیشه به علی فکر میجون

گفته اگه کردیم، با خودش مینکنه هربار که قهر می

رفت؟ ن صدقم میکشید و قربوعلی بود نازم رو می

گرفت و بهونه کنه اون آخریا که به هرچیزی ایراد مین

کرد اگه با علی گیر شده بود، مدام با خودش فکر می

شد؟ نکنه یلی قشنگ تر میکردم زندگیم خازدواج می

 پشیمون شده بود؟

 

 گذارم ادامه بدهد:نمی
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کنی یزدان! نسیم عاشق تو بود! چجوری اشتباه می-

ی در موردت حرف دیدی؟ وقتعشقو تو چشماش نمی

کردی خوشبخت ترین زن دنیاست! زد احساس میمی

چون یجوری ازت تعریف کرد که انگار تو بهترین مرد 

 دنیایی!

 

ایستم. رو به ن هم به تبعیت از او میتد و مایسمی

 گوید:شهر زیر پایمان، با آرامش مثال زدنی اش می

دونه دونم، نه تو! فقط نسیمی میواقعیت رو نه من می-

 که زیر خروار ها خاکه.

 

کنم و قلبم به بغض صدایش را به خوبی احساس می

دان توانم خودم را لحظه ای به جای یزنمی آید!درد می

 خورم!بگذارم و من، به قوی بودن این مرد غبطه می
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ولی تو اشتباه نسیم رو نکن سروین! فراموش کردن -

ه که مردی مثل علی، راحت نیست. علی اینقدر خوب

کنه. وقتی از زندگیت پاک بشه، جای خالیش اذیتت می

کنم هیچوقت نتونستم جای مثل نسیمی که حس می

هر چه قدر هم نسیم خالی علی رو واسش پر کنم، 

 عاشقم بود!

 

اندازد و نفس پر صدایی مکثی میان جمالتش می

 کشد.می

وقتی علی اومد بیرون، اگه شد و اگه تونستی، -

تونه خوشبختت به خوبی علی نمیببخشش. هیچکس 

کنه! نذار پنج سال بعد یه روز برگردی به خودت بگی 

ه قول موندم، خوشحال تر بودم! بشاید اگه با علی می

اون دیالوگ معروفه، اگه یه روز حس کردی یه چیزیو 
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خوای، از دستش نده! شاید دیگه برام از ته قلبت می

 تکرار نشه!

 

را در بهت جمالتش  زند و منحرف هایش را می

گذارد! نکند واقعا او درست بگوید؟ نکند چند سال می

شوم تا بچه ام بعد، یک روز صبح که از خواب بیدار می

به مدرسه ببرم، با یک چیز کوچک، برگردم به سالها را 

بخشیدم، حاال بگویم که اگر علی را می قبل و به خودم

د علی از پشیمان شوم؟ نکن همه چیز بهتر بود؟ نکند

یادم نرود؟ نکند دیگر هیچوقت نتوانم عشق را تجربه 

 کنم؟

 

با نشستن دست یزدان روی موهایم، متحیر نگاهش 

دارد و عقب ا که از روی موهایم برمیکنم. دستش رمی
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شک شده ای را در دستش برد، برگ زرد کوچک خمی

 پرسم:بینم و متعجب میمی

 کرد؟این توی موهام چیکار می-

 :�🌺�سیاهقند 

 قندسیاه #
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خیره به برگ خشک شده که نشان از فصل پاییز دارد، 

 نشاند.لبخند آرامی روی لب می

 میشه دیگه!دار خودش جذب  طبیعت به دوست-

 

کشد. قطعا جمله اش لبخندی روی لب هایم می

منظورش به عشق بی اندازه ام به باغچه ی بزرگ 
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خودش گفته ام که فصل بهار حیاط خانه اش است. به 

خرم. که برسد، چند مدل گل جدید برای باغچه اش می

اگر یزدان اجازه بدهد، دوست دارم نهال گیالس هم 

 رزویی که از بچگی ام داشته ام!بکارم. آ

 

برگی که میان انگشتان شست و اشاره اش قرار 

گیرم. کف دستم میگذارمش و گرفته، از دستش می

بندم. وقتی مشتم را باز تم را میمقابل نگاهش، مش

 کنم، برگ خشک شده به هزار تکه تقسیم شده. می

میبینی یزدان؟ این برگ دیگه محاله که به حالت قبلی -

خودش برگرده. هزار تیکه شده! وقتی فهمیدم علی 

چیکار کرده و توی تموم اون لحظاتی که من باهام 

، بستم اون توی چه فکری بودهداشتم بهش دل می

بتی که از علی توی سرم ساخته بودم، دقیقا مثل همین 
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دونی وقتی بتت، کسی که برگ، هزار تیکه شد! می

و  بیشتر از چشمات بهش اعتماد داشتی

 پرستیدیش، جلوی چشمات بشکنه، یعنی چی؟می

 

وزد، قسمت اعظمی از تکه های نسیم آرامی که می

م برد و پوزخندی روی لب هایبرگ را با خودش می

 کند.نقاشی می

زنه و هرچی حس خوب یعنی همین! انگار که باد می-

بره. حاال تو به اون آدم داشتی رو با خودش می

بدوی و تالش کنی تا تیکه تیکه  هرچقدرم که دنبال باد

تونی! برای های اونی که برده رو پس بگیری، نمی

ابود بشن. باور همین میگن خدا نکنه باورای یه آدمی ن

علی نابود شد یزدان. حاال هرچقدر من تالش  من به

کنم تا دوباره به چشم اون آدم سابق ببینمش، هرچقدر 
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ونه و اعتمادم خودش تالش کنه تا باورام رو بهم برگرد

 رو جلب کنه، دیگه نمیشه!

 

در سکوت، بی آنکه ثانیه ای چشم از صورتم بگیرد، به 

. حرف هایم گوش سپرده! نگاه هایش را دوست دارم

زنم، تمام حواسش را به از اینکه هر وقت حرف می

 آید! دهد، خوشم میحرف هایم می

شاید درست بگی یزدان. شاید چند سال بعد یه -

رگردم به گذشته نگاه کنم و دلم برای علی تنگ روزی ب

اما از کجا معلوم اگه علی رو قبول کنم و بشه. 

ته ببخشمش، چند سال بعد یه روز که برگشتم به گذش

بخشیدمش؟ ما نگاه کردم با خودم نگم که نباید می

 دونیم!دونیم تو آینده چی پیش میاد یزدان! نمینمی

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چند ثانیه، فقط و فقط، بعد از گفتن آخرین جمله ام، 

دوزد. آهنرباهای عمیق و گرمش را به چشمانم می نگاهِ

گذارند چشم از چشمانش بگیرم و من هم لعنتی نمی

 رم!خواهم بگینمی
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کند، من مسخ شده در وقتی یزدان لب از هم باز می

 سپارم:نگاهش، گوش به صدایش می

اید توی لحظه زندگی کنه تویی که عقیده داری آدم ب-

از لحظات قشنگ استفاده کنه و غصه ی اتفاقاتی که و 

افتاده رو نخوره، چجوریه که از ترس آینده خودت رو از 

کنی؟ غصه ی از یه سری چیزا محروم می لذت بردن
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خوای خودتو از زندگی خوری چون نمیگذشته رو نمی

کردن و لذت بردن محروم کنی، ولی ترس از آینده 

داری و بخاطر اینکه مبادا آخرش خوب نباشه، پا توی 

 راهی که ممکنه قشنگ باشه نمیذاری؟

 

 زند! چه گفت؟!خشکم می

 کنن یزدان!فرق میاین... این دوتا... با هم -

 

گیرد و دوباره به شهر زیر نگاهش را از صورتم می

دوزد. دست هایش را پشت کمرش در هم پایمان می

لبخند و هیچ حسی در صورتش لب کند و بدون قفل می

 زند:می

 کنن خانم دکتر!هیچ فرقی نمی-
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 زنم:بی اراده لب می

توی راهی خودِ تو... خودِ تو حاضری ریسک کنی و پا -

 بذاری که ممکنه تهش به نابودیت برسه؟

 

 دهد:بی فوت وقت جواب می

اگه بدونم یه راهی هست... یه راهی هست که من رو -

کشه و برای حتی یه مدت یرون میاز این جهنم ب

کنه، حتی اگه دام میکوتاهی، از این ناامیدی کوفتی ج

 کنم!بدونم تهش زواله، انتخابش می
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تواند کنم این راه برای او، چه راهی میمیبا خودم فکر 

تواند یزدان را از این آدم بی باشد؟ چه راهی می

 انگیزه، نا امید و بدون آرزو نجات بدهد؟

 

را در سکوتی که عجیب لذت بخش است و  یقیدقا

گذرانیم انگار این لذت برای یزدان دو چندان است، می

که داریم  کنیم. در تمام مدتیو بعد، قصد برگشت می

گردیم تا به ماشین برسیم، به حرف های رد و بر می

کنم. چقدر دوست دارم یزدان از مان فکر میبدل شده

وری اش حالش عوض گذشته ای که همیشه با یادآ

خواهد بدانم راز شود برایم حرف بزند. چقدر دلم میمی

های زندگی اش چیست. کاش دستگاهی وجود دارد که 

ا خواند! درست است که من دیگر شد مغز آدم رمی
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توانم از خصلت کنم، اما نمیجلوی یزدان فوضولی نمی

 را در خودم نابود کنم!

 

سکوت سنگین درست وقتی در راه خانه هستیم، 

 گویم:کنم و میشفضای ماشین را می

 راستی...-

 

 اندازد.نگاه کوتاهی سمتم می

اینقدر  امروز بازم برای دکتر رفتن با لیال حرف زدم.-

 پاپیچ شدم که قبول کرد!

 

 صدایش هم در خود تعجب جا داده و هم خوشحالی!

 راست میگی؟ پس چرا زودتر نگفتی؟-
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 زنم.لبخند تلخی می

استم توی یه موقعیت خوب بگم که سوپرایز خومی-

شی. اما خب اصال همچین شرایطی پیش نیومد 

 امشب.
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الی در صدایش نیست! اینبار اینبار اثری از خوشح

صدایش گرفته است! هه! عمر خوشحالی های ما فقط 

 کشد!به ثانیه می
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دیروز که پیشش بودم، حال خوبی نداشت! گمون -

ون، بهتر کردم اگه یکم با تو ارتباط بگیره و بره بیریم

 دونم چرا روز به روز داره بدتر میشه.میشه، ولی نمی

 

 کنم.مینفسم را کالفه فوت 

اتفاقا تا یه جایی خوب پیش رفته بودیم یزدان. خیلی -

بهتر شده بود. اما یه هفته ای هست که باز حالش 

اینقدر باهام بد  خرابه. چند روز پیشا که رفتم پیشش

خواستم دیگه برم. تصمیم گرفته برخورد کرد که نمی

بودم که نرم واقعا. اما بازم امروز گفتم یه بار دیگه 

رو امتحان کنم. حقیقتش من رو که دید، حس شانسم 

کردم که خوشحال شد. انگار فکر کرده بود که دیگه 

. وقتیم که پاپیچش شدم برای دکتر، از نمیرم پیشش

 اجبار قبول کرد.سر 
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دانم سوالی که بیخ گلویم گیر کرده را بپرسم یا نه! نمی

کنم و درست وقتی برای پرسیدنش کمی فکر می

 گوید:وم، یزدان میشپشیمان می

 بزن اون حرفی رو که تو گلوت گیر کرده!-

 

 چرخم. چطور فهمید؟شوک زده سمت می

 جای اینکه اینجوری نگام کنی حرفت رو بزن!-

 

فهمد! قطعا عجیب کند و همه چیز را میم نمیاهنگ

ترین مرد دنیا، همین مردی ست که کنار دستم 

 نشسته!
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افسردگی شدید لیال، زندان افتادن مطمئنی تنها دلیل -

 علی و مرگ نسیمه؟

 

 کنم!جا خوردنش را به وضوح احساس می

 تونه باشه؟... چی جز این میخب پس-

 

را گرفته اند پشت  چند تار مویی که جلوی چشمم

 فرستم.گوش می

کنم همه چی این دونی... یه مدته که احساس میمی-

 نیست!

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ان و دستی که محکم به دور گره کور میان ابروهای یزد

فهماند که دارد حرص فرمان پیچیده، به من می

 خورد.می

 من خبر ندارم!-

 

 اندازم.شانه باال می

دگی لیال بر کنم یکی از دالیل افسرمن فکر می-

کنه، بار باهام درد و دل میگرده به گذشته. هرمی

ی تلخت درست شبیه به تویی که همش از گذشته

 میگه. میگی، اونم

 

هنوز هم ابروهایش را نزدیک به هم نگه داشته و فک 

 سفت شده اش به خوبی قابل دیدن است.
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لیال خیلی سال پیش افسردگی گرفت. چند باری هم -

ی زد. چند سال طول کشید تا خوب دست به خودکش

شته، االن حالش خیلی بشه. چون زمینه ی افسردگی دا

 وخیم شده!

 

در گذشته ی این خانواده هست! دانم که یک چیزی می

یک چیزی که همگی از حرف زدن و فکر کردن درباره 

 کنند!ی آن فرار می
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امی، روی کشم و به آربی اختیار دستم را جلو می

فرمان که به سفیدی انگشتان حلقه شده اش به دور 

آورم و گذارم. فشار آرامی به انگشتانش میزنند میمی

کنم. سرم را کج شدن دست یزدان را احساس می شل

کنم و خیره به نیم رخش با لبخندی آرام، نرم و می

 زنم:مهربان لب می

 همه چی درست میشه یزدان، لیال هم خوب میشه،-

 بهت قول میدم!

 

زند اما نگاه خیره اش تا لحظاتی چشمانم را حرفی نمی

نفسی کشم، با کند. وقتی دستم را عقب میشکار می

دهد، زیر لب عمیق که رنگ و بویی از کالفگی می

 گوید:می

 تو دقیقا کی هستی سِروینِ پایدار؟-
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همانطور که سرم را به پشتی صندلی تکیه زده ام، آرام 

 م.خندمی

ام! سَروین پایداری که تو سِروین خودت که گفتی کی-

 زنی!صداش می

 

از  گره میان ابروهایش شل شده وقتی با صدایی پر

 زند:آرامش لب می

از بچگی عاشق نگاه کردن به آسمون بودم. -

مخصوصا توی روز. دیدن ابرای سفید و تیکه تیکه 

وسط آبیِ روشن آسمون، یه آرامش  عجیبی داشت 

 م! البته... هنوز هم داره!واس
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گیرد، بی لبخندِ محو نشسته روی لب هایم وسعت می

 آنکه تسلطی بر رویش داشته باشم!

برام... آرامشی از همون جنس رو داری سِروین  تو-

 پایدار!

 

گوید که نگاهی کوتاه و پر معنا این جمله را در حالی می

به سمتم انداخته و لبخند کجی به چشمانم هدیه 

ماسد و دلم هوری دهد. لبخند روی لب هایم مییم

خواهد از من و قلبِ ریزد! یزدان انگار که نمیپایین می

 ام بکشد!زبان بسته 

دونم دقیقا کی هستی و یهو از کجا پیدات شد، نمی-

 دونم که...اما اینو خوب می
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خواهد از من تعریف کند، میان جمالتش چرا هربار می

 ؟کنداینقدر مکث می

 چیزِ دوست داشتنی ای هستی!-

 

شوم! بی اختیار نگاهم را با کنم داغ میاحساس می

فته و به خیابان لبخندی خجول، از نیمرخ جذابش گر

 دوزم. های تاریک و سوت و کور می

 

زنیم. نزدیک به تا رسیدن به خانه هیچ حرفی نمی

 گویم:خانه، با صدایی آرام می

 داری؟همینجا نگه می-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

از گفته ام، چند متر قبل از خانه، ماشین را  بعیتبه ت

دارم و در دارم. وسایلم را بر میگوشه ای نگه می

گیرم. یزدان ظرف غذایم را نیز از صندلی میدست 

دهد و همزمان با اخمی عقب برداشته و آن را دستم می

 دهد.مصنوعی، جدیت دوست داشتنی اش را نشانم می

 غذا میاری برام! بازم میگم، دیگه نبینم -

 

دهم و همانطور که در را با شیطنت برایش ابرو باال می

 گویم:کنم میباز می

که این اخما کردنات و این صدا کلفت دونی می-

کردنات رو من اثر نداره جناب کیانی! بیخودی زور 

 نزن!
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شوند تا نگاهش خبیث و لب هایش در هم جمع می

 نشان ندهند!لبخندش را 

 

 گویم:خندم و میمن اما آزادانه می

بخند بابا راحت باش! گفتم که، جدی بودنات دیگه -

 ثر نداره خیالت تخت!روم ا

 

دهد و دلم بی آنکه من باالخره خنده اش را نشانم می

رود! نگاهش پر محبت و پر لذتش را بخواهم ضعف می

 کند.چرخاند و به در اشاره میدر صورتم می

 برو پایین بچه! برو!-
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 کنی؟داری از ماشین قراضت بیرونم می-

 

رتم دهد اما نگاه خندانش را از صوجوابم را نمی

کنم نگاهش با همیشه فرق گیرد و من احساس مینمی

 دانم دلیلش چیست!کند! فرقی که نمیمی

 شب بخیر!-

 

گویم، باالخره چشم از صورتم گرفته و وقتی این را می

 دوزد.وچه ی خلوت مینگاهش به ک

 شب توام.-

 

خواهم از ماشین پیاده شوم اما لحظه ای مکث می

افتم که یزدان گفته بود و از میکنم. به یاد حرفی می
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خواستم چیزی در می زمانی که به زبان آورده بود،

گرفتم، اما حاال، فکر جوابش بگوبم و جلوی خودم را می

گر فرصتش پیش کنم باید حرف بزنم چون شاید دیمی

 نیاید!

 

 یزدان...-

 

چرخاند و منتظر با شنیدن صدایم، سرش را سمتم می

کند. لبم را با زبانم تر کرده و نگاهم را به مینگاهم 

دوزم تا مبادا موقع حرف دکمه ی باالیی پیرهنش می

زدن و خیره نگاه کردن در چشم هایش، حرف هایم را 

 گم کنم!

توی کتم نرفت. گفتی  امشب یه حرفی زدی که اصال-

تونم آدمارو تی از خودم متنفرم چجوری میمن وق
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ی وقتی خودم رو شکنجه دوست داشته باشم. گفت

تونم با بقیه تلخی نکنم.  خواستم میدم چجوری می

بگم... تو ممکنه با خودت بد تا کنی، ممکنه یزدان 

اخموی بد اخالق مهربون رو اذیت کنی، ولی همیشه 

یگه یه چیزی بودی شبیه به پناهگاه. برای آدمهای د

کدوم پناهگاهی رو دیدی که خراب بشه رو سرِ پناهنده 

 اش؟ه

 

بینم و لبخند کم در چشمانش، چیزی شبیه به تحیر می

 دهم:جانم را وسعت می

تونه آدم بدی باشه. اونم وقتی که به آشنا یزدان نمی-

کنه! پس و غریبه بدون هیچ چشم داشتی کمک می

خودت رو سرزنش نکن برای چیزی که واقعیت دیگه 
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نداره. این رو منی دارم بهت میگم که همیشه دارم 

 کنم. رفتار یزدان رو از بیرون نگاه می

 

دهم و با اهمیتی به یزدانِ میخکوب شده نمی

 شوم.خداحافظی زیر لبی، از ماشین پیاده می

 

دارم، حالم می وقتی دارم به سمت ساختمان قدم بر

ی بهتر از یکی دوساعت قبل است! و خیلی خوب خیل

لیلش چیست؛ مردِ چشم عسلی ای که در دانم دمی

ماشینش نشسته و سنگینی نگاهش را به خوبی 

کنم. مردی که از رفاقت با او، به طرز احساس می

 عجیبی خوشحالم!

 

 قندسیاه #
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در بالکن مخصوصا پرستار ها و همراهان بیمار ها، می 

تم و ماگ کاپوچینوام را میان انگشتانم جا به جا ایس

اواخر  . نفس عمیقی از هوای سرد و پر سوزکنممی

کشم و با بیرون فرستادن بازدم سنگینم، آبان ماه می

مانم. با آنکه به بخار ایجاد شده در هوا خیره می

سرمایی هستم همیشه سرما را خیلی بیشتر از گرما و 

بیشتر از بهار و تابستون  پاییز و زمستان را خیلی

دوست دارم! ماه مورد عالقه ام آذر است و از کودکی 

سال چشم انتظار رسیدن شب یلدا بودم، همیشه و هر 

 اما امسال...

 اینجایی سروین؟ کل بخش رو دنبالت گشتم!-
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اندازد. ایستد و دستش را دور شانه هایم میکنارم می

صورتش نگاهم را به چشمانش ک زیباترین عضو 

پاشم. دوزم و لبخندی آرام به رویش میهستند می

به خود  صدایش با دیدن چهره ام رنگی از تشر

 گیرد.می

 چرا پکری؟ نبینم هنوزم این حالته ها!-

 

کنم دوزم و سعی میچشم به محوطه ی بیمارستان می

صدایم را خالی از هرگونه غصه ای نشان بدهم، با آنکه 

 موفق نیستم!

 خوبی نداره فاطمه.عا اوضاع خونه واق-

 

 شود.لحن او هم غمگین می
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 هنوزم جنگ و دعواست؟-

 

 دهم.آرام تکان میسرم را 

از یک هفته پیش که به بتام گفتم الرا با اون پسره ی -

عوضی رفته مهمونی و اونجا حالش بد شده، خونه یه 

لحظه رنگ آرامش ندیده! امروز الرا رو فرستادم یه 

امسر پیش مامان اینا. بودنش تو خونه هفته ای بره ر

 جز کش دادن این جنگ و دعوا هیچ سودی نداشت.

 

 ه ام را میمالد.شان

درست میشه عشقم، ناراحتش نباش، همون بهتر که -

بره اونجا یه مدتی، اصال آب و هوای اونجا و دور شدن 

کنه. درسته که الرا شوک از این فضا حالش رو بهتر می

ه، ولی من مطمئنم این شوک باعث بدی بهش وارد شد
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میشه عاقل بشه. باعث میشه چشماش باز بشن. حاال 

ه با رفتن به اونجا یه زندگی جدید شروع کنه، از تونمی

من میشنوی یکم با مامانت حرف بزن و ماجرارو سر 

بسته واسش بگو. بگو همونجا نگهش دارن. تا 

نتر کنکورش همونجا بمونه. موندنش اینجا با داداش ع

 تو هیچ فایده ای نداره!

 

 گویم:گذارم و با کالفگی میماگم را کنار می

وقع این رفتار رو نداشتم واقعا! فکر از بتام ت-

 کردم اینقدر قاطی کنه. ازش بعید بود!نمی

 

 خندد.می

مردای ایرانی هرچقدرم فاز روشنفکری بردارن تهش -

 سر تا پا یکی ان!
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 زنم:پوزخند می

واستن چه بالیی سرش گفتم که میختازه بهش ن-

 بیارن. ترسیدم بگم الرا رو زنده نذاره!

 

 دهد.دامه میخنده اش را ا

 چقدرم که داداش تو دست بزن داره!-

کاش دست بزن داشت. حداقل میزد خودشو خالی -

دونم چرا هرچی گند اخالقی نشون کرد. من نمیمی

میشه. کنه خالی نمیده و فحش میده و داد و بیداد می

شد زد خالی میگرفت میشاید اگه یکیمونو می

 نشست سر جاش.می
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چرخد و پشتش را به حصار بالکن کشد و میآهی می

 توانم ببینم.تکیه میدهد. حاال چهره اش را بهتر می

 چه خبر از آقای جنتلمن؟-

 

 تواند منظورش کس دیگری باشد؟ به جز یزدان می

 بر ندارم. خیلی درگیره.یه ازش خچند روز-

 

شود و بی چهره ی پر شیطنتش باعث خنده ام می

کنم. صدای خنده اش که بلند اراده زهرماری نثارش می

 غرم:شود، نشگونی از بازویش گرفته و با حرص میمی
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 خندی کثافت؟واسه چی می-

 

 اندازد:گیرد و شیطنت آمیز ابرو باال میلب به دندان می

مش میاد کال یه مدل دیگه ای میشی. قتی اسآخه و-

 افته!چشات برق می

 

روم و دستم را در هوا تش میچشم غره ای به سم

 دهم.تکان می

 برو بابا. دیوونه!-

 

 کند جدی باشد.سعی می

 احمق باور کن دارم راست میگم!-
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 خندم.بی اهمیت می

تو خلی! چی میگی واسه خودت؟ یزدان رفیقمه! یه -

معرفت! آره، رک و راست میگم دوستش دارم  رفیق با

 و دوست دارم.رفیقم. همونجوری که توراما به عنوان 

 

نشاند و حرصی اخمی مصنوعی میان ابروهایش می

 بخشد.نمایشی به صدایش می

فقط اونو دوست داری دیگه. دیگه برای همین مارو -

 تحویل نمیگیری. رفیق شفیقت اون عن آقاست!

 

سرش را با چندش وام ببوسمش که خخندم و میمی

 گوید:کشد و میعقب می
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خواد بوسم کنی. بیشعور نامرد! این همه اتفاق نمی-

توی این مدت افتاده بود و تو با این آقا یزدان اینقدر 

ست که صمیمی شدی بودی بعد من فقط یک هفته

 کشی واقعا؟ فهمیدم. خجالت نمی

 

لومیت گذارم و با مظدستم را روی صورتش می

 گویم:می

ن ممنوع کرده تونستم به کسی بگم. یزداباور کن نمی-

گفتم. بود. االنم اگه قضیه ی الرا پیش نمی اومد نمی

مجبور شدم بگم و با یه نفر درد و دل کنم. کسی رو هم 

 جز تو نداشتم که براش حرف بزنم.

 

شود. غمگین نگاهم رنگ نگاهش به آنی عوض می

نشیند. دستم را پایین م میکرده و دستش روی دست
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تانم را می فشارد، با لحنی آورد و همانطور که انگشمی

 گوید:امیدوارانه می

گذره عزیزدلم! غصه نخور! عشقی که از دست می-

گرده. شاید حتی بهترش! رفت، دوباره بهت بر می

اتفاقی که برای خواهرت افتاد، درس خوبی رو بهش 

یه حکمتی داره. همه چی افته، داد. هر اتفاقی که می

 گذراست. غصه ی چیزی رو نخور!

 

کند و همیشه گفته بودم که فاطمه، من را درک نمی

گویم! اما همین فاطمه، با همین فهمد چه مینمی

آورد، عجیب با منطقش که گاهی حرص آدم را در می

 دهد!حرف هایش به آدم امید می

 

 قندسیاه #
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شود پوش سفیدم، باعث میلرزش گوشی در جیب رو

و دستم را از دستش که چشم از صورت فاطمه گرفته 

بیرون بکشم. با دیدن صفحه ی گوشی ام، بی آنکه 

کند. خودم بخواهم، قلبم محکم تر تپیدن را شروع می

شود که فاطمه سرکی به گوشی ام تعللم باعث می

 کشیده و با خنده ی مرموزانه اش، لب بزند:

بش رو بده دیگه، چرا ه ام هست! جواعجب حالل زاد-

 خشکت زده؟

 

کنم. به کنم و تماس را بر قرار میرا صاف میگلویم 

چسبانم، فاطمه محض آنکه گوشی را به گوشم می
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چسباند و حرکتش باعث خنده گوشش را به گوشی می

 شود.ی بی صدایم می

 سالم خانم دکتر فراری!-

 

ای مختلف از گزم. این چند روز، به بهانه هلب می

ب ماجرا این بودم و قسمت جال ارتباط با او فرار کرده

 دانستم!بود که خودم هم دلیلش را نمی

 سالم. فراری کجا؟-

 

 ریزد!خستگی از صدایش می

 فهمی. خوبی؟دونی منظورم رو میخودت می-

 

 گذارد!کنم از فاطمه دور شوم و نمیسعی می
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س فقط. تو بد نیستم، اوضاع خونه یکم بهم ریخت-

 خوبی؟!

 

پشت بندش  شنوم وصدای خمیازه ی آرامش را می

 صدای خودش را!

 هوم خوبم! چه خبر از لیال؟-

 

 شود!برای یک لحظه حس بدی به وجودم تزریق می

 پس برای خواهرش زنگ زده!

امروز قراره با دوستم بریم پیشش تا با هم بریم -

ال و هوای بیرون. احتماال بتام رو هم ببریم تا یکم ح

 عوض بشه.
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 صدایش کنایه دارد!

 تعارف هم به ما بکنی بد نیستا!یه -

 

 دهم:به سرعت جواب می

کردم نمیای وگرنه حتما وای بخشید، من فکر می-

 گفتم!بهت می

 

 خندد:خسته و بی حوصله می

درست فکر کردی خانم دکتر. خب دیگه، من قطع -

 چطوره.کنم، فقط زنگ زده بودم ببینم اوضاع می

 

 اوضاع من یا خواهرش؟

 گذره!امون! باور کن خوش مییزدان بیا باه-
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کشد و با صدایی که از خستگی خمیازه ی دیگری می

 دهد:دورگه شده جواب می

تونم همراهیتون دو شبه نخوابیدم. اگه بخوام هم نمی-

 کنم. امیدوارم بهتون خوش بگذره.

 

 قندسیاه #
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ش احساس میشد بیاید! وجودشوم! کاش دمغ می

هد که با تمام حس های دیگری دخوبی را به من می

 که تا به حال تجربه کرده ام، فرق می کند!

 باشه پس.-
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 مراقب خودتون باشید! -

 

خواهم خداحافظی کنم که با لحنی پر از قدردانی می

 گوید:می

ممنون از اینکه هوای لیالرو داری. امیدوارم یه روزی -

 بران کنم.بتونم ج

 

 بیند!زنم، با آنکه نمیلبخند می

نیازی به تشکر نیست وقتی که همین یک هفته ی -

 پیش، جبرانش کردی!

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آورم، تماس را که قطع کرده و گوشی را پایین می

فاطمه سرش را عقب کشیده و در حالی که روی بینی 

 زند:اش چینی داده لب می

حرف وری اه اه چقدر شما دوتا یوبسید! چرا اینج-

 میزنید با هم؟

 

 کنم:درشت میبا خنده چشم 

 توقع داری چجوری حرف بزنیم مگه؟-

 

دهد و سرش را به نشانه ی تاسف برایمان تکان می

 کشد:دستم را می
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بیا بریم سر کارمون، بعد از کار برات راه و روش -

صحبت با جنس مخالف رو یاد میدم. بلکه بعد از علی 

 لمن مثه این آقا یزدان تور کنی.بتونی یه پولدار جنت

 

دارم حرص زده همانطور که همراهش قدم بر می

 دهم:جواب می

 یزدان دوستمه!خوام مخ یزدان رو بزنم! ولی من نمی-

 

 رود.چشم غره ای سمتم می

فهمی! بشین سر جات بذار من کار تو خری نمی-

 خودمو بکنم!
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که در گیرم و از تصوری متاسف نگاه از صورتش می

منو یزدان؟ چه خیال خندم! سرش دارد، در دلم می

احمقانه ای! همین که حاال به عنوان دو دوست در کنار 

هم قرار گرفته ایم هم قابل باور نیست، چه برسد به 

 گوید. چیز هایی که فاطمه می

 

شود، ساعت هفت وقتی شیفت هر دونفرمان تمام می

کت چشم به شب است. در پارکینگ ماشین ها، با حر

زند! ه یک آن خشکم میگردم کدنبال ماشینم می

کنم و مردی که به بدنه اش تکیه زده ماشینم را پیدا می

 کند. و خیره نگاهم می

 

سقلمه ی محکمم به پهلوی فاطمه ای که همزمان با 

قدم برداشتن در کنارم، سر در گوشی اش فرو برده، 
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از گوشی باعث بلند شدن صدای آخش و سر در آوردن 

 شود.اش می

 دم گرفت!چته وحشی؟ در-

 اون... یزدانه!-

 

به سرعت مسیر نگاهم را دنبال کرده و به مرد 

سیاهپوشی که دست در جیب شلوارش فروبرده و و 

رسد. رنگ سر و وضعش مثل همیشه آراسته است، می

نگاهش در صدم ثانیه عوض شده و لبخندی خبیث 

ه پر حرفی سمتم نشیند. نیم نگاروی لب هایش می

مان سمتش که قدم های کند شده انداخته و همانطور

 گوید:شود، میبرداشته می

ذارم کنم! من نمیببین اگه مخش نکنی خودم می-

 همچین کراشی در بره از دستمون.
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کنم تا نخندم. خدا لعنتت نکند لب هایم را جمع می

 فاطمه!

 

 قندسیاه #
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ند. چقدر کودتر از ما سالم میرسیم، زنزدیکش که می

 آید!از این اخالقش خوشم می

 

دهیم و من مشغول معرفی آنها به جفتمان سالمش می

کنند، رو به شوم. وقتی ابراز خوشبختی میهم دیگر می

 یزدان می گویم:
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 کنی؟ توقع دیدنت رو اصال نداشتم!اینجا چیکار می-

 

 گوید:خیلی عادی می

 ی بیرون رفتن؟مگه دعوتم نکردی برا-

 

ره با قدرت هرچه تمام تر زیر پوستم هیجان به یک با

 خزد!می

 راست میگی؟ ولی گفتی نمیای که!-

 

دهد و با لبخندی کج یک تای ابرویش را باال می

 گوید:می

 اگه دوست نداری برگردم؟ هنوزم دیر نشده!-
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 کند.فاطمه مداخله می

حال میشیم از نه بابا این چه حرفیه؟ اتفاقا خیلی خوش-

 یشتر از همه خوشحال میشه البته!وجودتون. سروین ب

 

دانم از گوید و من نمیجمله ی آخرش را با شیطنت می

دهم زودتر دستش حرص بخورم یا بخندم! ترجیح می

 بحث را عوض کنم.

 پس سوار بشیم بریم زودتر دنبال لیال و بتام.-

 

چرخانم یکنند. نگاهم را اطرافمان مهر دو موافقت می

 زنم:یو خطاب به یزدان لب م

 ماشینت کو؟ نیاوردیش؟-
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زند و با روشن همان لحظه دزدگیر ماشینش را می

بینمش. سرم را با لبخند تکان شدن چراغ هایش می

روم دهم و همانطور که سمت در ماشینم میمی

 گویم:می

 پس سوار بشیم بریم.-

 میشه تو با من بیای؟-

 

دنش خشک فاطمه هم از شنی نه تنها من، بلکه

 شود!می

 چرا؟-

 

گویم و او بر خالف من خیلی این را پر از تعجب می

 دهد:آرام و خونسرد و معمولی جواب می
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 بیا، بهت میگم!-

 

 گوید، مخالفتی کنم؟توانم وقتی اینطور میمی

توانم! برای همین هم چند لحظه بعد، در ماشینش نمی

ماشین من نشسته و  نشسته ام و فاطمه پشت فرمان

ست برای برداشتن بتام به سمت خانه ی ما قرار ا

 برویم.

 

افتد، تمام درست وقتی ماشینش به حرکت می

دهم و سوالی که باید را خودداری ام را از دست می

 پرسم:می

 چیزی شده؟-
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بی هیچ حالتی در صورت همیشه بی حالتش، جواب 

 دهد:می

 خواد بشه مثال؟نه! چی می-

 

 اندازم.باال می نهشا

خوای یه چیزی گفتی بیام تو ماشینت چون میآخه -

 بهم بگی! خب منتظرم که بشنوم!

 من کی همچین چیزی گفتم؟-
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 کنم. یعنی چه؟!با چشمانی درشت شده نگاهش می
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خودت گفتی دیگه! گفتم چرا بیام تو ماشینت گفتی -

 بیای میگم!

 

گذرایی که کمی اه اندازد. نگرتم مینگاه گذرایی به صو

شود و تمام اجزای صورتم را با دلتنگی از طوالنی می

گذارند. آبِ گلویم را از نگاهِ عمیق و گرمش فرو نظر می

 زنم:دهم و با لبخندی پر استرس لب میمی

 چیه؟!-

 

چشم از صورتم گرفته و با خاص ترین لحنی که تا به 

 ام می گوید:حال از یزدانِ کیانی شنیده 

 هیچی! فقط دلم برات تنگ شده بود!-
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توانم به جرات قسم بخورم که در تمام این بیست می

و هشت سال عمری که کرده ام، تا به حال هیچوقت 

قلبم اینطور در جای خودش نلرزیده! لب هایم تکان 

شود. یزدان خورند و صدایی از گلویم خارج نمیمی

 :گویدتمام میکند و با خونسردی نگاهم نمی

دلم برات تنگ شده بود که بعد از دو سه ساعت -

خوابیدن، خودمو از تخت جدا کردم و به اینجا 

 رسوندم!

 

داند چیست؟ کاش کمی رحم کند به من و رحم می

 قلبم!

خواستم بیای تو ماشینم یکم حرف بزنم باهات. تو که -

چند روزه باهام حرف نزدی خانم دکتر، گفتم خودم یه 

 تی بزنم.حرک
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ی فرو بردن آب گلویم را هم ندارم. یزدان، یزدان نا

 همیشگی ست؟ قطعا نه!

 من... من درگیر بودم این چند روزه!-

 

کنم که نلرزد و لرزد، یعنی سعی میصدایم نمی

 فهمد یا نه؟دانم یزدانِ تیز، این را مینمی

 دونم! چه خبر از خواهرت؟هوم! می-

 

 گیرند؟نمیچرا تپش های قلبم آرام 

تا االن باید سوار قطار شده باشه. فرستادیمش بره -

رامسر یه مدتی. وجودش اینجا نه سودی برای خودش 

 داره نه ما. فقط همه چیز رو بدتر میکنه.



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

خواهد چیزی بگوید، اما حرفش را چند ثانیه ای نگه می

 ریزد.دارد و سپس بیرون میمی

فکر کنه  کاش یجوری باهاش رفتار میکردین که-

 رشید، نه رو به روش.کنا

 

 زنم.پوزخند می

گفتنش سادس. توی عمل به این راحتیا که میگی -

 نیست. من هیچی، ولی بتام غیرتش به جوش اومده!

 

 دهد:پوزخندم را تمسخر آمیز تر و تلخ تر جواب می

روح و روان خواهر هفده سالت مهم تره یا غیرت -

 تحریک شده ی برادر خرس گندت؟
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جواب ندارد! بتام زیاده روی کرده بود. به حرف حق 

گمانم رفتار من با الرا درست و به جا بود چون من از 

اصل ماجرا خبر داشتم و صحنه های بدی را تماشا 

کرده بودم، اما بتام فقط از نیمی از ماجرا خبر داشت و 

در این چند روز، زندگی را به هر سه نفرمان تلخ کرده 

 بود!

 

 ه قندسیا#
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به محض پیچیدن ماشین یزدان در کوچه، بتام را می 

بینم که دارد ماشین را داخل پارکینگ میبرد. از ماشین 

شوم و قبل از آنکه ریموت را بزند و در را ببند، پیاده می
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دهم. این روز ها اصال اعصاب ندارد خودم را نشان می

 د!دهو حتی با دیدن من هم واکنش خوبی نشان نمی

 ینت کو سروین؟ چرا پیاده ای؟ماش-

 

دوزم و با نگاهم را به اخم روی پیشانی اش می

 گویم:مهربانی می

 الرا رو رسوندی راه آهن؟-

 

 دهد:با تلخی جواب می

رسوندم. جز گوش کردن به خرده فرمایشات -

 جنابعالی کاری هم هست که انجام بدم مگه؟
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رم. جا گذاروم و دست روی گونه اش میجلو می

فهمم و قبل از آنکه عکس العملی خوردنش را می

بوسم. اخم نشان بدهد، طرف دیگر گونه اش را می

 گیرد.شوند و لبخند من وسعت میهایش باز می

کردم اینقدر این چند روز بداخالق بودی جرات نمی-

 بوست کنم. دلم برای بوسیدنت تنگ شده بود!

 

کند و ینگاهم مگوید! هنوز هم بدون حرف چیزی نمی

 کشم.من دستش را می

بیا بریم. یزدان و فاطمه منتظرمونن. قراره امشب -

 حسابی خوش بگذرونیم!

 

 کشد.دستش را از دستم بیرون می
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 من جایی نمیام سروین. حوصله ندارم.-

 

 دهم:کنم و جذبه ای به صدا و چهره ام میاخم می

ی حوصله ندارم یعنی چی؟ یک هفتس زندگی رو برا-

جهنم کردی! بسه دیگه! الرا هم که دیگه خودت 

خوای بشینی خود نیست. رفت پیش مامان اینا. باز می

 خوری کنی؟

 

جود و عصبی و کالفه یک دستش را به لبش را می

 کند.کمرش زده و نگاهم می

مونیم تا لباست رو عوض کنی و بیرون منتظرت می-

 ینم، نهخوام امشب بتام همیشگی رو ازت بببیای. می

 بتام این یک هفته ای که گذشت رو!
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 زند.پوزخند می

تونست اینقدر که برای تو راحته، کاش واسه منم می-

 راحت باشه سروین.

 

فهمد از حال من؟ اگر حال او از آنکه او چه می

خواهرش آنقدر بی حیا شده که به بهانه ی ماندن در 

ت خانه ی دوستش، خانه نرفته و به جای آن با دوس

پسرش به مهمانی مختلط رفته بد است، حال من دیگر 

خواستند مقابل باید از چه چیز بد باشد؟ از آنکه می

 چشمانم الرا را معامله کنند؟

برای منم راحت نیست بتام، ولی قرار نیست اگه -

اتفاقی افتاد تا مدتها بشینیم و به او اتفاق فکر کنیم. 

ودش االن توی خ چیزیه شده، اتفاقیه که افتاده. الرا
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خوای بخاطر اتفاقی که افتاده راه رامسره بعد تو می

 هنوزم توی خونه بشینی و خود خوری کنی؟

 

گویم، آخرین نگاه تشر آمیز و پر حرفم را به این را می

اندازم و همانطور که پشتم را به او کرده چشمانش می

 گویم:روم میو سمت در پارکینگ می

افه مشکلی نداری که بیا قیاگه با همین ریخت و -

بریم، اگه نه ده دقیقه وقت داری لباس عوض کرده و 

 خوش تیپ بیای سوار ماشین شی. ما منتظرتیم!
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بیرون کشیدن لیال از خانه، از بیرون کشیدن بتام هم 

دانم چطور سخت تر است، اما اگر من سروینم، می

رام کنم! همگی به  باید این سرتق های کله خراب را

هم به دربند رفته و شبی خاطره انگیز برایمان رقم 

خورد. درست است که بتام هنوز هم کمی بد اخالق می

زند و لیال همچنان کم حرف است، اما حاال هر می

کدوممان چند درجه بهتر است، و دلیلش هم جمع 

صمیمی و فضای دوست داشتنی ای که در آن قرار 

 .داریم

 

ریزد اما با لبخندی ز چشمان یزدانِ کیانی میاخستگی 

حمایتگر، تماشاگر ماست. گاهی بی آنکه بخواهم، بر 

بینم که کنم و هر بار میگردم و نگاهش میمی

حواسش به من است! دلم هربار با یادآوری جمله هایی 
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گیرد! که در ماشین گفته بود، لرزی دوست داشتنی می

برای همین است که  ؟واقعا دلش برام تنگ شده بود

 کند؟اینقدر عمیق نگاهم می

 

لبو خوردن در هوای سرد اواخر آبان ماه، یک هفته ی 

 آورد. پیش و شبی که با یزدان گذرانده بودم را یادم می

 

گذارم و با لذت چشم وقتی با عشق، لبو را در دهانم می

کنم و وقتی بندم، سنگینی نگاهی را احساس میمی

د، از لبخند روی لب هایش و برق نکچشم باز می

پرد. به سرفه چشمانش، تکه ای لبو در گلویم می

کند. بچه ها جلوتر افتادم و اشک چشمانم را پر میمی

شوند. یزدان از من و یزدان هستند و متوجه ماجرا نمی

زند. کمی که به من نزدیک شده و آرام به کمرم می
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مم راه ششوم، اشکی که از گوشه ی چآرام تر می

 گویم:کنم و زیر لب با صدایی گرفته میگرفته پاک می

 خوبم!-

 

یزدان دستش را از روی کمرم برداشته و با صدایی پر 

 گوید:از خنده می

 عشقت به لبو نزدیک بود به کشتنت بده دختر!-

 

 "عشقِ به لبو یا نگاهِ لعنتی تو؟"گویم و من در دلم می

 

 دهم:واب میجبه سختی و با صدای گرفته ای 

 امشب زیادی حالت خوبه ها، خبریه؟-
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خندد و در بطری آبی که میان دستانش قرار دارد، می

گیرد. بطری را از دستش برایم باز کرده و مقابلم می

خورم. وقتی بطری را به او بر می گرفته و کمی آب می

آید و مقابل نگاه شک زده ام، گردانم، دستش جلو می

 ند.نشیمیروی گونه ام 

 

سوزاند پشت انگشتان داغش، پوست یخ زده ام را می

اندازد! او با اخمی ظریف و قلبم را به جلز و ولز می

 گوید:نوازش آرام دستش را به اتمام رسانده و می

صورتت بدجوری یخ کرده و سرخ شده! خیلی -

 سردته؟

 

شود من با این دیوانه کند؟ مگر میسرما؟ شوخی می

 سرما هم بکنم؟اس احسبازی هایش 
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 ن... نه... هوا... خوبه!-
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شود وقتی که با ذره ای از دقت نگاهش کاسته نمی

همان اخم ظریف، اینبار جفت دست هایش را جلو 

گذارد. شالم را کشیده و دو طرف شال پشمی ام می

پیچد جلو کشیده و خیلی محکم و مرتب دور گردنم می

 گوید:خودش می صوصمخ و با جذبه ی

اینقدر شل و وا رفته انداختیش رو سرت که باد سرد -

 میشینه تو گوشات و گردنت. 
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 نه این یزدان نیست! قطعا نیست!

 یزدان؟-

 

کنم تا به حال کند. به خودم فکر میپرسشی نگاهم می

 شده که همدیگر را صدا کنیم و جوابی عایدمان شود؟

 زنی!امشب یکم عجیب می-

 

آورد. لبویی به چنگال زده، آن ابرویش باال میای ک تی

 گوید:را در هوا نگه داشته و به من وا رفته می

اینکه نگران سرما نخوردن رفیق کوچولومم، خیلی -

 عجیبه؟

اینکه یزدانِ بی اهمیت به همه چیز، اینقدر داره به -

 همه چیز اهمیت میده خیلی عجیبه!
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 ود.رحاال هر دو ابرویش باال می

 چرا از کاه کوه میسازی؟ -

 

تک خنده ام با تمسخر همراه است. چنگال را از 

کنم دستش گرفته و همانطور که شروع به راه رفتن می

 گویم:تا به بچه ها برسیم می

اونقدر خسته ای که داری بیهوش میشی، ولی باز پا -

میشی باهامون میای بیرون، بهم میگی دلت واسم تنگ 

رما نخورم بهم تشر ینکه سبرای اشده و تهش 

 زنی! حاال بازم میگی امشب عجیب نشدی؟می
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کند. مثل همیشه! چند ثانیه ای طول سکوت می

 پرسد:کشد و بی معنی ترین سوال ممکن را میمی

 به نظرت داداشت چه حسی بهم داره؟-

 

پرسد و نگاهم بی اختیار سمت این را با شیطنت می

نگاهی چپ به  یکبار د لحظهشود. چنبتام کشیده می

اندازد و آنقدر این حرکت چهره اش را با مزه یزدان می

 توانم نخندم!کند که نمیمی

قربونش برم من! کاش بگیره یه دست بزنتت من -

 دلم خنک شه!

 

 زند:با چشمانی درشت، ناباورانه صدایم می

 سِروین؟-
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 خندم.غش غش می

دم رص خورچقدر حیادم که نرفته در طول این دوماه -

از دستت! فکر کردی حاال چون یکم باهات خوب شدم 

 کاراتو یادم رفته؟

 

دوزد. نگاهش را از چشمانم گرفته و به روبه رو می

جفت دست هایش در جیب پالتویش قرار دارند و قدم 

های محکم و راه رفتن های همیشه پر غرورش، از او 

ره خود خیسازد که همیشه نگاه ها را به مردی را می

کند. به جز جذابیت چهره و هیکلش، تک تک می

حرکاتش چشم گیرند! چه در خانه ی افشین، چه در 

باشگاه اسب سواری اش، چه در اینجا و چه در هرجای 

دیگری که با او رفته ام، دخترانی را دیده ام که چطور 
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کنند. اما واقعیتش، برای من بیشتر از نگاهش می

وست که جذبم خودِ ا، خود جذابیت های ظاهری اش

کند! اینکه در عین غرور، اگر اشتباه کند معذرت می

خواهد، اینکه هیچوقت از کمک به هیچکس کوتاهی می

کند، اینکه حتی وقتی حواسش به خودش نیست، نمی

حواسش به آدم های زندگی اش هست و صد ها 

خصوصیت دیگر که اگر بخواهم بگویم طوماری بلند 

 شود!باال می
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حق داری! بعضی وقتا خیلی اذیتت کردم. ولی خب، به -

 ارزید!دیدن حرص خوردنات و وحشی بازیات می
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دهم و با غیض تکه لبوی داخل دهانم را قورت می

 کنم.نگاهش می

 خورم خوشت میاد یعنی؟حرص می-

 

اندازد و از گوشه ی چشمم نگاه گذرایی به صورتم می

 ند:زی میلبخند کج

 اومد!اگه خودتم قیافتو میدیدی خوشت می-

 

برم و همزمان تکه ی بزرگی از لبو را سمت دهانم می

 گویم:می
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تو بیماری! آدمی که از حرص خوردن بقیه خوشش -

بیاد نرمال نیست مستر ربات! یه سری به روانشناش 

 بزن.

 

مالد. میتکه ی بزرگ لبو، به گوشه ی لب پایینی ام 

دهم. هانم جا میهم و یک جا آن را در دداهمیتی نمی

کند و سرش را یزدان برای گفتن حرفی دهان باز می

چرخاند اما با دیدن قیافه ام ثانیه برای نگاه به من می

 زند!زند و سپس، یکهو زیر خنده میای خشکش می

 

دهند که با دهان پرم و لپ های باد کرده ام، اجازه نمی

به جایش همانطور که ض زهرماری نثارش کنم، غی

شوم، چشمانم را با حرص گرد غول جویدن میمش

کنم و این کار باعث شدت گرفتن خنده اش می
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شود. به محض پایین فرستادن لبو، حرص زده می

 غرم:می

 خندی؟ تو خودت سر تا پا خنده داری!به من می-

 

پر کند اما چشمان لب هایش را به سختی جمع می

در جیبش گیرد. دستش را نم نمیخنده اش را از چشما

زنم کشد. حدس میکند و گوشی اش را بیرون میمی

که قصدش چه باشد و وقتی صفحه ی گوشی را برای 

 آید.آورد، صدایم در میگرفتن سلفی باال می

 نگیریا یزدان!-

مگه اون دفعه که من گفتم نگیر گوش کردی؟ تازه -

 فیلم هم گرفتی!
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مخالفتی یم نیاورده بود! دیگر پس فهمیده بود و به رو

کنم و در قسمتی که چراغ های زیاد باعث پر نور می

 اندازد.شدن فضا شده اند، عکسی از جفتمان می

 

خوام برای دیدن عکسی که انداخته گوشی را وقتی می

کشد. از دستش بگیرم، دستش را با خباثت عقب می

 زنم:میکنم و حرص زده لب اخم می

 ی؟کنرا اذیت میبده یزدان. چ-

 

نگاهش بر خالف همیشه، به چشمانم نیست! گرداگرد 

چرخد و در هوای سرد اواخر آبان، گرمایی لب هایم می

 بخشد!دیوانه کننده به وجودم می

اون فیلمی که ازمون گرفتی برام بفرست، تا بهت -

 نشونش بدم.
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 بچه ها شده!گیرد. امشب دقیقا شبیه به خنده ام می

 ه آخه؟خوردت میبه چه در-

 فرستی؟خوام داشته باشم، میمی-

 

 گویم:صادقانه می

 آره، حاال بده!-

 

گیرد و گویم. گوشی را سمتم میداند که دروغ نمیمی

دوزم. روی قیافه مان میمن نگاهم را به عکس دونفره

کنم و با دیدن گوشه ی لبم پایینی لبم که ام زوم می

 فهمم چرا نگاه یزدانمی لبو به خودت گرفته، تازهرنگ 
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کنم و او لبخند به لب هایم بود، با حرص نگاهش می

 زند:می

قیافت بامزه شده بود. درست مثل همون روز توی -

 اصطبل اسبا.
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برای همین در هر دو جا عکسم را گرفته بود؟ عکس 

 ه بود؟هایی که حتی برای خودم هم نفرستاد

 

آورد، چند ش در میتا کرده، از جیبدستمالی تمیز و 

 گیرد.قطره آب رویش ریخته و سمتم می
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 بگیرش کوچولو.-

 

گذارد نسبت به واژه ی کوچولو توجه بی اندازه اش نمی

و اشاره اش به مالیدن لبو به گوشه ی لبم حساسیت 

نشان بدهم، دستمال را گرفته و به گوشه ی لبم 

ها در دیدرس  شوم که بچهازه متوجه میکشم و تمی

ستند! حتی بتامی که چند لحظه یکبار برمی نگاهمان نی

بینم و متعجبانه از کرد را هم نمیگشت و به ما نگاه می

 پرسم:ست مییزدانی که حواسش جای دیگری

 بچه ها کوشن؟-

 

اخم ظریفی از سر دقت میان ابروهایش جا خوش 

 کند.می

 ن.زنم بهشود. االن زنگ میحواسم بهشون نبو-
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خورد و در یک لحظه به سرعت نگاهم به تله سیژ می

 گویم:می

 نه زنگ نزن!-

 

کند که دست روی مچش گذاشته و پرسشی نگاهم می

 گویم:مظلومانه می

 بیا دوتایی بریم تله سیژ!-

 

 شوند:چشمانش تنگ و سپس درشت می

 چی؟!-

 

 شم.بخبه صدایم نیز مظلومیت و خواهش می
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 ی حال میده!بیا بریم دیگه، خیل-

 

دهد و دستش را از سرش را به چپ و راست تکان می

 کشد:دستم بیرون می

خوری. هوا اون باال خیلی سرد تره سروین. سرما می-

 بعدشم... پس بچه ها چی؟

 

 کنم.اخم می

بچه ها اگه ما مهم بودیم واسشون اینجوری غیب -

بندم رفتن توی رستورانی مینمیشدن. باهات شرط 

هم اصال ستن. یه زنگم به منو تو نزدن. هوا جایی نش

 کنم.سرد نیست. من اصال احساس سرما نمی
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 کند.چپ چپ نگاهم می

از نوک دماغت که اینجوری سرخ شده معلومه! بیا -

 بریم بچه! 

 

خواهد راهش را بکشد و برود که دوباره دستم را می

دستم حتی نیمی از آن را هم دور بازوی کلفتش که 

هایم را  گذارم. چشمانم را درشت و لباند میپوشنمی

 دهم.کمی به سمت پایین انحنا می

 خورم یزدان. بیا بریم توروخدا! سرما نمی-

 

کند! چند پوف کالفه اش، نگاهم را مظلومانه تر می

کشد تا عسلی های پر حرفش را از ثانیه ای طول می

همانطور که راهش را به سمتی کج چشمانم گرفته و 

 کند بگوید:می
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تو دهن منو سرویس کردی! بیا بریم ببینم بعدش -

 داری یا نه!دست از سرم بر می

 

افتم و چند تکه ی لبویی ذوق زده پشت سرش راه می

ریزم. که در ظرفم مانده، در راه درون سطل آشغال می

کامم آنقدری شیرین شده که دیگر نیازی به این 

 لبوهای خوشرنگ و شیرین نباشد!

 

 اه دسیقن#

 287پارت#

 

 یزدان#
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گفت روزی می تا قبل از دو ماه پیش، اگر کسی به من

رسد که ساعت سه و چهار صبح نامزد سابق رفیقت می

بری، یا با دیدن را برای آنکه ناراحت نباشد، به بام می

آیی و مظلومیت چشمانش، با خواسته ی دلش راه می

تم که گفخندیدم و میشوی، میسوار تله سیژ می

حاال... منِ یزدانِ کیانی، برای همین دیوانه شده ای! اما 

دختری که کنار دستم نشسته و لپ ها و بینی کوچکش 

کنم که برای خودم در این هوا سرخ شده، کار هایی می

 هم باور کردنی نیست! 

 

پرسم، سروینِ پایدار واقعا کیست؟ گاهی از خودم می

شود و گرم می کیست که قلبم با دیدن خنده هایش

زند؟ کیست که هرچه گریه هایش یخ می دلم از دیدن

میان تمام آدم هایی که در طول زندگی ام با آنها رفت 
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شوم که او گردم، بیشتر متوجه میو راه داشته ام می

 کند؟همه چیزش با بقیه فرق می

 

کشم و بی نفس عمیقی از هوای سرد آبان ماه می

بازدمی  ،کشدکه تیر می اهمیت به سوزش بینی و سری

 دهم. بیرون می

 

رود و صدای تله سیژ از فضای کوهستانی باالتر می

 شود.ذوق زده ی سروین از کنارم بلند می

آخرین باری که سوار شدم سه چهار سال پیش بود. -

 خیلی هوس کرده بودم. مرسی یزدان!
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از گوشه ی چشم نگاه گذرایی به لپ های گلی اش 

 دهم:میو خشک و سرد جواب اندازم می

 همیشه اینقدر مهربون نیستم! از امشبت استفاده کن!-

 

لحن خشک و بی اهمیتم، ذره ای از ذوق صدایش 

ست! به کاهد! سروین، نمادی واقعی از زندگینمی

تواند این روحیه ی پر شور و قوی گمانم هیچ چیز نمی

 را متزلزل کند!

ت یکبارت من به همین مهربون شدنای چند وق-

 تر کیانی! راضیم مس

 

امشب بی اندازه خودم نبوده ام! امشب زیاد از حد 

کنترل خودم را از دست داده داده ام و کار هایی کرده و 

 حرف هایی زده ام که حرص خودم در آمده!
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چطور وقتی در ماشین نشسته بودیم، نتوانستم حرف  

ر دلم را نزنم؟ چطور گفتم دلم برایش تنگ شده؟ چطو

سه ی لمس لپ های گلی اش بگذرم نتوانستم از وسو

و به بهانه ی اندازه گیری سرمای بدنش لمسشان 

 توانم اینقدر یزدان نباشم؟ کردم؟ چطور می

گوید! من امشب، آنقدر عجیب شده سروین راست می

ام که خودم هم حیرت کرده ام و این حیرت زدگی، از 

بِ نصفه و آنجایی شروع شد که پس از سه ساعت خوا

ساعت نخوابیدن عایدم شده  ۷۲که بعد از  نیمه ای

بود، به هزار جان کندن خودم را از تختم کنده و به 

محل کار سروین رسانده بودم! و دلیلش، هرچقدر هم 

خواستم خودم را گول بزنم، واضح و مشخص که می

 بود! دلم برایش تنگ شده بود! همین و بس!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 قندسیاه #

 288پارت#

 

 

ارتفاع زیادی هستیم. سروین  مین و هوا و درن زمیا

دهد و نگاه من خیره به جایی را با انگشت نشانم می

 انگشت اشاره اش مانده.

 

با وجود حلقه های فیکی که برای خودمان خریده  

بودم، حتی یکبار هم ندیده بود آن حلقه را دستش کند. 

هنوز هم حلقه ی علی میان انگشتانش به چشم 
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ا دیدنش، نفسم و لحنم دانم چرا بو نمی خوردمی

 شوند.همزمان با هم تند می

واقعا توی این هوا نیاز بود سوار همچین چیز -

 مضحکی بشیم؟

 

فهمم و ناراحتی میان خشک شدن سروین را می

 کنم!کالمش را احساس می

تونستی نیای من سردم نیست، تو اگه سردت بود می-

 خب!

 

اگن شه ای ترین قسمت وگوید و در گواین را می

 توانم!خواهم نگاهش کنم اما... نمینشیند. نمیمی
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از گوشه ی چشم نگاهی سریع به صورتش انداخته و  

از دیدن لب های جمع شده از ناراحتی اش، دلم 

آید لرزد! پشیمانی هجوم آورده و از خودم بدم میمی

 برای حرفی که زده ام! 

 

شوند و به دنبال جمله دندان هایم روی هم فشرده می

و  م. جمله ای که بتواند گند کاری ام را جمع کندگردمی

ذوق کور شده اش را دوباره زنده کند. چند لحظه ی 

تواند پیش با خودم فکر کرده بودم که هیچ چیز نمی

روحیه ی پر شور این دختر را از او بگیرد و انگار من 

زهرش  توانسته بودم! چطور توانستم خوشحالی اش را

 کنم؟ من چقدر آدم مزخرفی ام!

 سِروین؟-
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زنم و جوابی بی آنکه نگاهش کنم صدایش می

کند و شنوم. تله سیژ دارد راه برگشت را طی مینمی

خواهم تمام این راه را با همین دلگرفتگی سر من نمی

 کند! 

 

بینم که صورتش را در جهت کنم و مینگاهش می

زیبای زیر پایمان مخالف من چرخانده و به فضای 

چشم دوخته. با همان لب های در جمع شده و صورت 

 دلگیر!

 ا توام!ب-

کند وقتی که اصواتی شبیه شبیه به همچنان نگاهم نمی

 شود!از گلویش خارج می "هوم"

 کنی؟نگام نمی-
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 کنم!کنم که دارم ناز کشی میباور نمی

اگه یه نگاه این طرف بندازی قول میدم که یه خبر -

 وب بدم بهت!خ

 

کردم که برانگیخته کردن باید از اول فکرش را می

 دختر، بهترین راه برای گول زدن اوست! کنجکاوی این
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کند و با لحنی که فوضولی در در صدم ثانیه نگاهم می

 گوید:زند میاین موج می

 چیشده؟ چیز جدیدی اومده دستت؟ آره؟-
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یبا و بامزه ک زدن فقط به صورت زبدون پل چند ثانیه،

گوی سیاه زنم و بعد، باالجبار چشم از دو اش زل می

 گیرم.لنتی اش می

 اوهوم. یه چیزی شده!-

 

 چرخد.فهمم که سمتم کامل میکنم اما مینگاهش نمی

 خب چیشده؟ زود باش بگو!-

 

 زنم.پوزخندی پیروزمند به رویش می

 ؟به همین راحتی فکر کردی بهت میگم-

 

 کند.اخم می
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 یعنی چی؟ این مسخره بازیا چیه؟-

 بعدش بخند تا بهت بگم.اول اخماتو باز کن و -

 

 شود.کند و نگاهش پر از حرص میبیشتر اخم می

 کنی؟ شوخی بسه! یزدان چرا اذیت می-

 

 جدیت کالمم کامال قابل لمس است!

دونی کنه؟ میمن شبیه به کسی ام که داره شوخی می-

اری که گفتم نکنی، تا فردا صبحم بهت نمیگم که اگه ک

 خوای.میچیزی رو که 

 

چند لحظه ای، خشک و بی حرکت، با همان اخم های 

زند. وقتی پر رنگ و روی اعصاب، در چشمانم زل می
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خواهد کاری که گفته ام بکند، کمی بینم نمیمی

شوم و مقابل چشمانش، دستانم را سمتش متمایل می

گذارم. چشمان گرد شده اش را یدور طرف صورتش م

توانم رسم. نمیب هایش میگذرانم و به لاز نظر می

کشم و خیره در آنهارا نگاه کنم! دوباره نگاهم را باال می

چشمانش، هر دو انگشت شصتم را دو طرف لب های 

 کشم.صورتی رنگش گذاشته و می

 

سازد انحنای لب هایش، لبخندی را روی لب هایش می

کشد تا مهربانی به گوی های قیرگون نمیو طولی 

ز گردد. دست روی دستانم گذاشته جذب کننده اش با

کشد. لبخندش از بین و آنها را به آرامی پایین می

 شود!رود و واقعی تر مینمی
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تو... توئه لعنتی آخرش هرکاری که دلت بخواد -

 کنی! بیا... خندیدم! خوبه؟می

 

محو و کم جان  دهم و لبخندیسرم را تکان می

 زنم:می

 خوبه!-

 

شوم که و تازه متوجه میایستد واگن از حرکت می

کنم تا سروین شوم و کمک میرسیده ایم. پیاده می

هم پیاده شود. با آنکه تجربه ی خوبی نبود و انگار زیاد 

به سروین خوش نگذشت، حداقلش این است که 

اش  خندید! و این یعنی شاید توانسته ام کمی دلخوری

 را رفع کنم!
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یم در فهمزند و میسروین به بچه ها زنگ می

 رستورانی نشسته اند. همانطور که فکرش را کرده بود!
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همانطور که به سمت رستورانی که بچه ها رفته اند 

 پرسد:رویم، نگاهی گذرا به صورتم انداخته و میمی

تی یه خبر خواستی بگی اون باال؟ گفخب؟ چی می-

 خوب داری!

 

درونی اش را پنهان کند و خواهد کنجکاوی اینبار می

 تواند مقابل من فیلم بازی کند!هنوز هم نمی
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دونست آسو کیه و کشته شد، آره. با زن همونی که می-

حرف زدم. باالخره راضی شد که باهام یه صحبتی 

 داشته باشه. فردا باهاش قرار دارم.

 

 زند:یبا ذوق و حیرت لب مسر جایش ایستاده و 

 جون من؟وای نه! راست میگی؟ -

 

کشم. همانطور که دوباره راه ساعدش را گرفته و می

 گویم:افتیم میمی

دروغ دارم بگم بهت؟ تازه فرانک هم پیامم داده. -

 خواد منو تورو ببینه. خدا به خیر بگذرونه فقط!گفته می

 

 پرسد:متعجب می
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 چرا؟ چیشده مگه؟-

خواد ازمون. دونم یه چیزی می. فقط مینشده چیزی-

گیره که فرانک ه محض رضای خدا موش میگرب

 محض رضای خدا همچین لطفی بکنه در حقمون؟

 

 دهد.متفکرانه سری تکان می

راست میگی! من که اصال توقعش رو نداشتم مثه -

 سوپر من بیاد وسط و همچین حرکتی بزنه.

 

 زنم.پوزخند می

و سرش کشیده ه نقشه هایی تمعلوم نیست چ-

رت وسط نبود محال بود واسمون! اگه بحث خواه

 کمکش رو قبول کنم. 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 .شودلحنش پر از خجالت و شرمندگی می

 ببخشید یزدان! همیشه دردسرم واست.-

 

روند و صدایم پر از اخم هایم بی اختیار در هم می

 شود.جدیت می

 ل حرفا!نشنوم دیگه سروین! خوشم نمیاد از این مد-

 

مظلومانه نگاه از چشمانم گرفته و سرش را پایین 

کند! هوس چیزی که اندازد و دلم هوس چیزی را میمی

توانم تجربه اش کنم! دوست دارم دستم را روی نمی

صورتش بکشم و با پشت انگشتانم گونه اش را 

 نوازش کنم و چنین چیزی... محالِ ممکن است! 
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کنم. با می فقط نگاهشبه جای تمام اینها، فقط و 

نگاهم نازش کرده و بعدش، چشم از صورتش گرفته و 

خورم که دیگر تا آخرش امشب، نگاهش قسم می

نکنم! یا حداقل، اینطور خیره و پر حسرت نگاهش 

 نکنم!
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کافه رستورانی شیک و خلوت در یکی از بهترین 

من  رده. وقتیمناطق تهران را برای دیدارمان انتخاب ک

رسیم، او قبل از ما رسیده و سر میزی که و سروین می

از قبل رزرو کرده نشسته! از فاصله ای چند قدمی به او، 
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بینم که خیره به گوشه ای، در فکر فرو رفته و با می

فندک میان انگشتانش بازی می کند. تیپ سر تا پا 

مشکی و شیکش، نگاهم را چند ثانیه ای به خودش 

شنیدن صدای قدم هایمان، باعث می کند و میخیره 

شود که کمی سر چرخانده و نگاهش به من و سروین 

 بیفتد.

 

شود و از فرانک هم چنین توقعی مقابل پایمان بلند نمی

رود! فقط با رسیدنمان به میزی که پشت آن نمی

نشسته، با لبخند کجی بر لب و نگاهی اغواگرانه لب 

 زند:می

 خوش اومدین!-
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دهیم و من صندلی ای برای سروینی میهم دست  اب

که آرایشِ محو روی صورتش خواستنی ترش کرده 

نشیند و من کنارش قرار کشم. سروین میبیرون می

 گوید:گیرم. فرانک بالفاصله میمی

 دیر کردین!-

 

 کنم.گلو صاف می

 خوام. توی ترافیک موندیم!عذر می-

 

 دارد.از لبخند کجش دست بر نمی

نجا حرف ندارن! تا شما سفارش میدین غذاهای ای-

 گردم.من دستام رو میشورم و بر می
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کمی بعد، درست وقتی فرانک از میزمان دور شده، 

 گوید:سروین با حرص و نفرت می

چرا هیچ جوره از رو مخی بودن این دختره کم -

 نمیشه؟ واقعا تحملش توی هر شرایطی سخته!

 

 دهم.خنده ام را قورت می

امروزی رو هم تحمل کن. مجبوریم بسازیم و یه -

 گذره!ببینیم توی سرش چی می

 

سرش را باالجبار تکان داده و کمی خودش را روی 

کند. با برگشت فرانک و گفتن صندلی اش جا به جا می

 آید:سفارشاتمان به گارسون، فرانک به حرف می

 خب بچه ها... چه خبر؟ همه چی رو رواله؟-
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شود و دار میان من و سروین رد و بدل می نگاهی معنا

 آید:صدای من در می

خبری نیست! امشب شب مهمونیه و برای دوباره -

 بازی کردن خیلی مشتاقم. تو ام هستی امشب؟

 

 خیره و مستقیم در چشمانم زل زده.

 هستم! همیشه هستم!-

 

زنم. دختر کنم و فقط در چشمان زل میسکوت می

بار اولی که دیدمش، گمان  عجیبی ست! خیلی عجیب!

کردم یک دختر لوس و وبال گردن است. اما درست می
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از وقتی فهمید نامزد دارم رفتارش صد و هشت درجه 

 تغییر کرد و دختر دیگری از خودش نشانم داد!

 

شود، سروین مان که طوالنی میاتصالی چشمی 

 کند.مداخله می

ه چمطمئنا خبرمون نکردی که فقط ازمون بپرسی -

 خبر! بهتر نیست زودتر بگی دلیل این مالقات چیه؟

 

 زند!حرف دل من را سروین می

دونید دلیل این مالقات چیه! خودتون خیلی خوب می-

همون دختری که یک هفته ی پیش از اون زیر زمین 

 نجاتش دادید!
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شود و که بین منو سروین رد و بدل میباز هم نگاهی 

لحن پر تمسخر فرانکی که روی اعصابم  مباز ه

 رود!می

کنم راجع به اون دختر حرفای زیادی داشته فکر می-

 باشید!

 

بالفاصله بعد از اتمام جمله اش، ساعد هر دو دستم را 

 کشم.روی میز گذاشته و خودم را جلو می
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تونم بگم راجبش؟ از دختره خوشم اومده بود، چی می-

! و از تو ام ممنونم که مپس برای بردنش بازی کرد

 کنم!کمکم کردی. مطمئن باش لطفت رو جبران می

 

دهد و مثل من، خودش را با لبخندی مرموز، ابرو باال می

 کشد.جلو می

این دختری که کنارت نشسته، نامزدت نیست مگه؟ -

جلوی چشمای نامزدت برای بردن یه دختر دیگه یقه 

 جر میدی؟ چه جالب! 

 

چشمان کشیده مچنان خیرگی در کنم و هسکوت می

دهم. او بعد از چند لحظه مکث به حرف اش را ادامه می

 آید.می

 خوای بپرسی چرا کمکت کردم؟نمی-
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 زنم.پوزخند می

یه سری چیزا، فقط به خودمون مربوطه! اینکه تو چرا -

به من کمک کردی، به خودت ربط داره و اینکه من چرا 

امزدم توی همون مهمونی اون دختر رو با وجود اینکه ن

بود خریدمش، به خودم مربوطه. نیازی نیست برای هم 

 دیگه توضیحی بدیم!

 

اش  خندد. آرام و پیوسته و دندان های لمینت شدهمی

 دهند.خودی نشان می

کنی ولی حقیقتش اینه که خیلی احساس زرنگی می-

تونی بچه پیش هرکی فیلم بازی کنی پیش من نمی

 جون!
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برم . دستم را زیر میز میکندهم میسیده نگاسروین تر

 فشارم تا آرام باشد.و انگشتانش را می

همون شب، حرفاتو با این خوشگل خانم شنیدم! -

گفت که قراره سر عزیزترینش معامله یداشت بهت م

 کنن. 

 

حاال فشار دستم روی انگشتان سروین بیشتر شده 

انم تودانم درونش چه آشوبی ست! من میچون می

خودم را کنترل کنم و دگرگونی ام را نشان ندهم اما او 

 تواند!که نمی

 

کنم تا به یاد بیاورم این جمله را سروین خوب فکر می

ه. به گمانم وقتی که آرام تر شده بود این چه زمانی گفت

را گفت. یعنی وقتی که صورتش را شسته و از 
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 سرویس بهداشتی بیرون آمده بود! من و سروین فقط

وقتی داخل سرویس بهداشتی بودیم راجع به هویت 

خودمان و چیز های دیگری که کسی نباید بفهمد حرف 

که  نها چیزیزده بودیم. پس امکانش زیاد است که ت

داند، همین باشد که آن دختری که نجاتش داده می

 ایم، یکی از افراد زندگی سروین است!

دمون خب که چی؟ آره اون دختری که اون شب با خو-

همین هم  بردیمش، از آشناهای خودمون بود. برای

تالش کردیم برای نجاتش. تو بودی تالش 

 کردی؟نمی
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! فقط و فقط نگاه پر حرفش را میان گویدهیچ چیز نمی

 گرداند. من و سروین می

کردم رو کردم و به کسی هم من کاری که باید می-

ارو کردم. بازم ازت ممنونم مربوط نمیشه که چرا اینک

بخاطر کمکت و هر کاری از دستم بر بیاد برای 

 جبرانش انجام میدم!

 

ست که انگار ما دو حالت صورت و نگاهش، یکجوری

 بیند!نفر را به چشم سرگرمی می

ببین پسر جون، به سن و سال من نگاه نکن! به اینکه -

با یه دخترم نگاه نکن! من به اندازه ی موهای سرت، 

آدمای جور وار جور سر و کله زدم. هزار مدل بازیگری 

ن، با دیدم از آدمای مختلف. یه بار گفتم که مشکوکی

دیدم االن مطمئنم که یه وجود چیزی که یه هفته پیش 
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بندم حتی اسماتون هم ریگی به کفشتونه! شرط می

دروغه! آمارت رو در آوردم. زمینی که افشین بهت 

و ساز، ارجاع دادی به یه نفر  سپرده بود برای ساخت

کنم. دیگه و گفتی من اون دور و بر ساخت و ساز نمی

دروغ میگی! اینکارو نکردی چون کارت ساخت و ساز 

ذاری و زرنگی، ولی من از ت. ردی از خودت جا نمینیس

شناسم. کارت تو زرنگ ترم. امثال تورو هم خوب می

دنبال چی توی اون خونه چیه هوم؟ برای چی اونجایی؟ 

 گردی؟می

 

انگشتان سروین هیچ فرقی با یک تکه یخ ندارند! 

خورد و با این وجود، بلند نفسم تنگ شده و دلم پیچ می

خندم! جوری که خودم هم باور ز میو تمسخر آمی
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کنم که چقدر حرف های فرانک چرت و بیخود بوده می

 اند! 

 تموم شد؟ -

 

تمسخری  بینم و تک خنده ی پرحرص نگاهش را می

 کنم.می

 خیلی تاثیر گذار بود!-

 

 خندد. سروین با وجود استرس شدیدش، ریز ریز می

من  هرچقدرم کله گنده و همه چی فهم باشی، جلوی-

پریدخت فاضلی بیست و نه ساله ی هیچی نیستی 

 فوضول!
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شوند و گردن چشمانش در صدم ثانیه گرد می

چرخد که نگرانش سروین، به شکلی سمتم می

بینم و شوم. در چشمان هر دویشان حیرت را میمی

 دهم.خیره در چشمان فرانک ابرو باال می

لی من ، واگه تو نتونستی هویت واقعی من رو بفهمی-

خوب تونستم هویت واقعی تورو در بیارم. ببینم... 

 کدوممون بیشتر حالیشه حاال؟

 

شود و صدایی به گوشم دهانش باز و بسته می

 شود.زخندم پر رنگ تر میرسد. پونمی

دیگه اینقدر جلوی من، منم منم نکن! جای اینکه -

اینقدر زور بزنی برای اینکه بفهمی ما کی هستیم یا 

خوایم، دلیل کمک کردنت رو بگو! قطعا می اونجا چی

اون شب محض رضای خدا همچین لطفی در حقم 
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خوای ازم به جبران نکردی، کردی؟ پس بگو چی می

 این لطفت!

 

دهد و نگاه گیج شده اش را در آب گلویش را فرو می

کشد تا باالخره چرخاند. چند ثانیه طول میصورتم می

 صدایش در بیاید.

خوام! ا نبود اما... چیزی هم نمیمحض رضای خد-

 خوام جز اینکه بدونم کی هستید. چیزی نمی

 

 زنم:با لحنی پر از جدیت، محکم و با صالبت لب می

و! شاید اسم و هستیم عین تما هم یکی -

مشخصاتمون رو مثل خودت دروغ گفته باشیم، ولی 

مطمئن باش ریگی به کفشمون نیست. دنبال پولیم. 

 آدمایی که میان اونجا و دنبال پولن.مثل همه ی 
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سرش را به چپ و راست تکان داده و پر از اطمینان 

 زند:لب می

 دروغ میگی!-

 

 ازم.اند میشانه باال

تونم کمکی بکنم نمی خوای فکر کن. منهرجوری می-

 وقتی واقعیت همینیه که دارم میگم!
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آورند و من سفارشاتمان را میبا تمام شدن جمله ام، 

کشم. دیگر داشتم از نا محسوس نفس آسوده ای می

 شدم!این بحث مضحکانه کالفه می

 

از  در تمام مدتی که مشغول خوردن غذا هستیم،

واسم هست که برم. حسکوت میانمان کمال لذت را می

خورد و البته سروین بی رغبت و بی اشتها غذا می

کند و چهره با غذایش بازی میطبیعی ست! فرانک نیز 

 رسد!اش گرفته به نظر می

 

به محض آنکه تکه ای استیک در دهانم گذاشته و 

گوید که کنم، فرانک چیزی میشروع به جویدن می

 شوم!شک میخ

 منم مثل همون دختر بودم!-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

کنم. همچنان با غذایش نگاهش می گیج و متعجب،

 کند و سرش پایین است.بازی می

 چی؟!-

 

گذارد و به صندلی چنگال میان انگشتانش را کنار می

زند. دست به سینه، خیره به جایی شروع اش تکیه می

 کند.به حرف می

ی دادنم به یه مرد هیجده سالم بیشتر نبود که زور-

اید تا اینجاش داستان تکراری باشه ولی چهل ساله. ش

از اینجا به بعدش نیست! قمار باز بود. یه قمار باز 

عوضی و بی غیرت! توی یکی از بازیاش من رو باخته 

 دونی به کی؟بود. می
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قاشق و چنگالم را کنار گذاشته و کنجکاوانه، منتظر 

 ادامه ی داستانش هستم! 

 

کند. من با نچشمانی را چرخانده و نگاهم میش سر

دهم و او نگاه و راست تکان می ریز شده، سری به چپ

همان جایی که خیره اش بود،  از من گرفته و دوباره به

کشد تا با شود. چند لحظه ای طول میخیره می

 پوزخندی بر گوشه ی لبش بگوید:

 به افشین!-

 

گوید؟ راست می شوند. واقعا داردچشمانم درشت می

 اوست؟ چطور ممکن است؟یعنی افشین صاحب 

روز های اولی که فهمیده بودم چه بالیی سرم اومده، -

ه خودکشی زدم و موفقیت آمیز نبود. چند باری دست ب
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درسته که وقتی زوری شوهرم داده بودن هم احساس 

یه جنس مبادله شده رو داشتم، ولی این یکی احساس 

یلی خیلی بدتر! من باید هرکاری خیلی بدتری داشت! خ

خواست کردم. هروقت اون میگفت میکه صاحبم می

وقت شدم هرخواست بیدار میخوابیدم هروقت میمی

خوردم و حتی هروقت که خواست غذا میمی

ش زندانی بودم و حتی مردم! توی خونهخواست میمی

 تونستم خانوادم رو ببینم.نمی
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ریزد،  شکش بی آنکه پلک بزند از چشمش میی اوقت

شناسمش، نفرتم برای اولین بار در طول مدتی که می

 بازد!از او رنگ می

افشین حرف زدم. التماسش کردم. گفتم هرچقدرم با -

بخواد بهش میدم تا ولم کنه. گفتم تا عمر دارم کار 

کنم و پول میدم بهش تا دست از سرم برداره و می

 اون...

 

کش را با خشونت پاک کرده و با حرص و نفرت لب شا

 زند:می

گفت که باید بیای توی قمارخونه ی من و اونجا واسم -

ی. گفت که اگه ولت کنم بری دیگه بر پول در بیار

گردی، پس تا زمانی که حسابت رو باهام تسویه نمی

 تونی!کنی همونجا پول در میاری. به هر شکلی که می
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روم، به خودم می ب که به آن خانهشد، یک شکاش می

بمب ببندم و بروم. آنوقت تمام لجن هایی که فقط نام 

واصل کرده و زمین کشند را به درک انسان را یدک می

 کنم.را از وجودشان پاک می

به مدت پنج سال، هر کثافت کاری که فکرشو بکنی -

کردم. تن فروشی، دزدی، گول زدن خرپوالی احمق، و 

ر دیگه. هر روز و هر شب مردم تا فقط یه هزار تا کا

روز بتونم آزاد بشم و نفس بکشم. و من تونستم! بعد 

ازم خواسته بود رو کامل  افشینی که از پنج سال، پول

باهاش تسویه کردم. و بعدش آزاد شدم. دیگه هرجا 

 تونستم برم ولی...خواستم میمی

 

 زند.پوزخند می
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ن و هرزه بودن عادت عادت کرده بودم! به عوضی بود-

. نرفتم. هنوزم هر هفته میام اونجا. درسته کرده بودم

که دیگه کسی صاحبم نیست اما انگار هیچ چیزی 

وض نشده. من تا ته تو لجنم و انگار هیچ جوره ع

 خالص نمیشم هیچوقت!

 

 شود!خندد و نفسم تنگ تر میتلخ می 

 کنم.االن کلی پول دارم و واسه ی خودم زندگی می-

دیگه هیچکس نمیتونه بهم بگه چیکار کنم و چیکار 

نکنم، ولی... ذره ای خوشحال نیستم! من همه چیزم رو 

ادم دیگه تف هم توی صورتم از دست دادم. خانو

نمیندازن. هیچ دوست و رفیقی ندارم. غرورم، 

شخصیتم، زن بودنم، پاک بودنم و هزار تا چیز دیگه از 

 داشته هام به حراج رفتن! 
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دارد. صدایش از کوچکش را از روی میز بر میف کی

لرزد وقتی نگاهش را میان ما دو نفر بغض می

 چرخاند:می

ای خدا کمکتون نکردم. برای اون شب من محض رض-

اینکه یه نفر دیگه زندگیش مثل من نشه کمکتون 

خواستم یه پریدخت دیگه به وجود بیاد. کردم. نمی

 همین!

 

پر  ا بلند شده و با لبخندیبا تمام شدن حرفش، از ج

 زند:درد و زورکی لب می

االن یادم افتاد که یک جایی قرار داشتم، باید برم. -

 شده. روزتون بخیر!پول میز حساب 
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گوید، صندلی اش را عقب کشیده و از پشت این را می

رود و آید و بی آنکه به ما نگاه کند، میمیز بیرون می

 گذارد.در بهت می شود هر دو نفرمان رادور می
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نشینیم، تا لحظاتی هر دو خیره به وقتی در ماشین می

شویم. حرف های فرانک روبه رو و در سکوت غرق می

هر دویمان را به فکر فرو برده و هوش و حواس را از ما 

دانم اما سوالی فکر من را عجیب گرفته. سروین را نمی

چند پریدخت دیگر وجود  درگیر کرده! در این شهر

 ر چه؟ یا در این دنیا؟ دارند؟ در این کشو
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فشارم. گذارم و میانگشتانم را روی شقیقه هایم می

سر درد همیشگی ام با حرف های فرانک قوت گرفته و 

از آن وقت هایی ست که دردش از شقیقه ها و پیشانی 

شود و به بینی و حتی دندان ها و فکم هم ام شروع می

 رسد.می

 گفت یزدان؟به نظرت راست می-

 

فهمم که احساسات زنانه اش لرزد. میمی صدایش

جریحه دار شده! او دختر است و حرف های فرانک 

 برایش سنگین تر از من بوده!

 دونم! ولی امیدوارم دروغ گفته باشه!نمی-

 

شود نگاهش کنم. دارد صدای فین فینش باعث می

ا دیدن این صحنه، پلک کند و باشک هایش را پاک می
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و با همان صدای لرزانش فشارم. اروی هم می

 گوید:می

تونستم با همین دستام افشین رو بکشم. کاش می-

تونستم تموم مردای مریضی که  زن هارو آزار کاش می

. کاش میدن تیکه تیکه کنم. کاش تواناییش رو داشتم

ینه ببمیرن. کاش خدا این همه ظلم رو ببینه. خدا نمی

 بینه؟یزدان؟ خدا این چیزارو نمی

 

شود و نفس تنگی ام شدید فتگی گلویم بیشتر میگر

کنم و سروین با تر! دکمه ی باالیی پیراهنم را باز می

 دهد:گریه ادامه می

یعنی اندازه ی یه سر سوزن انسانیت و وجدان توی -

وجود اینجور آدما نیست؟ دلشون از چیه؟ وجودشون از 

م با شیطان بودنش اینقدر پست نیست. چیه؟ شیطان
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اید اینقدر ظلم بشه در حق زن ها و دخترا؟ چرا چرا ب

باید هر کجای دنیارو که نگاه کنی اینقدر ظلم ببینی؟ 

 کنه؟چرا خدا کاری نمی

 

حرفی در جواب چراهایش ندارم وقتی که خودم هم 

 پرسم!گاهی همین سواالت را از خدای باالی سرم می

 

و خودش را خالی کند وقتی خوب حرف بزند گذارم می

 گویم:گالیه کرد، با آهی عمیق می

زندگی همینه سروین. تلخ و بی رحم! غصه خوردن -

کنه نه آدماشو. کاری از منو تو نه دنیارو عوض می

دست ما بر نمیاد جز اینکه آدمای خوبی باشیم و خوبی 

 ه!کنیم، چون این دنیای کثیف، به آدمای خوب نیاز دار
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ه های خیس و کشد. مژدستمالش را زیر بینی اش می

به قلبم پنجول  بلندش، مثل گربه ای کوچولو و لوس،

 کشد.می

 ما آدمای خوبی هستیم؟-

 

کنم و بوسه ای روی در خیالم، اشک هایش را پاک می

گذارم، اما در واقعیت، فقط و فقط، حسرت موهایش می

 گویم:یبار نگاهش کرده و با لبخندی تلخ م

 خوبی هستی!من نه، اما مطمئنم که تو آدم -
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سروین را به خانه رسانده و خودم به دیدار با زن کسی 

که یک ماه پیش به طرز عجیبی بعد از دیدارش با من 

روم. خیلی وقت بود که دنبال صحبت با قتل رسید می

و نه اما نه وضع روحی و جسمی خوبی داشت  او بودم،

کسی صحبت کند و گذاشت که مادرش با دخترش می

تحت فشار قرار بگیرد. دیروز باالخره بعد از تماس 

های بسیار من و رضا، به صحبت کردن رضایت داده 

شان بروم و ظرف چند دقیقه بود. قرار بود به خانه

 سواالتی را که باید بپرسم.

 

 کنم،شان پارک میوقتی ماشین را نزدیک به خانه

باعث مکثم چند لحظه ای  احساس خستگی شدید،

شود. دیشب بعد از شب خاطره انگیزی که در دربند می

گذرانده بودم، تا نزدیکی صبح خواب به چشمانم نیامد. 
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شدند، فهمیدم. تا چشم هایم گرم میدلیلش را نمی

خاطرات شبی که گذرانده بودم پشت پلک هایم نقش 

شتر آنها، سروینِ پایداری بستند. خاطراتی که در بیمی

شت که لپ هایش و نوک بینی اش سرخ شده وجود دا

بودند و در چشمانش ذوقی دوست داشتنی دست و پا 

 زد.می

 

آوردم و با آنکه از داشبورد، بسته ی قرصی در می

دانم تاثیر چندانی در کم کردن سردردم ندارد، می

خورم. گریم روی قرص را با هم چند قلوپ آب می

خواهم هر چه می ورتم، کالفه ترم کرده و از ته دلمص

سریع تر به خانه بازگشته و این گریم مسخره را پاک 

 کنم.
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شوم و تن خسته و کوفته بی رغبت، از ماشین پیاده می

کشم. زنگ واحد سه ام را سمت ساختمان مربوطه می

کشد تا مانم. چند لحظه ای طول میرا زده و منتظر می

با و سپس در  "بفرمایید"نه ای بگوید صدای دخترا

 صدای تیکی باز شود.

 

شود با افتادن باز شدن در واحد به رویم، مصادف می

نگاهم به دختری شانزده هفده ساله که صورتی رنگ 

کند و پریده و بی حال دارد. به داخل راهنمایی ام می

من روی مبل های راحتی خانه ی کوچک و جمع و جور 

سایل اندازم. وگاهی اجمالی به خانه میگیرم. نجا می

خورد و اکثر وسایل هم زیادی در خانه به چشمم نمی

 قدیمی هستند. 
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کمی بعد، زنی قد کوتاه و تپل به سالن آمده و من 

شوم. سالم کرده و برای آنکه جلوی پایش بلند می

کنم. زیاد اجازه ی این مالقات را داده تشکر می

عی هم جز این ندارم! رنگ و گیرد و توقتحویلم نمی

دست کمی از دخترش ندارد و میان حرف  روی او

 کند.هایش مدام سرفه می

 

دهم و بعد از آنکه ضبط صدای گوشی ام را طولش نمی

 شوم.کنم، وارد اصل مطلب میروشن می

خواستم باهاتون راستش من خیلی وقت بود که می-

دونم از صحبت کنم و چند تا سوال ازتون بپرسم.  می

مدت به اندازه ی کافی  صحبت با پلیس ها توی این

خسته شدین، اما اگه بحث مرگ و زندگی نبود واقعا 

 شدم. مزاحمتون نمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

کند و من بالفاصله و بدون وقفه منتظر نگاهم می

 گویم:انداختن میان جمالتم می

راستش من یک روز قبل از اینکه اون اتفاق برای -

هاشون یک دیداری داشتم. به همسرتون بیفته، با

خورد که بخوان خودکشی کنن. شما اصال نمیایشون 

 کنید؟همچین فکری نمی
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در حالی که چشمانش پر شده اند، سرش را تکان 

 دهد.می
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آدمی نبود که دست به همچین کاری بزنه. یه جورایی -

یلی تونم بگم محال بود که اینکارو بکنه. آخریا خمی

نداشت اما بازم  فشار روش بود و حال روحی خوبی

کنم دست به خودکشی زده باشه. حتی با باورم نمی

 وجود اینکه همه ی شواهد میگن خودکشی کرده.

 

 چیزی جز این هم توقع نداشتم!

 یعنی به نظر شما شوهرتون کشته شده؟-

 

 دهد:زند و جواب میسرفه ای می

بخواد کشته شده  آخه شوهر من دشمنی نداشت که-

 باشه.
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ندیدین یا نفهمیدین که قبل از مرگش با کسی بحثی -

کنی، تماس مشکوکی داشته باشه یا خودش کار 

مشکوکی انجام بده؟ با کسی مالقاتی نداشت یا جایی 

 نرفت؟ 

 

 دهد.سرش را به چپ و راست تکان می

من همه ی اینارو به پلیس هم گفتم. هیچکدوم از -

. این آخریا نفهمیدم. یعنی راستش.. اینارو ندیدم و

شوهرم خیلی تو خودش بود و من هم درگیر دخترم 

کنه. بودم و زیاد حواسم بهش نبود که بفهمم چیکار می

ببخشید... میشه بپرسم این سواالرو برای چی 

 پرسید؟ شما خبرنگار یا کارآگاهید؟می
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اینکه این سوال را تا االن نپرسیده بود جای تعجب 

 !دارد

گردم. کسی که یک روز قبل از من دنبال یک نفر می-

مرگ همسرتون، در موردش با همسرتون صحبت کرده 

بودم. قرار بود همسرتون یک نشونی از اون آدم به من 

بده. اما ازم فرصت خواسته بود. خانم ببینید... امکانش 

هست که اون آدمی که من دنبالشم، برای اینکه 

کشتن شوهرتون زده هویتش فاش نشه دست به 

خواید قاتلش پیدا بشه باید باهام پس اگه می باشه.

 همکاری کنید!

 

 پرسم:با چشمانی درشت شده، حیرت زده می
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شناستش؟ کیه مگه اون آدم کیه؟ کیه که شوهرم می-

کشه اصال؟ شما کی هستید که دنبال او که آدم می

 آدمین؟

 

نگین کنم و جمالتم را سبک سچند لحظه ای مکث می

 کنم.می

تونم دقیقا رایی با پلیس ها همکارم. نمیمن یه جو-

تونم بهتون بگم اونی بهتون بگم که کی هستم، اما می

 زنم، آدم خطرناکیه!که ازش حرف می

 

رنگ پریده تر و ترسیده تر از چند لحظه ی پیش به 

 گوید:رسد وقتی مینظر می

عنی سراغ اگه واقعا این آدم شوهرم رو کشته باشه، ی-

 ما هم میاد؟
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 کنم لحنم تاثیر گذار باشد.سعی می

نگران نباشین، اگه تا االن سراغتون نیومده پس -

خواید قاتل شوهرتون دیگه هم نمیادش. اما شما نمی

 خواید خونش پایمال شه؟گیر بیفته؟ می

 

 افتد!امیدوارم تاثیر پذیرفته باشد و همین اتفاق هم می

 دم!داشته باشید جواب میخوام. هر سوالی می-
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 زنم به رویش.لبخند می
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پرسم، خوب فکر کنید و خوبه! یه سوال ازتون می-

 شناسید؟جواب بدید، شما فردی به نام آسو می

 

گیج و منگ، نام آسو را چندین بار زیر لب تکرار کرده 

 گوید:و سپس می

 شید؟اسمش آشناست! این آسو همونیه که دنبال-

 

 گویم:دهم و میمیسرم را تکان 

شناختش! پس احتمال داره شما هم شوهرتون می-

 بشناسیدش، یکم فکر کنید شاید به خاطر بیارید.

 

دوزد و سپس چند ثانیه را متفکر به گوشه ی چشم می

 گوید:می
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 کنم بشناسم. فکر نمی-

 

فرستم و عکس تمام نفس کالفه ام را بیرون می

دهم د را نشانش میپرونده مربوط هستن افرادی که به

بلکه کسی را در بین آنها بشناسد، اما هیچ کدام را 

 شناسد!نمی

 

دهم، با حالتی وقتی عکس گردنبند آسو را نشان می

 تمسخر آمیز می گوید:

ساخت. از کجا شوهر من قبال روزی صد تا از اینا می-

 بدونم که این رو برای کی ساخته؟
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یده ام و حرف ی پرسسوال مسخره ا گوید!راست می

 حساب هم جواب ندارد!

 

شوم. پرسم و نا امید از جا بلند میچند سوال دیگر می

از او و دخترش تشکر کرده و راه خروج را در پیش 

 گیرم.می

 

کنند و بعد از او و دخترش تا در همراهی ام می

خداحافظی از آنها، مقابل در آسانسوری که رو به روی 

منتظر پایین آمدن ایستم و ان است میواحدش

شود. آنها به خانه بر می گردند و در را آسانسور می

بندند و چند لحظه بعد، اتاقک آسانسور  در طبقه ی می

خواهم گیرد. در آسانسور را باز کرده و میسوم قرار می

 شنوم!وارد اتاقکش شوم که صدای کسی را می
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 صبر کنین!-

 

همان  چرخم.شوم و سپس میلحظه ای میخکوب می

 زن قد کوتاه و تپل است!

 بله؟ چیزی شده؟-

 شناسم!به گمونم یکی رو به نام آسو می-

 

از آسانسور فاصله گرفته و در آن رها کرده و با لحنی 

 پرسم:هیجان زده می

خب؟ میشه یه نشونی ازش بهم بدید؟ آدرسی، -

 عکسی؟

 

 گوید:کند و سپس میکمی فکر می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

داشته باشم، اما یه سری ی ازش کنم عکسفکر نمی-

دونم. بفرمایید داخل حرف چیزای کوچیک ازش می

 بزنیم.

 

در تمام این ماه گذشته، خبری به این اندازه پر امید و 

تپد خوشحالم نکرده! قلبم از هیجان محکم و تند می

شوم و وقتی که پشت آن زن دوباره وارد خانه اش می

او هم نشسته  نشینم.بلی میبه اصرارش دوباره روی م

 .دهمو من با هیجان گوش به صحبت هایش می

همسرم یه دوستی داشت خیلی سال پیش، که با -

کردن. همسرش و پسرش خارج از کشور زندگی می

اصال اسم دوست همسرم رو به خاطر نمیارم، اما اسم 

 همسرش رو خیلی خوب یادمه. اسمش آسو بود!
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کنم و او ادامه ت شده نگاهش میبا چشمانی درش

 دهد:می

شناختم تا زمانی که من اصال این زن و شوهر رو نمی-

دوازده سیزده سال پیش، قبل از ورشکستگی شوهرم 

رفتیم به سوئد. اونجا رفتیم به خونه ی این زن و 

شوهر. چیزی که خیلی خوب از اون زن یادم مونده اینه 

با! اونقدر که وقتی . خیلی خیلی زیکه خیلی زیبا بود

تونستی چشم از صورتش بگیری. نگاش میکردی نمی

اینم یادمه که یه تتوی خیلی قشنگ روی ساعدش 

داشت که اسم خودش هم بود. شاید این دوتا دلیل 

 باعث شدن که اسمش رو یادم بمونه.
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کردم، جز آنکه این حرف ها را فکر هرچیزی را می

 بشنوم!

 همونیه آسوئه؟ ن آسوطمئنید ایاز کجا م-

گردنبندی که نشونم دادین. وقتی ما سوئد  از اون-

بودیم، این خانم کار های شوهرم رو دید و خیلی 

خوشش اومد. همونجا از شوهرم خواست که یه 

گردنبند با اسم خودش براش درست کنه. به گمونم 

 این گردنبند همون گردنبنده!

 

 پرسم:هنگ کرده می

 ست؟ساله الن چندیعنی ا اون زن-
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به گمونم اون موقع ها سی و شش هفت سال رو -

 داشت! االن باید پنجاه سال رو داشته باشه.

 

یک زنِ پنجاه ساله، قاتل همسر من است؟ هکر 

معروف ملقب به قند سیاه، یک زن پنجاه ساله است؟ 

کند؟ آید و بازی میاوست که به قمارخانه ی افشین می

 ت؟چطور ممکن اس

 هم بگید قیافش چه شکلی بود؟تونید بمی-

 

 دهد:متفکرانه جواب می

موهای طالیی داشت و چشمای سبز. پوستش هم  -

. قدش بلند بود و هیکل خیلی خوبی سفید بود مثل برف

 داشت. چیز دیگه ای ازش یادم نمیاد.
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یعنی تمام این کار ها، زیر سر یک زن پنجاه ساله 

 بوده؟

شوهر ندارید؟ شماره ای، ین زن و هیچ نشونی از ا-

 آدرسی؟

 

 دهد:سرش را به چپ و راست تکان می

نه! خیلی سال بود که شوهرم دیگه با اون دوستش -

حتی ارتباطی هم نداشت. تا اون موقعی هم که 

 باهاشون در ارتباط بود هنوز سوئد بودن.

 

یعنی همین؟ همه ی اطالعاتی که به دست آوردم 

 همین بود؟



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ی یادتون نمیاد؟ هیچ اطالعات دیگه از دیگه هیچ چی-

 از این اون خانواده ندارید؟ 

 

کند و سپس سرش را به چپ و راست کمی فکر می

 کند.تکان می

 کنم چیزی یادم نیست!نه. هرچی فکر می-

 

 شوم.خسته تر از همیشه، از جا بلند می

اگه چیزی یادتون اومد حتما به همون شماره ای که -

 زنگ بزنید.ون زدم، باهاش زنگت

 

که سرم زنم کمی بعد، در حالی از خانه اش بیرون می

در مرز انفجار قرار دارد و هزاران سوال بی جواب مثل 
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گذرد، گره کنند. چرا هرچه میمته مغزم را سوراخ می

افتند؟ چرا سواالت بی های بیشتری در این معما می

 شوند؟ چرا بهجواب من هیچوقت جواب داده نمی

رسیم؟ چقدر باید بگذرد تا من این معما نمیانتهای 

قاتل نسیم را با همین دست ها خفه کنم؟ چقدر باید 

بگذرد که علی از زندان بیرون بیاید و چقدر باید بگذرد 

 تا... سروین از ته دل بخندد؟

 

 قندسیاه #

 301پارت#

 

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

صدای زنگ آیفون، باعث افتادن نگاه آرامم در نگاه 

کشد تا ثانیه ای طول نمیشود و یمتعجب رضا م

 بگوید:

 کسی قرار بود بیاد؟-

 

گذارم از جا همانطور که ماگ قهوه ام را روی میز می

کنم و روم. در را باز میبلند شده و سمت آیفون می

 گویم:خطاب به رضا می

سروینه. گفتم جفتتون بیاید چون باید یه سری -

یه نتیجه م به چیزای جدید بگم بهتون و با هم فکری ه

 ی درست برسیم.

 

دهند که تعجب کرده! ابروهای باال مانده اش نشان می

روم. قبل از آنکه در گیرم و سمت در میچشم از او می
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کشم و کمر صاف را باز کنم، دستی در موهایم می

کنم. قلبی که دلیلی برای محکم تر تپیدنش پیدا می

عمیق در را  گرفته و با نفسیکنم را در مشتم مینمی

 کنم.باز می

 

تا اواسط حیاط را طی کرده و دارد هرلحظه نزدیک تر 

کنم به لب هایم طرحی از لبخند شود. سعی میمی

بدهم و خوش رو به نظر برسم؛ چیزی که تا به حال 

 نبوده ام!

 سالم. دیر که نکردم؟-

 

گوید که از پله ها باال آمده، روبه این را در حالی می

ه و دستش را برای دست دادن به من باال درویم ایستا

آورده. من اما... لبخند از لبم پریده و مات زده ایستاده 
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توانم نگاهم را از دختر روبه رویم بگیرم. چرا ام و نمی

 اینقدر زیبا شده؟

 سالم.-

 

خیره به موهای فر کرده اش، فقط همین جمله را گفته 

 و دستم را در دست گرم و لطیفش بگذارم. 

 نه دیر نکردی. خوش اومدی!-

 

روم تا داخل شود. پشت سرش وارد خانه کنار می

بندم. از پشت نگاه منگم را به او که شوم و در را میمی

دوزم و با خودم کند میبا رضا سالم و احوال پرسی می

کنم امکان دارد برای آنکه گفته بودم موی فر فکر می

 ده باشد؟رآید دوباره اینکار را کبه صورتت می
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گذرد که برای خودم سری به ثانیه ای از این فکر نمی

دهم. چرا باید برای حرف من اینکار افسوس تکان می

 را کرده باشد؟ دیوانه شده ام؟

 خوری؟چی می-

 

این را به او که روی مبلی سه نفره کنار رضا نشسته و 

گویم. با شنیدن حواسش به گفت و گو با رضاست می

ا سمتم چرخانده و با لبخندی دوست رسوالم، سرش 

 دهد:داشتنی جواب می

 دونی دیگه!خودت می-
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نگاهم را به سختی از صورت آرایش کرده اش می 

رسانم. چند لحظه ای گیرم و خودم را به آشپزخانه می

ایستم و گیج و منگ به اطرافم در وسط آشپزخانه می

 کنم. قرار بود چه کاری انجام بدهم؟نگاه می

 

آورم که باید کنم و به یاد مید لحظه ای فکر مینچ

برای سروین کاپوچینو درست کنم. با دستانی که یخ 

شوم و در کرده اند، مشغول درست کردن کاپوچینو می

تمام این مدت، چهره ی دوست داشتنی سروین با آن 

لبخند لعنتی و موهای فر لعنتی ترش، ثانیه ای از مقابل 

رای آمدن به اینجا اینقدر به برود. چشمم کنار نمی

 خودش رسیده؟

 یزدان؟-
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شود! فنجان میان دستانم، از فهمم یک آن چه مینمی

افتد. البه الی انگشتانم رها شده و روی سرامیک ها می

صدای هین بلند سروین و فنجانِ شکسته در سرم 

سروینی که پیچد و من سرگردان و هول کرده به می

 گویم:آید میمیدارد سمتم 

 نیا جلو. همونجا وایسا.-

 

 شود:صدای رضا از سالن بلند می

 النگوهات نشکنه یوقت جناب!-
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فشارم و پر از چشمانم را از سر کالفگی روی هم می

 غرم:حرص می

 ببند لطفا!-

 

گذارم و تکه های خرد شده ی فنجان را از نظر می

نیم . به حالت کشمارم میدستی روی پیشانی تب د

گیرد و تکه های بزرگ فنجان شکسته را خیز قرار می

کنم. در همین حین صدای شروع به برداشتن می

 رسد:سروین از فاصله ای کم به گوشم می

 خوبی یزدان؟ چیشد یهو؟ میشه بیام کمکت؟-

 

کنم. دوست دارم سرش داد بزنم و بگویم نگاهش می

 دهم:د جواب میبا لحنی تننه خوب نیستم، اما فقط 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برو بیرون. اینجا شیشه خرده هست، ممکنه بره تو -

 خواستی اصال؟پات. اینجا چی می

 

کنند و لب های جمع چشمانش مظلومانه من رصد می

 خورند.شده اش تکان می

دیدم خیلی وقته تو آشپزخونه ای، گفتم شاید نیاز به -

 کمک داشته باشی!

 

 ه؟ده ام گذشتشپزخانه آممگر چقدر از وقتی به آ

 برو بیرون. میام االن.-

 

 کشد.صدای بلند رضا روی اعصابم خط می
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ولش کن سروین خانم. اون برج زهرمارو هرچی -

گیره. من خیلی بیشتر تحویلش بگیری بیشتر پاچتو می

 لوسش کردم شما دیگه نکن!

 

کنم و تکه های بزرگ حرص زده نفسم را فوت می

مالود، به ریزم و اخخل مشما میفنجان شکسته را دا

سروین ایستاده در ورودی آشپزخانه چشم غره 

 روم.می

 خوای اینجا؟ مگه نمیگم برو بشین؟چی می-

 

دارم و مشغول جارو کردن جاروی دسته بلند را بر می

شوم. صدای سروین با سرامیک های کف زمین می

 رسد:مکثی بلند به من می

 چرا اینقدر عصبانی ای؟-
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 رود!داشته ام اسکی میروی اعصاب نرضا باز هم 

چیز جدیدی کشف  این نره خر همیش عصبانیه!-

 نکردی ازش!

 رضا میام براتا. نرو اینقدر رو مخم!-

 

رسد و نگاهم صدای خنده ی مستانه اش به گوشم می

افتد. صورتش نگرانی اش لحظه ای به نگاه سروین می

 زند.را فریاد می

 کنی؟گام میچرا اینجوری ن-

 

گویم که دست از جارو کردن کشیده این را در حالی می

ام و اخمالود و مستقیم چشم به چشمانش دوخته ام. او 
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کشد و با مکثی کوتاه زیر نگاهم لبش را در دهانش می

 .کندرهایش می

 رسی! اتفاقی که نیفتاده؟خیلی مضطرب به نظر می-

 

 قندسیاه #

 303پارت#

 

پنجاه ساله  که راجع به آسوی افتاده! از دیروزاتفاق که 

شنیده ام، شدیدا به هم ریخته ام! آنچنان که حتی 

نتوانستم درست فکر کنم و از بچه ها خواستم به اینجا 

بیایند تا ماجرا را به هر دونفرشان گفته و کمی راجع به 

ماجرا فکر کنیم و حرف بزنیم، اما... این بهم ریختگی، 

 دم، بیشتر هم شد!ش که سروین را دیاز دقایقی پی

ست! هیچ دلیلی برایش پیدا دانم این چه حالینمی
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کنم  و چقدر این که ندانی حال بدت از چیست آزار نمی

 دهنده است!

 برو بشین، میام میگم چیشده!- 

 

به سختی چشمانش را از من گرفته و من سخت تر از 

و من اینبار رود گیرم. او میاو، نگاهم را از صورتش می

بیشتری، برای سروین یک کنم با آرامش میسعی 

 فنجان کاپوچینو آماده کنم.

 

وقتی فنجان کاپوچینو اش را روی میز مقابلش 

دانم چه چیزی کنم؛ چون میگذارم، نگاهش نمیمی

کشد! یک جفت چشم سیاه پاچه گیر و انتظارم را می

 کند!لبخندی اغوا گر که حالم را بدتر می

 ون!ممن-
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برداشتن وسایلم به اتاقم  دهم و برایسری تکان می

روم. با تخته وایت برد پایه داری که برای نسیم بود می

گردم و آن را فاصله ی نسبتا کمی، روبه به سالن بر می

گذارم. هر  دو گیج و متعجب روی رضا و سروین می

 گویم:کنند و من با جدیت مینگاهم می

وم چیزایی که ماجرای قتل و تم خوام یه بار دیگهمی-

االن فهمیدیم رو یکبار دیگه از اول مرور کنیم. تا 

 موافقید؟

 

حاال کمی از گیجی در آمده اند. سروین سر تکان 

 گیرد:دهد و رضا مسخره بازی هایش را از سر میمی

 جون چه استاد دافی!-
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اگر جواب این بچه پررو رو ندهم، خودش را جمع 

 کند!نمی

 دوس داری؟-

 

 خندد:می

 اوف چه جورم!-

 شب بمون دوست داشتن رو نشونت میدم عزیزم!-

 

اندازد تا خنده سروین لب به دندان سرش را پایین می

 رود!اش را نشان ندهد و رضای بی حیا از رو نمی

 شما!کنی من مشتاق تر میداداش تهدید می-
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را سمتش  کنم و ماژیک میان دستمدیگر تحمل نمی

خوبش دقیقا به پیشانی اش کنم و از شانس پرت می

آورد و زیر خنده د. سروین دیگر طاقت نمیخورمی

زند و رضا آخ و اوخ کنان دست روی پیشانی اش می

 کند.مالد و غر غر میمی

چرا یه ذره جنبه نداری مرتیکه؟ آخه این چه اخالق  تو-

 عنیه که تو داری؟ 

 

 گوید:با خنده میسروین رو به رضا 

لی وقت ها هم جوری نیست! خیهمیشه که این-

 مهربونه! تازه وقتی بد اخالقه بازم دوست داشتنیه!

 

 قندسیاه #
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بازد لبخندی که روی لب هایم نشسته، به آنی رنگ می

چرا که قلبم از حمایت عجیب و غریبش  دیوانه وار 

ایش که من لرزد! نگاهم چند ثانیه ای روی چشم همی

ماند. حالتش نگاهش، شبیه به را هدف گرفته اند می

ری ست که بچه ی خودش را با عشق و عطش ماد

کند و در دلش قربان صدقه ی خوبی ها و بدی نگاه می

 رود. هایش می

 

دست پاچه نگاهم را از سروین گرفته و با تک سرفه 

کنم و بی هدف لب هایم را تکان ای، گلویم را صاف می

 دهم:می
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ارش کردم؟ همینجا بود آ... خب... ماژیک رو چیک-

 ..که.

 

کنم و دنبال ماژیک همانطور که اطرافم را نگاه می

 گوید:گردم، رضا میمی

 دست منه استاد!-

 

ماژیک را سمتم گرفته و با لبخندی کج و منظور دار 

آورم که ماژیک را سمتش کند. تازه به یاد مینگاهم می

بودم. چه بالیی سرِ یزدان حواس جمع پرت کرده 

 مده؟آ
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بی آنکه اهمیتی به نگاه و لبخند پر حرف رضا بدهم، 

ماژیک را از دستش گرفته و پشت به هر دونفرشان، 

کنم کشم. سعی میبندم و نفسی عمیق میچشم می

تمرکز کنم و به هیچ چیز جز اطالعاتی که در دست 

ایستم و در داریم، فکر نکنم. روبه روی تخته می

نفسی عمیقی روی تخته  کنم و باماژیک را باز می

 ."آسو"نویسم می

 

چرخم و نامی که روی تخته نوشته ام سمت بچه ها می

 دهم.نشان می

ما از این فرد، یک سری اطالعات داریم. اول از همه -

 گردنبند که روش نوشته آسو.  یک
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دنبند را از نام آسو فلشی به بیرون کشیده و کلمه ی گر

 نویسم.می

 

ند سیاه هست. البته لقب این فرد، ق دونیم کهما می-

صد در صد مطمئن نیستم اما به احتمال نود درصد آسو 

 همون قند سیاهه که هکر معروفی هم هست.

 

 نویسم. کلمه ی قند سیاه و هکر را هم می

 

ما احتمال میدیم آسو یک ارتباطی با کتایون و -

ه چون یه گردنبند شبیه به خانوادش داشته باش

اینم  و توی گردن دختر کتایون دیدیم. البتهگردنبند آس

 کامال مطمئن نیستیم و احتمالش هفتاد هشتاد درصده.



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

نویسم و همان نام کتایون و ستاره را هم روی تخته می

 آید:لحظه، صدای رضا در می

 دونستیم. ادامش؟خب؟ اینارو که از قبل هم می-

 

ری دهانم کشیده و خیره به تخته، فلش دیگلبم را در 

 نویسم:می از نام آسو کشیده و در انتهای فلش

زنی پنجاه ساله با چشمانی سبز رنگ، موهایی "

طالیی، پوستی سفید و قدی بلند، تا چند سال پیش 

 "ساکن سوئد و خالکوبی نام آسو روی ساعد دستش
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عاتی که از آسوی پر چند لحظه ای به تمام اطال

مانم و بعد سمت داریم خیره میماجرای معمایمان 

چرخم. رضا حیرت زده است و و رضا میسروین 

تعجبی هم ندارد، اما در چهره ی سروین، حیرت زدگی 

بینم! او متفکرانه به تخته خیره مانده و هیچ حرفی نمی

 زند!نمی

ت اینارو از کجا فهمیدی یزدان؟ زن همون یارو به-

 گفت؟

 

 گویم:رضا میدهم در جواب سرم را تکان می

همشون رو اون بهم گفت. مثل اینکه دوازده سیزده -

سال پیش میرن به سوئد و خونه ی رفیق شوهرش 

مونن. رفیق شوهرش یک زن داشته به اسم آسو با می
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همین مشخصات. همونجا هم بوده که آسو از مقتول 

گردنبند با اسم آسو بسازه. این خواد که براش یه می

هاست با اون خانواده ارتباطی گفت که سال رو هم

 نداریم.

 

 صدای رضا همچنان ناباورانه است:

کردم آسو زن باشه! یعنی تموم این فکرشم نمی-

 ست؟ماجراها زیر سر یه زن پنجاه ساله

 

 دهد:سروین خیلی عادی خطاب به رضا جواب می

کردید؟ آسو یه اسم کردیه که هم نمیچرا فکرش رو -

شه و هم پسر. اما خب... این برای دختر استفاده می

 وسط یه چیزی هست!
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دوزم. کنجکاوانه به سروینی که مکث کرده چشم می

هنوز هم نگاه متفکرانه اش به تخته است وقتی 

 گوید:می

قطعا گردنبند آسو و ستاره توی یه زمان ساخته -

وجه شدیم گردنبند آسو برای نشدن. چون االن مت

تاره فقط سه چهار دوازده سیزده سال پیشه، اما س

اخیر این  سالشه. پس مقتول باید توی همین چند سال

 گردنبند رو برای ستاره درست کرده باشه.

 

شود به اندازد باعث میمکثی که میان جمله اش می

 حرف بیایم:

 خب بقیش؟-
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 ند:اخم هایش از سر دقت در هم رفته ا

یادته وقتی با مقتول حرف زدی، بهش گفتی برای -

آشناهامون دوتا گردنبند با اسم آسو و ستاره  یکی از

شناخت. تا اسمش رو مقتول آسو رو میساختی؟ 

اگه یادت باشه سریع بهت  آوردی اون رو شناخت.

 گردی آسوئه؟گفت اونی که دنبالش می

سو رو گردی؟ چطوری اینقدر زود آتو دنبال آسو می

 شناخت؟ این عجیب نیست به نظرت؟

 

 ش چیست؟گیج شده ام! منظور

شاید چون بهش یه نشونه دادی فهمید که صاحب -

 گردنبند آسو دقیقا کیه و تو دنبال کی هستی!
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 زند؟ کدام نشانه؟نشانه؟ سروین از چه حرف می

 یعنی چی؟ من چه نشونی بهش دادم؟!-

 

 کند:رضا مداخله می

نگ شدی یزدان؟ چون تو اسم ستاره رو چرا اینقدر خ-

یارو دقیقا فهمیده کدوم آسو رو کنار اسم آسو آوردی، 

اینکه آسو و ستاره دقیقا با میگی. این یعنی چی؟ یعنی 

هم دیگه مرتبط هستن. یعنی اینکه اون احتمال هفتاد 

هشتاد درصدیمون از اینکه آسو و خانواده ی کتایون با 

 !هم مرتبطن، میشه صد درصد

 

 قندسیاه #
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م و همه چیز را کنار فهمتازه منظور حرف هایشان را می

گویند! اگر ستاره و آسو با هم راست می چینم.هم می

ارتباطی نداشتند، چرا وقتی اسمشان را کنار هم در 

آوردم، آن مرد تعجب نکرد؟ چرا اینقدر راحت برخورد 

 کرد؟ 

 

 آید:در همین فکر هستم که سروین دوباره به حرف می

لهاست که تول گفته که با آسو و خانوادش سازن مق-

دنبند آسو توی همین سه چهار ارتباطی نداریم، اگه گر

زن بهت دروغ  سال درست شده و این یعنی یا اون

گفته، یا از ارتباط شوهرش با آسو خبر نداشته! اما در 

 هر دو حالت...
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 کنم.ادامه ی حرفش را من تکمیل می

 دیدار داشتن!یعنی آسو و مقتول با هم -

 

 د.دهسرش را تکان می

 درسته!-

 

ست! در مغزم اما حاال مشکل من جای دیگری

گنجد که یک زن با این سن و سال، چنین هکر نمی

 قهاری باشد و در قمارخانه بازی کند. 

 

آوردم و رضا و سروین را هم همین فکرم را به زبان می

برم. حدس مضحکی در سرم هست که در فکر فرو می
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باز هم  قبول باشد، اما تواند قابلدانم تا چه حد مینمی

 کنم.می بازگویش

اونی که شب حادثه توی خونه ی من بوده و گردنبند -

آسو رو توی خونم جا گذاشته، شاید آسو نبوده! شاید 

اگه قصد گردنبند آسو رو اونجا گذاشته تا فکر بقیه رو 

 منحرف کنه!

 

 زند.رضا پوزخند می

شما باید اینکارو بکنه؟ اگه آسو رو  آخه چرا-

تون بود، با اینکار شناختین یا یکی از آشناهامی

تونست آسو رو گیر بندازه و فکر همه رو سمت اون می

منحرف کنه. ولی نه االنی که ما بعد این همه دهن 

دونیم این آسو خانم کجای سرویسی حتی هنوز نمی

 کنه.دنیا داره زندگی می
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. باید که خودم هم به آن فکر کرده بودم این چیزی بود

کارِ فردی که گردنبند  یک فکر درست و منطقی پشتِ

 را در خانه جا گذاشته باشد. 

 من یه حدسی دارم!-

 

هر دو منتظر به سروینی که متفکرانه به زمین خیره 

دوزیم. چند لحظه ای به همان حالت شده چشم می

شیده و با مانیم تا باالخره سروین سر باال کمی

 چشمانی ریز شده بگوید:

 ممکنه اونی که ما دنبالشیم، آسو نباشه!-

 

 کنم:چشم باریک می
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 خب؟-

ببینید، ما چرا اصال داریم دنبال یک آسو نامی -

گردیم؟ چون یه گردنبند پیدا کردیم که شب اتفاق می

افتاده توی این خونه. اون روی گردنبند نوشته آسو و 

دنبال فردی هستیم که نامش آسوئه. برای همین ما 

 ؟درسته

 

 دهم.سرم را به چپ و راست تکان می

خوای بگی سروین. اما یادت بیار دونم چی میمی-

معنی اسم آسو میشه قند سیاه و یک نفر به همین لقب 

قند سیاه توی قمارخونه ی افشین هست. کسی که 

احتماال همون هکر معروف با لقب قند سیاهه. همونی 

ز کنه. همه تونسته گاو صندوق خونه ی من رو باه میک

 نه؟ی اینا با هم جور در میان. 
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 دهد:سرش را به نشانه ی موافقت تکان می

آره جور در میان و قطعا همه ی اینا تصادفی نیستن و -

با هم ارتباط دارن. اما تو از کجا مطمئنی گردنبندی که 

 ده، توسط خود آسو اینجا رها شده؟توی این خونه افتا

 

 کنم.ای مینده تک خ

 خب این که شد حرف من!-

نه. من نمیگم یکی اون گردنبند رو از قصد گذاشته -

اینجا. اتفاقا من میگم تصادفی اینجا افتاده. چون اثر 
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انگشت نسیم هم روش هست. حرف من چیز دیگه 

گه ایه. من میگم شاید اون گردنبند توی گردن یکی دی

نقدر نزدیک که بوده. یکی که به آسو نزدیک بوده. او

نداخته و از معنای اسم گردنبندش رو توی گردنش ا

آسو برای لقب خودش استفاده کرده. به نظرتون این 

 منطقی نیست؟

 

 خندد:رضا ناباورانه می

به موال که منطقیه! خیلی منطقی تر از چرت و پرتای -

 یزدان.

 

ا، بهت زده و خیره به نام آسو بی اهمیت به گفته ی رض

 کنم.ی سفید، به حرف های سروین فکر می روی تخته

تواند از گردنبد آسو و معنای اسمش چه کسی می
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استفاده کرده باشد؟ قطعا باید یک نفری باشد که 

 عالقه ی زیادی به آسو داشته. یک نفر که...

همسرش! ممکنه اون فرد، دقیقا رفیق مقتول یا همون -

 همسر آسو بوده باشه. درسته؟

 

گویم.  ضا و سروین مین زده رو به راین هارا هیجا

 گوید:کند اما رضا میسروین با حرفم موافقت می

اصال از کجا معلوم خود آسو پشت همه ی این -

ماجراها نباشه؟ درسته که با عقلمون جور در نمی اومد 

ست، اما خب که این قضایا کار یه زن پنجاه ساله

 ممکنه. نیست؟

 

 پرد.سروین یکهو وسط بحث می
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باید فهمیم قندسیاهی که فرانک ازش حرف زده، زنه -

تونیم مطمئن بشیم که یا مرد. اینجوری حداقل می

پشت این ماجرا خود آسو هست، یا کسی که داره از 

 کنه.هویت آسو استفاده می

 

کنم. میکشم و پیشانی ام را لمس لبم را در دهانم می

هم قند دیشب تنها به مهمانی رفتم و بازی کردم و باز 

کردم. سیاهی که فرانک از او حرف زده بود را مالقات ن

توانم چیزی هم از فرانک بپرسم و بیشتر از این نمی

توانم اعتماد باعث شکش بشوم. به هیچکس هم نمی

کنم وگرنه آنجا با آدمهای مختلف طرح دوستی 

گرفتم. اما من حتی نها اطالعات میریختم و از آمی

مهای آنجا هم وحشت دارم! مدام برای حرف زدن با آد

 جا یک ربطی به آسو دارد.کنم هرکسی در آنفکر می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

خب بچه ها، فعال ماجرای آسو رو بذارید کنار که -

 براتون یه خبر خوب دارم!

 

نگاهم را از نقطه ی نا معلومی که چند لحظه ای به آن 

دارم و به سروینی ر افکار غوطه ور بودم بر میخیره و د

دوزم.  دایش مرموز و پر شیطنت است میکه در ص

نشینم و آخیشی از ته دل مبل میروی نزدیک ترین 

 گوید:گویم. قبل از آنکه من به حرف بیایم رضا میمی

جریان چیه که هر جفتتون کلی خبر دارید؟ مثل اینکه -

 !فقط منم که دست خالی اومدم

 

 قندسیاه#
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 گویم:خندم و میخسته می

 لم موند یه بار با یه خبر خوب بیای پیشم!به د آرزو-

 

ثانیه ای از حرفم نگذشته که کنترل تلوزیون را 

خواهد سمتم پر کند که دستم را سنگر برداشته و می

 زنم:کرده و با خنده ای بلند داد می

 حاال من جنبه ندارم نه؟-

م فقط میزان ترسو بودنت رو به سروین خواستمی-

 خانم نشون بدم.
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آوردم و بی ارائه به سروینی چشم دستم را پایین می

 زند:دوزم که خنده کنان و متاسف لب میمی

اوال که، لطفا من رو سروین صدا بزن. دوما شما -

جفتتون هم بی جنبه اید هم ترسو هم بچه! دو دقیقه 

 نپرید به هم دیگه؟ تونید بشینید سر جاتوننمی

 

 دهیم:من و رضا همزمان جواب می

 نه!-

 

زنیم و بعد، یک مرتبه ثانیه ای در سکوت، به هم زل می

 زنیم. هر سه نفرمان زیر خنده می
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کنم این جمع سه نفره را خیلی یک لحظه احساس می

دوست دارم! مدتها بود که چنین حسی را نداشتم. 

فته بودیم هم در آن حتی دو شب پیش که به دربند ر

سروین و لیال  جمع احساس خوبی نداشتم و فقط وجود

 کرد.بود که حس خوبی را من منتقل می

 خواین خبر خوب من رو بشنوید؟خب پسرا، نمی-

 

زنم و یک تای ابرویم به نگاه خبیثانه ی سروین زل می

 دهم.را باال می

کنم نقشه یه بوهایی به مشام میرسه! احساس می-

 هایی داری خانم دکتر!

 

 خندد.می
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خوام! چون خبرم زیادی نقشه که نه، شیرینی می-

 به!خو

 

 گوید:رضا یکهو می

 آقا حله! من شیرینی میدم. شام مهمون من، خوبه؟-

 

 .کنملب کج می

خواد خودتو تو خرج ورشکست نشی یوقت؟ نمی-

 بندازی جناب.

 

وی سپس رو به سروینی که خیرگی نگاهش همچنان ر

 گویم:من است می

 یشده.شیرینیت پیش من محفوظه، بگو ببینم چ-
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دهد و با چهره ای با مزه، نگاهش را میان ابرو باال می

 گوید:گرداند و یک مرتبه با ذوق میمن و رضا می

 کتایون ازم خواست پرستار ستاره بشم!-

 

 قندسیاه #

 309پارت#

 

 مانم! چه گفت؟هاج و واج می

 چی؟!-

 

 خندد.ه میذوق زد
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رد همین که شنیدی. کتایون دقیقا همون کاری رو ک-

 خواستیم!که ما می

 

کنم! حیرت زده با چشمانی گرد و ابروهایی که باور نمی

 زنم:باال رفته اند لب می

اصال کتایون رو کجا دیدی؟ چرا یهو باید اینو ازت -

 بخواد؟ 

ست خب؟ من دیدم یک ماهی ببین امروز تولد فاطمه-

از روزی که ستاره رو توی باشگاه اسب سواری افشین 

ته، گفتم برم آرایشگاه کتایون و هم به دیدیم گذش

 خودم برسم برای تولد و هم یه سر و گوشی آب بدم. 
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فهمد ادامه ی ماجرا هستم و او انگار می اخمالود منتظر

مشکلی به وجود آمده که با نگاهی گیج و لحنی هولزده 

 گوید:می

 ... چیزی شده؟ من کار اشتباهی کردم؟چ-

 میشه ادامش رو بگی؟!-

 

گویم و جا خوردن سروین را به این را تند و جدی می

کنم. با این وجود حرفی در جوابم خوبی احساس می

 گیرد.ند و ادامه ی بحثش را پیش میزنمی

کتایون تا من رو دید خیلی تحویلم گرفت. گفت که -

ستاره چند وقت پیش تورو فالن جا دیده و تا چند روز 

تو خوشش اومده.  زده. انگار خیلی ازحرفت رو می

گفت که ستاره خیلی کم پیش میاد که با کسی واقعا 

اوکیه و من دنبال یه جور بشه و انگار با تو خیلی 
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گردم براش که خیلی باهاش جور بشه پرستار خوب می

و دیگه نیازی نباشه که ستاره رو با خودم بیارمش 

آرایشگاه. مثل اینکه قبال هم دو سه تا پرستار گرفته 

برای ستاره که با هیچ کدومشون کنار نیومده. اینم بوده 

ی گفت که از اون روز که باعث شدم ستاره از خفگ

نجات پیدا کنه، تو این فکر بوده که باهام صحبت کنه 

برای اینکه پرستار ستاره بشم اما زیاد مطمئن نبوده. 

منم خب سریع قبول نکردم که شک کنه. بهش گفتم 

 میدم. کنم و بهت خبرفکرامو می

 

با تمام شدن حرف های سروین، چند لحظه ای 

 شود و رضاستسکوتی عجیب میانمان حکم فرما می

 شکند:که این سکوت را می
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بخدا تو نبودی منو این نره خر هیچ غلطی -

 تونستیم بکنیم! ایوال داری!نمی

 

آید که به سروین بگویم. من هیچ چیز به زبانم نمی

ودم نیست! رفتنش به عصبی ام و عصبانیتم دست خ

آرایشگاه کتایون باعث اتفاق خوبی شده اما این توجیه 

مرتکب شده نیست! او باید  بی برای اشتباهی کهخو

کرد. چرا قبل از رفتنش به آنجا با من هماهنگ می

کند؟ چرا خواهد میهمیشه سر خود هر کاری دلش می

فهمد اگر یک متوجه خطرناک بودن ماجرا نیست؟ نمی

 شود؟مو از سرش کم شود چه میتار 

 خوای بگی یزدان؟تو چیزی نمی-
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و، نامحسوس به نگاهم را به رضا که با چشم و ابر

دوزم و باالجبار با لحنی سرد کند میسروین اشاره می

 گویم:می

چی بگم؟ از خوش شانسیش بوده وگرنه خودش که -

 کاری نکرده بخوام تشویقش کنم! تازه گند هم زده!

 

 یاه قندس#

 310پارت#

 

کنند و من را نظاره می هر دو نفرشان، ناباورانه من

ا ندارم! با لحن خیلی بدی اصال اعصاب این نگاهشان ر

 گویم:می
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چیه؟ دروغ میگم؟ اگه االنم حرفی بهت نمیزنم چون -

خوام ناراحتت کنم وگرنه مستحق یه رفتار خیلی نمی

هر کار  بدی سروین! من این وسط چغندر نیستم که تو

که دلت خواست انجام بدی! از این به بعد هم یاد بگیر 

من هماهنگ کنی.  که قبل از انجام هر کاری قبلش با

به فکر خودت نیستی به فکر تموم زحماتمون باش و با 

 بی فکریات و بچه بازیات گند نزن تو همه چی!

 

زند و سروین با رضا ناباورانه و تشرآمیز صدایم می

زند، رت و دلشکستگی در آن موج میچشمانی که حی

ش را برای زدن حتی کند. دهانفقط و فقط نگاهم می

کند و فقط با همان نگاه مظلومانه، نمی یک کلمه باز

کند و بعد، با لبخند تلخی که از چند ثانیه نظاره ام می

 گوید:صد هزار فحش برایم بدتر است می
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 باشه!-

 

زانی گفته و سر همین! همین یک کلمه را با صدای لر

 شود. مشغول بازی با انگشتانش می اندازد وپایین می

 

خورم! توقع داشتم در برابرم میبه معنای واقعی، جا 

کوتاه نیاید و زبان درازی کند، اما او، من را با رفتارش 

شود! چند کند که نفسم تنگ میچنان شرمنده می

ر کنم و دیگلحظه ای سروینِ دلشکسته را نگاه می

آورم. از جا بلند شده، به آشپزخانه رفته و طاقت نمی

کشد که ی نمیکنم و طولخودم را با کاری مشغول می

سروین هم خداحافظی کند و با وجود اصرار های زیاد 

 کند.رضا مبنی بر ماندنش، خانه را ترک می
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با رفتنش، رضا به آشپزخانه آمده و با لحنی عصبی و 

دارم فنجانم را از قهوه ی  پرخاشگرانه، به منی که

 گوید:کنم میخوش بویم پر می

ه آشغالی و خیلی بیشعوری یزدان! یعنی آدمی ب-

 نفهمی تو ندیدم. 

 

خودم برای به سیم آخر زدن انگیزه ی کافی را دارم و 

نیازی فریاد های رضا ندارم! فنجان میان دستم را روی 

 کوبم و حرص زده و جنون آمیز فریادکابینت می

 زنم:می

من بیشعورم؟ چون میگم نباید بدون اجازه ی من -

 آره؟خواد بکنه بیشعورم؟ هرکاری دلش می
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خورد! به گمانم توقع چنین فریادی را از یزدان جا می

آید و دقیقا رو به رویم قرار نداشته! نزدیک تر می

بینم. خط اخم گیرد. در صورتش هیچ انعطافی نمیمی

گذرانم و روی چشمان نظر می روی پیشانی اش را از

کنم. رضا از آن دسته آدم هایی خشمگینش مکث می

شود اما وقتی بشود هم به صبی میست که خیلی کم ع

شود! و حاال به گمانم از همان مواقعی سختی آرام می

ست که تا وقتی مشت گره کرده اش را زیر چشمم 

 یابد!نخواباند، آرامش نمی

ف مفت ایینا یزدان، اینقدر حرزنم فکت رو میارم پمی-

نزن! واسه من صداتم ننداز رو سرت چون خیلی بهتر 

ربده بکشم. دختره اینجا مهمونت بود از تو بلدم ع

احمق! با کلی شوق و ذوق اومده بود قضیه رو تعریف 

کنه برات. حتی اگه کار اشتباهی هم کرده بود بخاطر 

خوبی اینکه مهمونت بود و باعث شده بود به جاهای 
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برسیم و از همه مهم تر اون همه شوق و ذوق داشت 

دادی. نجام میبرای این اتفاق، نباید این رفتار رو ا

میفهمی که دلش رو چقدر بد شکستی؟ حداقل اگه تنها 

شد گندت رو یه جوری ماست مالی کرد ولی بودین می

 فهمی؟تو جلوی من خوردش کردی یزدان. می

 

 قندسیاه #

 311پارت#

 

آید که بگویم و از خودم ای به زبانم نمی جملههیچ 

ارم به گوید! تازه ددفاع کنم. چون... دارد درست می

برم! من دلش را شکستم! این را عمق فاجعه پی می

وقتی آنطور ناباورانه و غمگین نگاهم کرد و حتی آن 

سروین همیشگی که زبانش کوتاه بشو نبود را هم 
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فهمیدم و جگرم آتش نتوانست نشان بدهد، فهمیدم! 

گرفت وقتی مظلومانه سکوت کرد و سر پایین انداخت. 

نه به اندازه ی االن که رضا فهمیدم و سوختم و اما 

اینقدر صریح حماقم را در صورتم کوبید. کاش سروین 

کردم. کاش داد و مثل خودم رفتار میجوابم را می

 کرد! من حاال چه کنم؟کرد اما سکوت نمیخوردم می

 

رو خیلی بد شکستی و اگه نبخشتت حق داره.  لشد-

ی جای تو باشم تا زوده میرم میرم به گوه خوردن م

افتم، البته اگه همین االنم دیر نشده باشه! و میدونی 

کنم؟ چون بیشتر از اینکه اون عذاب چرا اینکارو می

فهمی چه گوهی بکشه، عصبانیتت که بپره خودت می

که چند برابرش عذاب  خوردی و اون موقع این تویی

 کشی. می
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روند. نگاه شوند و در قلبم فرو میحرف هایش خار می

مظلوم آخر سروین از مقابل چشمانم محو  غمگین و

فهمم که چه گندی زده شود. من همین حاال هم مینمی

 ام!

 

عذابِ وجدانِ شکستنِ دلی کسی که واست مهمه -

 ؟کنی چیه دیگه جناب کیانی با شعوردرک می

 

گوید؟ مهم است؟ رضا چرا این را می سروین برای من

 منظورش از این حرف چیست؟
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گذارم. ز کنارم رد شده و برود که نمیخواهد امی

گیرم و باالخره سکوتم را مچش را محکم می

 شکنم:می

 منظورت چیه؟ واضح حرف بزن!-

 

 کند!پوزخند تمسخر آمیزش روانم را خراب تر می

 شرح بدم برات؟ین منظورم رو واضح تر از ا-

 

خطوط درهم رفته ی روی پیشانی ام عمیق تر 

دندان هایم را بیشتر از قبل روی هم شوند و می

 فشارم.می

از نگاهاتون به هم دیگه معلومه چه خبره یزدان خان! -

زنی تو همه ولی متاسفانه تو داری مثل همیشه گند می
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روز برسه که حتی چی! برو بترس از اینکه با اینکارا یه 

 تره هم خرد نکنه برات بدبخت! 

 

فهمم و خودم را می گوید! شاید هم...فهمم چه مینمی

 زنم!به نفهمیدن می

 زنی نه؟ چهنگاهامون؟ هه! تو مثل اینکه یه چیزی می-

 مهم بودنی؟ نگاهی؟ چه

 

کشد و مچش را از چنگ انگشتانم دستش را محکم می

ان دست، چند بار روی کند. سپس با همخالص می

 :زندزند و با همان پوزخند غلیظش لب میشانه ام می

تونی سرتو تونی خر کنیا. میاش! خودتو میآره داد-

تونی! حست به مثل کبک بکنی زیر برفا، ولی منو نمی
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سروین شبیه حسیه که به من داری؟ یه بار روراست 

 باش با احساست و ببین واقعا چند چندی با خودت!

 

 قندسیاه #

 312پارت#

 

 گوید! چرتِ محض!چرت می

این چرت مطمئن باش حسم همونه! توی سر خودت -

و پرتارو نساز. سروین فقط برای من یه دوسته. یه 

دوست که نامزد سابق علیه و بخاطر همینم که شده 

تونم به جز یه دوست نگاه دیگه ای نمی من هیچوقت

کن. قبال هم این بهش داشته باشم. اینو تو مغزت فرو 

. اما این اراجیف رو گفته بودی و بهت هشدار داده بودم
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که دارم این رو میگم. دیگه این حرفارو به  بار آخریه

 زبونت نمیاری. فهمیدی؟

 

دیگر پوزخند بر لب ندارد. دیگر حتی تمسخری هم در 

نگاهش نیست! خیرگی نگاهم روی چشمانی که 

نشسته را چند کنم غمی عجیب در آنها احساس می

دهم و بعد، چشم از بی حسی چهره ثانیه ای ادامه می

چرخانم را به سمت مخالف او می گیرم و سرماش می

 کشم. و پوف کالفه ای می

 

دهم. فهمم و عکس العملی نشان نمیرفتنش را می

گیرم و پلک هایم دست به کمر، سرم را رو به سقف می

 غمگین سروین فشارم. چشمانِ لعنتیِرا روی هم می

شوند و بندند، انگار کوه میکه مقابل دیدگانم نقش می
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آیند. دستم را روی سینه ام فرو میروی سینه ام 

سوزد و زنم. سینه ام میگذارم و قلبم را چنگ میمی

ترسم از آنکه دوباره نفس تنگی به سراغم بیاید! می

ترسم چون سروین نیست! وقتی سروین نباشد، با می

 در چشمان چه کسی آرام شوم؟ نگاه

 

 رسد:صدای رضا از سالن به گوشم می

 من دارم میرم.-

 

آنقدر دندان روی هم فشرده ام که فکم درد گرفته. 

رود و مغزم صدای رضا ثانیه ای از سرم بیرون نمی

زند! چقدر مدام حرف های مضحکانه اش را پس می

 توانم به نامزدکند من میاحمق است که گمان می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سابق علی چشم داشته باشم! به سروین که برای من 

 کند!می فقط حکمِ یک دوست کوچولو را ایفا

 یزدان...-

 

کشم. در سری که میان دستانم گرفته ام را باال می

کند. به محض ورودی آشپزخانه ایستاده و نگاهم می

کشم و چشمش به چشمانش آنکه سرم را باال می

لحنی که هیچوقت از سرم  خورد، لب باز کرده و بامی

 گوید:بیرون نمی رود می

خودت فکر کن برای یک بارم که شده، فقط به -

یزدان! برای یکبار فقط توی این زندگی کوفتی که 

واسه ی خودت درست کردی، به خودت فکر کن! فقط 

یک بار به خودت رحم کن و خودت و احساست رو 

 برای کسی فدا نکن! فقط برای یک بار!
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کند و مقابل نگاه گوید، خداحافظی مییرا ماین 

راهش را میخکوب شده ی منی که مات مانده ام، 

رود و یزدانِ بیچاره را در خانه ای که کشد و میمی

سقفش انگار هر لحظه بیشتر و بیشتر به جسم خسته 

 گذارد.شود، تنها میاش نزدیک می

 

 قندسیاه #

 313پارت#

 سروین#

 

 نم تنهام!سروین بمون دیگه! م-
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 گویم:بوسم و با محبت میگونه اش را محکم می

 گل من! بازم تولدت مبارک خوش-

 

 دهد.بوسه ام را جواب می

 بحث رو عوض نکنا، بمون امشب پیشم.-

 

اندازم جواب همانطور که شالم را روی سرم می

 دهم:می

گرده از خدام بود بمونم ولی بتام از سر کار بر می-

 م خونه یه چیزی آماده کنم.گشنشه، باید بر

 

 کند.لب هایش را کج و معوج می
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توام سرکار نرفتنش یه جور این داداش عتیقه ی -

 مصیبت بود رفتنشم یه جور.

 اِ فاطمه دلت میاد؟-

 

 زند:آورد و سپس پر تمسخر لب میادایم را در می

 کشتی مارو با این داداش میمونت.-

 

بتام دارد چرا دیگر  او که از عالقه ی افالطونی من به

 زند؟میاین حرف را 

 

 ماشین آوردی با خودت؟-
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شان پرسد که جلوی در واحد خانهوقتی میاین را 

 پوشم.ایستاده ام و دارم کفش هایم را می

 آره آوردم. برو تو دیگه عشقم. من میرم دیگه.-

 

کند. همانطور که گوشی ام شروع به زنگ خوردن می

فرستم و برای رفتن ی فاطمه میبوسه ای توی هوا برا

خل را دا کنم، دستمبه سمت آسانسور عقب گرد می

 کشم.کیفم کرده و گوشی را بیرون می

 

چسبند وقتی که نام لحظه ای پاهایم به زمین می

بینم. انتظار هرکسی یزدان را روی صفحه ی گوشی می

را داشتم جز او! بعد از برخوردی که عصر امروز داشت، 

کردم تا مدت زیادی کاری به کار هم نداشته گمان می

صحبتی پیش قدم شده باشیم و حاال... اوست که برای 
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و واقعیت این است که من هیچ حرفی با یزدان ندارم! 

 هیچ حرفی!

 

کنم و دکمه ی آسانسور را تماس را ریجکت می

زنم. حرف های یزدان برای بار هزارم در سرم دوره می

هم مثل تمام این چند ساعت، در شوند و قلبم باز می

شود. مشکلِ من حرف های یزدان خودش جمع می

یست، مشکل من این است که آدم از یک سری آدم ن

ها، توقعش را ندارد! و یزدان هم برای من جزو همان 

یک سری بود! وقتی مقابل دوستش آنطور با من 

برخورد کرد، صدای شکستن قلبم، آنقدر بلند بود که 

دانستم چرا اینقدر سوت کشیدند! و من می گوش هایم

یزدان توقعش  شدید قلبم ترک برداشت! چون من از

را نداشتم! چون منِ سروینِ مغرور را هیچکس 
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نتوانسته بود مقابل بقیه اینطور سبک کند و من فقط 

 تماشاگر باشم! 

 

من آنقدر از یزدان توقع نداشتم که در جوابش فقط 

 نتوانستم از خودم دفاع کنم.توانستم سکوت کنم. حتی 

 

وم یزدان باعث شد برای لحظه ای چنان شرمزده بش 

که دلم بخواهد آبی باشم و در زمین فرو بروم. حاال اما 

زنگ زده تا چه بگوید؟ حرف های باقی مانده اش را 

 بزند تا من را بیشتر خرد کند؟

 

 قندسیاه #
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ختری که در شوم و نگاهم را به دوارد آسانسور می

دوزم. به من است می آیینه کاری آسانسور نگاهش

گذرانم ی خسته اش را از نظر می صورت آرایش کرده

رسم. پوزخندم بی اراده و به موهایش فر کرده اش می

آید و منِ احمق است! گفته بود موی فر به صورتت می

دوباره موهایم را فر کرده بودم! برای حرف چه کسی؟ 

 ه قلبم را شکسته؟کسی که همیش

 

گوشی دوباره میان انگشتانم شروع به زنگ خوردن 

دارد. فکرش را من را به تعجب وا می کند ومی

کردم وقتی که ریجکت کرده ام، دوباره زنگ بزند! نمی

از یزدانِ مغرور چنین حرکتی بعید است و همین 
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شود نسبت به آنکه جوابش را بدهم، موضوع باعث می

 ترغیب شوم! 

 

خیره به صفحه ی گوشی، انگشتم را سمت فلش سبز 

شوم. جز آنکه پشیمان می برم، اما میانه ی راهرنگ می

 بخواهد عذر خواهی کند، چه حرفی برای زدن دارد؟

 

خواهم دوباره ریجکت کنم که یکباره، فکری می

افتد. نکند اتفاقی برایش افتاده ترسناک در سرم می

زند آن هم گ میباشد؟ وقتی یزدان پشت هم زن

دهد، داند ریجکت کردنم چه معنی میموقعی که می

 قطعا کار مهمی دارد!یعنی 
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با این فکر تماس را وصل کرده و با لحنی خالی از 

 گویم:حس می

 بله؟-

 سِروین؟-

 

شود! این صدای گرفته ای که نفس بند دلم پاره می

 تواند برای یزدان باشد!زند، قطعا نمینفس می

 

کند. وحشت زده و هشتاد درجه تغییر می صد و صدایم

 دهم:دست پاچه جواب می

 یزدان؟ چیشده؟ چرا صدات اینجوریه؟ خوبی؟-

 میشه... میشه... بیای اینجا؟-
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نه! این حجم از استیصال، التماس و درد در این صدا، 

تواند تواند برای یزدان باشد! مرد پشت خط نمینمی

 د و بیخیال باشد!یزدانِ همیشه بی حس، خونسر

 یزدان خوبی؟ حالت خوبه؟-

 خوبم... تو میای؟-

 

 افتند. مثل صدایم!م به لرزش میدستان

 میام. االن میام. بیست دقیقه دیگه اونجام.-

 

کنم و وقتی از آسانسور بیرون تماس را قطع می

کنم تا به ماشینم زنم، پارکینگ را دوان دوان طی میمی

زنم و با آنکه نگ بیرون میبرسم. با سرعت از پارکی

ا سرعت کنم، اما حاال بهیچوقت سریع رانندگی نمی
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رانم. دیگر هرچه تمام تر به سمت خانه ی یزدان می

آورم که از او دلخور بوده ام! حاال به حتی به یاد نمی

جای آنکه حرف های چند ساعت پیشش در مغزم پلی 

نیده شود، صدای پر دردی که چند دقیقه پیش از او ش

رود. بر سر یزدان مغرور بودم از گوش هایم بیرون نمی

خواست ه آنطور پر خواهش از من میچه آمده ک

 پیشش بروم؟ 

 

از خیابان های اصلی ترافیک سنگینی به وجود در یکی

کنم. از تماسم با یزدان ده آمده. نگاهی به ساعت می

گذرد. محال است که تا ده دقیقه ی دیگر دقیقه ای می

بتوانم پیش یزدان باشم. نکند دوباره نفس تنگی 

برسم و اتفاق بدی برایش گرفته باشد؟ نکند دیر 

 بیفتد؟



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 قندسیاه #
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درست وقتی که چهل و پنج  حدود نیم ساعت بعد،

دقیقه از تماسم با یزدان گذشته، مقابل در بزرگ خانه 

ه زنم. با تمام سرعتم از ماشین پیاداش روی ترمز می

روم. زنگ آیفون را شوم و سمت در خانه اش میمی

تپد، کنم در دهانم میقلبی که احساس میزنم و با می

گذرد، دل مانم. هرچه بیشتر میمنتظر باز کردن در می

زنم پیچد. دوباره زنگ را میو روده ام بیشتر در هم می

شود. نگاهی به ساعتم و باز هم جوابی عایدم نمی

از شدت کالفگی پا به زمین کوبیده و زیر اندازم و می

 کنم:لب ناله می
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 و خدا باز کن!تو ر-

 

شود. زنم و هیچ خبری نمیزنگ خانه را پشت هم می

کم مانده اشکم در بیاید! به ماشین بر می گردم و 

زنم. با گوشی ام را از روی صندلی کنار راننده چنگ می

گیرم و میدستان یخ زده و لرزانم شماره ی یزدان را 

خورد و میچسبانم. هر بوقی که گوشی را به گوشم می

شود. تماس را قطع شود، حالم بد و بدتر میخبری نمی

گیرم. همزمان از کنم و دوباره شماره اش را میمی

روم. کف دستم ماشین پیاده شده و سمت در خانه می

کوبم و در دلم را محکم و بی وقفه به در خانه اش می

کنم. نکند بالیی سرش آمده باشد؟ التماس میخدا را 

شرایط بدی بود که از من درخواست کمک  نکند در

کرد؟ نکند دیر رسیده باشم؟ گفته بودم بیست دقیقه 
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رسم و چهل و پنج دقیقه بعد از تماسش دیگر می

رسیده بودم. لعنت به تهران و ترافیک های نفرت 

 انگیزش!

 تو رو خدا جواب بده یزدان! -

 

ن را در حالی می گویم که چیزی به شکسته شدن یا

 نمانده! وای که اگر اتفاقی بدی افتاده باشد...بغضم 

 

خورد را کنار فکر مسخره ای که در سرم چرخ می

زنم و اینبار شماره ی رضا را میان مخاطبینم پیدا می

خواهم تماس را بر قرار کنم که پیامکی از کنم. میمی

بینم و قلبم از جا کنده ام میطرف یزدان روی گوشی 

 شود!می
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کنم سِر م قابل کنترل نیست. احساس میلرزش دستان

توانم تکانشان بدهم. به سختی پیام شده اند که نمی

زند، آن را را باز کرده و با قلبی که یکی در میان می

 خوانم:می

 "خوام ببینمتبرو. من خوبم. فعال نمی"

 

مانم. به پیامش خیره می چند لحظه ای منگ و مات، به

توانم سه جمله ی و نمیعنای واقعی هنگ کرده ام م

کوتاهی که برایم فرستاده را هضم کنم! یزدان التماس 

گونه از من خواسته بود پیشش بروم و حاال پیامم داده 

و خواسته برگردم؟ چه مرگش شده این مرد؟ چرا 

ار توانم معنی کتوانم دردش را بفهمم؟ چرا نمینمی

 هایش را هضم کنم؟
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 دو قطبی مریض!-

 

کنم و رص و عصبانیت زیر لب زمزمه میاین را با ح

دوباره سمت در خانه اش می روم و محکم به در 

کوبم. میان به در کوبیدن هایم پشت سر هم زنگ می

دهم. حاال دیگر زنم و زیر لب فحش میآیفون را می

من  نگرانی جای خودش را به حرص و نفرت داده!

جام مسخره ی این مرد نیستم که هر رفتاری بخواهد ان

کند، یا اگر بروم بدهد! یا همین حاال این در را باز می

 دیگر باز نخواهم گشت!

 

 قندسیاه #

 316پارت#
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ثانیه ای از این تصمیم نگذشته، که در خانه با صدای 

شود و دستی که برای کوبیده تیکی به رویم باز می

ماند. با حرکاتی که آمده بود، در هوا می شدن به در باال

مم را قابل لمس کرده اند، در را هل داده، حرص و خش

کوبم. حیاط را وارد حیاط شده و در را محکم به هم می

کنم. به سرعت طی کرده و در سالن را محکم باز می

بی آنکه چکمه هایم را از پایم در بیاورم، وارد خانه 

کنم. نگاهم را در سالن ی میشده تا اواسط سالن را ط

خواهم سمت اتاق ها . میبینمشچرخانم و نمیمی

 زند!بروم که یکهو با دیدن صحنه ای خشکم می

 

ناباورانه، به کسی که تکیه داده به دیوار، دستانش را 

دور زانوهایش حلقه کرده و همانطور که پیشانی اش را 

خودش روی زانوهایش گذاشته، مثل کودکی بی پناه در 
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اور کنم خواهم بکنم. نمیلرزد، نگاه میجمع شده و می

این مردی که چشمانم بی پلک زدن خیره اش مانده 

یزدانِ همیشه قوی و محکمی که  اند، یزدان است!

 هیچوقت کمر خم شده اش را ندیده بودم!

 

زنم. دقیقا زیر سمتش پرواز کرده و مقابلش زانو می

از آنکه در را برایم باز  آیفون نشسته و این یعنی بعد

  کرده، همانجا فرود آمده.

 

 دستم را روی شانه اش گذاشته و با صدایی که از

 زنم:لرزد لب مینگرانی و ترس می

لرزی؟ یزدان؟ میشه منو نگاه یزدان؟ چیشده؟ چرا می-

 کنی؟

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ایستد! تیله کشم، قلبم درجا میسرش را که باال می

ریایی از درد و خون غرق های عسلی اش انگار که در د

کرده و رنگش رنگ گچ دیوار شده اند! صورتش عرق 

شده! فکش درست شبیه به چهار ستون بدنش، 

لرزد و حدس آنکه تب و لرز کرده، کار عجیب می

 سختی نیست!

 

لرزش دستان من دست کمی از لرزش بدن او ندارد 

وقتی که ترسیده خودم را جلو کشیده و دست روی 

کنم! گذارم. از داغی اش وحشت میمیپیشانی اش 

گیرم و خیره به صورتش را در دستم می بغض کرده

چشمان دوست داشتنیِ نیمه بازش، لرزش و ناراحتی 

 دهم:صدایم را به وضوح نشانش می
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چه بالیی سر خودت آوردی؟ چرا اینقدر داغی؟ تو که -

 امروز خوب بودی یزدان. 

 

کند. تر بغل میلرزد و خودش را محکم به شدت می

گیرد شمانم نمیسرخش را از چچشمان تب دار و 

وقتی که به سختی و با نفس نفس زیر لب زمزمه 

 کند:می

 س... سردمه... خیلی... سردمه...-

 

خواهد با دیدن این یزدانی که دارم چرا من دلم می

 بینم، زار زار گریه کنم؟برای اولین بار می
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کنم و دست زیر ینگاهی به سرامیک زیر پایش م

 گویم:یاندازم. با بغض مبازویش می

 پاشو عزیزم، سرامیک ها یخه. بلند شو ببرمت اتاقت.-

 

 قندسیاه #

 317پارت#

 

کنم اصال یزدان در این دنیا نیست اما با احساس می

این حال، به حرفم گوش کرده و با کمک من، از جا بلند 

زدان لرزان شود. تا وقتی به اتاقش برسیم، دیدن یمی

بیاورم! اشکی که توانم تاب با کمری خمیده را نمی

کنم و روی گونه ام روان شده را به سرعت پاک می

نشانم. سپس سمت کمد یزدان را روی تختش می

لباس هایش رفته و برای رفتن به دکتر، پالتو و شلواری 
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چرخم، او را دارم، اما وقتی سمتش میبرایش بر می

بینم. لرزش بدنش از زیر پتو هم یخزیده زیر پتو م

فشارد و مانش را به شدت روی هم میپیداست. چش

 لرزد.فکش می

 

اندازم و کنارش لباس هایش را روی تختش می

دهم و همانطور که از نشینم. آبِ گلویم را فرو میمی

 زنم:روی پتو دست روی بازویش گذاشته ام لب می

وری شدی؟ سرما خوای بریم دکتر؟ آخه چرا اینجنمی-

 دت نبودی؟خوردی؟ باز مراقب خو

 

بی آنکه چشم باز کند، با صدایی که به اندازه ی یک 

 زند:برجِ در حال ریزش، لرز دارد، لب می

 کنم...بر...برو... ِسر...وین... خوا...هش... می-
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 لرزد.صدای من هم شدیدا می

 کجا برم دیوونه؟ چجوری تنهات بذارم؟-

 

م باز هم از دیدن سرخی کند و قلبمی چشمانش را باز

 گیرد.چشمانش درد می

...خوا.. ستی... ... خواستی... همینو... ببینی... میمی-

ضعی...ضعیف... بودنم رو... بهت... بهت... گفتم... 

 برو... گفتم... سروین... گفتم...  

 

شوند و دستم بی اراده روی صورتش چشمانم پر می

ه انگشت شستم را روی شقیقه نشیند. همانطور کمی

 دهم:کشم، لب های لرزانم را تکان میی خیسش می
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خودت گفتی بیام. خودت ازم خواستی بیام. یادت -

 نیست؟

 

افتند و نگاه درد آورش را از پلک هایش روی هم می

شود، با کند. وقتی جوابی عایدم نمینگاهم دریغ می

 گویم:صدای آرامی می

 م.گردیکم دیگه بر می-

 

شوم، اما بلند میدستم را از روی صورتش برداشته و 

گیرد. چشمان خسته اش را یکهو دستم را در هوا می

 گویم:نشینم و میکند. دوباره میباز کرده و نگاهم می

 خوای؟ هوم؟چیزی می-
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خوابتو... دیدم... زنگ زدم... بهت... ترسیده... بودم... -

 دیگه... نبینمت...

 

رد ین صدای مظلومانه و پر دم در مقابل اتوانچطور می

توانم مقابل گریه کردنم را آرام بمانم؟ چطور می

بگیرم؟ چه بالیی سر یزدان آمده؟ یک خواب او را به 

آن حال انداخته بود؟ اصال چه خوابی دیده بود که 

 ترسید من را دیگر نبیند؟می

باشه یزدان. باشه عزیزم. بعدا واسم تعریف کن -

وسایل چه خوابی دیدی. اجازه بده االن برم  چیشده و

 رو بیارم و تبت رو بیارم پایین.

 

 قندسیاه #

 318پارت#
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دوست دارم تنش را چنان در آغوش بکشم که دیگر 

 این طور نلرزد.

خواد... برای... خوام... بخوابم... دلم... میمی-

 همیشه... بخوابم... میشه... تو... نری... سروین؟

 

توانم مقابل م را کنترل کنم. نمیتوانم خوددیگر نمی

قلبم بایستم! بی اراده سرم را پایین کشیده و لبم را به 

چسبانم. امیدوارم این تب و لرزی که شقیقه اش می

گریبانش را گرفته، باعث شود بعدا هیچ کدام از این 

 هارا یادش نماند! 

 

جای بوسه ی آرامم، دنیایی از حس هارا در خودش 

گیرد و جایی ز گوشه ی چشمم راه مید! اشکی ادهمی
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گذارم و ریزد. پیشانی ام را روی شقیقه اش میفرو می

 زنم:با بغض لب می

نمیرم، ولی تو خوب شو یزدان کیانی. خوب شو مستر -

ربات. دیگه طاقت درد کشیدنت رو ندارم. خوب شو. 

 کنم!خواهش می

 

باز فرستم و ی بتام میروم و پیامی براشب را خانه نمی

کنم. تا سه هم با وجدان درد، دروغی برایش ردیف می

نشینم و دستمال و چهار صبح، باالی سر یزدان می

کنم. خیس روی پیشانی اش گذاشته و پاشویه اش می

سپارم و دست نوازش گوش به هذیان گویی اش می

کشم. دیدی به سر پسرکِ آسیب دیده و دردمندم می

فر، در یک لحظه به ت به یک نو عالقه اگاهی حس 

کنی؟ من شود که خودت هم تعجب میحدی زیاد می
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کنم این در همینِ شب پاییزیِ سرد، بار ها احساس می

مرد را، با تمام خوبی ها و بدی هایش، زیادی دوست 

کشم و از ترس دارم! آنقدر که با درد کشیدنش درد می

 لرزم!آسیب دیدنش به خودم می

 

که تبش باالخره پایین تر ع آفتاب است نزدیک به طلو

آید. خستگی برای حسی که من دارم کم است! می

شود و کنم کمرم دارد از وسط دو نیم میاحساس می

چشمانم دیگر تاب باز ماندن ندارند. همانجا پایین 

نشینم و نگاهم را به چهره اش تخت یزدان می

توانم تابد، میمی دوزم. به لطف نوری که از پنجرهمی

زنم و به خوبی را ببینم. دست زیر چانه ام می صورتش

کنم. تک تک اجزای صورتش برایم نگاهش می
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جذابند. هیچوقت مرد های بور برایم جذاب نبوده اند 

 نشیند!اما یزدان فرق دارد. قیافه اش عجیب به دلم می

 

همانطور که به صورتش زل زده ام، نفس راحتی از 

کشم و لبخند فته میمش به خواب رینطور در آراآنکه ا

زنم. دستی که زیر چانه ام زده ام کمی جا از ته دلی می

کنم که ای کاش همیشه به جا کرده و در دلم آرزو می

 همینقدر آرام باشد. 

 

کنم و چقدر با وسوسه ی دانم چقدر نگاهش مینمی

کنم. پلک بوسیدن دوباره ی پیشانی اش مقابله می

و همانطور که پایین  افتندهم می یم کم کم رویها

تخت یزدان نشسته ام، بی اختیار سرم را جایی روی 
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گذارم و آنقدر خسته ام که چند ثانیه بیشتر تختش می

 کشد تا به خواب عمیقی فرو بروم.طول نمی

 

 قندسیاه #

 319پارت#

 

با احساسِ دردِ وحشتناکی در گردنم، پلک های بهم 

 "آخ"ر لب کنم. زیز میا به سختی باچسبیده ام ر

عمیقی گفته و سرم را از روی دستِ خواب رفته ام بر 

دارم. با چشمانی نیمه باز، موقعیتی که در آن قرار می

کنم تا به یاد بیاورم که در کاوم و تالش میدارم را می

کشد که دیشب و کنم! طولی نمیاتاق یزدان چه می

ده، آورم و شوک زبه خاطر می اتفاقاتی که افتاده بود را
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زنم. نیست! نیست و روی به جای خالی یزدان زل می

 من پتوی او قرار دارد! با آن حالش کجا رفته؟

 

کنم و به سرعت نور از اتاق خودم را جمع و جور می

بینمش! پشت به من، روی مبلی زنم. میبیرون می

 نشسته و در سکوت، به روبه رو زل زده. چند لحظه در

کنم. آنقدر در هش میمانم و نگایهمان حالت م

افکارش غرق شده که حتی متوجه حضور من هم 

نشده! همان لباس های دیشبش را به تن دارد و 

صورتش همچنان رنگ پریده و موهایش هنوز هم بهم 

 آید. ریخته به نظر می

 

چند لحظه ی دیگر هم صبر کرده و سپس، قدم های 

جه آمدنم باالخره متو کشم.آرامم را سمتش می
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شود. این را از گرفتن نگاهش از رو به رو و چرخش می

فهمم! کنارش سرش به سمت مخالف من، می

زنم. سرش را سمتم نشینم و به آرامی صدایش میمی

کند. بی اهمیت به کم محلی چرخانده اما نگاهم نمی

گذارم. اش، دستم را باال آورده و روی پیشانی اش می

و باالخره، نگاه فهمم را می ی که می خوردتکان ریز

افتد. قلبم از دیدن چشمان تب گیجش در نگاهم می

گیرد. دار و خوش رنگش، دیوانه وار تپیدن را از سر می

شود که من مواخذه تبش قطع شده اما این دلیل نمی

 اش نکنم! 

 

دستم را پایین کشیده و اخم کم جانی میان ابرو هایم 

 دهم:جا می

 خوای؟!اینجا چی می ت کنی یزدان،باید استراح تو-
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نگاهش را از نگاهم گرفته و باز به رو به رو خیره 

 شود. مثل اینکه حرفی برای زدن ندارد!می

 چیزی خوردی؟-

 

و باز هم سکوت! انگار به همان یزدان دو ماه پیش 

 داد!زد و جوابم را میبرگشته که زورکی حرف می

واست آماده  س من یه چیزیمثل اینکه نخوردی. پ-

 کنم!می

 

شوم و قدم هایم را سمت آشپزخانه از جا بلند می

کنم. چرا که با کشم، اما میانه ی راه، توقف میمی

 گوید:صدایی گرفته، به تندی می
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 خوام!من چیزی نمی-

 

کنم. برگشته و چند لحظه ای در سکوت نگاهش می

با لحنی پر از همچنان خیره به رو به رو ست وقتی که 

 هم:دتاسف جواب می

بخاطر همین لجبازیاته که این حالته. بدنت ضعیف -

شده. فشار روت زیاده و تب و لرز دیشبت نتیجه ی 

فشار های روحی و روانی و همینطور ضعیف شدن 

بدنته. بعد تو هنوزم سفت و سخت وایسادی پای 

 خوای...لجبازیات و نمی

 

ن از جا ه یک باره یزداماند چون بحرف در دهانم می

ده و با صورتی که عصبی بودنش به وضوح بلند ش

آید. در یک لحظه، خاطره ای برایم پیداست، سمتم می
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شود. اولین باری که با یزدان دعوایم شده تداعی می

بود، درست روز دادگاه علی! آن روز هم دقیقا همین 

اتفاق افتاده بود. او میان حرف های من، یکباره و 

حرف هایم را به  د شده بود و منبی از جایش بلنعص

 فراموشی سپرده بودم.

 

 قندسیاه #

 320پارت#

 

کند، میان خاطراتی که مغزم در صدم ثانیه دوره می

تپد. علت خوف قلبم را قلبم از ترس محکم تر می

ترسد که مثل همان روز، یزدانی رو ببینم فهمم! میمی

را از  ه ام بجود و منخواهد خرخرکه رحم ندارد. که می

ن محو کند. اما خودم به ترسِ قلبم نیشخند روی زمی
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کند با من! او من را رفیق زنم! یزدان چنین نمیمی

 داند! من را دوست دارد!کوچولویش می

 

ثانیه ای از این فکر نگذشته، که مچ دستم به شدت 

رود و من را پشت شود. سمت اتاقش میکشیده می

ه قدی اتاقش قتی مقابل آیینکشاند. وسرش می

رسیم، دستم را رها کرده و من را با خشونت مقابل می

ایستد. دهد و خودش هم پشت سرم میآیینه قرار می

شناسم! با بینم که نمیاز داخل آیینه، یزدانی را می

وجود آنکه هنوز هم نشانه هایی از مریض احوالی اش 

بی  در صورتش پیداست، اما چهره اش عصبی تر و

 همیشه است.رحم تر از 
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منِ حیرت کرده را محکم مقابل آیینه نگه داشته و در 

لرزد از میان دندان حالی که صدایش از عصبانیت می

 غرد:هایش می

 بینیش؟می-

 

 کشد:کند و اینبار داد میمنگ و مات نگاهش می

بینیش یا نه سروین پایدار؟ این مردی که توی می-

 یش؟بینآینه هست رو می

 

کنم دهم. احساس مین میرم را تکامسخ شده س

 قدرت تکلم و تفهیم اتفاقات از من سلب شده!

من یزدانم. یزدان سی و یک ساله ای که از هفده -

هیجده سالگی، تک و تنها بودم. هیچکس رو نداشتم 
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که نه ازم مراقب کنه و نه برام غذا درست کنه و نه 

و تا االن که وقتی مریض بشم ازم پرستاری کنه. 

ندم. من به کمک هیچکس  علل بینی زنده مویم

الخصوص تو، احتیاجی ندارم! من همینم. همینی که 

کنی. همینقدر بیشعور و بی رحم و داری نگاش می

شکنم و ذره ای واسم مهم نیست که نامرد. دلت رو می

. خوب تو چشام نگاه کن. کنیچه حسی پیدا می

ت. پس نیست. هیچی نیسبینی؟ هیچ حسی توشون می

تونم گلیم خودم رو گران من نشو. من هم میاینقدر ن

تونم با تو هر جور که دلم از آب بکشم بیرون، هم می

 . فهمیدی؟خواد رفتار کنممی

 

زند و من شناسد حرف میاو از یزدانی که خودش می

آورم. یادم یزدانی که خودم شناخته ام را به خاطر می
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علی حالم نامزدی ام با  ی برای بهم زدنآید که وقتمی

بد بود، اجازه داد روی شانه اش گریه کنم و مقابل 

آورم که وقتی عسل از من طرفداری کرد. به یاد می

برای رفتنش به مهمانی نگران بودم، اجازه داد بغلش 

کنم و بعد، به روش خودم به من قول داد که سالم 

تمام  را در خطر بود،آورم که وقتی البرگردد. به یاد می

وسط گذاشت تا نجاتش بدهد چون الرا  توانش را

آورم که وقتی حالم بد بود، من خواهر من بود! به یاد می

را به بام تهران برد و برایم لبو و باقالی خرید تا حالم 

آورم که در دربند، نگران سرما را عوض کند. به یاد می

وشحال کردنم، آورم که برای خخوردنم بود. به یاد می

وار شد و همان شب وقتی ناراحتم ا من تله سیژ سب

کرده بود، به قشنگترین روش ممکن، ناراحتی ام را 

شناختم. نه آن رفع کرده بود. یزدان اینی بود که من می
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زد. نه آن دیوی که از چیزی که خودش از آن حرف می

 خودش در سرش ساخته بود!

 

 قندسیاه #

 321پارت#

 

و از روی هایش می گذارم وی یکی از دست دستم را ر

چرخم و نگاه کنم. آرام میبازویم جدایش می

دوزم. وقتی لب از هم باز خونسردم را به نگاهش می

کنم، صدایم از همیشه مطمئن تر و مصمم تر از می

 است!

تو یزدانی هستی که دلم رو بار ها شکستی، اما -

نی هستی بعدش، ده برابرش خوشحالم کردی. تو یزدا

اخالق بد داری. کلی ضعف  بدی داری. کلی که کلی
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داری، ولی کنارشون کلی خوبی هم داری. تو خوب 

 مطلق نیستی، ولی بد مطلق هم نیستی. 

 

بینم. کالفگی، در صورتش، چند حس را همزمان می

نگرانی، ناباوری و قوی تر از تمام اینها، ناراحتی! غم 

 ناپذیر از این مرد  شده!... عضوی جدا انگار

خوام صدات رو بشنوم. بسه سروین. بسه! نمی-

خوام این حرفای حال به هم زنت رو بشنوم. حالم نمی

 خوره!از این جمله های امیدوارانت بهم می

 

شکند! اما من همیشه همه را شکند! بد هم میدلم می

کنم حال درک کرده ام و این بار هم رویش! درک می

 ویم:گفقط با لبخندی تلخ می بدش را و
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باشه. من میرم. هروقت اعصابت آروم تر شد بگو -

بیام که حرف بزنیم چون االن حرف زدنمون هیچ فایده 

 ای نداره.

 

گویم، کیفم که روی تختش گذاشته بودمش این را می

دارم و مقابل اویی که سینه اش از عصبانیت را بر می

مر نگاه زهردارش را شود و دست به کباال و پایین می

اق را دارم که یکهو، ن دوخته، قصد خروج از اتبه م

وقتی در چهارچوب در و پشت به او ایستاده ام، 

 شوند.صدایش را شنیده و پاهایم به زمین میخ می

 میشه برای همیشه بری؟-

 

 شود. کنم قلبم از جا کنده میبه یکباره احساس می

 چشمم بهت نیفته؟میشه بری یه جایی که کال -
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نشیند. یزدان هارچوب در میآید و روی چدستم باال می

 کشد!دست از کشتنِ من نمی

میشه نباشی کال؟ میفهمی که تحمل اینجا بودنت رو -

 ندارم؟

 

چرخند؟ انگار ترکش خمپاره هایی که چرا پاهایم نمی

 یزدان سمتم روانه کرده، به پاهایم اصابت کرده اند!

شکنم یکم بهت بر دلت رو می چرا هر جوری-

الی کنم از خوره؟ دیگه چجوری باید بهت حینم

 خوره؟وجودت حالم بهم می

 

 نه! من نباید گریه کنم!
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از اولشم ازت بدم میومد. یادته؟ اینقدر خودت رو -

چسبوندی بهم که مجبور شدم توی گروهمون قبولت 

کنم. همیشه با فوضولیای بی جات خودت رو توی یه 

کردی. منم از ایی که بهت مربوط نمیشد جا میماجر

 کردم.یسر اجبار قبولت م

 

به گمانم یکی از ترکش ها در گلویم خورده. وگرنه این 

 حجم از سوزش و درد در گلویم طبیعی نیست!

تونم تحملت کنم. خسته ولی دیگه بسه. دیگه نمی-

شدم از بس توی دست و پام دیدمت. خسته شدم از 

ردی توی زندگیم. برای همیشه برو بس فوضولی ک

سروین. برو. اگه واقعا یه ذره غرورت برات مهمه، 

 دیگه دور من نچرخ!
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غرور؟ غروری برایم گذاشته ای که دیگر برایم مهم 

چرخند؟ چرا جان تکان باشد؟ لعنتی چرا پاهایم نمی

 کنم؟ دادن به پاهایم را پیدا نمی

 

یه جوری برو یه جوری برو انگار هیچوقت نبودی. -

 دیگه هیچوقت چشمم بهت نیفته.

یه جوری میرم که هیچوقت یادت نره چجوری خردم -

 کردی!

 

همین یک جمله ای که با صدای پر بغض و لرزان، اما 

آورم، برای جان گرفتن پاهایم نفرت بارم به زبان می

چرخم، بلکه قدم های محکمم را ست. نه تنها میکافی

رسم، چنان کشیده بلش میمقاسمتش کشیده و وقتی 

خوابانم که صورتش به سمتی کج ای در گوشش می
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کنم! افتد. گریه نمیشده و کف دستم به سوزش می

 نباید بکنم!

حاال دیگه هیچوقت یادت نمیره چجوری باهام حرف -

زدی یزدان کیانی. هیچوقت یادت نمیره. همیشه در 

 رفتبرابرت سکوت کردم و برای همینم همیشه یادت 

دل شکستن هاتو. حاال دیگه بهت ثابت شد منی که 

دیشب با همین دستام حوله خیس کردم و گذاشتم رو 

تونم با همین دستام یه جوری بزنم تو پیشونیت، می

گوشت که برق از چشمات بپره. بهت ثابت شد اگه 

 مهربون بودن بلدم، بی رحم بودنم بلدم.

 

 کند!کند. اصال نگاهم نمینگاهم نمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بینی! چون نم میرم و دیگه هیچوقت منو نمیاال-

مطمئنا غرورم برام خیلی مهم تر از آدم بی چشم و 

 رویی مثل توئه.

 

باالخره، سرش را سمتم کشیده و چشمان یخی اش را 

دوزد. من از عصبانیت به چشمان خون گرفته ام می

زنم اما او، بر خالف چند دقیقه ی پیش، نفس نفس می

 تر از همیشه!ام آرام است! آر

 برو! خداحافظ.-
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 یزدان#

 

 در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن"

 "رودمن خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می

 

وقتی صدای بلند به هم کوبیدن در خانه در گوش هایم 

بندد و تازه نشیند، این شعر در سرم نقش میمی

ا رفته! رفته و انگار همه چیز اقعفهمم که سروین... ومی

را با خودش برده! همه چیز را به جز سوزش چشمانم، 

 گلویم، یک طرف صورتم و بیشتر از تمامی اینها، قلبم!

 

دهم و غده ی آبِ گلویم متورم شده ام را قورت می

شود. نفس هایم یکی رشد کرده در گلویم بزرگ تر می
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قلب زبان بسته  الِکنند و حدر میان راه خروج پیدا می

ام از همیشه بدتر است! از همیشه بدتر! به گمانم با 

خواهد خواهد بگوید که نمیمحکم تپیدن هایش می

داخل بدن من باشد! حتی او هم از من بیزار است. 

 مثلِ... سروین! 

 

شود! گویی حقیقت به یکباره بر فرق سرم کوبیده می

چشم که تنم یکپارچه گوله ای درد می شود وقتی 

آورم. اگر سروین بندم و لحظات قبل را به یاد میمی

ایستاد، اگر موقع گفتن آن جمالت، پشت به من نمی

کرد، هیچ گشت و نگاهم میمیان حرف هایم بر می

توانستم بزنم. توان گفتنشان کدام از آن حرف هارا نمی

دانم از این بابت باید خوشحال را نداشتم و حاال نمی
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شود از آنکه سروین از حت! اصال مگر میاراباشم یا ن

 من بیزار شده، خوشحال باشم؟

 

آورم شوم و دوباره به یاد مینیشخند پر دردم، بلند می

که سروین رفته! گفته بود دیگر هیچوقت من را 

بینی. گفته بود! خودم شنیدم! یعنی واقعا دیگر نمی

 بینمش؟نمی

 

باز شده و قدم ره چشمانم شبیه به برق زده ها، به یکبا

شوند. در دلم های پر سرعتم، سمت پنجره کشیده می

کنم که هنوز نرفته باشد. اگر واقعا راست دعا دعا می

گفته باشد و دیگر نتوانم ببینمش، این آخرین فرصت 

 من است! 

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

پرده را کنار زده و نگاهم را به حیاط بزرگ خانه ام 

در حیاط نگاهش را دوزم. نزدیک به در ایستاده و می

کنم چرخاند. پر شدن چشمانم را احساس میخانه می

دهم. عاشق حیاط این و آب گلویم را باز هم قورت می

خانه بود! عاشق حیاط خانه ی من بود اما عاشق خود 

 من نه! برعکس من!

 

کنم و آخرین تصویری که از او خوب نگاهش می

ا ی نگاهم رسپارم.انگار سنگینبینم را به خاطر میمی

کشد و نگاهم کند. سرش را باال میاحساس می

تواند از این فاصله، درد و غم چهره ام را کند. نمیمی

 کنم:تواند ببیند که زیر لب زمزمه میببیند. حتی نمی

گفت. تو برام با رضا نه، با همه ی آدما رضا راست می-

کنی خانم دکتر! برای همینم باید بری. من خود فرق می
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تونم رو بلد نیستم. هیچوقت بلد نبودم. نمی خواه بودن

تورو پیش خودم نگه دارم وقتی علی دوستت داره و تو 

تونم به علی خیانت کنم. حاال علی رو دوست داری. نمی

ریزم، که فهمیدم حتی با دیدن خوابت چجوری بهم می

دونم حاال که فهمیدم چیکار کردی باهام، حاال که می

ن اگه بمونی این حسِ کوفتی ، برو! چوحسم بهت چیه

 کشه منو. می

 

سروین نگاهش را از من گرفته و بغض گلویم را نه، 

گردد، نفسم تنگ تر گیرد. وقتی بر میتمام جانم را می

 شود و صدایم پر درد تر:می

برو و ببخش منو. ببخش که ناراحتت کردم. ببخش -

یگه که نتونستم رفیق خوبی باشم واست، آخه تو د

 نبودی برام! رفیق 
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توانم نگاه کنم. پرده از کند و من دیگر نمیدر را باز می

افتد و کف دستم روی شیشه ی پوشیده با دستم می

نشیند. من گریه کردن بلد نیستم! پس به درد پرده می

 خندم!آور ترین شکل ممکن می

 خداحافظ دوست داشتنی ترین دوماه زندگیم.-
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شود، اولین چیزی که به نه که به رویم باز میدر خا

آید، نگاه پر محبت بابا صادق است که با چشمم می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کند. با سالمی آرام، دستم را جلو دلتنگی بر اندازم می

برم تا در دستش بگذارم، اما او انگار دلش برای می

شده که در آغوشم یزدانِ بی معرفت زیادی تنگ

کمرم، همانطور که عقب  ضربه ی بهکشد و با چند می

 گوید:کشد میمی

کرده  چه عجب، چشم ما به جمالتون روشن شد عزیز-

 ی یلدا خانم! 

 

 رسد:بینم به گوشم میصدای مامان از جایی که نمی

 یزدان مادر؟ -

 

بعد از یک هفته ی نفرت باری که به بدترین شکل 

به  ممکن گذرانده بودم، با شنیدن صدای مامان لبم

 شود. باز می لبخند
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 جانم؟ -

 

بابا دست پشت کمرم گذاشته و همانطور که حالم را 

کند. مامان به پرسد به پذیرایی راهنمایی ام میمی

کشد. سپس یک طرف پیشوازم آمده و به آغوشم می

صورتم را بوسیده و دستان تپلش را دو طرف صورتم 

 زند:گذارد و با نگرانی لب میمی

 خوری اصال؟زی میشدی یزدان. چیالغر -

 

بوسم، سرم را بوسیده و من دستش را گرفته و می

 دهم:جواب می

خورم، شما که از شکمو بودن من خبر داری، لیال می-

 کجاست؟
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بشین مادر تا یه چیزی بیارم بخوری. لیال هم توی -

 اتاقشه.

 

رود و من کنار بابا روی مبل های مامان به آشپزخانه می

نشینم. نگِ سلیقه ی مامان یلدا میراحتی آبی و سفید ر

به جای آنکه بابا از کار و بار بپرسد، منم که باید 

بپرسم! در طول این دوماه، زحمت چرخاندن فروشگاه 

به عهده ی بابا صادق بوده و برای حمایت های 

 همیشگی اش پایش را هم ببوسم کم است!

 

آورد و طاقت نمیکنم، دلم کمی که با بابا صحبت می

دانم که اگر شوم. میای سر زدن به لیال از جا بلند میبر

سه ساعت هم همینجا بنشینم، از اتاقش بیرون 
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داند برادرش آمده و البته اگر من را آید. با آنکه مینمی

 برادرش بداند! 

 

گیرم. چند ثانیه ای زنم و جوابی نمیتقه ای به در می

ه آرامی زنم و بر به در میصبر کرده و دو تقه ی دیگ

 کنم:صدایش می

 لیال؟-

 

تواند ساکت بماند و حدسم خیلی زود به حاال دیگر نمی

 شود.یقین تبدیل می

 بیا تو.-
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کنم، موجی از تاریکی رو صورتم در را که باز می

برم و صدایش خورد. دستم را سمت کلید برق میمی

 شود:بلند می

 روشنش نکن. -

 

ع نور اتاق به دیک تختش، تنها منبچراغ خواب نز

دهم رود. خودش را در تاریکی تشخیص میشمار می

که روی تختش نشسته و پاهایش را در شکمش جمع 

کرده. به گمانم دستانش را هم دور زانوهایش حلقه 

 کرده و به نقطه ای خیره مانده. ژست همیشگی اش!

 

 زنم:بندم و لب میدر را پشت سرم می

 یای بیرون پیش ما؟چرا یکم نم-
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 دهد:مثل همیشه، رک جواب می

 حوصله ی جمع خانوادگی رو ندارم.-
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چرخانم. دهم و نگاهم را در تاریکی اتاق میابرو باال می

بینم و پایم پیش صندلی مقابل میز آرایشش را می

رود. نگاهش کرده و لحنم را لبریز از نرمی و نمی

 کنم:میمالطفت 

 خوبی؟-
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کند. صورتش را سمتم چرخانده و نگاهم میسرش را 

دانم که دارد نگاهم بینم اما میبه خوبی در تاریکی نمی

 کند.می

 شینی؟چرا نمی-

 اینجوری راحت ترم.-

 

 چرخاند:سرش را دوباره می

 نیستم!-

 امروز نوبت دکترت بود آره؟-

 

 شود:صدای نیشخندش به خوبی شنیده می

 وین بهت گفت نه؟سر-
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کنم! نه آنکه نخواهم جواب بدهم، فقط با یسکوت م

کند و دوباره یادآوری شنیدن نامِ سروین، زبانم قفل می

شود که چقدر دلم برایش تنگ شده! چقدر این ام می

روز ها دوست دارم زنگش زده و صدایش را بشنوم و 

 چقدر او دور است! چقدر دور است...

 

جواب  ه ست نه بهم سر زده و نهچیشده که یک هفت-

 زنگامو میده؟

 

بینی، راست پس وقتی گفته بود هیچوقت من را نمی

گفته بود! او حتی قید خواهرم را زده و... آخ از تو 

 سروین! آخ!

 

 دونی چشه! پس بگو بهم!دونم که تو میهوم؟ می-
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به اینجا آمده بودم تا بعد از یک هفته، بتوانم فقط چند 

آخر دخترکِ مو س بکشم. چند ساعتی نگاه ساعتی نف

فرفری را از ذهنم محو کنم و فراموش کنم چقدر دلم 

برای صدای خنده هایش تنگ شده، اما انگار با اینجا 

 آمدنم همه چیز را برای خودم بدتر کرده ام!

 

 نگو که ناراحتش کردی! -

 

زد. اما سالها بود که لیال دیگر به من طعنه و کنایه نمی

به زندان افتاده، انگار روزی که نسیم رفته و علی از 

دوباره برگشته ایم به چندین سال قبل و لیال شده 

 همان دخترک پر نفرت سالها پیش.
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 اونم از خودت روندی؟ اونم خسته کردی؟-

 

 آیم:گلویم را صاف کرده و باالخره به حرف می

 دونم چرا جوابت رو نمیده. ربطی به من نداره.نمی من-

 

 خ!خندد! پر تمسخر و تلمی

تونه فرق بین دروغ و راست تورو هیچکس نمی-

 تونم!بفهمه. اما من می

 

پاهایم دیگر توان ایستادن ندارند. پایین تختش 

دهم. نیم رخم نشینم و کمرم را به تختش تکیه میمی

 سمت اوست و یک دستم روی پای جمع شده ام.
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فهمی چرا میپس اگه فرق بین دروغ و راستم رو -

 نکردی که من قصدم بد نبود؟هیچوقت باور 

 

کند. صدایم درد دارد! این را هرکس باالخره سکوت می

 فهمد!نفهمد، لیال می

 

 کنی؟چرا پونزده ساله که داری شکنجم می-
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 لرزد:صدای او هم از بغض می

 چون پونزده ساله که دارم شکنجه میشم.-
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 ی!تو که توی چیزی مقصر نبودبرای چی؟ -

 

 زند.با بغض، پوزخند می

تو چی؟ تو که مقصر بودی! پس باید شکنجه بشی -

 نه؟

 

حرف زدن با لیال راجع به موضوعی که بارها در موردش 

بحث کرده ایم و به نتیجه ای نرسیده ایم، هیچ فایده 

 ای ندارد!

 

 آره. درست میگی. حق با توئه!-

 

 ریزد:آرامش میتمسخر از صدای 
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اییت باعث نمیشه فراموش کنم که چه این مظلوم نم-

بینی؟ حتی سروین هم آدم غیر قابل تحملی هستی! می

 نتونست تحملت کنه!

 

مانم. سمتش چرخیده و به تندی دیگر ساکت نمی

 دهم:جواب می

سروین ارتباط خاصی با من نداشت که بخواد تحملم -

ته بودم حواسش به کنه یا نکنه. من فقط ازش خواس

 ن!تو باشه همی

 

شود و سکوتی خوف آور، میانمان را فرا حرفم تمام می

شوم و چه گاف بدی داده ام! گیرد و تازه متوجه میمی

دانست که به سروین گفته ام رفت و آمدش را لیال نمی

مان زیاد کند و به گمانم... بدجور گند زده ام! به خانه
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ه ه و صدای باال رفته ی لیال، باین را از لحن پرخاشگران

 توان فهمید!خوبی می

 

خوای بفهمی؟ من نیازی به کمک تو ندارم. چرا نمی-

خوای ادای کسایی رو در بیاری که چرا همیشه می

 نگرانن و حواسشون به همه چیز هست؟

 

 زدم!حرفی ندارم بزنم و اگر داشتم هم نمی

 

. به کشیدی بیرونگفتی علی رو میاگه راست می-

داشتی؟ من خر رو بگو که اندازه ی همین هم عرضه ن

تونی واسش یه کردم تو میامید داشتم بهت. فکر می

کردم این یک دفعه نا امیدم کاری بکنی. فکر می

 کنی یزدان!نمی
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 گیرد!بغض صدای او و گلوی من فرا می

 

دلم براش یه ذره شده! از آخرین باری که دیدمش دو -

 گذره. ماه می

 

رحمی کرده و با آنکه حال با آنکه او همیشه در حقم بی 

من از لیال خیلی بدتر است، اما من مثل همیشه، دلم 

 شود!برای درد صدایش تکه تکه می

 

 چرا نمیری ببینیش؟-
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کشد و با صدای گرفته اش، آرام تر بینی اش را باال می

 دهد:از چند لحظه ی قبل جواب می

که رفتم دیدنش قول دادم که با چه رویی؟ اون اوال -

 ارمش بیرون. االن من با چه رویی برم ببینمش؟بی

 

 درست مثل منی که روی دیدار با علی را ندارم!

مثل منی که دلم برایش تنگ شده و پایم برای مالقات 

رود. چقدر این روز ها، از کسانی که با او پیش نمی

دوستشان دارم دورم و چقدر بر خالف همیشه، از 

از سروین بدتر از تنهایی فراری ام! اما درد دوری 

ست. برای تجربه ی روز های خوب با دوری از علی

علی امیدی دارم اما برای تجربه ی فقط و فقط یک بار 

دیگر در آغوش کشیدن سروین... هیچ امیدی نیست! 
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من از دستش داده ام و حقیقتی تلخ تر از این وجود 

 دارد؟

 

 قندسیاه #
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 زدان!دلم برای خونه باغ تنگ شده ی-

 

حاال دیگر، نه صدایش تمسخر آمیز است و نه پر 

نفرت. حاال در آوای نغمه ی غم ناکش، چیزی جز یک 

 بینم!دختر بی پناه رنجیده نمی

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم. برق سمتش چرخیده و در تاریکی نگاهش می

چشمانش در همین تاریک و روشن اتاق هم دلم را 

 لرزاند. می

 

منو تو و سامان و دلم واسه اون روزا تنگ شده. که -

شدیم و توی خونه باغ بابا بزرگ عسل و علی جمع می

 کردیم. یادته؟وسطی بازی می

 

خواهد! و چقدر چقدر این روز ها، دلم گریه کردم می

 زنند. آدم ها به این خواسته ی قلبم دامن می

 

 کنم:سرم را به سختی تکان داده و زمزمه می

 خوب یادمه!-
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 کند:ریه میلیال حاال آشکارا گ

چیشد که اینجوری شد یزدان؟ اون از سامان، اون از -

علی، این از من و تو. خوب خوبمون عسله. یادته شبای 

انداختیم و ستاره تابستون کنار هم رو پشت بوم جا می

دادیم؟ بعد هرکدوممون از هارو به هم دیگه نشون می

زندگی کدوممون شبیه آرزوهامون  گفتیم.آرزوهامون می

شد؟ من کی خواستم این دختر افسرده ی بی هدف 

باشم؟ کی خواستم که خواسته ی هر روز و هر شبم 

 مرگ باشه؟

 

خواهد همراهش خواهد بغلش کنم. دلم میدلم می

 گریه کنم و توانایی انجام هیچکدام را ندارم!
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وین رو خوام علی رو بیاری بیرون. ولی الاقل سرنمی-

کنم نسیم هنوزم یبرگردون. وقتی هستش حس م

دونم چی توی زندس. وقتی هست حالم بهتره. نمی

وجودش داره ولی حالم با وجودش بهتره. با اینکه باید 

برای اینکه از علی جدا شده ازش بدم بیاد ولی اصال 

حس بدی بهش ندارم. حتی وقتی دیدمتون که چقدر با 

ای جفتتون چیزی رو دیدم هم خوبید و وقتی توی چش

دم بازم علی کسی رو که دوستش داشته از که فهمی

دست داده و اونو بازم به تو باخته، ولی از دست 

دونم چرا. فقط هیچکدومتون عصبی نشدم. بازم نمی

دونم که باید برش گردونی. من توی این حال، اینو می

خوام ازت. بعد از این فقط یه دوست شبیه سروین می

 جنابِ برادر؟سال، خواسته ی زیادی ازت دارم  همه
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این را برای تو می گویم و مخاطبم تو هستی. سروینِ 

پایدار، خانم دکترِ بامزه ی چال دار زبان دراز، دخترک 

باهوشِ سمج و لجباز من، تو با قلب آدم ها چه 

روی، آدم باید فانوس کنی که وقتی میکنی؟ چه میمی

کنی ات بگردد؟ چه میرا در پیدست بگیرد و کوچه ها 

ه یک آن به خودم آمدم و دیدم تو برایم دیگر رفیق ک

کنی که لیال به من کوچولوی همیشگی نیستی؟ چه می

کند تورا برایش بیاورم؟ تو با احساس التماس می

کنی؟ تو چه کسی هستی سروین؟ توئه آدمها چه می

ه به لعنتی چه کسی هستی؟ لیال چه می گوید؟ تورا شبی

م با نسیم زندگی کردم و بیند؟ یک سال و نینسیم می

کنم را هیچوقت حسی که دارم در این دو ماه تجربه می

کردم حسی با نسیم تجربه نکردم! همیشه گمان می

دانستم که به نسیم دارم، نامش عشق است. نمی

. همین عشق واقعی یعنی چه! عشق واقعی همین است
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ین که از تصور هیچوقت حسی که من االن دارم. هم

خواهد از جا کنده شود و قسمت لبم میندیدنت، ق

کردم دیگر جالبش آنجاست که من قبل از تو گمان می

 قلب ندارم. تو با زندگی من چه کرده ای؟

 

 قندسیاه #
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با صدای لرزان لیالیی که به غمگین ترین حالت ممکن 

این روز ها ساعت زند، از حرف زدن با کسی که زار می

کنم، دست بر با او درد دل  میهای طوالنی در دلم 

 دارم.می

دیگه خسته شدم یزدان. توی این دوماه لحظه ای -

نیست که به خودکشی فکر نکنم. قبال انجامش دادم و 
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دونی ترسی ندارم از انجامش. فقط از یه چیز می

ترسم و اونم اینه که نمیرم. نمیرم و بعدش بخوام می

 نگاه ترحم آمیز بقیه رو تحمل کنم. 

 

چقدر لیال شبیه من است! حتی همین خصوصیتش که 

 دوست ندارد کسی ترحم خرجش کند.

 

توانم بنشینم و فقط شنونده باشم. دیگر دیگر نمی

آورم. گریه های پر درد و حال بدش را طاقت نمی

خودم را باال کشیده و به محض آنکه روی تختش 

شت گردنش گذاشته و لیال را سمت نشینم، دست پمی

کند، بلکه پیشانی اش کشم. نه تنها تقال نمیمی خودم

را روی سینه ام گذاشته و گریه های بلند بلندش را از 

 گیرد.سر می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

گذارم خوب خودش را خالی کنم و مینوازشش می

سوزد! یک آدم چقدر باید کند. دلم به حالش عجیب می

کسی گریه کند که نیم  حالش بد باشد که در آغوش

هایش به همان آدم بر می گردد؟ به  بیشتری از درد

 گوید:راستی که حضرت موالنا عینِ حقیقت را می

 "از همانجا که رسد درد همانجاست دوا"

 

شود، سعی دارد با آستین های بلند وقتی از من جدا می

تیشرت گشادش، اشک هایش را پاک کند و با آن 

 ه اش حرف بزند:صدای به شدت گرفت

. خیلی وقته ندیدنت درست، برو پیش مامان اینا-

 دلشون برات...
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بی توجه به صحبت هایش، دست زیر چانه اش 

گذاشته و به این ترتیب جمله اش نصفه و نیمه 

آید، با اطمینان ماند. سر پایین افتاده اش که باال میمی

 زنم:لب می

م علی رو فقط سروین رو نه لیال... هم سروین، ه-

 برات میارم. قول میدم.

 

شوند. اینبار جفت دست هایم باره چشمانش پر میدو

 گذارم.را دو طرف صورتش می

بخشی، اگه اینجوری میشی اگه اینجوری منو می-

همون لیالی پونزده سال پیش، هر جور شده برشون 

 گردونم.می
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در سکوت مطلق، فقط با چشمان پر اشکش نگاهم 

 کند. می

 

دستانم را نفسی عمیق، چشم از چشمانش گرفته و  با

 گویم:کشم. از جا بلند شده و میپایین می

اگه میشه یکم بیا بیرون. خیلی وقته چهار نفری جمع -

 نشدیم دور هم دیگه.

 

دهد و من هم دیگر حرفی عکس العملی نشان نمی

روم اما به زنم. عقب گرد کرده و سمت در مینمی

کنم، لیال صدایم در را کمی باز میمحض آنکه الی 

 ند:زمی

 یزدان...-
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چرخانم. ایستم و سرم را سمتش میسر جایم می

ست که من نشسته بودم. همچنان خیره به همان جایی

گذارد و لحظاتی بعد، به آرامی لب زیاد منتظرم نمی

 زند:می

 میگم. خیلی به هم میاید. تو و سروین رو-
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 ست؟زند! لیال جدیخشکم می
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مثل یه خواهر بود  می ترین رفیقم بود،نسیم صمی-

برام، اما من هیچوقت با ازدواجتون موافق نبودم. نسیم 

اصال شبیه تو نبود. اصال به هم نمی اومدین. 

خواد تورو، اما هیچوقت دونستم چندین ساله که میمی

م دونستسعی نکردم با هم جورتون کنم، چون می

چیزی  تونی عاشقش بشی. نسیم اونهیچوقت نمی

 خواستی. نبود که تو می

 

چرا باید این حرف هارا حاال بزند؟ چرا این هارا دوسال 

 پیش نگفت؟ چرا گذاشت این اشتباه را بکنیم؟

 

شاید با خودت بگی چرا هیچوقت مخالفتم رو نشون -

ندادم. ولی راستش ترسیدم از اینکه مخالفت کنم و تو 

نعت شم. خوام ماکر کنی چون باهات مشکل دارم میف
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کنی چون دوستم برام مهم تره، گفتم البد فکر می

خوام زندگیش رو با ازدواج با تو خراب کنم. نمی

ترجیح دادم سکوت کنم و بذارم هر جوری که 

 خواید عمل کنید. می

 

شود. شود. لیال هنوز هم نگران من مینفسم تنگ می

 نمرده ام!من هنوز برایش 

 

زدواج کرده بودی، هر بار توی اون مدتی که با نسیم ا-

کردم، تو چشای نسیم کلی شوق و ذوق نگاهتون می

دیدم اما توی چشای تو... هیچی! حتی شب می

گرفت ازدواجتون مثه یه تیکه یخ بودی. هربار دلم می

 از دیدنت ولی چیزی بود که خودت انتخاب کرده بودی.
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دهم و دستگیره ی در را میان رو میآب گلویم را ف

 فشارم. تانم میانگش

 

اما اون شب که رفته بودیم دربند، هربار نگاهت -

دیدم که سالها بود کردم یه چیزی توی صورتت میمی

ندیده بودم. یه جوری با ولع و دلتنگی سروین رو نگاه 

کردی که همونجا فهمیدم دلتو بدجور باختی. سی و می

رت گذشته و این اولین باره که همچین یک سال از عم

بینم. پس حاال که بعد این همه سال زی ازت میچی

 برات اتفاق افتاده... از دستش نده!

 

دوست دارم داد بزنم من از دستش داده ام! من دیگر 

گویم. یک جمله سروین را ندارم، اما فقط یک جمله می

 پر از درماندگی و استیصال!
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 پس علی چی؟-

 

در کشد و همانطور که پاهایش را جایش دراز میسر 

 دهد:کند جواب میشکمش جمع می

 دونی که علی چقدر برام مهمه...می-

 

کنم اندازد. احساس میوقفه ای میان حرفش می

خواهد چیزی بگوید اما مردد است. طوالنی می

 زند:کشد که لب مینمی

سروین خودش خواست از علی جدا بشه. جدا -

ز علی هم تقصیر تو نبود. خودش واسم شدنش ا

کرد که خانوادش تحت فشار گذاشتنش. در تعریف 

ثانی، اونم عاشق علی نیست! اگه عاشقش بود هرجور 

شده بود جلوی خانوادش وایمیساد. وقتی اینکارو نکرد 
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و اینقدر راحت دست کشید از علی، یعنی اینکه حسش 

اگه علی بیاد  کنمبوده. فکر نمیاونی نبوده که باید می

علی سر جریان نسیم بیرون هم سروین قبولش کنه. 

 به سروین بد کرده. سروین دیگه بهش اعتماد نداره.

 

 دهم:مصمم جواب می

 اما علی دوباره می تونه اعتمادش رو جلب کنه!-

 

 لیال انگار از دستم حرصش گرفته:

خوای دست از این فداکاریای مسخرت بکشی؟ نمی-

بعضی وقتا نیازه. مثل االن که اگه  خود خواه بودن

علی بشی خیلی بهتره تا اینکه مدیون دلت مدیون 

بشی. حماقت نکن یزدان. از دستش نده. پونزده سال 

پیش یه چیزی بهت گفتم و گوش نکردی، پونزده ساله 
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که داریم تقاص همون گوش نکردن تورو پس میدیم، 

ارده ایندفعه گوش کن به حرفم. من دیگه یه دختر چه

چیزا سرم پونزده ساله نیستم، بزرگ شدم و خیلی 

میشه. پس ایندفعه رو به حرفم گوش کن و... سروین 

 رو از دست نده! اون به تو خیلی میاد!

 

 قندسیاه #

 329پارت#

 

 

گوید! او به من گفته بود! گفته بود که لیال راست می

حرفی نزنم. التماسم کرده بود. گفته بود که نگفتنش از 

 تنش بهتر است. من گوش نکرده بودم. من گمانگف

کردم کار درست این است که همه چیز را به بابا می
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صادق بگویم. اما گفتنش باعث یک فاجعه شد. فاجعه 

ای که سالهاست اثراتش در زندگی تک تکمان 

 مشهود است. 

 

من شانزده ساله شده بودم و لیال چهارده ساله. سامان 

تازگی دیپلمش را گرفته بود. هیجده سال داشت و به 

ربازی برود و دلیل آنکه دانشگاه رفتن قصد داشت به س

را انتخاب نکرده بود را همه ی ما خیلی خوب 

خواست و تصمیم داشت دانستیم! او عسل را میمی

بعد از آنکه از سربازی برگشت، راجبش با بابا صحبت 

 کند. 

 

ط ماه خیلی خوب آن روز نحس را به یاد دارم! اواس

جمعه بود و من و مهر بود و هوا دلگیر و آسمان ابری. 
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لیال مدرسه نداشتیم. به همراه خانواده ی عمو به خانه 

باغ بابا بزرگ رفته بودیم تا از آخرین روز های 

دانستیم هوا که سرد شود، تعطیالت استفاده کنیم. می

 رویم. دیگر کمتر به خانه باغ می

 

اغ رسیدیم، بابا و عمو برای صبح همان روز که خانه ب

بیرون رفتند. من مشغول خواندن درس  انجام کاری به

های فردا بودم که دیدم سامان از خانه بیرون زد و 

پشت سرش، عسل هم رفت. مدتی بود که رفتار های 

 دادم. دیدم و اهمیت نمیمشکوکشان را می

 

همان موقع بود که لیال از آشپزخانه صدایم زد. به 

انه که رفتم و مامان و زن عمو را مشغول آشپزخ
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بت و غذا پختن دیدم. لیال سبدی به دستم داد و با صح

 مظلومیت گفت:

 چینی برام؟خرمالوهای باغ رسیده. یه چندتایی می-

 

 لپش را محکم چالندم و با خنده گفتم:

 تو خودت شکل خرمالویی. -

 

مشغول کمی بعد از خانه بیرون زدم و در انتهای باغ، 

م کم چیدن خرمالو های خوشرنگ شدم. سبد داشت ک

شد که با شنیدن صدایی، خشک شدم. از چهار پر می

پایه پایین آمدم و گوش تیز کردم. صدای گریه ی 

 رسید.کسی آمد و صدا از انباری ته باغ به گوش می
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سبد خرمالوهارا روی زمین گذاشتم و قدم های آرامم 

شدم، چه نزدیک تر میرا سمت انباری کشیدم. هر

آمد. ی عسل و سامان میشد. صداصداها واضح تر می

آدمی نبودم که فالگوش بایستم اما نتوانستم داخل 

انباری شوم. بی اراده پشت در ایستادم و به 

 شان گوش کردم.مکامله

میشه دست از سرم برداری؟ من یه غلطی کردم اون -

وام سامان. خچند بار باهات اومدم اینجا. دیگه نمی

 کنه.بابام اگه بفهمه پوست جفتمون رو می

 

سامان از همان بچگی، زورگو بود و پر مدعا! حاال که 

هیجده ساله شده بود، رفتارش بد تر هم شده بود. 

گوید باید چرخد و هرچه میکرد دنیا دور او میگمان می
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همه گوش به فرمانش باشند. بی توجه به گریه های 

 :عسل سرش داد زد

رفتارای این مدتت بخاطر یزدانه نه؟ همیشه -

دونستم چشمت دنبال اونه. تو هیچوقت منو یم

 همیشه همه ی توجهت برای اون بود! دیدی.نمی

 

نفسم حبس شده بود و چشمانم از آن گشاد تر 

 کرد.شد. عسل همچنان گریه مینمی

 

چه ربطی به یزدان داره؟ من اصال کاری به اون -

چه ایم سامان. مگه من چند سالمه که تو ندارم. ما ب

سال دیگه با بابات حرف میزنی که بیاین میگی دو

خوام خوام برم دانشگاه. میخواستگاریم؟ من می
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خوام. چرا پیشرفت کنم. من اصال این رابطه رو نمی

 داری؟فهمی؟ چرا دست از سرم بر نمینمی

 

 صدای سامان رعب انگیز شده بود وقتی گفت:

رت اگه بابا جونت بفهمه دختر دسته گلش شبا به نظ-

همه خوابن میاد اتاق من، چه حسی بهش دست که 

 میده؟!

 

 قندسیاه #
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کمرم لرزید! این سامان بود؟ سامان خودمان؟ چطور 

توانست عسل را اینطور تهدید کند؟ اصال این دو می
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نفر چطور توانسته بودند از اعتماد این دو خانواده 

 ور سو استفاده کنند؟ اینط

 

 کنی!مینه سامان تو اینکارو ن-

 

 صدای نیشخند بلند سامان در گوش هایم نشست.

 

اگه به دستت نیارم، مطمئن باش زوری اینکارو -

کنم. حتی شده با بردن آبروی جفتمون. پس به می

نفعته راه بیای باهام. امشبم همینجا منتظرتم. نیای 

میشم عسل. پس دختر دونی چه سگی خودت می

 خوبی باش.
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! نتوانستم جلوی خودم را خونم به جوش آمده بود

بگیرم. داخل انباری شدم و به خودم که آمدم، دیدم 

بدجور با سامان گالویز شده ام. بیشتر از آنکه بزنم 

خوردم اما تا جان داشتم تهدیدش کردم. گفتم دست 

ه چطور گویم کبردارد از کار هایش. گفتم به بابا می

ا و عمو سو کند. گفتم که از اعتماد بابعسل را تهدید می

گذارم چنین کاری کنی. استفاده کرده ای و دیگر نمی

گویم کنم، با خودم میحاال که به آن موقع فکر می

گذشتم و کاش آن روز بی توجه به هر دونفرشان، می

کردم، اما من آن لحظه واقعا خودم را درگیر نمی

حمل کنم! قصدم نه فوضولی بود و نه خود نتوانستم ت

توانستم ببینم که سامان با قط نمیشیرینی. من ف

زورگویی و بدجنسی، اینطور عسل را اذیت کند. عسل 

همیشه برایم شبیه به لیال بود و گذشتن از کنار این 

موضوع حتی با آنکه سن خیلی کمی داشتم، برایم 
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ی خونین و راحت نبود. تصمیمم را گرفته بودم! وقت

که به بابا  مالین از انباری بیرون آمدیم، مطمئن بودم

 صادق همه چیز را خواهم گفت.

 

مامان و زن عمو با دیدنمان به هول و وال افتادند. گمان 

کردند بر سر چیز مسخره و بچگانه ای بحثمان می

شده و کار به کتک کاری کشیده. خبر نداشتند قضیه از 

 این بدتر است!

 

ما شک کرده بود. وقتی تنها شدیم از من دلیل لیال ا

ن را پرسید و من همه چیز را برایش گفتم. دعوایما

کرد که حرفی به کسی نزنم. ترسیده بود! التماسم می

دانست اگر بابا بی ناموس بازی های سامان را می

گذارد. اما من مطمئن بودم که بفهمد، زنده اش نمی
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ن از اعتماد همه سو اگر نگویم، سامان و عسل همچنا

آورند. از ه بار میکنند و رسوایی بدی باستفاده می

طرفی دیگر، مشخص بود که سامان هر لحظه در حال 

تهدید کردن عسل است و این حجم از بیشرفی اش 

گنجید. به لیالی نگران و لرزان گفتم در مخیله ام نمی

فهمد. اما شاید او دخالت نکند! گفتم بچه است و نمی

 فهمید!فهمید! شاید بیشتر از من میشتر میبی

 

با به خانه بازگشت، او را گوشه ای از باغ وقتی با

کشیدم و ماجرایی که شنیده بودم، با کمی سانسور 

برایش گفتم. رگ های گردن و پیشانی اش بیرون زده 

آمد. تا به آن روز، بابا زدی خونش در نمیبود و کارد می

دانستم بودم و خیلی خوب می را اینقدر عصبانی ندیده

 ل این سامانِ یاغی بایستد. تواند مقابفقط بابا می
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اما دیگر، به ایستادگی بابا مقابل سامان نرسیدیم. چرا 

که سامان متوجه شد که من همه چیز را به بابا گفته ام 

و قبل از آنکه دست بابا به او برسد، از خانه فرار کرد. 

شب بود. ساعت از وقتی رفت ساعت هشت و نه 

همه ی اهالی  دوازده که گذشت، نگرانی هجوم آورد.

خانه فهمیده بودند که سامان کاری کرده که اینطور از 

دستم بابا فرار کرده اما کسی جز من، لیال و عسل از 

 ماجرا خبر نداشت.

 

ساعت نزدیک دو نصف شب بود که با صدای بلند رعد 

این هوای بارانی و برق از جا پریدیم. دیگر همه در 

خانه بازنگشته  نگران سامانی شده بودیم که هنوز به

بود. بابا و عمو لباس پوشیدند و دنبالش رفتند. عسل 
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گوشه ای در خودش جمع شده بود و لیال با حرص و 

دانست و من کرد. من را مقصر میغیض نگاهم می

همچنان سر سختانه پای کاری که کرده بودم، مانده 

 بودم!

 

سه و چهار صبح خواب به چشممان نیامد. نه از بابا تا 

عمو و نه از سامان خبری نبود! آسمان هنوز هم و 

 بارید و هوا سوز گرفته بود.می

 

 قندسیاه #
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یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

آفتاب تازه طلوع کرده بود که صدای زنگ خانه آمد. لیال 

بی آنکه لباس گرمی بپوشد، زودتر از همه از خانه 

شت پنجره دیدمش که تا رسیدن به در بیرون زد. از پ

تم دوید و وقتی در را باز کرد، فقط باغ، با تمام سرع

عمو پشت در بود. عمویی که حال خوبی نداشت و به 

محض دیدن لیال، زیر گریه زد. و من همانجا فهمیدم 

که اتفاق بدی افتاده. همانجا بود که از مهر ماه و باران 

وبیای از خانه بیرون رفتن . همانجا بود که فمتنفر شدم

بود که فهمیدم لیال من را  و بازنگشتن گرفتم. همانجا

نخواهد بخشید! من هم خودم را هیچوقت نخواهم 

 بخشید.

 

روز های بعد از آن شب بارانی، فقط و فقط مرگ 

تدریجی بود! دیگر به خانه باغ نرفتیم. انگار دنیا در 
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ای ارازل و ماتم رفته بود. سامان همان شب با دسته 

ل از آنکه اوباش درگیر شده و چاقو خورده بود. و قب

 حتی به بیمارستان برسد، جان داده بود! 

 

حال هر چهارنفرمان، بدترین حال ممکن بود. لیال 

افسردگی شدید گرفته بود و چند بار دست به 

دانستم دانست، من میخودکشی زد. هرکس نمی

سال همه ی  جانش به جان سامان بسته است. من آن

ت و درس هایم را افتادم. بابا صادق کمرش شکس

دید، مامان یلدا دیگر نخندید. مامان دیگر من را نمی

کردم حتی دیگر دوستم هم ندارد! او هم احساس می

دانست. لیال همه چیز را مثل لیال من را مقصر می

برایش گفته بود و انگار نه انگار که من پسر واقعی 

ان! تنها کسی که در این ماجرا من را اش بودم نه سام
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بابا صادق بود که او هم حال خوبی  مقصر نمی دانست

 نداشت و یک شبه پیر شده بود.

 

من تنهای تنها شده بودم! خواهرم را، مادرم را و حتی 

برادری که هیچوقت شبیه به برادر ها نبود را هم از 

 دست داده بودم. لیال حاضر نبود حتی دیگر در صورتم

ه رود که یک بار میان دعوایمان بنگاه کند. یادم نمی

من چه گفت. گفت سامان را کشته ای و حاال نوبت من 

شوی. گفت است. گفت تو باعث مرگ اطرافیانت می

بخشمت. گفت خودت را جایی گم و گور هیچوقت نمی

کن تا دیگر چشمم به چشمت نیفتد. و من این کار را 

شدم و رفتم و در خوابگاه کردم! دانشگاه سپاه قبول 

آمدم و ه بار به خانه میدانشجویی ماندم. سالی دو س
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کردم در مدت حضورم کمتر جلوی چشمش سعی می

 باشم. 

 

سامان رفت! رفت و با رفتنش همه چیز را با خودش 

برد. انگار دنیا برایم خالی شده بود. درست مثل 

وجود همه سروین که رفته و انگار دنیا برایم خالی از 

 چیز شده!

 

عث شد که سالها گذشت و دوری ام از خانواده با

مامان و بابا قدرم را بیشتر بدانند. مامان رفتارش خیلی 

بهتر شده بود و بابا سعی داشت با وجود من جای خالی 

سامان را پر کند. در مدت نبودم، آتش لیال هم کمی 

از دانستم که نفرت لیال خاموش شده بود اما خوب می

 من، مثل آتش زیر خاکستر است. 
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تش سایبری استخدام شدم و بعد از چند سال در ار

شروع به کار کردم. کسی جز خانواده ی درجه ی یک 

شد. از کارم خبری نداشت و نباید هم خبر دار می

ماند و برای هویت افرادی شبیه به من باید مخفی می

کار  همین هم در کنار بابا در فروشگاهش مشغول به

شدم و به همه ی دوستان و آشنایان گفتم که از 

 اه سپاه انصراف داده ام.دانشگ

 

خودم را در تمام این سالها در کار غرق کردم. غرق 

کردم تا درد هایم را فراموش کنم. تا یادم برود وقتی 

به وجود آدمها نیاز داشتم، چطور پشتم را خالی کردند. 

نکرد. او همیشه گمان  یادم برود که لیال هیچوقت باورم

بابا و خراب کردن کرد من برای خود شیرینی مقابل می
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سامان آن کار را کردم. هیچوقت حرف هایم را باور 

نکرد و متوجه نشد که من قصد بدی نداشتم. که اگر 

هم داشتم، تقاصش را پس دادم. پانزده سال است که 

دهم. پانزده سال است که شکنجه دارم تقاص می

. کی قرار است این کابوس تمام شود؟ کی شوممی

التیام پیدا کنند؟ چرا لیال فراموش  قرار است این زخم

شود؟ چرا از یادش کند؟ چرا نفرتش از من کم نمینمی

 رود؟ چرا؟نمی

 

 قندسیاه #

 332پارت#
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گیرم. به محض آنکه در راه خانه، شماره رضا را می

ل پرسی با دارد، بدون سالم و احواگوشی را بر می

 گوید:طعنه و کنایه می

بعد از یه هفته از پشت ابرا چه عجب! خورشید خانم -

اومدن بیرون! فکر کردم مردی. کم کم داشتم به فکر 

 خرید لباس مشکی می افتادم. 

 

شنوم و به جای جواب به آنها، فقط اراجیفش را می

 گویم:می

 من. –هرچی تو دست و بالت هست بر دار بیار خونه -

 

 گوید:گیرد که میخیلی خوب منظورم را می
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االنم که زنگ زدی فکر عیش و نوشتی.  آها پس بگو!-

من حمالت نیستم مرتیکه. برو همون قبرستونی که 

 توی این یه هفته بودی.

 

ای گفته و  "اوکی"حوصله ی منت کشی را ندارم. 

 گوید:خواهم تماس را قطع کنم که میمی

 ام.تا یه ساعت دیگه اونج-

 

با لبخندی کم جان، تماس را قطع کرده و سمت خانه 

رسم، کمی سالن به هم ریخته رانم. به خانه که میمی

 کشم. کنم و سپس روی مبل دراز میرا مرتب می
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برگشته ام به یک ماه پیش که در اتاق خوابم پا 

گذاشتم. آن اتاق را سروین برایم چید. تا واردش نمی

این دوماه مقابل چشمانم به نمایش شوم خاطرات می

مقابل خانه اش رساندم و  آیند. آن شبی که اورادر می

کردم روزی دلم او دستم را بخیه زد، فکرش را نمی

برای دست کشیدن زیر مژه های بلندش برود! من 

آوردم. با خودم فکر حتی نامش را هم به یاد نمی

ال... کردم علی عاشق چه چیز این دختر شده و حامی

 حاال این سوال را از خودم باید بپرسم. اما تا کی؟

 

ای تنم از تصور آنکه تا آخر عمر، دلم در دوماه موه

شوند. ترس عجیبی به دلم گذشته بماند، سیخ می

نشینم و سرم را میان افتد و بی اراده سر جایم میمی
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گیرم. اگر هیچوقت فراموشم نشود چه؟ اگر دستانم می

 چال لپش تا همیشه در دلم بماند چه؟حسرت بوسیدن 

 

کشم. نوم و سرم را باال میشصدای باز شدن در را می

اول از همه نگاهم را به مشمای مشکی رنگی که در 

اندازم و سپس سالم خورد میدستش به چشم می

کند و کنم. چپ چپ نگاهم میآرامی زمزمه می

 گوید:می

نگرانت سالم و کوفت! مرتیکه انگل! نمیگی من -

میشم بیشعور؟ در حیاط رو هم از پشت بسته بودی 

ستم کلید بندازم. این هفته خل شدم از بس توننمی

 اومدم و رفتم.
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بیخیال و خونسرد، خیره به زمین زیر پایم جواب 

 دهم:می

برای همینم بهت پیام دادم که حالم خوبه دیگه! که -

 نگران نشی!

 

اند. با پرپس گردنی محکمش، هوش از سرم می

دارم که با خنده یک قدم حرص سمتش خیز بر می

 گوید:شته و میعقب بردا

دونی حقت بود. پس بشین سر جات خودتم می-

 جفتک نپرون.

 

نگاه پر غیضم را از صورتش گرفته و صاف سر جایم 

نشینم. شیشه ی مشروب و بسته های سیگار را از می

 گوید:گذارد و میپالستیک در آورده و روی میز می
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حاال چه خبر شده که نا پرهیزی کردی و امشب -

 م بخوری و هم بکشی؟خوای همی
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کشم، جواب همانطور که سیگاری از پاکتش بیرون می

 دهم:می

 دونی؟یعنی تو نمی-

 دونم. ولی منتظرم خودت بگی برام.یه چیزایی می-

 

از جیبش  کنم و او فندکش رادستم را سمتش دراز می

گذارد. خیلی کم پیش بیرون آورده و در دستم می
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د سیگار بکشم اما امشب باید به شکلی خودم را آیمی

آرام کنم. دیدار با لیال و یادآوری سالهای گذشته از یک 

طرف، دلتنگی ام برای سروین از طرفی دیگر، فشار 

 بدی به روانم وارد کرده اند.

 

دو لیوان و زیر سیگاری بر رضا به آشپزخانه رفته و با 

ن پک عمیقی که زنم و اولیگردد. سیگار را آتش میمی

شود. سینه گیرم، باعث تک سرفه ای میاز سیگارم می

دهم. رضا پایین پایم روی سوزد و اهمیت نمیام می

کند زمین نشسته و همانطور که در بطری را باز می

 گوید:می

م به سروین. وقتی دیدم خبری ازت نیست زنگ زد-

گفتم شاید اون خبری ازت داشته باشه. خیلی جدی 

ت بهم گفت خبری ازش ندارم و دیگه هم برگش
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باهاش ارتباطی ندارم. قشنگ فهمیدم ریدی داداش! 

 دوباره بحثت شده باهاش نه؟

 

 زنم. سروین واقعا شمشیرش را از رو بسته!پوزخند می

 شد!بحث؟ کاش بحثم می-

 

مشروب داخل لیوانش را خورده و با چشمانی قلوپی از 

 پرسد:ریز شده، مشکوک می

 ر کردی یزدان؟چیکا-

 

افتم و به یاد آن روزی که رضا و سروین اینجا بودند می

 آیم:بی اراده به حرف می
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وقتی رفتی، خیلی به حرفات فکر کردم. حس -

کردم با حرفات با یه چماق زدی تو سرم. مغزم درد می

و حرفات مثه خوره افتاده بود به جونم. هی  گرفته بود

ا میگه باشه، هی گفتم محاله اینجوری که رضمی

گفتم نکنه سروین رو خیلی ناراحت کرده باشم؟ هی می

صدات وقتی گفتی حست به سروین شبیه حسیه که به 

پیچد و جواب میدادم آره، هی من داری تو سرم می

میومد جلو  قیافه ی سروین وقتی باهاش بد حرف زدم

شد. تصمیم گرفتم بگیرم بخوابم. چشمم و حالم بد می

بم حداقل این فکرای مزخرف نمیان تو گفتم بخوا

 سرم.
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سیگارم به فیلتر رسیده. درون زیر سیگاری خاموشش 

کشم. رضا کنم و یکی دیگر از داخل بسته بیرون میمی

 زند:با کنجکاوی لب می

 خب بقیش؟-

 

لب هایم گذاشته و با فندک فیلتر سیگار را میان 

کشم و همانطور که کنم. پک عمیقی میروشنش می

 دهم:فرستم ادامه میدودش را بیرون می

خوابیدم و خواب سروین رو دیدم. تو خواب بهم -

تونه گفت از دست کارام خسته شده و دیگه نمی

تحملم کنه. تو خواب رفت و من فقط نگاش کردم. 

ی وقتی رفت از خواب نتونستم بهش بگم بمون ول

داد خفگی بود.  پریدم و اولین حسی که بهم دست

رفت. همش با یه لحظه از جلوی چشام کنار نمی خوابم
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گفتم حتما یه جوری  دلش شکسته که دیگه خودم می

خواد بذارتم کنار. یهو محاله باهام خوب بشه. حتما می

به خودم اومدم دیدم بهش زنگ زدم و ازش خواستم 

شد اینکارو پیشم تا دلم آروم بگیره. باورم نمیبیاد 

اینجوری شدم؟ من که بود  گفتم من چراکردم. هی می

آورد. چجوری به این و نبود کسی این بالرو سرم نمی

 حال افتادم؟

 

کنم کنم. سومی را روشن میسیگار دوم را هم تمام می

و حرف زدن را برای رضایی که سر تا پا گوش شده، از 

 گیرم.سر می

 

همونجا بود رضا. همونجا بود که واقعیت آوار شد رو -

 سرم.
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توانم ادامه بدهم. سیگار سومی را نصفه و میدیگر ن

نیمه در زیر سیگاری خاموش کرده و شقیقه های پر 

فشارم. دست رضا را روی شانه ام تپشم را می

آورد و با کند. فشاری به شانه ام میاحساس می

 گوید:نگرانی می

 کنه باز؟سرت درد می-

 

سرم را رها کرده و همانطور که گردنم را سمتش 

چرخانم، بی توجه به گفته اش، با درمانده ترین می

 زنم:حالت ممکن لب می

 تو درست گفتی. دلم رو باخته بودم بهش.-
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او برعکس من، انگار زیاد هم از این قضیه ناراضی 

لبخندی شیطنت آمیز نگاهم کرده و لب نیست که با 

 زند:می

 اینکه عالیه!-

 

مانش و نگاه پر دردم را از زنم به چشپوزخند می

فهمد از حالِ منی که یک گیرم. او چه میصورتش می

کنم؟ هیچکس حال جنگ جهانی را درونم تجربه می

 فهمد! هیچکس!من را نمی

 کند اندوه را!عشق شیرین می-
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شود، خار شعری که به زبان می همین یک مصرع

این فهمم چرا کند. تازه میشود و در گلویم گیر میمی

مدتی که سروین بود، با مشکالت و غم هایم راحت تر 

گوید اما حاال چه؟ حاال آمدم. رضا درست میکنار می

که سروین نیست چه؟ دوری اش جز آنکه دردم را 

 دهد؟بدتر کند، چه تسکینی می

 

شعره داداش! کدوم شیرینی؟ همچین  اینا همش-

خوام. بین این همه حالی رو واسه دشمنمم نمی

بختی و در به دری فقط همین عاشق شدن رو کم بد

 گذره همه چی بدتر میشه رضا؟ داشتم. چرا هرچه می
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او طرز نگاهش هنوز هم پر شیطنت و ذوق زده است. 

را  البته عجیب هم نیست! هنوز خبر ندارد دلیل آرامشم

خودم با دستان خودم با این خانه بیرون کردم. هربار 

قبلش باالی سرم بیدار آید که چطور شب یادم می

مانده بود تا تبم را پایین بیاورد و من چقدر بی رحمانه 

گویم که ای کاش سروین به دلش را شکستم، می

 جای یک سیلی، ده ها سیلی به صورتم زده بود!

 

ی رو یزدان. من که کنی همه چداری سخت می-

کنی سروین دونم دردت چیه. مشکلت علیه. فکر میمی

حتی اگه هیچوقت کنار هم دیگه نباشن، سهم اونه و 

اینکه بری سمت سروین یعنی نامردی. ولی یه سوال 

دارم ازت، مگه تو بخاطر علی از سروین بگذری، علی 

کنه؟ نه عزیز من! فکر نکن چون میاد ازت تشکر می
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اجت با نسیم سکوت کرده و از خود گذشتگی سر ازدو

ردی. اون کرده، اگه تو حاال کارشو جبران نکنی نام

 اسکل بوده. توام اسکلی؟

 

فهمد که گیج و متعجبم. رضا این را به خوبی می

 گوید:می

میگم؟ من جای علی بودم وقتی که نسیم  چیه؟ دروغ-

که خواست ولش کنه بیاد با تو ازدواج کنه، جای اینمی

مثل بی دست و پاها بشینم و فقط نگاه کنم، جای اینکه 

خوام، به نسیم رو می سکوت کنم و به هیچکس نگم

گفتم و زودتر برای ازدواج با نسیم همه ماجرا رو می

کردم. شاید نسیم به منه علی جواب مثبت اقدام می

داد، اما من تالشم رو می کردم. برای به دست نمی

کردم. به این دارم تالش می آوردن کسی که دوستش
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میدونی چی میگن؟ میگن گرفتن حق! علی خودش 

نشسته تا عشقش رو از چنگش در بیارن،  عین اسکال

خوای انجامش بدی. ولی نه دقیقا کاری که تو می

داداش! از این خبرا نیست! من نمیذارم تر بزنی تو 

 زندگیت.

 

زنم، میزان تلخی اش قابل تخمین پوزخندی که می

کشم و نیست! سیگار چهارمی را از پاکتش بیرون می

 زنم:خر لب میکنم پر تمسهمانطور که روشنش می

 کجای کاری؟ تر زدم رفت. سروین رو... سروین رو...-
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رود؟ یعنی این حال فقط برای چرا بغضم پایین نمی

دانم حال بدم نبودِ سروین است؟! نه! من خوب می

یک دلیل برای  یست. من میان این همه درد،برای چ

دیدنش معتاد  حال خوب پیدا کرده بودم. یک نفر که به

شده بودم. این اواخر زود به زود دلم برایش تنگ 

شد. چیزی که تا به حال در زندگی ام تجربه نکرده می

بودم. سروین برایم شبیه به یک مسکن قوی بود. 

پیدا کرده بودم و مسکنی که عجیب به مصرفش اعتیاد 

حاال... مسکنم تمام شده و تمام داروخونه های شهر 

آورند، مسکنی نیست و من د ها فشار میبسته اند. در

اعتیاد پیدا کرده ام. چه باید بکنم؟ چطور باید آرام 

تواند به دادم شوم؟ چه کسی جز خود سروین می

 برسد؟
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 خب؟؟ چرا بقیشو نمیگی؟ سروین چی؟-

 

دهم و با نیشخندی تلخ لب ا بیرون میدود سیگار ر

 زنم:می

علی کردمش. دادم رفت. خودم دادمش رفت. تقدیم -

اون شب وقتی اومد پیشم اینقدر حالم از اینکه فهمیده 

بودم عاشقش شدم بد شده بود که تب و لرز کردم. تا 

صبح باالی سرم نشست و دستمال خیس گذاشت رو 

اینکه ازش تشکر کنم، فردا پیشونیم. بعد من به جای 

خورده. صبحش بهش گفتم همیشه حالم ازت بهم می

ینمت. زد تو گوشم. تو چشاش... تو خوام ببگفتم نمی

چشاش هیچوقت اینقدر نفرت رو ندیده بودم رضا. 

بهم گفت بی چشم و رو. سروین مهربون... که جز 
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محبت چیزی ندیده بودم ازش، زد تو گوشم. تو باورت 

 میشه؟

 

 زنم:دوباره زهرخند می

ببین چقدر ازم متنفر شده که اینکارو کرد. که حتی -

رو نمیده. که به تو گفته دیگه هیچ جواب زنگای لیال

ارتباطی با یزدان ندارم. بهم گفت دیگه هیچوقت منو 

 بینمش رضا. دیگه تموم شد.بینی. دیگه نمینمی

 

و  باز هم سیگارم را نصفه در جا سیگاری خاموش کرده

گیرد. یک چیزی باز هم سرم را میان دستانم می

همش  هست، که یک هفته ایست قصد جانم را کرده.

کشاند. آن شود و من را به جنون مییادآوری ام می

شب که تب و لرز کرده بودم، آنقدر گیج نبودم که 
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نفهمم سروین شقیقه ام را بوسید و سرش را به سرم 

م. گفت که دیگر چسباند. التماسم کرد که خوب شو

طاقت درد کشیدنم را ندارد. خوب یادم هست که دقیقا 

آورد. دارد من را از پا در میهمین هارا گفت و همین 

همین که هربار به یاد آن بوسه ی پر عطش و نزدیکی 

شود و افتادم، قلبم دیوانه میبی اندازه اش می

که گاهی با یادآوری خواهد سینه ام بشکافد. همین می

خواهم قید همه چیز را بزنم و همین حاال به ش میا

ین است که سراغش بروم. اما بدتر از همه ی اینها، ا

همین سروینی که آن شب آنطور با بغض از من 

خواسته بود خوب شدم، حاال حتی جواب خواهرم را 

دهد چون از من بیزار است. سروین هیچوقت من نمی

شناسمش. او یدانم. من مرا نخواهد بخشید! من می

گیرد اما وقتی بگیرد دیگر آن کینه از دلش کینه نمی

شود و حتی قت فراموشش نمیرود. او هیچوبیرون نمی
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اگر من از کارم پشیمان هم شوم دیگر راه برگشتی 

 نیست!

 

تو چیکار کردی یزدان؟ این چه حماقتی بود؟ اصال -

 عقل هست توی سرت؟

 

 قندسیاه #

 336پارت#

 

هش کنم، همانطور که سرم پایین و نگاهم بی آنکه نگا

به سرامیک های کف زمین است، دستم را به نشانه ی 

 برم.کوت باال میس
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هیچی نگو رضا. تاحاال بهت گفتم حالم بده؟ نگفتم. -

خوام بهت بگم حالم بده. واقعا حالم بده ولی امشب می

خوام اینه که فقط گوش بدی و تنها چیزی که ازت می

خوای بهم بگی چقدر خریت کردم، همین یبهم. اگه م

حاال برو، چون من خودم یه یزدان توی سرم دارم که 

ست زنه. یک هفتهست داره من رو کتک میک هفتهی

ست که دارم زیر مشت و لگداش جون میدم. یک هفته

زنه کنه. میکه فقط داره بازخواستم میکنه. مواخذه می

. تو نفهمی. میگه تو سرم و میگه تو احمقی. تو کودنی

کشیدی. میگه تو نباید هیچ جوره دست از سروین می

م تو از این زندگی کوفتی اون سهمت بود. تموم سه

که جز درد چیزی حس نکردی توش. میگه چجوری 

این گوهو خوردی؟ چجوری ردش کردی بره تا علی 

بعدا بتونه دلشو به دست بیاره و جلوی چشمت 

حق دارن. حق دارن  خوشبخت بشن؟ بهم میگه بقیه
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که بهت میگن سنگ. بگن بی احساس. تو اگه 

. همه ی اینارو یکی کردیاحساس داشتی اینکارو نمی

خواد تو زنه. پس دیگه نمیداره توی سرم داد می

 تکرارشون کنی.

 

شوند، سکوتی عجیب میانمان حرف هایم که تمام می

 گیرد. دوست دارم به اندازه ی سالها سکوترا فرا می

حرف بزنم. دوست دارم امشب فقط از این همه درد 

فردا بتوانم بگویم بلکه آرام شوم. بلکه سبک شوم و از 

 دوباره یزدانِ همیشگی را سرپا کنم.

 

در همین فکر هستم که یکهو لیوانی مقابلم گرفته 

بینم رضا برایم گیرم و میشود. سرم را کمی باال میمی

عنی با خیال راحت در لیوانی مشروب ریخته. این ی
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حرف بزن و مست کن. این یعنی امشب را برای خودت 

شانس نیاورده باشم، از  باش. این یعنی از هرکجا

 رفیق آورده ام!

 

خورم. گیرم و کمی از محتویاتش را میلیوان را می

رود. بی مقدمه و یک سوزاند و پایین میگلویم را می

 پرسم:دفعه ای می

 شدی رضا؟تو تاحاال عاشق -

 

 شود.صدای خنده ی آرامش بلند می

واسه عاشق شدن باید  آخه منو چه به عاشق شدن!-

و کار داشته باشی تا طرفو بدن بهت. که من  کس

 ندارم. عاشق بشم چیکار پس؟
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 مگه عاشق شدن دست خود آدمه؟-

 

ماسد. اینبار با لبخندی تلخ لبخند روی لبش می

 گوید:می

. شدم. ترم آخرم بود که از یه زنمنه نیست. زر می-

دختری خیلی خوشم اومده بود. بهش پیشنهاد دادم و 

پرسید یه یم. هربار راجب خانوادم میبا هم دوست شد

پیچوندمش. تا اینکه حسم بهش خیلی قوی جوری می

شد و تصمیم گرفتم برای ازدواج باهاش صحبت کنم. 

 فکر کنم تو یادته. همون دختره پریا رو میگم.

 

 خورم. دهم و قلپ دیگری میسرم را تکان می

مجبور بودم بهش بگم که خانواده ای ندارم. وقتی -

نید خیلی جا خورد اما گفت براش مهم نیست. واقعا ش
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هم نبود. اما خانوادش شدیدا مخالفت کردن. یه 

خواستگار داشت توی دانشکده. طرف از این بچه 

چیزی نداشتم. پولدارای بی درد بود. من اون موقع ها 

آس و پاس. حتی خانواده ای هم نداشتم که ساپورتم 

ینکه دخترم رو کنن. بابای طرف برگشت بهم گفت ا

دونم باهاش توی رفاهه، خیلی بدم به یکی که می

بهتره تا بدمش به کسی که خودشه و خودش و هیچ 

تضمینی وجود نداره که دخترم رو بدبخت نکنه. راست 

ه پولداره زندگیش خیلی بهتر میگفت خب. با اون بچ

شد. برای همینم ازش دست کشیدم. بخاطر اون می

سعی نکردم تالش کنم برای به گذشتم از خودم. حتی 

 دست آوردنش. مثل ترسوها جا زدم. درست مثل علی!

 

 قندسیاه #
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  337پارت#

 

خواست بگوید و درست مثل تو، اما دانم که میمی

 زند.امشب قرار است حرف نزد پس نمی

 هنوزم دوستش داری؟-

کنم گاهی. دلم تنگ میشه براش چون بهش فکر می-

د. هنوزم نتونستم خودم رو رابطمون خیلی قشنگ بو

 ببخشم برای اینکه اینقدر راحت گذشتم ازش. 

 

پیچد. همه ی ما، در زمانی اشتباه و جایی دلم در هم می

اشتباه عاشق شدیم! علی زمانی که نسیم دلش را به 

دیگری باخته بود، رضا زمانی که به قول خودش  کس

و آس و پاس بود و من... زمانی که میان خانواده ام 

 کردم! سروین باید یکی را انتخاب می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 نفهمیدی آخرش ازدواج کرد یا نه؟-

نه. دیگه ازش سراغی نگرفتم. ولی پریا واقعا دوسم -

داد و داشت. تا مدتها بعد از کات کردنمون پیامم می

کنم. منه احمق گفت هرجور شده بابام رو راضی میمی

کت رو بهش گفتم نه. گفتم با من فقط بی پولی و فال

 کنی.تجربه می

 

گوید که باید برای به دست آوردن پس برای همین می

گوید جا خواهم تالش کنم. برای همین میچیزی که می

زدن و نگاه کردن، کار احمق هاست! رضا خیلی خوب 

د که از دست دادن چه دردی دارد. با دست فهممی

های خود، همه چیز را خراب کردن چه پشیمانی به بار 

زند من اینکار را نکنم داند که دست و پا میرود. میمی
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توانم برای بار کنم که چطور میو من همچنان فکر می

 دوم، کسی را که علی دوستش دارد، از او بگیرم؟

  

تنها شدم. هیچکس رو  وقتی سامان مرد، تنهای-

دونست نداشتم که پشتم باشه. بابا من رو مقصر نمی

تونست ازم متنفر بود نمی اما جلوی لیالیی که ازم

دفاعی بکنه. تنها کسی که ازم جلوی بقیه دفاع 

کرد، علی بود. درسته که تا قبل از مرگ سامان با می

علی خیلی صمیمی بودم اما اون با سامان جور تر بود. 

خورد. اما بیعی هم بود. سن و سالشون بیشتر بهم میط

هم  بعد از مرگ سامان ما به هم نزدیک تر از قبل

دونستم دلیلش چیه! علی از سامانی شدیم. و من می

که از خواهرش سو استفاده کرده بود متنفر شده بود و 

از منی که بخاطر عسل واقعیت رو، رو کرده بودم، 
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بود. توی تموم این سالها  بیشتر از قبل خوشش اومده

هیچی جز برادری ندیدم ازش. هیچی. شاید بگیم که 

فاقایی که بخاطر اون ماجرا و سر جریان سامان و ات

گندی که خواهرش زده بود سرم اومد، خودش رو بهم 

دونست. اما آخه چقدر دیگه؟ اون همیشه مدیون می

برادری رو در حقم تموم کرده حاال من چجوری 

خوای؟ این کارو بکنم رضا؟ تو ازم چی میتونم می

خوای اشتباه تورو نکنم و برای چیزی که می

نگم؟ جنگ با کی؟ با خانوادم؟ من اگه خواهش بجمی

خوام، خانواده ی نسیم که همین بگم سروین رو می

حاالشم چشم دیدنم رو ندارن، اون موقع باهام دشمن 

 تر از دشمن میشن. خانواده ی علی و خود علی

همینطور. مامانمم که بهم ثابت کرده توی شرایط 

رام. مونه بسخت قراره پشتمو خالی کنه. فقط بابا می

لیال رو هم که خیلی وقت پیش از دستش دادم. گرچه 
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کنی. باید با زنه. میگه اشتباه میاونم حرف تورو می

 سروین بمونی و از دستش ندی.

 

 قندسیاه #

 338پارت#

 

 دهد:ال رفته، متعجبانه جواب میرضا با ابروهایی با

چه عجب! این خواهر جنابعالی یه حرف درست زد! -

فت از یه طرفی منطقیه. توی جامعه ی ببین یزدان، حر

ما، همچین چیزی زیاد صورت خوشی نداره. اینکه بری 

زود نامزد سابق پسر عموتونو که تازه چند وقته 

یپیه. نامزدیشون رو بهم زدن رو بگیری واقعا حرکت چ

کنن البد از اولش چشمت دنبالش با خودشون فکر می

که حرف بوده. یا تو باعث جداییشون شدی. درسته 
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کنم. خانواده مردم مهم نیست اما من خوب درکت می

مهم ترین چیزه و نمیشه برای هیچ چیزی از دستشون 

داد. ولی پسر خوب، تو مگه قراره همین فردا دست 

ببری تو خانواده نشونش  سروین خانومت رو بگیری و

بدی بگی اینو میخوامش؟ اونم توی این اوضاع که 

یزی از فوت زنت نگذشته. کم هنوز علی اون داخله و چ

کمش باید دوسه سالی بگذره تا همه چی عادی بشه. 

ببین مطمئن باش اگه دو سه سال دیگه این قضیه رو 

کنی عکس العمل بدی بفهمن، اونقدر ها هم که فکر می

ون نمیدن. فقط کافیه علی بیاد بیرون و یه زندگی نش

با جدید برای خودش دست و پا کنه، اصال یهو دیدی 

شنیدن خبر رابطه ی تو و سروین، خوشحال هم شدن. 

 همه چیز رو به زمان بسپار. خودش درست میشه.
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کاش همه چیز همین بود! من با سروینی که هنوز هم 

 کند چه کنم؟ به علی فکر می

 

شود. حرص زده هرچه با این فکر تنم گوله ی آتش می

روی میز  روم و لیوان را با حرصدر لیوان مانده باال می

. شانه های رضا از این کوبمشیشه ای مقابلم می

 زند.پرند و لگدی به پایم میحرکت باال می

 اوی چته وحشی؟ ترسیدم.-

 پرش کن باز. -

 

ده و لیوانم را پر چشم غره ی پر مالتی سمتم حواله کر

 گوید:کند. همزمان میمی
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االن شاید هنوز از دستت عصبی باشه، بذار چند روز -

یگه زنگش بزن. باهاش قرار بذار. یه کادویی گلی د

دونم از توئه یبوست چیزی ام بخر برو سر قرار. می

تونم توقع حرفای عاشقانه و نگاهای قشنگ داشته نمی

کن باهاش، یجوری که باشم، ولی یکم نرم برخورد 

دلشو به دست بیاری. براش همه چیو توضیح بده. بگو 

 خوایش و... می

 

 گویم:پریده و پرخاشگرانه می میان حرفش

فهمی داری چی میگی؟ برم بهش بگم می-

 خوامت؟ می

 

 غرد:چشم درشت کرده و با حرص می
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خوای چه گوهی بخوری کره خر؟ بگی پس می-

دوست تا آخر عمرت واسه خودم خوام به عنوان یه می

باشی؟ دوستانه با هم تا همیشه زندگی کنیم؟ تو 

بینمت ولی به چشم رفیق می جاست فرندمی و من فقط

پری؟ مغز تورو از کاه پر چشم ندارم ببینم با کسی می

 کردن؟ واقعا اینقدر شاسکولی یا منو گرفتی؟

 

 توانم دیگر جدی باشم. آنقدر با حرص و تند تندنمی

کند که خنده ام زند و بد و بیراه بارم میحرف می

 گیرد. احمق دوست داشتنی!می

 

 قندسیاه #

 339تپار#
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آید. فحش بیند بیشتر حرصش در میخنده ام را که می

شود اینبار من لگدی دهد باعث میغلیظی که می

 سمتش پرانده و با حرص بگویم:

 بیشعورِ بی چاکِ دهن!-

اسه یه گاو حرف زده بودم لیاقتته. سه ساعت و-

فهمید حرفامو. این همه زر زدم که تهش بگی چرا می

خوای چه گوهی ؟ پس میخوامتبرم بهش بگم می

 خوای چه گوهی بخوری؟ بخوری الشی؟ نه می

 

اخم هایم دوباره از تصور چیزی که رضا از من 

 رود.خواهد در هم میمی

و صورتم؟ در جریانی که طرف دیگه تف هم نمیندازه ت-

خواد. قبال نه تنها ازم متنفره، که یکی دیگه رو هم می

دید، االنم که این که منو فقط یه دوست اجتماعی می
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کنه، بعد من اتفاق افتاده، تو صورتمم دیگه نگاه نمی

خوامت؟ جدی میگی برم بشینم جلوش بگم من می

 خدایی؟ من شاسکولم یا تو؟ 

 

 خندد:تمسخروار می

تو! کی بهت گفته که سروین علی رو معلومه که -

 خواد؟ خودش؟ می

 

ستم را خورم و دآخرین قلوپ از لیوان دومم را هم می

 برم. سمت پاکت سیگار می

 بینم. نیازی نیست بگه. واقعیتیه که دارم می-

 شود. خنده ی رضا بلند تر می
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زنم ناراحت میشی. آخه بهت بگم بعد بهت حرف می-

احترامی کردم داداش. تو اینقدر تو اسکل به اسکل بی 

این خطا نبودی کال میزان فهمت توی این چیزا رسیده 

 سوال بپرسم راستشو میگی خدایی؟به صفر. یه 

 

اخمالود و حرص زده، همانطور که از سیگارم کام 

کنم تا ادامه ی اراجیفش را گیرم، نگاهش میمی

 بگوید.

 خداوکیلی دوست دختر نداشتی تاحاال؟! -

 

آنقدر بی حوصله ام که به جای آنکه چیزی سمتش 

خندم. پرت کنم، از شدت مسخره بودن حرفش می

 کشد.دست از لودگی نمیرضا اما 
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پرسم. نداشتی تا حاال نه؟ نه جان تو دارم جدی می-

چون این حجم از نفهمی خیلی عجیبه. یعنی تو یه ذره 

گیری این چیزارو. یه ذره هم راجع به زنا و هم نمی

 فهمی. دخترا چیزی نمی

 چرا شر میگی رضا؟ چه ربطی داره؟ -

 

 گوید:پیشانی اش می کوبد و با حرص می به

بابا دختره دیگه اینقدر چراغ سبز نشون داد که دهن -

چراغ سبز سرویس شد. چجوری باید بهت بگه ازت 

 خوشش میاد؟ 

 

کنم. سروین را می شده نگاهش میبا چشمانی درشت 

 گوید؟
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تو مثل اینکه مغزتو از دست دادی واقعا. سروین -

 چراغ سبز نشون میده بهم؟

ینجا بودیم چجوری ازت آره. ندیدی اون روز که ا-

 کرد؟تعریف میکرد و نگات می

 

نگاه کردن دلیل خوبی برای دوست داشتن یک نفر 

 است؟

قش اینجوریه. با همه چه ربطی داره؟ سروین کال اخال-

 مهربونه و نگاهش به همه چی قشنگه. 
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رضا قیافه اش شبیه به کسانی شده که گیر یک بچه 

خواد ریاضی ی کم هوش احمق افتاده و هرچه می

 گیرد. یادش بدهد، یاد نمی

 

 گیرد و می گوید:سرش را میان دستانش می

خدایا چرا بین این همه آدم، این باید میشد رفیق -

 ؟من
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حتی دیگر حوصله ی خندیدن هم ندارم. سیگار تمام 

دهم. کنم و به مبل تکیه میشده ام را خاموش می

 بندم.و چشم میکشم نفس عمیقی می

 

آورم، چشمان پر محبت و خندانش را که به یاد می

افتد. ذوق و شوقش وقتی کنارم بود، قلبم به تپش می

کمک های بی منتش، و در آخر، آن بوسه نگرانی ها و 

ی لعنتی و بغض صدایش وقتی که خواست خوب 

شوم. یعنی امکان دارد که او هم احساسی به من پیدا 

تصور دوست داشتنش هم دیوانه  کرده باشد؟ حتی

 کننده است! چه برسد به تصور داشتنش!

 

 زنم:چشم بسته لب می
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ب کردم اگه حتی تو درست هم بگی، من بدجور خرا-

کنه. همونجوری که توی رضا. سروین دیگه نگامم نمی

این مدت یه بار نرفت علی رو ببینه، چون ازش کینه 

نگ شده. ولی گرفته بود. خودش بهم گفت دلم براش ت

ش نرفت ببینتش. حتی باهاش از سر غرورش و کینه

بهم زد. به نظرت همچین کسی، وقتی غرورش جریحه 

کشه، دست از منی که دش میدار میشه دست از نامز

 کشه؟براش هیچی نیستم نمی

 

دهد دیگر حرفی برای زدن سکوت رضا نشان می

 ویم:ندارد. چشم باز کرده و با پوزخندی بر لبم می گ

دونی درست بشو نیست. من باهاش قرار خودتم می-

زنه تو سرم. فکر بذارم و بهش گل بدم؟ همون گلو می

داداش! شاید دو سه ماه  کردی میگه منم عاشقتم؟ نه
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دونم چه بیشتر نباشه که شناختمش، ولی خوب می

 کنه. رفتاری باهام می

 

پوف  رضا بی آنکه جوابم را بدهد، به جایی خیره مانده.

گذارم و بلند کالفه ای کشیده و دست به زانو می

 شوم. می

مونی تا جا بندازم مونی اینجا؟ اگه میامشب می-

 برات. 

 

دوزد. نگاهش را از رو به رو گرفته و به من میباالخره 

در فکر است چون چند لحظه ای بی هیچ حرفی چشم 

هم باز دوزد و باالخره بعد از چند ثانیه لب از می به من

 کند:می
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سروین کینه ایه. این قبول. غرورشم براش خیلی -

مهمه. اینم قبول. ولی یه چیزی بهت میگم یزدان، که 

. پریا هم یه شخصیت داشتمخودم تجربش رو 

دونی اینجور آدما چه اینجوری داشت. اما می

خصوصیت دیگه ای دارن؟ اونا برای کسایی که خیلی 

کنار میذارن و  دوستشون دارن، غرورشون رو

بخشن. شاید یه مدت زمانی طول اشتباهتش رو می

بخشن. تو میگی سروین علی رو بکشه اما باالخره می

دونی چرا؟ چون به اون ید. ولی مینبخشید. آره نبخش

اندازه ای که باید، دوستش نداشت. ولی تو اون روز 

جلوی من با سروین بد حرف زدی، دلش رو جوری 

رفت. اما وقتی حالت بد شد و  شکستی که پاشد و

زنگش زدی اومد. نیومد؟ تا صبح بیدار نموند باال 

دونی چه سرت؟ دستمال نذاشت رو پیشونیت؟ اینا می

فهمی. دونی چون گاوی. نمیعنی میده یزدان؟ نه! نمیم
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باید همه چیو برات شرح داد. احمق اون دوستت داره. 

شه. این بخشکنی و زود میدوستت داره که دلشو می

خصوصیت آدمایی شبیه سروینه. بعد بگو من سروین 

رو شناختمش. نه داداش. نشناختی. حاال حاالها باید 

 نم رو بشناسی.بدوئی تا این سروین خا

 

 قندسیاه #

 341پارت#

** 

 سروین#
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گوشی را باالتر می گیرم تا صورتم کامل در صفحه 

پیدا باشد. همانطور که موهای جلوی چشمم را پشت 

 گویم:زنم بامهربانی میگوشم می

 خوای برگردی؟خوبه اونجا همه چی؟ نمی-

 

اتاق خالی خانه ی رامسر را کامل چیده  پس مشخص 

قصد برگشت ندارد! الرا خیلی زود حدسم را است که 

 کند.به یقین تبدیل می

خوام بمونم. دوست ندارم برگردم نه سروین. می-

 تهران.

 

گیرد. نه برای آنکه الرا به خانه گیرد. بد هم میدلم می

گردد و وقتی نیست انگار یک چیزی کم دارم، بر نمی

تهران عوض برای آنکه همین الرا هیچ کجا را با 
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خواستیم به رامسر برویم آنقدر غر کرد. وقتی مینمی

گرفتیم، اما حاال چه زد که من و بتام سر درد میمی

هد؟ چه شده دشده که رامسر را به تهران ترجیح می

دهد؟ چه بر سر که هرکجارا به تهران ترجیح می

 خواهرم آمده؟

 مطمئنی الرا؟-

 

ه لباس پوشیده. به موهایش را شانه نزده و خیلی شلخت

ناخن های همیشه الک زده اش الکی نیست. الرای من 

 هیچوقت اینطور نبود!

آره. دیگه تهرانو دوست ندارم. دیگه از دوستام -

مدرسمون. حتی از خونمون. اینجا  خوشم نمیاد. از

خیلی بهتره. به بابا گفتم همینجا ثبت نامم کنه. اصال 

 رم.آب و هوای اینجارو بیشتر دوست دا
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 زنم.به زور لبخند می

گیرم و برات باشه عزیزم. پروندت رو از مدرسه می-

کنم. فعال کارای منو و بتام خیلی زیاده. بتونیم پست می

 لدا میایم پیشتون.آخر ماه برای شب ی

 

شود و صدایش کمی جان لبش به لبخند باز می

 گیرد.می

 توروخدا بیاین. دلم خیلی براتون تنگ شده.-

 یم قربونت برم، تا چشم بزنی شده آخر ماه.میا-

 

چطور توانسته بودم قبل از رفتنش با او قهر باشم؟ این 

 دختر تمامِ جان من است!
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 آجی یه سوال بپرسم؟-

 

 دهم.را وسعت میلبخندم 

 دوتا بپرس تپلکم.-

میگم که... اوم... تو... با اون آقا... اون شب توی اون -

 کردید؟ چرا اونجا بودی؟میمهمونی... چیکار 

 

بعد از آن شب، هر لحظه منتظر این سوال بودم و او 

دانم بخاطر ترسش از من بود، یا نپرسیده بود. نمی

سیدنش را به این درگیری فکری اش، اما هرچه بود پر

توانم جوابی به زمان موکول کرده و من، قطعا نمی

سوالش بدهم. برای همین هم اخم ظریفی کرده و 

 گویم:می
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تونم بهت بگم. فوضولی نکن دختر خوب. فعال نمی-

ولی توام نباید به کسی چیزی از این ماجرا بگی. بذار 

کنم یه چند وقت دیگه، ماجرارو مفصل برات تعریف می

 باشه؟

 

بینم اما باالجبار موافقت نارضایتی را در صورتش می

 رسانیم.کرده و کمی بعد، تماس را به پایان می

 

 دسیاه قن#

 342پارت#

 

به محض تمام شدن تماس، روی مبل دراز کشیده و 

گویم. امروز در بیمارستان خیلی آخیشی از ته دل می
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ک خسته شدم و از آنجایی که عادت ماهیانه ام نزدی

بود، کمر درد های همیشگی لعنتی هم کالفگی ام را 

 کرد.بیشتر می

 

سقف نگاهم را به سقف سالن و کناف کاری روی 

 کنم:دوزم و بی اراده و زیر لب زمزمه میمی

 امروز شد ده روز!-

 

ده روز! ده روز از آخرین باری که یزدان را برای آخرین 

در نفرت و  م گذشته. ده روزی که هر روزش رابار دیده

حرص و بغض و عصبانیت و تاسف گذراندم. ده روزی 

که با گذشت هر روزش، بیشتر باورم شد که آن 

ت را از زبان یزدان شنیدم. یزدانی که برایم جمال

اسطوره ی مردانگی شده بود! او یک شبه، بتی که از 
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خودش در سرم ساخته بودم را شکست. او با یزدان 

 دوست داشتنی من چه کرد؟

 

چسبد و باز هم باز هم بغضی دردناک بیخ گلویم را می

زنم که بس کن سروین! تو با حرص به خودم نهیب می

وانستی به او محبت کردی و او بی لیاقتی کرد. او تا ت

باید ناراحت باشد نه تو! او باید برای تکه تکه کردن 

قلب تو، سوزاندن غرور تو و له کردن شخصیت تو 

اشد و عذاب وجدان بگیرد نه تو! برای خودش متاسف ب

 پس آزار دادن خودت را بس کن!

 

 بندم. یک چیزیپوف کالفه ای کشیده و چشم می

 دهد. یک چیزی هست که مثل یکهست که آزارم می

کند سپر، میان یزدان و نفرتی که در قلبم غل غل می
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خواهد به من گیرد. یک چیزی که مدام میقرار می

خته ام را یاد آوری کند. یک یزدانی که خودم شنا

خواهد بگوید یک چیزی درست چیزی که مدام می

یزدانی که تو لنگد. نیست سروین. یک جای کار می

دیده ای، زمین تا آسمان با آن چیزی که از زبان 

گوید کند. یک چیزی که میخودش شنیده ای، فرق می

خواهد احمق نباش! به حرف های کسی که همیشه می

بد هستم اعتماد نکن! به یزدانی که دوست  بگوید من

دارد همیشه خودش را سیاه نشان بدهد و تو روح پاک 

ده ای گوش نکن! یک چیزی که من و سفید اورا دی

زنم چون دلم خیلی بد شکسته! مدام آن را پس می

خیلی خیلی بد شکسته! آنقدر که با وجود دلتنگی ام 

یگر حتی برای روزهایی که با یزدان داشته ام، د

 خواهم صدایش را بشنوم!نمی
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من هیچوقت آدمی نبوده ام که گناه کسی را به نام 

یزدان به اندازه ای ناراحتم  کس دیگری بنویسم اما

خواهم با لیال هم حرف بزنم. بارها کرده که حتی نمی

دلم خواست به دیدنش بروم و جویای حالش شوم. 

، حتی دوست داشتم روزی که نوبت دکتر داشت

 همراهش باشم، اما نتوانستم. هرکار کردم نتوانستم!

 

دوست داشتم به یزدان حالی کنم که واقعا از دستش 

ی ام! دوست داشتم بفهمد که واقعا از او و کفر

شود متنفرم! دوست داشتم هرچیزی که به او وصل می

بفهمد که واقعا تصمیمم جدی ست. دوست داشتم 

اده. من و محبت ها و واقعا بفهمد که من را از دست د

کمک هایم را از دست داده و حاال اوست که باید 

 افسوس بخورد!
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صدای باز شدن در سالن، نگاهم را از سقف گرفته و  با

دوزم. بتام با چهره ای که خستگی صورتش به در می

زند، در را پشت سرش بسته و با نگاهی به را فریاد می

 دهد:سته اش را خسته تر نشان میمن، قیافه ی خ

آخ مردم از خستگی خاله سوسکه. گشنمه. تشنمه. -

 بدنم کوفتس. 

 

شناسم. از پرم. این اداهایش را میز جا میخندم و امی

 گذارم.گردنش آویزان شده و ماچ محکمی به لپش می
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آخیش! خستگیم در رفت به خدا. البته نصفشم بخاطر -

 راه پله هارو گرفته! بوی غذاته که کل خونه و

 

خندم و همانطور که پالتویش را از دستش با ذوق می

 گویم:گیرم میمی

اومدی ولی نخوردم تا تو ام بیای با هم با اینکه دیر -

 چینم.بخوریم. زود دستاتو بشور بیا. منم میزو می

 

کنم رفتار بتام به کل یک مدتی ست که احساس می

ه! کمتر مسخره بازی در تغییر کرده. انگار مرد تر شد

دهد آورد، حواسش را بیشتر به آدمهای اطرافش میمی

نشیند. مثل همین حاال میو محبت هایش بیشتر به دل 

بوسد و بوی موهایم را در که فرق سرم را عمیق می

 کشد:بینی می
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تو مورفین خالصی خاله سوسکه. هرکی تورو داشته -

 فهمه چیه که!باشه خستگی نمی

 

گوید، راهش را سمت سرویس این را میبتام 

کنم تا بغضم را کند و من تالش میبهداشتی کج می

این سوال مسخره ای که دارد مغزم را  پایین بفرستم و

گویم خورد کنار بزنم. همین سوال مسخره ای را میمی

اگه من اینقدر که میگید خوبم پس چرا "گوید که می

 "یزدان هیچکدوم از خوبیامو ندید؟

 

من آدمی نیستم که قبول واقعیت ها برایم سخت باشد! 

قرار نیست ما برای همه ی آدمها دوستی داشتنی 

اشیم. قرار نیست همه از ما خوششان بیاید و من باید ب

این را بپذیرم که یزدان از من از همان ابتدا خوشش 
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آمد! این را من آن اوایل به خوبی در چشمانش نمی

جود آنکه من اینقدر خوب واقعیت را دیده بودم. اما با و

توانم این را برای یزدان قبول کنم، چرا نمیدرک می

دارد قبول این واقعیت برای یزدان.  کنم؟ یک دردی

 فهمم. یک درد عجیبی که منشا آن را نمی

 

شنوی سروین این گوشیت کشت خودشو. نمی-

 صداشو؟

 

را نگاه  پرند و گیج و منگ دور و برمشانه هایم باال می

کنم. آنقدر در فکر بودم که صدای زنگ گوشی ام را می

 م نه!شنود اما خودبتام از داخل دستشویی می
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کنم. زیر لباس هایی که روی گوشی را باالخره پیدا می

خورد. برش مبل انداخته ام افتاده و بی وقفه زنگ می

کنم. یک شماره ی داشته و صفحه اش را نگاه می

 حتی به چشمم هم آشنا نیست!  ناشناس است که

 

شود. با خودم آیم تماس را بر قرار کنم، قطع میتا می

اشتباه نگرفته باشد دوباره زنگ  کنم اگرفکر می

زند. با این فکر، گوشی را همانجا پرت کرده، لباس می

برم. بعد از های خودم و بتام را برداشته و به اتاق می

بتام مشغول خوردن  آن میز غذا را آماده کرده و با

خورشت قیمه ی خوشرنگی که غذای مورد عالقه ی 

 شویم.بتام هم هست، می

 

 قندسیاه #
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بعد از شام، ظرف هارا در ماشین گذاشته و برای خودم 

کنم. امشب قرار است و بتام پاپ کورن درست می

فیلم ترسناک نگاه کنیم و نگاه کردن فیلم بدون 

دانم با دیدن فیلم دهد. گرچه میمیخوراکی اصال مزه ن

 شود!ترسناک، هرچه بخورم زهرمارم می

 

یپس های فلفلی مورد با ظرف بزرگ پاپ کورن و چ

عالقه ام به سالن برگشته و کنار بتام برای خودم جا 

 کنم. باز می

 

به محض آنکه بتام فیلم را پلی کرده و من اولین گاز را 

زنم، صدای زنگ از تکه چیپش میان انگشتانم می
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شود. در تاریکی خانه از جا بلند شده گوشی ام بلند می

ردم. با آنکه برعکس گو دنبال گوشی ام روی مبل می

روی مبل افتاده، اما باز هم کمی نور از اطرافش 

شود که زود پیدایش کنم. پیداست و همین باعث می

. باز هم دوزمبرش داشته و به صفحه اش چشم می

ه ی ناشناس! اینبار از ترس آنکه دوباره همان شمار

قطع نکند، زود تماس را وصل کرده و گوشی را به 

 نم.چسباگوشم می

 بله؟-

-... 

 

رسد. گوشی را از گوشم هیچ صدایی به گوش نمی

کنم. تماس دهم و صفحه اش را نگاه میفاصله می

 هنوز برقرار است.
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 بله بفرمایید؟-

 

 و باز هم سکوت!

 الو؟ الو؟-

 سالم!-

 

ریزد! درست مثل برج های دوقلو در قلبم درجا فرو می

 نیویورک!

 کیه سروین؟-

 

من هنگ کرده ام و نه جوابی برای کسی که پشت خط 

 کند. است دارم و نه جوابی برای بتامی که نگاهم می
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خواهم گوشی را پایین آورده، تماس را قطع کرده و می

آن طرف خط زودتر  به بتام بگویم مزاحم بوده! اما مردِ

 شود!از من دست به کار می

 سِروین؟-

 

قلبم دیوانه وار تپیده  چشم هایم روی هم فشرده شده،

کند. چرا من دست هایم اینطور و نفسم جایی گیر می

لرزد؟ چرا از طرفی دوست دارم بگویم زهرمار و از می

طرفی دوست دارم جواب بدهم جانِ سروین؟ چرا مردِ 

زند؟ ن طرف خط، اینطور صدایم میعوضی بی رحم آ

چرا هیچوقت صدایم را اینقدر قشنگ نشنیده بودم؟ 

 شود صدای کسی را بغل گرفت؟ا نمیچر

 

 بفرمایید! -
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 لرزد و... لعنت به من!لرزد! میصدایم می

 

 . باید با هم حرف بزنیم. میشه؟کارت دارم-

 

این حجم از خواهش و استیصال در صدایش، خاطره 

کند و کینه که تب کرده بود را یاد آوری ام میی شبی 

 دهد!میو نفرت دوباره خودی نشان 

 

 سروین گفتم کیه؟-

 

بتام فهمیده! از دستپاچگی من فهمیده که یک چیزی 

 شده!
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دست روی دهانه ی گوشی گذاشته و با صدای آرامی 

 گویم:که تمام تالشم را به کار گرفته ام نلرزد، می

 .یکی از همکارامه-

 

سپس به کسی که آن طرف خط منتظر جواب من است 

 گویم:می

 کنم. شبتون بخیر.درخواستتون رو رد میمن -

 

این را گفته، تماس را بدون ذره ای تردید به پایان 

رسانده و در هوایی که انگار اکسیژن کم دارد، باالخره 

 کشم!نفس می
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صال و ابدا آن سروین چند گردم، اوقتی کنار بتام بر می

که با تن دقیقه ی پیش نیستم. دلم پیش سروینی 

صدای گرم و لعنتی اش گفته، مانده! هیچوقت اینطور 

صدایم نکرده بود! هیچوقت اینقدر قشنگ نگفته بود 

سروین! هیچوقت اینقدر دلم نخواسته بود در جوابش 

بگویم جانم! من چه مرگم شده؟ قرار نبود اگر خبری از 

یزدان شد، هرچی از دهانم در آمد بارش کنم؟ قرار 

 رفتار کنم؟  نشد مثل خودش

 

فهمم! دلیل آنکه کف دلیل شوکه شدن خودم را می

دستانم اینطور عرق کرده و اینقدر گرمم شده را هم 
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همینطور! من اصال توقع آنکه یزدان زنگم بزند را 

کل نداشتم. اصال! کاری که خواسته بود را به بهترین ش

ممکن انجام داده بودم! رفته بودم و هیچ خبری از من 

ود. حتی جواب خواهرش را ندادم! پس دیگر نشده ب

 دارد؟خواهد؟ چرا دست از سرم بر نمیچه از جانم می

 

این همکارت چی گفت که این ریختی شدی خاله -

 سوسکه؟

 

برای آنکه نشان بدهم بیخیالم، ظرف پاپ کورن را از 

 گویم:با لحنی طلبکارانه می کشم ودستش می

استفاده گر از خوب شد یکی زنگم زد که توئه سو-

فرصت استفاده کنی همه ی خوراکیارو بخوری. اینا 

 نصفشون مال من بودن. هیچی نذاشتی ازشون نامرد!
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به یک باره با دیدن صحنه ای ترسناک، جیغی کشیده 

افتد. بتام قهقه و ظرف از روی پایم روی فرش می

کوبم و زند و من با ناراحتی و حرص پا به زمین میمی

 اندازم.انندم را روی سرم میصدای جیغ م

نصفشو که تو خوردی، بقیشم ریخت زمین. اصال کی -

گفته باید ژانر ترسناک نگاه کنیم؟ یه فیلم عاشقانه 

 بذار من ترسناک دوست ندارم.

 

قبل از آنکه بتام جوابم را بدهد، دوباره صدای زنگ 

خواهم دستم را سمت شود. میگوشی ام بلند می

میان خودم و بتام گذاشتمش ببرم گوشی که روی مبل 

شود. ترس یک آن به دلم اما بتام زودتر وارد عمل می
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اندازد. لعنت به فیلم نگاه کردنمان که هیچ چنگ می

 کجایش شبیه به فیلم نگاه کردن نیست!

 همون همکارته؟-

 

فم گرفته تا شماره ی صفحه ی گوشی را به طر

ه و برای ناشناس کوفتی را ببینم. سرم را تکان داد

برای گرفتن گوشی که عقب گرفته تا به دستم نیفتد، 

کشد. حرص میدارم و او دستش را عقب ترخیز بر می

 غرم:زده می

بده گوشیمو بتام. مسخره بازی در نیار. باید جوابش -

 رو بدم.

چرا روش قطع کردی؟ خواستی جوابشو بدی اگه می-

 اصال این کیه که اینقدر هول کردی؟
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 کنم جدیتی به صدایم بدهم:کشیده و سعی میعقب 

گفتم بده گوشیمو بتام. با این سن و سالم نباید به تو -

 جواب پس بدم که!

 

 گوید:گوشی را سمتم گرفته و با شیطنت می

آره نباید جواب پس بدی ولی حواست باشه این یکی -

 ی نشه. مثه عل

 

گیرم، گیرد! گوشی را که از دستش میخنده ام می

 زنم:شود. رو به بتام لب میماس قطع میت

این روشن فکر بودنات فقط واسه منه؟ خون الرا -

 بچمو که کرده بودی تو شیشه!
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 کند.لحنش صد و هشتاد درجه تغییر می

الرا فرق داشت. سنش رو با سن خودت و عقلش رو -

دونم که تو کنی؟ من میمقایسه می با عقل خودت

م اگه این روابط نباشه حواست به خودت هست. بعدش

 چجوری شوهرت بدیم؟ بذاریم بترشی؟

 

 قندسیاه #
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گذارد به دانم بخندم یا حرص بخورم. بتام اما نمینمی

 هیچکدامشان برسم:

پاشو پاشو برو باز چیپس بیار. اینا خیلی کم بودن. -

 اگه هست بیار.تخمه ام 
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خودش لرزد و قلبم را هم با گوشی میان دستانم می

لرزاند. پیامی برایم آمده. اینبار نه از طرف شماره ی می

 mr robat��ناشناس، بلکه از طرف کسی که او را 

سیو کرده بودم! دیدن نامش چنان ولوله ای در دلم به 

ه کند که بی آنکه جوابی به بتام بدهم، ظرف شیشپا می

روم. چراغ ای میان دستش را گرفته و به آشپزخانه می

انه را روشن کرده و با دستان لرزان یخ زده ام، آشپزخ

با تپش قلب دیوانه کننده ام و نفس هایی که 

پیامش را  فهمم چرا اینطور به شمارش افتاده اند،نمی

 کنم.باز می

بیا پایین سروین. من جلوی در خونتونم. باید حرف -

 باهات. بزنم
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بالکن ناباورانه، سرم را باال آورده و در تاریکی به در 

 کنم. اینجاست؟ خدای من!نگاه می

 کجا موندی پس؟ بابا نصف فیلم رفت!-

 

گذارد اصال از فیلم چیزی فهمیدم من؟ اصال یزدان می

 کشد از سر من؟آرام باشم من؟ اصال دست می

 

با ظرف  با دستان لرزانم، ظرف چیپس را پر کرده و

برم. سپس رو به بتامی که غرق تخمه به سالن می

فیلم شده و ذره ای ترس در چهره اش پیدا نیست 

 گویم:می

 من میرم دستشویی.-
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دهد. از آنقدر غرق فیلم است که حتی جوابم را هم نمی

فرصت استفاده کرده و به جای رفتن به دستشویی، به 

و به سرعت گذارم روم. در را روی هم میاتاقم می

گوشه ی روم. به شکلی نامحسوس، سمت پنجره می

پرده را کنار زده و با دیدن ماشینش، همان یک ذره 

گذارم رود. دست روی قلبم میانرژی ام هم تحلیل می

 کنم:و زیر لب با صدایی لرزان زمزمه می

کنی بره! چته احمق؟ آروم باش! آروم! االن ردش می-

 چیزی نشده که!

 

فهمم. شاید حجم از اضطراب خودم را نمی دلیل این

زنم! چون همم و خودم را به خریت میفهم می

خواهم به حرف های فاطمه مهر تایید بزنم. چون نمی

خواهم باور کنم یزدانِ کیانی برای من فراتر از یک نمی
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رفیق رفته. نه امکان ندارد! استرس من برای چیز 

 ست. قطعا همین است!دیگری

 

فکر، شماره اش را گرفته و گلویم را صاف با این 

با اولین بوق، صدای آرام و مردانه اش در  کنم.می

زند چقدر دلت برای نشیند. قلبم فریاد میگوشم می

صدایش تنگ شده بود سروین! مغزم اما تو دهن 

 زند.محکمی به قلبم می

 سالم.-

 

 دهم! من برای دعوا زنگ زده ام!جواب سالمش را نمی

ر داری؟ برای چی اومدی جلو در خونمون؟ برای چیکا-

خوای به جرم مزاحمت کنی؟ میمزاحمت ایجاد میچی 
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ازت شکایت کنم تا بفهمی چقدر ازت متنفرم؟ 

 خوای؟می

 

کنم! دارم در حقش بی انصافی دارم بی انصافی می

کنم چون یزدان هیچوقت نه مزاحم بوده و نه قصد می

 مزاحمت داشته!

 

 یستم سروین!من مزاحم ن-

 

 زنم:ندتری لب میشوم! اینبار با صدای بلدیوانه می

من سروین نیستم. من خانم پایدارم. تکرار کن تا -

دقیقه ی ۵کنم و اگه تا یادش بگیری. االنم قطع می
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دیگه از جلوی خونمون راهت رو کشیدی و رفتی که 

 زنم به پلیس!هیچی، اگه نرفتی، زنگ می

 

 قندسیاه #
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م خواهم گوشی را از روی گوشگویم و میاین را می

 گوید:بردارم که سریع، با صدایی پر از خواهش می

کنم. من... من واقعا باید قطع نکن لطفا. خواهش می-

باهات حرف بزنم. سروین... خانم پایدار... هرچی 

اصال... ببین من بد کردم بهت، دلت رو شکستم، تو 

ق داری هر حرفی بهم حق داری هرچی بهم بگی، ح

ه مثل من نیستی. تو که بزنی، ولی تو که خوبی! تو ک

زنی. میدونی من محاله دست رد به سینه ی کسی نمی
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دونی تا پاشم بیام در خونه ی کسی التماسش کنم. می

خوام، وقتی کارد به استخونم نرسه از کسی کمک نمی

 ولی... ولی...

 

کنم حس می کنم صدایش درد دارد؟ چراچرا حس می

بازی کنم فیلم حالش خوب نیست؟ چرا حس می

 کند و واقعا نیاز به کمک دارد؟نمی

کنم، التماست ولی من االن دارم ازت خواهش می-

کنم سروین خانم. خانم کنم سروین... التماست میمی

پایدار! االن دلت خنک شد؟ االن یکم زخمی که زدم به 

 قلبت آروم گرفت؟ آرومی حاال؟

 

 بدهم!ل کرده ام! واقعا قفل کردم و جوابی ندارم که قف
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خوای بگم اشتباه کردم؟! آره اشتباه کردم. اشتباه می-

تونی یه کردم که از دستت دادم. فهمیدم که واقعا می

جوری از یکی متنفر بشی که تا ته ته قلبش رو 

بسوزونی. فهمیدم بلدی با همه ی وجودت یه جوری 

سیرش کنی به جونت، ولی تا محبت کنی به یکی که ا

ش بزنی از زندگیت و متنفر شی اراده کنی یجوری خط

ازش که در به در بیفته دنبالت. فهمیدم خانم دکتر! 

خانم پرستار! اصال هرچی. فهمیدم. خوب فهمیدم. 

 کنی؟حاال دیگه بس می

 

لرزد! از چه چیز لرزد! دیوانه وار میصدایش می

لرزد که دوست جوری میلرزد! یک دانم، اما مینمی

آرام باش مستر ربات! ربات داری بغلش کنی و بگویی 

شوند. اینطور با حرص و ها که اینطور احساساتی نمی
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کشند جوری که دل اویی که پشت دیوانگی نفس نمی

خط است بلرزد. ربات ها که اینطور از بی احساس 

کنند! پس تو شوند. التماس نمیبودنشان پشیمان نمی

 باتی هستی یزدان کیانی؟ تو چه مرگت شده؟چه ر

 

کنم؟ برای چی بس کنم آقای محترم؟ اصال مگه  بس-

من کاری کردم، مگه من چیزی رو شروع کردم که بس 

 کنم؟

 

 کنم:شویم. من دوباره لب باز میجفتمان ساکت می

مگه من کاری به کارت داشتم اصال؟ چی دیده بودی -

م جز توجه بی منت؟ ازم جز محبت؟ چی دیده بودی از

 چی دیده بودی ازم جز...
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کند. میان جمله ام پریده و با کباره افسار پاره میی

 رساند:صدای بلندی، غرشش را به گوشم می

همین... همین! همین محبتت. همین توجهت. همین -

کارات. همین باعث میشه آدم دیگه نتونه کنده شه 

کنم می ازت. خسته شدم. ده روزه که هرجارو نگاه

روزه به هر بینمت. خنده هات همش تو سرمه. ده می

دری زدم که یادم بره نگاه آخرتو، نتونستم. نشد! دل 

تورو شکستم، تو این ده روز هزاربار تاوانش رو دادم. 

کشم که این ساعت از کشم خانم پایدار. نمیدیگه نمی

کشم. برای همین شب اومدم جلوی در خونت. نمی

 تونم!من دیگه نمیمیگم بس کن. 

 

م انگار تپیدن را از یاد برده و زبانم انگار الل شده. قلب

شان چیست. شش هایم انگار فراموش کرده اند وظیفه
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از مغزم دیگر نگویم که انگار کرکره را پایین کشیده و 

 خودش را به خواب زده.

فهمم یزدان چه قدرت درکم به صفر رسیده! می

کنم! چه کسی . درکش نمیفهمم! اما..گوید، میمی

تواند شود؟ یزدان؟ چه کسی نمی تواند از من کندهنمی

خنده هایم را از سرش بیرون کند؟ یزدان؟ چه کسی 

 گوید؟ یزدان؟!دارد این اراجیف را می
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یادته اون شبو که رفتیم بام؟ یادته نشستم باهات -

یه جای  فهمیدمدرد دل کردم؟ همون شب باید می

 لنگه...کارم می
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نم به زبان الل شده ام حرکتی توامن همچنان، نمی

خواهد به اندازه ی تمام بدهم و یزدان انگار که می

وقت هایی که در زندگی اش سکوت را ترجیح داده 

 بود، حرف بزند!

 

من خیلی ساله درد دل کردن رو از یاد بردم. خیلی -

کنه. چون ا نمیساله فهمیدم حرف زدن دردی ازم دو

من فقط وقتی به حرف  تونه کاری برام بکنه.کسی نمی

میام که آدم رو به روم از خودمم بهم نزدیک تر باشه. 

وقتی واقعا کنارش احساس راحتی کنم. وقتی حس 

شه! حتی کنم حالم با حرف زدن با اون آدم، خوب می

فهمیدم اگه نتونه کاری واسم بکنه. همون شب باید می

قتی توی مهمونی پیشم بودی، نفس تنگی چرا و
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چرا بعدش نشستم و برات حرف زدم، چرا نگرفتم. 

کشیدی، پا به پات درد اون شب وقتی برای الرا درد می

کشیدم. رضا راست میگه. من توی این چیزا زیادی 

 احمقم! من نفهمیدم!

 

صدایش آرام تر شده اما درد، از کلمه به کلمه ی 

 چکد!جمالتش می

 

 دته شعری رو که اون شب واست خوندم؟یا-

 

دهد و پاهای خواب رفته ام تکانی به خودش میمغز به 

شوند. لرزانم برای نشستن روی تخت ترغیب می

فشارم و همانطور نشینم، چشم هایم را روی هم میمی
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گذارم لب که دستم را روی قلبِ دیوانه شده ام می

 زنم:می

 یده پروردهمرا رازیست اندر دل، به خون د-

 بینم؟میولیکن با که گویم راز چون محرم ن

 یابمکنم با درد، چون درمان نمیقناعت می

 بینم.کنم با زخم، چون مرهم نمیتحمل می

 

شنوم و مغزم دوباره خودش را صدای پوزخندش را می

خواهد همه چیز را به دست زند. انگار میبه خواب می

 قلبم بسپارد!

 

کنم به حرفای کنم. فکر میمی ده روزه فقط فکر-

شبی که رفتیم بام. اون شب خیلی  همون شب. همون
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حرف زدیم با هم. اون شب بهت گفتم دوست داشتم 

پدر باشم، کاش نسیم یه بچه از خودش میذاشت، 

تونی به این آرزو برسی. فقط باید گفتی تو بازم می

بخوای. گفتم انگیزه نیست. گفتی گاهی انگیزه ها خود 

ردن یه ه خود به وجود نمیان. گاهی باید برای پیدا کب

انگیزه، برای پیدا کردن یه آرزو تالش کنی. من تالش 

نکردم خانم پایدار. من تالش نکردم. من نخواستم! 

من نخواستم. تو یهو پریدی وسط زندگیم. تو از کجا 

یهو پیدات شد؟ کم بدبختی داشتم؟ ها؟ کم خودم در 

 ن یکی باید چیکار کنم االن؟به دری داشتم؟ با ای

 

حرف نزنم! اگر ساکت بمانم قلبم از  توانمدیگر نمی

 ایستد.هیجان می

 یزدان...-
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 هیش! صدام نزن! اینجوری صدام نزن!-

 

بینم! این یزدانِ دیوانه، یزدانی نیست که من خواب می

ده روز پیش، بی رحمانه، بی آنکه ذره ای صدایش 

ارم کرده بود. من دارم حرف بلرزد هرچه خواسته بود ب

کنم، یا یزدان واقعا دارد از رداشت میهایش را اشتباه ب

 زند که برایم باور کردنی نیست؟حسی حرف می

 

خواد زندگی کنم، ازدواج کنم، بچه حاال دیگه دلم می-

داشته باشم... حاال دیگه انگیزه ای که باعث شده 

ینکه خودم همچین چیزایی رو بخوام پیدا کردم! بدون ا

ه شدی برای این بخوام! بدون اینکه من بخوام انگیز

روحِ نیمه جونی که یه سره داره خون از همه جاش 
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زنه بیرون. انگیزه شدی تا زخماشو درمون کنه. تا می

عین یه آدم عادی زندگی کنه، عاشق بشه، بخنده! ولی 

چه فایده؟ ها؟ چه فایده؟ چه فایده وقتی نه بودنت 

 ودت؟ چه فایده وقتی...میشه نه نب

 

توانم به توانم گوش کنم! دیگر نمینه! نه من دیگر نمی

خواهد بگوید گوش کنم. طاقت شنیدنش چیزی که می

 را ندارم!

 

 پرم:آید وقتی میان حرفش مینفسم از هیجان باال نمی

 من باید برم.-
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همین یک جمله را با صدای ضعیف و لرزانی گفته و مثل 

ه ساله ی خجالتی، تماس را قطع یک دختر هیجد

 کنم.می

 

 قندسیاه #
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خورد و چرخ نگاه ناباورم، در تاریکی اتاق چرخ می

رسد. صدای پر عجز خورد و به پنجره ی اتاق میمی

کند و پاهایم میل یزدان مثل مته مغزم را سوراخ می

عجیبی به کشیده شدن سمت پنجره دارند. مغزم انگار 

شده و ز هم فرو بپاشد! از دستم عاصی خواهد امی

گوید این چه کار احمقانه ای بود؟ چطور توانستی می

مثل بچه ها فرار کنی و گوشی را قطع کنی؟ اینبار اما 
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انگار نوبت قلبِ تپنده ام است که خودش را در گوشه 

ای قایم کند و از حرکتی که انجام داده خجالت بکشد. 

نباید! چطور اینقدر  کردم!نباید گوشی را قطع می

 خجالتی عمل کردم؟!بچگانه و 

 

 خجالتی؟!-

 

این سوال را خودم از خودم، با صدایی ضعیف و 

پرسم و سپس، شوک زده دستم را روی ناباورانه می

فهمم چه اتفاقی فشارم و تازه انگار میدهانم می

افتاده! من... خجالت کشیدم! چون یزدان... یزدان 

کرد! خدای من! یزدانِ القه میداشت به من ابراز ع

کیانی، پسر عموی ناتنی نامزد سابقم، مردی که روزی 

کردم حتی قلب هم در سینه اش نیست، گمان می
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امشب جلوی در خانه ی من ایستاده و  با صدایی پر 

زند که حتی تصور واقعی درد، از احساسی حرف می

کند. این هم یک بازی بودنش هم قلبم را دیوانه می

ست! آن زمانی ریدید است؟ یزدان عجب بازیگر قهاج

گفت چطور رفتار کنم تا کسی ذره ای از که به من می

فهمیدم که این احساسات درونم را نفهمد، باید می

 فهمیدم...ست. باید میآدم، چه بازیگر خوبی

 

شبیه به یک ورزشکار که به پایان مسابقه رسیده و 

ه نشسته ام، از پشت جان در تنش نمانده، همانطور ک

کنم نفس های عمیق افتم و سعی میروی تخت می

 کنم:بکشم. زیر لب با صدایی لرزان، زمزمه می

آروم! آروم سروین! دروغ گفت! هرچی گفت دروغه. -

عین همه ی دروغاش. عین همه ی وقتایی که با 
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گفت تو رفیق کوچولومی. کرد و میمهربونی نگات می

 عین...

 

خواهد! گیرد! دلم گریه میجودم را میبغض سراسر و

 آن هم در آغوش مردی که قلبم را دیوانه کرده!

 

آورد. عین همه ی وقتایی که ادای آدم خوبارو در می-

کرد که واسش عین همه ی وقتایی که فیلم بازی می

مهمی... عین تموم موقع هایی که تورو به خودش 

 داد...عادت می

 

افتد و صدایم ی تخت میاشک از گوشه ی چشمانم رو

 کند.و بغض ارتعاش پیدا می از گریه
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االنم همه ی حرفاش دروغه... دوباره به کمکت نیاز -

خواد بری توی خونه ی کتایون جاسوسی داره... می

کنی واسش... اومده این حرفارو بزنه خرت کنه... 

اومده باز دلتو بلرزونه... کارش که تموم شه باهات... 

اهات... کنه بیه تیکه آشغال رفتار می دوباره مثه

 فهمی؟فهمی احمق؟ میمی

 

تپد. فهمم که قلبم اینطور محکم میفهمم! نمینه! نمی

پاهایم را در شکمم  فهمم که به پهلو چرخیده،نمی

دهم. به خودم جمع کرده و به بغضم اجازه ی رهایی می

ر توانم دروغ بگویم! دلم برایش تنگ شده! آنقدکه نمی

ن بروم، در آغوشش که دوست دارم همین حاال پایی

بکشم، سپس صورتش را در دست گرفته و خیره در 
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خواهی چشمانش بگویم ناراحت نباش. غصه نخور! می

خواهی باز هم باز هم دل شکستن هایت را ببخشم؟ می

خواهی باز هم حرف هایت را به فراموشی بسپارم؟ می

فقط تو ناراحت  گولت را بخورم؟ خیلی خب! قبول!

 نباش!
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کنم! گمان کنم و گریه میکنم و گریه میگریه می

شود، کنم هرچقدر بیشتر اشک بریزم حالم بهتر میمی

شود! ده روز گریه نکرده بودم. ده روز، هر بار اما نمی

زدم که یزدان گرفت به خودم نهیب میبغضم می

کردم که خودم تلقین میلیاقت اشک ریختن ندارد. به 
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اه را خواب بوده ام و اصال با شخصی به نام این دوم

یزدان آشنا نشده ام. ده روز خندیدم و در دلم به حال 

یزدانی که من را از دست داده بود، پوزخند زدم. خودم 

را برای سیلی محکمی که در گوشش زده بودم 

دانستم که تحسین کردم اما... اما خودم هم خوب می

ودم را برای آنکه در جگرم پاره پاره شده! ته دلم، خ

کردم. دلم برایش گوشش زده بودم، فحش و لعنت می

کردم و شد و از آنکه در حقش بی انصافی میتنگ می

خواندم، از خودم بدم او را بی لیاقت و نمک نشناس می

دانم جگرم از چه چیز سوخته! آمد. حاال دیگر میمی

که چرا اینقدر از حرف هایش فهمم حاال خوب می

فهمم که چرا هربار ته بودم. حاال خیلی خوب میسوخ

گرفت. حاال افتادم، قلبم درد میبه یاد آن سیلی می

فهمم که چرا هرشب قبل از خواب و صبح ها بعد از می

آمد او باز کردن پلک هایم، اولین چیزی که به یادم می
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هزاربار آرزو کرده  فهمم که چرا این ده روزبود! حاال می

اره اش روی گوشی ام بیفتد. حاال بودم که شم

 فهمم که یزدان با من چه کرده!فهمم! حاال میمی

 

سوزند شوم، اما چشمانم از گریه آنقدر میسبک نمی

کشم. سر جایم که به خواست خودم دست از گریه می

. موهایم را پشت کنمنشینم و اشک هایم را پاک میمی

مرتعش، لبخند غمگینی ه و با نفسی عمیق و گوشم زد

گویم که اشکالی ندارد زنم. در دلم به خودم میمی

سروین! شاید تو با مستر ربات، پایان خوبی نداشتی، 

 اما داستان قشنگی داشتی! همین برایت کافی نیست؟

 

کنم. سالن در از سر جایم بلند شده و اتاق را ترک می

ه! چراغ سالن را سکوت و تاریکی محض فرو رفت
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بینم بتام بی آنکه خوراکی های کنم و مین میروش

روی زمین و ظرف های روی میز را جمع کند، به اتاقش 

 زنم:رفته. زیر لب زمزمه می

 خوبه حداقل تلوزیونو خاموش کرده! -

 

شورم. به سرویس بهداشتی رفته و صورتم را می

 شوم و پاپسپس مشغول جمع و جور کردن سالن می

ه هایی که روی زمین ریخته را کورن ها و پوست تخم

 کنم. جارو می

 

بعد از برق انداختن سالن، به آشپزخانه رفته و مشغول 

شوم. تی کشیدن به سرامیک های کف آشپزخانه می

افتد، دستمالی برداشته و به جان زمین که برق می

کشم افتم. آنقدر به همه جا دستمال میکابینت ها می
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تند. یکهو با اعصابی افهایم به سوزش می که دست

خراب، دستمال را محکم و عصبی به گوشه ای پرت 

کوبم. چشمانم پر کرده و مشتم را روی کابینت می

کنم لرزند! چرا هرکاری میشوند و لبهایم میمی

کنم هنوز هم در حواسم از کسی که احساس می

ماشینش درست جلوی در خانه نشسته، پرت نمی 

شت پنجره بروم، از سرم چرا وسوسه ی آنکه پ شود؟

رود؟ چرا دلم پیش گوشی ام که در اتاق بیرون نمی

گذاشتمش تا دیگر چکش نکنم مانده؟ نکند زنگ زده 

 باشد؟ نکند پیام داده باشد؟ 

 

افتد. نه! نه من نگاه بی اختیار نگاهم به بالکن می

 کنم!نمی
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به ادامه ی کارم خواهم دوباره دستمال را برداشته و می

مانم. اگر یکبار نگاه م که یک لحظه بی حرکت میبرس

شود؟ فقط یکبار! یکبارش که اشکالی کنم چه می

 ندارد!

 

 قندسیاه #
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قید نگاه کردن از بالکن را زده و به سرعت خودم را به 

کنم رسانم. با قلبی که احساس میپنجره ی اتاقم می

شده  هایی که انگار منجمدزند و دست در دهانم می

زنم. اند، لبه ی پرده را گرفته و خیلی آرام کنارش می

کشم و در صدم نگاه بی طاقتم را سمت ماشینش می

لرزد که تا به حال چنین چیزی ثانیه، قلبم به شکلی می
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را تجربه نکرده ام! مردی سیاهپوش، در تاریکی شب، 

به انتهای کشد و خیره تکیه زده به ماشین، سیگار می

ار که در دنیای خودش غرق شده! تا به حال کوچه، انگ

ندیده بودم یزدان سیگار بکشد. هیچوقت هم بوی 

سیگار را در نزدیکی اش احساس نکرده بودم و همین 

 ست!موضوع برای بغض کردنم کافی

 

کنم و چشمانم یک آن گرد با دقت بیشتری نگاه می

د یا من دارم شوند. واقعا یک پیرهن به تن دارمی

 بینم؟می اشتباه

 

خواهد من را آزار بدهد؟ آید! میحرصم در می

احساسات من را جریحه دار کند؟ باید بفهمد با این 

 برد!مظلوم بازی هایش راه به جایی نمی
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زنم و روشنش گوشی ام را از روی تخت چنگ می

کنم. نه زنگی زده و نه پیامی فرستاده. اهمیتی می

  گیرم.ماره اش را میدهم و شنمی

 

به محض آنکه با صدای گرفته اش، چیزی شبیه به 

 زنم:کند، با حرص و عصبانیت لب میزمزمه می "الو"

 خوای با این کارات ثابت کنی؟چرا نمیری؟ چیو می-

 

 آید!شود و حرصم بیشتر در میجوابی عایدم نمی

 خوای دلم برات بسوزه آره؟می-

 زارم!دونی که از ترحم بیمی-
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اینقدر صدایش گرفته؟ نکند سرما به جانش بزند؟ چرا 

نکند سیگار که بکشد نفس تنگی به سراغش بیاید؟ 

 دهی نامرد؟یزدان تو چرا اینقدر من را آزار می

 

صدایم از سر ناراحتی برای مردی که دارد با خودش 

این چنین می کند، از سر درد و نا توانی به لرزش 

 افتد!می

کاراتو. تو این سرما وایسادی ی بس کن ایناگه بیزار-

بیرون که چی؟ با اون نفس تنگیه وقت و بی وقتت 

کشی که چی؟ که منو زجر بدی؟ چی سیگار می

خوای ببخشمت؟ باشه خوای از جونم؟ میمی

بخشم. حاال برو. برای همیشه برو یزدان. چون من می

 دیگه تحمل ندارم!
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انگیز ینقدر ترحم لعنت به این بغضی که صدایم را ا

 کند!می

 

لحنش دیگر پر درد نیست! برعکس! آنقدر آرام و بی 

حس است که احساس می کنی یک مرده دارد حرف 

 زند، یا شاید هم، یک آدمی که به ته خط رسیده!می

خواستی بری خواستم تا صبح بمونم که وقتی میمی-

 سر کار ببینمت.

 

ه لحن پر از حرص دوست دارم سرش جیغ بکشم! البت

ص و صدای بلندم هم دست کمی از جیغ کشیدن حر

 ندارد!

برو یزدان. اینقدر آزار نده منو تورو جون هرکی -

 دوستش داری.
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دهد اصال حرف هایم را زند، نشان میپوزخندی که می

جدی نگرفته. دوباره پشت پنجره می روم و نگاهش 

انم را از گیرد. چشمیکنم. دارد از سیگارش کام ممی

ریزد. فشارم و اشکم فرو میسر ناراحتی روی هم می

 من با تو چه کنم یزدان؟ 

 

یجوری رفتار نکن انگار واست مهمم خانم دکتر! من -

کردی. من اگه اگه مهم بودم گوشیو روم قطع نمی

زنگت زدم و حرفامو زدم، اگه این ساعت پاشدم 

خرین بودی. چون آاومدم اینجا، چون تو تنها راهم 
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کردم تو راهم بودی. چون دیگه ته خط بودم. فکر می

کردم حداقل تو زنی به سینم. فکر میدست رد نمی

کنی. ولی حتی حاضر نشدی فهمی منو. تو آرومم میمی

به حرفام گوش بدی. بعد حاال زنگ زدی میگی چرا 

کشم؟ چرا تو سرما وایسادم؟ تو اصال سیگار می

ه؟ تو فکر کردی من اصال گی تو سر منفهمی چه جنمی

 کنم؟سرما حس می

 

چیزی نمانده تا قلبم از شنیدن حرف هایش از شدت 

 ناراحتی از حرکت بایستد!

 

کنید فقط خودتونید که درد همیشه همتون فکر می-

دارید. خودتونید که حالتون بده. سکوت کردم و همتون 

چرا یه  فکر کردید سکوتم بخاطر اینه که دردی ندارم.
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دونم چی بگم بار فکر نکردید شاید اینقدر پرم، که نمی

 که خالی شم؟

 

 یزدان...-

 

نه حرف نزن. بذار تا دوباره قطع نکردی روم بهت -

بگم دردمو. بگم چرا دلتو شکستم. تو دیگه رفیق 

تونستم به چشم نبودی برام خانم پایدار. نبودی. نمی

زدم بهت که رو رفیق نگات کنم. برای همینم اون حرفا

بری و دیگه پشت سرتم نگاه نکنی. چون من دلمو به 

کسی باخته بودم که نامزد سابق علیه. که علی دوسش 

داره. که علی رو دوست داره. که من این وسط فقط 

حکم یه چغندر رو دارم. تورو ردت کردم بری که دل 
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بکنم ازت. ولی توی این ده روز، دل نکندم، جون کندم! 

 فهمی؟می

 

شک هایم انگار با هم مسابقه گذاشته اند. بی صدا ا

 کاهند!ریزند و از بغض و سوزش گلویم نمیپایین می

 

بین این همه بدبختی، حاال گیر کردم بین برادرم و -

دلم! دارم تو جهنمی که مقصرش توئه بی معرفتی 

کنی و حتی حاضر سوزم، بعد تو روم قطع میمی

یم چیکار کردی. ندگشی گوش کنی ببینی با زنمی

خواد نگران سرما خوردنم باشی،  کار خیلی بدتری نمی

با زندگیم کردی سروین پایدار! خوشحال باش! بدجور 

. این همه دارم تقاص دل شکستت رو میدم. االنم میرم
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حسرت دارم تو زندگیم، این یدونه هم روش! 

 بینمت واسه آخرین بار. خدافظ.نمی

 

د من حرف بزنم، گوشی را ذاراینبار اوست که نمی گ

کنم، با رویم قطع می کند و منی را که زار زار گریه می

 گذارد.شود تنها میقلبی که دارد از غصه منفجر می

 

 قندسیاه #
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افتد! گوشی میان دستم مغزم در صدم ثانیه به کار می

گذرانم و به یزدانی که هنوز در همان را از نظر می
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کشد، کنم. هنوز دارد سیگار میمیاه ژست مانده نگ

 پس وقت دارم!

 

کشم و به کاله هودی که به تن دارم را روی سرم می

زنم. میان پله ها و آسانسور، سرعت از خانه بیرون می

پله هارا انتخاب کرده و با تمام سرعتم، پله هارا پایین 

 روم.می

 

 که بینمکنم، یزدانی را میوقتی در ساختمان را باز می

دوم و درست لحظه که شود. میدارد سوار ماشین می

گذارم خواهد در ماشین را ببند، دستم را روی در میمی

 شوم.و مانع می
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چرخاند و چشمان گرد شده شوک زده سرش را می

دوزد. من نفس نفس زنان، با صورتی اش را به من می

که از اشک خیس است، لب های لرزانم را تکان 

 گویم:ظلومیت و خواهشی عجیب، میا مدهم و بمی

 نرو!-

 

رود! بی آنکه نگاه پر عطشش را از صورتم و او نمی

شود. بگیرد، شبیه به مسخ شده ها، از ماشین پیاده می

آهنرباهای گوی های عسلی اش، پر جذب تر از 

گیرد و نه من از او! دلم اند! نه او چشم از من میهمیشه

ره و پر از دلتنگی اش. خی گیرد از نگاهتب و لرز می

کند، شبیه به کسی تک تک اجزای صورتم را نگاه می

 شود! که انگار با نگاه کردن به آب هم عطشش رفع می
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دانم لرزش لب ها و چونه ام از سرماست یا بغض، نمی

دانم که لرزش صدای پر عجز و اما این را خوب می

 دردمندم، از بغض است!

 

. من همیشه به حرفات ستممن رفیق نیمه راه نی-

گوش میدم. هرچه قدرم تو بسوزونی دلمو، هر چقدرم 

درد بدی بهم، من بازم وقتی بدونم حالت خوب نیست، 

هرکاری بتونم انجام میدم برات. پس نرو! حرف بزن 

برام. قول میدم ایندفعه تا آخرش بشینم و گوش کنم 

 به حرفات.

 

زند و نه تکان مییزدان را انگار برق گرفته! نه پلک 

کنم نفس هم خورد. حتی لحظه ای احساس میمی
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خواهد دست از این نگاه کردن های کشد! نمینمی

 لعنتی اش بکشد؟

 

کنم و دست روی یک قدم فاصله ی میانمان را پر می

 گذارم. بازویش می

 

دونی بدنت چقدر ببین چقدر پیرهنت نازکه. تو که می-

کی ازت مواظبت شی این مدت ضعیف شده. مریض ب

میکنه؟ منم که دیگه نیستم مواظبت باشم. چرا یکم 

 فکر خودت نیستی؟

 

رسد، یک آن انگار دنیا متوقف جمله ام که به اتمام می

شود! من میان بازوهای مردی که بوی تنش را می

عجیب دوست دارم، با دیوانگی، دلتنگی و جنون 
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باال ید کند که باشوم و نفسم، فراموش میفشرده می

بیاید. بینی ام روی گردنش نشسته و سینه ام از بوی 

تنش پر شده وقتی که او، کاله هودی ام را کمی عقب 

گذارد. با فرستد و بینی اش را روی موهایم میمی

عطشی غیر قابل وصف، در سکوت فقط و فقط نفس 

رود. کشد، دلم ضعف میکشد و با هر نفسی که میمی

شود و گرمایی و پایین میال سینه اش پر هیجان با

زند! هیچ حرفی میانمان رد و عجیب از تنش بیرون می

شود. انگار همین که قلب هایمان اینطور بدل نمی

تپند محکم و بی مهابا، روی سینه ی هم دیگر می

آوردم و دور ست! بی اراده دستم را باال میکافی

ا کنم که دوست دارم تکنم. اعتراف میکمرش حلقه می

کنم که دوست میشه در این آغوش بمانم! اعتراف میه

دارم این بو را تا همیشه استشمام کنم و اعتراف 

 کنم که من... این مرد را... دوست دارم!می
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خیسی روی پیشانی ام، الی پلک های بسته شده از 

دهم و به کند. تکانی به خودم میسر آرامشم را باز می

آید. تنم که ب، انگار که یزدان به خودش میرتیاین ت

آورد و قلبم سر شود، سرما هجوم میاز تنش جدا می

گذارد. انگار که با همین چند لحظه در ناسازگاری می

گوید من را از آغوشِ این مرد بودن، بد عادت شده. می

آرامشی که نصیبم شده بود، جدا نکن! من اما بی توجه 

شود قلبت کنم مگر میفکر می ودمبه صدای قلبم با خ

 هم بی مهابا بتپد، هم بی اندازه آرام باشد؟ 
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کشم، روی نگاه کردن در چشم هایش وقتی عقب می

را ندارم! سر پایین افتاده ام، با افتادن قطره ی بارانی 

آید. نگاهی به آسمان سرخ باالی روی دستم، باال می

 کنم:سرمان کرده و زیر لب زمزمه می

 ن میاد...اروب-

 

آید، دیگر هیچ درد و لرزشی در صدای یزدان که در می

کنم. انگار او هم با این آغوش چند آن احساس نمی

 لحظه ای، آرامش یافته!

 بارون نیست!-

 

افتد. برم و چند قطره کف دستم میدستم را جلو می

خیسی کف دستم را لمس کرده و حیرت زده لب 

 زنم:می
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 برف؟-

 دوس داری؟-

 

کنم اما به سرعت چشم الخره در چشمانش نگاه میبا

گیرم، با آنکه سنگینی نگاه خیره ی او از چشمانش می

 کنم!را عجیب احساس می

وای خیلی! داره تند میشه. کاش همینجوری بیاد و -

 قطع نشه. دلم لک زده واسه یه...

 

زنم، همزمان دستانم را همانطور که ذوق زده حرف می

دهم که ناگهان، انگشتانم در هوا، میان میدر هوا تکان 

دست مردانه و بزرگش محصور شده، زبانم قفل شده و 

ریزد! انگشتانم میان دستش گم شده قلبم درجا فرو می
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آورد و آرام و با لحنی وقتی که فشار کوچکی به آنها می

 زند:خاص و لعنتی، لب می

 یخ کردن انگشتات!-

 

کننده باشد؟ قبل تر ها،  تواند دیوانهمییک نگاه، چقدر 

کردم با کرد، احساس میآن زمانی که علی نگاهم می

دهد،  اما حاال با نگاه نگاهش دارد صورتم را نوازش می

کنم. او با کردن های یزدان، حسی متفاوت را تجربه می

نگاهش، انگار که دارد انتهایی تر قسمت وجودم را 

مت وجود انتهایی ترین قسدانی کند. مینوازش می

رسد! کجاست؟ آنجایی که دست هرکسی به آن نمی

آنجایی که باید خیلی در کار خودت استاد باشی تا 

تواند فقط با یک نگاه بتوانی لمسش کنی. هرکسی نمی

تواند و آن ساده، قلبت را نوازش کند! هرکسی نمی
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کس که بتواند... جایگاه خاصی در زندگی ات پیدا 

نم جایگاه یزدان در زندگی ام داو من خوب می کندمی

 چیست!

 

 قندسیاه #

 355پارت#

 

شود من این ساعت از شب، یزدان کسی که باعث می

بدون ترس از آنکه کسی من را اینجا ببیند، از خانه 

بیرون زده و زیر آسمانی که شروع به باریدن برف 

کرده بایستم. کسی که فقط با یک حرکت کوچک مثل 

ناراحتی ام را از وجودم پاک وش کشیدن، تمام در آغ

کند. اسم این گول خوردن نیست! ابدا نیست! من می

گول یزدان را نخورده ام! من فقط با فرو رفتن در 
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بغلش، فهمیدم که این مرد محال است که قصد آزار 

من را داشته باشد. با احساس تپش های قلب بی 

ه بود که من طاقتش این را فهمیدم! یزدان روزی گفت

تواند یگر قهاری هستم، گفته بود کسی نمیباز

احساسات من را بفهمد و من خیلی خوب، همه ی 

احساساتش را فهمیده ام! یک بار به او گفته بودم که 

تو شاید کنترل خودت را در دست داشته باشی، اما 

توانی کنترل کنی! چقدر درست گفته بودم! قلبت را نمی

 د!دهلی خوب لو مییزدان را قلبش، خی

 

 خوای اینقدر اینجا وایسی تا یخ بزنی خانم دکتر؟می-

 

توانم از آهنربای آیم و میباالخره به خودم می

چشمانش کنده شوم. دستپاچه، انگشتانی که داغ شده 
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اند را از میان انگشتانش بیرون کشیده و خیره به زمین 

 زنم:زیر پایم لب می

 . شب... بخیر!نه... میرم داخل دیگه..-

 

چرخم تا فرار کنم، اما یزدان این را گفته و به تندی می

سرعت عمل باالتری دارد! بازویم را در یک حرکت 

 شوم!سریع گرفته و من سرجایش میخ می

 

 خوای گوش بدی به حرفام؟مگه نگفتی می-

 

زند. مثال یزدان هیچوقت مستقیم حرفش را نمی

هایم گوش کن.  گوید به حرفگوید نرو! مینمی

گوید تو دیگر برایم رفیق گوید دوستت دارم، میمین
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نبودی! یزدان از هر جمله ی رایجی، یک جمله ی جدید 

کند و راستش، همین خصیوصیتش هم دوست پیدا می

 ست!داشتنی

 

گیریم، به محض آنکه جفتمان در ماشینش جا می

یزدان بخاری ماشین را زده و بارانی اش را از صندلی 

من حرکتاش را زیر نظر دارم و وقتی  دارد.عقب بر می

ریزد. فاصله ی شود، دلم هوری پایین میسمتم خم می

صورتش با گردنم آنقدر کم است که نفس های تند و 

کند تا بارانی کنم. دارد تالش میگرمش را احساس می

اش را دور شانه های من بیندازد تا گرمم کند اما 

 شود.و رو میش دلم چطور زیر فهمد با هر حرکتنمی
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کنم حرکتاش کند کنم احساس میکمی که دقت می

است. چنان بر سر جایم میخ شده ام که نه جرات 

چرخاندن سرم را ندارم و نه جرات زدن حرفی را. 

دهد اما بینم بارانی را روی شانه هایم جا میوقتی می

 آید ورود، دست یخ کرده ی لرزانم باال میعقب نمی

نشیند و نه ام را در بر گرفته میروی دستش که شا

 کند:صدای گیج و ناباورم هم فضای ماشین را پر می

 یز...دان...-

 هیش! فقط چند لحظه...-

 

خواهم عقب شود، منگ و مات میحرفش که تمام می

شوم! اما یک آن خشک می "یعنی چی؟"رفته و بپرسم 

دیوانه وار تپیدن را کند و قلبم نفسم در سینه گیر می

گیرد. یک دست یزدان روی شانه ی دوباره از سر می
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راستم قرار گرفته و ساعد دستش روی قفسه سینه ام 

جا خوش کرده اما این همه ی ماجرا نیست! چرا که لب 

های داغ مرد کنار دستم را روی شقیقه ام احساس 

 ایستد!کنم و انگار زمان برای لحظاتی میمی

 

 قندسیاه #

 356پارت#

 

کند که النی اش، کاری با من میبوسه ی طو

افتند و دلم ضعف ست! پلک هایم روی هم مینگفتنی

رود. باید عقب بروم و سرش داد بزنم. بگویم تو می

حق نداری من را ببوسی. بگویم حتی حق نداشتی من 

را در آغوش بگیری. تو انگار متوجه نیستی نسبت من و 

ی عموی نامزد سابق منی. کستو چیست! تو پسر 
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توانی هستی که جانت برای علی می رود. چطور می

اینکار را با قلب من بکنی آن هم وقتی هر دو نفرمان 

دانیم که ماندنی نیستی! اما... اما خیلی خوب می

توانم! عمیقا و شدیدا این مرد و هرچه به آن ربط نمی

ارم این کند را نیاز دارم! آنقدر که دوست ندپیدا می

م شود و انگار ثانیه ها هم همین را بوسه هیچوقت تما

 آیند.خواهند که اینطور کش میمی

 

کشد تا لب از روی شقیقه ام دانم چقدر طول مینمی

بردارد و من تازه بفهمم جای بوسه اش سوخته! بد هم 

سوخته!  انگار نه فقط شقیقه ام را، بلکه قلبم را هم 

که در سینه ام احساس  بوسیده که چنین گرمایی

کنم! اگر بعد از این شب خاطره انگیز برود و پشت می

سرش را نگاه نکند، من با جای بوسه اش که آتش 
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گرفته چه کنم؟ چطور دلم هوای لب هایش را نکند؟ 

 من با این قلبی که دیوانه شده چه کنم؟

 

هیچوقت هیچی واسه خودم نخواستم. همیشه کم -

دم. شه به نفع بقیه کنار کشیتوقع ترین بودم. همی

همیشه همه رو دیدم جز خودم. هیچوقت دل خودمو 

 . ولی امشب، امشب کم آوردم!ندیدم

 

توانم مثل یک مجسمه فقط نگاه کنم. سرم دیگر نمی

را سمت اویی که پیشانی اش را به شقیقه ام چسبانده 

چرخانم و به این ترتیب، پیشانی ام به پیشانی اش می

توانم ریزد! نمییقلبم با تمام قوا فرو م چسبد.می

کنترلش کنم. دوست دارد از سینه ام بیرون بزند و در 

دست های مرد کنار دستم آرام بگیرد. دوست دارد 
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همیشه این نگاه عسلی مخمور و خیره را داشته باشد. 

دوست دارد این مرد واقعی باشد! دوست دارد همیشه 

 باشد! نه فقط برای همین امشب!

 

کند وقتی خر را سمتم روانه مییزدان بی رحمانه تیر آ

که دستش را از روی شانه ام برداشته و کنار صورتم 

توانم نگاهش کنم. بیشتر از این می گذارد. نمی

بندم و با حرکت آرام توانم نگاهش کنم! چشم مینمی

انگشت شستش، میان حس لذت، درد را با تک تک 

که م! درد برای چه؟ برای آنکنسلول های تنم تجربه می

همیشه و همه جا به همه ی آدمها گفته ام از لحظه به 

لحظه ی زندگیتان استفاده کنید. وقتی کسی را دوست 

دارید، جوری با او خوش باشید و بخندید و لذت ببرید 

ست که آن فرد را دارید، اما... اما که انگار آخرین روزی
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دانم گرفته ام و می حاال که خودم در همین شرایط قرار

توانم از ست، نمیان همین امروز و فردا رفتنییزد

توانم! دوست دارم از ته دل وجودش لذت ببرم! نمی

خواهد بچه شوم. مثل بچگی هایم که زار بزنم. دلم می

چسبیدم تا به سر کار نرود و کنارم پاهای مامان را می

ظلومیت بماند، حاال پاهای یزدان را سفت بچسبم و با م

دانم به علی ترجیح نده! من که می بگویم نرو! من را

دانم هرچه شود اولویت اول کنی. میمن را انتخاب نمی

دانم اما نرو. من به تو نیاز دارم و آخرت اوست! می

 یزدان کیانی. پس لطفا نرو!

 

امشب برای اولین بار یه جوری دلم واسه ی خودم -

نگاه به دورم کردم  سوخت که تاحاال نسوخته بود. یه

دیگه هیچی واسم نمونده که دردامو تاب بیارم.  دیدم
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یادته یه بار بهم گفتی به تو میخوره که لقبت قند سیاه 

باشه؟ گفتی تو از دور مثل قند سفیدی و از نزدیک مثل 

کردی. این لقب انگار واسه تو شب سیاه. اشتباه می

افتادی ساخته شده! تو بودی که مثه یه لکه ی سفید 

زندگیم. تو بودی که مثه یه حبه توی صفحه ی سیاه 

تونستم قند ، شیرین کردی تلخی روزامو. تا بودی می

دادی این همه بدبختی رو تحمل کنم. انگار که نور می

 به روزای تاریک زندگیم. ولی... ولی از وقتی نیستی...

 

 قندسیاه #

 357پارت#

 

کند م سر باز میرسد! دوباره اشکباالخره به هدفش می

ی چپم خیس می شود. کاش خواب باشم! و گونه 
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حرفم را پس می گیرم! کاش این یزدان واقعی نباشد! 

اصال کاش من هم واقعی نباشم! کاش حس 

هیچکداممان واقعی نباشد! این حس ممنوعه چه بود 

که سرمان آمد؟ چرا اینطور شد؟ چرا باید عاشق 

 شدم؟میممنوعه ترین فرد ممکن زندگی ام 

 

ودم گفتم بسه یزدان! بسته! تا کی امشب یهو به خ-

خوای نبینی خودتو؟ سِروین رو رد کردی بره؟ برای می

کی؟ علی؟ باشه! بدش به علی. ولی حق داری واسه 

آخرین بار بری ببینیش دلت آروم بگیره یا نه؟ اینم از 

خودت میگیری؟ اینقدر واسه خودت مهم نیستی یعنی؟ 

ه مبادا به کنی کام از خودت صلب میهمچین چیزی 

خوای به علی خیانت کنی؟ پس خودت چی؟ تا کی می
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خودت خیانت کنی؟ تا کی؟ به قول لیال خسته نشدی از 

 این فداکاری مزخرفت؟

 

همچنان انگشت شستش را آرام آرام روی گونه و لپم 

کشد. با مکثش آهسته الی پلک هایم را باز کرده و می

 رود. ی بسته اش، دلم برایش میبا دیدن پلک ها

 

لیال ازم خواسته تورو برگردونم پیشش. گفتم لیالرو -

بینمت. ولی تو نیومدی. نتونستم کنم میام میبهونه می

طاقت بیارم. به اندازه ی کل زندگیم دلم می خواست 

حرف بزنم. هیچوقت اینقدر پر نبودم. یهو ترکیدم و به 

ار نبود هیچوقت خودم اومدم دیدم چیزایی که قر

گذاشتم کف دستت. حتی همین االنم نباید  بدونی رو

اینارو بهت بگم ولی دارم میگم چون دیگه خستم. از 
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فهمی این سکوت همیشگی خستم سِروین. تو می

 دیگه منو مگه نه؟

 

شود، به انگشت اشک دومی اینبار از گونه ام که رد می

و لب رسد. پلک هایش بالفاصله باز شده یزدان می

 .خورندهایش تکان می

 

 زنم، تو گریه نکن!گریه نکن! دیگه حرف نمی-

 

دلم برای این مرد، برای تمام درد هایش و برای 

مظلومیتش تکه پاره است! بی اراده خودم را جلو 

گیرم. دستم را دور کشم و محکم در آغوشش میمی

کنم، چانه ام را روی شانه ی شانه هایش حلقه می

ش. گمان فشارمگذارم و به خودم میمیدیگرش 
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توانم تکه کنم هرچه محکم تر بغلش کنم، بهتر میمی

های شکسته ی قلب و روحش را به هم بچسبانم، اما 

دانم که درد های این مرد با خودم هم خیلی خوب می

 شود!یک آغوش درمان نمی

 

فهمم چقدر خسته ای! ولی عیب فهممت. میآره می-

میزنه، کم  هر آدمی باشه خسته میشه، جا نداره. باشه؟

افته و بلند میاره. هر آدمی باشه مدتها روی زمین می

نمیشه. میذاره ترکای عمیق قلبش خوب شن. توام 

باید صبر کنی یزدان. باید به خودت زمان بدی. باید 

بذاری زخمات خوب شن. باید از توقع داشتن از خودت 

مان ندادی تا دست بکشی. چرا هیچوقت به خودت ز

رچی شد سریع از جات پاشدی و خوب بشی؟ چرا ه

سر خودت غر زدی که غصه و ناراحتی بسه؟ چرا هر 
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اتفاقی افتاد خودتو مقصر دونستی؟ چرا همیشه از 

کنی؟ چرا خودت طلبکاری؟ چرا اینقدر به خودت بد می

کنی کار اشتباهی کردی که حتی االن هم فکر می

زنی؟ اینکه برای ای دلتو میاومدی اینجا و داری حرف

زنی کار اشتباهیه؟ اینکه آروم شدنت داری حرف می

داری با خواسته ی دلت پیش میری اشتباهه؟ این 

قلبت که اینجوری داره محکم میزنه چه گناهی کرده؟ 

چرا یکم حواست بهش نیست؟ چرا همیشه سرکوبش 

 کردی؟

 

 قندسیاه #

 358پارت#
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باال بکشد و بغلم کند،  یزدان بی آنکه حتی دستش را

کوت محض شنونده است. از تنش جدا شده و در س

گیرم. دو انگشت شستم را صورتش را در دست می

کشم و لبخندی روی ته ریش بلند و نامرتبش می

 دهم.مهربان به چشمان نیازمند غمگینش هدیه می

 

هیچی توی این دنیا از خودت مهم تر نیست. تا االن -

بیا و  و زندگیتو با منطق پیش بردی،منطقی فکر کردی 

از این به بعد قلب و احساستم نگاه کن. بیا و یزدان رو 

دوست داشته باش. بیا و با خودت خوب تا کن! باشه 

 یزدان؟

 

فهمم که شاید یزدان نفهمد، اما من خیلی خوب می

منظور اصلی ام چیست! دارم با زبان بی زبانی از یزدان 
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د! ارد، علی را به من ترجیح ندهخواهم اگر دوستم دمی

 گویم بماند و کاش این را بفهمد!دارم می

 

کنم یک شود! احساس مینگاه خیره اش نامفهوم می

چرخد و صاف سر کند. چون میآن حالتش تغییر می

نشیند و به این ترتیب، صورتش از میان جایش می

افتند و نگاه شود. دستانم پایین میدستانم آزاد می

در فکر رفته را  او و متعجبم، یزدانی که عجیبکنجک

دهم و زیر لب صدایش کاود. آب گلویم را فرو میمی

گیرم و به اخم های در هم رفته اش زنم. جوابی نمیمی

اندازد! نکند شوم. ترس به دلم چنگ میخیره می

منظورم را فهمیده و از آنکه از او خواسته ام قید علی را 

 شد؟ نکند همین حاال بگذارد وبزند، عصبی شده با

 برود؟
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کنم و باز هم جوابی اینبار بلند تر صدایش می

گیرم. به انگشتان دست چپش که محکم دور نمی

آیم دستم را برای کنم و تا میفرمان پیچیده نگاه می

 گوید:تکان دادنش باال ببرم، یکهو می

کنم. باشه. میشم اونی که تو میگی! به خودم فکر می-

الن اول خواسته ی خوام اخواسته ی قلبم. و می به

 قلبمو هم بهت بگم!

 

صدایش جدی شده! جدی و محکم و بی رحم! از تغییر 

ناگهانی اش ترسیده ام! دارد در سرش به چه چیز فکر 

 کند؟ می
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هرچه فکر ترسناک و خوفناک است، در یک لحظه به 

شود و آورد. سکوت یزدان طوالنی میمغزم هجوم می

 ترس من هر لحظه بیشتر! 

 

 دان منظورت از این حرفا...یز-

خوام برای من باشی. این خواسته ی قلبمه. می-

 خوام با من باشی. فقط من! می

 

افتد و  رود، میان لب هایم فاصله مینفسم بند می

چشمان درشت شده ام ناباورانه به نگاه مصمم و جدی 

 ماند!یزدان خیره می

الق و ت حرفای عاشقانه بزنم. بد اخمن بلد نیستم به-

تونم بخندونمت. شبیه علی نیستم. شاید بد عنقم. نمی

هیچکدوم از مالکایی که تو دلت بخواد رو هم نداشته 
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باشم. من همینم. یزدانم. یزدانم با کلی خصوصیت 

عجیب و غریب که شاید توی آدمای دیگه نبینی. 

زندگی آدمای زندگیم پره بدبختیه. پره در به دری. مثه 

 دمم مثه آدمای معمولی نیستم.معمولی نیست. خو
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افتد؟ یزدان چرا این حرف را دارد چه اتفاقی می

خواهد همان چیزی که من فکرش را زند؟ میمی

 کنم به زبان بیاورد؟ خدای من! می

االن این آدم غیر معمولی دلش گیره! مگه نمیگی به -

چی خواسته ی دلت گوش کن؟ دلم میگه سِروین! هر

خوابم میگه سِروین. بیدار میشه میگه سِروین. می
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خورم میگه سِروین. کار میشم میگه سِروین. غذا می

خوام به حرف دلم کنم میگه سِروین. االن من میمی

خوام قید همه کس و همه چیو بزنم گوش بدم. می

خوام برای اولین بار توی زندگیم به هیچ برای دلم. می

فکر نکنم. برای این کارم فقط احدی جز خودم و دلم 

ه چیزی که تو باید بهم بگی. یه باید یه چیزو بدونم. ی

 سوال که جوابش دست توئه.

 

چرخد تا بپرسم چه آنقدر شوکه ام که حتی زبانم نمی

سوالی؟ اصال من باید چه بگویم؟ اصال تو چه 

 گویی؟می

 

گیرد. سرش را یزدان نگاهش را از چشمانم می

کند. دستش را پیشانی اش را لمس میچرخاند و می
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مالد. سپس جفت شم هایش را میکشد و چپایین می

کند و برای زدن دست هایش را دور فرمان حلقه می

گیرد و میان لب هایش فاصله حرفش نفس می

بندد و نفسش را فوت اندازد. اما دوباره لب میمی

کند و شقیقه کند. باز هم پیشانی اش را لمس میمی

فهمم و فهمم! کالفگی اش را میفشارد. میرا می اش

 خواهد بپرسد چیست!دانم سوالی که میمی حتی

 

گلوی خشک شده ام دیگر آبی ندارد که قورت بدهم. 

دهم. از گیرم و تکه تکه آن را بیرون مینفسی می

پرسیدن سوالش دودل است یا روی پرسیدنش را 

 دهد!ندارد؟ شاید هم غرورش اجازه نمی

 دونم سوالت چیه!خواد بپرسی. من مینمی-
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سرعت سمتم چرخانده و مات نگاهم  سرش را به

کند. نگاه از چشمانش گرفته و به تاریکی کوچه و می

شوم. باز هم نفسی عمیق دانه های ریز برف خیره می

از هوای گرم شده ی ماشین گرفته و با مکثی بلند، 

رایش حرف های دلم را بدون ذره ای سانسور ب

 گویم.می

 

. شبیه هیچکس آره تو شبیه علی نیستی. اصال نیستی-

نیستی. همین که این ساعت از شب اومدی جلو در 

زنی اینو نشون میده که خونم و داری این حرفارو می

شبیه هیچکس نیستی! زندگیتم پر از بدبختیه. پر از 

خوای ازم بپرسی حاضرم سر پایینی و سر باالیی. می

ندگی که پر بدبختیه، با تویی که یه آدم غیر توی این ز

 و عجیبی، باشم یا نه؟معمولی 
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 نه! این قسمت دوم سوالم بود.-

 

شود. یزدان چشمانم باریک و نگاهم پرسشی می

 کند!همچنان نگاهم نمی

 

 اصال من رو دوست داری سِروین؟-

 

شوم! توقع این سوال را نداشتم! آن هم به خشک می

 این صراحت!

 بینی؟ اصال... اصال...منو به چشم رفیقت مییا -

 

زند و چشم هایش را روی هم موهایش را چنگ می

فشارد. نگاهم روی پیشانی و شقیقه اش و رگ های می
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بیرون زده اش گیر کرده. دارد از یک چیزی اذیت 

 دانم چیست!شود. از یک چیزی که نمیمی
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انده و سوالی که بیخ یکباره سرش را سمتم چرخ

صدایی گرفته و عصبی بیرون گلویش گیر کرده، با 

 ریزد.می

 خوای؟ خوام بدونم هنوزم علی رو میاصال می-
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خواهد بخندم؟ برای پرسیدن این سوال چرا دلم می

فکش اینطور سفت شده و رگ های پیشانی اش بیرون 

 زده؟ مستر ربات چه غیرتی هم شده!

 

فرقی ایجاد میکنه؟! اگه االن  جوابم توی تصمیمت-

 ذاری میری؟خوام میمی بگم علی رو

تونم کسی رو زوری جایی نگه دارم. اگه آره! من نمی-

خوای و دوسم نداری، میرم و پشت بدونم علی رو می

 کنم.سرمم نگاه نمی

 

خواستم بگوید من تالش چه توقعی از یزدان دارم؟ می

همه ی تالشم را کنم تا فقط من را بخواهی؟ یا می

باز کنم؟ یا اگر در زندگی ام  کنم تا در زندگی ات جامی
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کنم عاشقم شوی؟ چه خیال احمقانه باشی کاری می

 ای!

 

 خوامش!نمی-

 

کنیم. باور جفتمان منگ و مات به یکدیگر نگاه می

کنم که چنین چیزی را گفته باشم اما واقعیت نمی

لی را دوست ست که گفته ام! شاید هنوز هم عهمینی

مش! دیگر اصال خواهداشته باشم اما دیگر نمی

 خواهمش! نمی

 

دونم چجوری اینقدر راحت برام دونم چرا! نمینمی-

کمرنگ شد. فاطمه همیشه میگه تو عاشق علی نیستی. 

میگه عاشق بودن اصال این شکلی نیست. میگه تو فقط 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بهش یه حس احترام شدیدی داشتی. احترامی که به 

داشتن ختم شده بود. راست میگه! من اگه دوست 

بخشیدمش. همونجوری که الرا رو با شقش بودم میعا

 . همونجوری که...گندای غیر قابل جبرانش بخشیدم

 

آوردم که تورا هم بار ها بخشیده ام چون به زبان نمی

فهمم چرا هربار راحت از کنار دوستت داشتم! حاال می

را امشب اینقدر راحت گذشتم. چبد اخالقی هایش می

خودم غصه بخورم اما یزدان بخشیدمش. چرا حاضرم 

 نه! 

 

خوانم. به این یکی از نگاهش، حرف دلش را می

 تونم جواب بدهم!توانم جواب بدهم! حاال نمینمی

 برای بقیه ی سواالتت، فعال جوابی ندارم. -
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برای اولین بار در این شب سرد پاییزی، لبخندی نیم 

 بینم.وی لب هایش میبند را ر

 کنی واسم؟ناز می-

 

دزدم. تاب دهم و نگاهم را میلبخندم را قورت می

 خیره ماندن در این چشم های جسور شده را ندارم!

 نخیر!-

کنی برام. ولی... قبوله! تا هروقت که چرا! داری ناز می-

 کنم تا جواب بگیرم ازت.نیاز باشه صبر می

 

اندازم. و سر به زیر میلبم را به دندان می گیرم 

ترسم! جوابی برایت ندارم چون میگویم که نمی
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ترسم! از آنکه این گویم از آنکه رفتنی هستی مینمی

ترسم! از آنکه امشب رابطه سر انجام خوبی ندارد می

خواهمت بگویم دوستت دارم و فردا بگویی نمی

کنم صبر بهترین چیز گویم و فکر میترسم! نمیمی

! باید ببینم ست یا نهباید ببینم یزدان واقعا جدیاست! 

زند یا نه! باید دو روز دیگر هم حرفای امشبش را می

ببینم بعد از دادگاه علی که همین روز هاست، روی 

 ماند یا نه!احساسش می

 :�🌺�قند سیاه
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کند. دقایقی طوالنی، هر سکوت فضای ماشین را پر می

شویم. ره به رو به رو، در افکارمان غرق میکداممان خی
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کنم و قلبم تپش من به آینده ام با یزدان فکر می

گیرد. یعنی رابطه ی عاشقانه با این مرد چه می

ست؟ قطعا مثل رابطه با علی نیست! خبری از شکلی

سوپرایز های یهویی، حرف های عاشقانه ی عجیب و 

یلی خوب غریب و مهربانی بی اندازه نیست! اما خ

ر حالم با این رابطه خوب دانم که با این وجود، چقدمی

است. جواب من از همین حاال هم مشخص است! اگر 

این مرد ماندنی باشد، اگر واقعا وسط راه بخاطر علی و 

دیگران جا نزند و سر حرفش بماند، من هم هستم! من 

خوامش! تپش های محکم قلب آرام گرفته ام هم می

زنند و حتی به گمانم، به ا فریاد میاین خواستن ر

رسد! شاید برای همین است که گوش یزدان هم می

یزدان سکوت را شکسته و با صدایی پر از آرامش 

 گوید:می

 کنم حالم خوبه!امشب بعد از سالها حس می-
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سرم را همانطور که به پشتی صندلی تکیه زده ام، 

شم چرخانم و به نیم رخ همیشه جذابش چسمتش می

 . دوزممی

 برای یه بارم شده حرفاتو زدی. شاید بخاطر اینه که -

 

او هم شبیه من، همانطور که سرش را به صندلی تکیه 

داده، گردنش را سمتم چرخانده و دریای آرام نگاهش 

 کند.را سمتم روانه می

 نه. بخاطر اینه که تو حرف زدی واسم.-

 

با هر جمله  اگر با یزدان وارد رابطه شوم، قرار است

شود؟ اصال چه کسی گفته اش دلم اینطور زیر و رو 
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یزدان حرف عاشقانه بلد نیست؟ این مرد خدای 

 احساسات است!

ولی تو حق نداری تا من جواب سوالت رو ندادم، این -

 حرفارو بهم بزنی جناب کیانی! 

 

تک خنده ی آرامش پر از شیطنت و همینطور تمسخر 

 است!

وی جوابت ایجاد میشه؟ باعث زنم فرقی تحرف می-

 ی منطقی فکر کنی؟ میشه نتون

 

کوبم و حرص زده با خنده ای آرام به شانه اش می

 گویم:می
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کوفت! نخیر! فکر کردی اینقدر ندید بدیدم که با -

 چهار تا حرفت حالی به حالی شم؟ 

 

دهد و آهانی تسمخر آمیز از لب با خنده ابرو باال می

کنم اینبار واقعا جدی ی میشود. سعهایش خارج می

 باشم!

 در ضمن حق هم نداری من رو بغل کنی و ببوسی. -

 

روی لبهایش، طرحی از لبخندی تمسخر آمیز شکل 

 گرفته!

 بغل رو که جبران کردی! بوس هم... تالفی بود! -

 

 شوم! منظورش چیست؟شوکه می
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 یعنی چی؟ چه تالفی ای؟-

 

ش پر کند. شیطنت نگاهرنگ نگاهش تغییر می

به نگاهی پر از آرامش و عشق کشد و جای خود را می

 دهد.می

 تو واقعی ای؟-
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کند که حرف قبلش سوالش چنان قلبم را دیوانه می

دوزم و شود. چشم به یقه ی لباسش میفراموشم می

کنم. چند ثانیه ای طول آرامی زمزمه می "اوهوم"
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و پشت انگشت اشاره کشد تا دستش باال بیاید می

گونه ام بنشیند. با هر حرکت انگشتش اش روی 

پیچد. نگاهم آرام آرام باال آمده و ضعفی در دلم می

نشیند. یزدان بدون لبخند، نگاه روی صورتش می

چرخاند و عمیق و خیره اش را با دلتنگی در صورتم می

کنم حرف دارد. مثل گوید. احساس میهیچ چیز نمی

س زد و من احساف داشت و نمیهمیشه که حر

 خورد.کردم حرف هایش را میمی

 

گذارد. دستش را دستم را باال آورده و روی دستش می

 زنم:پایین کشیده و لب می

 هرچی تو دلته بگو. در ضمن، من رو هم لمس نکن! -
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خواهم دستم را از روی دستش بر دارم که نمی می

بزرگ و مردانه  گذارم. انگشتانم را محکم بین انگشتان

 گوید:می اش گرفته و

تونم بهت بگم. باید بمونن پیش یه سری چیزارو نمی-

 خودم همیشه.

 چرا؟!-

 

دوزد و نگاهش را به دستان در هم پیچیده شدمان می

انگشت شستش را روی بند به بند انگشت کوچکم 

 پرسم:کشد. دوباره مصمم و کنجکاو میمی

 چرا یزدان؟-

 

 گیرد.تانمان نمینگاهش را از دس
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 اینکه فقط پیش خودم بمونن، قشنگترن!-

 

 کند! نامرد!داند چقدر فوضولم و از قصد اذیت میمی

 

هایم را سرم را جلو کشیده و با مظلومیتی ساختگی لب

 گویم:کنم و با صدایی کشدار میآویزان می

 بگووو! لطفا! -

 

 کند.چشم هایش را با حرص و خنده ریز می

 ین!نکن سِرو-

 کنم! بگو! باید بگی! خواهش میبگو بگو بگو -
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با حرص دستش را از دستم بیرون کشیده و دست 

 فرستد.روی شانه ام گذاشته و من را عقب می

 چشاتو اونجوری نکن! االنم دیگه دیره، برگرد خونه.-

 عه یزدان بداخالق نشو! بگو بهم دیگه!-

 

 کند!نگاهم نمی

از رشته ای، به وقتش تو همونجوری که مثل یه ف-

. با اون چشات همش منو شیطانم شیطان تر میشی

 کنی. برو پایین. خوام میمجبور به کاری که نمی

 

زنم و دوباره صورتم را جلو کشیده و با زیر خنده می

 گویم:شیطنت می
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کنم بگی! خودت خواستی دست باالخره مجبورت می-

 به کارای شیطانی بزنم. منتظر باش!

 

یکهو، بینی ام را محکم بین کند و پ نگاهم میچپ چ

کشد. جیغ آرامی کشیده و دو انگشتش گرفته و می

دست روی دستش گذاشته و با صدایی جیغ مانند 

 گویم:می

 گیره!ولش کن نامرد. درد می-

 

بینی ام را رها کرده و با لبخندی پر خباثت در ماشین را 

 دهد:نشان می

ری دیگه ون درازیاتو یه جوبپر پایین. وگرنه این زب-

 کنم. بدو!تالفی می
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دست روی بینی ام مالیده و با حرص و صدایی مظلوم 

 گویم:می

 خیلی نامردی! دردم گرفت! -

 

نگاهش را به رو به رو دوخته و اینبار او هم واقعا از 

 ست!دستم حرصی

 میری پایین یا نه؟-

 

 گیرد.میان مظلومیت خنده ام می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ترسی کاری بکنی که اسالم به خطر بیفته جناب می-

 کیانی؟

 

سرش را سمتم چرخانده و از نگاه ترسناکش، نه تنها 

 گیرد.ترسم که خنده ام شدت هم مینمی

 

چسبه! اگه آخ آخ اگه بدونی چقدر حرص خوردنت می-

بدونی یزدان! انگار تموم اون وقتایی که از دستت 

 تالفی...ی یکی خوردم داره یکحرص می

 

ماند وقتی که یزدان ماشین را حرف در دهانم می

کند. روشن کرده و بی فوت وقت شروع به حرکت می

 گویم:شوکه و متعجب با صدایی بلند می
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 کجا میری یزدان؟-

 

 اینبار اوست که نگاهش پر از خباثت است!

خودت خواستی! میریم خونه ی من! اونجا راحت تر -

 سید.میشه حسابت رو ر

 

 توانم ساکت هم بمانم! ترسم اما نمیاز این مرد نمی

جنبه داشته باش بابا. وایسا. شوخی کردم یزدان. -

وایسا بهت میگم. بابا من لباس درست تنم نیست. این 

 ساعت زدم بیرون بتام اگه بفهمه بیچاره میشم.

 

 زند:چپ چپ نگاهم کرده و تمسخر آمیز لب می

 ترسی؟لت میش سوسوتو واقعا از اون دادا-
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 زنم:تشرآمیز صدایش می

 یزدان!-

 جانم قندک؟-

 

ماند و مثل برق گرفته ها نگاهش دهانم نیمه باز می

گفت جانم؟ گفت قندک؟ من  کنم. با من بود؟ به منمی

 خواب نیستم؟ 

 چی؟!-

 

گویم. کند میاین را ناباورانه به اویی که نگاهم نمی

ی به صورتم انداخته و شانه نگاه گذرای آرام و بی اهمیت

 اندازد.باال می
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 چیه خب؟ بهت میاد!-

 

اسم این حس لعنتی چیست؟ این حسی که اینطور نا 

کند، این حسی که در عین آرام و در عین حال آرامم می

اندازد، این حسی که دوست لذت، ترس به وجودم می

دارم هم در آن غرق شوم هم از آن فرار کنم، چیست؟ 

، یزدان خیلی در آن ماهر است! چون هرچه هست

م این احساس را گوید من تا اعماق وجودهرچه می

 کنم.تجربه می

 

گویم. صاف سرجایم نشسته و در دیگر چیزی نمی

کنم. هنوز هم باور سکوت به اتفاقات امشب فکر می

کنم مردی که کنار دستم نشسته و امشب بارها از نمی

باشد! همان مردی احساسش برایم حرف زده، یزدان 
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 که نام مستر ربات را برایش انتخاب کرده بودم چون

شبیه به شخصیت سریال مستر ربات یعنی الیوت 

آلدرسون بود! درست شبیه به همان شخصیت، کم 

حرف بود و شبیه به آدم گریز ها و افسرده ها! اما حاال 

همین مرد، امشب حرف هایی را به من زده که دلم تا 

ین بار به شدید ترین شکل ممکن این لحظه چند

ن فقط سالها لرزیده. یزدان بی احساس نیست! یزدا

احساسش را نشان نداده. همانطور که خودش بارها 

 این را گفته بود!
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رود فهمم که مسیری که دارد مینیمه های راه، می

مسیر خانه نیست. چیزی جز این هم از یزدان انتظار 

خواست حرص من را در بیاورد و ! فقط میرفتنمی

روی چون رسم کجا میپمقابل من کم نیاورد. نمی

داند این شب زنم. یزدان خیلی خوب میحدسش را می

 کند!خاطره انگیز را چه چیز تکمیل می

 

 رسیم بخواب. چشات خسته شدن.تا می-

 

همانطور که سرم را به صندلی تکیه زده ام، گردن 

زنم. نگاهم نم و به نیم رخش زل میچرخاسمتش می

گاه گذرایی به شود، نکه روی صورتش طوالنی می

صورتم انداخته و دوباره حواسش را به رانندگی اش 

 دهد.می
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 چیشده؟-

 هیچی.-

 کنی؟پس چرا اینجوری نگام می-

 

 دهم:صادقانه جواب می

 دوس دارم.-

بخاطر دوست داشتن تو حواس من پرت میشه. -

 ت قرمز شدن. سردت نیست؟بخواب چشما

 

اویی که انگار از هر ی  "خوبه"آرامی گفته و وقتی  "نه"

شنوم، با لحنی خجالت زمان دیگری آرامتر است را می

 زنم:زده لب می
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ت تالفی بود، منظورت اون موقع گفتی... گفتی بوسه-

 چی بود از اون حرفت؟

 

 دهد:جدی جواب می

چیزاییه که دوس  گفتم فوضولی نکن! اینم جزو همون-

واب لطفا! رسیم بخدارم پیش خودم بمونه. االنم تا می

پشیمونم نکن از اینکه از ماشین پرتت نکردم بیرون تا 

 بری خونتون.

 

رود! ثانیه ای طول از یزدان توقعی جز این هم نمی

 کشد تا زیرلب با صدای به شدت آرامی لب بزند:نمی

 با اون لپای گل گلیت!-
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گذارم و یزدان بی آنکه دست روی لپم میخجالت زده 

ندد! نامرد عوضی! یعنی واقعا از خمن را نگاه کند می

 خجالت سرخ شده ام؟

 

صندلیت رو بخوابون و دراز بکش. بارونی منم بکش -

 کنم.رو صورتت که یخ نکنه. برسیم بیدارت می

 

دهم. صندلی ام را کمی اینبار حرفش را گوش می

دردم شدید تر از این نشود. سپس خوابانم تا کمر می

کشم و چشم باال می بارانی یزدان را تا بینی ام

پیچد و آرامش به بندم. بوی یزدان در بینی ام میمی

شود! آرامشی که شبیهش را بند بند وجودم تزریق می

 هیچ کجا احساس نکرده ام!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دانم چطور احساسم را توصیف کنم. تصور کنید در نمی

زی، در ماشین نشسته باشی، بخاری هوای سرد پایی

دوستش داری روی تنت روشن باشد، بارانی کسی که 

باشد، بویش در بینی ات نشسته باشد، بیرون از 

ماشین برف ببارد، شیشه هارا بخار گرفته باشد، مردی 

که دلت برای ژست جذاب رانندگی کردنش هم می 

رود کنار دستت نشسته باشد و یکهو، موزیک بی کالم 

شود ه شدت آرامش بخشی که با ساز پیانو زده میب

اشین بپیچد. جایی آرامش بخش تر از هم در فضای م

 شود؟اینجا، پیدا هم می
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کنم، اولین چیزی که به وقتی چشم از هم باز می

دانم خورد، صندلی خالی از یزدان است! نمیچشمم می

از گلویم خارج  چرا از جا پریده و یکهو، آخ بلندی

انی به شود. درد بدی در دل و کمرم پیچیده و نگرمی

اندازد. تنها دلخوشی ام این است که چند دلم چنگ می

روز به عادت ماهیانه ام مانده و هیچوقت تا به حال 

 کنم. نشده که زود تر از زمان خودش خونریزی پیدا می

 

ا کشم تترسیده دستم را روی شیشه ی بخار گرفته می

بفهمم اطرافم چه خبر است. به محض آنکه دستم را 

زند. با ذوق و شعف به کشم، خشکم میمیروی شیشه 

دوزم. همان لحظه در شهر پر نور مقابلم چشم می

شود. ماشین باز شده و موجی از سرما وارد ماشین می

فهمم هوای بیرون چقدر سرد است و همین تازه می
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شوم و سر یزدانی  شود یکهو عصبیموضوع باعث می

 که سوار ماشین شده داد بزنم.

بینی برف نمی ی این هوا رفتی بیرون؟برای چی تو-

 اومده؟ برای چی بارونیت رو نپوشیدی؟ 

 

 چشمان یزدان گرد شده و مات مانده! 

 زنی؟ چیزی نشده که!چرا اینجوری داد می-

 

 گویم:با همان لحن و ولوم صدا می

بخوری دیگه منو اینقدر  چیزی نشده؟ بخدا سرما-

 بینی یزدان!مهربون نمی

 

 متعجب است!هنوز هم 
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اوال که من بدنم به این دما عادت داره، بعدشم سرما -

 بخورم خب، چیه مگه؟ زخم شمشیره؟

 

فهمد؟ چرا اینقدر در برابر فهمیدن مقاومت چرا نمی

 کند؟می

 

کنم تا دوباره داد بزنم که یک مرتبه درد دهان باز می

پیچد. دهانم از درد نیمه باز بد و وحشتناکی زیر دلم می

شوند. یزدان ترسیده ماند و چشمانم درشت میمی

خودش را جلو کشیده و دست روی بازویم و دستم 

 گوید:گذاشته و نگران می

 چیشده سِروین؟ خوبی؟-
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دهم و با صدایی که از درد دستم را زیر شکمم فشار می

 گویم:یضعیف و ناله وار است م

 کنه. دلم... دلم درد می-

 

کند و چشمان باریک شده اش را به من سکوت می

اندازم و او با مهربانی دوزد. سرم را پایین میمی

 گوید:می

 کنه؟کمرتم درد می-

 

کنم. آرامی زمزمه می "اوهوم"بی آنکه نگاهش کنم 

بالفاصله داشبورد را باز کرده و بسته قرصی به همراه 

 گوید:کشد. به دستم داده و میمیی بیرون بطری آب
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کنه. باید بهم اینو بخور. مسکنه. آرومترت می-

 گفتی حالت خوب نیست تا نیایم اینجا. می

 

کند. گوید، بالفاصله ماشین را روشن میاین را که می

 زنم:درد یک دفعه ای دلم آرام تر شده. ترسیده لب می

کشید  دلم تیر کجا یزدان؟ من خوبم باور کن. یهو-

 .ولی االن بهترم. تو رو خدا بر نگردیم
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کند. صورتم را یزدان مشکوک و پر از تردید نگاهم می

 گویم:مظلومانه کرده و می
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من همیشه آرزو داشتم طلوع آفتاب رو از یه جای بلند -

نگاه کنم. بذار تا طلوع آفتاب بمونیم اینجا. خواهش 

 کنم!می

 

نشیند و خیره به صورتم بخند روی لب های یزدان میل

 گوید:می

 تغییر مودت رو هیچ کجا ندیدم به خدا!-

 

 خندم.بلند می

کنه مود یزدان؟ مود؟ رضا از این کلمات استفاده می-

 که توام یاد گرفتی نه؟ 

 

 کند.خندد و به بسته ی قرص درون دستم اشاره میمی
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بعدش قرص رو  ،صبر کن یکم چیز میز بخوریم-

 ترسم معدت خالیه معده درد بگیری!بخور. می

 

با تمام شدن حرفش، پالستیکی از خوراکی از صندلی 

گذارد. چطور این ها دارد و روی پایش میپشت بر می

را ندیده بودم؟ به گمانم وقتی سوار ماشین شد این 

پالستیک ها در دستانش بودند و من آنقدر حواسم 

 سرما نخورد بود که ندیده بودم.  هپرت یزدان و آنک

 

گذارد همانطور که کیک و شیر کاکائویی روی پایم می

 گوید:می

بگو. نیاز به دستشویی هم  اگه باز دردت زیاد شد بهم-

داشتی حتما بگو تا یه جارو پیدا کنم بری دستشویی. 

 باشه؟
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کنم ای زمزمه می "باشه"کنم و با قدر دانی نگاهش می

 :دگویکه می

اینا برات بد که نیست؟ فکر کنم شیر کاکائو زیاد -

 خوب نباشه آره؟

 

 گویم:دهم و میتکان می سرم را آرام

 خورم.اوهوم ولی اشکال نداره می-

 گردم.نه صبر کن االن بر می-

 

 گویم:کند به سرعت میدر ماشین را که باز می

 حداقل اینو بپوش یزدان. اینجوری نرو.-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کند. با مهربانی بارانی اش را نگاهم می هبرگشته و خیر

سمتش گرفته و با مکثی کوتاه آن را گرفته از ماشین 

 شود.پیاده می

 

تا وقتی برگردد، موبایلم را که موقع بیرون زدن از خانه 

در جیب هودی ام گذاشته بود، به ضبط ماشینش وصل 

کرده و آهنگ هایی که دوست دارم یکی یکی پلی 

ستیک بزرگ خوراکی هارا برداشته و کنم. سپس پالمی

کنم. یک آن چنان خوراکی های داخلش را نگاه می

کشد. هرچیزی که تیر می زنم که دلم دوبارهقهقه می

برای دلم مضر بوده را خریده! پاستیل و تخمه و چیپس 

سرکه ای و لواشک و شکالت تخته ای و هرچیزی که 

مشخص احتمال داده من دوست داشته باشم! کامال 
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است که قصدش از این خرید، خوشحال کردن منِ 

 شکمو بوده و بس!

 

یزدان  کنم که تابسته ی چیپس سرکه ای را باز می

نیامده کمی از آن را بخورم اما به محض آنکه اولینش 

رسد. فرصت قایم گذارم سر میرا داخل دهانم می

بیند و کنم! آن را در دستم میکردن چیپس را پیدا نمی

 گوید:حرص و چشم غره میبا 

منو بگو رفتم چایی بگیرم که شیر کاکائو نخوری، بعد -

دکتر؟ تجویزات خوری خانم تو چیپس سرکه ای می

 ست نه؟فقط برای بقیه

 

 گویم:خندم و با لحنی نرم و با مزه میمی
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یدونه بیشتر نخوردم.  حرص نخور مستر ربات!-

انی. این بعدشم فعال چیزیم نمیشه که اینقدر نگر

 دردمم...

 

دزدم. با خجالت و زیر لبی مکثی کرده و نگاهم را می

 گویم:می

 ه.درد قبلشه. هنوز چیزی نشد-

 

سینی پالستیکی رنگ و رو رفته را جلوی داشبورد 

گذاشته و یکی از لیوان های یک بار مصرف را بر 

دهد. بسته ی چیپس را هم از دستم دارد و دستم میمی

 ید:گوگرفته و می

 فعال کیک و چاییت رو بخور زیاد حرف نزن.-
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چقدر فهم و شعور این مرد باالست! چقدر خوب همه 

مد! آن موقع که سرش داد زدم خیلی زود فهچیز را می

فهمید که بخاطر اختالالت هورمونی اینقدر عصبی شده 

ام و حتی به رویم هم نیاورد! حاال هم که دید خجالت 

کرد که انگار اصال چیزی کشیدم، به شکلی رفتار 

توانم مقابل لرزیدن دلم برای نشنیده. من چطور می

 این مرد را بگیرم؟

 

شود، یزدان در حالی که روی ه میمشغول خوردن ک

 زند:دماغش چین انداخته، با انزجار لب می

 کنی؟ان گوش میاین چه آهنگیه؟ اینا چی-

 

 خندم.بی اهمیت می
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خوره! ولی من دوس نمی شرمنده که به سلیقه ی شما-

 دارم.

 یه چیز درست بذار گوش کنیم!-

 

ای گفته و همانطور که کیک و چایی ام را  "باشه"

فرستم. هر خورم، آهنگ ها را یکی یکی جلو میمی

گذارم گوش کند و نظرش را کدام را چند ثانیه می

بگوید. اما هیچکدام باب میلش نیست! باالخره به 

 گوید:رسیم، یکهو میم که میآهنگ سیاه سفید حامی

 صبر کن صبر کن! نزن جلو.-

 

 قندسیاه #
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دانم که سلیقه اش این میکنم. متعجب نگاهش می

. خواننده پرسممدل آهنگ نیست اما چیزی نمی

فهمم که چرا یزدان خواند و من هر لحظه بهتر میمی

 از این آهنگ خوشش آمد!

 

 یه سری سیاه و سفیدا خوبن"

 مثه برف الی موهات

 مثه کالویه های پیانو

 مثه اون دوتا چشمات

 مثه ترکیب یه شال سفید

 فرفری با موهای مشکی

 "مثه یه آلبوم عکس قدیمی که پره از عکسای بچگی
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کنم. چشم بسته و در دنیای زیر چشمی نگاهش می

 خودش غرق شده.

 با تو رنگ دنیام چه قشنگه"

 سیاه سفیده آره

 شنگههمینشه که ق

 من شبِ تارمو

 توام شدی ماهمو

 کنارِ هم کاملیم

 "فهمی احوالمومی

 

آید! در پلی گ خوشم میمن هم کم کم دارد از این آهن

لیست گوشی ام بود اما هیچوقت گوشش نکرده بودم. 
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کردم یک آهنگ بتواند اینقدر هیچوقت فکرش را نمی

 یزدان را توصیف کند.قشنگ، رابطه ی من و 

 

 یت سفیدم باهاتتوی وضع"

 متضاد منی ولی رفیقم باهات

 من سیاه و تو سفید

 فرقمون زیاد

 میاد اما جالب اینه کامال بهم

 تیرگی من

 با روشنی تو

 قشنگه بعدِ شبِ تیره روشنی صبح

 تو دلیل من برای بودنی

 "من دلیل تو
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شوم. چنان با آرامش چشم به نیم رخش خیره می

تکیه زده، که انگار  بسته و سرش را به صندلی ماشین

هیچوقت تا به حال این اندازه آرامش را  خوابش برده!

ندیده ام! به گمانم از خدایش بود صورت این مرد  در

که با او کل کل کنم تا ماشین را راه بیندازد و امشب را 

کنار هم باشیم. یزدان واقعا امشب دارد با تمام 

 آید!خواسته های قلبش راه می

 

 گام نکن!اینجوری ن-

 

شوم! چطور فهمید؟ الی پلک هایش را باز مات می

 زند.گاهم گره میکرده و نگاه پر از آرامشش را به ن
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 کنم؟چجوری فهمیدی نگات می-

 

 لبخند آرامی بر لب دارد:

 رضا میگه خیلی مونده تا سروینو بشناسی. ولی من-

میگم نه! شناخت تو خیلی راحت تر از این حرفاس. 

کنی ساده ای. عین کف دستی. رو بازی میچون تو 

 همیشه. واسه همینه که همه چیزتو از برم!

 

بگویم وقتی اینقدر قشنگ از من تعریف توانم نمی

توانم کنم! فقط میکند، چه حس خوبی را تجربه میمی

کنم خودم را بیشتر از بگویم در آن لحظه حس می

 همیشه دوست دارم!

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 قندسیاه #

 368پارت#

 

کنم! از بهترین شب های زندگی ام را تجربه می یکی

ای خندیم. پلی لیست هخوریم. میبا هم خوراکی می

کنیم. او آهنگ هایی که سالها همدیگر را گوش می

گذارد و من آهنگ هایی که پیش با پیانو زده برایم می

زنم یزدان دوست دارد. برای هم خاطره حدس می

ز آرزوهایم برای یزدان خندیم. من اکنیم. میتعریف می

حرف می زنم. از آنکه دوست دارم ده سال بعد کجا 

کنم که باشم. او را هم وادار می باشم و کنار چه کسانی

از آرزوهایش بگوید. روزی همینجا گفته بود که آرزویی 

گوید. از آنکه دوست ندارد و حاال دارد برایم از آینده می

همسر آینده اش  دارد چه کار هایی برای بچه هایش و
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زنیم که گویم و آنقدر حرف میگوید و میبکند. می

 کند!فتاب دارد طلوع میآییم، آوقتی به خودمان می

 

به اصرار من از ماشین پیاده شده و مشغول تماشای 

شویم. هوا به شدت سرد است اما طلوع آفتاب می

ارزشش را دارد! مخصوصا وقتی که همه جا اینطور 

! آسمان یکی دو ساعتی هست که سفید پوش شده

آرام گرفته اما همین که زمین را سفید پوش کرده 

را اینجا بود تا امروز برف بازی کنیم. ست! کاش الکافی

کردم بارید  با الرا برف بازی میهرسال وقتی برف می

 و امسال الرایی نیست!

 

 کنی؟!به چه فکر می-
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خورند لب همانطور که دندان هایم از سرما به هم می

 زنم:می

به اینکه امروز با کی برم برف بازی! الرا که نیست، -

 هیچوقت نمیاد.فاطمه هم 

 

 گوید:کنم که میخندد! متعجب نگاهش میمی

کردم یه دونستم، فکر میاگه سن و سالت رو نمی-

دختر نوجوونی! اینقدر که برای همه چی شوق و ذوق 

 داری!

 

ه لحظه ی طلوع آفتاب خندم و نگاهم را بمن هم می

 دوزم.می
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 با لیال برو برف بازی!-

 

آنکه نگاهم کند خیره به رو کنم. بی متعجب نگاهش می

 گوید:به رو می

دلش خیلی واست تنگ شده. برو پیشش. تورو ببینه -

 خیلی خوشحال میشه.

 

من هم دلم برایش تنگ شده و به گمانم پیشنهاد به 

 ست! شدت خوبی

 

گردیم و بالفاصله یزدان شین بر میکمی بعد به ما

راه برای برگرداندن من ماشین را روشن کرده و به 

کنم که من از شبی که افتد. در راه، با خودم فکر میمی
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گذرانده بودم، لذت کافی را بردم! حتی با وجود آنکه 

گفت این خوشبختی کوتاه است! من چیزی ته دلم می

وجود یزدان لذت غصه ی چیزی را نخوردم و جوری از 

بردم که انگار فردایی نیست! و چقدر از این اتفاق 

 خوشحالم!

 

دوزم. آنقدر خسته هم را به شیشه ی بخار گرفته مینگا

و خوابالودم، که بعد از چند دقیقه، با تکان های آرام 

شود و آرام آرام به خواب ماشین چشمانم گرم می

 روم.عمیقی فرو می
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 یزدان#

 

کنار دست رضا، روی صندلی های ردیف دوم دادگاه 

کند که ، کسی را نظاره مینشسته ام و نگاه پر دردم

پشت به من، روی صندلی های ردیف اول نشسته. نیم 

رخش تا حد زیادی قابل رویت است و چیزی که بیشتر 

از همه روانم را به بازی گرفته، سفیدی شقیقه هایش 

با آن دستبند دور  که در این لباس ها،است. از ثانیه ای 

م که دستش دیدمش، آنقدر دندان روی هم فشرده ا

خواهد از جایش کنده شود. کنم فکم میاحساس می

همه ی ناراحتی ام از دیدن علی در این وضعیت یک 

طرف، حس عذاب وجدان نفرت انگیزی که انگار دور 

ف کشد یک طرگردنم طناب انداخته و بی رحمانه می

دیگر! علی سروین را به من سپرده بود که حواسم به 
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ین فرد ممکن دیده بود! سروین باشد. من را معتمد تر

اما من... من چه کردم؟ من عاشق کسی شدم که علی 

امید دارد وقتی از این جا خالص شد سراغش رفته و 

دوباره دلش را به دست بیاورد. من با امیدش چه 

 کردم؟

 

ندازم و نگاه خون گرفته ام را به اسرم را پایین می

خواهم به حرف های دوزم. هرچه میمشت گرده ام می

سروین در مورد اهمیت دادن به خودم و احساسم فکر 

توانم!  حالم تا قبل از دیدن علی خوب بود! کنم، نمی

حتی امروز صبح به سروین پیام داده بودم و گفته بودم 

دلم برای بغل  روم.لی دنبالش میبعد از دادگاه ع

گرفتن تن نحیف و استشمام بوی موهای نرم و 

 خوشبویش یک ذره شده بود! 
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در این چند روز آنقدر درگیر کار هایم بودم که حتی 

نتوانستم ببینمش. آخرین باری که دیدمش همان شب 

بود! همان شب عجیبی که انگار من خودم نبودم! 

جای  م نبودم. انگار بهبیشتر از هروقت دیگری خود

من، یزدانی وجود داشت که یزدان نبود! خودِ خودِ 

دلتنگی و جنون بود! آنقدر دلتنگ سروین بودم که دلم 

خواست او را در خودم حل کنم تا هیچکس نتواند او می

را از من بگیرد، همیشه او را در خودم داشته باشمش و 

دختر  دانم در وجود اینهیچوقت دلتنگش نشوم. نمی

. چه چیزی هست که من حتی با چه چیزی هست

بوییدن عطر تنش هم هرچه بدبختی دارم فراموش 

کنم! چه چیزی هست که من را اینطور معتاد نگاه می

کردن به چال گونه و مژه های بلندش کرده؟ چه چیزی 

کند، حتی یزدان را فراموش هست که وقتی نگاهم می
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ده و هر کس و کنم، چه برسه به علی و خانوامی

 زی!هرچی

 

 یزدان خوبی؟-

 

دوزم. سرم را باال کشیده و نگاهم را به رضا می

بیند که با نگرانی دست روی دانم چه در صورتم مینمی

 گوید:گذارد و میبازویم می

اگه خوب نیستی برو بیرون. جلسه هنوز تشکیل -

نشده. برو بیرون هروقت دادگاه تموم شد میام پیشت 

 بهت میگم.نتیجه رو 
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. حتی از این فاصله که دوزمنگاهم را به علی می دوباره

توانم اوج نیم رخش به طور کامل پیدا نیست هم می

غم و ناراحتی اش را بفهمم! من سروین را بغل گرفتم، 

من سروین را بوسیدم، من به سروین گفتم 

خواهمش! علی اگر این ها را بفهمد، با من چه می

کند؟ چه دش چه میهارا بفهمد، با خوکند؟ اگر اینمی

 کند؟حالی پیدا می

 

 یزدان با توام!-

 

لرزد، جدی و محکم با صدایی که خیلی نامحسوس می

 گویم:می

 خوبم!-
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کشی؟ مشتت داره اگه خوبی چرا اینجوری نفس می-

 لرزه. صورتت سرخ شده. می

 

. با تمام قدرت انگشتانم را دوزمنگاهم را به مشتم می

زشان دستانم بکاهم اما همچنان کرده ام تا از لر مشت

 زنم:لرزند. بی اراده، با صدایی آرام لب میدارند می

به نظرت اگه علی بفهمه باهاش چیکار کردم، چیکار -

 کنه؟می

 

 زند!کالفگی در صدای خسته اش موج می

دونم دردت حرفای تکراری نزن یزدان. من که می-

رده. عذاب وجدانت گل ک چیه، االن علی رو دیدی حس

ولی اگه االن برگردی پشت سرمون رو نگاه کنی، این 

 پره!حست به کل می
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کند و مغزم حرفی که زده، در صدم ثانیه پردازش می

چرخد. نگاهم میان کسانی گردنم سریع و به شدت می

خورد و ناباورانه که در دادگاه حاضر شده اند چرخ می

 ی ردیف آخر نشسته،روی دختری که روی صندلی ها

آید! همین شود. قرار نبود بیاید! گفته بود نمیخشک می

دیشب پشت تلفن گفته بود که هیچ عالقه ای به آمدن 

به دادگاه علی را ندارد. اما حاال اینجاست! برای چه؟ 

کند؟ چرا تمام حواسش چرا آمده؟ چرا من را نگاه نمی

 ست؟ گفته بودست؟ چرا چشمانش اشکیبه علی

ته بود؟ حاال پس چرا برایش گریه دوستش ندارد! نگف

 کند؟می

 

 قندسیاه #
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چرخم. بدنی به سختی نگاهم را از سروین گرفته و می

که از درون و بیرون گر گرفته را روی صندلی صاف 

 غرم:کنم و با صدایی خشمگین، زیر لب میمی

 کنه واسش؟! داره گریه می-

 

 زند.رضا پوزخند می

خوای دوباره کنه. االنم اگه میمی آره داداش. گریه-

فیلش یاد هندستون نکنه، جای اینکه عذاب وجدان 

بگیری واسه من، حواستو جمع کن که دوست دخترت 

رو از دست ندی بیچاره! اونی که داری بخاطرش غصه 

ن میدی، نامزد سابق خوری و به خودت عذاب وجدامی

ی اون دختریه که اون عقب نشسته و تو عاشقشی. کل
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خاطره دارن با هم دیگه، کلی روز خوب داشتن با هم، 

شاید سروین از تو خوشش بیاد، ولی با علی هم 

گذشته ای داره که قابل فراموشی نیست. پس حواستو 

 جمع کن علی دوباره قاپش رو ندزده.

 

مانه ترین شکل ممکن در رضا واقعیت را به بی رح

بد که منگ کوکوبد. آنقدر بد و وحشتناک میصورتم می

شود هم شوم و حتی وقتی دادگاه شروع میمی

هاییست که گفته! اگر بگویم ترس حواسش پرت چیز

از دست دادن سروین را با گوشت و پوست و 

کنم، دروغ نگفته ام! به اندازه ی استخوانم احساس می

زند همین حاال ارد، که به سرم میدترس برم می

م. ببرم جایی که نه سروین را برداشته از این جا ببر

چشم کسی به او بیفتد و نه دست کسی به او برسد، 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گوید! من هرکاری کنم علی جزوی جدا رضا راست می

ناپذیر از گذشته ی سروین است و بزرگترین خطر به 

توانم کنم، نمیآید! اما... اما باز هم هر کاری شمار می

توانم دردش را نسبت به علی بی تفاوت باشم! نمی

ینم و بی اهمیت باشم! فکر آنکه وقتی بفهمد در بب

نبودش من عاشق سروین شده ام و در دلش جا باز 

کند! شود، دیوانه ام میکرده ام، چطور کمرش خم می

من هیچوقت در طول زندگی ام به کسی نارو نزده ام! 

ت به کسی خنجر نزده ام! علی وقتی هیچوقت از پش

و نمک نشناس و بفهمد چه کرده ام، من را نامرد 

 کند؟ خیانتکار خطاب می

 

تمرکزم را به طور کامل از دست داده ام! شاهدین 

دهد، رضا کنند، علی دفاعیاتش را ارائه میصحبت می
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به عنوان وکیل من چیزهایی که آماده کرده به دادگاه 

من با وجود تمرکز نا کافی ام، کامال  دهد وارائه می

رود! به ضرر علی جلو می متوجه هستم که دادگاه کامال

افتد. آیم و استرس به جانم میکم کم از منگی در می

دلم خوش بود که وکیل علی مدارکی جور کرده باشد یا 

راهی برای نجات علی داشته باشد، اما انگار او هم هیچ 

 حرفی برای گفتن ندارد!

 

وکیلی که خانواده ی نسیم گرفته اند، زیادی کار بلد 

کند و خیلی خوب همه قاضی را بت میاست! چنان صح

کند که از عصبانیت گر به متهم بودن علی قانع می

گیرم! دوست دارم برای اراجیفی که دارد سر هم می

 کند از جا بلند شده و تا جان دارد کتکش بزنم! می
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یگم فقط حواست باشه یزدان یه چیزی بهت م-

 برنگردی یهو نگاه کنی اون پشت سرو. 

 

 گویم:یمتعجب م

 چیشده؟-

 

 گوید:زیر لب می

 کتایون اینجاست!-
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کوبند! وای خدای من! انگار با سنگی بزرگ بر سرم می

 سروین!

اصال بر نگرد یزدان. کتایون دقیقا پشت سر سروین -

ا االن ندیدتش، من میرم پیش نشسته و احتمال زیاد ت

ین برنگرده، سروین بهش ماجرارو میگم. تا وقتی سرو

کتایون نمیبینتش. بهش میگم تا وقتی کتایون از دادگاه 

 نرفته بیرون از جاش بلند نشه.

 

 شود! کوبد و تنم یکپارچه ترس میقلبم در دهانم می

رضا تو رو خدا حواست باشه. کتایون بفهمه سروین -

 ن ماجراست، بدبخت میشیم.توی ای

صبر حواسم هست. تو فقط نترس و نگران نباش. -

 گردم.کن االن بر می
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رضا از جا بلند شده و من نا محسوس، نگاهی سریع به 

اندازم. رضا کنار سروین نشسته و سمتشان می

مشغول پچ پچ با اوست. کتایون دو ردیف عقب تر، 

 درست پشت سر سروین نشسته.

 

فشارم. در نشینم و چشمانم را روی هم میمیصاف 

گذرد و ست! به خیر میگویم چیزی نیدلم به خودم می

... بیند! پس باید آرام باشم! آرامکتایون سروین را نمی

 آرام...

 

کنه شب حادثه دو نفر رو یه شاهد هست که ادعا می-

 دیده که وارد خونه ی مقتول شدن آقای قاضی.
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ست، ا که متعلق به وکیل علیبا شنیدن این صد

؟ چه شوند. شاهدچشمانم تا آخرین حد ممکن باز می

 شاهدی که تا االن خبری از او نبوده؟!

 

کشد که صدای پچ پچ ها بلند شده و طولی نمی

شاهدی که از آن صحبت شده، به جایگاه رفته و من با 

گذرانم. چشمانی ریز شده سر تا پایش را از نظر می

و پنج چهل ساله، با موهایی جو گندمی،  ست سیمردی

 قدی بلند و الغر اندام. 

 

 گوید:ارم بر می گردد و میرضا کن

نگران نباش. به سروین گفتم چیکار کنه. گفت -

 حواسش هست.
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دهم.  نفس راحتی کشیده و سرم را تکان آرامی می

 گویم:پس از چند لحظه مکث می

 شناسیش تو؟این یارو کیه؟ می-

 

 کند:رضا زیر لب زمزمه می

ه. آره فکر کنم. اگه اشتباه نکنم از مامورای شهرداری-

شب اتفاق این یارو شیفتش بوده. من خودم توی 

تحقیقاتم باهاش صحبت کردم. بهم گفت هیچی اون 

 شب ندیده.

 

تپد! یک شاهد پیدا شده و قلبم محکم و پر هیجان می

انه شده اند. و این کند دو نفر را دیده که وارد خادعا می

یعنی امکانش وجود دارد که اگر ادعایش ثابت شود، 

خیلی از معماهای این  ه شود! به عالوه ی این،علی تبرئ
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پرونده حل شده و حتی ممکن است آسو را هم به 

راحتی پیدا کنیم. اتفاقی خوشایند تر از این ممکن 

 است؟

 

 پیچد، همه یصدای آن مرد که در فضای دادگاه می

 شود. حواس ها جمع او می

 

اون شب من شیفت بودم. سطل زباله ی کوچه رو که -

کمک همکارام خالی کردم، دیدم یه زن و یه مرد  به

دارن میرن داخل خونشون. خب اون محله، محله ی 

باال شهر بود و از سر و وضع اون آقا و خانوم هم 

. ما هم کارمون بود که مشخص بود که خیلی پولدارن

گفتیم اگه زدیم و میهر ماه زنگ خونه هارو می اول

ا هم فراموش نشه. تا آشغال دارید بیارید و انعام م
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دیدم دارن میرن داخل خونه داد زدم آشغال دارین 

زد. خانوم بیارین. آقا داشت با در و کلید سر و کله می

برگشت و گفت نه آقا آشغال نداریم. جلو رفتم و گفتم 

ش نشه. قیافه ی خانوم رو خیلی پس انعام ما فرامو

یک خوب یادم مونده. چون زیر نور چراغ بودیم و نزد

به هم دیگه. یه پولی از کیفش در آورد و گذاشت کف 

دستم. آقارو خیلی کم دیدم و قیافش درست یادم 

 شناسمش.نمیاد اما اگه ببینمش می
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کشم. نفس میتپد و تند و سریع قلبم بی مهابا می

آید! قاضی با صدایی محکم و پر جیک کسی هم در نمی

 پرسد:صالبت می

 عدش چیشد؟ دیدین که برن داخل خونه؟ب-

بله دیدم. تا اومدم برم اون آقا در رو باز کردن و با -

 خانوم رفتن داخل. 

چرا تا االن اینارو نگفته بودید؟ پلیس برای تحقیقات -

 که چیزی ندیدین؟سراغتون اومده. چرا گفتید 

 

ترس و استرس به وضوح در چهره ی مرد پیداست! 

 گوید:فی دارد وقتی میصدایش هم لرزش خفی

ترسیده بودم. ماجرای قتل بود. چرا باید خودم رو -

کردم وقتی احتمال داشت برام وارد این ماجرا می

 خطرناک باشه و توی دردسر بیفتم؟
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 بدید؟ خب پس چرا حاال راضی شدید که شهادت -

 

 گوید:مرد مکثی کرده و سپس می

یزی آقای وکیل باهام صحبت کردن و گفتن اگه چ-

دونم بهشون بگم. اخه من ماجرارو به یکی از می

همکارام که اون شب با من شیفت بود گفته بودم و 

اونم به آقای وکیل... منظورم آقای محمدی هست، به 

شونم دونم. ایایشون گفته بودن که یه چیزایی می

باهام حرف زدن و گفتن با شهادت من توی دادگاه یک 

کنه. من هم یکم دودل شدم نفر از مرگ نجات پیدا می

 و تصمیم گرفتم بیام و واقعیت رو بگم.

 

قاضی با دقت از باالی عینکش، مرد قد بلند را نظاره 

 پرسد:کند و میمی
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 حدودا چه ساعتی شاهد ماجرا بودید؟-

ن شروع میشد، چیزی از ساعت نه شب شیفت م-

شروع شیفتم نگذشته بود که این اتفاق افتاد. شاید 

 قه نیم ساعت بعدش بود.بیست دقی

 

دقیقا ساعتی که ما در خانه ی مادرم بودیم و با نسیم 

 بحثمان شده بود.

 

چند سوال دیگر از او پرسیده و سپس با مکثی بلند 

 گوید:می

اون خانوم و باید چهره نگاری انجام بشه تا هویت -

 آقا رو شناسایی کنیم.
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چهره ی لرزند. در دست هایم بی اختیار، از هیجان می

بینم وقتی رضا رضایت و خوشحالی را به وضوح می

 گوید:می

اگه این یارو واقعا راست بگه و حرفاش ثابت بشه، -

احتمالش خیلی زیاده که علی آزاد بشه. اگه هم نشد، با 

 یرون. تونیم بیاریمش بسند می

 

 کنم:ناباورانه زمزمه می

 باورم نمیشه رضا! یعنی واقعا ممکنه؟-

 

دهد و صدای قاضی بلند خوشحالی سر تکان میرضا با 

 شود:می

 شما بفرمایید سر جاتون.-
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مرد از جایگاه خارج شده و برای نشستن بر سر 

آید که یکهو، سر جایش میخ جایش، سمت ما می

اش به انتهای سالن دوخته شود. نگاه خشک شده می

شود، چشمانم ریز شده. مکثش که طوالنی می

 گوید:شوند. قاضی میمی

 بشینید لطفا. -

کنم نیازی به چهره نگاری باشه. آقای قاضی فکر نمی-

من مطمئنم اون خانومی که اون شب دیدمش، 

 اینجاست. شک ندارم!

 

ایستد! چشمان خورد و قلبم لحظه ای مینفسم گره می

نشیند. گرد و ناباورم، در نگاه بهت زده ی رضا می

یج و منگ سرم پیچد و من گصدای همهمه در فضا می
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چرخانم. زنانی را برای دیدن افراد حاضر در سالن، می

که در سالن هستند، لیال، عسل، سروین، کتایون، مامان 

 یلدا، زن عمو مینا و دو سه نفر از نزدیکان نسیم اند.

 

کنم، مرد نگاه می چرخانم و به آنمیبی اراده سر 

و  مسیر نگاهش، به سمت لیال، مامان یلدا، کتایون

شود و حرکت سروین است! نفسم دارد تند و سریع می

کنم. دانه ها عرق را روی شقیقه ام احساس می

بینم که آن مرد اما می پرسدشنوم قاضی چه مینمی

 گوید:نگشتش اشاره اش را سمت سروین گرفته و می

 اون خانوم! من اون خانوم رو اون شب دیدم!-

 

 پایان فصل دوم
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 شروع فصل سوم

 

فهمی چیه دیگه؟! نه چرا باید شعور و شخصیت می-

دونی مقصر تو نیستی! مقصر منم! خاک بر بفهمی؟ می

 سر من احمق!  

 

 زنم:خسته و کالفه لب می

طفا دیگه دور من نباش. آره همینه که تو میگی. پس ل-

من اصال لیاقت هیچی ندارم. نه لیاقت تو رو، نه لیاقت 
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ز دیگه ای رو! بکشید بیرون ازم بذارید به درد هیچ چی

 خودم بمیرم. 

 

این را گفته، تماس را قطع کرده و گوشی را جایی کنار 

گیرم و کنم. سرم در دستانم میدستم روی مبل رها می

فشارم. ا با تمام قدرتم میشقیقه های نبض دارم ر

کنم دهم. با خودم فکر میآید اما اهمیت نمیدردم می

فشارش بدهم، از درد سِر شده و شاید دیگر  اگر

دردش را احساس نکنم! درست مثل خودم که انگار 

سِر شده ام! از شدت خستگی و درماندگی سِر شده ام 

فهمم کنم و نه چیزی میکه دیگر نه چیزی احساس می

 خواهم!و چیزی می
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 چشمان خسته و پر سوزم را در هال نیمه تاریک

گردم. برخالف هم به دنبال کتم میچرخانم و با نگامی

همیشه، سالن خانه ام کثیف و به هم ریخته است. یک 

هفته است که هیچ تالشی برای سامان دادن به سر و 

 وضع زندگی ام نکرده ام! درست از روز دادگاه!

 

کشد. آنقدر بد یادآوری روز دادگاه، سرم تیر بدی میبا 

ی اهمیت از آورد. بکه حالت تهوع به سمت هجوم می

زنم. از جا بلند شده و کتم را از روی زمین چنگ می

جیب کتم پاکت سیگارم را بیرون کشیده و بازش 

کنم. با دیدن پاکت خالی، خودداری ام به آخر می

ت روی زمین پرت کرده و رسد. پاکت را به همراه کمی

 غرم:با صدایی عصبی اما کنترل شده می

 لعنت به همتون!-
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روم، عصبی، همانطور که سمت حمام می با حرکاتی

کنم. سپس تیشرتم را از تنم کنده و سمتی پرت می

 کنم.وارد حمام شده و آب را باز می

 

گیرم، دهانم از این وقتی زیر قطرات آبِ سرد قرار می

ماند! هوشیار تر می شوم و ناگهانی نیمه باز میشوک 

تیغ  آید! انگار یکوجودم از آن حالتِ سِری در می

بزرگ در گلویم گیر کرده. انگار یک سنگ بزرگ روی 

سینه ام قرار گرفته و انگار بچه ای بازیگوش یک هفته 

ای هست که در دلم ماندگار شده! بچه ای که بی توجه 

دهد که پرد و اجازه نمیایین میبه حالِ من، باال و پ

ثانیه از دست این دلشوره و دلپیچه ی لعنتی خالص 

 شوم!
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توانم تحمل کنم. آب سرد را بسته و دستم را نمی دیگر

افتد و قطرات آب از گیرم. سرم پایین میبه دیوار می

ریزند. اتفاقات یک جلوی موهای بلند شده ام فرو می

بندند و چشمانم نقش میهفته ی پیش، باز هم مقابل 

خزد. رضا زنگ زده و تیغِ لعنتی دوباره در گلویم می

بار من کرده برای آنکه چرا قفل در هرچه دلش خواسته 

کند که من دلم خانه را عوض کرده ام! درک نمی

خواهد حاال و در این زمان، هیچکس را ببینم! نمی

 هیچکس را به جز...

 

زنم. هایم را چنگ میکشم و موعصبی سرم را باال می

خواهم هیچکس را ببینم! هیچکسِ نمی نه! من

 چ احدی را!هیچکس را! نه رضا را، نه هی
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من تنهایی ام را دوست دارم! همیشه دوست داشته 

ام. همیشه این تنهایی را ترجیح داده ام و به هیچ 

 احدی نیازی نداشته ام. به جز این است؟

 

 قندسیاه#

 374پارت#

 

به تن از حمام بیرون زده و با همان موهای وقتی حوله 

نشینم و در سکوت، به خیس، روی یکی از مبل ها می

زنم، بی اختیار به الن نیمه تاریک رو به رویم زل میس

افتم که با آب سرد حمام کرده بودم و یاد شبی می

دختری، با موی فر و هودی گشادی در تنش، که او را 

بود، با نرمشی عجیب بامزه تر از حد معمول کرده 

 مشغول خشک کردن موهایم شد تا سرما نخورم.
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ش کرده در گلویم باز با یادآوری آن شب، تیغ جا خو

دهد. پوزخندی تلخ روی لب هایم هم خودی نشان می

نشیند. کجاست تا از بی فکری هایم حرص بخورد می

و با دست های کوچکش، آرامشی به روح خسته ام 

ه در دلم برای داشتن این موجود بدهد که هزار مرتب

کوچک دوست داشتنی خدارا شکر کنم؟ کجاست؟ 

 که ببیند با روانم چه کرده؟ سروین کجاست؟ کجاست

 

پوشم تا از این خانه بیرون بزنم. هر لباس بیرون می

ریزد. کنم، حالم به هم میکجای این خانه را نگاه می

د انگار در این خانه یک مشت روح سر گردان وجو

 خواهند جانم را بگیرند!دارند و هر کدام می
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م، سمت در حیاط، بی آنکه نیم نگاهی به ماشین بینداز

روم. شاید پیاده روی در شب بتواند این در حیاط می

 حال را بهتر کند!

 

بندم، قدم های آرامم را در حیاط را که پشت سرم می

زند. کسی کشم که یکهو، خشکم میسمت پیاده رو می

بینم که از ماشینش پیاده شده و نگاهش در نگاه می را

حرکتی  من افتاده. او هم شبیه به من، خشکش زده و

 دهد. به خودش نمی

 

آنقدر از دستش ناراحتم، آنقدر در طول این چند روز 

حرص خورده ام و همه چیز را در خودم ریخته ام، که 

حاال بی آنکه حتی نگاهش کنم، راهم را بکشم و 

کنم! راهم را از همان .. و البته این کار را هم میبروم.
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یک مرتبه  دهم کهخواستم بروم ادامه میسمتی که می

 رسد:صدایی به گوشم می

 یزدان...-

 

پاهایم به زمین میخ شوند و صدایم با لحنی بی حس 

 رسد:به گوش دختری که پشت سرم ایستاده می

 برو از اینجا.ساعت ده شبه. کوچه هم خلوته. زودتر -

 

گیرم اما چیزی در سرم فریاد سپس راهم را پیش می

 زند:می

 "یاد. کاش نرهکاش بیاد. کاش دنبالم ب"

 یزدان صبر کن!-
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ایستم اما بر صدایش محکم است! محکم و جدی! می

 گردم. نمی

باید حرف بزنیم. امشب تا تکلیفم مشخص نشه از -

 م.اینجا نمیر

  

 ت. حرف بزنیم؟ حاال؟پوزخندم بی اراده اس

 

 آورم:چرخم و حرف دلم را به زبان میمی

ا؟ چه حرفی چه جالب! حرف بزنیم! چه حرفی دقیق-

بزنیم با هم؟ حرفی نداریم بزنیم! تکلیفت هم مشخصه. 

 برو از اینجا.

 

 قندسیاه #
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لحن او هم به اندازه ی من عصبی و پر حرص و 

 تمسخر بار است!

یری؟ جای اینکه من طلبکار باشم تو گدست پیش می-

س یه سراغ از من نگرفتی ببینی طلب داری؟ یک هفته

س هرچی بوده و نبوده رو یادت . یه هفتهمردم یا زنده

رفته. نذاشتی یه هفته از حرفات بگذره بعد رنگ عوض 

 کنی. منم منم گفتنات همین بود؟

 

پوزخندی پر حرص زده و قدمی سمتم برداشته و 

 گیرد.اشاره اش را با عصبانیت سمتم میانگشت 

فقط ادعایی! تو... همین تویی که دو هفته پیش -

در خونم و یه مشت چرت و پرت ردیف اومدی جلوی 
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خوامت و فقط حرف مفت کردی واسم... گفتی می

دونستم علی که آزاد بشه زدی... همون موقع هم می

دونستما... ولی بازم اسمم رو هم یادت میره. می

کردم اینقدر زود منو بندازی دور. اینقدر فکرشو نمی

 زود رنگ عوض کنی. خیلی بی وجدانی یزدان! 

 

گیرد تا لرزد و تمام تالشش را به کار میایش میصد

 محکم و قوی به نظر برسد!

تو حق نداشتی! تو حق نداشتی وقتی اینقدر سستی، -

وقتی یه ذره تعادل روانی نداری، وقتی یکم ثبات 

اری، وقتی اینقدر مرد نیستی که برای یک هفته روی ند

ی! حرفات بمونی، بیای و اون حرفارو بزنی! حق نداشت

زدم تو گوشت تا نتونی دونی چیه؟ باید همونجا میمی

 اینجوری منو خر فرض کنی و با احساستم بازی کنی!
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شود! مثلِ اینکه واقعا منم که خب! تازه دارد جالب می

 بدهکارم! 

 

با آرامش صورتم را جلو برده و یک طرف صورتم را 

 گیرم.سمتش می

 بزن!-

 

ین میانمان کنم اما از سکوت سنگنگاهش نمی

 فهمم که توقع چنین چیزی را نداشته!می

ی خواستی بزنی؟ بزن! مثل دفعهبزن دیگه. مگه نمی-

 پیش که زدی.
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 غرد:زیر لب می

 حقت بود که زدم!-

 آره حقمه بزن! -

 

 لرزد!یش عجیب میصدا

با زدن توی گوشت دق و دلیم ازت خالی نمیشه -

ینقدر یزدان کیانی! خالی نمیشه! دوست دارم ا

بزنمت... اینقدر بزنمت... که شاید دلم به حالت بسوزه! 

دوست دارم اینقدر جیغ بزنم سرت، اینقدر چیز سمتت 

 پرت کنم که خسته شدم. 

 

ر خانه بی فوت وقت، دستش را گرفته و سمت د

روم. در را با کلید باز کرده و با خشونت او را به می
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بندم. داخل خانه کشیده و در را پشت سرمان می

سروین با ناله و حرص نامم را صدا زده و من توجه 

کشم و بی اهمیت به کنم. او را سمت خانه مینمی

زند، در سالن را باز کرده و حرف هایی که سروین می

 فرستم.نه میسروین را داخل خا

 

 قندسیاه #

 376پارت#

 

کنم. مقابل نگاه در را پشت سرمان بسته و قفلش می

التویم را در آورده، روی مبلی انداخته وحشت زده اش، پ

 زنم:و دست به کمر لب می

 بزن!-
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کند و سروین خشکش زده! هاج و واج من را نگاه می

 گویم:میخورد. محکم تر و بلند تر تکان نمی

بزن دیگه! تا جون داری بزن. مگه همینو -

تونی جیغ بزن. صدات از خواستی؟ جیغ بزن. تا مینمی

خوای میره پس نگران نباش. هرکاری میاینجا بیرون ن

 بکن تا حرصت از من خالی شه!

 

بینم جز نگاهی باز هم هیچ حرکتی از سروین نمی

 کشم:خکشیده و منگ! اینبار فریاد می

کنی؟ چرا کسی رو که یه هیوال را کاری نمیپس چ-

زنی؟ چرا منو برای توی سرت ازش خواستی رو نمی

سراغی ازت نگرفتم چون اینکه یه هفته ی تموم هیچ 

 زنی؟از دست عصبی بودم رو نمی
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دهد و لب هایش را کج باالخره به خودش زحمتی می

 کند. می

تو از من عصبی بودی دلیل میشه که بری و پشت -

 سرتم نگاه نکنی؟

 

رسد. کنم خون به مغزم نمیبه یکباره، احساس می

ای کشم که به یاد ندارم در تمام سالهجوری فریاد می

 عمرم، اینطور داد زده باشم!

فهمی اون روز چه اتفاقی میفهمی چیکار کردی؟ می-

 زنی به نفهمی؟فهمی یا خودت رو میافتاد؟ می
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فهمم و سروین وحشت کرده! این را خوب می

توانم خشمم را کنترل کنم! یک هفته ی تمام، نمی

صدایم در نیامد و حتی دردم را به رضا هم نگفتم. یک 

ه ی تمام منتظر یک زنگ از جانب سروین بودم! هفت

قط یک زنگ! تا برایم توضیح بدهد. تا یک زنگ! ف

برای آنکه آن روز در دادگاه تا مرز سکته پیش رفتم، 

برای بی فکری اش معذرت خواهی کند! تا بگوید که 

برای آنکه سر خود رفتار کرده، پشیمان است. اما 

و حاال دلیلش را سروین حتی یک زنگ هم به من نزد. 

لی، قید او را فهمیده ام! گمان کرده با آزادن شدن ع

خواهد او را ام! در سرش از من دیوی ساخته که میزده

به قصد کشت بزند. دلم نباید از این دختر بگیرد؟ نباید 

 بگیرد؟
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کنی قبل از هرچیزی من ادعام یا تو؟ تویی که ادعا می-

قتی کردی در حق رفیقمی، توی این یک هفته چه رفا

ر اومد که از من؟ رضا صد بار اومد بهم سر زد. اینقد

دستش قفل درو عوض کردم. اون فهمیده بود چه 

دردی تو دلمه. فهمیده بود چقدر حالم بده بعد تو 

چجوری فقط به خودت و غرورت فکر کردی؟ چجوری 

 اینقدر خودخواهی؟

 

دد و بنکند و میزبانش انگار بند آمده. دهان باز می

لرزم و زند. من از درون و بیرون میحرفی نمی

توانم خودم را کنترل کنم! واقعیت فهمم چرا نمینمی

این است که کم آورده ام! از حماقت اطرافیانم کم 

 آورده ام!
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تو اصال فهمیدی بخاطر سر خودی بودنای تو چی به -

کتایون من گذشت؟ اصال من به درک، اگه اون روز 

دونی جونت به دونی چی میشد؟ میتورو میدید می

افتاد؟ اگه واقعا اون روز اون یارو به جای خطر می

افتد؟ دونی چه اتفاقی میداد میکتایون تورو نشون می

دونی دونی سروین. نمیدونی! تو هیچی نمینه نمی

دونی وقتی انگشتش رو گرفت سمتت نفسم رفت. نمی

زنده موندم. دیدی رضا منو با چه با چه جون کندنی 

بیرون، ولی باز به خودت و حالی از دادگاه کشید 

غرورت فکر کردی و نفهمیدی اگه درد تو فقط اینه که 
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ترسی من علی رو بهت ترجیح بدم، درد من صد می

 برابر اینه!

 

چهره و حالت ایستادنش، شبیه به گنجشکی بی پناه 

افتد. با ن میلرزد و سرش پاییشده! چانه اش می

خوابد، یمظلومیت بی موقعش، نه تنها عصبانیتم نم

کند. نفس نفس زنان، دستم را در بلکه تشدید پیدا می

کشم. کنده شدن چند تار از کنم و میموهایم چنگ می

چرخم بندم.  میموهایم را احساسی میکنم و چشم می

ایستم. دوست دارم باز هم فریاد و پشت به سروین می

! دوست دارم آن گلدان روی میز را برداشته و بکشم

رت کنم تا هزار تکه شود! دوست دارم اما... روی میز پ

باید آرام باشم! سروین را ترسانده ام. باید خودم را 

 کنترل...
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شوند و نفسم ثانیه ای کنم! چشمانم گرد میهنگ می

کشم و به دستان سفید و کند. سرم را پایین میگیر می

ی که روی شکمم قرار گرفته اند خیره و مات کشیده ا

 . بغلم کرده؟کنمنگاه می

 

رسد و حلقه ی صدای مظلومانه اش به گوشم می

 شود.دستانش محکم تر می

 تو رو خدا داد نزن. تو رو خدا آروم باش یزدان!-

 

کند، اما کنم خشمم آرام آرام فروکش میاحساس می

 ناراحتی ام، ابدا!

 کنم. تو آروم باش فقط.دیگه اذیتت نمی-
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نا آروم بودن من؟ این خیلی برات مهمه آروم بودن یا -

 گیره سروین!حرفارو نزن که خندم می

 

 گوید:به سرعت می

خوام. ببخشید. اشتباه کردم که بدون معذرت می-

هماهنگی باهات اومدم دادگاه. ببخشید که نیومدم 

برات توضیح بدم. ببخشید که سراغت رو نگرفتم. 

 باشه؟ ببخشید! تو فقط دیگه داد نزن.

 

 شود.صدایش، در خود جمع میقلبم از بغض 

 

 ترسم. من... من فقط می-
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گیرد. درست شبیه به من را محکم تر، به آغوش می

تکواندو کاری که برای در امان ماندن از ضربات بی 

 گیرد. امان حریف، او را بغل می

سم یه روز بری و ترترسم از دستت بدم. میمن... می-

 دیگه هیچ خبری ازت نشه!

 

روی دستش گذاشته و از روی شکمم بر دستم را 

کنم. دارم. سپس سمتش چرخیده و نگاهش میمی

بندم گذرانم. چشم میصورت پر غصه اش را از زیر می

کشم. در آغوش کشیدن یکباره ی و نفسی عمیق می

کامال. سروین، کار خودش را کرد! آرامترم کرد اما نه 

یگر نه! به هنوز هم میل عجیبی به فریاد زدن دارم اما د

 اندازه ی کافی سروین را ترسانده ام!
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کنم، لب باز کرده و با صدایی که وقتی چشم باز می

 گویم:کنم آرام باشد میسعی می

مطمئن باش اگه یه روز خواستم دیگه نباشی تو -

یگم. من آدمِ بی خبر گذاشتن زندگیم، خیلی رک بهت م

تن واقعیت رو خیلی خوب نیستم سروین. شهامت گف

 دارم!

 

گیرد که با بغض و لحنی انگار با این حرف حرصش می

 گوید:تند می
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ترسم از دستت من واست از ترسم میگم، از اینکه می-

بدم، تو میگی اگه خواستم برم بهت میگم؟  اصال 

کنی منو؟ اصال ترس فهمی من چی میگم؟ درک میمی

 فهمی یعنی چی؟از دست دادن می

 

شود، بی اختیار است! تک خنده ای که از گلویم رها می

زند و سروین برایم از ترسِ از دست دادن حرف می

خوابم، صبح فهمد که من هرشب با این ترس مینمی

شوم و هر روز با این ترس ها با این ترس بیدار می

صال معنی ترسِ واقعی را کنم! سروین ازندگی می

 فهمد! نمی

 

فهمی من چی میگم! من دوست چه می آره بخند! تو-

فهمی ترس از داشتن رو با تو فهمیدم. تو چه می
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دست دادن کسی که دوست داشتن رو باهاش یاد 

 گرفتی یعنی چی!

 

گویم که من خیلی بهتر از تو، گویم! نمیهیچ چیز نمی

که اگر تو با من دوست گویم فهمم! نمیاینهارا می

تو زندگی کردن را فهمیده من با  داشتن را فهمیده ای،

گویم مثل خیلی از چیزهایی که به سروین ام! نمی

 نگفتم و در دلم نگه داشتم.

 

به جای زدن حرفی، تنها دستم را جلو کشیده و پشت 

کشم. وقتی سرش روی سینه سرش گذاشته و جلو می

م روی موهای ابریشمی اش گیرد، بینی اام قرار می

افتند، تازه تیار روی هم مینشیند و پلک هایم بی اخمی

فهمم که دوری یک هفته ای این دختر با من چه می
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فهمم که عصبانیت بی اندازه ام برای چه کرده! تازه می

بوده! برای این دوری یک هفته ای! اشتباه سروین، با 

و  شدیک معذرت خواهی خشک و خالی تمام می

لم رفت! اما چیزی که این میزان ناراحتی را در دمی

 گذاشت، فاصله و دوری بود!

 

من برای نبود یک هفته ای این دختر به این حال 

فهمم برای زند! تازه میافتم و او حرف از رفتن میمی

خالی شدن نیاز به این همه فریاد زدن و حنجره پاره 

کفایت  کشیدمکردن نبود! همین که در آغوشش می

توانم چطور میکرد! و حاال سوال اینجاست که من می

قید این دختر را بزنم؟ جانم به جان قندکِ شیرینِ 

خوش بویم بند شده! چطور بروم؟ با کدام قدرت و 

نیرو بروم؟ چطور کسی را که هربار در آغوشش 
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کنم، پس کشم، از ته قلبم احساس خوشبختی میمی

زند! رف از رفتن من میبزنم؟ سروین احمق است که ح

ن موجود پناه گرفته در آغوشم را توانم ایمن چطور می

 با تمام خوبی ها و بدی هایش نخواهم؟

 

 قندسیاه#

 379پارت#

 

 سروین#

 

گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم، دیدمش و "

  "از یاد بردم گفته های خویش را
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ی آید و بودرست وقتی سرم روی سینه اش فرو می

سرم  نشیند، این بیت شعر درتنش در بینی ام می

بندد. در طول این چند روز، هر دقیقه ای که نقش می

بدون خبر از یزدان می گذشت، حرص و نفرتی در 

زد که برای فراموش کردن این مرد وجودم غل می

کرد! انگار کسی مدام در مغزم فریاد ترغیبم می

مردی که به این  کشید که تو حتی نباید جواب سالممی

و من یک هفته ی تمام  زودی پا پس کشیده را بدهی!

این صدا را شنیدم و تحمل کردم! اما امشب دیگر به 

سیم آخر زدم! امشب گفتم که باید یکبار برای همیشه 

بفهمم که یزدان میان من و علی که چند روزی هست 

 کند. آزاد شده، کداممان را انتخاب می
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ار بینی ام را روی سینه اش از خوشی، شیطنت ب

ی دست چپ یزدان به دور شانه ام مالم و حلقه می

شود. یزدان من را انتخاب کرد! تا به محکم تر می

اینجا من را انتخاب کرده و در حال حاضر برایم چیزی 

 از این خوشایند تر نیست! 

 

کشم و این لحظه را در نفس عمیقی از بوی تنش می

ست که بعد از سه مشب شبیکنم. اخاطرم ثبت می

فکری ندارم و خوشبختی را با تک ماه، هیچ دغدغه ی 

کنم! علی از زندان تک سلول های تنم احساس می

نجات پیدا کرده، یزدان گفته که قرار نیست جایی برود 

و من، میان بازوان مردی قرار گرفته ام که شبیهش را 

اقصش، کنم! با وجود تمام نوهیچ کجای دنیا پیدا نمی

ده و نگاه خواهمش که حتی با یک اخم ساآنقدر می
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رود! یزدان شاید خیلی از معمولی اش دلم برایش می

مالک هایی که من برای پاتنرم در نظر داشتم را دارا 

نباشد، شاید دالیل کافی برای دوست داشتنش وجود 

نداشته باشد و شاید بودن با این مرد، به دور از منطق 

ما برای من اهمیتی ندارد! من نه دیگر به و عقل باشد، ا

گردم و نه دلیل و نه منطق! من این مرد بال مالک میدن

عجیب را بی دلیل و منطق دوست دارم و به گمانم، 

عشق واقعی همین است! پشتِ دوست داشتنی اگر 

 دلیل وجود داشته باشد، نامش عشق نیست! 

 

 خوبی؟! -
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مای نفس هایش، به گوید که گراین را در حالی که می

کنم که لب هایش دعا میخورد و من در دل گوشم می

 گوشم را لمس نکنند! نقطه ضعف لعنتی من!

 

 خیلی خوبم! اونقدر که دوست دارم برقصم! -

 

این دو جمله، با نهایت آرامش و از ته ته قلبم، بی 

شوند! نفس عمیق یزدان اختیار روی زبانم جاری می

رامش گرفتنم آرامش یافته! چقدر دهد که از آنشان می

فهمد دقیقا کی و کجا باید بحث را با خوب است که می

 یک آغوش به اتمام برساند! 

 

 خب پس بیا برقصیم! -
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مان میان تن های چفت شده بی آنکه فاصله ای

دارم و بیندازم، سرم را از روی سینه اش بر می

بم کنم. دروغ است اگر بگویم قلمتعجبانه نگاهش می

شود! امشب چقدر برای چشمان سرخش مچاله نمی

 اذیتش کردم. خدا من را لعنت کند!

 

 برقصیم؟-

 

 قندسیاه #

 380پارت#
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یزدان نگاه آرام گرفته اش را با حالتی خاص، چند 

چرخاند و سپس، بی هیچ حرفی لحظه در صورتم می

 رود. رهایم کرده و سمتی می

 

گردد که نور سالن لحظاتی بعد، در حالی کنارم بر می

پیچد. بی اختیار کمتر شده و آهنگی در فضای می

خندم و با حالتی گیج و متعجب اما ذوق زده لب می

 زنم:می

 یزدان! -

 

کشد دستم را گرفته و همانطور که من را سمت خود می

 دهد:جواب می

 حرف نزن، بیا اینجا ببینم! -
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مرم چسباند و یک دستش را دور کمن را به تنش می

گیرد و بی آنکه پیچد. دست دیگرم را در دست میمی

نگاهش را ثانیه ای از صورتم جدا کند، مشغول تکان 

هایم جدا شود. لبخند ثانیه ای از لبیدادنمان م

شود و تب و لرز قلبم از عشق این مرد، قصد عقب نمی

 نشینی ندارد. 

 

 توانم ادامهکند که دیگر نمییزدان آنقدر نگاهم می

دزدم و به دست هایمان خیره بدهم. نگاهم را می

توانم حلقه ی علی را مانم. روزی گفته بودم که نمیمی

ر بیاورم و حاال به خواست خودم این کار را از انگشتم د

کردم! خیلی وقت است که دیگر حلقه ی علی را 

نینداخته ام و برعکس، دوست دارم حلقه ای که برای 
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یده بود را دستم کنم، اما مان خرنامزدی ساختگی

 شود! یزدان باید این را بخواهد نه من! نمی

 

 به من نگاه کن! -

 

شود. ریتم شمانش قفل میچرخد و روی چنگاهم می

 آهنگ بی کالم تند تر شده و نگاه یزدان تب دار تر! 

 

 چرا؟ -

 

کنم صورتش نزدیک تر شده. هیچ احساس می

ره اش انگار که لبخندی روی صورتش نیست و نگاه خی

 خواهد تا عمق وجودم نفوذ کند! می
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 چون من میگم! -

 

نش و یزدان نه زورگوست و نه بی منطق! اما حاال لح

ست! یک جوری جمله ای که به زبان آورده یک جوری

 که هم بی منطق است و هم زورگویانه! 

 

سر جلو آمده اش، به مقصد چسبیدن پیشانی اش روی 

ن را پیشانی اش روی پیشانی ام پیشانی ام بوده. ای

فرود آمده و حلقه ی دستش به دور کمرم محکم تر 

 فهمم! شده می

 

 شاید تو خیلی چیزا بگی، من باید به همش عمل کنم؟-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 نه ولی این یکی رو عمل کن! -

 

کنم صدایش هم نگاه یزدان عوض شده! احساس می

 رنگ حرص به خود گرفته. 

 

 چرا؟-

 و باشه! اینقدر نگو چرا، بگ-

 

کند! یزدان دارد غیر مستقیم، با این لحن خواهش می

کند! چرا احساس حرص زده و زورگویانه، خواهش می

 کنم یک چیزی پشت این خواهش است؟می

 

 چیشده یزدان؟-
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 قندسیاه #

 381پارت#

 

فتند و چنان من را به خودش اپلک هایش روی هم می

از چنگش در فشارد که انگار قرار است کسی من را می

 بیاورد.

 

 هیچی! فقط بگو باشه!-

 بگو. دیگه هیچی رو نریز تو خودت. بگو چی تو دلته.-

 

شوند، من در عمق پلک هایش که از هم باز می

نگاهش، یزدان سی و یک ساله ی بزرگ و قوی را 
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بینم که دارد ی ترسیده ای را میبینم، پسره بچه نمی

 کند!از اعماق وجودش حسادت می

 

ون روز توی دادگاه، اصال نگام نکردی. همه ی ا-

حواست به علی بود. نگات همش به اون بود. گریه 

کردی. اصال نگام نکردی سروین. اصال نگام می

 نکردی! حتی وقتی حالم بد شد هم نگام نکردی.

 

کنم! این یزدان است که دارد به معنای واقعی هنگ می

 کند؟ اینطور مالکانه حسادت می

 

هایمان خیلی آرام تر شده. نگاه ناباورم در تکان 

خورد و روی فک سفت شده صورت اخمالود چرخ می
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خورد! بی کند. نه انگار واقعا دارد حرص میاش گیر می

 زنم:خندم و لب میاختیار و ناباورانه می

 کنی دیوونه؟حسودی مییزدان؟ داری -

 

کشد و گره ی میان ابروهایش یکهو سرش را عقب می

کشد که نگاهش را دزدیده و شود. طولی نمیر تر میکو

 غرد:حاال اوست که خیره به دستانمان، حرص زده می

 کنم! چرا باید حسودی کنم اصال؟من حسودی نمی-

 

 خندم.صدا دار و بلند تر از قبل می

 

کنی! یه جوری که اگه علی دی میولی داری حسو-

 ن!اینجا بود ممکن بود بزنی فکشو بیاری پایی
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 کند.تیز نگاهم می

 

 اینطوری نیست!-

 

شیطنت بار برایش ابرو باال اندازه و لبخند دندان نمایم 

 کشم:را به رخش می

 دقیقا همینطوره عزیزم!-

 

همانطور که نگاهش به صورتم گره خورده، اخم هایش 

شوند. همانطور زل زده به لبخندم و صورتم، چند باز می

 گوید:راند و یکباره میگذثانیه ای را در سکوت می

 کنم! حاال بگو باشه!آره حسودی می-
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دهم و پلک لبخند پر محبتم را به چشمانش هدیه می

 کنم:هایم را طوالنی بسته و باز می

 باشه!-

 

 قندسیاه#

 382پارت#

 

رسد که شقیقه ام را انتهای خودش میآهنگ دارد به 

دم. بنروی شانه ی یزدان گذاشته و با آرامش چشم می

 پرسم:سپس با لحن آرامی می

 شام خوردی؟-
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 خندد! امشب اصال نخندیده بود و این بار اول است.می

 

توی همچین لحظات رمانتیکی هم دست از مامان -

 کشی؟!بزرگ بودنات نمی

 

روی شانه اش برداشته و با سرم را به سرعت از 

 پرسم:چشمانی ریز شده و لحنی مشکوک می

 ن کلمه ی مسخره رو، نه؟از بتام شنیدی ای-

 

 گویم:خندد و من در دلم میمحکم تر و بلند تر می

 "همیشه همینجوری بخند لطفا!"

 

 حقیقتا خیلی بهت میاد! -
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دستی که روی شانه اش گذاشته ام مشت کرده و به 

زنم. کوبم و نامش را حرص زده صدا میمیشانه اش 

 دهد:یزدان با خنده و نگاهی مهربان جواب می

 باشه حرص نخور! شامم نخوردم. -

 

آهنگ به تمام رسیده. خودم را از آغوشش جدا کرده و 

 گویم:با چشم غره ای کوتاه می

طبق معمول! در جریانی از روزی که توی دادگاه -

 شدی؟ دیدمت تا امروز چقدر الغر
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آید. همانطور که گوشی اش همان لحظه به صدا در می

د با خنده و شیطنت در کشآن را از جیبش بیرون می

 گوید:جوابم می

دیدم همینو اتفاقا مامان بزرگمم خدابیامرز هروقت می-

 گفت!می

 

خندم و توانم جلوی خودم را بگیرم. میایندفعه نمی

ا روی گوشش یزدان زل زده به لبخندم، گوشی اش ر

 گوید:گذاشته و می

 جانم؟-

 

نگاهش زند، ثانیه ای در تمام مدتی که دارد حرف می

کند که من رشته گیرد. آنقدر نگاهم میرا از صورتم نمی
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خواهم از کنارش رد شوم ی این نگاه را پاره کرده و می

 گیرد. که دستم را می

 

نباید تونم بیام! نه! گفتم نمیشه. برای چی من نمی-

دوست داشته باشم؟ ربطی نداره مامان. کار دارم. نه. 

 نه مامان اینجوری نیست.

 

در درگیر گوش کردن به مکامله اش هستم که زل آنق

بینم چیز کند. وقتی میزدن یزدان به صورتم اذیتم نمی

فهمم، پچ پچ کنان صدا لب خاصی از صحبتشان نمی

 زنم:می

 یم.من برم یه چیزی درست کنم بخور-
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 زند:دستم را محکم تر گرفته و بی صدا لب می

 خواد. نمی-

 

 گوید:سپس به مادرش می

به سالمتی. انشاهلل به همتون خوش بگذره. مامان -

 تونم. کار دارم.گفتم که نمی

 

 زنم:دوباره پچ می

مونی امشبو. حداقل بذار یه چیزی سفارش گشنه می-

 بدم.
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روی مچم، قلبم حرکت نوازشگرانه ی انگشت شستش 

کند. ابرو باال انداخته و باز هم بی صدا را زیر و رو می

 زند:لب می

 خوام ببرمت بیرون.می-

 

 قندسیاه #

 383پارت#

 

کنم این مرد یزدان باشد! این نوازش، این باور نمی

نگاه خیره و خاص و این توجه بی اندازه، از جانب این 

ای همین هم مرد هنوز هم برایم قابل باور نیست! بر

کنم و با سری کج هست که تک خنده ای ناباورانه می

زنم. او نگاهش گره میشده، نگاه پر حرفم را به 
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زند و حاال خیرگی همچنان دارد با مادرش حرف می

 اش لب های خندانم را هدف گرفته اند. 

 

بینتمون. دلم منم همین روزا خودم میام پیشتون می-

نباش مامان جان. آره واستون تنگ شده. ناراحت 

 حواسم هست. نه نگران نباش.

 

، چند ثانیه ای آوردبا آخرین جمله ای که به زبان می

کند. به گمانم دارد صحبت های مادرش را سکوت می

دهد. من در نگاه عسلی زیبایش حل شده ام گوش می

گذارند نگاهم را بگیرم. دارم و آهنربای چشمانش نمی

قدر چهره ی مردانه اش را کنم چبا خودم فکر می

زند دوست دارم که یکهو، لبهایش را بی صدا به هم می

 ریزد.گوید که قلبم هوری پایین میرا می و جمله ای
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 چجوری اینقدر خوشگلی؟-

 

خندم و دیوانه ای لعنتی! لعنتیِ زبان دراز! ناباورانه می

کند که کنم. گاهی جوری دلم را زیر و رو مینثارش می

گیرد! مثل همین حاال که وقتی تماسش را حرصم می

 گویم:کند، با خنده ای حرص آلود میقطع می

جناب کیانی شما قرار بود هر کاری که دلت خواست -

 انجام ندی مگه نه؟

 

 دهد:اخمی کمرنگ کرده و جواب می

اون مال وقتی بود که بهم نگفته بودی احساست چیه! -

ت و کاری نکنم که بتونی قرار بود لمست نکنم و نبوسم
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خوب فکر کنی! اما یه چیزی رو یادت رفته انگار خانم 

 دکتر! 

 

کنم که ابرو د و چشمانی ریز شده نگاهش میبا لبخن

 گوید:دهد و میباال می

امشب چند بار اعتراف کردی که حست به من چیه. -

 پس دیگه هیچ اعتراضی وارد نیست!

 

د حتی حرفی بزنم. دهگوید، امان نمیاین را که می

کشد و دست پشت گردنم گذاشته، سرم را جلو می

بوسد. چنان آرامشی یپیشانی ام را محکم و طوالنی م

ست! این مرد دارد با من کند که نگفتنیاحاطه ام می

 کند؟چه می
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کند و سرش را لب هایش را که از پیشانی ام جدا می

 گوید:برد، با لحنی مالکانه میعقب می

امشب دیگه نمیتونی اعتراضی کنی! قندک یزدانی از -

م تونم بغلت کنم، هم ببوسمت، هم بهت بگپس هم می

 چجوری اینقدر خوشگلی!

 

از آنجایی که آتش گرفتن صورتم و جایی که یزدان 

دهم کنم، احتمال میبوسیده را به خوبی احساس می

که لپ هایم از خجالت سرخ و گلی شده اند. احساس 

دلپذیر و لذت بخشی که در تک تک سلول های تنم 

کنم، بر حس خجالتم چیره شده، برای همین تجربه می

توانم چشم از یزدان بگیرم و لبخند که نمی هم هست

پر از آرامشم را از چشمانش مخفی کنم. با خودم فکر 

کند در آینده چه اتفاقی بیفتد. کنم واقعا فرقی نمیمی
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از انتخاب یزدان و تجربه ی  هر چه شود من هیچوقت

 این احساس پشیمان نخواهم شد!

 

 قندسیاه#

 384پارت#

 

را زده و با پای پیاده از خانه  قید سوار شدن به ماشین

زنیم. جلوی در، یزدان کاله بافتنی ام را به بیرون می

خوبی روی گوش هایم کشیده و دکمه های باز پالتوی 

کنم من را اس میبندد. گاهی احسچهارخانه ام را می

بیند! این را وقتی با خنده به زبان مثل بچه اش می

 دهد:آورم، جدی جواب میمی

خوای دوساعت لجبازی ه خودت بگم که میاگه ب-

 خوری.کنی. هوا خیلی سرده سرما می
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شود. دستم با تمام شدن حرفش، کارش هم تمام می

را گرفته و بی آنکه نگاهم کند، مشغول راه رفتن 

دارم و هر ثانیه پر از حس شود. کنارش قدم بر مییم

اندازم شوم! نگاهی به دست هایمان میخوشبختی می

 گیرد. لبخندم وسعت میو 

همین نزدیکی یه رستوران هست، غذاهاش خوبن، -

 میریم همونجا، موافقی؟

 

آرامی گفته و بعد از چند لحظه کنجکاوانه  "اوهوم"

 گویم:می

 ؟گفتمامانت چی می-
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نگاه گذرایی به صورتم انداخته و در حالی که یزدان

کند خنده اش  را کامال واضح است دارد تالش می

 دهد:نترل کند جواب میک

 فوضول رو بردن جهنم!-

 

 زنم:لبم را کج کرده و با حرص غر می

اِ یزدان! من فوضولی نکردم! فقط کنجکاو شدم که -

کرد! فکر میمامانت رو چی داشت اونقدر اصرار 

 دعوتت کرده خونشون، آره؟

 

یزدان در سکوت محض، خیره به رو به روست. 

بی بدهد پس دیگر با وجود خواهد جوافهمم که نمیمی

 کنم.آنکه خیلی برایم سخت است، اصرار نمی
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 اگه یه روز...-

 

مانم تا ادامه ی کنجکاوانه به نیم رخش خیره می

فسی عمیق که بخاری حرفش را بزند. با مکثی بلند و ن

 دهد:ادامه می

اگه یه روز بفهمی من اینی نبود که نشونت دادم و -

 مونی؟دم، بازم میخیلی چیزا ازت مخفی کر

 

شود و من سر جایم میخ خاطره ای یادآوری می

اندازد. شوم! حرفش دلهره ای عجیب به دلم میمی

درست مثل همان شب در بام که گفته بود من را 

 ! شناسینمی
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ایستد و با دیدن نگاه وحشت زده ام با ایستادن من می

 کند.به سرعت شروع به جمع کردن گندی که زده می

خواد نگران چیزی همینجوری پرسیدم واقعا. نمی-

 باشی.

 

یزدان خیلی چیز ها را به من نگفته بود! خیلی حرف ها 

و راز ها بود که هیچوقت آنها را برایم بازگو نکرده بود. 

صبرانه منتظر بودم که  همیشه مشتاقانه و بی من

یزدان روزی به حرف بیاید، اما از آنجایی که فهمیده 

سری چیز ها در زندگی اش هستند که از بودم یک 

شود، با وجود صحبت راجع به آنها ناراحت می

! اما حاال... کنجکاوی بی اندازه ام فوضولی نکرده بودم

د! من با این مرد، یک کنحاال دیگر همه چیز فرق می
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رابطه ی عاشقانه را شروع کرده ام. باید هرچیزی که 

 نیاز هست را بدانم. 

 

 کی هستی واقعا؟تو... تو -

 

 قندسیاه#

 385پارت#

 

 دهد:یزدان ابرو باال انداخته و تمسخر آمیز جواب می

 یزدان کیانی ام. متولد...-

 

 پرم:میان حرفش می
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نه. اینا نه. بهم بگو کتایون و شوهرش دقیقا توی -

خواستن! بهم بگو چرا باید آدمای خونه ی تو چی می

 یت ربط پیدا کنن. خطرناکی مثل قندسیاه به تو و زندگ

کنی واقعا اون شب کتایون و شوهرش تو فکر می-

 خونه ی من بودن؟ اونا نسیم رو کشتن؟

 

بت شده و تکه کشم. وقتی همه چیز ثااخم در هم می

های این پازل کنار هم قراره گرفته اند، پس چرا نباید 

 یزدان این موضوع را باور کند؟

 

ا کشیده و خواهم جوابش را بدهم که دستم رمی

 گوید:افتد میهمانطور که به راه می

خوریم، بعدش در مورد همه چی حرف شام می-

 زنیم.می
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 پرسم:وباره میتوانم کنجکاوی ام را کنترل کنم. دنمی

شغلت اصلیت چیه؟ نگو مدیر فروشگاهی که خیلی -

چرخونه. دونم فروشگاهتون رو بابات میخوب می

نتون رفت و آمد کردم که اینقدر این چند وقت توی خو

کنم بهت که همه چی دستم اومده. بعضی وقتا شک می

نکنه خالفکاری چیزی هستی. آخه روی لپتاپت خیلی 

 کسی دست بهش بزنه.  ذاریحساسی و نمی

 

 کند.چپ چپ نگاهم می

 گفتم بعدا سروین. -

 خوای منو بپیچونی. همین االن جواب بده.تو می-
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 گویم:ده و من میکالفه نفسش را فوت کر

اختالف تو با لیال برای چیه؟ چرا حین اینکه همو -

 دوست دارید انگار از هم نفرت دارید؟

 من از لیال نفرت ندارم! -

 

گوید. نگاهم را به نیم رخش ا جدی و محکم میاین ر

 گویم:دوزم و بی آنکه از اخمش بترسم میمی

تا از دونم، اما لیالرو مطمئنم! بعضی وقتورو نمی-

فهمم که چقدر دوستت داره و بعضی وقتا حرفاش می

 توی عمق جمالتش یه چیزی مثه حرص و کینه هست. 

 

صدای کنترل یزدان یکباره سر جایش ایستاده و با 

 گوید:شده ای، تیز و برنده می
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باشه سروین! همه چیو بعدا میگم بهت و توام -

فا! هرسوالی داری بعدا بپرس ولی االن بیخیال شو لط

بذار یه امشبی رو نفس راحت بکشم! اومدیم بیرون که 

 خوش باشیم نه اینکه حرص گذشته هارو بخوریم.

 

اهش و حتی شاید لحنش بد باشد، اما من در عمق نگ

بینم و از کارم صدایش، کالفگی و ناراحتی را می

دهد اما نه امشب، شوم! گفته توضیح میپشیمان می

م. باالخره همه چیز را برایم پس نباید به او فشار بیاور

گوید، باید بگوید! این حق من است که همه چیز را می

 بدانم، حداقل در مورد شغلش و ماجرای قندسیاه.

 

 قندسیاه #

 386پارت#
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اینبار بی آنکه صحبتی میانمان رد و بدل شود، به راه 

کشد که به رستورانی که یزدان افتیم. طولی نمیمی

گیریم و غذا پشت میزی جا می رسیم.گفته بود می

دهیم. اخم های یزدان هنوز هم کمی در سفارش می

کند و مشخص است هم است، اما با من خوب رفتار می

 خواهد به من بد بگذرد!میکه ن

 

کشم، یزدان نگاهی به دست از غذا خوردن که می

 گوید:بشقابم انداخته و می

ه چیز خوای یزیاد نخوردی که. دوست نداشتی؟ می-

 دیگه سفارش بدم برات؟

نه نه، راستش من یه چیزی خونه خورده بودم، اینم -

 خوردم که با تو همراهی کرده باشم.
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قاشقش را بی هدف در بشقاب باقالی آهانی گفته و 

چرخاند. خودش کمتر از من هم پلوی مقابلش می

 خورده.

 خوری؟خودت چرا نمی-

 

ش گذاشته و بعد با بی اشتهایی کامل، قاشقی در دهان

 گوید:از خوردنش می

 از مزه ی باقالی پلو و ماهیچش خوشم نیومد.-

 

رکی به کند و با نگاهی زیر زیاخم هایش را کمی باز می

من، لبخند کوچک شیطنت آمیزی گوشه ی لبش 

 نشاند.می
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 دلم هوس دستپخت خودتو کرده.-

 

زند و با پا پیش گیرد! با دست پس میخنده ام می

 شد!کمی

 کنم.من که گفتم خودم غذا درست می-

خواستم امشب که بعد مدتها اومدی خونم نمی-

وایسی پا غذا درست کردن. آدم از مهمون کار 

 کشه. گرچه که...مین

 

کند و دوباره زیر چشمی نگاهی به من مکثی می

کند چقدر قیافه اش اندازد. وقتی یواشکی نگاهم میمی

 شود!بامزه تر می

 چی؟گرچه -
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خوری بگم صورت حسابو هیچی... اگه دیگه نمی-

 بیاره. 

 

زند! پس سری دانم وقتی نخواهد حرف بزند، نمیمی

 پرسم.میدهم و چیزی نتکان می

 

زنیم، لرز بدی در تنم وقتی از رستوران بیرون می

 گوید:فهمد و به سرعت مینشیند. یزدان میمی

 خوای تاکسی بگیرم؟می-

 

 ن را با بچه اش اشتباه گرفته! واقعا یزدان م

 

 گویم:کنم و با خنده میچشم درشت می
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معلونه که نه! کال ربع ساعت بیست دقیقه راهه. -

 میریم دیگه. 

 

 گوید:دوباره کالهم را روی گوش هایم کشیده و می

 ترسم سرما بخوری.می-

نگران نباش یزدان. چون از رستوران زدیم بیرون -

 راه بریم اوکی میشم.یهو لرزم گرفت. یکم 

 

ن با تردید نگاهش را از صورتم گرفته و سرش را تکا

 دهد.می

 

 قندسیاه #

 387پارت#
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زنیم که یزدان پنج دقیقه ای را در سکوت قدم می

 پرسد:می

 امشب باید بری بیمارستان؟-

 

 گویم:نچی کرده و می

 تا عصر بیمارستان بودم. -

 

 زنم:سپس نگاهی به ساعتم کرده و لب می

دونم جریان چیه بتام تا االن زنگ نزده بهم ببینه نمی-

 نیستم. تا االن باید رسیده باشه خونه.چرا خونه 

خوای زود برگردی خونتون، خوای... اگه نمیاگه نمی-

 بریم خونه حرف بزنیم.
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 گوید:کنم که میمشکوک نگاهش می

سواالتت رو جواب بدم. همین امشب همه چیو بگم -

 مو راحت کنم.بهت خود

 

سوزد! یک طور عجیبی جمله ی دلم برایش یک آن می

 گوید! یک طور مظلومانه ای! آخر را می

 

همانطور که دستش را گرفته ام، صورتم را به شانه 

گذارم اش چسبانده و دست دیگرم را روی بازویش می

 گویم:و می

نمی خواستم تحت فشار بذارمت. ببخشید مستر -

 و بهم. باشه؟ت دلت خواست بگربات. هروقت خود



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

حرف دلت این نیست سروین. دوست داری جواب -

سواالتت رو بگیری، همیشه دوست داشتی و فقط برای 

زدی. شاید راجع به اینکه من ناراحت نشم حرفی نمی

مشکالت من و لیال و چیزای خانوادگی حق سوال 

پرسیدن نداشته باشی، اما راجع به چیزای دیگه داری. 

د بهت همه چیو بگم. درسته که اول و آخرش بایو من 

خواستم امشبمون رو خراب کنم، اما حاال که نمی

بحثش پیش اومده، همین امشب تمومش کنم بره 

 بهتره.

 

رسیم، اینبار با دقت بیشتری وقتی به خانه اش می

کنم. بر خالف همیشه سالن خانه اش را بررسی می

بش کنم اما بهم ریخته است. دوست دارم کمی مرت
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کند. یزدان که دانم گفتنش یزدان را ناراحت میمی

 گوید:بیند مینگاه سرگردانم را به سالن خانه می

س. این چند وقت نه وقت ببخشید اینجا بهم ریخته-

تمیز کردنش رو داشتم، نه حوصلشو. امشب حتما 

 کنم.اوکیش می

 نه نه مشکلی نیست. کجا میری؟-

 

 وید:گدر جوابم می وارد آشپزخانه شده و

 یه چیزی بیارم بخوریم.-

 من پر پرم یزدان. اگه برای منه نیار.-

 

بی توجه به گفته ام، با ظرف بزرگ میوه و بشقاب و 

 گذارد. گردد و روی میز مقابلمان میچاقو بر می
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 خوای پالتوت رو در بیار بده آویزون کنم.اگه می-

 

به ارم. سرم را زیر پالتویم فقط یک تاپ بندی به تن د

کشم چپ و راست تکان داده و دستش را گرفته و می

تا کنارم قرار بگیرد. سپس چهار زانو روی مبل نشسته 

 زنم:و هیجان زده لب می

 خب شروع کن.-

 

دوزد. در نگاهش را از صورتم گرفته و به نقطه ای می

کنم. وقتی سکوتش طوالنی سکوت نگاهش می

 گویم:شود میمی

 ی حرف نزنیا!تونخوای میاگه نمی-

 من هکرم!-
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 کنم. هکر است؟هاج و واج نگاهش می

نه یه هکر معمولی. من و علی، قبل از اینکه وارد -

دانشگاه بشیم، عاشق رشته ی مهندس کامپیوتر و 

هرچیزی که به سیستم و کامپیوتر مربوط بشه بودیم. 

 کردیم.خاب اما جفتمون، یه راه دیگه رو انت

 

 پرسم:با چشمانی ریز شده می

 رشته ی دانشگاهی تو چیه؟-
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کند و بعد از سکوتی عمیق، پیشانی اش را لمس می

 گوید:یکباره سمتم چرخیده و می

خوام امشب، چیزایی رو بهت بگم که یه سریاش می-

خوام دونن. میرو نزدیک ترین آدمای زندگیم هم نمی

ونم برای کسی تعریف دمیهمه چیو بهت بگم سروین. 

کنی، اما باید قول بدی که تحت هیچ شرایطی، نمی

حتی در صورت به خطر افتادن جونمم، اینارو به کسی 

 نمیگی، باشه؟

 

 پرسم:کنم و بی اختیار میترسیده نگاهش می

ان که ممکنه جونت خوای بگی چیمگه چیزایی که می-

 به خطر بیفته؟

 بده. قول سوال نپرس سروین، فقط بهم-
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کنجکاوی به شکلی روانم را به بازی گرفته که به 

 گویم:سرعت و بدون فکر کردن می

 قول میدم!-

 

کشد و بعد از سکوتی نفس عمیق و پر استرسی می

کند. از کودکی اش طوالنی، شروع به حرف زدن می

گوید. از پدری که در حقش پدری نکرده بود. از می

ذاشته بود. از دش گدردی که روی دل مادرش و خو

ازدواجش مادرش با پدر لیال. از پسری که در آلبوم 

کند. از آنکه دیده بودمش و یزدان سامان صدایش می

آن پسر برادر خونی لیال بوده و به اینجای حرف هایش 

توانم تحمل کنم و ناباورانه رسد، من دیگر نمیکه می

 زنم:لب می
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است ن کجپس... پس اون پسر االن کجاست؟ ساما-

 یزدان؟

 

کند، حاال با یزدان که از اول صحبت هایش نگاهم نمی

شنیدن سوالم، نیم رخ در هم رفته و غمگینش، گرفته 

شود. سرش را پایین انداخته و بی توجه تر از قبل می

به سوالم، با صدایی که لرزشی خفیف آن را در بر 

گرفته، از رابطه ی خواهر و برادری اش با لیال و روز 

گوید. خوبشان در خانه باغ پدر بزرگش میهای 

گوید که از فکر سامان گوید. آنقدر میگوید و میمی

شوم در دنیای خانواده ی کنده شده و غرق می

کنم چطور یک خانواده خوشبختشان. با خودم فکر می

توانند از گوشت و خون هم نباشند، اما اینقدر با هم می

 خوب باشند؟
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ه انگار یزدان با سنگی بزرگ بر تم کدر همین فکر هس

کند و کوبد! ماجرای مرگ سامان، شوکه ام میسرم می

تازه دلیل خیلی از چیز رفتار های یزدان و لیال برایم 

شود! تازه منشا درد پنهانی که در این روشن می

فهمم کنم! تازه میکردم را پیدا میخانواده احساس می

ی تلخی حرف شته چرا یزدان و لیال همیشه از گذ

 زنند که قابل جبران نیست!می

 

کند. زند، نگاهم نمییزدان در تمام مدتی که حرف می

وقتی دارد راجع به شبی که سامان رفته و برنگشته 

زند، صورتش سرخ شده و پیشانی اش عرق حرف می

کنم گیرم و وادارش میکرده. صورتش را در دست می

 گویم:می نگاهم کند. با چشمانی اشک آلود
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خوای دیگه حرف نزنی؟ اصال بیا راجع به چیزای می-

 دیگه حرف بزنیم. بیا فیلم نگاه کنیم. باشه؟

 

صورتش را از دستم بیرون کشیده و سرش را به چپ 

دهد. مصرانه و با صدایی گرفته و راست تکان می

 گوید:می

خوام حرف بزنم. تا اینجاشو اومدم، بقیشم میگم. می-

 سخت تر نیست.ن بقیش از ای

 

نشینم. مغموم و گرفته، پای مابقی صحبت هایش می

وقتی از تنهایی و حال بدش بعد از مرگ سامان 

چکد. در غم آورم و اشکم میگوید، دیگر طاقت نمیمی

کند و غصه فرو رفته ام که یزدان یکهو شوکی وارد می

 روم!زند که وا میو حرفی می
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ود، رفتم دانشگاه سپاه. ب با اینکه عالقم چیز دیگه ای-

اما هیچوقت از عالقم دست نکشیدم. توی کار با 

سیستم و کامپیوتر استاد بودم برای خودم. هرکاری که 

بگی بلد بودم. هک کردن سایتای مختلف خوراکم بود. 

 همینم باعث شد که جذب ارتش سایبری بشم. 

 

شوند وقتی که با دهانی چشمانم درشت تر از این نمی

 گویم:از میب نیمه

 یعنی تو... تو...-

کنم. هویتم آره. من توی ارتش سایبری کشور کار می-

 مخفیه. کسی نباید بدونه کارم چیه. 

 

 دهد:یزدان بی توجه به منِ ناباور، ادامه می
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همه ی چیزایی که تا االن بهت گفتم، چیزایی بودن -

که نباید به کسی بگی، اما چیزی که بعد از این 

زیه که هیچکس، تاکید میکنم سروین، چیمیگمت، 

 هیچکس نباید بدونه، تحت هیچ شرایطی. فهمیدی؟

 

 قندسیاه #
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دروغ است اگر بگویم نترسیده ام! هویت یزدان و چیز 

هایی که امشب شنیده ام، آنقدر برایم عجیب و غیر 

ترسم از چیزی که قرار است در قابل باورند که می

شنوم! شک ندارم چیزی که ب ادامه ی صحبت هایش

خواهد بگوید، از چیز های دیگری که گفته خیلی می

عجیب تر است. برای همین هم با نگاهی ترسیده، پر 
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کنم و خیره در از تردید آرام سرم را باال و پایین می

 زنم:کند لب میچشمان سرخ مردی که نگاهم می

 فهمیدم!-

 

ایی که در هونگاه از چشمانم گرفته و دمی عمیقی از 

کند. همانطور که یکی از آرنج کشیم پر میآن نفس می

هایش را روی پایش گذشته، شقیقه اش را لمس کرده 

 زند:و لب می

یه فلش دست منه. فلشی که برای یک سری آدم -

عوضی و خطرناک خیلی مهمه. اطالعاتی داخل اون 

فلشه که برای من از جونمم بیشتر ارزش داره. این 

رفیقم بهم داد. ازم قول گرفت که تحت  ..فلش رو.

هیچ شرایطی اون رو به دست کسی ندم. گفت ردش 

دونن فلش دستشه و باید خودشو یه رو زدن و می
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جایی گم و گور کنه. گفت نباید فلش رو به پلیس و 

کشن. هیچ احدی بدم. وگرنه اون و خانوادش رو می

 ستمن بهش قول داده بودم. نتونستم فلش رو بدم د

کسی. اما... نتونستم داخلشم نگاه نکنم. توش یه 

سری فیلم و عکس و مدرک دیدم که... تعریف 

نکردنش بهتره. اما... اما یه پسورد هم داخلش بود که 

من از اون پسورد استفاده کردم و وارد جایی شدم که 

دونستم چیکار نباید! ردم رو زدن و هکم کردن. نمی

بار در طول این سالهایی ن کنم. حقیقتش... برای اولی

تونستم به که توی این شغل بودم، ترسیده بودم. نمی

مافوقم و پلیس هم حرفی بزنم. تعلیقی داشت چون 

سر خود این کار رو کرده بودم. من سالها جون کنده 

بودم تا به اینجا برسم. دست نگه داشتم و همون موقع 

 ها بود که یه خبر وحشتناک رسید دستم!
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رسد، صورتش را با دستانش ی حرفش که میجابه این

لرزند. شوکه شده ام پوشاند. دستانم از هیجان میمی

کنم. احساس توانم حرف های یزدان را باور و نمی

کنم وسط این فیلم جنایی ام. آدم هایی که یزدان از می

زند چه کسانی اند؟ داخل آن فلش چه آنها حرف می

 د؟شنکچیزی هست که برایش آدم می

 

توانم به حال یزدان بی حالم تعریفی ندارد اما نمی

توجه باشم. دست روی مچش گذاشته و پایین 

زنم. نم اشک را که در کشم و نگران صدایش میمی

 شود!بینم، دلم هزار تکه میچشمانش می

کشتنش! عرشیا رو مثه آب خوردن کشتن و هیچکس -

 نفهمید حتی چجوری! پلیس حتی نتونست کوچیک

 رین ردی از قاتلش پیدا کنه.ت
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کنم که بغض گوید، اعتراف میوقتی این جمالت را می

ست که در زندگی ام صدایش، درد آور ترین چیزی

توانم آرام باشم اما باید شنیده ام. حالم بد شده! نمی

 باشم! بخاطر یزدان!

یه مدتی گذشت و اون فلش هنوز دست من بود. توی -

شناختم قایمش کرده بودم. میمطمئن ترین جایی که 

چند باری با حمله های مختلف به سیستمم، تهدید 

ترسیدم. یه شدم. از جون خودم نه، از جون نسیم می

مدت زیادی فرستادمش خونه ی مادرش. یه چند 

ماهی گذشت و دیدم هیچ خبری نشد. دیگه نه از هک 

کردن سیستمم خبری بود و نه هیچ چیز دیگه ای. به 

کردم بیخیال شدن. توی همون فکر می دمهوای خو

روزا نسیم تصمیم به جا به جایی گرفت. خونه رو 
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عوض کردیم و توی این خونه ساکن شدیم. سیستم 

امنیتی خوبی داشت. تنها مشکلی که داشت این بود که 

دوربین نداشت. منِ احمق سهل انگاری کردم برای کار 

 ا...ت گذاشتن دوربین. انقدر امروز و فردا کردم

 

 قندسیاه #

 390پارت#

 

دست روی چشمانش گذاشته و پلک هایش را 

دانم. موهای تنم از فشارد. باقی حرف هایش را میمی

شنیدن حرف هایش سیخ شده اند و دلپیچه ی بدی 

بینم و دلم گرفته ام. از طرفی این حال یزدان را می

 خواهد برای درد هایش زار بزنم!می
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ت و من دوست دارم بگویم اسبغضش کامال عیان 

گریه کن! گریه کردن عیب نیست جناب کیانی. مرد 

بودن دلیل خوبی برای گریه نکردن نیست! اما زبانم 

چرخد. انگار واقعا با شنیدن حرف های یزدان، قفل نمی

 کرده ام!

نسیم سومین کسی بود که زندگی ازم گرفت. دردش -

ی چون میگم سومهم بدتر از هر درد دیگه ای بود. 

بابام رو هیچوقت جزو داشته هام حساب نکردم. من 

 هیچوقت نداشتمش که بخوام از دستش بدم.

 

 خواهد با تمام توانم بغلش کنم!دلم می

نسیم دومین نفری بود که خودم رو مقصر مرگش -

دونستم. به عالوه ی اون، زنم بود! یک سال و نیم می

د. مو خم کرباهاش زندگی کرده بودم. مرگش کمر
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من... من گند زده بودم! یه شبه چند تا خانواده نابود 

شد. علی رفت زندان، لیال که دوتا از بهترین رفیقاشو 

از دست داده بود، افسردگیش دوباره برگشت. خانواده 

ی نسیم داغ دار شدن. نسیم فقط بیست و پنج سالش 

بود سروین. فقط بیست و پنج سال. چقدر استعداد 

ل بود. علی این همه سال درس قدر خوشگداشت. چ

خونده بود و تخصص گرفته بود. تازه نامزد کرده بود. 

من تر زده بودم وسط زندگی همه. دوست داشتم 

 بمیرم! توی اون روزا... من فقط دوست داشتم بمیرم.

 

بینم که بغض، این مرد را تماما محاصره کرده! و من می

چشمان  شود،می سیبک گلویی که مدام باال و پایین

سرخی که نم دارند و صدایی که عجیب گرفته و لرزان 
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کند، این بغض لعنتی را به خوبی نشان جلوه می

 دهند.می

 

وقتی یزدان دست روی چشم هایش گذاشته، طاقتم 

شود! دستم را کنار سرش گذاشته و سمت طاق می

آید و من با کشم. سرش روی سینه ام فرو میخود می

 کنم:رده زمزمه میسر باز کغم و بغضی 

گریه کن! نذار این دردا از تو بخورنت. نذار این غصه -

ها همینجور تو قلبت بمونن و فقط هر روز مرورشون 

. گریه کن شاید یکم کنی و حتی خم به ابروت نیاری

 کنه؟خالی شدی. اصال کی گفته مرد گریه نمی
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 بینم. چهره اش راهیچ عکس العملی از یزدان نمی

دانم حرف هایم رویش تاثیر گذاشته یا م و نمیبیننمی

 گویم:نه. بی اختیار می

یادته اون روزو تو ماشین؟ درست جامون برعکس -

االن بود. سر من روی سینت بود و داشتم گریه 

کردم. بهم گفتی اسطوره ها هم یه جاهایی کم می

آوردن و گریه کردن و بعدش قوی تر از جاشون 

که سالها خودش  رو سفت و سروینی  پاشدن. تو به

گرفت و گریه کردن توی شرایط سخت رو سخت می

دید، یاد دادی که گریه کردن راهی ضعیف بودن می

برای خالی کردن خودته. حاال وقتشه خودت به حرفات 

 عمل کنی.

 سِروین؟-
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 تواند در هر حالتی اینقدر زیبا صدایم بزند؟چطور می

 جانم؟-

کسی اینجوری بغلم نکرده  ل بود کهدونی چند سامی-

 بود؟

 

فهمم! اهمیتی هم نمی "اینجوری"منظورش را از 

گذارد دهم! یعنی راستش... لحن مظلومانه اش نمینمی

 به این چیز ها اهمیتی بدهم.

 

بی اختیار دستم را باال تر کشیده و انگشتانم را آرام در 

ین پای برم. اشکی لجوج از گونه امموهایش فرو می

شود. زد و در موهای قهوه ای روشنش گم میریمی

کشم و با بغض دستانم را نوازش وار در موهایش می

 کنم:زمزمه می
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 پسر مظلوم من!-

 

 قندسیاه #

 391پارت#

 

 گوید:مامان همیشه می

ان! بازم مردا هرچقدرم که سنشون باال بره، بازم بچه"

خودشون رو لوس کنن و به وقتش بچگونه رفتار می

 "ن.کنمی

 

فهمم که یزدان، من اما این جمله ی مامان را وقتی می

پاهایش را باال کشیده و خودش را روی کاناپه جا داده 

کشد. سرش را که روی پاهایم و سرش را پایین می
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رود! احساس مادری را پیدا گذارد، دلم برایش میمی

انده و کنم که پسرک بازیگوشش، روز سختی را گذرمی

محبت است! و درست همانجاست که حاال تشنه ی 

 شود.جمله ی دیگر مامان را در ذهنم تداعی می

زنا با کسی که دوستش دارن، مثل بچشون رفتار "

 "کنن.می

 

شوم و نگاهم را آرام آرام مشغول نوازش موهایش می

دوزم. درست شبیه به پسر بچه ها به نیم رخش می

 ناه و مظلوم!شده. آرام، ساکت، بی پ

 کنی؟ینکارو میچرا ا-
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شود. از چه حرف دستم میان موهایش خشک می

زند؟ نکند از آنکه دستم را در موهایش کردم بدش می

 آمده؟

 کدوم کار؟ -

 

با مکثی بلند، الی پلک های نیمه بازش را بسته و لب 

 زند:می

مونی که مونی؟ چرا پیش کسی میچرا پیشم می-

و خطر ه و حتی جون خودتم تزندگیشو لجن گرفت

تونی جای خیلی بهتری باشی. پیش آدم افته؟ تو میمی

ترسی؟ ذاری بری؟ چرا نمیبهتری باشی. چرا نمی

 ترسیدی؟یادته اوایل چقدر می
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شود! نفسم را فوت کرده و دوباره خیالم راحت می

برم و آرام لب انگشتانم را آرام داخل موهایش فرو می

 زنم:می

 مون رو یادت رفته؟رفاقت-

ربطی به رفاقت نداره. اینایی که برات تعریف کردم -

شناسه. بحثِ شوخی بردار نیست. رفاقت و عشق نمی

جونته! من خیلی سعی کردم تورو دور کنم. بارها 

خواستم. ولی تو نرفتی. دور نشدی. اینقدر موندی که 

 دیگه نتونستم از خودم جدات کنم. 

 

خورند می ن فرمان بگیرند تکانلب هایم بی آنکه از م

 زنند:و حرف قلبم را می

 تونم خودمو ازت جدا کنم. منم نمی-
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کنند شوند. انگشتانم حرکت میالی پلک هایش باز می

نشینند. شقیقه اش را ماساژ داده و روی شقیقه اش می

 دهم:و ادامه می

تونم با این همه مشکل تازه فقط این نیست. من نمی-

نیستیم با هم؟ رفیقا غم و تنهات بذارم. مگه هنوز رفیق 

 ذارم.ست. تو غمات تنهات نمیشادیشون با هم دیگه

اینا ترحمه سروین؟ گریه هات، ناراحتیت، نرفتنت، -

 اینا همشون از ترحمه؟

 

دهم و با آرامش آرام آرام شقیقه اش را ماساژ می

 دهم:جواب می

غصه ی غماتو از دوست داشتنه! مامانت وقتی -

کنه؟ نه! ی بگی داره بهت ترحم میتونخوره، میمی
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تونه دردت دونی از شدت دوست داشتن نمیچون می

 کشیدنت رو ببینه.

 

دهم. دوست داشتم این جمله را بغضم را قورت می

وقت بهتری، جای بهتری و در حال بهتری به زبان 

نش بیاورم، اما مثل اینکه یزدانِ کیانی حاال به شنید

 احتیاج دارد!

 خورم مستر ربات!که غصتو می دوستت دارم-

 

 قندسیاه #
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شود، چند ثانیه ای هیچ اتفاقی جمله ام که تمام می

افتد. نگاه من به پلک های نیمه باز یزدان و نگاه نمی

دانم دقیقا به کجاست که یکهو، دستم که یزدان نمی

زشش شده حاال روی ته ریشش نشسته و مشغول نوا

ده و بوسه ای طوالنی و عمیق کف را گرفته، پایین کشی

 گذارد.دستم می

 

دهد، فقط سه چهار ثانیه برای حرکتی که انجام می

گذارد، اما گرمای لب هایش کاری با قلبم وقت می

 ماند!کند که قطعا تا مدتها قلبم گرم میمی

 

 گوید:کند، زیر لب میدستم را که رها می

حتی دستاتم  تونی یه آدم معمولی باشی.میتو قطعا ن-

 انگار بوی بهشت میده!
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شود. یزدان دست از زبان اختیار باز مینیشم بی

 کشد!ریختن نمی

خیلی وقت بود از خدا قطع امید کرده بودم. فکر -

بینه. ولی اون خیلی نافرم شرمندم کردم من و نمیمی

یو ازت کرد. یه فرشته واسم فرستاد تا بگه دیدی هرچ

 میدم؟بگیرم یه بهترشو بهت 

 

 دهم:خندم و جواب میمی

اینقدر زبون نریز آقا یزدان. باور کن به اندازه ی کافی -

 دوستت دارم!
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کنم در فکر رفته. دوباره دهد. احساس میجوابی نمی

 گوید:شوم که میمشغول نوازش موهایش می

 مامانم زنگ زده که بگه مهمونی دعوت شدیم.-

 

 دهد:کنم که ادامه میمشکوک نگاهش می

 عموم اینا برای شب یلدا دعوتمون کردن.-

 

کشد که بفهمم قضیه از چه قرار چند لحظه ای طول می

طعنه آمیزی از  "آهان"روند و است. ابروهایم باال می

شود. یزدان کمی سرش را سمتم دهانم خارج می

س اندازد. سپچرخانده و نیم نگاهی به صورتم می

کند و لب میدوباره سرش روی پاهایم جا خوش 

 خورند:هایش تکان می
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چرخه نیست خانم اون چیزی که توی مغزت داره می-

 دکتر!

 

 رود!وسوسه ی بوسیدن صورتش از مغزم بیرون نمی

خوای چشمت تو چرا دقیقا همینه جناب کیانی. نمی-

 خوای بری. جز اینه؟چشم علی بیفته. برای همین نمی

 

دعواهایمان هم  کنیم!ریم در کمال آرامش، بحث میدا

 خنده دار است!

آره جز اینه. من واقعا حوصله ی جمع های شلوغ رو -

 ندارم. همیشه همینجور بودیم و بحث االن نیست.

 

 شود اگر لپش یا شقیقه اش را ببوسم؟خیلی زشت می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 از روزی که علی آزاد شده رفتی ببینیش؟-

 حوصله هم نداشتم.سرم خیلی شلوغ بود. -

 

 قندسیاه #

 393رتپا#

 

خندم و انگشت شستم را روی موهای تمسخر آمیز می

کشم. موهایش را چه؟ آن را هم باالی گوشش می

 شود بوسید؟نمی

 به من دروغ نگو، خب؟-

 کنی؟دروغ نگم درکم می-

 

 دهم:با اطمینان جواب می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 کنم!آره می-

 

رجایش دارد و سسرش را از روی پایم بر می

گذارد و انی اش مینشیند. دستش را روی پیشمی

فشارد. اگر روزی باشد که یزدان سر درد نداشته می

 باشد جای تعجب دارد!

کنی بهت میگم که چون خب پس حاال که درک می-

خوام با علی چشم تو چشم بشم نمیرم. چون نمی

روشو ندارم. چون من و تو هرچقدرم که منکر این 

دم. قیقت اینه که من به علی خیانت کرقضیه بشیم، ح

تو نه! تو ازش جدا شده بودی ولی من چی؟ من بهش 

 قول دادم حواسم به تو باشه، نه اینکه عاشقت بشم!

خوای عذاب وجدان داشته آخرش که چی؟ تا کی می-

افتاد چه باشی و خودتو مقصر بدونی؟ چه این اتفاق می
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گشتم یزدان. این رو بفهم نمیافتاد من به علی بر نمی

 لطفا!

 

 کند.اهم میکالفه نگ

 خوای از من؟االن تو چی می-

 

 گویم:شوم و میاز جا بلند می

خوام جز اینکه خودت رو مقصر چیزی چیزی نمی-

 ندونی. منم دیگه باید برم. 

 

 شود.او هم از جا بلند می

یه سری چیزای دیگه هم راجع به کتایون و آسو و -

 اه اون روز هست که باید بهت بگم.دادگ
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اندازم و با لبخندی پر عشق رو به اعتم مینگاهی به س

 گویم:یزدان می

 باشه برای بعدا عزیزم. باید برم خونه دیگه.-

 

بینم که چقدر به رفتنم بی رغبت است، در نگاهش می

اما لب هایش مثل همیشه خالف خواسته ی قلبش عمل 

 میکنند:

 باشه.-

 

کند ی بوسیدن صورتش همچنان رهایم نمیوسوسه 

چرخم. یزدان تا مقابل در همراهی ام اهمیت میاما بی 

کند. موقع خداحافظی، وقتی که دستم را در دستش می
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آورد! من را سمت گذارم، انگار که طاقت نمیمی

گیرد. در سکوت خودش کشیده و محکم در آغوشم می

گار بار آخری جوری هم دیگر را بغل گرفته ایم که ان

بسته، بوی تنش را بینیم. چشم ست که یکدیگر را می

کنم. کشم و آن را در سینه ام حبس میعمیق نفس می

یزدان به آرامی کنار گوشم، دو جمله ای را به زبان 

آورد، که خیلی بهتر از جمله ی دوستت دارم اوج می

 دهد!دوست داشتن را نشان می

 بزن. مراقب خودت باش. رسیدی زنگم-

 

کنم! لبم را  توانم به وسوسه ی لعنتی غلبهدیگر نمی

 بوسم.چسبانم و آرام میروی ته ریشش می

 منم دوستت دارم!-
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وای خدا! بابا دختر تو عجب شانسی داری! بخدا -

همیشه همینجوری خر شانس بودی. از اونور که 

االنم که خوشتیپ ترین دکتر بیمارستان عاشقت شد، 

 این آقا یزدان دیوونه و مجنونت شده!

 

مانطور که چهار زانو روی مبل نشسته ام و قاشقی از ه

 گویم:خندم و میظرف انار میان دستم پر کرده ام، می

گندش نکن! ته قضیه ی علی به کجا رسید؟ واسه -

 خوره تویزدانم نباید زیاد جو بگیرتمون، یهو می

 پرمون!
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زند و چند دانه از انار ها روی ام می با حرص به شانه

 یزد. رزمین می

اینقدر منفی باف نباش احمق! طرف دیوونت شده. -

 خلی؟

 

 گویم:کنم و با دهان پر، به سختی میچشم درشت می

 اینجوری ام که میگی نیستا! -

بابا تو چقدر خری! اینکه بهت عشقم و نفسم نمیگه -

قتم و میمیرم یا چمیدونم زارت و زورت نمیگه عاش

ابراز  برات و جاش با روشای خاص خودش حسشو

میکنه، به جای اینکه فقط حرف بزنه، با عملش بهت 

حسشو نشون میده، هزار مدل کار تا حاال کرده تا بهت 
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بفهمونه چقدر واسش مهمی، اگه عشق نیست پس 

 چیه؟

 

 اندازم.شانه ای باال می

اعتماد شدم هر چی بگم واال. اینقدر سر علی بی -

 لحظه منتظر اینم یزدانم یه گندی بزنه.

 

 گوید:دهد و با لحنی با مزه میاطمه ابرو باال میف

 میگما... آقاتون یه رفیق نداره مثه خودش؟-

 

 شود.صورتم از چندش جمع می

 آقامون؟ عوق!-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خندد و همان لحظه صدای زنگ فاطمه غش غش می

و به در نگاه  چرخمشود. متعجب میواحد بلند می

 گویم:کنم و میمی

 یه پس؟بتام که کلید داره! ک-

 

کنم. با دیدن بتام متعجب از جا بلند شده و در را باز می

 پرسم:می

 وا بتام؟ چرا زنگ زدی پس؟-

 

آورد با صدای بلندی همانطور که کفش هایش را در می

 گوید:که به گوش فاطمه برسد می

جونمون رو شنیدم، گفتم یوقت صدای خنده ی فسیل -

 بخواد حجاب کنه!
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دند و فاطمه به مسخره می خنخودش و فاطمه می

 گوید:

تو از کی تاحاال اینقدر فهمیده و مومن شدی بچه -

 جون؟ 

 

کفش هایش را در جا کفشی گذاشته و من در را پشت 

 گوید:بندم. بتام میسرمان می

گه داشت! دیگه باالخره باید احترام بزرگتر رو ن-

 هرچی نباشه یه سنی ازت گذشته.

 بتام پا میشم براتا!-

 

 کنم:ان بحثشان مداخله میمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

حاال فعال کل کالتون رو بذارین واسه ی بعد، بیاید -

 شام بخوریم.

 

 قندسیاه#

 395پارت#

 

رویم. میز من و فاطمه برای چیدن میز به آشپزخانه می

و لباس چینیم، بتام هم دست و رو شسته را که می

پیوندد. مشغول کشیدن غذا عوض کرده به جمعمان می

 گوید:ه ام که بتام میبرای فاطم

 من کل هفته ی بعدو مرخصی گرفتم که بریم رامسر.-
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یه هفته خیلی زیاده. ما بیشتر به هوای شب یلدا قراره -

بریم. چه خبره یه هفته؟ سه روزه میریم و بر 

 گردیم.می

 

گذارم و دلم مه را مقابلش میبشقاب باقالی پلوی فاط

ن حاال ظرف کشد. کاش میشد همیبرای یزدان پر می

غذایش را برایش ببرم. چقدر با دیدن باقالی پلو و 

 شود!ماهیچه ای که برایش پخته ام خوشحال می

بذار یه هفته ای خوش باشیم سروین. از این دود و -

خوام یه هفته دم تهرانو و ترافیکش خستم. می

کنم. سه روزه بخوایم بریم که یه روزش فقط  ریلکس

فهمیم چی میشه اصال روز. نمی مونه دوتوی راهیم. می

 این دو روز.
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مشکل این است که من مرخصی های این ماه را 

داند! همین سه روز را هم استفاده کرده ام و بتام نمی

 دانم قرار است چطور مرخصی بگیرم.نمی

 

 گویم:ذاشته و میبشقاب پر شده را مقابلش گ

 زنیم راجبش.حاال فعال بخور، بعدا حرف می-

 رفیقت لیال... اون نمیاد بریم؟ اون-

 

 زند:فاطمه از زیر میز محکم به پای بتام می

بیشعور به منی که این همه مدته رفیقتونم تعارف -

خوای این دختره که یک ماهه کنی بیام، بعد مینمی

 ببرید؟ واقعا که!شناسیدش بردارید می
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روم تا حساب کار دستش چشم غره ای به بتام می

ینقدر پر حرفی نکند و بیشتر از این گند نزند. بیاید و ا

 گویم:سپس دلجویانه به فاطمه می

عشقم تو که رو چشممون جا داری. جزوی از -

 خانوادمونی. مگه میشه به تو نگیم؟ 

 

 ست!نگاهش به بتام پر از حرص و دلخوری

 فروشه!این داداش بیشعورته که زود آدمو می-

 

ی قاشق برنجش بتام کمی از نوشابه اش را رو

 گوید:خورد و سپس میمی

 حسودی نکن فسیل جونم! تو کال سوای همه ای!-
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فاطمه مشخص است که با شروع دوستی و بتام با لیال، 

ترسد با وجود لیال او را حسادتش تحریک شده! می

ما واقعیتش این است که هرکس فراموش کنیم، ا

جایگاه خودش را دارد و قطعا جایگاه فاطمه را 

 تواند تصاحب کند!هیچکس نمی

 

بعد از خوردن شام، دوباره بحث و کل کل میان فاطمه 

شود. هربار این دو نفر کنار هم قرار و بتام شروع می

گیرند همین اوضاع را داریم و اگر به حال خودشان می

 افتد.یس و گیس کشی هم راه میبگذرمشان، گ

رور خرکیش نه واقعا فکر کردی حاال این لیال با اون غ-

 اصال به تو پا میده؟

 

 قندسیاه#
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 396پارت#

 

من که با سینی چای به سالن برگشته ام، هاج و واج 

 پرسم:سمت بتام چرخیده و می

 مگه قراره لیال بهت پا بده؟-

 

 دهد:فاطمه متاسف جواب می

خواد یکی آی کیوت زیر صفره. پس البد می یعنی تو-

خواد ! خب میلیال جون رو ببره شمال واسه دکور

 مخشو بزنه دیگه!

 

گیرم و با ابروانی باال رفته سینی را مقابل بتام می

 گویم:شیطنت آمیر می
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 در جریانی که لیال دو سه سالی ازت بزرگتره دیگه؟-

 

 گوید:فاطمه با خنده می

دهن بزی شیرین بیاد. ببعی جونمونم که علف باید به -

 حسابی مزه کرده لیال خانم رو!

 

کند و من به جفتشان چیزی سمت فاطمه پرت میبتام 

 گوید:زنم. بتام میتشر می

گندش نکنید! فقط خوشم اومده ازش دوست دارم تو -

 اکیپمون باشه همین!

 مجبوری اینجوری بگی که اگه رید بهت ضایع نشی. -
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گیرم. قیافه ای به خود گرفته ام روی مبل جا میکنار بت

 گویم:و می

 ام که خیلی ازش سره. دلشم بخواد! بت-

 

 بوسد.بتام دست دور گردنم انداخته و محکم لپم را می

آخ من قربونت برم که زبون این رفیق زبون درازتو -

 کنی. ضایع شدی؟ نه ضایع شدی؟ کوتاه می

 

بدهد که زنگ واحد زده  خواهد جواب بتام رافاطمه می

اندازم. یازده شود. متعجب نگاهی به ساعت میمی

تواند ست. جز همسایه ها کس دیگری نمیشب ا

 باشد!
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شود. کنجکاوانه بتام برای باز کردن در از جا بلند می

کنم تا ببینم صدای کدام یک از همسایه گوش تیز می

کند، می شنوم، اما به محض آنکه بتام در را بازهارا می

زند! چرا که صدایی ذوق زده و جیغ مانند را خشکم می

 گوید:شنوم که میمی

 داداشی!-

 

بینم! الراست که خودش را در آغوش بتام اشتباه نمی

انداخته. پشت سرش هم مامان و مامان جون را 

افتد، دست من بینم و بعد از آن هرچه اتفاق میمی

ه دوری از ست کنیست. دست قلب به شدت دلتنگی

 خانواده را یاد گرفته، اما دلتنگشان نشدن را نه!
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گیرم و بعد، الرا را. امان جون را بغل میاول مامان و م

تا به حال اینقدر از الرا دور نبوده ام و وقتی بغلش 

فهمم چقدر دلم برایش تنگ بوده. کنم تازه میمی

کنم اگر شود. احساس میاشک در چشم هایم جمع می

دختر دار شوم، باز هم الرا را بیشتر از دخترم روزی 

کنم الرا را از س میدوست دارم. من حتی گاهی احسا

مامان هم بیشتر دوست دارم. هنوز هم بعضی شب ها 

خواستند معامله اش کنند را خواب آن شبی که می

پرم. یک تار مو از سر بینم و با گریه از خواب میمی

 مانم!من زنده نمیدخترک زیبایم کم شود، قطعا 

 

آید و با او هم یک دل کمی بعد بابا هم با چمدان ها می

کنم. چقدر خوب است که اینجا سیر رفع دلتنگی می
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هستند! هیچ چیز از دیدن خانواده ات بعد از مدتها، 

 دلچسب نیست!

 

 قندسیاه#

 397پارت#

 

مامان و فاطمه حسابی گرم گرفته اند و الرا دارد 

کند. انگار نه انگار که خودش را در بغل بتام لوس می

وان من را قبل از رفتنش، همین دو نفر اعصاب و ر

 مخدوش کرده بودند! 

 

به مامان که کنار فاطمه نشسته و حسابی گرم صحبت 

 گویم:است می
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 وقت شب؟ چرا خبر ندادین میاین مامان؟ چرا این-

کارای این دختره. گفت بی خبر بریم که سوپرایز -

. ما هم گفتیم شما سختتون میشه پاشید برای بشن

 مدیم اینجا.یلدا بیاید رامسر، دیگه خودمون او

 

 گوید:فاطمه با طعنه و خنده می

حیف شد خاله. نقشه های گل پسرت نقش بر آب -

 شد!

 

مامان از زیر گزم. دهم و لب میخنده ام را قورت می

اندازم و خطاب به جفتمان عینکش نگاهی به بتام می

 گوید:می

 جریان چیه؟-
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 آید:بتام زودتر از من به حرف می

 ساره جون. تو جدی نگیر!ریزه این کرم می-

 

شود. فاطمه و بتام تشر من و مامان به بتام همزمان می

کشند و من آرام با چشم برای هم خط و نشان می

 گوید:. مامان رو به من میخندممی

تا رسیدیم تهران گوشیم زنگ خورد. برداشتم دیدم -

 مینا خانومه.

 

 ماسد!خنده روی لب هایم می

 خب؟-
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ن کرد برای شب یلدا خونشون. مثل زنگ زد دعوتمو-

 اینکه مهمونی گرفتن.

 

 گویم:یکهو با صدای بلندی می

 چی؟!-

 

 کند.م میشوند و مامان اخهمه با صدای من ساکت می

 وا دختر چته؟ -

 دعوتمون کردن که چی بشه؟ -

 

 کند:بابا مداخله می

 چرا بهمون نگفتی علی آزاد شده؟-
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کنه که برای ما میآزاد شدن یا نشدنش مگه فرقی -

گفتم؟ بعدشم چند روز بیشتر نیست که بهتون می

 اومده بیرون.

 

شود، میشود بحث دارد خانوادگی فاطمه که متوجه می

کند. بعد از رفتن فاطمه، مامان جون از قصد رفتن می

خواهد جای خوابش را آماده کنم. در اتاق خودم من می

را بوسه  اندازم و او با محبت سرمبرایش جا می

 زند.می

 

کنم و درست به با فکری مشغول، اتاق را ترک می

 کند:محض ورودم به سالن، بابا شروع می

 هش رفته بودی؟توام برای دادگا-
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پوف کالفه ای کشیده و موهایم را با حرص پشت 

زنم. مثل اینکه همه چیز را هم کف دست گوشم می

 خانوادم ام گذاشته اند!

 

 قندسیاه#

 398پارت#

 

کنار بتام روی مبلی روبه روی بابا که دارد چایی 

 دهم:نشینم و جواب میخورد میمی

رانندگی نکردین؟ بابا جان مگه شما همه ی راه رو -

 خواید بخوابید؟خسته نیستید مگه؟ نمی

 

 گوید:بتام زیر لبی طوری که فقط خودم بشنوم می
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 شب جمعه که وقت خواب نیست!-

 

کنم. و بتام را چپ چپ نگاه می فشارملب روی هم می

 واقعا االن وقت این اراجیف است؟

تونی از زیر این بحث در بری که من بخوابم بازم نمی-

 ل دخترم!گ

 

 گویم:دست به سینه، جدی و اخمالود خطاب به بابا می

بابا مگه خود شما نگفتید نامزدیم رو باید بهم بزنم؟ -

بهتون نگفتم خب پس چرا االن دنبال اینید که چرا 

 کنم!علی تبرئه شده؟ من واقعا درکتون نمی
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بابا لیوان چایی اش را در سینی گذاشته و به مامان که 

 گوید:زخانه مشغول است میداخل آشپ

خانوم چاییت خیلی خوش طعم بود، خستگیم در -

 رفت! 

 

 دهد:مامان از آن طرف جواب می

 نوش جونت عزیزم!-

 

 گوید:وباره زیر لبی میخندد و دبتام ریز ریز می

بینی چه دل و قلوه ای میدن و میگیرن؟ اینا از می-

 ست! محاسن شب جمعه
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کوبم و پاشه ی پایم را محکم روی انگشت پایش می

 گویم:وقتی آخش در آمد با لبخندی حرص درآر می

 آخ ببخشید حواسم نبود!-

 نامرد!-

 

 کند:صدای بابا حواسم را جمع می

یت رو بهم شکل همینجاست. اگه نامزداالن دقیقا م-

زدی پس دیگه دادگاه رفتنت چی بود دخترم؟ 

خانوادش و خودش تورو دیدن اونجا، با خودشون 

گفتن البد پشیمون شدی که اومدی، برای همینم زنگ 

زدن و دعوتمون کردن که این وصلتو دوباره جوش 

 بدن.
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 مثل اینکه واقعا گند زده ام!

مزد ه فکری کردن آخه؟ علی نابه من چه که اونا چ-

سابقم بود. حق نداشتم برای دادگاهش برم؟ من از 

دونستم اینا بد برداشتن میکنن؟ االن شما کجا می

 میگید چیکار کنم؟

کنه، دونم واال. اینجوری که مادرت تعریف میمنم نمی-

کنن پشت تلفن خیلی امیدوارانه حرف میزده. فکر می

ه گرده بطعا همه چی بر میحاال که علی تبرئه شده ق

روال سابق. این مهمونی رو هم به چشم آشتی کنون 

 بینن. یعنی اینقدر ساده گرفتن همه چیو.می

 

 زنم:پوزخند می

مثل اینکه یادشون رفته عسل با من چجوری برخورد -

کرد! من اگه بخوام با علی هم اوکی بشم، اینقدر از 
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یشه محل عسل کینه گرفتم که همین موضوع باعث م

 ن نذارم.سگ به هیچکدومشو

 

گوید. پوست لبم را میان دندانم بابا زیر لب چیزی می

کشم. اگر واقعا موافق آشتی کردن گیرم و میمی

 هستند، چرا علی از روزی که آزاد شده سراغی از من

نگرفته؟ شاید رویش را ندارد که خانواده اش را جلو 

بینم، به این اده میانداخته. وقاحتی که من از این خانو

تی ها از بین رفتنی نیست! شاید بد نباشد به این راح

مهمانی بروم و آب پاکی را به طور قطعی روی 

دستشان بریزم و یاد آوری شان کنم که عسل با من 

چه برخوردی کرد و علی چطور من را بازی داد و به من 

گمان  خیانت کرد! حاال که علی از زندان بیرون آمده

د، یادشان رفته که شوکنند همه چیز درست میمی
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پسرشان با شخصیت و غرور من چه کرد و چطور 

 مضحکه ی مردم شدم!

 

 قندسیاه #

 399پارت#

 

 چرخانم:با صدای بتام، سرم را سمتش می

من میگم حاال که مهمونی گرفتن بریم. آقا شاید -

رفتیم و این دوتا با هم اوکی شدن. همه ی کدورتا هم 

 د. هوم؟رفع ش

 

 امشب بتام قصد دارد من را دیوانه کند؟خدای من! 
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 غرم:زیر لب می

کنم اگه برای لیال جون میگی من خودم دعوتش می-

 اینجا، تو رو خدا تو دهنتو ببند فقط!

 

 گوید:کند و بابا خیره به من میبتام چپ چپ نگاهم می

 نظر خودت چیه؟-

 

 کنم.چشم درشت می

با علی ازدواج  گفتین حتی اگهه میبابا؟ شما نبودین ک-

تونی بهش اعتماد کنی و هم بکنی هیچوقت دیگه نمی

 ببخشیش؟

االنم میگم. تو باورتو نسبت به این آدم از دست -

 دادی. وقتی باور یکی خراب بشه، دیگه درست نمیشه!
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خب پس چی میگید دیگه؟ من اگه بیام مهمونی هم -

م رو دستشون. نه برای این میام که آب پاکی رو بریز

 نکه با علی آشتی کنم.ای

 

شاید اصال راه درست همین باشد! علی که خودش 

گذارد تا حرف های دلم را زند و پا پیش نمیزنگ نمی

بزنم، شاید بهتر است در مهمانی واقعیت را به او 

بگویم. شاید اگر قبل از اینکه به یزدان دل ببندم در 

 که حرف های علی را آمداین شرایط بودم، بد هم نمی

مان بشنوم و تالشش را برای درست شدن رابطه

شدم و قبولش ببینم. اصال شاید دوباره خر می

کند! اگر کردم، اما حاال دیگر شرایط فرق میمی

گذارد! حاال که توانم! قلبم نمیبخواهم هم دیگر نمی

طعم آغوش یزدان را چشیده ام، حاال که هر لحظه دلم 
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کند، حاال که د را میکه کف دستم نشانی هوای بوسه ا

شود، حاال هر ثانیه دلم برای شنیدن صدایش تنگ می

 دیگر هیچ فرصتی برای علی نیست!

 

توانم به علی زنگ زده و یک راه دیگر هم هست! می

خیلی رک و پوست کنده بگویم که دیگر همه چیز تمام 

یت شان و گفتن این واقعشده، اما شاید رفتن به خانه

باشد! به این شکل حتی برای حفظ  مقابل همه، بهتر

غرورشان هم که شده، دیگر رغبتی به این ازدواج 

 دهند.نشان نمی

 

 بینم بهتره بریم!کنم میولی حاال که فکر می-
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بتام متعجب سرش را سمتم چرخانده و بابا پر از شک 

کند. مامان که تا آن لحظه سکوت و تردید نگاهم می

 ید:گواز آشپزخانه می کرده بود

به نظر منم بریم بهتره. همونجا وقتی بحث رو پیش -

 کشیدن، خیلی جدی مخالفتمون رو نشون میدیم.

 

 دهد:بابا اخمالود جواب می

خوایم بریم خونه ی مردم به درستش نیست. می-

 عنوان مهمان.

 

 گویم:اندازم و بی اهمیت میشانه باال می

همه چی خوان بفهمن یهیچم زشت نیست! وقتی نم-

 تموم شده باید بهشون بفهمونیم یا نه؟
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زنیم با خودت پاشدی رفتی دادگاه. با دست پس می-

 خوای چه برداشتی بکنن؟کشیم. میپا پیش می

 

 شوم.پوف کالفه ای کشیده و از جا بلند می

اشتباهم رو قبول دارم و بهترین راهش رو رفتن به -

 خوای؟نمیکمک  دونم. مامان جانمهمونی می

 

 دهد:مامان از آشپزخانه جواب می

 نه خوشگلم برو بخواب شبت بخیر.-

 

 قندسیاه#

 400پارت#
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روم. شب بخیری خطاب به همه گفته و به اتاقم می

کنم مامان جون به خواب رفته. گوشی ام را سایلنت می

که مبادا صدای زنگش بلند شود و بیدارش کند. شانه 

روتین پوستی ام را انجام نم و زای به موهایم می

خزم و دهم. سپس گوشی به دست زیر پتوام میمی

کنم. یک میس کال از تماس ها و پیام هایم را چک می

 یزدان دارم و پیامی از یکی از همکار هایم.

 

 Mr robotبه صفحه ی چتم با یزدانی که هنوز هم 

 نویسم:سیو است رفته و برایش می

 می داشتی؟ار مهنفهمیدم زنگ زدی، ک-

 

تا به حال نشده که پیامم را سریع جواب بدهد و خب 

حق هم دارد! توقع ندارم با وجود مشغله هایش سریع 
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جوابم را بدهد. برای همین هم گوشی ام کنار گذاشته 

و نگاهم را به پرده ای که تنها روشنی اتاق به شمار 

دوزم که همان لحظه، صفحه ی گوشی ام رود میمی

 افتد. نورش روی سقف می شده وروشن 

 

کنم. گوشی را برداشته و قفلش را باز می به سرعت

 خوانمش:کرده و میپیامش را باز می

خواستم حالت رو بپرسم. االن نمیشه زنگ فقط می-

 بزنم؟

 

با لبخندی محو و قلبی سرشار از آرامش، به پهلو 

 کنم.چرخیده و با یک دست برایش تایپ می

 م رو بپرسی یا صدام رو بشنوی؟ی حالخواستمی-
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 رسد:کشد که جوابش به دستم میطولی نمی

اینقدر شیطونی نکن. از منم حرف نکش دختر خوب! -

 زنگ بزنم یا نه؟

 

 کنم:چند ایموجی خنده ارسال کرده و سپس تایپ می

مامانم اینا از رامسر اومدن. مامان جونم پیشم خوابه -

 تونم حرف بزنم.نمی

 

 کشد تا جواب بدهد:ار چند دقیقه ای طول میاینب

باشه. من تا چند دقیقه دیگه باید برم. تا اون موقع -

 تونیم حرف بزنیم. خوبی؟می
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 پرسم:بی توجه به سوالش می

کجا بری؟ ساعت از دوازده گذاشته. خونه نیستی -

 مگه؟

ست ها. مثل اینکه مهمونی رو یادت امشب پنجشنبه-

 رفته.

 

 رود؟هنوز هم به آن مهمانی می زدانچی؟! ی

شوخیت گرفته یزدان؟ کتایون و شوهرش دستگیر -

شدن. اونا کسایی بودن که برای برداشتن فلش وارد 

خونت شدن و نسیم رو کشتن. البد از طرف همون 

گفتی اجیر شده بودن. پس االن  آدمای خطرناکی که

 گردی توی اون مهمونی؟دیگه دنبال چی می

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ه جانم افتاده. دوسه دقیقه ای طول دی باسترس ب

 کشد تا پیام یزدان به دستم برسد.می

فرصتش نیست که االن یه سری چیزارو بهت بگم، -

در همین حد بدون که شک ندارم لو رفتن کتایون و 

شوهرش بازیه. یه نفر دیگه پشت ماجراست. یکی که 

این دو نفر رو سپر بال کرده. قند سیاه کتایونه؟ یا 

؟ مشخص نیست. تا وقتی هم که مشخص هرشهشو

 کشم.نشده من دست نمی

 

فهمم! برایم گوید و هم نمیفهمم یزدان چه میهم می

هم مهم نیست. حاال فعال برایم خود یزدان مهم است 

 و بس!

 من دیگه باید برم سروین. مراقب خودت باش. -

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 دهم:به سرعت جواب می

نی تموم مهموتو خیلی بیشتر مراقب باش. هروقت -

 شد و رسیدی خونه بهم پیام بده. یادت نره ها.

 باشه. بیدار نمونیا سروین. نگران هم نباش.-

 

توانم نگرانش نباشم! اما دوست ندارم فکرش هم نمی

 پیش من باشد.

 خوابم. نگران هم نیستم. می-

 

خواهم گیرم. نا امیدانه میدیگر جوابی از طرفش نمی

یام جدیدش، قلبم را تکان که پگوشی را کنار بگذارم 

 دهد:می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

چشمای قشنگت رو خسته تر از این نکن. بخواب. -

 بوسمت. شبت بخیر قندک.می

 

هیجان زده جوابش را داده و با قلبی تپنده، گوشی را 

گذارم. لبخندی که کنار گذاشته و چشم روی هم می

روی لب هایم نشسته دست خودم نیست! حتی پیام 

 ا یزدان مزه ی دیگری دارد!شبانه هم ببازی های 

 

 قندسیاه #

 401پارت#

 

 یزدان#
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به محض خروج از ساختمان، با سهیل یکی از همکار 

شوم. آخرین باری که او را دیده ام به هایم رو به رو می

آورم اما به گمانم به خیلی وقت پیش بر یاد نمی

کنیم، با گردد که وقتی شروع به احوال پرسی میمی

 گوید:ثر میهره ای متاچ

داداش شرمندم نتونستم برای مراسم خانومت بیام. -

ماموریت بودم. چند باری هم به گوشیت زنگ زدم 

دونم جواب ندادی. برات پیام تسلیت گذاشتم نمی

 خوندی یا نه.

 

پیام هایی تسلیتی که بعد از فوت نسیم گرفتم آنقدر 

جواب  دم، اما درزیاد بودند که نیمی از آنهارا نخوانده بو

 گویم:سهیل می
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آره دیدم. ببخش تو شرایطی نبودم که جوابت رو -

 بدم. شنیدم ترفیع گرفتی، مبارک باشه.

 

آید. عذر خواهی همان لحظه گوشی ام به صدا در می

کوتاهی از سهیل کرده و گوشی را از جیبم بیرون 

کشم. رضاست و زنگ زدنش این وقت روز آن هم می

عنی کار مهمی دارد! تماس را سر کارم ی داندوقتی می

 گویم:کنم و میوصل می

 یه لحظه صبر کن.-

 

سر سری با سهیل خداحافظی کرده و سپس گوشی را 

 چسبانم.به گوشم می

 چیشده؟-
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 علیک سالم.-

 سالم چیشده؟-

 مگه باید چیزی شده باشه؟ زنگ زدم حالتو بپرسم.-

 

دهد، یعنی چیزی میوقتی با این لحن پر خنده جواب 

 خواهد کرم بریزد.هست و می

رضا مطمئنم خبری شده. بگو ببینم چیشده. سر کارم -

 اومدم بیرون چند دقیقه باز باید برگردم. زود بگو.

 

 دهد:لودگی را کنار گذاشته و جواب می

 یه جلسه ی فوری باید بذاریم. به سروینم بگو بیاد.-

 

 گویم:کنجکاوانه می
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 جدید داری؟خبر -

ات گیر آوردم. جلسه بذار فکرامون رو یه سری اطالع-

رسیم. االن بذاری بریزیم رو هم ببینیم به کجا می

بهتره. امشب یلداست نه تو هستی نه سروین. فردا 

 هم من کار دارم.

 

داند من هم کند امشب را پیش خانواده ام! نمیفکر می

 شب یلدا مثل خودش تنها هستم.

 

فته و به خانه یست! باید مرخصی ساعتی گرچاره ای ن

 بروم. 

 بینمت. فعال.باشه خونه می-
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زنم. او هم زنگ می تماس را قطع کرده و به سروین

بیمارستان است. چند روزی هست که مشغله ی 

شدیدم اجازه نداده ببینمش. صبح جمعه برایم باقالی 

پلو و ماهیچه ای که خودش شب قبل پخته بود را آورد 

روز دیگر ندیدمش! باید  دلم را عجیب برد و از آن و

 اعتراف کنم که از جلسه ی فوری رضا بدم هم نیامده. 

 

گوید که دوساعت بعد آنجاست و بعد، سروین می

 کند.تماس را قطع می

 

 قندسیاه #

 402پارت#

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

رسم، رضا زودتر از من رسیده. وقتی مقابل در خانه می

تا آمدن سروین صبر شویم و با هم وارد خانه می

م. به محض خوردن زنگ، از جا بلند شده و کنیمی

خواهم مقابل در رفته که رضا با زنم. میآیفون را می

 گوید:خنده و کنایه می

کنم. خیلی خوب داداش نگران نباش من نگاه نمی-

 رفع دلتنگی کن.

 

ست سروین را ندیده ام و دارد داند که چند روزیمی

ا بلند شدن کند! چشم غره ای رفته و بسو استفاده می

 گیرم:قهقه اش انگشتم را به سمتی می

اگه راست میگی و قصد دید زدن نداری پاشو اونجا -

 بشین که دید نداره به در.
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 شود.قهقه اش بلند تر می

چقدر خسیسی. بذار یکم منِ سینگل بدبخت از این -

 صحنه های عشوالنه ببینم کیف کنم.

فقط مونده  و سینگلی؟ اگه به تویی کهتو سینگلی؟ ت-

با عمه ی من الس بزنی میگن سینگل پس به من چی 

 میگن؟

 

زند. رضا با خنده به در اشاره سروین در سالن را می

 گوید:کند و میمی

شما که فعال یکی داری واسه خودت. ماییم که کسیو -

 نداریم.
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معصومانه ی بی کنم. صورت سمت در رفته و بازش می

دلم را به هوس  آرایشِ سرخ شده از سرمایش،

اندازد که لپ های گلی اش را تا جان دارم محکم می

 ببوسم.

تونستم مرخصی خیلی دیر کردم نه؟ ببخشید نمی-

 بگیرم مجبور بودم صبر کنم تا شیفتم تموم شه.

 

بندم. برای در آوردن کفش های در را پشت سرش می

تا بند هایش را باز کند و شالی که  بندی اش دوال شده

انه هایش انداخته مدام از روی شانه هایش روی ش

شود. رضا به گرمی با سروین افتد و مانع کارش میمی

 گوید:احوال پرسی کرده و در جوابش می

 نه بابا ما هم خیلی نیست که رسیدیم.-
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سروین هنوز با کفشش درگیر است. کمی که دقت 

شوم که کفش هایش ساق دار اند و کنم متوجه میمی

شان مشکل. باید برای در آوردنشان بنشیند و در آوردن

 مقابل در سالن جایی برای نشستن نیست. 

 

زنم. در یک حرکت ناگهانی مقابل پای سروین زانو می

دست های سروین در هوا خشک شده و من بند های 

شود شل هر دو جفت کفشش را تا جایی که می

خواهم کفشش را از پایش در بیاورم اما یکنم. ممی

کنم و دهد. نگاهش میروین حرکتی به خودش نمیس

 گویم:بینم هاج و واج مانده. با جدیت میمی

 دستت را بذار رو شونم.-

 

 زند:متعجب لب می
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 تونم یزدان.خودم می-

 

گذارم. باالجبار دستش را گرفته و روی شانه ام می

کفشش را از پایش بیرون  پایش را بلند کرده و من

دیگر هم همین کار را کرده و  کشم. برای جفتمی

شوم و کفش های سفید ساق سپس از جا بلند می

گذارم. همان لحظه صدای دارش را در جا کفشی می

 گوید:شنوم که میزیر لبی و آرام سروین را می

از دست تو یزدان! رفیقتو نگاه کن داره چجوری -

 کنه.نگامون می

 

 قندسیاه #

 403پارت#
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نکه حتی نگاهی سمت رضا ایستم و بی آصاف می

توانستم کنم. کاش میبچرخم، به سروین نگاه می

بگویم چقدر وقتی چشم های پاچه گیرت اینطور مظلوم 

و خجالت زده اند، دوست دارم ببوسمشان. کاش 

توانستم بگویم! ولی حقیقتش، من در گفتن می

پا هستم! همین چند مدت  احساساتم خیلی بی دست و

ی از زبانم در آمده و به سروین گفته هم هر بار هر حرف

ام، خودم بیشتر از او تعجب کرده ام! چون من در 

گفتن هیچکدامشان اراده ای نداشته ام و هر چه گفتم 

 از ته ته قلبم بیرون آمده.

 ولش کن. بذار نگاه کنه. خوبی؟-

 

 شود. خند باز میاش، به لبی خجالت زده ی گلیچهره
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 ست تنگ شده بود.خوبم. تو خوبی؟ دلم وا-

 

شاید آنقدر ها در گفتن احساساتم خبره نباشم، اما این 

فهمم که در یک رابطه، همه چیز باید دو را خوب می

 طرفه باشد.

 دل من خیلی بیشتر. -

 شنوم چی میگید ها!من گوشام تیزه می-

 

روند. ابروهایم باال میگیرد و من سروین خنده اش می

دست سروین را گرفته ام  گردم و همانطور کهبر می

 گویم:سمت سالن رفته و می

 خب بشنوی!-
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 دهم:دست سروین را رها کرده و ادامه می

 خورید بیارم؟بشین سروین. چی می-

 

 دهد:روم و رضا جواب میسمت آشپزخانه می

 خیلی گشنمه.هرچی داری بیار. من ناهار نخوردم -

 

ی سروین در سکوت روی یکی از مبل ها، درست جا

نشیند. نگاهم لحظه ای به تابلوی همیشگی اش می

خورد و یک نسیم که دقیقا پشت سر سروین است می

شود. نکند برای همین آن، جرقه ای در سرم زده می

خواهد چشمش به نشیند؟ میهمیشه همان جا می

به علی داده نخورد؟ هنوز  تابلویی که نسیم لنگه اش را

 برایش مهم است؟
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ر، مشغول آماده کردن وسایل پذیرایی با فکری درگی

گردم و خوراکی هارا روی شوم. وقتی با سالن بر میمی

 گوید:چینم، رضا میمیز می

 اوه اوه! اخمارو ببین! چه خبره؟ -

 

کشم و همانطور که کنار دستی روی ابروهایم می

 دهم:واب مینشینم جسروین می

 هیچی. چه خبری باید باشه؟-

 

خر "اندازد که یعنی ه من میرضا یک نگاهی ب

دهم و یکی از ظرف های آجیل را . اهمیتی نمی"خودتی

گذارم. یکی از بشقاب های خالی را مقابل سروین می
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گذارم. سروین پچ هم پر از میوه کرده و مقابلش می

 گوید:پچ کنان می

 خریدی؟ اینارو واسه امشب-

دونستم امشب رو پیش خانوادتی. خریدم که می-

 اشب بگم بیای پیشم به جبران امشب.فرد

 

گزد و با گیرد. لب مینگاهش رنگی عجیب به خود می

 گوید:مکثی کوتاه می

یادم رفت بهت بگم یزدان. یعنی... این چند روزم -

 زیاد ارتباطی نداشتم که یادم بیفته بهت بگم.

 

 قندسیاه #

 404پارت#
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 زند؟شوند. از چه حرف میاخم هایم عمیق تر می

 چیشده؟-

من... یعنی من و خانوادم... امشب دعوت شدیم خونه -

 ی عموت. زن عموت دعوتمون کرده.

 

 شوند. یعنی چه؟چشمانم اول ریز و بعد درشت می

 برای چی؟ به چه مناسبت؟-

بهونشون شب یلداست. اما خب مشخصه قصد -

 خوان من و علی رو آشتی بدن.اصلیشون چیه. می

 

بندد. صدایم از گ هایم یخ میانگار یکباره خون در ر

 شود:حالت پچ پچ خارج می
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 یعنی چی؟ مگه بهم نزدین؟ آشتی چیه دیگه؟-

 

 شود:صدای متعجب رضا بلند می

 چیشده؟-

 

آرامش قبل از طوفان  سروین فهمیده که این آرامش،

 گوید:می گذاشته و به آرامی دستم است که دست روی

سی که به خیاالت یه خیاالتی دارن پیش خودشون. ک-

 اینا کاری نداره. جواب منم که مشخصه.

 

فشارم و دستی به پیشانی ام دندان روی هم می

 گویم:کشم. با لحنی آرام، جدی و محکم میمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فهمن مایل به آشتی همین که قرار نیست برید می-

ی. این بحثم همینجا تموم کنیم تا اعصابم کردن نیست

 گوه تر از این نشده.

 

دهد. دزد و سرش را تکان مینگاهش را می سروین

کند و من سرم رضا مشکوک و پر از سوال نگاهمان می

دهم. ابرو را به نشانه ی چیزی نیست برایش تکان می

 گوید:دهد و میباال می

خب پس اگه دیگه مشکالت و صحبت های -

 خانوادگیتون حل شده بحثمون رو شروع کنیم.

 

کشم. شانه ی بفرمایید جلو میتکیه داده و دستم را به ن

زند رضا همانطور که گازی از سیب میان دستش می

 گوید:می
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 خب ببینید...-

 

 پرم:میان حرفش می

 میشه نخوری؟-

 

 گیرد:خنده اش می

 باشه بابا بیا. -

 

 دهد:ادامه میسیب را در بشقاب گذاشته و 

خب من توی این مدت دهنم صاف شد تا تونستم  -

ه مالقات با کتایون داشته باشم. ایشون سه روز پیش ی

که نم پس نمیده. حرفشم یه چیزه. واسم پاپوش 

درست کردن. من نسیم رو نکشتم. من از روی 
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کلیداش کلید نزدم. اونی که میگید به آمبوالنس زنگ 

حرفا. گردنبند آسو رو که اصال زده من نبودم و از این 

ن نام و گیره و میگه من اصال فردی به ایگردن نمی

 شناسم. حتی نام قندسیاه نمی

 

تکیه ام را از مبل گرفته و تمام حواسم را به حرف های 

 دهم.رضا می

من دیدم فایده ای نداره انگار حرف زدن با کتایون. -

 خب از اونجایی که...

 

 .کندبه من اشاره می

تو میگی اینا همش فیلمه و آسو، کتایون و شوهرش -

 دش رو قایم کنه...رو انداخته وسط تا خو
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 پرد:سروین وسط حرفش می

صبر کنید ببینم. یکی به من توضیح بده بفهمم چرا -

 کنید آسو این دوتارو انداخته وسط.فکر می

 

 قندسیاه #

 405پارت#

 

گذارم و خودم در نمیخواهد توضیح بدهد که رضا می

 گویم:جواب سروین می

ن روز به چند دلیل. ببین شهادت اون مردی که او-

توی دادگاه حاضر شد، از نظر من یه شهادت دروغ 

بود. برای چی وقتی رضا اون همه رفته بود حرف زده 
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بود با مامورای شهرداری، پلیس حرف زده بود، خود 

ه کلمه حرف وکیل علی حرف زده بود، هیچکدومشون ی

نزده بودن؟ یهو نظر اون یارو عوض شد؟ چرا یهو 

ن از این، دوم اینکه کسی خواست بیاد شهادت بده؟ ای

خواد بره خونه ی کسی دزدی، مخصوصا اگه اون که می

آدم، اجیر شده ی باندی باشه که ما باهاش طرفیم، 

محاله که بیاد اینقدر غیر حرفه ای عمل کنه و قیافشو 

ن بده. حدس من اینه که یه نفر واقعا به کسی نشو

برای کتایون پاپوش درست کرده. شایدم اصال 

شی نیست و خود کتایونم از ماجرا خبر داره. هرچی پاپو

هست، حرف من اینه که آسو داره خودشو مخفی 

 کنه. می

 

 خیلی واضح و آشکار است که سروین گیج شده!
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و نرفته. یا آخه چرا باید بیاد اینکارو بکنه؟ اون که ل-

پلیس دنبالش نیست. یا کسی بهش شکی نکرده. چرا 

 باید خودشو مخفی کنه؟

 

 زنم.وزخند میپ

 مطمئنی کسی دنبالش نیست؟-

 

 شود.نگاه سروین گیج تر می

 منظورت چیه؟-

 ما دنبالشیم. و من مطمئنم اون این رو فهمیده!-

 

 شوند.چشمانش درشت می

 چی؟!-
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میرم مهمونی. چرا هیچ خبری من هفته هاست دارم -

از قند سیاه نیست؟ چند شب پیش دلو زدم به دریا و از 

یدم. گفتم شنیدم یکی اینجا هست اسمش فرانک پرس

قند سیاهه بازیشم خیلی خوبه. اولش کلی سوال پیچم 

شناسیش و یه کرد که کی بهت گفته و از کجا می

مشت چرت و پرت. با بدبختی از زیر زبونش حرف 

م. گفت یکی دوماهی هست پاشم نذاشته اینجا. کشید

زنم فهمیده! آب شده رفته تو زمین. من حدس می

همیده که ما دنباشیم. حتی فهمیده که رفتیم به ف

قمارخونه ی افشین. برای همینم آب شده رفته تو 

زمین. حتی ممکنه فهمیده باشه که تا مرز فهمیدن 

یه. ولی دونم این قندسیاه کهویت آسو رفتیم. نمی

 هرکی هست... خیلی...

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دانم در وصفش چه بگویم که منظور حرف را نمی

 گوید:خنده می برساند. رضا با

همون خیلی داداش! هرجوری بخوای توصیفش کنی -

 رسه.تهش به فحاشی می

 

 گوید:سروین ناباورانه می

ترسم. آخه چجوری از کارامون من دارم کم کم می-

 خبر دار شده؟

 

 دهم:جایی، متفکر جواب می خیره به

 سوال خود منم هست!-

ندسیاه چه از فرانک اطالعات دیگه ای نگرفتی؟ مثال ق-

 شکلیه؟ یا جنسیتش چیه؟
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 دهم:سرم را تکان می

جنسیتش رو فهمیدم که مرده! ولی راجع به چیزای -

دیگه نتونستم بپرسم چون به اندازه ی کافی شک 

شد. بعدشم تو که کرده بود بهم. بیشتر از این نمی

خودت اومدی اونجا خبر داری از همه چی. اونجا همه 

گیره. نمیده. اطالعات نمیچی سکرته. کسی اطالعات 

چون خالف قوانینه. همینارو هم فرانک بهم اعتماد 

 کرده که گذاشت گفت دستم.

 

 گوید:رود و رضا میسروین به فکر فرو می

ی اینا همه فیلم گفتم، از اونجایی که تو میگداشتم می-

قند سیاهه، فکری که یه مدت زیادی بود توی سرم 

ادم دنبال پرس و جو و افتاده بود عملی کردم. افت
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تحقیق توی دور و بریای کتایون و شوهرش. از بین 

آشناهای شوهرش که سرنخی پیدا نکردم، کتایونم 

خودش کال کسی رو نداره. چند تا دوست و رفیق داره 

یر که توی آسایشگاهه. از دوستاش که فقط و یه مادر پ

چیز به درد بخوری پیدا نکردم. رفتم سراغ مادرش. 

سرویس شد که اجازه دادن چهار کالم باهاش دهنم 

 حرف بزنم.

 

 گویم:کنجکاوانه می

 خب چی شد؟-

ببین مادرش کال هوش و حواس درست حسابی -

نداشت. اما خب یه نشونیایی داد که من باور کردم 

داره راست میگه. از آسو که ازش پرسیدم، شروع کرد 
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کرد یگفت اگه اون ولم نمبه گریه و آه و ناله. هی می

 من االن اینجا نبودم.

 

 قندسیاه #

 406پارت#

 

 گویم:کنم و میچشم ریز می

نگو که منظورش به کتایون بوده که گذاشتتش -

 آسایشگاه.

 

 گیرد:دهد و قیافه ای به خود میابرو باال می

چی فکر کردی راجب من؟ واسه همچین چیزی گفتم -

 بیاید اینجا؟
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 بنال ببینم. استرس گرفتم!-

 

چرخاند و یکهو هش را میان من و سروین مینگا

 گوید:می

آسو خاله ی کتایونه. یعنی خواهر همین خانومی که -

رفتم آسایشگاه به دیدنش. گفت آسو خیلی سال پیش 

ش رفت خارج کشور. بچهمنو ول کرد و با شوهرش و 

کرد که من و اون کسی رو جز هم نداشتیم آه و ناله می

رفت. توی توصیف آسو یکم یذاشت مو نباید منو می

زد ولی خب تقریبا همونجوری که شیش و هشت می

 شنیده بودیم توصیفش کرد. بور و چشم آبی.

 

توانم از شنیدن صحبت های رضا هنوز در بهتم اما نمی

 زنند را آرام کنم.که در مغزم وول میسواالتی 
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دیگه چی گفت؟ نگفت آسو االن کجاست؟ راجب -

ه هنوز خارج از کشورن یا نه شوهرش، بچش، اینک

 چیزی نگفت؟

 

 دهد:رضا متاسف سرش را تکان می

ببین یزدان من همینارو هم به زوری از بین حرفاش -

فهمیدم. یعنی نصف حرفاش چرت و پرت بود. خیلی 

اومد. از پرستار که پرسیدم و اصال یادش نمیچیزار

 گفت آلزایمر داره.

 

 کشم.اخم در هم می

 ای همچین کسی رو باور کنیم؟چرا باید حرف-
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دیدم واقعا جور در میاد رو ببین من چیزایی که می-

باور کردم. اینکه آسو خواهرشه، چیزی نیست که بگیم 

نه خیلی از خودش در آورده. کسی که آلزایمر داره ممک

چیزارو یادش نیاد اما ممکن نیست چیزی از خودش در 

 بیاره.

 

 گوید:یسروین با کالفگی و سر در گمی م

چقد واقعا ما خوش شانسیم. یه نفرم که پیدا میشه تا -

 بهمون کمک کنه، باید فراموشی داشته باشه.

 

 دهد:رضا جواب می

دقیقا. انگار طلسم شدیم اصال. من وقتی ازش -

پرسیدم خواهرت برگشته ایران، اولش گفت آره، 

بعدش گفت نه. بعدش گفت شوهرش اومده. بعدش 
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. من آخرش نفهمیدم چی میگه. گفت نه بچش اومده

کلی سوال دیگه ازش پرسیدم که هیچ جواب درستی 

نگرفتم. اما خب به نظرم در همین حد هم خوبه. االن 

 دونیم آسو کیه!دیگه حداقل می

 

 وید:گسروین می

خب یه سوال، االن باید چیکار کنیم؟ شما که میگید -

میشه،  داریم خبر دارقند سیاه از هر قدمی که ما بر می

االنم واقعا سرنخی نداریم که بهش برسیم. فقط 

دونیم آسو خاله ی کتایونه. حاال باید چیکار کنیم می

 واقعا؟

 

دیوانه ام دانم و همین موضوع دارد من هم واقعا نمی

 کند!می
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 قندسیاه #

 407پارت#

 

گیرم و شقیقه هایم را محکم سرم را در دست می

به مالقات کتایون بروم فشارم. باید خودم یک روز می

و با او حرف بزنم. شاید از حرف هایش بتوانم سرنخی 

 پیدا کنم.

 بچه ها...-

 

کنم. دستش را سرم را باال کشیده و رضا را نگاه می

گذاشته و سخت در فکر است. انگار برای  روی لبش

 پرسم:زدن حرفی تردید دارد. مشکوک می
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 خوای بگی؟ بگو دیگه!چی می-

نواده ی شوهر کتایون که حرف زدم، از بچه من با خا-

ی کتایون پرسیدم. گفتن که پیش یکی از دوستای 

پسرمونه. خیلی واسم عجیب بود که به جای اینکه 

دشون دادنش دست یه نوشون رو بیارن پیش خو

غریبه. پرسیدم چرا نمیاریدش پیش خودتون. گفتن 

خود ستاره دوست داره پیش دوست پدرش باشه. حاال 

 س بزنید دوست پدرش کیه!حد

 

 دهم:بی فوت وقت جواب می

 ماهان!-

 

 زند.بشکنی در هوا می
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خودشه. من میگم یه صحبتی با این آقا ماهان هم -

زنه. با یب و مشکوک میداشته باشیم. یکم عجیب غر

ستاره هم بد نیست حرف بزنیم. شنیدین میگن حرف 

راست رو از بچه بشنو؟ همین بچه یدفعه دیدین 

 یزایی گفت که مارو به جاهای خوبی رسوند.چ

 

 گوید:سروین ناراحت و مغموم می

اون بچه یعنی االن تو چه حالیه؟ پدر و مادرش -

چه چی میشه جفتشون افتادن زندان. سرنوشت این ب

یعنی؟ اصال این ماهان آدم درستیه؟ کسی که با افشین 

و دار و دستش ارتباط داره که آدم رو به راهی نیست. 

 نکنه بالیی سر ستاره بیاره؟

 

 گوید:رضا با لحنی پر اطمینان در جواب سروین می
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کنم جای نگرانی باشه. خانواده ی شوهر فکر نمی-

دنبال ستاره ولی اینقدر به این کتایون گفتن ما رفتیم 

آقا ماهان وابستس و دوستش داره که حاضر نشده با 

نه. نه موما بیاد. بچه جایی که بهش خوش بگذره می

 جایی که اذیت بشه.

 

 کند.سروین اخم می

دلیل نمیشه که اگه پیش این آقا بهش خوش -

افته؟ من یکی از گذره پس یعنی اتفاقی براش نمیمی

ن اتفاق برای الرا افتاد، همه ی آدمایی که شبی که او

به اون قمارخونه و افشین ربط پیدا میکنن رو شکل یه 

ارم. االن پدر و مادر که بینم! من نگران ستشیطان می

باالی سرش نیست، این آدمم معلوم نیست کیه و 
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شد خانواده ی شوهر کتایون به چیکارس، کاش می

 ودشون.زورم که شده ستاره رو ببرن پیش خ

 

فهمم اما فعال چیز های مهم تری نگرانی اش را می

 برای ما وجود دارد!

 .سروین فعال بهتره روی کار خودمون تمرکز کنیم-

 

 شود!عصبی می

 یعنی چی یزدان؟ یه بچه این وسط هست!-

تونیم بکنیم؟ بریم به خانواده ی خب ما چیکار می-

تون شوهر کتایون بگیم توروخدا نوتون رو پیش خود

 نگه دارید ندید دست غریبه؟
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 قندسیاه #

 408پارت#

 

کند و نگاه عصبی و در عین حال غمگینش سکوت می

گربه کوچولوی دل نازکِ وحشی  گیرد.را از چشمانم می

 من!

نگران نباش. بذار رضا یه صحبتی با ستاره و ماهان -

بکنه، یه بارم خودت به عنوان اینکه کتایون برای 

ره باهات حرف زده بود برو پیششون و پرستاری از ستا

یه سری به ستاره بزن. جایی برای نگرانی نیست. 

بهش  قطعا این ماهان خان یه چیزی داره که همه

اعتماد دارن و این بچه رو سپردن دستش. بیخود و بی 

 جهت بچه به این کوچیکی رو نمیدن دست غریبه.
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دتر دهد. رضا خیلی زوسروین دیگر بحث را ادامه نمی

کند و به کردم قصد رفتن میاز چیزی که فکرش را می

خواهد من و سروین را با هم تنها بگذارد. با گمانم می

را با خیالی آسوده و دلی تنگ محکم رفتنش، سروین 

بوسم. گیرم و سه بار پشت هم موهایش را میبغل می

 دهد!این دختر بوی بهشت می

 آخ یزدان یواش تر. له شدم.-

 

عی که قضیه ی دعوتشان به خانه ی عمویم را از موق

شنیده ام، اعصابم شدیدا به هم ریخته و از طرفی 

همیشه بر دلم ترس از دست دادن سروین بیشتر از 

کنم هرچه محکم تر بغلش کنم، چیره شده! گمان می

توانم او را از بقیه دور نگه دارم. انگار تا وقتی بهتر می
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تواند او را از د، کسی نمیاینطور در آغوشم زندانی باش

 من بگیرد. 

 

کنم و دست هایم را دو طرف صورتش رهایش می

هایش شوم. جفت لپ گذارم. یک لحظه حرصی میمی

کشم و وقتی آخ و اوخش را محکم میان انگشتانم می

 غرم:در آمد با حرص از میان دندان هایم می

 دوست دارم از جا بکنم این لپاتو. -

 

کنم، سروین با چشمانی رها می وقتی صورتش را

 خندد:درشت ناباورانه می

 تو مگه حرصی ام میشی؟-
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 کنم:چشم غره ای حواله اش می

 تونی پیشم باشی؟یستم! تا کی مینه من آدم ن-

 

ماسد و باز هم نگاهش را لبخند روی لب هایش می

 کنم اتفاقی افتاده؟دزدد. چرا حس میمی

 خوبی سروین؟-

 

نشیند و بی که پشت سرش قرار دارد میروی مبلی 

 گوید:آنکه نگاهم کند می

تونم بمونم. باید برم کمک اوهوم خوبم. من زیاد نمی-

 تنهاست. مامانم دست

 

 پرند. نه انگار واقعا یک چیزی هست!ابروهایم باال می
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 پرسم:با چشمانی ریز شده، مشکوک می

 مطمئنی خوبی؟-

 

رو به رو گرفته و سرش را  با مکثی کوتاه، نگاهش را از

 کشد:باال می

 گفتم خوبم دیگه!-

کنم یه چیزی رو داری مخفی ولی من حس می-

 کنی!می

 

دهد که چیزی طمینان را به من میمکث بلندش، این ا

هست! کنارش نشسته و دست ظریفش را در دستم 

 گیرم. می
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 بگو ببینم چیشده.-

چیز هارو یزدان واقعا نیازی نیست که آدم همه ی -

 بفهمه و بدونه!

 

 قندسیاه #

 409پارت#

 

کنم. این حرف چه معنی پر از استفهام نگاهش می

 دهد؟می

ش به من از گفتنش یعنی چیزی هست که نگفتن-

 بهتره؟

ببین چیز مهمی نیست که بدونی. شنیدنش فقط -

 کنه. عصبیت می
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 روند.اخم هایم در هم می

 بگو!-

 یزدان...-

 خوام بدونم!سروین! میگفتم بگو -

 

دهد، دزد. آبِ گلویش را فرو میدوباره نگاهش را می

فرستد. بعد دمی عمیق گرفته و بازدمش را بیرون نمی

 زند:د ثانیه مکث، یکهو و بی مقدمه لب میاز چن

من و خانوادم دعوت خانواده ی علی رو قبول کردیم. -

 امشب میریم خونشون.

 

 فته؟مانم. شوخی اش گرمات می
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 حالت خوبه؟-

 

پرسم. سروین این سوال را تمسخر آمیز و ناباورانه می

کند، حالت چهره اش و حتی اینبار که نگاهم می

 ر بودن است!صدایش پر از مص

خوام برم اونجا اصال خوام با علی حرف بزنم. میمی-

ببینم حرف حسابشون چیه. خیلی رک و پوست کنده 

لی نبوده که حاال با بگم که مشکلم زندان افتادن ع

بیرون اومدنش همه چی درست شه، مشکلم خیانتش 

بوده! چرا باید بده ی ماجرا من باشم یزدان؟ باید همه 

بکوبم تو صورتشون تا من نشم اونی که تا ی واقعیتارو 

 نامزدش تو خطر افتاد گذاشت و رفت.
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من همیشه خوددار بوده ام! همیشه که نه، اما اکثر 

ه ام احساسات خودم را کنترل کنم، پس مواقع توانست

 حاال هم باید آرام باشم و بر سر سروین هوار نکشم!

 یی. نیازی نیست بری. به درک که بده ی داستان تو-

 

این جمله را به هزار جان کندن، اینطور آرام و خونسرد 

آورم. گرچه که از شدت خشم صدایم به زبان می

سروین! آخ از  لرزد! اما سروین... آخ ازعجیب می

کند که گمان سروین که گاهی چنان من را درک می

کنم قسمتی از وجود من است و گاهی جوری من را می

کنم ذره ای من را فهمد که احساس مینمی

شناسد که با وقاحت تمام، شناسد! من را نمینمی

 گوید:چشمان دریده اش را درشت کرده و به تندی می
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ده داری واسم تعیین یعنی چی؟ هنوز هیچی نش-

کنی؟ قرار نیست تو بهم بگی چیکار کنم تکلیف می

 چیکار نکنم. این زندگی منه!

 

در وجودم  فشارم و تمام خشمی کهلب روی هم می

بیند! می ریزم. سروین میرخنه کرده را در نگاهم می

ترسد که از جا بلند شده، کیفش را ترسد! میبیند و می

 گوید:هم کند میبرداشته و بی آنکه نگا

ریزم رو من امشب میرم. میرم و آب پاکی رو می-

کنم علی با من دست همشون و بهشون یادآوری می

 چیکار کرد.

 

 قندسیاه #

 410پارت#
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دندان هایم از شدت فشاری که به یکدیگر وارد 

 کشند.کنند، تیر میمی

 باشه!-

 

سروین مردد نگاهش را از من گرفته و سمت در 

افتم و به سردی بدرقه اش رود. پشتش راه میمی

گیرد. کند. سرم هم دارد درد میکنم. فکم درد میمی

 کند؟سروین چرا ذره ای به خواسته ی من توجه نمی

 

رود. او هم به سردی من خداحافظی کرده و می

کند تا به در برسد، از همانطور که دارد حیاط را طی می

اینکه نخواستم به خانه شوم. پشت سر خیره اش می

ی عمویم برود، خواسته ی زیادی بود؟ نکند برود و از 
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تصمیمش پشیمانش کنند؟ نکند علی باز هم در دلش 

 جا باز کند؟

 

شود. گفته بود علی ای رضا یادآوری ام میحرف ه

گذشته ی سروین است! گفته بود حواسم باشد علی 

و در را  زندقاپش را ندزدد! سروین از خانه بیرون می

بندد و من هنوز هم همانجا ایستاده و پشت سرش می

کنم که امکان دارد حس سروین به من به این فکر می

با دیدن علی احساسی زودگذر باشد؟ امکان دارد 

احساسش به او سر باز کند؟ اگر او را ببیند و گذشته و 

 خاطرات و احساسش به علی تازه شود چه؟
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ی خالی و ساکت مقابلم چشم  بندم و به خانهدر را می

. چرا سروین ترسم را نفهمید؟ چرا نفهمید چه دوزممی

 جنگی در سرم در حال وقوع است؟

 

و بی هدف وسط خانه  کشمقدم هایم را روی زمین می

ایستم. چرا باید علی در گذشته ی سروین باشد؟ می

چرا حاال که این احساس را دارم بعد از سی و یک 

کنم، باید هرچه بدبختی هست یکجا سال تجربه می

آیم، سر روی سرم آوار شود؟ با عذاب وجدانم کنار می

و کله ی کسی که در گذشته ی سروین است و از 

می در زندگی ام است پیدا میشود. با شانسم فرد مه

 این کنار بیایم، باید با خونواده ام و علی بجنگم.
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، تمام ستخیره به لیوانی که روی میز وسط پذیرایی

ناکامی ها و در به دری هایی که از زمان بچگی ام تا 

کشند یکجا مقابل چشمانم همین حاال دست از من نمی

وند و فشارِ روی شبندد. نفس هایم تند مینقش می

 کنند.فک و دندان هایم شدت بیشتری پیدا می

 

من همیشه اشتباهی بوده ام! همیشه یا در جایی اشتباه 

زمانی اشتباه قراره گرفته ام. چرا من بوده ام، یا در 

شدم که در تمام این سالها باید از پدری متولد می

 یکبار به سراغم نیامده؟ چرا باید آن روز نحس در خانه

رفتم که صدای باغ پدربزرگ، برای چیدن خرمالو می

بحث عسل و سامان را بشنوم؟ چرا باید در این زمان 

پیش نه؟ چرا شدم؟ چرا دوسال عاشق سروین می

 حاال؟ چرا حاال؟ چرا حاال؟
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لیوان را برداشته و به سمت دیوار پرت کرده و فریاد 

 کشم:می

ه؟ چرا همیشه چرا حاال؟ چرا؟ چرا علی قبل از من بود-

 باید علی قبل از من باشه؟ چرا؟

 

 قندسیاه #

 411پارت#

 سروین#

 

وای الهی قربون عروس گلم برم! چقدر دلم برات -

 بود!تنگ شده 
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هاج و واج، در آغوش مادر علی مانده ام و انگار دهانم 

فشارد و من قفل کرده. من را محکم به خودش می

آورم. از نمیحتی دستم را برای بغل گرفتنش باال 

بینم که نیم نگاه پر نفرتی پشت سرش عسل را می

سمتم انداخته و بی آنکه حتی سالمی بکند، راهش را 

رود. به جز عسل همه ی اهالی خانه گرم و میکشیده و 

کنند. شاید صمیمی با من و خانواده ام احوال پرسی می

این این مهمانی باشد! چند لحظه  دیدن لیال تنها حسن

با  گیرد،دارم و وقتی فاصله میدر بغلم نگهش میای 

دیدن صورت آرایش کرده ی زیبایش، با شعف 

 گویم:می

 ری شدی! واو! لنتی عجب جیگ-
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کشم. الحق که تیپش نگاهم را پایین می خندد و منمی

آورم که فاطمه گفته بود هم چیزی کم ندارد! به یاد می

جوابش گفته بود  لیال که زیاد خوشگل نیست و بتام در

اگر او هم به اندازه ی تو به خودش برسد از تو خیلی 

 خوشگل تر است! 

 

کنم. آقا و متین می گردم و نگاهی به بتام نگاهبر می

کنار پدرم نشسته و دارد زیر چشمی ما دو نفر را 

ست این بشر! کسی نداند پاید. عجب مارمولکیمی

نقدر سر به زیر کند آقا تر از این پسری که ایفکر می

 نشسته، روی کره ی زمین وجود ندارد!

 

کنم و همراه لیال گوشه ی خنده ام را جمع می

شویم. معاشرت با این بت مینشینیم و مشغول صحمی
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دختر را عجیب دوست دارم! با آنکه درست شبیه به 

یزدان، اخالق های خاصی دارد و زیاد شباهتی به من 

دوستی با لیال هم خاص و  ندارد، اما درست مثل یزدان،

 است!دوست داشتنی

 

در اوج ناباوری هیچ خبری از علی نیست و لحظه ای 

قصدی از دعوت ما نداشته کنم که نکند واقعا شک می

 اند؟

 

 در همین فکر هستم که پدر علی شروع به تعریف از

تواند هندوانه زیر بغل من و خانواده کند و تا میمن می

ا اخمالود و سر به زیر است! مامان و گذارد. بابام می

الرا نگاهشان به من است و من واقعا قفل کرده ام. 

ی بزنم اما حاال که آمده قرار بود به اینجا بیایم تا حرف
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توانم در برابر تعریف دانم چه بگویم. فقط میام نمی

 هایشان تشکر کنم و لبخندی زورکی بزنم.

 

دان کنار مامان هیچ خبری از عسل هم نیست. مادر یز

گیرد! زنند. دلم بهانه مینشسته و با هم حرف می

کنم! حتی دوزم و بی اختیار بغض مینگاهم را به در می

وقتی گفتم من قرار است بروم، باز هم حاضر نشد 

بیاید. باز هم بخاطر علی و رو به رو نشدن با او، حاضر 

تواند در چشمان پسر نشد بیاید. کسی که  حتی نمی

خواهد دو روز دیگر راجع ویش نگاه کند، چطور میعم

خواهد به به من با خانواده اش حرف بزند؟ چطور می

خواهد به علی بگوید چطور می همه بگوید با من است؟

 من عاشق سروین شده ام؟ 
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 سالم.-

 

 قندسیاه #

 412پارت#

 

چرخد و دمای بدنم سرم به شدت به سمت صدا می

شوند. به احترامش بلند می کند. همگییک آن افت می

نگاه خیره اش به من است! به منی که حتی یادم رفته 

 باید از جایم برخیزم و نفس بکشم!

 

کشد تا به خودم مسلط شوم و از بلند شوم. او طول می

کند و با پدرم و بتام با همه سالم و احوال پرسی می
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دهد. الغر شده و ته ریش بلندی گذاشته. دست می

 فهمم چه قدر دلم برایش تنگ شده! تازه می

 

بینم حلقه اش میان کنم و میبه دستش نگاه می

نیست! وقتی با  انگشتانش است. پوزخندم دست خودم

هم بودیم به دستش نمینداخت، حاال که جدا شده ایم 

 دستش کرده؟

 

تپد، وقتی که روی من زوم کرده و قلبم محکم و تند می

 گوید:میبا لبخند جذابِ همیشگی اش 

 خوش اومدی! خوبی؟-
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تمرین کرده ام! در این چند روز، بارها این صحنه را 

دانم باید چطور رفتار کنم، اما میتمرین کرده و خوب 

اصال به اینجای ماجرا فکر نکرده بودم که با دیدنش 

 ممکن است شدیدا منقلب شوم!

 

باید حرف بزنم و تا همین حاال هم خیلی گیج زده ام! 

خندی زورکی زده و به سردی خیلی کوتاه جواب پس لب

 دهم:می

 ممنونم.-

 

پر کرده و نفسم  رود. جا خالی کنارم راعلی از رو نمی

بیند منگ و مات گیرد. وقتی میبیشتر از قبل می

کنم، چهره ی متعجبی به خود گرفته و لب نگاهش می

 زند:می
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 شینی؟چرا نمی-

 

دهم و باالجبار نفسم را منقطع از بینی بیرون می

نشینم. هیچکس جز بابا حواسش به ما نیست. من می

فهمم! نگران بینم که خوب میدر نگاهش چیزی را می

ترسد دوباره دلم برای ترسد اشتباه کنم؟ میاست! می

کسی بلرزد که خیلی راحت بازی ام داد؟ امکان دارد 

این چنین شود؟ اگر ممکن نیست پس چرا با دیدنش 

کنم دلم عجیب م ریختم؟ چرا احساس میاینقدر به

لرزند؟ چرا قلبم برایش تنگ شده بود؟ چرا دستانم می

 د؟ چرا...زنمحکم می

 دلم برات تنگ شده بود!-
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کنم و با دیدن زند! بهت زده نگاهش میخشکم می

کند، نگاه خیره اش که صورتم را با وسواس وجب می

 شود!نفسم حبس می

 چقدر خوشگل شدی.-

 

رود و شود و میزند! پا می تیر خالص را به من میلیال

من را با کسی که قصدش کامال مشخص است، تنها 

 گذارد.می

 ممنون!-

دونی اون چند ماه چقدر چرا اصال نیومدی دیدنم؟ می-

 منتظرت بودم؟
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کنم و جدی مانم! مستقیم نگاهش میدیگر ساکت نمی

 گویم:و محکم می

 ؟ مگه خانوادت بهت نگفتن-

 

فهمد! اخم هایش در هم خیلی زود منظورم را می

 روند.می

 گفتن.-

 ه!پس دیگه این سوالت خیلی بی معنی-

 

 شود:لحن او هم جدی می

 ولی بازم یه چیزایی بین ما بود، نبود؟-

 

 قندسیاه #
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شوند! بود؟ بود! علی دوستم لب هایم به هم دوخته می

گرفته بودم که قاتل  بود! اصال من برای همین تصمیم

خواستم به حرمت رفاقت میانمان، به را پیدا کنم. می

خوبمان، به حرمت خاطراتمان برایش حرمت روز های 

 کاری کنم!

من بهت بد کردم قبول، توام نامزدیمون رو بهم زدی، -

اینم قبول! ولی دیگه نباید از صد پشت غریبه با من 

 شدی.غریبه تر می

 

اما همین که حاال اینجا نشسته و شاید درست بگوید، 

اینطور با وقاحت برای من از باید ها و نباید ها حرف 

 دهد!زند، گستاخ بودنش را نشان مییم



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

چرخانم. زنم و سرم را میپوزخند تمسخر آمیزی می

افتد و پوزخندم نگاهم در نگاه غیر دوستانه ی عسل می

ه طور شود. این خانواده اوج وقاحت را بعمیق تر می

 دهند!کامل نشان می

ببین، حتی همین حاال هم حاضر نیستی جای اینکه -

بگی نباید فالن کارو می کردی، ازم بشینی به من 

معذرت خواهی کنی! ضربه ای که من از تو خوردم، چیز 

 کمی نبود. تو منو بازی داده بودی. متوجهی؟ 

 

دانم چرخاند. نمیدزد و سرش را میعلی نگاهش را می

گیرد! خیلی وقت بود که دیگر برای کاری را بغضم میچ

ا حاال یکهو دلم خوردم، امکه علی کرده بود، غصه نمی

 بدجور برای خودم سوخت.
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من حق داشتم که ازت جدا بشم، ولی خواهرت حق -

دونی چه نداشت هرچی دلش خواست بار من کنه. می

 رفتار زشتی با من کرد؟

 

انده و بهت زده نگاه علی سرش را یکباره سمتم چرخ

 کنم.می

چی؟! عسل؟ شوخیت گرفته؟ عسل که خیلی با تو -

 خوبه.

 

 دم! تمسخر آمیز و تلخ!خنمی

آره خیلی خوب بود ولی تا قبل از اینکه ازت جدا شم. -

خوام باهات باشم، هرچی به محض اینکه گفتم نمی

دلش خواست به من گفت. حاال یه سوالی، شد خانواده 

اری که تو باهام کردی، بیان یه کلمه ی من برای ک
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حرف به تو بزنن؟ شد یکیشون ذره ای بی احترامی به 

 تو و خانوادت بکنن؟ 

 

زند! من شرمندگی صورتش شرمندگی اش را فریاد می

خواهم. بغضم بزرگ تر شده و صدایم لرزان اش را نمی

 گویم:وقتی که می

تی دونسدونستی من چقدر آدم کینه ایم. میتو می-

دونستی هیچی چقدر غرور و شخصیتم برام مهمه. می

لویتمه نباشم به اندازه ی اینکه اولویت کسی که او

عذابم نمیده. و دقیقا تو اومدی کاری با من کردی که 

من حس نفر دوم بودن رو با تموم وجود تجربه کنم. 

شاید با هرکسی راجع به این قضیه حرف بزنم بگه بابا 

فهمید من چی یست. ولی شماها نمیاینکه درد بزرگی ن

کردی، میگم. فکر این که یعنی هربار منو بغل می
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رفتی، تو فکرت یه نفر یدی، قربون صدقم میبوسمی

دیگه بود منو کشت. فکر این که منو شکل چسب زخم 

دیدی، این که یعنی وقتی با من بودی دلت برای نسیم 

ن رو که تنگ میشده چتاتون رو می خوندی یا عکساتو

 کردی، این که...نگاه می

 

گذارد ادامه ی حرفم را بزنم. نگاهی به جمع بغض نمی

کنم که سر و صدا زیاد کنم و در دلم خدارا شکر میمی

 است و کسی متوجه حرف های میانمان نشده.

 

 قندسیاه #

 414پارت#
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توانم در این فضا بمانم. ببخشیدی زیر لب دیگر نمی

شوم. از سالن بیرون زده و در گفته و از جا بلند می

ایستم. میشان اما بازسازی شده ایوان خانه ی قدیمی

خودم را بغل گرفته و آب گلویم را پشت هم قورت 

خواهد گریه کنم اما در این خانه نه! دهم. دلم میمی

اینجا و مقابل کسانی که که باید خودم را قوی و محکم 

 نشان بدهم نه!

 خوام!معذرت می-

 

فشارم و نفسم را فوت ک هایم را روی هم میپل

 ی تنها باشم!کنم. کاش بگذارد چند لحظه امی

 تو حق داری. من خیلی بد کردم بهت.-
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کنم و صدایش غمگین و ناراحت است. نگاهش می

کند و بینم. نگاهم نمیشرمندگی را در چهره اش می

دهد که زند نشان میهمین که در چشم هایم زل نمی

 شرمنده است. واقعا

خوام چیزی رو توجیه کنم سروین... ولی... نمی-

اینه که همه ی ما آدما وقتی درد زیادی رو حقیقت 

متحمل میشیم، به هرچیزی چنگ میندازیم تا این درد 

رو متوقف کنیم. اون موقعی که نسیم رفته بود، من 

حالم واقعا خوب نبود. هر راهی رو فکر کنی امتحان 

اومدم بیرون. خیلی تالش کردم. نمی کردم. از فکرش

که یه دختر تونسته  نشد. دیگه بریده بودم. از خودم

خواستم فقط اینجوری ضعیفم کنه بیزار شده بودم. می

یه راهی پیدا کنم که هم به خودم هم به نسیم ثابت 

 کنم که تونستم دوباره رو به راه شم.
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 پرم:زنم و میان حرفش مینیشخندی تلخ می

 رای رو به راه شدنت منو بازیچه کردی. نه؟و ب-

ضرم بمیرم ولی تو حماقت محض بود! االن حا-

 ببخشیم. 

 

 کند. عمیق و پر از حس!نگاهم می

حاضرم هرچی درد بهت دادم، به جون خودم بیفته، -

 ولی تو دیگه غصه نخوری!

 

شود! چقدر دیر است برای پشیمانی بغض قوی تر می

 علی! 

 تونم باورت کنم.رم. دیگه نمیدیگه باورت ندا-
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م را هم به درد مظلومیت صدایم در این جمله، دل خود

آورد! بغض صدایم را چنان گرفته و لرزان کرده که می

هرکس بشنود اوج دردی که در قلبم وجود دارد را 

 کند!احساس می

 

 کند.آید و با اطمینان نگاهم میعلی جلو تر می

با هم باشیم، فقط یه مدت  تو فقط قبول کن که دوباره-

ادت بهم خیلی کوتاه، قول میدم کاری کنم باز اعتم

کنی که چقدر برگرده. قول میدم باز باورم کنی. باور می

کنی چقدر پشیمونم. احساسم بهت واقعیه. باور می

 خوامت.چقدر می

 

 خندم!با تمام دردم می
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 قبولت کنم که دوباره اعتمادمو له کنی و باورامو ازم-

 بگیری؟ که ایندفعه ضربه ی بدتری بهم بزنی؟

 

 کند!لحظه ای سستم میاستیصال صدایش 

نه سروین. ایندفعه نه دروغی هست نه فیلمی. همه -

ی فکر من، آرزوی من، روز و شب من شده یه بار 

خندی. چرا نمیشه یه دیگه دیدن چاله گونت وقتی می

 بار دیگه بخندی برام؟

 

مانش نگاه کنم. نگاهم را توانم دیگر در چشنمی

کنم! نجا لعنت میدزدم و خودم را برای آمدن به ایمی

 توانم!من طاقتش را ندارم! من نمی

 نگام کن سَروین!-
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دلم باید برای صدا زدن نامم از زبانش بلرزد اما 

گفتن های مردی  "سِروین"لرزد! چقدر دلم برای نمی

 که امشب تنهایم گذاشت تنگ شده!

 

شدی. ه اون شب! تو داشتی واسه خودم میلعنت ب-

تاد تا االن عقد کرده بودیم. دیگه افاگه اون اتفاق نمی

 تونست ازم بگیرتت.هیشکی نمی

 

خشک و بهت زده، به دستش که دارد سمت صورتم 

کنم که یکباره با شنیدن صدایی نفسم آید نگاه میمی

 آید!بند می
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 مُرد پسر عمو!خوام که زنم بد موقع خیلی عذر می-

 

 قندسیاه#

 415پارت#

 

 یزدان#

 

کینگ خانه باغ پارک کرده و پیاده ماشین را در پار

شوم. قدم های محکمم را سمت ساختمان وسط می

شوند. نگاهم کشم که یکهو، قدم هایم کند میباغ می

خورد و به انتهای باغ در محوطه ی خانه باغ چرخ می

نباری. چرا هیچکس رسد. به درخت های خرمالو و امی

الیل آنکه فهمد من از این خانه بیزارم؟ یکی از دنمی
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کنم، این همیشه از آمدن به خانه ی عمو امتناع می

ست خانه باغ بابا بزرگ را است که عمو چند سالی

 بازسازی کرده و در اینجا ساکن شده اند. 

 

دهم و نگاهم را از انتهای باغ آب گلویم را فرو می

کشم و با قدم هایم را سمت ساختمان میگیرم. می

شد نگاه نکرد، مانطور که میکنم کاش هخودم فکر می

شد چیزی هم نشنید. این مغز، منبع صداهای می

مختلف است! یکی از خصوصیاتی که دارم همین است! 

شاید روزی تصاویر را فراموش کنم و چهره ی افراد را 

اموشم شود، اما از یاد ببرم، شاید بوی خیلی چیز ها فر

 رود.صداها هیچوقت از سرم بیرون نمی
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دارم، یک صدا در گوشم ی که در این باغ بر میهر قدم

نشیند. کنار استخر، صدای خنده های بلند و مستانه می

آید. خنده هایی که سالهاست حسرت ی لیال می

شنیدنشان را دارم! کنار درخت ها صدای بابا و عمو 

ن میوه ها باالی درخت رفته اند. آید که برای چیدمی

و بحث سامان و علی را  میان چمن ها، سر و صدا و جر

کنند. این خانه، پر از شنوم که دارند فوتبال بازی میمی

ست که قلبم را از یک طرف به صداهای خاطره انگیزی

 کنند.شوق و از طرفی دیگر به دردی عمیق دعوت می

 

دای مامان در گوشم گذارم و صپا روی اولین پله می

دست لیالیی  کرد و ازپیچد. برای ناهار صدایمان میمی

که خودش را موش آب کشیده کرده بود حرص 

شنوم، خورد. روی دومین پله، صدای علی را میمی
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اما... نه علی چهار پانزده ساله... بلکه علی سی و پنج 

 شش ساله!

همه ی فکر من، آرزوی من، روز و شب من شده یه -

خندی. چرا نمیشه بار دیگه دیدن چاله گونت وقتی می

 گه بخندی برام؟یه بار دی

 

زند. نگاه ایستد و خون در رگهایم یخ میقلبم می

کشم و به جایی که صدا از آن ناباورانه ام را باال می

بینم. پایین پله ها کنم. چیزی نمیآید نگاه میسمت می

د. آرزوی علی دیدن آیقرار گرفته ام و صدا از ایوان می

 ست؟! چال گونه ی چه کسی

 نگام کن سَروین!-
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ن تمرینات نظامی، دمای شصت من در سخت تری

درجه را تحمل کرده ام، پس این گرمایی که یکجا و در 

سرد ترین شب پاییز به تن من هجوم آورده، چند 

کنم تاب تحملش را ندارم؟ درجه است که احساس می

 خواهد؟ن میعلی از قندک من خندید

 

کنم پاهایم در سیمان گیر کرده اند و تمام احساس می

در یک لحظه گرفتند. کاش بتوانم از این عضالت تنم 

 پله ها باال بروم!

شدی. لعنت به اون شب! تو داشتی واسه خودم می-

افتاد تا االن عقد کرده بودیم. دیگه اگه اون اتفاق نمی

 تونست ازم بگیرتت.هیشکی نمی

 

 ندسیاهق#
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شود و کشد، دندانهایم روی هم چفت میقلبم تیر می

آورند. انگشتانم آنقدر نرده به هم فشار میپلک هایم 

ی پله هارا فشرده اند که دستم را از درد احساس 

کنم برای اولین بار کنم! در یک لحظه، احساس مینمی

در زندگی ام دوست دارم نفس علی را بگیرم! احساس 

کنم هیچوقت در زندگی ام از هیچکس به اندازه ی می

س، چنان قدرتی به من علی بیزار نبوده ام. و همین ح

دهد که تا به حال از خود ندیده ام. چشمانم باز می

گیرند و قدم های محکمم پله شوند، پاهایم جان میمی

ماند و دست روند. چشمم روی جفتشان میهارا باال می

باال آمده تا روی صورت سروین  بینم کهعلی را می

بنشیند. چه خوب است که به موقع رسیدم چون اگر 
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کردم که خورد، آشوبی به پا میدستش به سروین می

 همه بفهمند این دختر برای من است!

 خوام که زنم بد موقع مُرد پسر عمو!عذر می-

 

شود و قلبم کمی آرام دست علی در هوا خشک می

شد امشب گردن هر ی! کاش میگیرد! اما فقط کممی

دو نفرشان را خرد کنم. مخصوصا سروینی که حتی 

 کنم!ه ای نگاهش نمیثانی

 یزدان!-

 

ست! خیلی زیاد! آدمیزاد، موجود عجیب و ترسناکی

کنم خود خدا هم از آنقدر که گاهی با خودم فکر می

ماند. منی که تا خلقت چنین موجودی در عجب می

ت به مردی که چند متر جلو تر همین امروز ظهر، نسب
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کند، احساس عذاب وجدان ایستاده و نگاهم می

ردم، حاال نه تنها عذاب وجدان ندارم، بلکه دارم با کمی

ماند. من کنم کاش بیشتر در زندان میفکر می خودم

 کنم!یزدانم؟ گمان نمی

 

فهمم که از شنیدن حرفش و دیدن نزدیکی اش با می

. اما زود خودش را جمع می سروین، دستپاچه شده

رای کند و به گمانم هنوز هم بکند. در چشمانم نگاه نمی

کشد! اما با این حال ماجرای نسیم از من خجالت می

 گوید:آید و با لحنی پر از دلتنگی میسمتم می

کردم نمیای! چه قدر خوب کردی اومدی. دلم فکر می-

 برات تنگ شده بود.
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فشارم. شم روی هم میکشد و من چدر آغوشم می

 کشد:روحی پلید در من فریاد می

 "نگ نشده بود!من ولی دلم اصال واست ت"

 

نشیند. دستم از سر اجبار باال آمده و روی کمرش می

شوند و نگاهم بی آنکه بخواهد، در پلک هایم باز می

افتد که دلم را بد سوزانده! عجیب نگاه کسی می

حتی نگاهش کنم،  سوزانده! آنقدر که دوست ندارم

 توانم! اما... نمی

 

کنم. چقدر زیبا شده و همین مسئله خیره نگاهش می

باعث داغ تر شدن بدنم از سر عصبانیت و حرص 

 شود! می
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خیلی بی معرفتی. چرا آزاد شدم یه سراغی نگرفتی -

 نامرد؟

 

بینم و اهمیت در نگاه سروین مظلومیت و ترس را می

و هر لحظه ای، دلم از این  دهم! بیشتر از همیشهنمی

دانست آمدنم به اینجا آزارم ت. او میدختر پر اس

دانست بیشتر از آمدن خودم به اینجا، دهد، میمی

کند، اما باز هم آمد و با آمدن او به اینجا دیوانه ام می

آمدنش مجبورم کرد که من هم بیایم! با غیرتم بازی 

از شنیدنش  کرد. گذاشت چیزی را بشنوم که تمام تنم

م علی را با همین گوله ی آتش شده و دوست دار

برد؟ از آزار دادنم لذت دست هایم خفه کنم. لذت می

برد؟ دوست دارد ببیند که چطور از دیدن حس علی می

 شوم؟به خودش دیوانه می
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 قندسیاه#
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علی فاصله گرفته و من باالجبار چشم از دختری که 

دارم. علی با ه زیر انداخته بر میحاال خجالت زده سر ب

کند و همانطور که نگاهش را ی مصنوعی نگاهم میاخم

 گوید:روی صورتم و هیکلم به نمایش در آورده می

 از روزی که توی زندان دیدمت خیلی از بین رفتیا.-

 

 کنم. زنم و یک دستم را داخل جیبم میپوزخند می

وضاع شیم دیگه! خودت چطوری؟ اداریم پیر می-

 چطوره؟
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 ون تو بودن بهتره. بد نیست. هرچی باشه از ا-

 سالم!-

 

نگاهم را با مکثی بلند از صورت علی گرفته و به دختری 

دوزم. کند میکه هنوز هم دارد با مظلومیت نگاهم می

خودش فهمیده دلم را چطور سوزانده که رو آورده به 

مظلومیت؟ قطعا فهمیده! اگر نفهمیده باشد جای 

 ب دارد! تعج

 م؟سالم. خوبید شما سروین خانو-

 

این را هم باید بفهمد که در صدایم چقدر طعنه و کنایه 

 وجود دارد!
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کنم تا با تمسخر در ادامه ی خیلی خودم را کنترل می

 "گذره؟خوش می"حرفم نگویم 

 

 فهمد کهسروین خیلی خوب، طعنه ی کالمم را می

رفته جواب دزد و با صدایی تحلیل نگاهش را می

 دهد:می

 ممنون!-

 

دهم و به علی نگاه شده سری تکان می با لبی کج

کنم. یزدان نیستم اگر بگذارم این دو نفر امشب باز می

 هم من را بچزانند!

 یکم حرف بزنیم؟ -
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این یعنی خودمان دو نفر! یعنی سروین نباشد. یعنی 

سروین داخل برود و دیگر کنارت قرار نگیرد. یعنی 

هم حرف گذارم باز هم تنها بمانید و با نمیامشب 

 بزنید. یعنی کور خوانده ای جناب اکبری!

 

رود و من و علی مشغول صحبت سروین داخل می

پرسد. از آنکه شویم. از کار و بار و زندگی ام میمی

توانم در آن خانه طاقت بیاورم. به او تنهایی چطور می

برم. در دلم یگویم عادت دارم و از تنهایی لذت ممی

ن با سروین را بیشتر دوست دارم. گویم تنها بوداما می

شود که همین سروینی که گاهی آنقدر بی رحم می

 شناسمش!نمی
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زنیم، احساس بدم به علی گذرد و حرف میکمی که می

شود! انگار با دور شدن سروین، علی دوباره کمتر می

و نفهمد،  شود! این را هرکس نداندبرایم همان علی می

طه ضعفم شده! هر فهمم که سروین نقخودم می

کنم، به شدت خطری را نزدیک به سروین احساس می

 شوم و این واقعا دست من نیست!منقلب می

 

 قندسیاه#
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رویم، اول از همه مامان من را وقتی با هم داخل می

دهند. شوق و بیند و با دیدنم، انگار دنیارا به او میمی

م از خودم بینم و دلق را به خوبی در صورتش میذو

گیرد. از آنکه چرا باید همیشه از جمع های می
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خانوادگی و شلوغی بدم بیاید و مامان آرزوی این را 

 داشته باشد که در مهمانی ها حضور داشته باشم.

 

کنم و با استقبال با همگی سالم و احوال پرسی می

اده ی سروین، شوم. در جمع خانوگرمی مواجه می

از همه به خودش معطوف  خواهرش حواسم را بیشتر

کند. خندان و شاد است و از این موضوع لبخند به می

آید. او هم مثل خواهرش روحیه ی قوی دارد و لبم می

 کند. زود خودش را بازسازی می

 

لیال حسابی به خودش رسیده و در صورت زیبایش 

ن شادی و نشاط بینم. به خانواده ماشوقی عجیب می

غریب خوشحال اند و قطعا  برگشته و همگی عجیب و

است! لحظه ای از آنکه چند این بخاطر بازگشت علی
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دقیقه پیش در دلم آرزو کردم کاش علی هنوز هم در 

شوم! من چطور زندان بود، از دست خودم عصبی می

 توانستم چنین چیزی بخواهم؟

 

ه سروین نشینم و نگاه نامحسوسی بکنار علی می

و مشغول  نشستهکنم. وسط خواهرش و لیال می

دهم و نگاهم رو ادامه می صحبت با لیالست. کمی

دوزم. سنگینی نگاه کسی سپس نگاهم را به زمین می

دانم آن نگاه از جانب چه کنم و میرا احساس می

 ست! کسی

 

شوم. دهم و مشغول گپ و گفت با بابا میاهمیتی نمی

کنم و کم کم نگاه را احساس می همچنان سنگینی

شوم! کمی بعد، عمو جمع را برای کالفه می دارم
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کند. از جوان تر ها و اول از گرفتن فال حافظ ساکت می

کند. همچنان سنگینی همه، خواهر سروین شروع می

چرخانم و نگاهم را کنم و اینبار سر مینگاه را حس می

نقدر نگاهش دوزم. آبه کسی که چشم به من دوخته می

رود، که لبخندی اما نه تنها نمی کنم که تا از رو برودمی

کند. بعد از آن رفتار زشتش، اینکه اینقدر حواله ام می

 رو دارد، خیلی عجیب است! 

 

یکهو،  چرخانم کهنگاهم را می کنم واخمی به عسل می

شود. من این نگاه را نگاهم در نگاه سروین قفل می

گرفته و چرا دروغ بگویم؟ دلم  شناسم! حرصشمی

 شود!یخنک م
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عمو همچنان در حال فال گرفتن است. اینبار دارد برای 

گیرد. در همان لحظه زن عمو شیرینی سروین فال می

کند. شیرینی ای که روی آن با توت فرنگی تعارف می

کنم. گازی از دارم و تشکر میتزیین شده بر می

که دارد برای سروین  زنم و به صدای عموشیرینی می

 سپارم.خواند گوش مییمعنی فالش را م

فال میگه که وصالت با معشوق نزدیکه دخترم. مبارکه -

 انشااهلل!

 

زند، شیرینی در یکهو با شنیدن حرفی که عمو می

افتم. حواس همه پرد و به شدت به سرفه میگلویم می

شود و مامان برای آوردن لیوان آب از معطوف من می

من میان سرفه  کوبد وخیزد. علی به کمرم میا برمیج

گوید خودم برایش آب شنوم که عسل میهایم می
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شوند و عسل با لیوان آوردم. سرفه هایم آرام تر میمی

گردد. آن را مقابلم گرفته و با نگرانی دوال آب بر می

 گوید:شده و می

 خوبی؟ -

 

و سرم  بی آنکه نگاهش کنم لیوان را از دستش گرفته

لعنتت نکند سروین! این چه دهم. خدا را تکان می

 بساطی بود که امشب برایمان درست کردی؟

 

 قندسیاه#
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یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گردانم و او با نگرانی و توجهی لیوان را به عسل بر می

 گوید:عجیب می

 خوای بیارم برات؟چیز دیگه ای نمی-

 

میان تمام اعصاب خوردی های امشبم، فقط همین کار 

د حرص من را در خواههای عسل را کم دارم! می

 کرد؟بیاورد؟ او که خیلی وقت بود اینکار هارا نمی

 نه ممنون!-

 

گویم که نگاهم را به صورتش این را در حالی می

دوخته ام. لبخند روی لبش و این نوع نگاهش 

آشناست! قبل از ازدواجم با نسیم همین رفتار را داشت 

آید که عسل قبال هم دم میو حاال دارد کم کم یا
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ینجور بود و فقط بعد از نامزد کردنم با نسیم عقب هم

 کشید.

 

نگاهی به سروینی که تمام حواسش به ماست  نیم

گیرد. اندازم. عسل باشه ای گفته و کنار علی جا میمی

سوزد. نگاه سروین به گلویم از شدت سرفه هایم می

باعث خنده  عسل با کینه ای عمیق همراه است و این

 شود. ه ای فرو خورده پدید آمده میی محوی که از قهق

 

انگشت هایم برای خوردن شیرینی چسبناک شده اند و 

کالفه ام کرده اند. با عذر خواهی کوتاهی از جمع 

روم. وارد فاصله گرفته و سمت سرویس بهداشتی می

سرویس بهداشتی بازسازی شده ی خانه ی عمو 

شویم. سپس در آیینه ی را میشوم و دست هایم می
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روشویی به مرد اخمو و عصبی درون آیینه خیره 

 کنم:شوم و زیر لب زمزمه میمی

 یکم دیگه تحمل کنی تموم میشه یزدان!-

 

بینم و آیم، عسل را میاز دسشویی که بیرون می

 زند. برایم حوله آورده؟خشکم می

 

انطور با دیدن نگاه منگم، لبخند دستپاچه ای زده و هم

 گوید:م گرفته میکه حوله ی کوچک را سمت

 گفتم حوله بیارم شاید نیاز داشته باشی.-

 

 دهم:آیم و با لحن تند و تیزی جواب میبه خودم می
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خوام دستمال کاغذی توی دستشویی بود. حوله می-

 چیکار؟

 

 کند:از رفتارم هول می

 آخه... گفتم شاید...-

 

 گذارم حرف بزند:نمی

هنوز نفهمیدی من چگی با هم بزرگ شدیم، تو ما از ب-

 از اینکه مرکز توجه باشم بدم میاد؟

 

اینبار نگاهش خیلی مستقیم چشمانم را هدف 

 گیرند:می
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نه! نفهمیدم! تو کی گذاشتی من بهت نزدیک بشم یا -

بشناسمت؟ همیشه یه جوری رفتار کردی که باید تا 

 .کردمشد فاصلم رو باهات حفظ میجایی که می

 

م یا جوری رفتار کنم که احساس خواهم بد رفتار کننمی

 بدی به او دست بدهد!

 

 قندسیاه#
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ایستم. قد کوتاهی دارد و کمی نزدیک تر به او می

کند و رسد. از پایین نگاهم میسرش تا سینه ام می

 گویم:من خیره در چشمانش می
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داشتی. تو برام شبیه به لیال بودی. هیچ فرقی واسم ن-

بود مطمئن باش ارت مثل لیال میولی اگه خودتم رفت

کردم. در من هیچوقت این فاصله رو بینمون ایجاد نمی

ضمن، تو شاید من رو نشناسی، ولی من خیلی خوب 

شناسمت! رفتارای افراطی امشبت، یه دلیلی داره! می

دونم ولی بذار روشنت دلیلی که من خیلی خوب می

 سروین نیست خب؟ پس نیازی کنم. چیزی بین من و

نیست حسادت اونو تحریک کنی و این رفتارارو انجام 

 بدی. نذار بیشتر از این حرمت بینمون از بین بره.

 

زند و من چشم از ناامیدی در نگاهش غلت می

بینم که دارد سمتمان گیرم. سروین را میصورتش می

آید. با این دختر چموش و خیره سر حرف دارم پس می
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کشم و ه ی عسل بیرون میله را از دست پایین افتادحو

 گویم:می

 ممنون بابت حوله.-

 

این یعنی برو! او اما نگاهش به سروین است و کینه از 

ریزد! با عصبانیت از کنار تمام حاال چهره اش می

رود و من انتهای راهرو منتظر شود و میسروین رد می

بی توجه به خواهد و خیره ی سروینم! سروینی که می

س بهداشتی شود که مچش را من، وارد سروی

 گوید:گیرم. طلبکار و گستاخانه نگاهم کرده و میمی

 چیه؟-

 

 زنم! مثل اینکه طلبکار هم هست!نیشخند می
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چته؟ طلبکاری؟ این بساطو امشب برامون درست -

 کردی طلبم داری؟

 

 غرد:زند و با نگاهی پر کینه و عصبی میپوزخند می

 تره پچ پچ کنید؟دی اومدی اینجا به این دخپا ش-

 

 شوند. چشمانم درشت می

چرا چرت میگی سروین؟  برام حوله آورده بود دستمو -

 خشک کنم! همین!

 

فشارد و با حرص مچش را از میان لب روی هم می

 کشد.دستم بیرون می

 !آره منم خرم-
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اگر هر زمان دیگری بود، دلم برای لپ های سرخ شده 

گیرش و غیرتی شدن های رصش و چشمان پاچه از ح

رفت، اما حاال... آنقدر از دستش دلخورم بامزه اش می

توانم! و بدی اش آنجاست که حتی زبانم که نمی

توانم چرخد تا ناراحتی ام را بیرون بریزم. فقط مینمی

 بگویم:

من حوصله ی این جمع رو ندارم. لطفا تا یک ساعت -

گردم خونه. د تا منم بتونم بردیگه هر جوری شده بری

کنم سروین پس اما و اگر و ازت دارم خواهش می

 نمیشه نگو به من. واقعا برای امشب ظرفیتم تکمیله.

 

گویم و بی آنکه منتظر جوابی از جانب او این را می

 روم.شوم و میباشم، از کنارش رد می
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بعد سروین هم  گردم، چند دقیقهوقتی به جمع بر می

خواهد برای علی فال شود. عمو حاال میایش میپید

گوید نیت کن و زن عمو با لحنی بگیرد. به علی می

 گوید:منظور دار می

 بچم نیتش مشخصه دیگه! فالت رو بگیر آقا عطا.-

 

فرستم و دندان روی هم نفسم را محکم بیرون می

فشارم. نگاهم را به انگشتان مشت شده ام می
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خواهم امشب را تمام از خدا میدوزم و از ته دل می

 شود.کند. همان لحظه صدای سروین بلند می

 نیتش چیه که مشخصه؟ جالب شد برام!-

 

خواهد بیشتر از این آزارم بدهد؟ کنم. میچشم ریز می

خواهد این بحث را کش بدهد؟ سروین تو امشب می

 چه مرگت شده؟ لعنتی تو چه مرگت شده؟

 

 دهد:جواب میزن عمو 

 معلومه دیگه مادر! ازدواجش با تو!خب -

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گوید و من نفس پر صدایی علی زیر لب چیزی می

گویم آرام باش یزدان! کشم و در دل به خودم میمی

 شود! آرام باش!باالخره امشب تمام می

 

خانه در سکوت محض فرو رفته و همگی شنونده ی 

 یز اند!این گفت و گوی اعصاب خرد کن و نفرت انگ

خوبی نیست به نظرم. اونم وقتی یک  نیتش نیت-

 طرف ماجرا محاله که دیگه به این وصلت رضایت بده!

 

کنم. چنان با حرص بهت زده سروین را نگاه می

گوید که همگی ناباورانه نگاهش جمالتش را می

 کنند. یکباره چه اتفاقی افتاد که اینقدر عصبی شد؟می
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اخمالود به سروین خیره بینم یکنم و مبه علی نگاه می

زند و سروین است. پدر سروین او را تشر آمیز صدا می

 گوید:محکم و جدی می

 مگه دروغ میگم بابا؟ باید واقعیت رو همه بفهمن.-

 

 دهد:عسل با حرص و طعنه جواب می

شما پا شدی اومدی دادگاه داداشم، االنم با خانوادت -

اشته باشیم؟ داشتی داومدی خونمون، توقع داری چه بر

زنی با پا بیشتر شبیه اینه که داری با دست پس می

کشی. ولی خب اگه قصدت اینه که باید بهت پیش می

بگم بدجوری زدی به کاهدون چون ما عروس گستاخ و 

 خوایم!بی ادب نمی
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شود حرف کنم. چرا نمیپر از غیض عسل را نگاه می

 بزنم؟ لعنتی!

 

 وید:گسل میعلی به تندی در جواب ع

 ساکت شو عسل. -

 

خواهد جواب عسل را بدهد که مادرش سروین می

 گوید:گذارد و در جواب عسل مینمی

احترام خودت رو نگه دار دخترم. سروین بی احترامی -

نکرد. واقعیتی که خیلی وقت پیش ما به عرضتون 

رسونده بودیم یک بار دیگه گفت. این شمایی که داری 

 نی.کمیبی احترامی 
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خواهد باز هم بحث کند که علی با جدیت عسل می

ماند و انگار . چند لحظه ای ساکت میکندساکتش می

آورد که با حرص و ناراحتی صدایش دوباره طاقت نمی

 برد:را باال می

کنه بینی داره چه جوری بهمون بی احترامی مینمی-

 داداش؟ چطور تا وقتی زندان نرفته بودی برات غش و

رفت، تا یه مشکلی برات پیش اومد پا پس می ضعف

 کشید؟

 

 قندسیاه#
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شود. دوتا گیرد و بحث و دعوا آغاز میهمهمه شدت می

گویند و چهارتا عسل و زن سروین و مادرش و بتام می
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عمو. چرا امروز یک داد سر سروین نزدم تا سر جایش 

رون ش بیبنشیند و فکر این خاله زنک بازی هارا از سر

 بیندازد؟!

 

 شوند:با صدای بلند عمو همگی ساکت می

بس کنید! امشب دور هم جمع شدیم که خوش -

 باشیم. این رفتار ها زشته برای شما.

 

خواهد برای من فال شوند. عمو میهمگی ساکت می

 گوید:بگیرد که عسل یکهو و بی مقدمه می

به این حرف رو خیلی تو دلم گذاشته بودم و چون -

ن قول داده بودم نگفته بودم، ولی حاال که یزدا

 خوام حرف بزنم.فرصتش پیش اومده می
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کنم. علی زند و وحشت زده عسل را نگاه میخشکم می

کند که ساکت بماند وگرنه خشک و جدی تهدیدش می

برایش بلند می شود و عسل انگار واقعا به سیم آخر 

 گوید:یسروین مزده که با کینه و نفرتی عمیق خیره به 

دونید این سروین خانومی که اینقدر شماها که نمی-

زنید، چه کارایی ازش بر همتون از خوبیش حرف می

میاد! منتظر بود داداشم بره زندان تا بره تورش رو 

برای یزدان پهن کنه! یه بار خودم تو خیابون 

 دیدمشون.

 

شود. خون هین بلند مادر سروین و مامان همزمان می

م با سرعت هرچه تمام تر در گردش افتاده رگ های در

و خشمی که امشب بارها فرو خورده ام یکباره سر باز 
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کند. پدر سروین با عصبانیت صدایش را بلند می

گوید خجالت بکش. بتام برای کند و به عسل میمی

کنم. شوم و من... من دیگر تحمل نمیعسل بلند می

خفه ای مو جیغ دارم و زن عسمت عسل خیز بر می

دارد. کشد و من را نگه میکشد. علی بازویم را میمی

 زنم:من داد می

 دهنتو ببند عسل! فقط دهنتو ببند!-

 

شوند. دعوا باال در یک لحظه همه با هم درگیر می

گیرد و من در میان این هیاهو، چشمم دنبال سروین می

است. سروینی که رنگ به صورت ندارد و تنش به 

و اشک در چشمانش نشسته. باید لرزد یوضوح م

اوضاع را آرام کنم. باید این گند را جمع کنم و باید 

 خودم را کنترل کنم که سروین و عسل را له نکنم!
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برد و خانواده لیال خیلی زود عسل را از جمع بیرون می

ی سروین خیلی سریع، با دلخوری و ناراحتی شدیدی 

ن آنکه م! نگراکنند. نگران سروینقصد رفتن می

خانواده اش حرف های عسل را باور کرده باشند و 

اعتمادشان به او از بین رفته باشد! تقصیر چه 

 ست؟ من؟ سروین؟ یا عسلِ زبان نفهم؟کسی

 

روند، من هم قصد رفتن خانواده ی سروین که می

کنم. دوست دارم از اینجا مستقیم به جایی بروم که می

ود زنده ای نباشد و هیچ موجتا شعاع یک کیلومتری ام 

فقط فریاد بزنم! اما حیف... حیف که من فریاد هایم را 

 همیشه فرو خورده ام!
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گوید کمی بیشتر بمان و من عمو با شرمندگی می

 دهم:توانم دیگر ساکت بمانم! به تندی جواب مینمی

شاید بهتر بود قبل از اینکه مهمون دعوت کنید، -

انواده موافقن یا اعضا خ شدین که همه یمطمئن می

 نه!

 

 قندسیاه #
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علی گوشه ای ایستاده و عصبی و ناراحت به جایی 

خیره مانده. عمو سر به زیر انداخته و مامان دارد برای 

خواهم آورد. نمیزن عمو که فشارش افتاده آب قند می

گذارم آبروی سروین اینطور بحث را کش بدهم اما نمی

 ریخته شود!
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و و زن عمو و علل الخصوص خواهرت ش به عمکا-

گفتی که وقتی تو زندان بودی به من گفتی علی! میمی

گفته بودی حواسم به سروین باشه. چون سروین 

 افتاده بود دنبال قاتل نسیم تا تورو نجات بده!

 

کند. صدایم را بلند علی اخمالود و عصبی نگاهم می

 برسد: کنم تا به گوش عسل که در اتاق استمی

گفتی تا بقیه فکر نکنن تا رفتی زندان سروین به می-

گفتی تا بدونن از کار و می فکر افتاد که ولت کنه. این

زندگی خودش زده بود تا بیفته دنبال نجات دادن تو. 

گفتی تا گفتی به من گفتی حواسم بهش باشه. میمی

دیگه یکی مارو تو خیابون دید هزار تا حرف واسمون 

گفتی تا آبروی گفتی اینارو داداش! میینکنه. مدرست 

 یه دختر جلوی این همه آدم به تاراج نره.
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 دهد:علی کالفه و عصبی جواب می

اوال سروین خانوم، دوما یه جوری حرف نزن که انگار -

همه ی تقصیرا گردن ماست. تو خودت دیدی کی بحث 

 رو شروع کرد!

 

خواهم کرده و میتک خنده ی تمسخر بار و پر حرصی 

جوابش را بدهم که در عسل از اتاقش بیرون آمده و 

 زند:عصبی داد می

تو خودت اگه ریگی به کفشت نبود اینقدر پشت اون -

گرفتی. واسه چی اینقدر سنگش رو به دختره رو نمی

 زنی؟سینه می
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برای اولین بار در زندگی ام صدای داد عمو را 

 شنوم!می

بلند بشه. گمشو تو  لین بار روتنذار دستم واسه او-

اتاقت. یه عمر آبرو جمع کردم تا یه شبه توئه خیره 

 سر به بادش بدی! 

 

 دهد:عسل جیغ جیغ کنان جواب می

همیشه آبروتون براتون مهم تره تا غرور و شخصیت -

زدین، توقع بچه هاتون. شما که حرفی بهش نمی

میاد داشتین منم بشینم نگاه کنم هرچی از دهنش در 

 کنه؟  بارمون

 

شود. علی سمتش چرخیده فهمم چه مییک آن نمی

کوبد. دستش را بلند کرده و محکم در گوش عسل می
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شود! حالم عجیب خراب است و با این دلم خنک نمی

 شوم. سروین تو امشب چه کردی؟چیز ها خوب نمی

 

 کشد:زند و علی سرش داد میعسل زیر گریه می

یگم خفه شو باید وقتی بهت م اینو زدم که بفهمی-

. امشب باید همون جمله ی اول رو که گفتی خفه شی

زدم تو دهنت تا بفهمی تو کاری که بهت مربوط می

 نیست دخالت نکنی!

 

کند و لیال که انگار از این عسل همچنان جیغ جیغ می

شوی مضحکانه ی عسل و علی کالفه شده، لباس 

 گوید:پوشیده سمتم آمده و می

خونمون؟ مامان اینا میخوان شب رسونی و میمن-

 بمونن.
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دهم و بدون خداحافظی از خانه ی سرم را تکان می

زنم. خیلی عصبی ام! آنقدر زیاد که قطعا عمو بیرون می

دهم، تا اولین کاری که بعد از رفتن به خانه انجام می

 ساعت ها مشت کوبیدن به کیسه بوکسم است!

 

 قندسیاه #
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زنم که آنقدر در سرم با خودم حرف می ام طول راه،تم

خواهم به سروین برای گند شوم. هرچه میخسته می

 شود! شود که نمیکاری امشبش حق بدهم، نمی
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اگر سروین واقعا چنین دختری بود، حرفی نبود، ولی 

دانم! رفتن به خانه من این کار ها را از سروین بعید می

را از سروین  شدن با عسل ی عمویم و دهان به دهان

رود که سروین فقط برای دانم! در کتم نمیبعید می

زدن حرفش به علی به آنجا رفته باشد. این کار را 

توانست به هزار شکل دیگر انجام بدهد! قصدش می

چه بود؟ دیدن علی؟ کم کردن روی عسل؟ چزاندن 

 من؟

 

نگاهم کنم. کشم و دنده را عوض میپوف کالفه ای می

دوزم و خودم را برای افکار ن روبه رویم میرا به خیابا

کنم. به گمانم دیوانه شده ام! مضحکانه ام مواخذه می

 سروین چرا باید من را بچزاند؟
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 شب سختی بود برات.-

 

شوند و سمت لیال چشمانم بی اختیار ریز می

. لحن جدی و چرخند. او نگاهش به رو به رو ستمی

جمله اش بی گویند که حسش می صورت عاری از

 منظور بوده!

 

 دهم:دهم و جواب میحواسم را به رانندگی ام می

 نه اونقدر!-

 

 نشیند.صدای نیشخندش در گوشم می

حداقل جلوی من ادای آدمایی که هیچی واسشون -

 مهم نیست رو در نیار!
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شوند. لیال همیشه من را لب هایم به هم دوخته می

 کند!میشگفت زده 

ش. اینجوری که از خانوادش نگران سروین نبا-

تعریف کرده برام، اعتمادشون به سروین ستودنیه. 

پس قطعا با چهار تا شر و ور عسل این اعتماد از بین 

 نمیره!

 به سروین حق میدی؟-

 

پرسم چون دیگر مغزم گنجایش فکر این سوال را می

سروین کردن در مورد این قضیه را ندارد! به اینکه 

 کنم اشتباه کرده؟ا من فکر میواقعا اشتباه کرد ی

خواد من دیروز باهاش حرف زدم. وقتی بهم گفت می-

بیاد... خب راستش خیلی تعجب کردم. دلیلش رو که 
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خوام بیام به همشون خیلی رک ازش پرسیدم گفت می

بگم که همه چی بین من و علی تموم شده. من قانع 

نش کردم و اینقدر از زیر زبونشدم! اینقدر ازش سوال 

حرف کشیدم تا باالخره رسیدم به یه چیز! اون 

خواست به همه ثابت کنه دلیل جداییش از علی می

زندان افتادنش نبوده. گفت پشتم خیلی حرفه. توی 

بیمارستان، بین رفیقای مشترکم با علی و حتی در و 

همسایه. همه میگن طرف چون دکتر بود و پولدار، 

ر افتاد زود گذاشتش امزد کرد اما تا توی دردسباهاش ن

کنار. حتی حاضر نشد چند ماه صبر کنه. گفت 

خواستم ثابت کنم جداییم از علی بخاطر کاری بود می

که باهام کرده بود نه بخاطر اینکه افتاده بود زندان. اگه 

حاال که علی برگشته و تبرئه شده و دوباره به همه ی 

ه، جلوی همه بگم چیزی اون آپشنای جذابش رسید

گردم، به همه ثابت ت نمیشه و به علی بر نمیدرس
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میشه من بخاطر اینکه توی دردسر افتاده بود ولش 

 نکردم.

 

 قندسیاه #

 425پارت#

 

 شوم!شوم! با هیچکدام از اینها قانع نمیقانع نمی

تونست یه جور دیگه بیان کنه. مثال زنگ این رو می-

ه. یا باهاش قرار بذاره و بگبزنه به علی بهش بگه. 

 حتما باید پا میشد میومد تا جنگ بشه؟

منم بهش همینو گفتم. اما یه جوابی داد که تا حد -

شناسم. اگه زیادی قانعم کرد. گفت من علی رو می

بهش اینارو بگم به هیچکس نمیگه. به هیچکس نمیگه 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خوره و خوامت. به غرورش بر میسروین بهم گفته نمی

خوام و دیگه نمیش بقیه میگه من سروین رو تازه پی

اسمش رو نیارید جلوم. گفت اگه بیام و توی مهمونی 

چرخه و جلوی همه این حرف رو بزنم، دهن به دهن می

 رسه. اینجوری دل منم خنک میشه!به گوش همه می

 

 خندم. متاسف و عصبی!می

گرفته این  پس بگو! سروین خانم از سر کینه ای که-

خواست غرور علی رو می نک بازیارو شروع کرد.خاله ز

جلوی همه خرد کنه بلکه دلش آروم شه. شایدم 

خواست یه تو دهنی به عسل بزنه تا خنک بشه. می

 آره؟

 

 دهد.شاید باال می
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اینارو تو باید بیشتر بدونی. چون مدت زمان بیشتری -

گذرونی. ولی به نظر نباید همه ی رو باهاش می

یی که تقصیرارو انداخت گردن سروین. تا اونجا

فهمیدم سروین آدم کینه ایه. کسی که کینه ای باشه 

تونه ببخشه. کسی که راحت نتونه به راحتی نمی

ببخشه فکرش مدام درگیره اونیه که نبخشیدتش. 

خواد تقاص دادن اون طرف رو ببینه. شاید چون می

لی و عسل خواست اینکارارو بکنه تا از عسروین می

آروم بشه و رها کنه. تقاص دل شکستش رو بگیره. تا 

تا فکرش درگیر نباشه. تا دیگه هیچوقت از یادآوری 

فهمی چی میگم؟ متوجه کار علی و عسل بهم نریزه. می

 منظورم میشی؟
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کنم این حرف ها، حرف سروین چرا احساس می

 نیست، بلکه حرف دل لیالست؟

 تو خودتم همینطوری؟-

 

ه من اندازم. بدون پلک زدن، ببه صورتش می نگاهی

 زل زده. 

توام برای اینکه کینه ی یکی رو از قلبت پاک کنی و -

 گیری؟آرامش پیدا کنی، ازش تقاص می

 

با لب هایی جمع شده، نگاه پر حرفش را از چشمانم 

 چرخاند.گرفته و سرش را سمت پنجره می

 نه!-

 مطمئنی؟-
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 دهد:پرخاشگرانه جواب می

 مطمئنم یزدان! -

 

طول این سالها بار ها از من  خواهم بگویم تو درمی

دانم چرا آرامش نیافتی! اما به تقاص گرفتی، فقط نمی

 گویم:جایش فقط می

 زنی ببینی تو چه حالیه؟یه زنگ به سروین می-

 

شوم. گیرم و مجبور به نگاه کردنش میجوابی نمی

م را به معنای کند. سردارد عجیب و پر حرف نگاهم می

 ی گوید:دهم که متکان می "چیه"
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گفت، خودت همیشه همینطور بودی. دلت یه چیز می-

خواستی بگی حالم خوب نیست، جاش قلدر یه چیز. می

ترسیدی، اما آوردی که بگی خیلی خوبم. میبازی در می

شد، اما داشتی. دلت تنگ میفاز شجاع بودن بر می

دی. از بچگیت ذره ای داخودتو بی اهمیت نشون می

نگران سروینی، اما بهش زنگ  فرق نکردی. تالنم

 زنی تا فکر کنه که واست مهم نیست!نمی

 

دوست دارم محکم "چرخید تا بگویم کاش زبانم می

بغلت کنم، اما بهتره که فکر کنی عالقه ای به نزدیکی 

 !"باهات ندارم

 

 قندسیاه #

 426پارت#



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

** 

اتاق مربع شکل بی پنجره آن هم منتظر ماندن در این 

کند، برایم دهد و نفسم را تنگ مینا می وقتی که بوی

ابدا قابل تحمل نیست اما مجبورم که تحمل کنم! برای 

داد دیدن کسی که جواب خیلی از سواالتم را می

مجبورم که روی همین صندلی سفت آهنی نشسته و 

 صبر به خرج بدهم!

 

کنم و نگاهی به ساعت میدکمه ی اول پیرهنم را باز 

قیقه ای هست که منتظرم و هیچ اندازم. بیست دمی

خبری نیست. از منِ صبور این حجم از کالفگی بعید 

است اما از طرفی هم از منی که دیشب پلک روی هم 
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نگذاشته ام و تمام شب را به دعوایی که اتفاق افتاده 

 بود فکر کردم، هیچ چیز بعید نیست!

 

در، چشم از دستان در هم پیچیده ام  با شنیدن صدای

دوزم. میز آهنی گذاشته ام گرفته و به در می که روی

در آهنی با صدای قیژی باز شده و کسی که باور 

کنم کتایون حریرچیان باشد، دست بند به دست و نمی

شوند. سربازی که همراه با زنی چادری وارد اتاق می

بسته و من پشت در ایستاده بود در را به رویمان 

وجود وضعیت رقت  نگاهم را به صورت کتایونی که با

انگیزی که در آن قرار دارد هنوز هم با غرور نگاهم 

مانم تا شوم و منتظر میدوزم. از جا بلند میکند میمی

نشیند، زن چادری کمی روی صندلی بنشیند. وقتی می

ایستد. کتایون دست هایش را روی میز دور از ما می
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ا دانم از کجشود. نمیرد و به آنها خیره میگذامی

شروع کنم و چه بگویم! برای شروع گلویم را صاف 

 زنم:کنم و لب میمی

 کردم یه روزی اینجا هم رو مالقات کنیم!فکرشو نمی-

 

 گیرد.چشم از دستانش نمی

 کردم!ولی من فکرش رو می-

 

 کشد.پرند و او نگاهش را باال میابروهایم باال می

ات به دونستم! نگاز همون روزی که اومدی خونم می-

من مثل مجرما بود و خوب بهت تبریک میگم! موفق 

شدی همه چی رو بندازی گردن من. تو و اون وکیل 

آشغالت خیلی قشنگ تونستید قاضی رو متقاعد کنید 
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که همه چی زیر سر من بوده. سرتونم مثل کبک 

 بینید. کردین زیر برف و نخواستید واقعیت رو ب

 

در این مکان، من  کند! حاال ولحظه ای مغزم هنگ می

 کسی نیستم که باید طلبکار باشم؟

 

شوم و با خونسردی تمام به کتایونی که از جا بلند می

 گویم:کند میپر نفرت نگاهم می

اومده بودم اینجا تا کمکت کنم. تا شاید چیزایی رو -

 .بهم بگی که خیلی زود از اینجا نجاتت بدم
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شوم. دستانم را روی میز گذاشته و سمتش خم می

پوزخندم را سمتش روانه کرده و با لحنی که ترس به 

 زنم:دلش بیندازد لب می

ولی تو لیاقتت اینه که اینقدر اینجا بمونی تا موهات -

ندازم دورت رنگ دندونات بشه. اگه االنم دست نمی

فقط به گردنت و اونقدر فشار نمیدم تا جونت در بیاد، 

نجست آلوده  خوام دستم به خونخاطر اینه که نمی

شه. وگرنه بخاطر کشتن نسیم و نسبت دادن واژه ی 

تونم باهات آشغال به رفیقم کمترین کاری که االن می

 بکنم اینه که تک تک استخوناتو بشکنم.
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یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ترسد، که چهره اش حالت تمسخر به نه تنها نمی

 خورند:گیرد. لب های کج شده اش تکان میمیخودت 

تونی قل یه جایی تهدیدم کن که بدونم میحدا-

 حرفاتو عملی کنی. نه اینجا! 

 

برم تا فقط خودش صدایم را صورتم را جلو تر می

 بشنود.

شاید خودم نتونم بالیی سرت بیارم، ولی دارم -

دستم به خوام کسایی رو که بتونن. اما گفتم که... نمی

خون نجست آلوده شه. تو حتی لیاقت مرگم نداری. 

 باید بمونی اینجا عذاب بکشی!

 

شوند و لب هایش از حرص روی هم فشرده می

کاوند. از پشت نگاهش پر خشم تر از همیشه من را می
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روم. درست لحظه ای آیم و سمت در میمیز بیرون می

به گوشم کوبم تا در را باز کنند، صدایش که به در می

 رسد:می

ن بخاطر اصال شد فکر کنید به اینکه یه بچه اال-

پاپوشی که شما برای پدر و مادرش درست کردید، بی 

 پدر مادر شده؟ اصال عذاب وجدان گرفتید؟

 

کشم تا فشارم و نفس عمیق میپلک روی هم می

 آرامشم را حفظ کنم.

 

ش خواهم از درِ باز شده بیرون بروم که اینبار صدایمی

 رسد:با لحنی التماس گونه به گوشم می

 نمیدی؟ وجدان نداری نه؟  کری؟ چرا جواب-
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چسبند. کتایون با صدایی لرزان پاهایم به زمین می

 گوید:می

من نسیم رو نکشتم. به جون بچم نکشتم. چطور -

 تونید اینقدر کثیف و حیوون باشید؟می

 

ش سمتش چرخیده و مثل ببری زخمی، اویی که از جای

 کنم.بلند شده و جلو آمده را نگاه می

ین من چرا باید همچین حماقتی یکم فکر کن بب-

کشتم؟ اصال چرا باید میومدم کردم و نسیم رو میمی

 خونه ی تو دزدی؟ کم پول داشتم؟ 

 

 زنم:با خشم پوزخند می
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گردنبند آسو رو فراموش کردی خانوم حریرچیان؟ -

ین همین گردنبند هوم؟ یادت رفته که یه گردنبند ع

ی این رو توی گردن دخترت بوده؟ یادت رفت که وقت

توی دادگاه گفتم پلیسا ریختن توی خونت و گردنبند 

 رو پیدا کردن؟

 

چشمانش دیگر غرور ندارند! فقط و فقط غم و ترس و 

 اشک دارند!

 من اون شب اونجا نبودم!-

 

خواهم! همین که بگوید چه کسی امشب همین را می

 ده!آنجا بو
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کنم روی کشم و اشاره میقدم هایم را سمتش می

ی بنشیند. با تعلل به صندلی اش برگشته و دست صندل

کشد های دست بند زده شده اش را روی صورتش می

 تا اشک هایش را پاک کند. 

 

لبم را با زبان خیس کرده و به دقت کتایون را زیر نظر 

باشد!  توانم باور کنم که او کاره ایگیرم. نمیمی

و من گوید که او قاتل نیست می احساسم این را به من

 توانم نسبت به احساس شدیدم بی تفاوت باشم.نمی

 پس بهم بگو امشب کی اونجا بوده!-
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زنند. کشد. چشمانش دو دو میسرش را یکباره باال می

 گوید:دهد و میآب گلویش را فرو می

 دونم!نمی-

 دونی؟نمی-

 نه!-

 

 دهم.ابرو باال می

 آسو خالته. درسته؟-

 

 کنم.کند. لب کج میزده نگاهم میشوک 

آسو خالته و گردنبندش افتاده توی خونه ی من. مدل -

همون گردنبند هم گردن دخترته. خب حاال تو بگو... 
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کردی که نه خودت کاره ای اگه جای من بودی، باور می

کسی که پشت همه ی این ماجراهاست رو هستی و نه 

 کردی؟شناسی؟ هوم؟ باور میمی

 

کشد تا لب همچنان گرد و ناباورند. طول می چشمانش

 از هم باز کند و با صدایی ضعیف بگوید:

 از کجا معلوم اگه بهت بگم... کمکم کنی؟ -

از تو بعیده! از تویی که این همه ادعات میشه بعیده! -

این ماجراست پیدا کنم، اگه  من اگه کسی که پشت

 مونی؟ نه! بدمش دست پلیس، تو دیگه اینجا می

 

 بینم.در نگاهش ترسی مبهم می
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تونم بهت بگم! اگه نتونستی بگیریش، اگه همه نمی-

 چی برای من بدتر شد چی؟

 پس معاملمون اینجوری نمیشه.-

 

 گوید:خواهم از جا بلند شوم که میمی

رمش واست. خودم کت بسته بیارم بیرون. خودم میا-

 تحویلش میدم بهت.

 

تمسخر باال رفته اند،  دست به سینه، با ابروانی که از

 کنم.لب کج می

 کنی خیلی زرنگی؟ فکر می-

 

 اند!نگاهش و صدای لرزانش پر از التماس و خواهش
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تونم از خودم بخدا راست میگم. من داخل اینجا نمی-

محافظت کنم. اگه لوش تونم از بچم محافظ کنم. نمی

بدم و بالیی سر من و بچم بیاد چی؟ ولی اگه بیرون 

 تونم از خودم و بچم محافظ کنم!باشم میاینجا 

 

روند. کتایون از سیخونک زدن به اخم هایم در هم می

 کشد!وجدانم دست نمی

تونه درست بخدا بچم بدون من میمیره. با کسی نمی-

خودم غذا  ارتباط بگیره. از دست هیچکس جز

کنه. خیلی به من خوره. با همه جز خودم لج مینمی

تونی شوهرم که توی زندانه و میست. اصال وابسته

 اون رو گرو بگیری. 

از کجا معلوم شوهرت اصال برات اهمیت داشته -

 باشه؟
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 کند.گیج نگاهم می

از اون موقع تا حاال فقط حرف خودت و بچت رو -

زنی. یه بار نشد بگی شوهرم. انگار اصال برات مهم می

 نیست که پای اونم وسطه! 

 

 نگاهش را بخوانم!توانم ترس خیلی خوب می

ببین خانوم کتایون حریر چیان. با بچه طرف نیستی! -

از کجا معلوم تا پات نرسه بیرون گم و گور نشی؟ 

.. من وقت زیادی ندارم. اگه بخوام تورو بیارم بعدشم.

بیرون طول میکشه. باید رضایت خانواده ی نسیم رو 

رسه تو بیشتر دنبال اینی که وقت بگیرم. به نظر می

ری. هوم؟ همدستت ازت خواسته؟ که سر منو گرم بخ

کنی؟ ببین منو... هرکاری کنید، هرچقدرم زور بزنید، 
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الشید نمیرسه! حتی اگه دستتون به اون چیزی که دنب

 بعد نسیم منو هدف بگیرید.

 

حالت صورتش و نگاهش نشانی از تعجب کردن 

 داند!دهد. پس قضیه ی فلش را مینمی
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 گویم:شوم و با جدیت تمام میاز جا بلند می

اگه خواستی باهام حرف بزنی بهم خبر بده. ولی اگه -

، اشهدت رو بخون. چون دیدی حرفی واسه زدن نداری

کنم که خودت نسیم رو کشتی. و اون اون موقع باور می
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کنم. قسم موقع خودم با همین دستام تیکه تیکت می

رو بکنم و اگه بهم ثابت کنی خوردم با قاتل نسیم اینکا

 کنم!کار خودت بوده، مطمئن باش کاری که گفتم رو می

 

و وقتی در کوبم روم. به در میچرخم و سمت در میمی

شود، درست لحظه ای که دارم از اتاق به رویم باز می

زند که ابتدا به آن شوم، کتایون حرفی را میخارج می

اتاق خارج شده و  دهم. اما درست وقتی ازاهمیت نمی

کشم، آرام آرام قدم های محکمم را روی زمین می

ایستم و کشد. سر جایم میترس تمامم را در خود می

مانم و زیر لب زمزمه ت به نقطه ای خیره میمنگ و ما

 کنم:می

 زر میزنه! -
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ایستم. سرگردان افتم و دوباره میدوباره به راه می

را از آن بیرون کشیده  برمیگردم و به اتاقی که کتایون

کنم. خالف سمتی که من ایستاده ام اند نگاه می

کنم و نفس بریده، چشم روند. از پشت نگاهش میمی

گیرد و آب گلویم کنم. صدایش در سرم جان میمیریز 

نشینم و دهم. روی صندلی کنار دستم میرا فرو می

نگاهم را از پشت به کتایونی که کم کم دارند از دیدم 

دوزم و جمله های معنا دارش را به شود میخارج می

آورم و قلبم با جرقه ای که آورم. به خاطر میخاطر می

 ایستد!درجا می شود،در سرم زده می

پشت همه ی این اتفاقا، کسیه که با وجود اختالفای "

 "بینتون بیشتر از همه بهش اعتماد داشتی.
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سانم و سوار ردانم خودم را چطور به ماشینم مینمی

دارم. کنم در هوا قدم بر میشوم. احساس میمی

کشد که دروغ است! صدایی در سرم مدام جیغ می

بلوف و بهتان است! محال است که کتایون راست گفته 

باشد. صدایی دیگر اما... نفرت عمیق لیال را به من یاد 

باشد؟ نکند لیال کاری کرده کند. نکند راست آوری می

 باشد؟ 

 

گذارم و دندان روی هم م را روی فرمان میسر

فشارم. خواهش میکنم خدا! اینبار نه! اینبار دیگر می

توانم مقابل خودم سر افکنده شوم. با خیانت نمی

اطرافیانم من را امتحان نکن! من طاقت این یک مورد 

 را ندارم!
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ارم از جیبم بیرونش خورد. دوست دگوشی ام زنگ می

ایین بدهم و داخل خیابان پرتش کشیده، پنجره را پ

کنم. سپس ماشین را روشن کرده و به جایی بروم که 

هیچکس نباشد. تا مدتها تنها باشم و فقط فکر کنم. 

توانستم فقط نفس راحت بکشم و آرام باشم. کاش می

سر این طناب را رها کنم و دیگر دنبال کسی که نسیم 

 شد آن فلش لعنتی راشته نباشم. کاش میرا ک

شد مغزم را از سرم بیرون کشیده و بسوزانم. کاش می

تمام اطالعات رویش را به طور کامل پاک کنم و زندگی 

شد که ام را از اول شروع کنم. یا حداقل... ای کاش می

به زندگی کردن ادامه ندهم. همه چیز را همینجا متوقف 

همه چیز نباشم! اگر واقعیت را کنم تا شاهد بدتر شدن 

و زندگی ام از این هم نکبت بار تر شد چه فهمیدم 

 کنم؟
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زنگ گوشی قطع شده و کمی بعد، دوباره شروع به 

کند. باالجبار گوشی را از جیب پالتویم زنگ خوردن می

کنم. سروین بیرون کشیده و صفحه اش را نگاه می

دیشب نه جواب پیام هایم را داده است. سروینی که از 

نه زنگ هایم را. من به حرف لیال گوش کردم و  بود و

غرورم را کنار زدم و با وجود ناراحتی ام چندین بار 

سراغش را گرفتم، ولی سروین حتی حاضر نشد من را 

از نگرانی در بیاورد. چقدر دلم بیشتر از همه چیز و همه 

 ه!کس، از سروینِ بی رحم شده، گرفت

 الو؟-

 سالم.-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

یزی که روی شیشه ی ماشین نگاهم به قطره های ر

کند و به این شانس گند، لعنت افتند گیر میمی

 فرستم! باران آن هم حاال، نوبر است!می

 سالم. کاری داری؟-

 

 صدایم به شدت گرفته و بی اندازه جدی و سرد است!

 

 دهد:سروین با مکث کوتاهی جواب می

 خوبی؟-

 

د پرسشوم! از این سوال مسخره ای که میعصبی می

شوم! اگر خوب بودنم برایش مهم بود، از عصبی می
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کرد. خوب بودن و دیشب خون من را در شیشه نمی

 نبودن من برای هیچکس مهم نیست!

 کارت همینه سِروین؟ -

 پرسم؟چرا اینقدر عصبی ای؟ بده دارم حالت رو می-

 

ا گنجایش بحث زنم. با این حال، واقعنیشخند می

 .کردن با سروین را ندارم

یه چند روزی دور و بر من نباش. اینقدر سگم که -

خوام باعث ممکنه هر حرفی از دهنم در بیاد. نمی

 ناراحتیت بشم پس خودت سمتم نیا. خدافظ.

 یعنی چی یزدان؟ باید حرف...-
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کنم و ادامه ی جمله اش را تماس را قطع می

شنوم. قطره های باران با شدت بیشتری به شیشه نمی

می کوبند. راه گلویم بسته شده و دلم های ماشین 

خواهد با تمام جانم گریه کنم. چرا اشکم در می

آید؟ کتایون چرا آن حرف را زد؟ چرا منِ احمق به نمی

زعبالت کتایون فکر لیال شک کرده ام؟ چرا دارم به خ

کنم؟ چرا حالم اینقدر بد است؟ رضا گفته بود می

اشد، لیال شب احتمالش زیاد است که لیال کاره ای ب

اتفاق خانه نبود. با وجود آنکه نسیم را بیشتر از همه ی 

دوستانش دوست داشت، اما آن شب ترجیح داده بود 

که پیش دوستان دیگرش باشد. بیشتر از هرکس 

ی مرگ نسیم خودش را آزار داد! من و رضا دیگری برا

حدس زده بودیم کسی که به نسیم چاقو زده از کارش 

ن آمبوالنس خبر کرده. شاید چون پشیمان شده چو

نسیم را خیلی دوست داشته پشیمان شده. چه کسی 
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توانست کلید خانه ی مارا جور کند؟ چه بهتر از لیال می

رد؟ چرا من دارم به کسی به اندازه ی لیال از من کینه دا

کنم؟ چرا من دارم به این مزخرفات این چیز ها فکر می

 م کنی؟شود کمککنم؟ خدایا میفکر می
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کنم، وقتی ماشین را روشن کرده و شروع به حرکت می

بارد. به یک چیزی نیاز دارم! یک باران بی رحمانه می

 تواند؟ن یلدا میچیزی که بتواند کمی آرامم کند. ماما
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کشد. به گمانم مغزم خط قرمزی روی مامان می

کوچکی  فراموش کرده ام که من دیگر آن پسر بچه ی

گذاشتم و او آنقدر نیستم که سر روی پای مامان می

برد. خیلی چیز ها تغییر کرد که خوابم مینوازشم می

 کرده است! خیلی چیز ها!

 

ن را از روی برف پاک کن بی وقفه قطره های بارا

کند و من با حالی خراب در خیابان ها شیشه پاک می

رانم. هم میخورد و من باز رانم. گوشی ام زنگ میمی

خیابان ها لغزنده است و دیدم به خیابان با وجود باران 

 شدید خیلی بد است.

 

پشت همه ی این اتفاقا، کسیه که با وجود اختالفای "

 "اد داشتی.بینتون بیشتر از همه بهش اعتم
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کنم خورد و احساس میگوشی بی وقفه زنگ می 

اش شوند. کمحتویات معده ام به نای ام حمله ور می

 کنار خیابان نگه دارم و هر چه شنیده ام باال بیاورم!

 

دانم دارم شود. نمیماشینی از کنارم با بوقی بلند رد می

ست!  گوشی دوباره رانم که اینقدر شاکیچطور می

خورد و من با عصبانیت از روی صندلی کنار یزنگ م

کنم و اسم دارم. صفحه اش را نگاه میدستم برش می

بینم. برای جواب دادن، چند ثانیه ای میسروین را 

دهم و به کنم و درست وقتی جواب میمکث می

گوید، با صحنه ای مقابل ای می "بله"عصبانیت 

تم رها شوم که گوشی از میان دسچشمانم مواجه می

فشارم و فریاد شود. با تمام قدرت پدال ترمز را میمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بعد کشم. ماشین روی زمین خیس کشیده شده و می

 ایستد.از لحظاتی باالخره می

 

توانم سرم را باال بکشم و مقابلم را نگاه از ترس نمی

ترسم بچه ای که ماشینم داشت با تمام کنم. می

 رفت را نبینم!سرعت به سمتش می

 

ا فکر به آنکه صدای برخوردش به ماشین را نشنیده ب

 کنم خدا در اینکنم و احساس میام، مقابلم را نگاه می

دهد. پسرک هفت هشت ساله با لحظه دنیارا به من می

ترس در خودش جمع شده و دست هایش را روی 

 صورتش گذاشته.
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نفس نفس زنان، با تنی لرزان از ماشین پیاده شده و 

کند و لباس روم. دارد گریه میتش میبه سرعت سم

 هایش از باران خیس خیس اند. 

 

صبانیت گیرم و با ترس و عشانه هایش را می

 پرسم:می

 زدم چی؟چرا اومدی وسط خیابون بچه؟ اگه بهت می-

 

شود. ماشین ها بوق صدای گریه اش بلند تر می

شوند. بازوی زنند و به سرعت از کنارمان رد میمی

 گویم:بچه را گرفته و اخمالود و عصبی میپسر 

بیا سوار ماشین شو. خیس خیسی. واسه چی تو این -

 ؟بارون تو خیابونی
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بخاطر شوکی که از سر گذراندم، کمرم گرفته. بچه ای 

گوید، سوار کند و چیزی نمیکه همچنان گریه می

کنار خیابان افتم. کمی جلو تر کنم و راه میماشین می

 پرسم:ایستم و دوباره میمی

 چرا گریه میکنی؟ ترسیدی؟-

 

د. شوهمان لحظه صدای زنگ گوشی ام بلند می

شوم و از کف آید. دوال میصدایش از زیر صندلی ها می

دارم. سروین است! به محض آنکه ماشین برش می
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دهم صدای گریه آلود و ترسیده ی سروین جواب می

 د.نشیندر گوشم می

 یزدان؟ یزدان خوبی؟ -

اگه تو بذاری خوبم. زنگ زدی نزدیک بود بزنم به یه -

چرا همش یجوری  بچه. نگفتم بهم زنگ نزن سروین؟

 خوای بری رو مخ من؟می

 

انگار اصال لحن عصبی و تیز من برایش مهم نیست که 

 گوید:همچنان با گریه می

 وای خدا... مردم و زنده شدم! خودت خوبی؟ چیزیت-

کنه؟ کجایی االن؟ آدرس بده نشده؟ جاییت درد نمی

 بیام پیشت.

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

که  کشم و بچه ایدستم را کالفه روی پیشانی ام می

کنم. کاله قرمز گریه هایش آرام تر شده نگاه می

رنگش کامل خیس شده. جای شکرش باقی است که 

کاپشن به تن دارد. شلوارش هم تا حد زیادی خیس 

اند. دوباره در دلم خدا را  شده و کفش هایش هم گلی

کنم و خطاب به برای آنکه اتفاق بدی نیفتاد شکر می

 گویم:تر میسروین، اینبار با لحنی آرام 

 خوبم. تو بیای اینجا چیکار؟ -

 خوام بیام پیشت.گیره. میاینجوری دلم آروم نمی-

 

حیف که حوصله ی کل کل ندارم وگرنه جواب دندان 

 شکنی برایش داشتم. 
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کند. سمتش خم شده و سر بچه همچنان گریه میپ

 کنم به نرمی صحبت کنم:سعی می

بیرون بارونه  مامان بابات کجان؟ خونتون کجاست؟-

تونی اینجوری بری. بگو مامانت کجاست ببرمت نمی

 پیشش.

 

تواند شود. نکند از شوک نمیباز هم جوابی عایدم نمی

 حرف بزند؟

 الو سروین...-

 جانم؟-

ببین این بچه ای که نزدیک بود بزنم بهش، حرف -

کنه. گوشی . انگار ترسیده. فقط گریه مینمیزنه با من

باهاش حرف بزن ببین به تو چیزی  رو میدم بهش تو
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میگه یا نه. ازش بپرس مامان باباش کجان. خونشون 

 کجاست. گوشی یه لحظه...

 

گوید. گوشی را روی گوش پسر ای می "باشه"سروین 

مانم. انگار سروین دارد گذارم و منتظر میچه میب

زند که آرام آرام، گریه ی پسرک کم و کمتر حرف می

کشد تا پسر بچه با دقیقه طول می شود. شاید چندمی

 من و من بگوید:

 نمی... دونم...-

 

گیرد. بی اراده، لبخندی محو روی لب هایم شکل می

 آورد!سروین سنگ را هم به صدا در می
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 یاسین...-

 

گوید. کم کم نفس به گمانم نامش را به سروین می

زم شروع به گردد و مغهایم به حالت عادی بر می

خواست با این اتفاق به کند. شاید خدا میپردازش می

شود اوضاع بدتر از این من نشان بدهد که همیشه می

 هم باشد!

 

 ... یهو گمش کردم...با مامانم... اومده بودم بیرون-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 کارم در آمد! حاال باید دنبال مادرش هم بگردم!

 آره... بلدم.-

 

کرده و من گوشی  درست همین لحظه، با ترس نگاهم

 دارم.را از روی گوشش بر می

 الو سروین...-

یزدان میگه آدرس خونمون رو بلدم. ببرش به آدرسی -

بال که میگه تحویلش بده به خانوادش. بعدشم بیا دن

 من.

 

 غرم:با حرص زیر لب می

 آژانسم شدم!-
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غر نزن. نگاه کن چقدر اخمو و بد اخالقی که این بچه -

ه باهات حرف بزنه اصال. از اونورم تو تورو دیده ترسید

 شوک بوده دیگه بدتر.

 

چپ چپ به پسر بچه که نامش یاسین است نگاه می 

 کشم.کنم و پوف کالفه ای می

بکن. بعدشم بیا دنبالم. باید حرف کاری که گفتم -

 بزنیم.

 

 دهم:مصمم و جدی جواب می

تو حرف داشتی با من، دیشب جواب زنگا و پیامام رو -

 ادی. مید
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نیاز داشتم تنها باشم یزدان. حالم خوب نبود. لطفا -

 درک کن و اینقدر غر نزن. 

 

 همیشه من باید دیگران را درک کنم. چقدر جالب!

 

رسانم و به آدرس ین به انتها میتماسم را با سرو

روم. با دهد میدست و پا شکسته ای که یاسین می

اسین را به کنم و یشان را پیدا میهزار مکافات خانه

گوید پدر . خواهرش میدهمخواهر بزرگش تحویل می

و مادرم برای پیدا کردن برادرم همچنان در خیابان ها 

و درست موقع کند سرگردان اند. چند باری تشکر می

 کند.رفتن، یاسین صدایم می

 عمو...-
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افتم. اخم کنم و به یاد حرف سروین مینگاهش می

زنم. خندی به روی پسر بچه میکنم و لبهایم را باز می

 گویم:سپس روی کمر خم شده و می

 چیه؟-

 ممنونم که من رو رسوندین!-

 

شود. لپش را از مودب بودنش، لبخندم عریض تر می

 گویم:م و میکشمی

به جبران اینکه ترسوندمت. ترسیده بودم از اینکه -

خواستم باهات بد امکان داشت بزنم بهت، وگرنه نمی

 نم. اخالقی ک
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ایستم. دهد و من صاف میبا لبخند سرش را تکان می

دستی روی سرش کشیده و با جفتشان خداحافظی 

 روم.کنم و بر می گردم و سمت ماشینم میمی

 

 قندسیاه #
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زنم، قبل از وقتی مقابل ساختمانشان روی ترمز می

بینمش که از آنکه تک زنگی روی شماره اش بزنم، می

ان بیرون آمده و با دیدنم سمت ماشین در ساختم

 آید. می
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کند. بی نشیند، زودتر از من سالم میدر ماشین که می

ردی آنکه حتی نگاهش کنم، زیر لب جوابش را به س

 افتم. دهم و راه میمی

 

رود و دلم صدای کتایون ثانیه ای از مغزم بیرون نمی

صد، شود. اگر یک درصد، فقط یک درمدام زیر و رو می

راست گفته باشد، من چطور قبول کنم که لیال اینکار را 

کرده باشد؟ چطور با این اتفاق کنار بیایم؟ چطور به 

این قضیه را بگویم؟ اصال مامان و بابا و فامیل و پلیس 

توانم این موضوع را به کسی بگویم یا  روی می

گویم گذارم و به هیچکس نمیاشتباهش سرپوش می

 چه کرده؟
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واقعا کاری کرده باشد و من سکوت کنم، خون اگر 

شود؟ اگر به پلیس بگویم و لیال را نسیم پایمال نمی

من شود؟ سامان که رفت، بگیرند، بابا چه حالی می

خرد شدن بابا را دیدم، حاال اگر لیال هم به جرم 

مشارکت در قتل یا حتی ارتکاب به قتل در زندان بیفتد، 

شود! خدایا تو ش صاف نمیشود؟ دیگر کمربابا چه می

 کنی مگر نه؟این کار را با من و خانواده ام نمی

 خوبی؟-

 

 دهم:کنم و جواب میکمی بخاری را زیاد تر می

 خوبم!-

موقع که زنگت زدم و بهم گفتی دور و برت  اون-

 اومدی!نباشم، اصال خوب به نظر نمی
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 دهم:نفسم را کالفه و پر صدا از بینی بیرون می

خوبم سروین! اون موقع هم بخاطر اینکه شب  گفتم-

 قبلش جوابم رو نداده بودی عصبی بودم. کجا برم؟

 

 دهد:با مکثی بلند، دمغ و گرفته جواب می

 بدونم!من چه -

 

اندازم. دست به سینه رویش را نیم نگاهی سمتش می

 سمت پنجره کرده.

 دونستی کجا باید بریم؟تو گفتی بیا دنبالم. نمی-

 

 کند.گاهم میعصبی ن
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کنه یکم اگه اخالقت قشنگ تر باشه آدم جرات می-

 باهات حرف بزنه.

 

کنم. دوست مالم و نفسم را فوت میپیشانی ام را می

م اگر سروین جای من بود، اخالقش چه دارم بدان

 شد!شکلی می

هوف هوف نکن یزدان. ناراحتی داری، گله داری، رک -

 دوا نمیشه ازمون.و راست بگو. با بد اخالقیت دردی 

 

کند بد اخالقی من بخاطر اوست! سروین گمان می

داند که در مغزم داند که من فکرم کجاست! نمینمی

 انگار بمب ترکیده!
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 کنم لحنم آرام تر از چند لحظه ی قبل باشد.یسعی م

سروین واقعا االن حوصله ی بحث کردن ندارم. -

 بذارش برای یه وقت دیگه!

 

 قندسیاه #
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گوید. دوست دارم او را برای ناهار به دیگر چیزی نمی

شناسم و فضای به شدت خوب رستوران سنتی که می

چه با خودم کلنجار و آرامش بخشی دارد ببرم، اما هر 

تونم فضای خارج از خانه را روم، بیشتر از این نمیمی

 گویم:تحمل کنم. برای همین با لحن خسته ای می

 وصله ی بیرون رو ندارم.بریم خونه؟ ح-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

ای گفته و تا رسیدن به خانه هیچ  "باشه"کوتاه 

شود. به خانه که صحبتی میانمان رد و بدل نمی

دهم و سپس شوفاژ هارا یرسیم سفارش غذا ممی

خواهد پالتویش را در بیاورد کنم. سروین میروشن می

 گویم:که می

 یکم صبر کن خونه گرم بشه بعدش در بیار.-

 

اهش چشمانم را هدف گرفته اند. خیره و بدون پلک نگ

چرخاند و با لحنی گرفته زدن چشم در صورتم می

 گوید:می

 زدان؟چرا از دیشب نگاهات اینجوری شده ی-
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 کاش سروین بفهمد حوصله ی حرف زدن ندارم! 

 

خواهم از کنارش رد شوم که سریع مقابلم می

و حاال بوی  ایستد. فاصله ی بینمان خیلی کمتر شدهمی

کنم و باید اعتراف کنم دلم عطرش را احساس می

 برای بوییدن گردنش خیلی تنگ شده!

دونم معذرت خوام. میبابت دیشب معذرت می-

تونم هیم فایده ای نداره، اما این تنها کاریه که میخوا

بکنم. دیشبم واقعا نه شرایط خونمون خوب بود، نه 

بدم یزدان. من  حال خودم مساعد بود که جوابت رو

 قصد نداشتم نگرانت کنم.

 

فشارم و دست به کمر با ولوم صدای لب روی هم می

 گویم:کمی می
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 ه؟یه پیام دادن خیلی سخت بود واست ن-

شد حتی سخت نبود ولی شرمنده بودم. روم نمی-

جوابت رو بدم. بخاطر اشتباه من آبروی توام رفت. 

 واسه توام حرف درست شد.

 

واهم راجع به دیشب و گند کاری اش خهرچقدر می

گذارد که گذارد! خودش نمیفکر نکنم، خودش نمی

 آرام باشم!

 همین؟ یعنی توجیهاتت که برای گندایی که دیشب-

 زدی همیناست؟

 

چشمانش مظلوم و پر از ندامت اند! اما ندامتش چه 

 فایده ای دارد؟
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 دونی من دیشب چه حالی رو گذروندم سروین؟می-

 

 روند.یش در هم میاخم ها

کنی من خیلی خوب من حالم از تو بدتر بود. فکر می-

 بودم؟

 

 خندم!بی اراده می

کنار بذار برم به خیلی جالبی سروین! برو کنار. برو -

کارم برسم. اگه این بحث رو ادامه بدی اصال به جای 

رسیم. چون من از دیشب تا به همین حاال، خوبی نمی

اتفاقات شب قبل آروم باشم.  خودم رو کشتم تا برای

 با دم شیر بازی نکن برو کنار!
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رود و من صورتش حاال پر از حرص شده! کنار می

 روم.به اتاقم میبرای عوض کردن لباس هایم 

 

 قندسیاه #
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شورم. پوشم و دست و صورتم را میلباس راحتی می

 گردم سروین را همانطور پالتو بهوقتی به سالن بر می

بینم. نیم رخش به سمت من تن، نشسته روی مبلی می

و دیدن اشک روی صورتش قابل تشخیص است. به 

کند، به سرعت میمحض آنکه حضورم را احساس 

کشد و رویش را خالف دستش را روی گونه اش می

سایم و چشم چرخاند. دندان روی هم میجهت می

 بندم. باید آرام باشم! باید!می
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 نشینم.نارش میسمتش رفته و ک

 سِروین؟-

 

چرخاند. مژه های فر خورده ی آرام سرش را سمتم می

گ خیسش مثل گربه ای چموش و وحشی به قلبم چن

 اندازد!می

 کنی آخه؟چرا گریه می-

 

لرزند و قلبم را همراه با چانه اش و لب هایش می

لرزانند! میان این همه بدبختی، با حسرت خودشان می

 ه کنم؟بوسیدن لبهایش چ
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. درسته حالم خوب نیست یزدان! آبروم رفت دیشب-

که کسی حرفای عسل رو باور نکرد، ولی برای اولین 

ی از دستم عصبی شده بود که حتی بار بابام جور

کرد. بتام که از اینکه داد. حتی نگامم نمیجوابمو نمی

من و با هم ارتباط داریم خبر داشت، کلی سرزنشم 

قت نشده بود سرزنشم کنه! قبول کرد. بتامی که هیچو

کنه. هر دارم اشتباه کردم، ولی هر آدمی اشتباه می

ه. هر آدمی آدمی ممکنه احساسی عمل کنه و خطا کن

ممکنه از سر نفرت، حرص، کینه یا هرچیز دیگه ای، 

 کارایی بکنه که ازش بعیده. جز اینه؟ ها؟ تو بگو.

 

روی دهم. سروین اشک فرو ریخته سرم را تکان می

گونه اش را پاک می کند و با بغض و لب های لرزان 

 دهد:لعنتی اش ادامه می
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یشتر از کنید؟ بپس چرا همتون باهام اینجوری می-

کنی؟ همه تو یزدان... تو چرا باهام اینجوری رفتار می

چرا از دیشب مثل غریبه ها شدی؟ نگاهات شده مثل 

و  همون اوال. سرد و عصبی. کو اون نگاه مهربون

خوای بخاطر یه اشتباه با من آرومت؟ یعنی می

 اینجوری بمونی؟

 

دهم و دستش را سرم را به چپ و راست تکان می

 گیرم.می

نه، قرار نیست باهات اینجوری بمونم ولی توقع هم -

نداشته باش که االن باهات مهربون باشم. اتفاقات 

 دیشب برای هیچکس به اندازه ی من سخت نبود!
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شود! کاش ومانه تر و غم آلود تر مینگاهش مظل

توانستم اتفاقی که افتاده را فراموش کنم و در می

است که من همین آغوشش بکشم، اما واقعیت این 

حاال هم که دستش را گرفته ام و دارم به آرامی حرف 

 زنم، از درون در حال فروپاشی ام!می

فکر کنم تا غذا برسه طول بکشه، اگه خیلی گشنته یه -

 یزی برات گرم کنم.چ

 

با سری پایین افتاده، نچی کرده و دستش را از دستم 

واهم از خدهم و میکشد. آرام سری تکان میبیرون می

 گوید:جا بلند شوم که می

دونی چیه یزدان... شماها همتون همیشه فکر می-

کنید فقط درد خودتون بزرگه! هیچکدومتون می

خاطراتی واسم  تونید بفهمید که منم دیشب چهنمی
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زنده شد. تموم حال بدی که علی بهم داده بود دوباره 

برام یادآوری شد. از اون طرفم عسل مدام چشم و 

اومد و دم گوش علی و مادرش و لیال پچ پچ برو میا

زنه فکر کرد. بعدشم که دیدمش داره با تو حرف میمی

کردم داره پیش توام ازم بد میگه. عصبی شدم. حالم 

کنم. بخدا منم یهو نفهمیدم دارم چیکار می بد شد.

دیشب عذاب کشیدم. از دیدن برق نا امیدی توی 

ابام، آتیش گرفتم. از اینکه چشمای تو و بتام و مامان ب

اینقدر جلوی همه کوچیک شدم و آبروم رفت آب شدم. 

 میشه تو حداقل درکم کنی؟

 

 قندسیاه #
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کردم و لش میاگر هر زمان دیگری بود، شاید بغ

گفتم هرچه تو بگویی! اما سروین بد موقعیتی را می

برای حرف زدن با من در نظر گرفته و هرچه گفتم این 

آن  بحث را تمام کن گوش نکرد. گوش نکرد و من یک

گیرم و با خشم و چهره ای از حرص و عصبانیت گُر می

 غرم:سخت شده می

 تو درکم کردی که من درکت کنم؟-

 

ورد! از صدای خشمگین و نگاه درنده ام جا خجا می

خورد و صدای متعجبش این را به خوبی نشان می

 دهد:می

 من چیکار کردم مگه؟-
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زنم و به جایی که دیروز نشسته بود اشاره پوزخند می

 کنم:می

خوام برم خونه ی دیروز اونجا نشستی و گفتی می-

عموت. من گفتم نه و تو هیچ توجهی نکردی. یک 

ظه به من فکر نکردی. فقط توی این فکر بودی که لح

یه جوری عسلو ضایع کنی و غرور علی رو له کنی. منو 

 کم کردی؟درک کردی؟ ها؟ در

 

لب هایش جمع شده اند و نگاهش ناراحت است، اما 

کند، چیزی جز وقاحت در صدایش وقتی لب باز می

 نیست!

ول تونستی یکم اصرار کنی. وقتی اونقدر راحت قبمی-

 کردی من فکر کردم برات مهم نیست. 
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کشم. آنقدر نفس گیرم و میموهایم را در چنگم می

ام! صدایم از خشم  عمیق کشیده ام که خسته شده

لرزد وقتی رو به سروین با ولوم صدای بلندی می

 گویم:می

یعنی تو بعد این همه مدت اخالق من رو نفهمیدی؟ -

دونی من کنم؟ نمیدونی من روی چیزی اصرار نمینمی

کنم تا دونی جون میتونم بزنم؟ نمینصف حرفامو نمی

دونی چقدر گفتن از احساساتم حرف بزنم؟ نمی

حساسم برام سخته؟ بعد تو توقع داشتی من دیروز ا

بهت بگم نرو؟ بگم سروین دوست ندارم بری توی 

مهمونی که علی هست؟ دوست ندارم بری چون اگه 

میری بیرون؟ بگم به اندازه ی ببینتت دیگه از کلش ن

کافی از اینکه دارم احساس علی رو نادیده میگیرم 

نذار؟ آره؟ حالم خرابه، تو دیگه منو توی منگنه 

 خواستی اینارو بگم؟ می
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شوکه، بی آنکه جیکش در بیاید و حتی پلک بزند، خیره 

 کند و من آرامش نمیابم!نگاهم می

من فکر نکردی. پاشدی رفتی اونجا و یک ثانیه به -

. مجبور شدم بخاطر اینکه رفته بودی منم پاشم بیام

ی مجبورم کردی حرفای عاشقونه ی آقا علی به جنابعال

رو بشنوم. بشنوم و همینجوری وایسم و نگاه کنم. 

مجبورم کردی جلوی روم بهت انگ بچسبونن و من 

خوامش و گوه فقط شنونده باشم. حتی نتونم بگم می

دومتون نیومده. تو مجبورم کردی. خوریش به هیچک

تو! دیگه واسه من از درک شدن حرف نزن سروین. تو 

وقتی خودت یه  دیگه واسه من از درک شدن حرف نزن

 کنی!لحظه منو درک نمی
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شوم و با حالی شوند، بلند میحرف هایم که تمام می

کشم. خراب، قدم های عصبی ام را سمت بالکن می

یده، در بالکن را باز کرده و پا عصبی پرده را کنار کش

 گذارم.برهنه پا به بالکن می

 

 قندسیاه #

 438پارت#

 

دستم را روی نرده ها می گذارم و وزنم را روی دست 

کشم و پلک هایم های عمیق می اندازم. نفسهایم می

شوند. سرما از کف پاهایم رسوخ روی هم فشرده می

قطه ای را در خواهد نکند و من مثل همیشه دلم میمی

این ماجرا پیدا کنم که حق را به سروین بدهم. او را 

  مبرا کنم و ببخشمش.
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درست در همین لحظه، حضورش را درست پشت 

کشد که کنم. ثانیه ای طول نمیسرم احساس می

افتند و دمپایی های جفت پالتویم روی شانه هایم می

 گذارد.شده ام را کنار پایم می

 

خواهد برگردد و داخل برود و تاده، میبا سری پایین اف

آید گیرم. سرش باال میتنهایم بگذارد که مچش را می

کنم افتد. یک آن احساس میو نگاهش در نگاهم می

کند. این چشم ها برای آنکه حق گرمای بدنم افت می

 را به سروین بدهم، بهترین توجیه اند!

 بمون!-
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بخندی محو شوند. با لچشمان سرخش پر از امید می

ایستد و خیره به شهر آلوده ی مقابل کنارم می

 شود. چشممان می

 ر درونگرا نبودی یزدان!کاش اینقد-

 

کنم و دست زیر پالتویم را روی شانه هایم صاف می

 دهد:کشم. سروین ادامه میبینی ام می

زدی. خوندن کاش همیشه حرفای دلتو بهم می-

ی باید بگذره تا یاد حرفات از نگاهات خیلی سخته. خیل

بگیرم چشمات دارن چی میگن. یعنی تا اون موقع من 

 ناراحتت کنم؟باید همینجوری 

 

این مظلومیتش، این چشم هایش که شبیه چشم های 

 گربه ی چکمه پوش اند، پدر قلبم را در آورده اند!
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 گیرم که لبخند بزنم.تمام تالشم را به کار می

 ی. بخشیدمت.خواد چشماتو اونجوری کننمی-

 

کند و خودش را نزدیک تر لب هایش را جمع می

 کشد.می

 کنی؟بغلم نمی پس اگه بخشیدی چرا-

 

اینبار لبخندم بدون خواست خودم روی لب هایم 

نشیند. این دختر استاد دلبری کردن و مخ زدن می

 است!
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اندازم و سمت خودم با دلتنگی دست دور شانه اش می

گیرد، سر شانه ام قرار میکشمش. سرش که روی می

کنم و بینی ام را پشت گردنش، می گذارم. کج می

خواهم دنیا در همین کشم و از ته دلم میعمیق بو می

لحظه متوقف شود! در همین لحظه ای که سروین را 

کنارم دارم و از هم دیگر دلخور نیستیم، لیال در خانه 

نشسته و هیچ مدرکی نیست که ثابت کند او کاری 

کرده، مامان و بابا حالشان خوب است و علی از زندان 

کردم، آنوقت دست یدر آمده! کاش قند سیاه را پیدا م

بردم در ساکت ترین نقطه گرفتم و میسروین را می

کردیم. کاش اصال دنیا و تا آخر عمر همانجا زندگی می

کردم که آن قند سیاهی نبود! کاش با نسیم ازدواج نمی

بیفتد. تا کی باید این ای کاش هارا ادامه اتفاق برایش 

 بدهم؟

 واسم حرف بزن!-
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 زنم:گذارم و لب میچانه ام را روی سرش می

 چی بگم؟-

حرفایی رو بزن که تا حاال بهم نزدی. که نتونستی -

 بگی. 

 

ست، اما خندم. سروین دختر به شدت باهوشیمی

 ود!شگاهی مثل االن، عجیب خنگ می

 خواستم بگم که تا االن گفته بودم خانوم دکتر!اگه می-
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کشد تا نگاهم کند و به این ترتیب سرش را باال می

گیرد. با شیفتگی صورتش از شانه ام کمی فاصله می

چرخاند و دستش را روی ته نگاهش را در صورتم می

 کشد.ریش بلندم می

 خندی دلم ضعف میره واست! وقتی می-

 

خشکد! چرا که با این جمله ی ی لب هایم میلبخند رو

زند ه سرم میسروین، قلبم چنان دیوانه شده که ب

 جوری ببوسمش که فراموش کند نفس بکشد! 

 

نگاهم را به سرعت از لب های صورتی خوش حالت و 

دوزم. سر وسوسه انگیزش گرفته و به روبه رو می

ست گیرد و من با دسروین دوباره روی شانه ام جا می
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شوم. دوباره دیگرم مشغول نوازش گودی کمرش می

 گوید:می

دوسم داری، توی ماشین گفتی یه شبی که بهم گفتی -

چیزایی هست که فقط باید بمونن پیش خودم، گفتی 

 اینجوری قشنگترن. یادته؟

 اوهوم.-

 

زند و من با حالی خراب بوسه ی آرامی روی گردنم می

کنم ز بینی خارج میبندم. نفسم را به سختی اچشم می

 غرم:و زیر لب می

 نکن دخترِ خوب!-

 

 گوید:یخندد و مریز ریز می
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بهم بگو اون چیز قشنگا چی بودن. از اون شب خیلی -

دونی که چقدر آدم فوضولی ام. روزی کنجکاوم. می

 نیست که به این جملت فکر نکنم.

 

 فشارم.با حرص پهلویش را آرام می

 دختره ی فوضول بدجنس!-

 

دهند. خندد و نفس هایش گردنم را قلقلک میآرام می

 سروین!خدا لعنتت نکند 

 بگو دیگه!-

 

 زنم:نفسم را فوت کرده و لب می
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یکیش همین کرم ریختناته. همین کارایی که از روی -

کنم دونی چقدر خودمو کنترل میکنی و نمیشیطنت می

 که کاری به کارت نداشته باشم!

 

و چشمان درشت شده اش را  کشدسرش را عقب می

 دوزد.می به من

 راست میگی؟-

افه ی بامزته. هربار قیافت اینجوری یکیش همین قی-

خواست اونقدر لپاتو گاز بگیرم که شد، دلم میمی

ت بگیره و دیگه اینجوری چشاتو واسم درشت گریه

 نکنی!

 

 قندسیاه #
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 خندد.ناباورانه می

 یگی!یزدان؟ بگو که جدی نم-

 

 خندم.خودم هم می

از این به بد اخالقیام و سردیام نگاه نکن! تو دلم -

 خبرا نیست خانم دکتر!

 

کند و منتظر است جمله ام را کامل با محبت نگاهم می

گیرم و سه ماه اخیر را کنم. نگاهم را از چشمانش می

شوند و حرف کنم. وقتی لب هایم از هم باز میدوره می
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ریزند، به اندازه ی سه ماه نه، به اندازه هایم بیرون می

 رم!ی یک عمر حرف برای گفتن دا

بوسیدمت، دورت کردم، میتو خیالم نوازشت می-

خندوندمت و انگشت گشتم، جای بد اخالقیام میمی

کردی توی کردم، گریه که میتوی چال گونت می

بوسیدم، کردم و چشماتو میخیالم اشکاتو پاک می

کردی با پیچ و خم موهات بازی می موهاتو که فر

... ولی توی کشیدم ولیکردم و عطرشونو بو میمی

کردم. فقط با واقعیت... توی واقعیت فقط نگات می

کردم سروین. و تو هیچوقت حسرت نگات می

 فهمیدی چقدر حسرت تو نگاهامه. نمی

 

صورتش دوباره در گردنم مخفی شده. اینبار لحنش پر 

 گوید:ی میاز بغض است وقت
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 تو اصال شبیه اون چیزی که نشون میدی نیستی!-

 

 زنم:گفته اش لب می بی توجه به

یادته شبی رو که تب کردم؟ خودم چیز زیادی ازش -

یادم نیست. فقط یادمه اومدی و من با جون کندن 

اومدم درو روت باز کردم. وقتی اومدی و توی اون حال 

اصال یادم  منو دیدی، کمکم کردی برم توی تختم.

نیست چیا گفتم و چیا گفتی. بعد از اینکه روی تخت 

ی یه چیزی رو خوب یادمه! افتادم رو هم یادم نمیاد. ول

تو برای اولین بار منو بوسیدی. و من با اون حال بد، 

خیلی خوب اون بوسه رو حس کردم و به خاطر 

 سپردم. 

 

 گوید:کند و با خجالت میخودش را در بغلم جمع تر می
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 نامرد! فهمیده بودی و به روم نیاوردی؟-

 

 گویم:کنم و میدوباره به سوالش توجهی نمی

که سر خود پاشدی اومدی مهمونی افشین رو  شبی-

یادته؟ موقع برگشت یه کبوتر زخمی پیدا کردیم. توی 

تاکسی تو خوابت برد و سرت افتاد روی شونم. اونجا 

دم و سیر من تا برسیم به خونه عطر موهاتو بو کشی

 خواست هیچوقت نرسیم. نشدم. دلم می

 

 گوید:سروین با فین فین می

 ت بود آقا یزدان!چقدر حرف تو دل-

هنوزم هست. ولی دیگه بسه. فکر کنم همینا -

 جوابگوی فوضولیات باشن خانم کنجکاو!
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 خندد و چقدر این خنده اش شیرین است!با گریه می

 اوهوم. جوابگو بود!-

 

 قندسیاه #
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کشم و بینی دستم را همچنان روی گودی کمرش می

چسبانم. این بوی لعنتی موهایش میام به فرق سرش 

من را معتاد کرده اند! چند روز که استشمامشان 

کشم! سروین چطور با منِ شان را میکنم، خمارینمی

یزدانی که به هیچ چیز و هیچ کس وابستگی نداشتم 

 چنین کرده؟
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 به راهه؟ همه چی رو-

 

کشم و نگاهم را به نفس عمیقی از بوی موهایش می

که در میان تهران دود گرفته به سختی  برج میالدی

دوزم. نیست! هیچ چیز رو به راه قابل دیدن است می

 نیست!

 هوم.رو به راهه!-

 نرفتی دیدن کتایون؟-

 

شک کرده! او سروین است و اگر شک نکند جای 

 تعجب دارد! 

 رفتم.-
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را از روی شانه برداشته و کنجکاوانه نگاهم  سرش

 کند. می

 خب؟ چی شد؟ چی گفت؟-

 

 کنم.نگاهش نمی

حرفای تکراری. من کاری نکردم و برام پاپوش -

 دوختین و چرت و پرت.

 

 لحن سروین با خود شک و تردید به همراه دارد.

 همین؟-

 

 شوم.اینبار مستقیم به چشمان قیرگونش خیره می

 همین بود. یتشآره. کل-
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 امروز که زنگ زدم بهت خیلی بهم ریخته بودی!-

 

 هوش این دختر بعضی مواقع دردسر هم دارد!

 

آورم تا دوباره روی شانه ام به سرش فشار کمی می

 زنم:قرار بگیرد. سپس لب می

 یه سوال بپرسم؟-

 اوهوم بپرس.-

 

کشم تا سرما به گوش ها و شالش را کمی جلو می

نکند. باید داخل برویم اما دل کندن وذ پیشانی اش نف

از آرامش این بالکن و این حال و هوا عجیب سخت 

 است!
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اگه بدونی واقعیت اونقدر تلخه که ممکنه ریشتو از -

 کنی؟بیخ خشک کنه، بازم برای فهمیدنش تالش می

 

دارد. چشمانش دوباره سرش را از روی شانه ام بر می

 ند:زیریز و موشکافانه اند وقتی لب م

 منظورت چیه؟ چیز جدیدی فهمیدی؟-

 

گذرد تا با پوف کنم. چند لحظه ای میفقط نگاهش می

کالفه ای، سرش را دوباره روی شانه ام جا بدهد و 

 بگوید:

 نم پس نمیدی! تو دیگه کی هستی!-

 جای فوضولی کردن جواب سوالمو بده خانم دکتر! -
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 احمقمجواب سوالت مشخصه جناب! معلومه که نه! -

آرامش خودمو بهم بزنم؟ به نظر من، آدم به نفعشه که 

خیلی چیزارو نفهمه. فهمیدن زیادی آدم رو به نابودی 

دونی چرا؟ چون اکثر واقعیت های زندگی کشه. میمی

 تلخن. و تو هرچی بیشتر  بفهمی، غمگین تری!
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 زنم.نیشخند می

بک بکنه زیر مثل کپس تو میگی آدم باید سرش رو -

 برف تا از همه چی بی خبر باشه آره؟
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 کند.نچی می

بینی یه چیزی فهمیدنش نه یزدان. من میگم اگه می-

باعث بهم خوردن آرامشته، ندونستن و نفهمیدنش 

خیلی بهتره. چرا همیشه باید آدم سر از همه چی در 

بیاره و متوجه همه چی بشه؟ بعضی چیزا باید همیشه 

 . اینجوری بهتره!بموننسر بسته 

 

 دهم:پر تمسخر جواب می

ببین کی داره اینارو میگه. کسی که خودش تا یه -

 گیره!چیزی رو نفهمه آروم نمی

کنم توام باید بکنی؟ در حاال چون من کار اشتباهی می-

گیرم که ضمن من تا جایی که بتونم جلوی خودم رو می

 توی این یک مورد فوضولی نکنم. 
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کشم و با خودم فکر در دهانم و می نم رالب زیری

کنم که اگر دنباله ی ماجرای لیال را نگیرم، چه می

شود؟ آرامش خاطر بیشتری دارم؟ یا بدتر از این می

شوم و همیشه نسبت به لیال مشکوکم؟ کاش دیگر می

 دنبال قند سیاه نروم و دفتر این ماجرا را همینجا ببندم.

 یم یزدان.اه بششد بیخیال قند سیکاش می-

 

 خواند؟زند. این دختر ذهنم را میخشکم می

 چرا؟-

 

خودش را در آغوشم مچاله کرده و بیشتر به تنم 

 چسبد. کوچولوی بغلی من!می
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دوست دارم آرامش بگیریم. خسته شدم از این -

استرس. بیا و فلش رو تحویل پلیس بده. فوقش اینه 

پیدا  یی کهکه تعلیق میشی. خود پلیس با وجود سرنخا

 ندازه.کردیم، گیرش می

 

ترسم! من حتی دیگر به خودم هم اعتماد ندارم و می

میرم و زنده دارم هزار بار میبرای هر قدمی که بر می

دهم قند سیاه از هر شوم. چطور وقتی احتمال میمی

شود، آن فلش را دست دارم خبر دار میقدمی که بر می

گیرش بیندازند؟  اصال پلیس بسپارم؟ از کجا معلوم که

ترسم، من از آنکه همه ی رشته هایم من از تعلیقی نمی

ترسم! از آنکه کناره بگیرم و سر این پنبه شوند می

 طناب از دستم رها شود.

 کنی سروین؟یه کاری واسم می-
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 دهد:بدون مکث جواب می

 آره.-

 حداقل بپرس چه کاری!-

 

 دهد:شانه باال می

 انجامش میدم.کنه چی باشه. نمیفرقی -

 

گوید پی چیزی کنم. سروین میبرای گفتنش تعلل می

که ممکن است آرامشت رو بگیرد را نگیر، اما اگر 

دنبالش را بگیرم و خیالم راحت شود چه؟ ریسک 

 است! و من همیشه آدم ریسک کردنم!

 خوام اتاق لیالرو واسم بگردی. می-
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ه، که انه ام برداشته شدحاال نه تنها سرش از روی ش

حتی تنش را از تنم فاصله داده و با چشمانی وق زده 

 کند. نگاهم می

 برای چی؟ چه دلیلی داره اینکارو بکنم؟-

 

 دهم:بی توجه به سوالش ادامه می

برم بیرون بگردونم، کلید یه روز مامان اینارو می-

خونمون رو بهت میدم، میری کل خونه و علل 

 دی.گریال رو کامل میالخصوص اتاق ل

 

 قندسیاه #
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میان لب هایش از تعجب فاصله افتاده. چند ثانیه ای 

کند و باالخره لب همانطور گیج و منگ نگاهم می

 زند:می

نگو که به لیال مشکوکی! نگو که اونوقت به عقلت -

 کنم!شک می

 

 گذارم.دست هایم را روی نرده ها می

 وکم!من دیگه به خودمم مشک-

 

 رود.باال میصدای سروین 

فهمی چی میگی یزدان؟ تو چت شده؟ هیچ می-

دونستم دونستم! میکتایون اینارو بهت گفته اره؟ می
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خواد مارو به امروز یه چیزی شنیدی. اون زنیکه می

خواد حواسمون رو از جای اصلی جون هم بندازه. می

خوری؟ بهت گفت کار پرت کنه. تو چرا گولشو می

 ردی آره؟اهرته توام باور کخو

 

زد. سروین یک سره و بی آنکه نفس بگیرد حرف می

 توانم!من دوست دارم حرف هایش را قبول کنم و نمی

متوجهم که یه سری چیزا بین شما سر جاش نیست، -

متوجهم که بد از فوت سامان از هم دور شدین و دل 

لیال هنوز باهات صاف شده، ولی اینا اصال توجیهات 

ال باهات اینکارو کرده باشه نیست خوبی برای اینکه لی

 یزدان! 
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همانطور که وزنم را روی دست هایم انداخته ام، خسته 

 زنم:م و پر از نا امیدی لب میکننگاهش می

 تونه چی از آدم بسازه!دونی کینه و نفرت میتو نمی-

 

ست! پر از ترس، صورتش در هم و پر از ناراحتی

حس های بد دیگر! عصبانیت، نگرانی، کالفگی و تمام 

اما میان تمام اینها، وحشت زدگی و ترس نقش پر 

که من ترسد. از آنرنگ تری دارد! او هم ته دلش می

درست فکر کنم، از آنکه لیال کاری کرده باشد، از آنکه 

 همه چیز در آخر به خود ما باز گردد!

دونم که از هر آدمی دونم! اینم میدونم! خوبم میمی-

دونم که نباید به هیچکس اعتماد یاد. میهر کاری بر م

کرد. این جزو قوانینمون بود. خوب یادمه اینارو یزدان. 
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کن یزدان. یکم فکر کن ببین لیال  ولی یکم فکر

 تونه اینکارو کرده باشه؟می

 

نه! لیالی من... خواهر کوچولوی دلنازک من، محال 

است که چنین کرده باشد! اما پس چرا دل من اینطور 

 جوشد؟ل سیر و سرکه میمث

 

نگاه پر دردم را از صورت آشفته ی سروین گرفته و 

گذارم و م میکالفه و خسته دستم را روی پلک های

فشارم. سپس حرکت انگشتانم را تا روی پیشانی می

کشم. دهم و چنگی محکم در موهایم میام ادامه می

کنم و کنده شدن چندین تار از موهایم را احساس می

آورم، تار های قهوه ای روشن مشتم را پایین می وقتی
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بینم. همان لحظه سروین دستم را را در دستم می

 گوید:دایی پر از غصه میگرفته و با ص

 نکن اینجوری با خودت.-

 

کنم. دستم را از دستش بیرون کشیده و نگاهش نمی

چرخانم اما دوباره سرم سمت سروین بر سرم را می

ال او، صورتم را در با دو دستش گردد. چرا که حامی

 گرفته و در چشمانم زل زده.

 

 قندسیاه #
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گیرد. سرما و گلویم درد میدهم آبِ دهانم را فرو می

 خورده ام یا بغض است که اینطور راه گلویم را بسته؟

 افته خب؟اتفاق بدی نمی-

 

صدایش پر از اطمینان است! پر از آرامش! انگار واقعا 

ار است همه چیز خوب پیش برود و اتفاق بدی که قر

نیفتد. انگار که روزهای روشنی پیش رویمان قرار دارد. 

نگاهش... نگاهش ترس دارد! تردید دارد!  اما... اما

منم حس خوبی به روزایی "گوید نگاهش انگار دارد می

 ."که قراره بیان ندارم

 

دهد و با دو انگشت شستش، روی ته ریشم را ناز می

 زند.مستقیم به چشمانم زل می
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حتی اگه اتفاق بدی هم بیفته، با هم از پسش بر -

 میایم. باشه یزدان؟

 

قت چنین آدمی نبودم ام! این چنین که برای من هیچ و

آید! اما کسی نامی انتخاب کنم و بگویم خیلی به تو می

سروین را از همان اول که برایم فقط یک دختر فوضول 

کردم! این بود، خانوم دکتر صدا میپرروی زبان دراز 

نام را خودم رویش گذاشته بودم. کاری که هیچ وقت 

ده بودم. به گمانم سروین از در زندگی ام انجامش ندا

همان اول هم برایم با همه ی آدمهای زندگی ام فرق 

 داشت!

 

وقتی برای دومین بار در زندگی ام این کار را انجام 

ود! او را قندک خطاب دادم، باز هم برای سروین ب
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کردم. چون واقعا قند بود! شیرین! دلچسب! خواستنی! 

مرز باال آوردن بودم، هر کجا کامم آنقدر تلخ بود که در 

رسید و مثل یک حبه قند، مثل فرشته ی نجات سر می

کرد. درست مثل همین کام تلخ شده ام را شیرین می

دنیایم آرام آرام داشت حاال! همین حاالیی که سیاهی 

گرفت و سروین مثل یک نقطه ی سفید، مثل را فرا می

یک حبه ی قند سفید، میان تمام سیاهی ها درخشید. 

مثل همین حاال که دلم یکهو آرام شد! اینکه سروین 

این اطمینان را به من داد که اگر همه چیز هم خراب 

شد، من کنارت هستم و با هم از پس همه چیز بر 

دهد که بی ان خاطری به من میمیاییم، چنان اطمین

 گویم:زنم و میاختیار لبخند می

 باشه. اصال هرچی تو بگی!-
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و قلبم آرامش بیشتری را پذیرا  خندندچشمانش می

شود. اینکه بتوانی لب های کسی که دوستش داری می

را بخندانی، خیلی جذاب است، اما اینکه چشمان کسی 

ست... آنقدر که دوستش داری بخندند، آنقدر لعنتی

 آورم!ست، که طاقت نمیدیوانه کننده و خواستنی 

 

تم بر گیرم و از دو طرف صوردست های سروین را می

که حسرت دارم. سرم را برای بوسیدن لب هایی می

کشم اما یک آن تجربه کردنشان در دلم مانده جلو می

مانم. نگاه خیره و پر حسرتم را به لب های میان راه می

کند انجامش بده! دوزم. دلم التماس میبازش مینیمه 

جوری ببوسش که تمام این مدتی که تحمل کردی و 

ران شود، که نفس بنا بیاید، اما... اما طاقت آوردی جب

گوید بگذار یک حد و مرزی گوید نکن! میمغزم می
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میانتان باشد! بگذار همیشه سروین به عنوان کسی از 

ودش را کنترل کند. بگذار تواند خکه میتو یاد کند 

 همیشه کنارت امنیت را احساس کند و از چیزی نترسد!

 

بوسمش! بندم و میمیان جدال عقل و دلم، چشم می

لب هایش را نه، چشمان ستاره بارانش را بوسه 

شود. پلک زنم و حسرتِ عمیقِ قلبم بزرگ تر میمی

شوند، نگاهش آنقدر زیباست های سروین که باز می

بوسم و در دلم به خودم م دیگرش را هم میکه چش

 گویم:می

یه روزی باالخره تموم این دختر برای تو میشه، صبور "

 "ش!با

 

 قندسیاه #
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خوریم، رسد. در کنار هم ناهار میکمی بعد ناهارمان می

کند و سعی در عوض کردن سروین مدام شوخی می

هایم  حال من دارد. شاید نتواند لبخندی روی لب

بنشاند اما همین تالشش به اندازه ی یک دنیا برایم 

 ارزشمند است!

 

و خوراکی هایی که برای  کنیمبعد از ناهار، فیلم نگاه می

خوریم. دلم عجیب و شب یلدایمان خریده بودم را می

کند. انگار در چشمانم براده شدید خوابیدن را طلب می

و با این حال،  سوزندهای آهن ریخته اند که اینقدر می

دهم امروز و بودن کنار سروین را از دست ترجیح می

 ندهم. 
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ته ایم و مشغول تمام مدتی که مقابل تلوزیون نشس

تماشای فیلم هستیم، من در دنیای دیگری سیر 

رود و پلک هایم مدام روی کنم. فکرم به هزار جا میمی

افتد. سروین تکیه زده به بازوی دست باز کرده هم می

خورد. میان خواب و ام، در فیلم غرق شده و آجیل می

افتم و خواب از سرم بیداری معلقم که به یاد چیزی می

دهم و سروین تکیه پرد. کمی خودم را تکان میمی

 پرسد:اش را از دستم گرفته و با نگرانی می

 دستت درد گرفت؟ ببخشید.-

 

 دهم:به سرعت جواب می

 گردم. رم اتاق االن بر مینه نه. فقط یه کاری دارم ب-
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روم. جعبه ی کادو پیچ از جا بلند شده و به اتاق می

گردم. کشم و به سالن بر میمیشده را از کمد بیرون 

نشینم، آنقدر غرق فیلم است که وقتی کنار سروین می

کند. من هم بسته را نشانش توجهی به حضور من نمی

 پرت نشود.دهم تا فیلمش را نگاه کند و حواسش نمی

 

دقایقی بعد، درست وقتی تیتراژ پایانی فیلم پخش 

لم داده،  شود و سروین همانطور که دوباره به شانهمی

مشغول تفسیر فیلم است، من جعبه ی کوچکی که با 

گذارم. حرف در ربان تزیین شده، روی پایش می

ماند و دستانش که همیشه حین حرف زدن دهانش می

مانند. سرش ، در هوا میخورنددر هوا تکان می

گیرند. چرخد و چشمان گردش چشمانم را هدف میمی

 پرسد:حیرت زده می
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 این چیه؟-

 

 زنم:لبخند کم جان و خسته ای می

 برای توئه!-

 

 کند.ناباورانه جعبه را برداشته و نگاهش می

 توش چیه؟-

 

 خندم.اینبار صدا دار می

 چرا منگ شدی؟ خب باز کن ببین توش چیه.-

 کادوئه؟-
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فشارم و با زنم. سروین را در بغلم میاینبار قهقه می

 گویم:حرص می

 وقتا اینقدر خنگ میشی؟آخه تو چرا بعضی -

 

 قندسیاه #

 446پارت#

 

افتد. جعبه را با دقت نگاه خودش هم به خنده می

 گوید:کند و با صدایی پر از شعف میمی

 آخه کادو به چه مناسبت؟-

اومد واست گرفتمش. حاال بازش همینجوری. خوشم -

 خوای تا صبح سوال بپرسی؟کنی یا میمی
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از صورتم گرفته و مشغول  نگاه پر از ذوق و حیرتش را

شود. سپس جعبه را باز کرده و از باز ربان دور جعبه می

کشد. خشک شده داخلش جعبه ی مخملی را بیرون می

دانم چه فکری در سرش افتاده. کند. مینگاهم می

 کنم؟کند دارم خواستگاری میگمان می

 

بهت زده چشم از صورتم گرفته و با تعلل، در جعبه را 

کشد تا ناباورانه کند. چند ثانیه ای طول میباز می

 لرزد بگوید:نگاهم کند و با صدایی که از ذوق می

 وای یزدان!-

 

زنم و به نرمی، موی افتاده لبخند عریضی به رویش می

 زنم.شت گوشش میجلوی چشمش را پ

 دوسش داری؟-
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پرد و با اشک در چشمانش حلقه زده وقتی که بغلم می

 گوید:شوق جیغ جیغ کنان میصدایی پر از 

 خیلی! خیلی قشنگه! مرسی!-

 

دهم و روی موهایش را محکم در آغوشم فشارش می

مانیم تا بوسم. لحظاتی را در همان حالت میمی

کنم. م و رهایش میشوباالخره از بوسیدنش سیر می

سپس جعبه را از دستش گرفته، انگشتری که داخل 

دست راست سروین را کشم، قرار گرفته را بیرون می

کنم. در دستم گرفته و انگشتر را داخل انگشتش می

دوزم و به روزی که این مدل نگاهم را به انگشترش می

انگشتر را در دست یکی از همکارانم دیده بودم 

محض دیدنش، یاد وقت هایی که به روش  افتم. بهمی
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سروین، به او قول داده بودم افتادم. روی انگشت دو 

ار داشت که انگشت های کوچکشان را در هم دست قر

 گره زده بودند. 

 

آن زمان هنوز با سروین وارد رابطه نشده بودم و به 

اندازه ی حاال دل نگرانش نبودم. اهمیتی ندادم و آن 

صش فراموشم شد. گذشت تا به انگشتر و مدل خا

همین چند وقت پیش که سر ماجرای قندسیاه دل 

یشتر شده بود. در فکرم نگرانی ام بابت سروین ب

افتاده بود که در وسایل سروین ردیاب جاساز کنم تا 

اگر خدایی نکرده اتفاقی برایش افتاد، حداقل بدانم 

کجاست. اما یک مشکلی وجود داشت! سروین نباید به 

شد و کرد چون نگران میماجرا شک می این

ترسید. همان لحظه بود که یکهو به یاد همان می
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ادم. تصمیم داشتم که کادویی برایش بخرم انگشتر افت

و حاال بهترین موقعیت بود. هم ردیاب را در آن جاساز 

کردم، هم چیزی که همیشه من را به یادش بیندازد می

 همراهش بود.

 

کشد و با ا روی انگشتر میسروین انگشت شستش ر

 گوید:لحنی خاص و شعف انگیز زیر لب می

 که گرفتم! یکی از قشنگ ترین کادوهاییه-

 

 قندسیاه #

 447پارت#
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آورد. کشد و صورتش را جلو مینگاهش را باال می

کشد که لب هایش بوسه ای آرام و طوالنی طولی نمی

 کشد،گذارند. سرش را که عقب میروی گونه ای می

 لرزاند.دلبرانه سر کج کرده و با لبخندش قلبم را می

 ت دنیا!خیلی دوستت دارم رمانتیک ترین مستر ربا-

 

کند. حدود یک ساعت بعد، سروین قصد رفتن می

دهد و در آخر، خواهم خودم برسانمش اما اجازه نمیمی

 رود.به اصرار من با ماشین خودم به بیمارستان می

 

کنم و به سالن را پر از قهوه می با رفتنش، ماگ بزرگم

که کرم ها زیر برم. وقت خواب نیست! آن هم وقتی می

خورند و آرامش را از روح و روانم سلب ل میپوستم وو

کند! باید بفهمم! کنند! باید بفهمم لیال دارد چه میمی
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حتی به قیمت زیر سوال بردن یزدانی که جست و جو 

یگران، جزو در وسایل شخصی و حریم خصوصی د

 شود!زشت ترین کار ها برایش محسوب می

 

وه ام را نشینم و همانطور که قلپی از قهروی مبلی می

شوم. به سرعت نور خورم، با لپتاپم مشغول میمی

کنم. در تمام قسمت های گوشی موبایل لیال را هک می

کشم و هیچ چیز مشکوکی پیدا گوشی اش سرک می

 . همه چیز!ستکنم. همه چیز عادینمی

 

تا زیر و رو کردن گوشی لیال تمام شود، تمام محتویات 

گر اگر بخواهم بخوابم هم کنم. حاال دیماگ را تمام می

 توانم!نمی
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گیرم نگاهی به عکس های گالری هم تصمیم می

کنم و زود سر بیندازم. سر سری عکس هارا نگاه می

شوم. میان عکس ها، عکسی توجهم را جلب می

. جعبه ی کادویی به همراه باکس گلی در کندمی

قرار دارد و تاریخ  cameraکنارش. عکس در پوشه ی 

گردد. روی عکس زوم هفته ی پیش بر می عکس به

کند و از گوشه و کنار عکس، رو تختی تخت لیال را می

دهم. کادو برایش خودش است؟ چه تشخیص می

 کسی برایش کادو خریده؟

 

کنم. همه ی عکس را رد میدهم و ابرویی باال می

بینم و یکهو روی عکسی عکس ها را یکی یکی می

گاهم روی لبخند های از ته زند. نمانم. خشکم میمی

ماند و قلبم درون سینه ام آتیش دل جفتشان می
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بندد. نسیم و لیال در گیرد. چیزی راه گلویم را میمی

عکس مقابل چشمم، صورت هایشان را هم دیگر 

ند و لبخندی دندان نما به دوربین زده اند. چسبانده ا

دانم جفتشان عجیب در این عکس زیبا شده اند. نمی

ست اما از لباس های تنشان و س برای چه زمانیعک

آرایش صورتشان مشخص است که در جشنی هستند. 

کنم و چشمانم درشت تاریخ عکس را نگاه می

 شوند. سه سال پیش؟می

 

 قندسیاه #

 448پارت#

 

حالی منقلب شده، عکس را رد کرده و عکس های  با

لیال کنم. بقیه ی عکس هم نسیم و بعدی را نگاه می
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هستند با همان لباس ها و همان آرایش. تند  و سریع 

زند. عکسی کنم که یکهو، خشکم میعکس هارا رد می

کنم. منگ گردانم و چشم ریز میکه رد کرده ام بر می

که در عکس کنار لیال  بینم؟! کسیشوم. چه میمی

 ایستاده، کتایون نیست؟

 

ایون؟ کند. سه سال پیش و کتمغزم لحظه ای هنگ می

مگر کتایون در همین یکی دوسال با نسیم و لیال آشنا 

 نشده؟

 

کنم. کتایون کودکی که شاید یک روی عکس زوم می

سال یا کمتر از آن سن دارد را بغل گرفته و کنار لیال 

کند و به جایی درست کنار لیال گیر میایستاده. نگاهم 

شوند. عکس کراپ شده! بازوی مردی چشمانم ریز می
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کت و شلوار به تن کرده و کنار لیال ایستاده را که 

دهم و چیزی که برایم قابل هضم نیست، تشخیص می

 نزدیکی لیال و آن مرد در مدل ایستادنشان است.

 

ودم بر کنم و از عکس کپی برای خدندان قروچه می

بندم ارم. سپس با اعصابی خراب، در لپتاپ را میدمی

 اندازم.و آن را کنار می

 

کشم. چرا هر لحظه و می گیرمچنگم می هایم را درمو

شود؟ چرا من همیشه گمان شکم به لیال بیشتر می

کردم قدمت دوستی نسیم و کتایون به همین یک می

این چنین گردد؟ چرا سال و نیم دوسال پیش بر می

برداشت کرده بودم؟ از کسی شنیده بودم؟ نسیم این 

 را گفته بود؟ لیال؟ یا کتایون؟
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فشارم. آشوبی که به شقیقه هایم را با تمام توانم می

توانم تحمل گیرد. نمیدلم افتاده هر لحظه شدت می

مان بفرستم تا کنم! باید همین فردا سروین را به خانه

زودتر سر از کار لیال در بیاورم. همه جا را بگردد. باید 

 حتی اگر به جای خوبی ختم نشود!

 

گیرم و به محض شماره ی سروین را میبا این فکر، 

 گویم:وصل شدن تماس می

 کنی؟فردا عصر تایمت رو خالی می-

 

آید که دارد سروین را از آنطرف صدا صدای کسی می

 گوید پشت خط باش. بعد ازکند. سروین به من میمی

 گوید:پیچد که میچند لحظه صدایش در گوشم می
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 برای چی؟ چه خبره فردا؟-

برم بیرون. یه چند ساعتی وقت داری اینارو میمامان -

 برای اینکه همه جارو بگردی.

 

لب هایم را به تکان خوردن  مکثش برای جواب دادن،

 کند.دعوت می

 خوای انجامش بدی اشکالی نداره سروین!اگه نمی-

خوای انجامش انجامش میدم! اگه تو اینو مینه! -

 میدم.

 

 دهم:با تردید جواب می

 خوام مجبورت کنم به کاری!ی؟ نمیمطمئن-
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خوام انجامش بدم. شاید حق با تو باشه. شاید نه می-

 واقعا مارو به جای خوبی برسونه.

 

 زند:چیزی ته دلم فریاد می

 کاش مارو به جایی نرسونه! کاش لیال هیچکاره"

 "باشه!

 

 قندسیاه #

 449پارت#

 

 سروین#
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گوشه ی کت دست های عرق کرده ی مرتعشم را به 

کنم و نگاه وحشت زده ی زیر بلند پشمی ام بند می

اندازم. کسی نیست زیرکی ام را به قسمت نگهبانی می

و من باید با تمام سرعتم خودم را به آسانسور برسانم. 

احد آقای اکبری اگر من را ببیند و بگوید کسی در و

شوم که راه رفته را برگردم. نیست، آنوقت مجبور می

ن تازه جای خوب ماجراست! چون اگر موقع اما ای

برگشت از خانه من را ببیند و دوربین هارا چک کند، 

شود که من کلید انداخته و به داخل واحد متوجه می

رفته ام. آنوقت قطعا به پدر یزدان خواهد گفت و آن 

 دانم باید چه خاکی بر سرم بریزم!نمی زمان من

 

م دور کنم. شتاب کنم افکار منفی را از خودسعی می

اندازم و شماره ی طبقه زده خودم را داخل آسانسور می
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فشارم. کاله هودی که زیر کت پشمی ی مربوطه را می

کشم که تا آنجایی که ام پوشیده ام را پایین تر می

 بین ها مشخص نباشد.امکان دارد، چهره ام در دور

 

زنم، دمای بدنم و لرزش وقتی از آسانسور بیرون می

رسند، چرا که مردی از واحد هایم به انتهای خود میپا

رو به رویی از خانه خارج شده و با چشمانی ریز شده، 

مانم که چه کند. میمشکوک و متعجب من را نگاه می

گیرم برگردم، سوار کنم! در یک لحظه تصمیم می

آسانسور شوم و به واحد دیگری بروم. اما این کار 

 ست! گریاحمقانه تر از هر کار دی

 

دهم و با نگاهی چپ چپ به مردی آب گلویم را فرو می

پوشد و همزمان چشمان که دارد کفش هایش را می
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روم. گیرد، سمت در واحد میدریده اش را از من نمی

زنگ در واحد توانم کلید بیندازم و وارد شوم، پس نمی

کنم لرزش دستانم و اضطراب زنم و سعی میرا می

کنم. ادای کسانی که منتظر هستند فی چهره ام را مخ

اندازم. در دلم آورم و نگاهی به ساعتم میرا در می

اما در واقعیت با خونسردی  "گورتو گم کن"گویم می

کشم که دست در کیفم کرده و گوشی ام را بیرون می

 زند.می یک آن خشکم

 همین چند دقیقه ی پیش رفتن بیرون.-

 

گردم و به سختی، میبا مکثی کوتاه سمت صدا بر 

 نشانم.لبخندی زورکی روی لب می

 مطمئنید؟-

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ظاهری موقر و آراسته دارد، اما نگاهش اصال به دلم 

 نشیند! نمی

اومدم دیدمشون. خانم داشتم از آسانسور بیرون می-

ن بودن. سوار آسانسور شدن اکبری و دختر و پسرشو

 و رفتن پایین. 

 

صبی به خود کشم و چهره ای عاخم در هم می

 گیرم. می

اما من کار واجبی با دوستم داشتم. خودش گفته بود -

 بیام دم خونشون.

 

 دهد.شانه باال می

 چی بگم واال!-
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 دهم:زنم و با زیرکی جواب میدوباره لبخندی می

زنم که الن بهش زنگ میخیلی ممنون که گفتید. ا-

 فوریه.برگرده. باید بهم جزوه بده چون کارم خیلی 

 

دهد و نگاه خیره اش را به سختی از سری تکان می

شوم و گیرد. با گوشی ام مشغول میصورتم می

کنم. وقتی در همزمان نامحسوس حرکاتش را دنبال می

دهد! شود، انگار خدا دنیارا به من میآسانسور بسته می

 کنم:فس حبس شده ام آزاد شده و زیر لب زمزمه مین

 خدایا شکرت!-

 

 ندسیاه ق#
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 450پارت#

 

بندم، خیالم کمی وقتی در خانه را پشت سرم می

گذارم و چشم شود. دستم را روی در میآسوده تر می

کشم. چشمانم که باز بسته، نفس های عمیق می

شوند، با سالن مرتب و نیمه روشن خانه مواجه می

روم و شالم را کنار کتم قرار شوم. کتم را در میمی

چرخانم و با خودم فکر را در سالن می دهم. نگاهممی

کنم که بهتر است اول از همینجا شروع کنم. اما می

شوم! اگر برای زیر و رو کردن اتاق بعد، پشیمان می

شود! چون من دیگر لیال وقت کم بیاورم، خیلی بد می

حاضر نیستم بدون اجازه وارد خانه تحت هیچ شرایطی 

 ی مردم شوم!
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وم و تشک تختش را به هزار زور و ربه اتاق لیال می

کنم. نفس نفس زنان زیر تختش را زحمت جا به جا می

گردم و سوراخ سمبه های اطراف تختش به خوبی می

کنم. چیز خاص و شک بر انگیزی پیدا را نگاه می

ردانده و رو تختی کنم. تشک را سر جایش بر گنمی

 کنم. رویش را صاف می

 

روم. ال به الی  هایش می بعد از آن سراغ کمد لباس

کشم و لباس هایی که به رگال وصل کرده دست می

گردم. او هم شبیه به جیب لباس هایش را به خوبی می

یزدان، تمیز و مرتب است و همه چیز سر جای خودش 

قرار دارد. اکثرا قرار دارد. انتهای کمدش، چند باکس 

گردم و هر شان را یکی یکی میکادو هستند. همه

شود. تعداد باکس ها زیاد اند و حظه تعجبم بیشتر میل
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چیزی که جالب است، این است که هیچ کدام از کادو 

ها حتی دست هم نخورده اند! از خاکی که رویشان را 

گرفته مشخص است که استفاده هم نشده اند. جای 

ش این است که همه جای کمد و اتاق عجیب دیگر

ین قسمت و این تمیز است و گرد گیری شده، اال ا

گرفته، نه تنها مورد باکس ها. انگار کادو هایی که می

پسندش نبوده، که حتی دوست نداشته سمتشان برود 

 و به آنها دست بزند. 

 

دارم و از تک تکشان و همه ی گوشی را بر می

در یکی از باکس ها را که  گیرم.جزئیاتشان عکس می

بینم که یکنم، سرویس جواهرات زیبایی را مباز می

کنند. درون جعبه و چشمانم را به خودشان خیره می

روی جواهرات، کارتی قرار دارد که نوشته ای با خط 
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دارم و نوشته ی زیبا رویش وجود دارد. کارت را بر می

 خوانم:روی آن را زیر لب می

م، برای تو بود. من رو ببخش هرکاری که کرد-

 زیباترینم. 

 

کنم و هیچ چیز و رو می منگ و مات، کارت را زیر

بینم. نه اسمی، نه حرفی. فقط دیگری رویش نمی

 همین دو جمله است و دیگر هیچ!

 

دارم و رویش دست بی اختیار، در باکس را بر می

کشم. هیچ خاکی رویش نیست! این باکس از می

شود که جداست! و همین باعث میباکس های دیگر 

 مشکوک شوم.
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گیرم و آن را سر س عکس میاز کارت و متحویات باک

خواهم از آخرین باکس گردانم. وقتی میجایش بر می

شوم که روی این یکی هم هم عکس بگیرم، متوجه می

کنم، با گل های هیچ خاکی نیست. درش را که باز می

شوم. گل ها می شوند مواجهرزی که دارند خشک می

برای همین چند وقت اخیر اند چون تازه دارند خشک 

گیرم و سر جای قبلی شوند. از آن هم عکس مییم

 اش می گذارمش.

 :�🌺�قند سیاه
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نگاه آخرم را به داخل کمدی که زیر و رویش کردم 

خواهم درش را ببندم که چیزی انگار اندازم و میمی
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گیرد. خیلی خسته شده ام اما باید همه جا یجلویم را م

بگردم! پس نباید تنبلی کنم و بیخیال این را ریز به ریز 

 یکی شوم!

 

دارم و زیر پایم صندلی گوشه ی اتاق را بر می

گذارم. دستم را میان فاصله ی سقف تا ریل های در می

کشم. آن قسمت را های کشویی کمد دیواری می

تواند اگر چیزی باشد دستم میتوانم ببینم اما نمی

افتد! دستم به اق هم میلمسش کند و البته... این اتف

زند. انگشتم را رویش خورد و خشکم میچیز سفتی می

زنم کنم بیرونش بکشم. حدس میکشم و سعی میمی

کشم و چیزی چه چیز باشد و وقتی دستم را پایین می

به یقین بینم، که میان انگشتانم قرار گرفته را می

رسم. انگار چیزی به سنگینی کوه، روی سینه ام می
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گیرد. چیزی شبیه وحشت! وحشت از آنکه رار میق

حدس های یزدان درست باشند. وحشت از آنکه لیال 

دهد نباشد. وحشت از آنکه آن چیزی که نشان می

یزدان از نزدیک ترینش بدترین بدی را ببیند. وحشت 

اف کند. وحشت از آنکه از آنکه دیگر نتواند کمر ص

زی باشد که درون این گوشی ساده ی جاساز شده، چی

مثل یک بمب ساعتی عمل کند. چنان منفجرمان کند 

که تکه تکه های قلب و روحمان را نتوانند جایی پیدا 

 کنند.

 

آیم و در حالی که تپش های محکم از صندلی پایین می

پاهایم  کنم،و تند شده ی قلبم را در دهانم احساس می

نشینم و نگاه کشم. رویش میلرزانم را سمت تخت می

کند. وحشت زده ام به گوشی میان انگشتانم گیر می
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کنم در انگشتانم حسی نیست تا حتی احساس می

گوشی را روشن کنم. درست از لحظه ای که گوشی را 

دیدم، سرما از فرق سرم شروع شد و تا نوک انگشتان 

خواهم خودم را قانع کنم که پایم راه گرفت. هرچه می

والی کوفتی در مغزم چیز بدی در انتظارمان نیست، س

گذارد مثبت فکر کنم! سوالی که هر رود که نمیرژه می

 کند!لحظه دارد وحشتم را بیشتر می

 

لیال چرا باید یه گوشی ساده ی جاساز شده داشته "

 "باشه؟

 

اندازم و دست های مرتعش و گوشی را روی تخت می

کشم. آشفته و عرق کرده ام را به شلوار جینم می

فشارم و دستانم را روی ک هایم را روی میترسیده، پل
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کنم آرام باش گذارم. زیر لب زمزمه میصورتم می

سروین! آرام باش! لیال کاره ای نیست! لیال کار 

اشتباهی نکرده! اما باز هم سوالِ لعنتی، مثل مته مغزم 

 کند!را سوراخ می

 

کنم فشار رویم آنقدر زیاد است که باید ساس میاح

که حالم کمی بهتر شود. اما اینجا نه جای گریه کنم بل

 گریه کردن است و نه من حاال وقتش را دارم! 

 

کنم و نگاه سرگردان و خوف زده ام را به چشم باز می

دوزم. باید با هرچه هست و نیست فرش زیر پایم می

یزدان تالش کرده ایم، برای رو به رو شوم! ماه ها با 

ه کسی از اعتماد چنین روزی! برای آنکه بدانیم چ

یزدان و نسیم سو استفاده کرده. برای آنکه به قند 
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. حاال به سیاه برسیم. و حاال در نزدیکی اش قرار داریم

جاهای خوبی رسیده ایم و دیگر باید با هرچه هست و 

به قیمت  نیست رو به رو شویم! باید جلو برویم حتی

ی  آنکه نقاب عزیزترین هایمان را کنار بزنیم و چهره

 شان را ببینیم. باید!واقعی
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کشم و نام خدا را زیر لب آخرین نفس عمیق را می

کنم. چرخش سرم به سمت گوشی، با مکثی زمزمه می

کوتاه همراه است اما درست به محض افتادن نگاهم به 

کنم! گوشی را به ساده، دیگر تعلل نمیگوشی دکمه ای 

به محض روشن کردنش، قلبم کنم و سرعت روشن می
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ریزد. چرا که پیام های جدیدی که با تمام قوا فرو می

همگی از یک شماره هستند، به همراه دو تماس از 

 بندند.دست رفته، روی صفحه ی گوشی نقش می

 

ک اینبار، با وجود ترس و اضطرابی که باعت تحری

شدن روده هایم شده، شجاعانه اولین پیام را باز 

کنم کنم و همان لحظه احساس میباز میکنم. می

شود. ایندفعه، چشم هایم سقف یک جا بر سرم آوار می

فهمند که من وقتِ اشک ریختن ندارم. آنها بی نمی

کنند و لب هایم بدون اجازه از من، شروع به باریدن می

را پشتِ سر  "وای"بغض واژه ی خواست من، با ناله و 

 سازند. هم می

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

داش سیریشتو سرگرم کن. نذار بیادش. یه امشبی دا"

من امشب حتما باید باشم. اگه بیاد همه ی نقشه هام 

 "خوره.به هم می

 

کند. امشب پنجشنبه مغزم به سرعت پردازش می

رود به جز مهمانی است. یزدان پنجشنبه ها کجا می

 وای! افشین؟ وای خدا!

 

گذارند صفحه ی گوشی را درست اشک هایم نمی

ببینم. گریه هایم شدت گرفته اند و از ته دل زار 

دانم دردم از چیست! یزدان زنم. خیلی خوب میمی

عاشق لیالست! او را خیلی دوست دارد. من چطور به او 

بگویم که چه دیده ام؟ چطور بگویم؟ کاش دیروز الل 
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که این خانه را بگردم. چرا  کردمشدم و قبول نمیمی

 ه یزدان بدهم؟ چرا من خدا؟من باید این خبر را ب

 

گذارم تا گریه هق هق کنان، دستم را روی دهانم می

کنم و بینی ام را نکنم. اشک هایم را به سرعت پاک می

کشم. باید خودم را جمع و جور کنم. حاال که تا باال می

 . اینجا آمده ام، باید تا آخرش بروم

 

ه و با دستان خیس از اشکم، گوشی را دوباره برداشت

بندم. پیام بعدی را که باز پیامی که خوانده ام می

 جوشد.کنم، دوباره چشمه ی اشکم میمی

 "چرا جواب نمیدی؟ "
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 کنم. بندم و پیام بعدی را باز میپیام را می

احمق نباش لیال! احمق نباش و درست به حرفام فکر "

دنبالمه. پیدام کرده. تا مهمونی هم رسیده. کن. یزدان 

ر بیفتم اولین نفری که لو میدم خودتی. پس به اگه گی

 "نفعته کاری که میگم بکنی.

 

خواهم گریه آید. چرا هرچه مینفسم از گریه باال نمی

توانم؟ لیال تو چطور توانستی با یزدان چنین نکنم نمی

از ما تورا کنی؟ تو چطور اینقدر بد بودی و هیچکدام 

 نشناختیم؟

 

ابتم. زنگ زدم گوشیت تا ساعت ده امشب منتظر جو"

. هروقت روشنش کردی و پیامام رو خاموش بود
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کنم خوندی، جوابم رو بده. یادت نره من هرکاری می

 "برای توئه. یادت نره چقدر دوستت دارم!

 

کند، که اشک هایم بند آخرین پیام، چنان شوکه ام می

مانم. اورانه، به قسمت آخر پیام خیره میآیند. نا بمی

شود و نفسم از بند سینه ه بازم بسته نمیدهان نیم

کند. آن باکس جواهرات... آن نوشته ی رهایی پیدا نمی

رویش... خدای من! این قطعا یک شوخی بزرگ است! 

 تواند واقعیت داشته باشد!این نمی
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مانم و ن حالتی که هستم میچند دقیقه ای را در هما

یزم. نه آنکه نخواهم، اشکم رحتی دیگر اشک هم نمی

کنم فکر کنم، درست فکر کنم و آید. سعی میدر نمی

تصمیم بگیرم که باید حاال و در این شرایط چه کنم. 

توانم فکر کنم اما حتی قدرت همین را هم ندارم! نه می

شوک وارد شده  دانم که باید چه کنم! انگار کهو نه می

حرکتی از من آنقدر شدید بوده که قدرت هر کار و 

 سلب شده!

 

زنم و عقب موهایم را از جلوی چشمانم چنگ می

فشارم و بغضم را قورت برم. پیشانی ام را میمی

دهم. اگر حاال و در این شرایط، یزدان بود، چه می

 کرد؟کرد؟ او در این شرایط چه میمی
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زند که گوشی را سر جایش لحظه ای به سرم می

شیده و از این خانه فرار کنم. گذاشته، لباس هایم را پو

به یزدان هم بگویم که اینجا هیچ چیز به درد بخوری 

دانم با این کار، چه پیدا نکرده ام. اما خیلی خوب می

شوم! زحمت خودم، یزدان و رضا جنایتی را مرتکب می

شود! هیچ جوره میدهم. نرا در این چند ماه به فنا می

کرد! باید با آن کنار شود این حقیقت را الپوشانی نمی

دانم یزدان چطور قرار است با این بیاییم. و من نمی

کنم که الرا این کار را ماجرا کنار بیاید. وقتی تصور می

با من بکند، دوست دارم بمیرم اما چنین روزی را نبینم. 

 من چطور به یزدان بگویم؟ چطور؟

 

گیرم و یکباره و بی مقدمه، زیر م را در دستم میسر

فهمم که آیم و میزنم. انگار از شوک در میریه میگ



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

من قرار است همین حاال تصمیم بگیرم. زمانم کم 

است. باید یک کاری کنم. گوشی را بردارم و با خودم 

ببرم؟ آن را سر جایش بگذارم؟ از پیام ها عکس 

 م؟بگیرم؟ چه کنم؟ دقیقا چه کن

 

کنارم کنم و گوشی خودم را از اشک هایم را پاک می

زنم. هق هق کنان، یزدان را میان تماس های چنگ می

کنم. انگشتم برای زنگ زدن تکان اخیر پیدا می

خورد. زنگ بزنم چه بگویم؟ بگویم همان چیزی نمی

کردی؟ کسی که از پشت به بود که فکرش را می

نجر زده بود، لیال برادرش و رفیق چندین ساله اش خ

با او رابطه دارد فروخت؟  بود؟ شما را به قند سیاهی که

گذرد بیشتر به عمق وای! وای خدا! چرا هرچه می

 برم؟فاجعه پی می
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کنم و صورتم را در گوشی را دوباره روی تخت پرت می

توانم! من زنم. من نمیگیرم و زار میدست می

ویم؟ اصال از پشت توانم به یزدان بگویم! چطور بگنمی

ر حالش بد شود و نفس تلفن چطور این کار را کنم؟ اگ

 تنگی بگیرد چه؟

 

خدا هیچکس را در چنین شرایطی نگذارد که اگر 

فهمد سر در گمی و نا توانی بگذارد، تازه آنوقت می

فهمد گاهی حاضری خودت هزاران یعنی چه! تازه می

 شد.هزار درد به جانت باشم، اما جانانت درد نک

 

آخر،  کنم و درکنم و فکر میکنم، فکر میفکر می

دانم باید چه کنم! گوشی ام فهمم که من واقعا نمیمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم. دارم و نام رضا را میان مخاطبینم پیدا میرا بر می

توانم ماجرا را بگویم، پس تنها گزینه به یزدان که نمی

 ی باقی مانده رضاست.
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فهمد که یک شنود، مینکه صدایم را میبه محض آ

 گوید:با صدایی لبریز از نگرانی می چیزی شده.

 سروین؟ خوبی؟-

 

همزمان با دست کشیدن زیر پلک هایم، بینی ام را باال 

 کشم.می
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 نه! اصال خوب نیستم. یه اتفاق خیلی بدی افتاده.-

 

 فهمم.ست که از صدایش میترس، تنها چیزی

 زیش شده؟ چیشده؟ یزدان چی-

لیال شک کرده نه نه. تو خبر نداری رضا. یزدان به -

بود. به تو نگفته بود. امروز منو فرستاد خونشون که 

 اتاق لیالرو بگردم.

 

مکثی که میان جمالتی که با صدایی لرزان و پر از 

 کند.کنم، کم طاقت ترش میبغضم می

 خب؟ بقیش سروین؟ -

 

 کشم.بینی ام را دوباره باال می
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من چیزای خوبی پیدا نکردم. حالم خیلی بده. -

 دونم چیکار کنم. چجوری به یزدان بگم. وای خدا!نمی

 

 گوید:رضا هول کرده و ترسیده می

 االن تو کجایی؟ -

 هنوز خونه ی مامان یزدانم.-

 

 شود.صدایش بلند تر می

یعنی چی سروین؟ دیوونه شدی؟ نشستی اونجا -

بیرون. بیا پیشم ببینم  کنی؟ پاشو بزنداری گریه می

 حالته.چی دیدی که این 

 

 کنم.هق هق می
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تونم بیام. من توی کمد لیال یه گوشی تونم. نمینمی-

پیدا کردم. یه گوشی ساده دکمه ای. جاسازش کرده 

بود. یجوری که هیچکس پیداش نکنه. وقتی روشنش 

کردم کلی پیام اومد. پیاما برای یک ساعت و نیم 

ما یکی به لیال گفته نذار امشب داداشت پیشن. توی پیا

یاد. گفته یزدان ردم رو تا مهمونی گرفته. گفته اگه ب

گیر بیفتم تورو هم لو میدم. گفته من هرکاری کردم 

واسه تو بوده.  گفته دوستت دارم. اینا یعنی چی رضا؟ 

به نظر تو اینا چه معنی میده؟ اینا جز اینکه لیال با قند 

به کمکش قصد کرده برادرش رو  سیاه رابطه داره و

چه معنی میده؟ من اینارو چجوری به یزدان  نابود کنه،

بگم؟ چجوری بهش بگم لیالیی که اونقدر دوستش 

 داره باهاش چیکار کرده؟ 
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رضا تماما سکوت کرده. او هم شوکه شده! درست مثل 

 من که شوکه شده بودم!

ونه تونم االن گوشی رو بذار سر جاش و از خمن نمی-

باید چیکار کنم.  دونمتونم؟ اصال نمیبیرون بزنم. می

دونم. اومدم به یزدان زنگ بزنم بهش هیچی نمی

ترسم حالش بد شه. پشت تلفن ماجرا رو بگم، ولی می

چجوری بهش این خبرو بدم؟ دیوونه میشه! تو بگو 

 رضا. تو بگو من چیکار کنم.

 

 گوید:رضا ناباورانه و با صدایی ضعیف می

 شک کرده باورم نمیشه! با اینکه همون اوال به لیال-

 تونم باور کنم.بودم، اما بازم نمی

 

 قندسیاه #
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کنم و نگاهی به ساعت اشک هایم را پاک می

اندازم. دو ساعت از آمدنم به اینجا گذشته. از می

یزدان هم خبری نیست. گفته بود که اگر بخواهند 

 دهد.میبرگردند قبلش به من خبر 

تونم ؟ گوشی رو نمیاالن تو میگی من چیکار کنم رضا-

بردارم بیارم. لیال بیاد ببینه گوشی نیست، قطعا به قند 

سیاه خبر میده، اینجوری اون میفهمه حتی لیال هم 

دیگه برای ما لو رفته. اگه خودشو گم و گور کنه چی؟ 

اونجوری که اصال دستمون بهش نمیرسه. اونوقت من 

تونم به خودش هم زنگ زدانو چی بدم؟ نمیجواب ی

بزنم از خودش بپرسم که باید چیکار کنم. به نظر تو 

 کرد؟اگه یزدان االن اینجا بود، چیکار می
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 صدایش هنوز هم شوکه و گیج است.

 دونم!دونم! منم نمینمی-

 

فشارم. مغزم گیرم و میپیشانی ام را در دست می

هارا پاک کنم و گوشی کشد! شاید بهتر است پیام نمی

 نم. را سر جایش بر گردا

 

گویم و او با مکثی بلند، اینبار همین را به رضا می

 دهد:هوشیار تر از قبل جواب می

فهمن یه نفر دست به گوشی زده. نمیشه. می-

بریم. باید حاال که اینجوری هیچ کاری از پیش نمی

همچین مدرکی پیدا کردیم، یه سودی ازش ببریم. 
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وسط  اگه فهمیدن دست به گوشی زدیم، باید این حتی

 .یه نفعی هم برده باشیم

 

آید! آورم و هیچ چیز به ذهنم نمیبه مغزم فشار می

رضا بعد از چند لحظه، اینبار در حالی که مشخص 

 گوید:است به خوبی بر خودش مسلط شده می

خوب گوش کن سروین. احساساتت رو کنترل کن. -

باش. فعال اصال به حال یزدان و نگران یزدان هم ن

کنیم. اتفاقی که افتاده فکر نکن. اونو با هم حلش می

فعال باید به بهترین شکل ممکن از این مدرک استفاده 

کنیم. اول از همه، پیام میدی به همینی که پیام داده، 

ه. میگی امشب یزدان خونه ی بهش میگی نگران نباش

شبیه لیال باشه.  مونه. سعی کن مدل چت کردنتما می

از پیامای قبلیشون استفاده کن ببین لیال چیا میگفته. 
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همونارو بگو که یوقت شک نکنه پیاما از طرف لیال 

نیست. حواست رو خوب جمع کن که تحت هیچ 

شرایطی به چیزی مشکوک نشه. وقتی پیامارو 

از همه ی پیامایی که فرستاده بود عکس فرستادی، 

ین. از پیامای قبلی بینشون . از همشون سرومیگیری

هم عکس بگیر. تک به تکشون. بعدش که عکسارو 

گرفتی، پیامای جدیدی که داده بود، با جوابای خودتو از 

روی گوشی پاک کن. شماره ی این حرومزاده رو هم 

ین گوشیه. که بردار. یه زنگم به گوشی خودت بزن با ا

ت شماره ی اینم داشته باشیم. یادت نره بعدش تماس

رو پاک کنی. وقتی همه ی این کارا رو کردی، گوشی رو 

هم بذار سر جاش و زود از خونه بزن بیرون. حواست 

باشه کسی نبینتت. بیا خونه ی یزدان. منم میام اونجا. 

مونیم تا بیادش. با هم دیگه آروم آروم منتظرش می

ماجرا رو میگیم. ما کنارشیم زیاد اذیت نمیشه. تو بهش 
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نباش و با خیال راحت و بدون استرس  نگران هیچی

 کارایی که بهت گفتم بکن. باشه؟

 

خواهم در جوابش بگویم کاش من هم مثل تو می

توانستم اینقدر سریع بر خودم مسلط شوم، اما به می

 دهم:جایش جواب می

 باشه.-

زنم عت دیگه بهت زنگ میآفرین. من یه نیم سا-

اصال هم  ببینم چیکار کردی. کارت رو شروع کن.

 استرس نداشته باش و با آرامش کارت رو انجام بده.

 

کنم. رضا کشم و قلبم را لمس مینفس عمیق می

گوید. من باید هر طور شده، به هر قیمتی راست می

شده، خودم را کنترل کنم و کاری که گفته انجام بدهم. 
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خودم نه، من باید این کار را برای یزدانی که از  برای

 ورده انجام بدهم و انتقام او را بگیرم!پشت خنجر خ

 

 قندسیاه #

 456پارت#

 

 

شود. پیشانی نبض دارم از فرمان ماشین کنده نمی

پلک هایم میلی به باز شدن ندارند و دلم اتاقم را 

خوابم! سه ماه متوالی خواهد! تخت خوابم را میمی

 خواهد!خواهد! بهار را میخوابیدن و بیدار نشدن را می
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ان سرد و دلگیر و بی رحم است! دوست دارم زمست

کنم، به جای آنکه ساعتِ ده صبح، چشم که باز می

اتاقم از شدت ابری بودن هوا، به پنج بعد از ظهر 

شباهت داشته باشد، نور آفتاب چنان روی تختم بتابد 

. دوست دارم درخت ها شکوفه که از خواب بیدارم کند

رما برود! چه از بدهند، بوی عید در شهر بپیچد و س

هوای شهر و چه از هوای دلِ مردمِ شهر! دوست دارم 

این فصل نحس تمام شود. دوست دارم بعد از سه ماه 

کنم، همه چیز تمام شده باشد. همه چشم که باز می

 چیز مرتب باشد. حال همه خوب باشد!

 

دارم، باالخره از فرمان کنده شده و کمری پیشانی تب 

شدت شوک لرزیده، به صندلی که امروز بارها از 

چسبد. چشمانم همچنان بسته اند و من... ماشین می
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کنم. درست از وقتی تلفن را روی رضا قطع گریه نمی

کردم، تا به همین حاال که همه ی دستورات رضا را مو 

مقابل خانه ی یزدان به مو انجام داده ام و در ماشین، 

گار چشمه ی منتظرِ رضا نشسته ام، گریه نکرده ام. ان

گذرد واقعیتی اشکم خشکیده و فقط هر لحظه که می

که برایم روشن شده بی رحمانه تر از قبل، گلوی 

 فشارد.خراشیده ام را می

 

گردیم. من یزدان کمی پیش گفت داریم به خانه بر می

بینمت. تم در خانه ات میکارم را تمام کرده بودم. گف

رو در رو به او خواهم فهمید چیزی فهمیده ام که می

بگویم. وحشتش را حتی از پشت تلفن هم احساس 

کردم و همانجا مردم! همیشه سعی کرده ام حتی در 

بدترین اوضاع ممکن منفی باف نباشم اما حاال آنقدر 
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انرژی منفی دور تا دورم را احاطه کرده که هرچه 

توانم به این توانم! نمیاهم خوب فکر کنم نمیخومی

ست که در زدان، بد شانس ترین آدمیفکر نکنم که ی

کل زندگی ام دیده ام! انگار که طالع بعضی آدمها از 

همان ابتدا با بدبختی شروع شده و قطعا یزدان یکی از 

 همان هاست.

 

ست با لیال آشنا شده ام، منی که مدت زمان کوتاهی

م باور کنم که او با برادری که شاید برادر تواننمی

اما کمتر از برادر واقعی اش دوستش واقعی اش نبوده، 

توانم باور کنم، نداشته، این چنین کرده باشد. من نمی

خواهد باور آنوقت برایم سوال است که یزدان چطور می

دانید چیست؟ هیچ چیز بدتر از این کند؟ و خب... می

واقعیت را باور کند! آدم تا وقتی  نیست که کسی نتواند
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تواند با آن کنار بیاید، و تا نمی نتواند چیزی را باور کند،

کند! و من زمانی که کنار نیاید دردش تسکین پیدا نمی

خواهم جز در این لحظه، دیگر هیچ چیز از خدا نمی

 آنکه یزدان باور کند و کنار بیاید. همین و بس!

 

 قندسیاه #
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زند و پلک های کسی کنار گوشم تق تق به شیشه می

کنند. تار خره قصد باز شدن میخسته ی من، باال

 بینمش! یزدان است! مردِ بی کسِ بی پناه من!می
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رود و ماهیچه های اطراف لبم فلج بغض پایین نمی

خواهم لبخند بزنم بلکه وحشت نگاهش شده اند. می

ترسد و من او بیشتر میتوانم! کمی آرام بگیرد، اما نمی

ه شوم عقب کنم. برای آنکه پیاددر ماشین را باز می

 گذارم.رود و من پاهای لرزانم را روی زمین میمی

 

خواهد خبر مرگ عزیز احساس کسی را دارم که می

ترینِ کسی را بدهد. روی نگاه کردن در چشمان یزدان 

فهمد و پر از ترس و تعجب صدایم را ندارم! او می

کنم و با بستن درِ کند. من همچنان نگاهش نمییم

 چرخم. ماشین، سمتش می

دونم چرا بریم داخل. رضا هم قراره بیادش. نمی-

 تاحاال نرسیده.
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شوم. انگار زیادی طاقش طاق شده از کنارش رد می

کشد و من چنان سمتش که دستم را در هوا می

 کشد.چرخم که دستم تیر میمی

 نی سروین؟کچرا نگام نمی-

 

لرزد! یزدان در کمتر صدایش عجیب و غریب می

 لرزد!دایش این طور میمواقعی ص

 

به سختی چشمان پر سوزم را به چشمانی که از آنها 

 دوزم.بارد میآتش می

 کنه یزدان. بریم داخل؟سرم خیلی درد می-

 

 زند که صدایش آرام باشد.تمام زورش را می
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شکلی ای؟ چرا اینجوری شدی تو چته ها؟ چرا این -

 سروین؟

 

بکشم و زورم خواهم بازویم را از دستش بیرون می

 گویم:رسد. ناله وار مینمی

دستمو ول کن دیوونه! شکست! مگه چه شکلی ام؟ -

 جن زده شدی؟

 

کند و اینبار، ترسیده دو طرف صورتم دستم را رها می

 گیرد.را در دست می

ی ناخن مونده. چشمات سرخ سرخن. روی لپت جا-

موهات بهم ریخته شدن. همه ی آرایشت پاک شده. 

نگاهات فراری ان... از من فراری ان... غم  نگاهات...

دارن... خیلی غم دارن سروین... تو وقتی داشتی 
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رفتی... وقتی چند ساعت پیش داشتی از پیشم می

رفتی... این شکلی نبودی. اصال این شکلی نبودی... می

ی اذیتت کرده؟ کسی دیدت؟ اتفاقی چیشده ها؟ کس

اهام حرف زنی؟ سروین چرا بافتاد؟ چرا حرف نمی

 زنی؟نمی

 

کنند زند. چشم هایم التماس میبغض دست و پا می

کَنَد برای ناله برای اشک نریختن و گلویم جان می

 نزدن. کاش یزدان تمامش کند! 

شناسم. داری تموم تالشت رو من این نگاهاتو می-

 که نزنی زیر گریه. کنیمی

 

 خواهد حرف بزنم! فهمیده یک چیزی فهمیده ام کهمی

خواهد به این طریق دهان باز کنم. خیلی بد بوده و می
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اما من چه بگویم؟ اصال چطور حرف بزنم و بغضم 

 رسد؟خواهد؟ چرا رضا نمینترکد؟ یزدان از من چه می

 

 قندسیاه #
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قدرتم، بازویم را از دستش بیرون اینبار با تمام 

گردم. قدم های سریعم را سمت در کشم و بر میمی

ایستم. سرم را کشم و درست کنار در میانه اش میخ

مانم تا در را باز کند. طول اندازم و منتظر میپایین می

کشد تا بیاید. انگار او هم شوکه است! رضا لطفا می

 خودت را برسان!
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فهمم چطور خودم را به در کند، نمییکه باز مدر را 

ار دارم روم که انگرسانم. چنان سریع راه میسالن می

کنم. در سالن را قفل نکرده. از دست جالدم فرار می

اندازم. کلید برق را کنم و خودم را داخل میبازش می

رسانم. رویش که زنم و خودم را به اولین مبل میمی

ه و قوطی قرصم را بیرون نشینم، دست در کیفم کردمی

کشم. با لرزش خفیفی که انگشتانم را در بر گرفته، می

دهم. را در دهانم گذاشته و بدون آب قورتش میقرص 

فشارم و زیر لب سپس دستانم را روی زانوهایم می

کنم که آرام بگیرند و اینقدر نلرزند، التماسشان را می

تمام رشته خورد، انگار که اما در سالن که به هم می

 شوند! رضا تو کدام گوری مانده ای؟هایم پنبه می
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ر خشکش زده و چشمانش از یزدان همانجا مقابل د

شود. کنارم روی مبل افتاده جدا نمیقوطی قرصی که 

چرخانم و نگاهم به نقاشی روی دیوار سرم را می

سوزانم! با افتد. یک روز باالخره این تابلو را میمی

 همین دستانم!

 پرسم سروین، چیشده؟!یک بار دیگه فقط می-

 

 ت بخرم!انکار دیگر جواب نیست! پس فقط باید وق

 رضا برسه، کامل میگم.-

 

بینم که به سرعت دارد سمتم از گوشه ی چشم می

ام را اشغال کشد که مبل کناریآید و طولی نمیمی

 پیچد. کند و بوی تنش زیر بینی ام میمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

حاال حاالها نرسه. االن به من  االن بگو. شاید رضا-

بگو وقتی رضا اومد یه بار دیگه واسه اونم توضیح 

 یدی.م

 

آید! از اضطراب چنان دلپیچه ای جانم دارد باال می

 گرفته ام که اگر اسهال نشوم جای تعجب دارد!

 نگام کن سروین.-

 

 فهمد؟ترکد! چرا یزدان نمیتوانم! بغضم دارد مینمی

 

چرخاند که ه و چنان سمت خودش میچانه ام را گرفت

ون افتد. چشمانش با دریای خاینبار گردنم به درد می

تفاوت چندانی ندارند! لب هایش خشک شده و خطوط 
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اند. روی پیشانی اش عمیق تر از هر زمان دیگری

شود و لرزی خفیف از تنم گذر سرمای تنم بیشتر می

اید کند، شکند. یزدان لرزش تنم را احساس نمیمی

آورد که با خشن ترین کند و به روی خودش نمیهم می

 غرد:لحن ممکن می

 یستم مگه؟ کری؟با تو ن-

 

توانم عصبی اش کرده ام و قطعا از اینجا به بعد، نمی

 مقابلش بایستم!

 

فقط و فقط، با تنی لرزان و چشمانی گرد شده از ترس، 

خورد! و نمیکنم و زبانم... همچنان تکان نگاهش می

کند که بازویم را دست همین یزدان را عصبی تر می
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بی مقدمه، فریاد  دهد و یکباره وگرفته و تکانم می

 کشد:می

 زنی؟چرا حرف نمی-

 

کاش رضا همین حاال بیاید چون قطعا اگر داد بعدی را 

 ریزند.سرم بکشد، اشک هایم پایین می
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ین فکر نگذشته، که صدای زنگ هنوز ثانیه ای که ا

شود. نفس حبس شده ام را منقطع و آیفون بلند می

بندم. و با حالی خراب، چشم می کنملرزان، فوت می
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فشار دست یزدان ذره ای از روی دستم کاسته 

شود و من دوست دارم رضا را برای رسیدنش در نمی

 آغوش بگیرم.

ه کش رضا هم رسید، ببینم دیگه چه بهونه ای واس-

 دادن این مسخره بازیت داری! 

 

صدایش پر از خصومت و عصبانیت و غیض است. قبال 

شود، حتی ه یزدان وقتی دیوانه میگفته بودم ک

 کند که من را چقدر دوست دارد؟فراموش می

 

کند که دستم به سمتی پرت بازویم را جوری رها می

شود! کاش شود. بغضم از حرکاتش حجیم تر میمی

 که چقدر حرف زدن برایم سخت است.بفهمد 
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در را به روی رضا باز کرده و از همان فاصله، نگاه چپ 

کند.  نگاهم را صمانه اش را به سمتم روانه میچپ و خ

چرخانم تا دزدم و سرم را به سمت مخالفش میمی

اشکِ نشسته در چشمانم را نبیند. حاال وقت گریه 

 کردن نیست سروین! آرام باش! آرام!

 

رضا به محض ورودش و سالم بلند باالیش ، به قلبم 

فتار دهد! هر چقدر من ضایع و استرس آور رآرامش می

کند که نیمی از گند کنم، او آنقدر عادی برخورد میمی

برد. مقابل در با یزدان اخمو شورد و میکاری من را می

 کوبد.دهد و با خنده به شانه اش میو عصبی دست می

 شکلت؟ عصا قورت دادی؟ چته با اون-
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یزدان انگار زیادی عصبی ست که یکهو صدایش را 

 برد.باال می

 و بشین تو یکی دیگه نرین تو اعصاب من. بیا برو ت-

 

بندد و به قدم هایی عصبی در را پشت سر رضا می

نشیند. رضا با نزدیک به من روی یکی از مبل ها می

یش بلند شده ام ابروهای باال رفته، به منی که مقابل پا

 گوید:کند و مینگاه می

 احوال سروین خانوم؟-

 

پایش را از استرس و سپس با ابرو به یزدانی که یک 

دهد و با اخم هایی در هم رفته به زمین مدام تکان می

 زند:کند و بی صدا لب میخیره است اشاره می
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 چشه؟-

 

دهم و در سرم را به معنای چیزی نیست باال می

 گویم:جوابش می

 خوبم تو خوبی؟ خیلی دیر کردی.-

 

همانطور که مبلی تک نفره را برای نشستن انتخاب 

اندازد و با لحنی ، نگاهی به ساعتش میکندمی

 گوید:دلجویانه می

ببخشید تو رو خدا، ترافیک اون سمتی که بودم خیلی -

 زیاد بود. دهنم صاف شد تا خودمو رسوندم.
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دارم و با نگاهم چشم از رضا بر نمینشینم. من هم می

دانم از نگاهم کنم که خودش بگوید. نمیالتماسش می

سرش را سمت یزدانِ عصبی و پر خواند که چه می

 گوید:استرسِ غرق در فکر چرخانده و به شوخی می

 نگفتی چته برجِ زهرمار؟!-
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رضا نگاه یزدان با لب هایی جمع شده از حرص به 

کند. سپس ابرو هایش را سمت من پرت کرده و با می

 گوید:صدایی بلند و پرخاشگرانه می
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. قیافشو نگاه کن خودت. من دیدمش از خانوم بپرس-

زهرم رفت. شده شکل اینایی که از مراسم ختم 

برگشتن. معلوم نیست کی روی لپش چنگ انداخته. 

 . اینقدر گریه کرده پلکاش از هم باز نمیشن

 

زند و به رضا می قرص آرام بخشم را از کنارم چنگ

 دهد:نشان می

شدیده.  من خودم از این قرصا دارم. برای اضطراب-

تا رسید تو خونه یکی انداخت باال. بعد من هرچی ازش 

پرسم چیشده، هیچی نمیگه! اصال با زبون خوش می

براش مهم نیست که قلب من داره از شدت ترس 

سره میگه رضا باید بیادش. رضا بیاد وایمیسته. یه 

 میگم. 
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 گوید:کند و با غیض میمستقیم نگاهم می

حاال حرف میزنی بفهمم چه بفرما. اینم رضا خان. -

خوای بیشتر از مرگت شده که این شکلی شدی؟ یا می

 این دقم بدی؟

 

انگار رضا را که دیده ام شیر شده ام که اخم هایم را 

 دهم:یدر هم کشیده و جواب م

 کنی یزدان؟چرا اینقدر بزرگش می-

 

زند و مثل کسانی که دوست دارند از نیشخند می

دیوار بکوبند، دست در موهایش کالفگی سرشان را در 

 کند. می

 من بهت میگم چشه.-
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رود. رضا با خونسردی نگاهم نفسم لحظه ای می

گذارد. یزدان گیج کند و پلک هایش را روی هم میمی

چرخاند و تک خنده ی منگ، نگاهش را میان ما میو 

 دهد.پر بهتش را نشانمان می

 ردین!یعنی تو خبر داری؟ پس بگو منو مسخره ک-

 

توانم بگویمش! توانم اینجا بمانم! من نمینمی

توانم شاهد این صحنه باشم. از جا بلند شده و با نمی

 گویم:گلویی گرفته می

 من میرم تو حیاط!-

 

 غرد:ز جا پریده و با عصبانیت مییزدان ا
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 بتمرگ سر جات!-

 

 زند:رضا تشر می

 یزدان!-

 

 کشد:یزدان فریاد می

ست کردین واسه ی من؟ چه خبر تو ساکت! شو در-

 شده که همه خبر دارن جز من؟

 

ایستد و دست هایش را روی رضا رو به روی یزدان می

شدت گذارد تا بنشیند. من زانو هایم از شانه هایش می

 استرس در حالِ تا شدن اند!
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بشین داداش. بشین االن بهت میگم چیشده. چرا -

قت شدی اینطوری جوش میاری؟ چرا اینقدر بی طا

 جدیدا؟

 

فهمم یزدان برای چه اینقدر کالفه و من می

فهمم چرا اینقدر عجیب و غریب شده. ست. میعصبی

 شان چیز خوشایندیاو فهمیده! فهمیده که من از خانه

دهد، پیدا نکرده ام و از اینکه کسی توضیحی به او نمی

 شود.دارد دیوانه می

 من خوبم رضا. بگو. -

 

واهد یزدان را برای نشستن متقاعد خرضا دوباره می

کند که یزدان دست هایش را پس زده و با فریادی که 
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کشد، بسته شدن چشم هایم و باال پریدن شانه می

 شوند:هایم همزمان می

 م بهت میگم بگو. کر شدی؟دار-
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سوزم و از بیرون در حال کند. از درون میرضا مکث می

 لرزیدند! پاهایم اینطور نمیانجمادم. کاش 

ببین یزدان... سروین یه چیزی پیدا کرده داخل اتاق -

 لیال... یه مدرک محکم که...
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توانم دیدن چهره نمیتوانم دیگر طاقت بیاورم. نمی

اش که هر لحظه دارد سرخ تر و وحشت زده تر 

توانم اینطور نفس نفس شود را تاب بیاورم. نمیمی

کاری نکنم. پس وسط حرف م و هیچزدن هایش را ببین

های رضا، سمت یزدان رفته و صورتش را دست هایم 

لرزد و چنان نفس . فکش زیر انگشتانم میگیرممی

. به شودقلبم از غصه جزغاله می زند کهنفس می

آورم، صدا در محض آنکه اولین جمله را به زبان می

آنها  شکند و اشک هایم با تمام سرعتی که ازگلویم می

 سوزانند.سراغ دارم گونه های یخ زده ام را می

لیال هر کاری کرده باشه یزدان، هرکاری کرده باشه از -

ئنم که خودشم حماقتش بوده... من مطمئنم! من مطم

خواسته. من مطمئنم که هیچی اونجوری که نشون نمی

میده نیست. من مطمئنم که اون تو رو خیلی دوست 
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نسیم بوده. پس آروم باش  داره. مطمئنم که عاشق

 باشه؟

 

چنان در شوک فرو رفته، که تا لحظاتی فقط نفس 

کند. چشمان نفس زنان و میخکوب شده، نگاهم می

دهند ه باز لرزانش، این باور را به میگرد و لب های نیم

 آید!که او قطعا حاال حاالها از این شوک بیرون نمی

 فقط بگو چی دیدی سروین.-

 

گوید و من اشک را با جان کندن می همین یک جمله

 دهم:آیند! با گریه، ناله وار جواب میهایم بند نمی

یه مشت چت مسخره. تو یه گوشی ساده دکمه ای -

مدش جاساز کرده بود. اصال ممکنه براش که توی ک

پاپوش درست کرده باشن ها؟ توی چتا طرف 
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خوام تهدیدش کرده بود. گفته بود اگه کاری که می

لوت میدم. شاید از اولشم تهدید میشده ها؟  نکنی

شاید مجبورش کردن. شاید اذیتش کردن. لیال حتی 

جز کرد. اگه با تو ام خوب نبود، اینکارو با نسیم نمی

 اینه یزدان؟ تو به من بگو. جز اینه؟

 

من تا به حال، در طول تمام سالهای زندگی ام، این 

می ندیده نگاه هیچ آد حجم از وحشت را در صورت و

 ام! 

 خوام اون چتارو بخونم. همین حاال.می-

 

دهم و با گریه به سرم را به چپ و راست تکان می

 :گویملرزد مییزدانی که فکش همچنان می

 االن نه عزیزدلم. االن نه دردت به جونم!-
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رود. من بی جان صدایش هر لحظه بیشتر تحلیل می

نکند از  کنم.شدنش را هر ثانیه بیشتر احساس می

 حال برود؟ 

 خوام بخونمشون. می-

 

 لعنت به این چشمه ی خشک نشدنی!

تو رو خدا اینجوری نکن با خودت یزدان. االن نمیشه. -

 م شی، بهت نشون میدم.بذار یکم آرو

 

شود. جفت بازوهایم را در یکباره انگار دیوونه می

دهد که از ترس دستش گرفته و چنان تکانم می
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. فریادش شیشه های خانه را شومزهرترک می

 لرزاند.می

 دارم بهت میگم باید بخونمشون!-

 

 رضا که تا آن لحظه، گفتن ماجرا را به عهده ی من

ماند. او هم حاال به اندازه دیگر ساکت نمیگذشته بود، 

ست وقتی که دست هایش را روی ی یزدان عصبی

 گوید:دست های یزدان گذاشته و با صدایی بلند می

ش کن خودم بهت میدم بخونی جونت در بیاد. ول-

 ولش کن این دخترو ترسوندیش. مرتیکه ی روانی!
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کند و سرش را در دست مییزدان دست هایم را رها 

گیرد. شبیه به کسانی شده که جنون آنی به هایش می

خواهد و آنها دست داده. رضا گوشی ام را از من می

 گویم:گریه میمن با التماس و 

تونم اجازه بدم. اگه بخونه حالش خیلی بد میشه. نمی-

 نمیذارم بخونتشون.

 

ارد حال رضا در ظاهر خودش را سفت گرفته اما او هم د

 گوید:کند. در جوابم با کالفگی میبدی را تجربه می

اتفاقا االن که فرصتش پیش اومده بذار قال قضیه رو -

تونه خودشو فهمه زودتر میبکنیم بره. همه چیو یه جا ب

 جمع و جور کنه تا وقتی که تیکه تیکه بفهمه.
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با تردید، به یزدانی که همچنان سر پایین افتاده اش را 

ست گرفته و ناباورانه و نفس نفس زنان به زمین در د

کنم. باالجبار گوشی ام را از کیفم که زل زده نگاه می

دن رمزش، آن روی مبل افتاده بیرون کشیده و بعد از ز

 گذارم.را در دست رضا می

 

کنم. طاقت نگاه کردن بعد از آن را دیگر نگاه نمی

الکن را روم و در بچرخم و سمت بالکن میندارم! می

کنم. با آنکه هوا به شدت سرد و پر سوز است، باز می

ترجیح میدهم در اینجا باشم تا آنکه بخواهم بنشینم و 

 حال بد یزدان را ببینم.

 

روبِ هوای دلگیر دی ماه، استرس آنکه حاال دارد غ

دهد، فکر به آنکه لیال دقیقا با ما درون یزدان چه رخ می
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که امشب در مهمانی  چه کرده، یادآوری قندسیاهی

کند و تمام فشار های دیگری که افشین حضور پیدا می

یکجا روی سرمان آوار شده اند، قلبم را چنان به درد 

شود. رو به م به کفر گفتن باز میآورند که زبانمی

آسمان تاریک شده، در حالی که همچنان چشمه ی 

 کنم:اشکم نخشکیده زمزمه می

 خوای تمومش کنی نه؟نمی-

 

کنم، بغضِ گلویم ریشه کن چرا هرچه گریه می

شود؟ چرا این درد و سوزش عجیب در گلویم نمی

 کند؟تسکین پیدا نمی

؟ تا کجا؟ اونی که خوای بس کنی؟ چقدر دیگهنمی-

کشه، اون داخل داره از خیانت عزیزترینش درد می

نباید رنگ خوشی ببینه تو زندگیش؟ حکمتت چیه خدا؟ 
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من جای یزدان دیگه خسته شدم از  حکمتت توی چیه؟

زنم. این همه فشار. من جاش دیگه دارم جا می

 خوای تمومش کنی؟نمی

 

ن. وحشت شود با فریاد یزداجمله ی آخرم مصادف می

زده، با تمام سرعتم در بالکن را باز کرده و خودم را 

کنم! یزدان یقه ی رضا را اندازم. باور نمیداخل می

 کشد:دهد و عربده میتکانش می گرفته،

کار توئه نه؟ کار خود کثافتته. از روز اول میگفتی لیال. -

گفتی بهش مشکوکی. تو... تو... خودت... خودت می

عه دست گذاشتی رو لیال... حاال واسش گفتی... هردف

 پاپوش درست کردی... 
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کنم کسی که دارد این حرف هارا به نمی باور

 زدان باشد!زند، یترین رفیقش میصمیمی

 

 قندسیاه#

 463پارت#

 

گذارم و با سمتشان رفته و دست روی دست یزدان می

کنم جدایشان کنم. در صورت تمام قدرتم سعی می

 بینم.ساسی جز درماندگی نمیهیچ اح رضا،

یزدان... یزدان عزیزم گوش بده به من... رضا اصال -

 خبر نداشت. خبر نداشت من قراره برم خونتون رو

 دونستیم. بگردم. فقط من و تو می
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افتد و نگاه دست های یزدان از یقه ی رضا پایین می

خورد. پیشانی اش گره می ناباور و دیوانه اش به من

توانم ه میست کق است و جنون تنها وصفیخیس عر

 از حاالت صورتش داشته باشم!

دونستی... تو بهش گفتی نه؟ دستتون با تو... تو می-

کردین که  س نه؟ با هم دست به یکیهم تو یه کاسه

لیال رو مقصر کنید... با هم نقشه کشیدین... جفتتون 

 نامردین...

 

 کشد:فریاد می

 امردین... جفتتون خیانتکار و ن-

 

توانم لب هایم را تکان بدهم. لیال از شوک حتی نمی

آنقدر برای یزدان ارزش دارد که حاضر است ما با او 
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کند، ما ما را مقصر می اما لیال نه؟! اینکار را کرده باشیم،

کند تا مبادا به لیال انگ خیانتکار بودن می را خیانتکار

 نیم؟بخورد؟! ما باید با این یزدان چه ک

 

کنم و فقط چند کلمه ی نصفه و کنم تا لب باز جان می

 بچینم: نیمه را کنار هم

 کنی... یزدان... من کاری نکردم... من...اشتباه می-

 

چرخد و نفس نفس زنان، ترسناک ترین سمتم می

نگاهی که تا به حال از یزدان دیده ام را حواله ام 

ده قدمی به دهم و ترسیکند. آب گلویم را فرو میمی

 کشد:او بی رحمانه بر سرم داد میدارم. عقب بر می
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تو کاری نکردی نه؟ اگه نکردی پس چرا رضا از همه -

چی خبر داشت؟ مگه نرفته بودی خونه ی ما؟ رضا از 

 کجا همه چیو فهمید؟ 

 

 کند.با تمسخر جفتمان را نگاه می

فکر کردین خرم نه؟ فکر کردین اینقدر راحت -

 فروشم به شماها؟میخواهرم رو 

 

لرزد و قلبم از ترس کند تر از همیشه اش می چانه ام

کنم و او بی توجه به تپد. با التماس رضا را نگاه میمی

 برد.من، صدایش را برای یزدان باال می

سروین اینقدر از دیدن این پیاما ترسیده بود که زنگ -

تونست به تو زنگ بزنه چون زد به من. نمی

 گه و حالتو بدت از پشت تلفن ماجرارو بهت بخواسنمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فهمی کنه. دو ساعت... فقط دو ساعت دیگه خودت می

فهمی. اومدی می راست و دروغ چیه. وقتی از شوک در

من که به این رفتارات عادت دارم جناب، ولی با این 

شکنی. برای خواهرِ به چرت و پرتا دل این دخترو می

 ظاهر درستکارت و پاکت!

 

پیچد وقتی که می دای جیغ بلندم، در فضای خانهص

نشیند. یزدان مشت محکم یزدان زیر بینی رضا می

زند که گورتان را از خانه ام گم کنید و به فریاد می

نشینم و رود. من وحشت زده کنار رضا میاتاقش می

کنم. خون از بینی اش روان شده و دلم به نگاهش می

 سوزد!حالش عجیب می

 

 یاه قندس#
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دهم. آورم و به دستش میدستمالم را از جیبم در می

کشد و زیر لب دستمال را با نیشخند زیر بینی اش می

 غرد:می

از دستش کفری ام. از دستش خستم. از دستش کم -

آوردم سروین. از همون اول هزار بار بهش گفتم 

حواستو بده به لیال. گفتم آدم همیشه از نزدیک ترینش 

ال مشکوکه. ولی این آدم اینقدر غده، خوره، گفتم لییم

که ما تازه  اینقدر احمقه، اینقدر حرف حرف خودشه،

بعد سه ماه جون کندن رسیدیم سر همون خونه ی 

گفته بودم. کافی بود همون سه ماه پیش  که مناولی 

که بهش گفتم اتاق لیال رو بگرد، به حرفم گوش 

م از االنش. بینیش؟ این. میکردکرد و اینکارو میمی
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اینقدر به لیال خانوم اعتماد داره که میگه ممکنه شماها 

کاری کرده باشید، ولی خواهرم نکرده. هه! خیلی جالبه! 

خوای مابقی عمرت دونم تو چجوری میمن واقعا نمی

این آدم رو تحمل کنی. من که دیگه خسته شدم از 

 دستش!

 

آنکه به بی ام، با وجود با وجود آنکه از دست یزدان عص

دهم، اما باز هم رضا برای عصبانیتش از یزدان حق می

دلم برای مردی که به اتاقش رفته و در را روی خودش 

کشد که کنارش بروم بسته، تکه تکه است! دلم پر می

دانم که شاید این و نگذارم خودش را اذیت کند، اما می

چند ساعتی را  کار، حالش را بدتر کند. باید به قول رضا

کر کند تا بفهمد دقیقا چه کسی خیانتکار است. قطعا ف
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فهمد من و رضا به او خیانت دو سه ساعت بعد، می

 کرده ایم یا لیال!

 

کنم تا از جا بلند شود. زیر لب غر غر به رضا کمک می

 نالد:کنان می

مرتیکه دستش اینقدر سنگینه که سرم همینجوری -

 اه میشه.گیج میره و جلو چشام سی

 

 دهم:ین کنان با بغض جواب میفین ف

حالش خیلی بده. داره دیوونه میشه. تو درکش کن و -

از دستش دلخور نشو. من از این بیشترم ازش توقع 

مرد واسه داد، ولی تو دلش میداشتم. شاید نشون نمی

 لیال. خیلی واسش سنگینه این اتفاق.
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قرمز شده. دستمالی که زیر بینی اش گرفته، از خون 

خواهد دهان باز کند مانطور که به من زل زده، میرضا ه

 گویم:که می

 سرتو بگیر باال خونریزیت بند بیاد. -

 

زند و با مکثی بلند و نگاه با لبخند کجی به رویم می

 زند:محبتی به من، لب می

خود  تونه این احمق رو تحمل کنه،تنها کسی که می-

 آدمش کنه.تونه یکم میتویی. همین مهربونیته که 

 

کنم. به اصرار خندم و دوباره حرفم را تکرار میتلخ می

 گویم:گیرد و من میمن سرش را باال می
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به نظرم تو بهتره بری دیگه. من هستم. یکم که آروم -

 کنم.زنم. واسه امشب آمادش میشد، باهاش حرف می

 

کشد و با اخم هایی در هم، سرش را دوباره پایین می

 گوید:تند و جدی می

پیش این گوالخ تنهات بذارم؟ یزدان االن خودشم -

منو زد؟ بعید نیس تورو  شناسه. ندیدی چجورینمی

 هم اذیت کنه یوقت.

 

با چشمانی درشت شده، باالخره در این روز نحس 

 خندم.می

وا مگه میشه؟ یزدان محاله دست روی من بلند کنه. -

ار تر یزدان بی آز حتی اگه جنون بهش دست بده. از

نیست برای من. نگران نباش اصال. اتفاقا تو اینجا 
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نباشی بهتره. من به روش خودم بلدم آرومش کنم. 

االنم نمیرم سراغش. میذارم آروم تر بشه. خیالت 

 راحت.

 

 قندسیاه #

 465پارت#

 

کنم. یک ربع رضا را به زور و اجبار از خانه بیرون می

نشینم و وی مبلی میبیست دقیقه ای، در سالن ر

برد. گیرم و به گوشه ای ماتم میپاهایم را در بغلم می

کنم که بعد از این قرار است چه با خودم فکر می

شود؟ زمانی که اتفاقی بیفتد؟ تکلیف لیال چه می

زیم و تحویل پلیس بدهیم، رضا قندسیاه را گیر بیندا

مدارکی که از لیال گیر آورده ایم را هم به پلیس 
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گیرند؟ اگر همکاری در قتل در دهد؟ لیال را مییم

افتد؟ پدر پرونده اش ثبت شود، چند سال زندان می

لیال یک بار یکی از فرزندانش را از دست داده، این بار 

نکند دوباره همه تواند با این یکی کنار بیاید؟ چطور می

ی خانواده یزدان را مقصر چیزی کنند؟ نکند کسی باور 

ال واقعا این کار هارا کرده باشد؟ نکند فکر نکند که لی

کردند یزدان از سامان کنند همانطور که گمان می

آمده و برای همین او را از دور خارج کرده، خوشش نمی

 خواهد با لیال هم همین کار را کند؟ می

 

 گویم:گیرم و زیر لب میا در دستم میسرم ر

یز دور. هیچی نمیشه سروین. این فکرای منفی رو بر-

کنی؟ چرا باید چرا به این چیزای چرت و پرت فکر می
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یزدان مقصر بشه؟ اون بیشتر از همه این وسط آسیب 

 دیده. ایندفعه اون طلبکاره نه بدهکار!

 

در همین فکر هستم که با شنیدن صدای شکستن 

ریزد. شبیه به جن زده ها، از یزی، قلبم در جا فرو میچ

کنم. همچنان واز میپرم و سمت اتاقش پرجا می

آید و من با تمام صدای شکستن و فریاد کشیدن می

کنم در را باز کند. کوبم و التماسش میقدرتم به در می

او بعد از لحظاتی انگار که دیگر چیزی برای شکستن 

گیرد و هیچ گیرد. آرام میآرام میوجود نداشته باشد، 

 رسد. به درصدایی دیگر از جانبش به گوشم نمی

لرزد کوبم و در حالی که صدایم از خوف و ترس میمی

 گویم:التماس گونه می
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کنی درو؟ قربونت یزدان؟ یزدانم؟ عزیزدلم؟ باز می-

برم من درو باز کن. یزدان؟ حداقل جواب بده بفهمم 

نترسون یزدان. یه چیزی بگو! جون خوبی یا نه؟ منو 

 سروین یه چیزی بگو!

 

کنند و من دیگر حالم از یاشک هایم دوباره سر باز م

خورم خورد! کنار در اتاقش سُر میگریه هایم به هم می

 گویم:نشینم. با بغض میو روی زمین سرد می

من دیگه برات مهم نیستم؟ برات مهم نیستم که به -

واست مهم نیست؟ که بهم  جون خودم قسمت میدم

 زنی؟تهمت می

 

چشم رسد. دست زیر باز هم صدایی به گوشم نمی

 کنم گریه نکنم.کشم و سعی میهایم می
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یادت رفته؟ یادت رفته چه کارایی کردم واست؟ منت -

نیستا، بخاطر دوست داشتنم بود. ولی آخه من اگه 

 کردم.خواستم بهت خیانت کنم که زودتر از اینا میمی

تونه اصال خراب کردن لیال توی چشم تو چه سودی می

ته من قندکتم؟ یادت واسه من داشته باشه؟ یادت رف

رفته جونم میره واست؟ یادت رفته فقط منم که تورو با 

خوام؟ کدوم یکی از دور و بریات حتی هم بدیات می

اون قسمتای سیاه روحتم دوست دارن که من دوست 

کنی تو در اومد که فکر می دارم؟ لیال کی و کجا پشت

 تونم بهت خیانت کنم ولی اون نه؟من می

 

نباید نمک روی زخمش بپاشم، ولی باید هر دانم که می

چه زودتر با واقعیت کنار بیاید چون همانطور که گفتم، 

 شود!تا وقتی کنار نیاید، حالش خوب نمی
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اون  آره درسته، تو تموم بچگیت رو با لیال گذروندی،-

مطمئنم که داره، و به  تت داشت، هنوزم داره،دوس

نی نیست که ما همون اندازه مطمئنم که همه چی همی

دیدیم و فهمیدیم. محاله که لیال فقط از سر یه کینه ی 

اینکارو با تو و نسیم کرده باشه.  قدیمی و بچگونه،

اصال از تو کینه داشت، چرا باید با رفیقش اینکارو 

ه یه جای این ماجرا اشتباهه. کرد؟ من مطمئنم کمی

ی دیدی توی پیاما بارها تهدید شده بود؟ دیدی جوابای

که به پیامای قبلی داده بود چقدر سرد و بی رغبت بود؟ 

حتی تموم کادوهایی که من مطمئنم از طرف قند سیاه 

بودن، همشون بی استفاده گوشه ی کمد خاک 

این  خورن. این نشون نمیده که لیال از هیچ کجایمی

 شنوی چی میگم؟ماجرا راضی نیست؟ یزدان؟ می
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گیرم و من با بغض، سر روی زانوهای جمع جوابی نمی

گذارم. با صدایی مملو از بغض شده در شکمم می

 گویم:می

همه چی درست میشه دورت بگردم. باور کن همه -

چی درست میشه. تموم میشن این غصه ها. باالخره 

خوای درو روم خندیم. نمیزی ما هم از ته دل مییه رو

. بیام ببینم سالمی باز کنی؟ جون سروین باز کن بذار

ذارم میرم اصال تا هر وقت که بخوای. بعدش می

 یزدان؟
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دانم که یزدان وقتی خواهد حرف بزند! و من مینمی

زند! آهی عمیق و پر درد نخواهد حرف بزند، حرف نمی

به بزرگی توپ  یی که انگار توپیکشم و آب گلومی

ه روی . سرم را کدهمتنیس در آن گیر کرده را فرو می

چرخد و سر کنم، کلید در قفل میزانویم جا به جا می

آید. به سرعت از جا من به شدت و یکباره باال می

کشم. نباید گریه پرم و دستم را زیر چشمانم میمی

 شود. ب تر میهایم را ببیند، وگرنه روحیه اش خرا

 

کنم و چشمانم موجی بعد از نفسی عمیق، در را باز می

شوند. نوری که از سالن به اتاق ا پذیرا میاز تاریکی ر

دهد که یزدان نشسته روی تخت را با زند، اجازه میمی

کمری خمیده و پشت به خودم ببینم. نگاهم را در اتاق 

انم چرخبهم ریخته و وسایل شکسته ی روی زمین می
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کنم که قطعا در تاریکی همه ی و با خودم فکر می

طعا از قصد چراغ را وسایل اتاق را نشکسته، پس ق

 خاموش کرده تا من نبینمش!

 

گذارم و چراغ را روشن به خواسته اش احترام می

کنم و دلم برای کمر کنم. کمی از پشت نگاهش مینمی

شود! دوست میخمیده و سر پایین افتاده اش ریش 

شد، دارم بگویم یزدانِ من هیچوقت کمرش خم نمی

رایطی سفت و هیچوقت سرش پایین نبود، تحت هر ش

کرد و روی زندگی و محکم و پررو، کمر صاف می

کرد، اما به گمانم حاال هر حرف مشکالت را کم می

انگیزشی که بخواهم بزنم، بیشتر حکم نمک روی زخم 

 پاشیدن دارد!
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در را ببندم، قدم های آرامم را سمتش بی آنکه 

نشینم و به نیم کشم. با فاصله از او روی تخت میمی

زنم. تنها که در تاریکی مشخص نیست زل میرخش 

ست، بینم، مرد پر غصه و بی پناهیچیزی که از او می

که چنان سرش را پایین انداخته و در خودش جمع 

بغض  شده که هرکس او را ببیند برای دردِ دلش

 کند.می

 

لب های خشکم را با زبان تر کرده و دستم را آرام جلو 

رزشی خفیف، آرام روی کشم. دستم با تعلل و لمی

کشد تا نشیند. چند ثانیه ای طول میموهایش می

دستم آرام روی قسمت پشتی سرش، شروع به حرکت 

کند و مشغول نوازشش شود. آب گلویم را برای بار 

 گویم:و با لبخندی تلخ میدهم هزارم فرو می
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دردت به جونم! سروین بمیره نبینه تو غصه -

 خوری!می

 

ماسد وقتی که خ هم روی لب هایم میهمان لبخند تل

در تاریکی اتاق، تکان خفیف شانه هایش را احساس 

ایستد و شوک زده نگاهش کنم. قلبم یکباره میمی

ستم دانم که باید چه کنم! دکنم. لحظاتی حتی نمیمی

همانطور بی حرکت روی سرش خشک شده و لب هایم 

. این دهنیمه باز مانده و چشمانم گرد شده، ماتشان بر

کند، یزدانِ قوی مردی که دارد اینطور با دل پر گریه می

آمد؟ من است؟ همان مردی که گریه اش در نمی

همانی که گفته بود سالهاست اشکم در نیامده؟ همانی 

 نکرد؟  که زنش مرد و گریه
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کشم، که انگار کودکم را چنان سرش را در آغوشم می

ریزد موهایش میدر آغوشم گرفته ام. اشک هایم روی 

کند و من... این روز و یزدان در بغلم مردانه هق هق می

نحس را، به عنوان غم انگیز ترین و بدترین روز 

 کنم!زندگی ام، در خاطرم ثبت می
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 انیزد#
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روزی جایی خوانده بودم که آدم اگر سه چیز را در 

 زندگی تجربه کند، دیگر چیزی شگفت زده اش

 نخواهد کرد.

رفتنی بی دلیل، مرگ عزیز و خیانت از سوی کسی که "

 "کنی.فکرش را هم نمی

 

زنم و چشمان تب دارم را به انتهای سیگاری آتش می

لحظه ای . جایی که چند دوزمخیابان سوت و کور می

یکبار، نور ماشین هایی که تک و توک نزدیک 

باز هم  شوند،کند و وقتی رد میشوند، روشنش میمی

 شود ظلماتی خوف ناک.می

 

بندم به روی انتهای خیابان و دود غلیظ چشم می

دارم. ریه های زبان بسته سیگار را در سینه ام نگه می
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 پس ام چه خوب امشب با من و گند و کثافتی که از

زد مدارا کردند. چه خوب زندگی نکبت بارم باال می

ای کاش که فهمیدند امشب وقت بگیر و ببند نیست و 

فهمیدند! من امشب بعد از مدتها، دلم فقط و فقط نمی

خواهد و بس! این زندگی دیگر هیچ کجایش مرگ می

برایم شگفت انگیز نیست و من حاال عمیقا به چیزی که 

 وانده بودم، اعتقاد پیدا کرده ام!مدتها پیش جایی خ

 

هفت سال بیشتر نداشتم که پدرم یک روز بی دلیل 

ت! با همان دنیای کودکانه ام، با خودم گذاشت و رف

کردم که حتی اگر مادرم را دوست نداشت، من فکر می

توانست برایم دلیلی را که دوست داشت؟ حداقل می

توانست توانست برایم توضیح بدهد، میبیاورد، می

توانست برای آخرین بار با من حرف بزند، اصال می
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ز خواهد گشت! بگوید که روزی با حتی به دروغ به من

اما او... او بی خداحافظی و بی هیچ دلیلی گذاشت و 

 رفت...

 

کردم که دیگر هیچ روزی که نسیم مرد، گمان می

تواند من را از آنچه هستم غمگین تر کند. اتفاقی نمی

کردم از این پس هرچه هم رخ بدهد، در برابر میفکر 

آید اما... من امشب مرگ نسیم هیچ به حساب می

یدم که سخت در اشتباه بودم! لیال... لیالی عزیز تر فهم

از جانِ من... با خیانتش امشب تیر خالص را به من زد 

تا من را به این باور برساند که همین سه مورد کافی 

هیچ چیز در این زندگی شگفت زده  اند برای آنکه دیگر

شد کمرم خرد شود، ام نکند! من هر آنچه که باعث می
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تواند من را و به گمانم دیگر هیچ چیز نمیتجربه کردم 

 از این له و لورده تر کند.

 

کشم  و ته سیگارم را شیشه ی ماشین را پایین می

سوزد و صورتم، شقیقه اندازم. معده ام میبیرون می

پیشانی ام تماما پر از دردند! دردی که تحملشان هام و 

 برای هرکسی طاقت فرساست اما برای من... عادی تر

است از هر چیزی دیگری! این درد دیگر دارد جزئی از 

شود! آنقدر با من دمخور شده و روزگار گذرانده، من می

کنم اگر یک روز به سراغم نیاید، که احساس می

 شوم.بیتابش می

 

ی سایبان ماشین، نگاهی به صورت گریم کرده  در آینه

اندازم و روی چشمان سرخی که با لنز مشکی ام می
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کنم. ناگهان چند ساعت پوشانده شده مکث میرنگ 

کند و قبل در یک ثانیه از مقابل چشمانم گذر می

شود. نیشخند پر صدا و درد ناکم از بند گلویم رها می

ض های رسوب کرده لیال خبر دارد که باعث شد این بغ

در این گلوی زخم شده، بعد از سالها از پس چشم 

 "دردت به جونم"قتی داند که وهایم بیرون بزنند؟ می

سروین را شنیدم و ترحم را در تک به تک واژه هایی 

ریخت لمس کردم، که از میان لب هایش بیرون می

فهمد دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم؟ اصال لیال می

بغضِ چندین ساله ی یزدانِ کیانی یعنی چه؟ شکستن 

یعنی بن بست! یعنی ته خط! یعنی امشب لیال برایم 

! همانجایی که به جنون رسیدم و مشتم را زیر مُرد

چشم رضا خواباندم، همانجایی که بر سر سروین 

عربده کشیدم و او را خیانتکار خواندم، همانجایی که 
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هایی که از لیال تمام وسایل اتاقم، کادو و یادگاری 

 مانده بود را شکستم، درست همانجاست برایم مرد!

 

 قندسیاه #
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نکه گوشی همراهم را در داشبورد ماشین قبل از آ

 گیرم.بگذارم، شماره ی رضا را می

 بله؟-

 

با همین تک کلمه، تلخی کالمش به خوبی در جانم 

 نشیند.می

 خوبی؟-
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 ست.هر چیز دیگریزند و همین بدتر از طعنه نمی

 خوبم. کجایی تو؟ مگه نباید مهمونی باشی االن؟-

 

را بمالم. لعنت به  توانستم چشمان پر سوزمکاش می

این مهمانی و قند سیاه و لنز و گریم و همه ی این 

 کوفت و زهرمار ها!

یکم دیگه میرم. ماشینو همون جای همیشگی پارک -

 کردم و یکم دیگه میرم داخل خونه.

 

 است! از همیشه بیشتر!سرد 

 خوبه! موفق باشی!-

 حواست به سروین هست؟-
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کند  و ی درک میمفهوم پرسش پر منظورم را به خوب

توانم اخم هایش را من، حتی از پشت گوشی هم می

 احساس کنم.

خوای بری اونجا اینقدر شر نگو خب؟ هروقت که می-

کنی واسه من. جمعش این دری وری هارو ردیف می

با. مگه قراره چه مرگت بشه؟ نترس تو اینقدر کن با

گوشت تلخی که حتی خاکم آغوششو واست باز 

 کنه! نمی

 

نشیند وقتی در نفس های پر حرصش در گوشم می

ادامه ی جمالت پر محبتش، زیر لب با غیض و خشم 

 غرد:می

 مردک الدنگ پفیوز!-
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توانم در میدانم چطور هنوز زنم. نمیلبخند کجی می

 برابر حرف های رضا بخندم!

 مرسی بخاطر همه چی! بخاطر این مدت.-

 

 شود.اینبار صدای دادش بلند می

دونی من چاک دهن ندارم. برو بذار دان تو مییز-

 دهنم بسته باشه. اینقدر نرو رو مخ من. برو آفرین!

 

. آنوقت به جای گشتیم به چند ساعت پیشکاش بر می

زیر چشمم بگذارم، برای همه ی خوبی  آنکه مشتم را

های بی منتی که این مدت در حقم کرده بود، دستش 

 بوسیدم.را می
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همه ی کج خلقی هام. همه ی گوشت ببخش. بخاطر -

تلخی هام. بخاطر اون مشتی که خوردی و شاید اون 

مشت حق من بود نه حق تو! خیلی مردی! مرد تر از 

همه ی اونایی که  هرکسی که دور و برمه. مرد تر از

کردن. رفیق تر از همه ی نا ادعای مرد بودن می

قط رفیقایی که زدن و کندن و بردن. شرمندم رضا... ف

 همین!

 

کنم هنوز چنان سکوت کرده که لحظه ای شک می

 گویم:دهد میپشت خط باشد. وقتی جوابی نمی

همیشه زحمت بودم رو دوشت، قول میدم ولی این -

اتفاقی واسم افتاد، حواست به سروین آخری باشه. اگه 

تونی دورش کن و... باشه. از این ماجرا تا جایی که می

 نذار خیلی غصه بخوره!
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غرشش آنقدری ترسناک و بلند هست که به سکوت 

 کردن مجابم کند:

 دهن گشادتو ببند لطفا!-

 

 پوزخندم زیادی تلخ است. آنقدر که انگار تلخیِ تمامِ

قهوه ترک های جهان، سرازیر شده در همین یک 

 پوزخند. 

امشب با همیشه فرق داره. در جریانی که قراره با قند -

ه رو به رو بشم؟ همون کسی که من رو خیلی خوب سیا
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شناسه و خبر داره اینجا میام. پس قطعا منو با می

شناسه. به نظرت ی گریم کرده هم میهمین چهره

 تونه باشه؟ هوم؟چی می واکنشش با دیدن من

 

 عصبانی و کالفه شده!

تونه بالیی سرت واکنشش هرچی باشه اونجا نمی-

ود و من استرس نده. تو بر بیاره. پس الکی به خ

گردی. صحیح و سالم. و اون موقع که بر می گردی، می

کسی که باید دنبال سوراخ موش باشه اون 

 حرومزادس!

 

من حاال حاالها با لیال  امیدوارم که همینطور باشد! چون

 و همین حرامزاده، کار ها دارم!

 یه کار دیگه هم دارم واست رضا.-
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 خندد.می

شات جنابعالی که هیچوقت تمومی ندارن. خرده فرمای-

میذاشتی حداقل یه دقیقه از اینکه گفتی قول میدم 

آخرین خواستم ازت این باشه که حواست به سروین 

 باشه بگذره!

 

کنم که این آدمیزاد خندم و با خودم فکر میمی

کند قطعا چیست؟ چیست که یک لحظه احساس می

ما درست چند همین حاال از شدت غصه خواهد مرد، ا

خندد که انگار هیچ اتفاقی ساعت بعد، جوری می

خودش است و  نیفتاده؟ قوی تر از اشراف مخلوقات،

 خودش!
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ته بودم که وقتی به سروین یه شنود داده بودم و گف-

رفت اتاق لیال، اینو توی یه جای خیلی خوب که دیدی 

هم نداره، کار بگذاره. شنود به لپتاپم وصله. لپتاپم 

ترسم ست. تا من بر گردم برو و چکش کن. میهخون

چیز مهمی توی این چند ساعت گفته بشه و از 

 دستمون در بره.

 

 پرسد:رضا موافقت کرده و می

 ه؟رمز لپتاپت چی-

 

زند که تو یک بار کنم. چیزی ته دلم فریاد میمکث می

از اعتماد به آشنا ترینت ضربه خورده ای. دیگر اعتماد 

زند که اگر تا م در جوابش فریاد مینکن! اما مغز

همینجا و یک قدمی قند سیاه رسیده ای، نیمی از آن 
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توانم ست که میبخاطر وجود رضاست! او آخرین نفری

 شوم! به او مشکوک

 

کنم. چشم رمز را گرفته و کمی بعد، تماس را قطع می

بندم و در دلم خدایی را که این مدت شاید من را می

ندیده، اما حضورش همیشه احساس آنطور که باید 

زنم و سپس، گوشی همراه خودم را در شده را صدا می

داشبورد گذاشته و گوشی که همیشه برای آمدن به 

دارم. روشنش کنم را بر میمی اینجا از آن استفاده

کرده و کمی بعد، با برداشتن بسته ی سیگار و فندکم 

 شوم.از ماشین پیاده می
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قبل از رفتن به طبقه ی پایینی که به نفرت انگیز ترین 

مکان زندگی ام تبدیل شده، کمی در سالن مهمانی 

ردند. نشینم تا نفس هایم به حالت طبیعی باز گمی

درست از زمانی که پا در خانه گذاشتم، قفسه ی سینه 

ام شروع به سوختن کرد و نفس هایم تند شدند. چرا 

ه ام! از دیدن کسی که این چهار دروغ بگویم؟ ترسید

ماه اخیر زندگی ام را به جهنمی بی بدیل تبدیل کرده، 

ترسیده ام! هر آدمی ترس های مخصوص به خودش 

قند سیاهی که از هر حرکت من با  را دارد و من... از

کنم این آدم دارد با ترسم! احساس میخبر است، می

سیاه کنم با یک هوش کند. احساس میمن بازی می

شود. همانطور سر و کار دارم که هیچ چیز حریفش نمی
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که در فضای سایبری کسی قدرت رو در رویی با او را 

 ندارد.

 

خم کرده، جامی از از سینی خدمتکاری که مقابلم کمر 

دارم و روی میز گردی که پشت آن شراب سفید بر می

گذارم. هیچکس جز من پشت میز نشسته ام می

ر سر این میز، که بر سر اکثر میز های نیست. نه تنها ب

دیگری که در این سالن مجلل چیده اند هم کسی 

نیست. انگار زود رسیده ام چون مهمانی خلوت تر از 

جز چند نفری که پشت میز ها و  همیشه است و به

 بینم.قسمت مخصوص رقص قرار دارند، کسی را نمی

 

یه نا محسوس دستم را از زیر کتم رد کرده و روی ر

گذارم. با چهره ای در هم رفته در حال چپم می
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شوم که یکهو با شنیدن صدای کسی از ماساژش می

 شوند.پشت سرم، نفس هایم از ترس تند تر می

 دار!مشتاق دی-

 

چرخانم و با دیدن فریدون، لب روی هم کمی سر می

 کنم. خر مگس معرکه!فشارم و اخمالود نگاهش میمی

 پلکی. خسته نشدی تو؟هنوز که اینجاها می-

 

نشیند با همان نیش بازش، پشت میز درست کنارم می

 اندازد.و یک تای ابرویش را باال می

 دقیقا؟قرار بود نباشم؟ از چی خسته شم -
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از آنکه ضعفم را مقابل بقیه نشان بدهم بیزارم! پس 

کنم در کمال راحتی، با وجود نفس تنگی ام سعی می

 را بخورم و جواب بدهم: قلوپی از محتویات جام

یه مدتی پیدات نبود فکر کردم از دست گرمی بودن -

 خسته شدی دیگه!

 

چهره ی خندد. باید اعتراف کنم که برعکس آزادانه می

 نه چندان دلنشینش، دندان های ردیف و زیبایی دارد!

حاجی تو خیلی پررویی. خودم آوردمت اینجا، بعد -

از اینکه پات به اینجا کنی؟ قبل خودمو تیکه بارون می

دونستی توی دونستی پوکر چیه؟ میباز شه اصال می

این شهر همچین جاهایی وجود دارن و چه معامله 

 هوم؟ گیره؟هایی سر می
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کشم. جواب پر چانگی این دست زیر بینی ام می

توانم بدهم، اما مردک عالف دوزاری را خیلی خوب می

 حیف که فعال وقت جدل نیست!

 گیره دقیقا؟امله هایی سر میچه مع-

 

 دارد.اینبار جفت ابرو هایش را باال نگه می 

 یعنی تو خبر نداری؟-

 

 کنم.چشم ریز می

دونم اینجا سر هرچیزی قمار میخب تا اونجایی که -

 میشه.
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بیند که برای دیدنش انگار کسی را آنطرف سالن می

 مشتاق بوده. چون میان حرفم از جا بلند شده و خیره

 گذارد.به آن سمت سالن، دست روی شانه ام می

کاراییه که  نگو که خبر نداری قمار فقط گوشه ای از-

 ه. گیرتوی این خونه و زیر زمینش سر می

 

فریدون از من جدا شده و نگاه من بدرقه ی راهش 

بینمش که با گشادی رویی با شود. از پشت سر میمی

نقدر درگیر شود. فکرم آکسی مشغول خوش و بش می

که حتی توجهی به کسی که با او گرم حرفش شده 

کنم. به یاد چت های لیال و قندسیاه صحبت شده نمی

امشب حتما باید در مهمانی افتم. به لیال گفته بود می

حضور پیدا کند چون کار به شدت مهمی دارد! پس 
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عالوه بر قمار، معامالت و جلسات مخفیانه ی دیگری 

 گیرد.صورت می هم در این خانه

 

 قندسیاه #

 471پارت#

 

روم. هنوز با فکری به شدت مشغول، از پله ها باال می

زیر زمین و قمار هم از همان راه مخفی که اولین بار به 

دانم خانه رفتیم، به طبقه ی پایینی رفت و آمد دارم. می

که قطعا راه های دیگری برای ورود به قمارخانه هست، 

 ست.وی آی پیکه برای مهمانان 
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دست در جیب و با قدم هایی آرام، از کنار اتاق های 

کنم تا به انتهای راهرو و راه مخفی طبقه باال گذر می

کند و پاهایم به دایی توجهم را جلب میبرسم که ص

شوند. با آنکه تمام دیوار های این خانه زمین میخ می

عایق صدا هستند، صدا آنقدر بلند و گوش خراش 

ه به خوبی شنیده شود. مغزم لحظه ای به هست ک

گردد. به روزی که از ته شانزده پانزده سال پیش بر می

کرد. شاید از  باغ صدای دعوا شنیدم و فوضولی ام گل

همان روز بود که از فوضولی کردن و فالگوش ایستادن 

 متنفر شدم!

 

ایستم و لب به دندان میان راهروی به شدت خلوت می

دای جیغ و گریه مشخص است که گیرم. از صمی

توانم شود. نمیکسی دارد آزار و اذیتی را متحمل می
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پس کاری نکنم! حتی اگر برایم دردسر به بار بیاورد. 

پانزده سال پیش و رسوایی اش را در گوشه ای ترین 

قسمت مغزم دفن کرده و به سرعت سمت اتاقی که 

به روم. با مشت رسد میصدا از آن سمت به گوش می

 زنم:کوبم و داد میدر می

 باز کن این درو. باز کن تا نشکستمش!-

 

 کشد:کسی جیغ می

 کمکم کن! تو رو خدا...-

 

فکر کنم که این صدای دخترانه خواهم به این نمی

چقدر آشناست! قلبم از التماس مظلومانه و پر دردش 

سوزد و من سر گردان و هول کرده دور خودم می

های این خانه را با امنیت فوق چرخم. قطعا در می
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توان شکست! دستم را روی العاده باالیشان، نمی

 زنم:کشم و داد میپیشانی عرق کرده ام می

رومزاده. این درو باز کنم با همین دستام ولش کن ح-

 گیرم. ولش کن!جونتو می

 

انگار صدای فریاد های دیوانه وارم، افراد حاضر در 

بلند آهنگ خبر دار کرده که مهمانی را با وجود صدای 

افراد افشین و چند نفر از مهمانان خیلی زود دورم جمع 

شوند. یکی از زیر دست های افشین که نامش می

ن است و خودش بار اول ما را به قمارخانه برده هوم

گیرد و با صدای کلفت و خشنش بود، جلویم را می

 گوید:می

  چه خبر شده؟ این سر و صداها برای چیه؟-
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شود. در آنقدر پهن و قد بلند است که سه تای من می

دهم و همانطور که دست روی اتاق را نشانش می

 دهم:ب میکشم جواپیشانی عرق کرده ام می

یه حرومزاده ای دختر برده تو این اتاق داره اذیتش -

کنه. این خونه صاحب نداره؟ باز کنید این درو. می

 بازش کن! همین حاال!

 

بینم. مهمانی را گوشه ی لب تک تکشان میپوزخند 

که خودش به همراه دختر معلوم الحالی از یکی از اتاق 

 گوید:من میها بیرون آمده، با نیشخندی در جواب 

 بار اولته میای اینجا نه؟-

 

کنم که آدم های اینجا، انسان باشند! دریغ از باور نمی

 ذره ای انسانیت در وجود آنها!
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تواند من را میان ، یقه ی هومنی که میمثل ببری زخمی

گیرم و بر سرش عربده دست هایش له کند می

 کشم:می

کنی یا یمیگم باز کن این درو! کری؟ بازش م بهت-

کاری کنم صاحبت همین امشب از اینجا پرتت کنه 

 بیرون؟ بازش کن!

 

دانم خودش دانم که بدون اجازه ی افشینی که نمیمی

هم نمی خورد چه برسد که ست، آب کدام گوری

بخواهد به من دست بزند! حتی با وجود توهین 

مستقیمی که به او کرده ام! با مکثی کوتاه، نگاه 

چرخد. سمت در ز صورتم گرفته و میترسناکش را ا

کشد. کارت را روی رود و کارتی از جیبش بیرون میمی
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گذارد و در، قسمت مخصوصی که کنار در قرار دارد می

 شود.دای تیکی باز میباز ص

 

 قندسیاه #

 472پارت#

 

اندازم و تنِ نیمه برهنه و وقتی خودم را داخل اتاق می

خواست همان مردکی که میزخمی فرانک را زیر بدن 

بینم، ثانیه ای خون رسانی به مغزم الرا را بخرد می

شود! سمتش حمله ور شده و دیوانه وار متوقف می

مردک مست و هرزه ای شروع به مشت زدن به صورت 

کنم که از مرد بودن، فقط نر بودنش را دارد! تمام را می

بر سر این دق و دلی ام از لیال و اتفاقات امروز را یکجا 

زنم که زنم، آنقدر میکنم. آنقدر میمردک خالی می
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کنند. افراد افشین من را به زور از روی بدنش جدا می

انک با آرایشی او زیر مشت های من بیهوش شده و فر

کند تکه های پخش شده، هق هق کنان سعی می

پخش و پال شده ی لباس هایش را جلوی تن برهنه 

کنم در م و با خودم فکر میبنداش بگیرد. چشم می

چند ساعت چطور ممکن است این همه بدبختی؟ 

 چطور امکان دارد؟

 

خودم را از میان دستان پر قدرت زیر دست های گنده 

 زنم:رون کشیده و داد میی افشین بی

 ولم کنید!-

 

 گوید:هومن اخطار گونه می
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باید برای این کارتون به افشین خان جواب پس -

 بدید!

 

شوم در چرخم و خیره میور که سمتش میهمانط

چشمان ریز مشکی اش، با شجاعت و جسارت تمام، 

 غرم:زنم و میتخت سینه اش می

فیوزو از رو زمین فوضولی ایناش به تو نیومده. این پ-

جمع کنید و بزنید به چاک! سریع! یادتم نره به افشین 

 خانت گزارش بدی که چه اتفاقایی افتاده. 

 

کشد و های فرانک روی اعصابم خط می صدای گریه

این الشی های حرامزاده انگار قصد رفتنش ندارند. 

لگدی به پای مردکی که دراز به دراط روی زمین افتاده 
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زنم و صدایم را را فراموش کرده ام می و حتی نامش

 اندازم.پس سرم می

 کرید؟ میگم گورتون رو گم کنید!-

 

نامش را یادم رفته،  لجنی که روی زمین افتاده و حتی

کنند. با رفتنشان، در اتاق جمع کرده و اتاق را ترک می

چرخم. موفق را روی می گذارم و سمت فرانک می

اره شده را تنش کند. شده لباسش که قسمتی از آن پ

نگاه غمگین و خسته ام را روی برهنگی لباسش 

چرخانم و از دیدن خون مردگی ها و چنگ های روی می

فشارم. سخت و ی پلک هایم را روی هم میتنش، عصب

آید کشم و هیچ حرفی به دهانم نمیسنگین نفس می

که بگویم. فرانک برای من شخص مهمی نیست، اما 

م نسبت به این حالتش بی تفاوت توانباز هم نمی
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شناسم و بدی باشم. خصوصا اینکه ماه هاست او را می

تخت و . سمتش رفته و گوشه ی از جانبش ندیده ام

نشینم. سرش را پایین انداخته و همانطور رو به او می

که پاهایش در شکمش گرفته، از شدت گریه سکسکه 

بی پناه  شد این دختری که این طورکند. باورم نمیمی

رسد، همان فرانکی باشد که پر از ادعا بود و به نظر می

 غرور و چرب زبانی! چه بالیی سرش آمده؟

 

 قندسیاه #

 473پارت#

 

قبل از آنکه من بپرسم، خودش شروع به حرف زدن 

 کند. آن هم به هق هق و سکسکه.می
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حتی اگه یه هرزه باشی عین من، بازم تجاوز چیزیه -

 کنه.ل میکه روحتو لگد ما

 

زنم. اندازم و پوزخندی دردناک میسرم را پایین می

 شود.هق هق فرانک شدید تر می

اولش وقتی بود که هنوز زنِ این بار اولش نیست، بار -

 باباش بودم.

 

 زند؟برد. از چه حرف میماتم می

 چی؟!-

 

 خندد و چقدر این خنده اش دردناک است!با گریه می
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ی ایه که منو فروخت به پیمان، پسرِ همون عوض-

افشین. وقتی توی خونشون بودم، بار ها بهم تجاوز 

 کرد! 

 

توانم باور کنم. صورتم را جلو پرد! نمیبرق از کله می

 زنم:کشم و بهت زده لب میمی

خوای کاراتو توجیه کنی و توجه بخری اصال اگه می-

 راه خوبی رو انتخاب نکردی.

 

گوشه ی چشمانش پایین  زند و اشک ازقهقه می اینبار

ریزد. کاش این آرایش پخش شده را از صورتش می

 پاک کند.

توجه از تو؟ تو کی ای مگه ها؟ فکر کردی من توی -

 شرایطی ام که بخوام مخ کسی رو بزنم؟ 
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 شود:یک باره عصبی می

 توام یکی ای لنگه ی همینا! گمشو از این اتاق. -

 

 کشد:م که جیغ میمنگ مانده ا

و! گمشو! همتون گمشید! دوس دارم روی گمش-

همتون باال بیارم. روی این جنس مذکر که هیچی جز 

بینه. که برای خواهر و ننه و دختر پایین تنش نمی

فهمه و برای دختر مردم که میرسه خودش غیرت می

 میشه بی غیرت عالم.

 

 زند:پوزخند می
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ختر خودش هم گرچه که بابای من حتی برای د-

رت چیه و منو داد به یکی هم سن خودش. نفهمید غی

الهی که روزی هزار مرتبه تو گور بلرزه که هرچی سرم 

 زدم بابا!اومد بخاطر کسی بود که سالها صداش می

 

گیرم. حالم دیگر از دنیایی که سرم را در دست می

رود، بهم کثافت و لجن از سر و رویش باال می

 خورد!می

 

شود که سرم را باال یرانک به پهلویم باعث ملگد ف

گرفته اش از جیغ کشیدن  بکشم. با صدای خش دار و

های مدام و گریه، در حالی که دارد اشک هایش را 

 گوید:کند پر از نفرت میپاک می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خوام چشمام هیچ موجود نری رو این گمشو! نمی-

 اطراف ببینه!

 

 رود:میشوم و صدایم باال بی اختیار عصبی می

ی از داخل این خونه چه گند و کثافتی باال بینتو که می-

بینی هیچکس اینجا هیچ بویی از انسانیت زنه. میمی

کشی بیرون از این خونه؟ چرا اصال نبرده، پس چرا نمی

 ذاری اینجا؟پا می

 

 قندسیاه #

 474پارت#
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دهد. سمتم حمله انگار یک آن جنون به او دست می

ورت و های کوچکش را روی سر و صکرده و مشت 

کند. دست هایش که در هوا شانه و سینه ام روانه می

کند و با گریه سرم گیرم شروع به بی قراری میمی

 کشد:جیغ می

با من مثه کسایی حرف نزن که از هرزگی خوششون -

میاد. من چجوری یه زندگی آبرومندانه برای خودم 

ختر خراب درست کنم ها؟ همه منو به چشم یه د

 بینن. همه!می

 

کنم با آرامش حرف بزنم. اگرچه که سخت سعی می

 است!
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اصال از این مملکت برو. از این شهر برو. از هرجایی -

که اذیتت میکنه برو. برو و بهترین زندگی رو بکن. مگه 

 چیزی از پول کم داری؟

 

ریزد یکباره چنان با مظلومیت جمله هایش را بیرون می

 شود!می که دلم کباب

؟ همون پوالیی با هرزگی در آوردم؟ پول؟ کدوم پول-

خوام با همین پوال یکم دونی هربار که میآره؟ می

خوش بگذرونم خار میشن و میرن وسط قلبم؟ حاضرم 

همه ی این پوال رو بذارم کنار و بگردم پیش خونوادم، 

کنن! من آبروشون رو ولی اونا هم دیگه منو قبول نمی

 شهر بردم! توی کل این

 

 گیرم تا کمتر تقال کند. ا سفت تا میمچ دستانش ر
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تو آبروشون رو بردی یا پدرت؟ کی باعث این زندگی -

شده؟ کی؟ وقتی پدرت شوهرت داد وقت عروسک 

بازیت بود نه شوهر کردن به کسی که سه برابر خودت 

سن داشت. منشا این درد از خانوادت شروع میشه. 

در بردن. با سکوت  دشون رواونا خودشون آبروی خو

 برابر پدرت!

 

کنم تقالهایش کمتر شده و صدایش حاال احساس می

 کند.آرام تر! گرچه که هنوز هم مظلومانه گریه می

پس چیکار کنم؟ بدون خونواده، بدون این پوالی -

کثیف، چیکار کنم؟ بکشم خودمو؟ باور کن که اگه 

 کردم!ارو میجراتش رو داشتم تا االن هزار مرتبه اینک

 

 گویم:ره ای فکر کنم میبی آنکه ذ
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تو از اینجا و هر چیزی که به اینجا و زندگیت توی -

کشه بکش بیرون، من میارمت این چند سال مربوط می

پیش خودم. کار بهت میدم. یه خونه که بتونی توش 

زندگی کنی. نه یه زندگی الکچری، یه زندگی آروم و 

نی! اینبار نه به عنوان شرافتمندانه. ولی زندگی ک

 فرانک، به عنوان پریدخت فاضلی!

 

 خندد:ریزند و تلخ میاشک هایش پایین می

 از این فامیلی متنفرم!-

 از اسمت چی؟-

 

لرزد.  بازد و چانه اش از بغض میلبخندش رنگ می

 دهد:سرش را به چپ و راست تکان می
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 عاشقشم!-

 

 گیرد.لبخندم من اما جان می

بعد پریدخت  فامیلیت رو عوض کن و از این بهپس -

باش. نه فرانکی که از خودش و این زندگی که برای 

 خودش درست کرده بیزاره!

 

ترسم آید در این اتاق رهایش کنم و بروم. میدلم نمی

باز هم کسی او را تنها گیر بیاورد! در این مهمانی 

 چیزی که زیاد است، حیوان صفت های مست و پاتیل!
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دهد که در آن لباس های اتاقی را می به من آدرس

کنند. برایش لباسی به مجلسی زنانه را نگه داری می

مانم تا انتخاب خودم برده و پشت در منتظر می

آرایشش را پاک کرده و کمی به خودش برسد و با هم 

ست که اینجا را به قمارخانه برویم. امشب شب آخری

د. حاال که گذارم اینجا بیایچون دیگر نمیبیند می

کنم از اینجا زندگی این دختر را فهمیده ام، کمکش می

نجات پیدا کند. با آنکه چند ساعت بیشتر نیست که از 

توانم نسبت به اعتمادم ضربه خورده ام، اما باز هم نمی

فرانک یا پریدخت، بی اهمیت باشم. حتی اگر ریگی به 

کنم درست ی که احساس میکفشش باشد! من کار

دهم. کمک به دختر تنها و بی کس و انجام می است را

شود و هیچکس را بی پناهی که دارد در کثافت غرق می

 ندارد که دستش را بگیرد.
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وقتی فرانک با آن لباس مدل ماهی مشکی رنگی که 

آید، زند از اتاق بیرون میزیر نور چراغ ها برق می

ن دختر حتی با وجود آرایش کنم که ایاعتراف می

دهد، ی که سن باالتر از آنچه هست نشانش میغلیظ

 باز هم زیباست! 

 

کمی بعد، درست کنار هم پشت میزی در قمارخانه 

نشسته ایم و جفتمان پشت هم و بی وقفه سیگار 

. قمارخانه هم خلوت است و لحظه ای به کشیممی

 افتم که نکند امشب خبری نیست و سرکاریم؟ شک می

 اسم واقعیت چیه؟-
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کنم. رنگ مشکی چشمان خودش از لنز می نگاهش

 قشنگ ترند! گذاردهایی که همیشه می

 خوره؟به چه دردت می-

 

کند و سیگار نصفه اش را در تک خنده ی خسته ای می

کند. سرفه ی کوتاهی کرده و جا سیگاری خاموش می

 زند:شود لب میهمانطور که از جا بلند می

ملت با این حقیقتش از اسم کوروش متنفرم و تح-

 اسم سخته واسم. پاشو. عزراییل داره میاد سراغت.

 

چرخانم و به جایی که نگاه با چشمانی ریز شده سر می

 آید. دوزم. افشین دارد سمتمان میکند چشم میمی
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نفسم را سنگین فوت کرده و همانطور که دارم از پشت 

شوم، سیگارم را در زیر سیگاری خاموش میز بلند می

 . کنممی

 شنیدم گرد و خاک کردی مهندس!-

 

گیرم. شرمنده به خود میسر باال کشیده و چهره ای 

 گویم:دستم را جلو کشیده و می

 خوام!سالم. واقعا عذر می-

 

دستش را در دستم گذاشته و با نگاهی پر حرف به 

 دهد:فرانک جواب می
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چرخیدی. از همون روزای اول خیلی دور فرانک ما می-

ردم دلت رو حسابی برده باشه! ولی دیگه کگمون می

 بازیا قدیمی شده پسر؟ کنی این فردینحس نمی

 

 اخم ظریف میان ابروهایش و طعنه ی تلخ کالمش،

دهد که به اندازه ی کافی از کاری که کرده ام نشان می

 ست.ناراضی
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کنم و او با جدیت، آبی های یخ در جوابش سکوت می

 دوزد.اش را به چشمانم می زده
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 دیگه نبینم از این موردا!-

 

دهم. دوباره نگاهی به رف، سرم را تکان میبی ح

 گوید:فرانک کرده و می

. برای همینم اینقدر امشب مهمانای ویژه داریم-

خلوته. به اصرار فرانک رمزِ امشب برای تو هم 

فرستاده شد وگرنه قرار نبود اینجا باشی. پس حواست 

خوام دیگه مشکلی پیش بیاد. و جمع کن. نمیر

 متوجهی که؟

 

کنم تعجب نکنم تا نفهمد که روحم هم از این یسعی م

 ماجرا بی خبر است!

لطف داشتید به من! نگران نباشید دیگه اتفاقی قرار -

 نیست بیفته!
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دهد و نگاه پر دقتش را از با جدیت سر تکان می

همانطور که  کند وگیرد. عقب گرد میجفتمان می

 برد، جام میان دستش را کمیکشد و میراهش را می

 گوید:باال گرفته و با صدای بلند تری می

کنم نامزد زیبات از رابطه ی بین تو و فرانک فکر نمی-

چندان خوشحال بشه. حواستو جمع کن نفهمه چون 

 زنا توی این مسائل زیادی تیزن.

 

جایم فحشی پر غیض زیر لب زمزمه کرده و در 

 خندد!نشینم. فرانک میمی

 واقعا زیباییه! بیراهم نمیگه خب! اون دختره-
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کند، پر از شک و تردید که نگاهم نمیبه اویی 

 گویم:می

 ببین منو!-

 

 زند. بی هیچ ترسی!مستقیم به چشمانم زل می

 برای چی اصرار داشتی امشب اینجا باشم؟-

 

 دهد:خیلی راحت و عادی شانه باال می

زت خوشم میاد! دوست دارم که اینجا باشی. این ا-

 نیست؟دلیل خوبی 

 

اخمالود، سرم را جلو کشیده و هشدار گونه جواب 

 دهم:می
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نه! دلیلی خوبی نیست! و مطمئن باش اگه بفهمم -

بینی داری بازیم میدی، اون وقته که رویی از من رو می

که هیچوقت ندیدی! من همونطور که دلم زود رحم 

 به همون اندازه هم آدم بی رحمیم. حالیته؟میاد، 

 

دهد ایی غنچه کرده بیخیال سر تکان میجوری با لب ه

که انگار پاک ترین موجود دنیاست و هیچ ریگی به 

 کفشش نیست!

 

. مهمان ها چرخانمنگاهم از صورتش گرفته و سر می

شان را مورد آنالیز آیند و من همهتک و توک دارند می

. تعدادی از آنها را تا به حال ندیده ام و با دهمقرار می

کنم ممکن است هر کدام از اینها قند میخودم فکر 

 سیاه باشند.
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پرسیدن این سوال از فرانک که قند سیاه امشب 

آید یا نه، سوال به شدت شک بر انگیز و احمقانه می

توانم انگشتم را یکی یکی سمت کسانی ایست. نمی

شناسم هم بگیرم و بپرسم قند سیاه این است؟ که نمی

 ؟ یا شاید آن یکی؟یا او

 نگفتیا!-
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بی آنکه چشم از مردی که آن طرف سالن، در دود 

سیگار خودش غرق شده و تا به حال ندیدمش بگیرم، 

 دهم:در جواب فرانک حواس پرت جواب می

 چیو؟-

 اسمتو!-

 

و با نیم  گیرمچشم از در باز شده ی قمارخانه می

 گویم:نگاهی به صورت فرانک می

 کنی یا نه؟ل مییزدان، حاال و-

 

شود با چرخ سرم به سمت پایان جمله ام مصادف می

در باز شده و ورود زن و مردی خوشتیپ و خوش قیافه. 

دختر دست دور بازوی مرد انداخته و با آن تیپ سر تا 
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ثنی پا مشکی اش که حتی رژ لبش را از این قائده مست

 چرخاند.نکرده، نگاه پر غرورش را در سالن می

 

زند. کنم و در همان نگاه اول، خشکم میمرد نگاه میبه 

بینم اما هرچه از در فاصله کنم اشتباه میاول فکر می

رسد که آیند، بیشتر به یقین میگیرند و جلو تر میمی

خود اوست! ماهان! آشنای کتایون و شوهرش! همان 

باشگاه اسب سواری افشین دیدمش و  مردی که در

نی و دختر معامله شده حرف راجع به قمار و مهما

زند. همانی که در خانه ی کتایون دیدمش و از می

جذاب بی اندازه ی چهره اش خشکم زد. همانی که با 

زد، تا به وجود آنکه با افشین از این مهمانی حرف می

 حال در اینجا ندیده بودمش.
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کند. حدس زده بودیم که پردازش می مغزم شروع به

شناسد. کسی ه کتایون او را میست کقند سیاه کسی 

ست که به اینجا رفت و آمد داشته اما در این مدتی که 

 آمده.آمدم، او اینجا نمیمن می

 

دهم چشم از خودش و دختری که آب گلویم را فرو می

گیرم. اما از گوشه ی چشم و نگاه کنارش ایستاده می

های هر از گاهی و نامحسوس به آن سمتی که هستند، 

فهمم که دور میزی که سه نفر دیگر هم با تیپی سر می

نشینند و مشغول صحبت تا پا مشکی نشسته اند، می

 شوند.می

 خوبی؟-
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چقدر خونسرد بودن در این حالت و این اوضاع سخت 

است! نود و پنج درصد مطمئنم ماهان خودِ قند سیاه 

 و فقط چند متر با من فاصله دارد!است و ا

 آره، چطور؟-

 

 رسد:ورت و نگاهش نگران به نظر میص

 کشی.یه لحظه حس کردم داری سخت نفس می-

 

دستم را سمت گره کرواتم برده و آن را کمی شل 

 کنم.می

خوبم فقط زیاد به کروات بستن عادت ندارم. اذیتم -

 کنه.می
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خر "واهد بگوید خکند که انگار میجوری نگاهم می

 ."خودتی
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کشم و از او گرفته و نگاهم را سمت فندکم می چشم

بعد، سمت زیرسیگاری طالیی رنگ شش ضلعی که پر 

شده از ته سیگار هایی که نیمی از آنها به لطف رژ لب 

برای امروز زیاد  فرانک رنگی شده. زیاد کشیده ام!

نم، به این واقعیت ککشیده ام و کمی که فکر می

طول این یکی دو ماه، رسم که امروز نه، بلکه در می

زیاده روی کرده ام! آخرین باری که به این حد از آزارِ 

گردد به چندین ریه های زبان بسته ام رسیدم، بر می
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ریختم در ریه سال پیش. روزی یک پاکت دود، می

فهمید!  گزید. تا آنکه... تا آنکه لیالهایم و ککم هم نمی

رابطه ی فوق  لیال فهمید و با وجود آنکه دیگر چیزی از

مان نمانده بود، اتمام حجت العاده ی خواهر برادری

کرد که اگر به این کار ادامه بدهم، مامان یلدا را به 

توانم قسر در بروم. اندازد و آنوقت دیگر نمیجانم می

دانستم مامان چقدر از سیگار چون من خیلی خوب می

شیدن و بوی سیگار بیزار است و هیچوقت هم ک

 چرا! نفهمیدم

 

 با یادآوری روزهای دوری که دیگر باز نخواهند گشت،

اندازد به دیواره های قلبم. چیزی شبیه چیزی چنگ می

به حسرت! حسرت آنکه یک بار دیگر، فقط یک بار 

دیگر، در سرم از لیال بهترین خواهر دنیارا بسازم! حتی 
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ام کینه هایش از من! اما حاال... هرچه با وجود تم

توانم و اوج درد همینجاست. دیگر نمی بخواهم هم

توانم او را لیال ببینم. همین جا که دیگر هیچوقت نمی

دانم از کجا و چه زمانی، جای لیال دیگر لیال نیست. نمی

خودش را به کسی دیگری داد و به جای قلب مهربان و 

دانم و ای کاش... . نمینازکش، کلوخی سنگی گذاشت

وز های خوبمان باز ای کاش یک بار دیگر به ر

 گشتیم.می

 یزدان؟-

 

 اندازم.نگاهش کرده و گره ی کوری میان ابروهایم می

 شناسنم، صدام کن!اینجا به همون اسمی که همه می-
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با تکان ریزی به سرش، ابرویش را به سمتی 

 اندازد.می

 شناسی؟اون یارو رو می-

 

کند. میمحسوس، به سمتی که نشانم داده نگاهم  نا

گوید! به گمانم آنقدر ضایع خیره اش شده ماهان را می

شناسمش آید بگویم میبودم که فهمید. به زبانم می

زند. دستی روی ته اما یکهو، فکری در سرم جرقه می

کشم و با مکثی کوتاه، ریش بلند شده ی مرتبم می

 کنم.و خونسردی می لحنم را پر از بی اهمیتی

 ه معروفه دیگه!آره خب. قند سیاه-

 

پرند و نگاهش پر از گنگی ابروهای فرانک باال می

شود. خیرگی پر دقتش روی چشمانم که زیاد می
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سر به چپ و راست تکان  "چیه"به معنای  شوند،می

 گوید:دهم که با پوزخندی کم جان میمی

و ازم چند وقت پیشا خودت سراغ قند سیاه ر-

اومد، حتی تاحاال از یگرفتی و اونجوری که به نظر ممی

نزدیک ندیده بودیش. چجوری پس االن اینقدر 

 مطمئن میگی اون یارو قند سیاهه؟ 

 

 دهم.لبخندی پر از آرامش تحویلش می

دونی بعد از اینکه از تو سراغش رو تو از کجا می-

 گرفتم، با خودش مالقات نکردم؟

 

شوند و شک و تردید در ریز میچشمان مشکی اش 

گیرد. سر جلو کشیده و ت چهره اش رنگ میتمام حاال

 پرسد:مرموزانه می
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باهاش چیکار داری که اینقدر دنبالشی؟ تو... تو واقعا -

 کی هستی؟

 کنم جواب این سوالت رو قبال دادم!فکر می-

 

 قندسیاه#

 479پارت#

 

 دهد:جدی تر از همیشه جوابم را می

ن م کنم! توی این عمارت،ی من باور نمیدادی ول-

بیشتر از هرکسی حواسم بهت بوده و هست. بیشتر از 

هرکسی پیش من نشستی و بلند شدی. کارت درسته 

زنی، نه! ولی من نه اینکه بگم ناشی ای و گیج می ها،

فهمم یه چیزایی این وسط مشکوک فهمم! میمی
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ینجا رفت و آمد زنه. این یارو مرموز ترین آدمیه که امی

وسه نفر دیگه از آدمای مورد داره. افشین به من و د

اعتمادش توی این قمارخونه تاکید کرده هویت این 

تونی با این آدم رو هیچ احدی نفهمه! حاال تو چیکار می

 آدم داشته باشی؟

 

تمام شد! فرانک مهر تایید زد بر حدس های ترسناکم! 

د ماهه ی من قندسیاه اینجاست. مایه ی عذاب چن

 من اینجاست!اینجاست. دشمن ترین دشمن 

 

گردانم و به محض چرخش سرم، بی اراده سر می

افتد و دمای بدنم یک آن افت نگاهم در نگاهش می

شود! من کند. به شکلی که لرزی خفیف از تنم رد میمی

او از اول من را  را دید! من را دید و قطعا شناخت!
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ز در باشگاه افشین. شاید برای شناخته بود. از همان رو

 دیگر به پا اینجا نگذاشت.  همین هم

 

طوری که شک بر انگیز نباشد، لبخند محوی زده و 

سرم را به نشانه ی احترام کمی برایش پایین 

دانم او آورم. اگر ذره ای شک کند که من میمی

کند که کیست، یا قطعا خودش را جوری گم و گور می

اش هم نرسد، یا حرکتی سایه هیچوقت دستمان به 

زند که دیگر هیچ جوره نشود آن را جمع کرد. در می

این مدت خوب این عوضی باهوش زرنگ را شناخته 

 ام!

 

او اما برخالف من، بدون لبخند و البته با غرور، حرکت 

 گرداند.من را تکرار کرده و رو بر می
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 شناسید!پس واقعا هم رو می-

 

از پایم و زیر میز قرار دارد ب مشت عرق ام را که روی

چرخانم. فکرم آنقدر کرده و به سمت فرانک سر می

درگیر است که حتی حواسم نیست در جواب فرانک چه 

گویم. گفت افشین تاکید کرده هویتش فاش نشود. می

پس یعنی خیلی به افشین نزدیک است! آنقدر که 

کند. یعنی ممکن است دلیل افشین از او محافظت می

و راه دادنم به این قمار تماد زود هنگام افشین به من اع

خانه، از قصد بوده باشد؟ قند سیاه این را خواسته؟ 

خدای من! نکند تمام این مدت همه ی حرکات من را 

کرده و به ریشم فهمیده و احمقانه نگاهم میمی

خندیده؟ شاید اصال از آنکه اینطور برای پیدا می

 برده.لذت هم میزنم کردنش دست و پا می
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 باز چه خبره که لشکر کشی کردن! معلوم نیست-

 

چشم از میزِ پوشیده شده با رو میزی قرمز رنگ گرفته 

 گویم:و حواس پرت می

 هوم؟-

 اینارو میگم. پاشدن برن اون سالن.-

 

بینم چرخانم و میاینبار خیلی ناشیانه و سریع، سر می

عالوه بر  ست!میزی که ماهان بر سرش نشسته، خالی

یگر هم خلوت تر شده اند. چشم آن میز، میز های د

بینمشان که دارند سمتی چرخانم کمی آنطرف و میمی

 روند. می

 کجا دارن میرن؟-
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اون طرف یه سالن کوچیکتر هست. برای جلسات -

 مخفیانه و ضروری میرن اونجا.

 

چرا تا به حال در مورد آن راهرو و در بزرگی که 

هیچوقت  دارد، کنجکاو نشده بودم؟ چراانتهایش قرار 

ندیده بودم که کسی از آنجا عبور کند؟ شاید هم دیده 

 بودم و اهمیتی نداده بودم!

 

 قندسیاه#

 480پارت#

 

 میرن اونجا چیکار؟-
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کامل سمت فرانکی که  پرسم،وقتی این سوال را می

 کند، چرخیده ام.دود سیگار را سمت صورتم فوت می

 دونم!نمی-

 

زنم. من باید بفهمم امشب میاسترس پوزخند  پر

اینجا چه خبر است که قندسیاه حتما باید حضور پیدا 

 کرده.می

 تو ندونی؟ محرم راز های افشین؟-

 

دهد و سیگارش را در جا سیگاری خاموش شانه باال می

کند. این دختر روی دست من هم زده! معده اش از می

 ند؟زاین همه سیگار کشیدن به هم نمی
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خوام دیگه نمی دونم. یعنی خیلی وقته کهنمیباور کن -

افته. اینجا بدونم اینجا چه خبره و چه اتفاقایی می

 آروم تره. کمتر بدونی، اعصابتهرچی 

 

 کشم.کنم و کمی خودم را سمتش میعقب نشینی نمی

 خوام بدونم!ولی من می-

 

 خندد.خسته اما طوالنی می

 هی بگو نه!گی به کفشته، بعد وقتی میگم یه ری-

 

جدی تر از هروقت دیگری، نگاهم را به نگاه تمسخر 

 پاشم.آمیز و پیروزمندانه اش می

 ببین منو... -
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 دهد.تکان می "خب"سرش را به معنای 

تو امشب واسم قضیه ی جمع شدنشون توی اون -

سالن رو در بیار، منم بهت میگم کی هستم و اینجا چی 

 خوام. قبوله؟می

 

ماند، اما گذارم، کمی میکه برایش میاول از شرطی 

بعد، لب جمع کرده، جفت دست هایش را روی میز 

کشد. حاال فاصله ی گذاشته و صورتش را سمتم می

 رسد.چشمانمان، به چند بند انگشت می

اینو میگم که بدونی خر نیستم پس خوب گوش کن، -

اینو من میرم و واست ماجرای امشبو در میارم، اما 

ونم که تو بهم هیچی رو نمیگی، پس فکر دخوب می
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کنم به نکن گولت رو خوردم. من فقط این کارو می

 جبران کاری که امشب واسم کردی!

 

کشاند. از جا بلند شده و نگاهم را به دنبال خودش می

قد بلند و خوش هیکل است. حیف اوست که اینجا و 

 میان این گرگ ها باشد. حیف اوست!

 ؟امشب-

 

 هایی از تلخی دارد. لبخندش رگه

نجاتم از چنگال پیمان حرومزاده کار هرکسی نبود. در -

واقع بهتره بگم کار هیچکس نبود. چون اینجا هیچ 

کس به دختری که توی یه اتاق با در بسته جیغ 

کشه، اهمیت نمیده. ولی تو اهمیت دادی و برای می

ی و نجاتم گلو جر دادی. پیمان رو آش و الش کرد
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ن گردن کج کردی تا بخشیده بشی. جلوی افشی

اونوقت توقعم داری باور کنم که با آدمای اینجا یکی 

هستی؟ من احمق نیستم جناب کوروش، یزدان، یا 

هرکس دیگه ای! من یه عمره با هرچی دغل باز و 

 دروغگوئه بُر خوردم و شبیه خودشون شدم.

 

ت سرم از پشت میز بیرون آمده و همانطور که از پش

ود، سمتم خم شده و کنار گوشم، جمله ای را شرد می

 آورد:گوید که نفسم را برای لحظاتی بند میمی

یه دستیت گرفت، اما نه بخاطر اینکه تو بازیگر خوبی -

 هستی، بخاطر اینکه من آدم شناس خوبیم!

 

 قندسیاه#

 481پارت#
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* 

 

دوم. با زانوهایی خون آلود و زخمی. نفس نفس می

لورده. صدای تپش های قلبم در مغزم اکو و له و  زنان

شود و فریاد های گوش خراش پشتِ سرم مو به می

دوم. کند. جان در تن ندارم اما باز میتنم راست می

اگر به آن در برسم، اگر به آن در آهنی برسم و در را 

شود و دستشان پشت سرم ببندم، همه چیز تمام می

 به من نمیرسد!

 

کند. از و پشت سرم را نگاه می گردممی لحظه ای بر

شوم که زود دیدن تصویر پشت سرم، چنان مشمئز می

دوم اما هر دوم. تند تر میچرخانم و تند تر میسر می
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لحظه صدای قدم های پشت سرم را واضح تر 

 کنم:شنوم. ناله میمی

 "تورو خدا ولم کنید"

 

ز پشت صدایی دخترانه اما با تنِ صدایی خوف انگیز ا

 زند:فریاد می سر

 "تو باید تقاص بدی"

 

 زنم:افتم و بلند تر ناله میاز ترس به گریه می

 "من کاری نکردم. ولم کنید"

 

صدای دیگری عربده کشان و وحشتناک در گوشم 

 نشیند:می
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 "باید فلش رو پس بدی"

 

شوند و در ریزد و قدم ها نزدیک تر میعرق از تنم می

 ر.آهنی هر لحظه دور ت

 

 "تت نداشتم. نه خودتو، نه مادرتو.دوس"

 "باید تقاص بدی"

 "تو باعث مرگم شدی"

 

اندازد و ناخن کسی از پشت سر به لباسم چنگ می 

اندازد. وحشت زده های بلندش روی کمرم خراش می

کشم و صدا های نزدیک شده، لرزش تنم را فریاد می

 کنند:شدید تر می
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 "فلش هارو پس بده"

 "اشتمدوستت ند"

 "باید تقاص پس بدی"

 

توانم! خواهم بدوم نمیتوانم فرار کنم. هرچه مینمی

کشد و گیرد و سمتی میدست ها از پشت من را می

 زنم:فریاد می

 "نهههههه... ولم کنید... من کاری نکردم... ولم کنید"

 "باید تقاص پس بدی"

 "باید تقاص پس بدی"

 "باید تقاص پس بدی"

 "شو. بیدار شو لعنتی. یزدانبیدار یزدان؟ یزدان "
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کنم دستی من را از زیر خروار ها خاک یا احساس می

کشد. شاید از ژرف ترین قسمت اقیانوس بیرون می

روند و نور چهره های زشت و چندش آور تر کنار می

نشیند. نفسم باز شده و با تنی آفتاب در چشم هایم می

ره ی خیس از عرق و چشمانی وحشت زده، به چه

کنم. نگران کسی که روی صورتم خم شده نگاه می

 شناسمش! رضاست. رفیقِ روز های سخت من!می

 

 قندسیاه#

 482پارت#

 

 خوبی؟-
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خوب؟ اگر به خس خس سینه ام از شدت نفس نفس 

زدن، به تنِ خیس از عرقم از ترس، به لمس بودن 

تمام اعضای تنم بعد از خواب و به گالویز شدن با 

خواهند از مغزم ایی که همچنان نمیهره هصداها و چ

 شود گفت خوب، پس من خوب هستم!بیرون بروند می

 

گیرم و رود میچشم از رضایی که سمت آشپزخانه می

. روی مبل چرخانمچشمان پر سوزم را در اطرافم می

 خوابم برده؟ با لباس های مهمانی؟

 

کشم و روی دست های بی حسم را به سختی باال می

گذارم. چهره هایشان، صدا هایشان، حرف تم میصور

زدند، نفرتی که از کلمه  به کلمه ی هایی که می

چکید، هر لحظه حالت تهوعم را تشدید جمالتشان می
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تر و دردِ غیر قابل تحمل سرم را غیر قابل تحمل تر 

کنند. هنوز هم سوزش رد ناخن های بلندی که می

قطعا بدترین  زاند.سومتعلق به لیال بود، کمرم را می

 کابوسی بود که در این چند ماه دیده بودم!

 

صدای به هم زدن قاشق در لیوان هر لحظه نزدیک تر 

شود و کمی بعد، صدای رضا از فاصله ای نزدیک به می

 رسد:گوشم می

 بیا اینو بخور یکم حالت جا بیاد.-

 

افتند. تن کرختم را روی مبل دست هایم پایین می

دهم و تکیه ام را از می تکان میحتی کسفید رنگ را

گیرم. لیوان آب قند را بی هیچ حرفی از رضا مبل می

روم. این گرما و سوزش گرفته و یک نفس باال می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

یابد! کروات شل شده ی عجیب و غریب تسکین نمی

دور گردنم را کامل باز کرده و با حرکاتی کند، دکمه 

رویم  سر و هایم را هم باز می کنم. عرق همچنان از

ریزد وقتی که پیرهنم را با یک حرکت از تنم بیرون می

کنم. چنگ هایم را در کشیده و گوشه ای پرت می

مانم. هرچه فکر برم و به زمین خیره میموهایم فرو می

کنم که دیشب چطور به خانه رسیدم و چطور روی می

آید. مشروب و سیگار کار این مبل خوابم برد، یادم نمی

ده بود و این سر درد طاقت فرسا گواه را کرخودش 

 همین قضیه اند!

دیشب پات نرسیده به خونه، لباس در نیاورده افتادی -

همینجا و هنوز جمله ی اولم نرسیده به دومی که پلکات 

 .افتادن روی هم
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کنم. روی مبل رو به رویی ام نشسته. نگاهش می

و آلود و نگران صورتش خسته است و چشمانش خواب

کشم و خیره به تماما خیره به من. ساعدم رو باال می

ساعت دور مچم با صدایی به شدت گرفته و خسته لب 

 زنم:می

 هشته. نگو که تا االن بیدار بودی.-

 

چشم از صورتم گرفته و خودش را روی مبل رو به 

کشد تا به لپتاپم نزدیک تر رویی ام کمی جلوتر می

اشته و همانطور که دو ردباشد. هدفون کنار لپتاپ را ب

گذارد، خیره به صفحه طرفش را روی گوش هایش می

 دهد:ی لپتاپ جوابم را می

خواستم بخوابم هم با اتفاقات دیروز خواب به می-

 اومد.چشمام نمی
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حرف حق جواب ندارد! من هم اگر تحت تاثیر الکل 

 آمد!نبودم، قطعا دیشب خواب به چشم هایم نمی
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. ساعت خواهد از جا بلند شوم و به حمام برومدلم می

ها زیر دوش آب سرد بایستم، بلکه سرم چنان سِر 

شود که سردرد فراموشش شود. بلکه معده ام از شدت 

شوک آب سرد حالت تهوع را از خاطر ببرد و بلکه من 

زیر همان آب سرد جان بدهم. حتی دیگر از این بی 

ادامه ی زندگی هم خسته  بهرغبتی همیشگی نسبت 

خواهد برگردم به شبی که به سروین ام! دلم می
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آن شب فراموش کرده  خواهمش!اعتراف کردم می

بودم همه ی درد ها و مشکالتم را. آن شب از خاطر 

برده بودم که چقدر موانع سر راه این پرونده و حتی 

سر راه عشقم به سروین قرار دارد. من آن شب، کم 

 ن و خوشبخت ترین آدمِ روز زمین بودم!ریمشغله ت

 

پاشو یه آبی بزن به صورتت یه چیزی ام بخور که -

 امروز کلی کار داریم.

 

چه طور به او بگویم که حتی جان بلند شدن از جایم را 

هم ندارم؟ تا من باشم دیگر اینقدر در خوردن این 

 زهرماری زیاده روی نکنم!

 پاشو دیگه!-
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اخم های گره خورده اش  و نگاه از چشمان جدی

کنم. گیرم و با جان کندن خودم را از مبل جدا میمی

روم و کمی آب به صورتم تلو تلو خوران به سرویس می

زنم. سپس با قدم هایی کند و بی ثبات به و گردنم می

 کنم.روم و کمی قهوه درست میآشپزخانه می

 

 گوید:رضا از سالن می

معده نذاشتی واسه . قهوه نخوری با این وضعتا-

 خودت.

 

 بی حوصله ام و کاش رضا بفهمد.

 معده ی من عادت داره. گیر نده حوصله ندارم.-
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فقط چند ثانیه از حرفم گذاشته که حضورش را در 

خواهم کنم. میآشپزخانه و پشت سرم احساس می

سمتش بچرخم اما قبل از آنکه حتی بر گردم، دستش 

دارد. مقابل نتر بر میکاپیش آمده و ماگم را از روی 

نگاه هاج و واجم ماگ قهوه ام را در سینک خالی کرده 

 گیرد:و قبل از آنکه سمتش حمله کنم، حالت دفاعی می

بخدا دستت بهم بخوره گزارش تموم این کاراتو -

 میذارم کف دست سروین!

 

چشم غره ام به اندازه ی کافی غیض و تشر به همراه 

 دارد!

دارم، نه سروینو. هر غلطی  نه حوصله ی تورو-

 خوای بکن! می
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کنم دیگر جان ایستادن روی پاهایم را احساس می

ندارم و به لطف رضا، قهوه ای هم برای خوردن ندارم! 

 چقدر جالب!

 

گردم و خودم را روی مبل دست خالی به سالن بر می

زنم و چشم کنم. سرم را به جایی تکیه میرها می

چهره هایی که در  ن پلک هایم،بندم. به محض بستمی

بندند. لیال و ماهان خواب دیده بودم در دهنم نقش می

و سامان و پدرم و نسیم و عرشیا، با لباس هایی پر از 

دویدند و خون و صورت های زخمی و خونی دنبالم می

 خواستند من را بگیرند.می
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و نگاه خسته  ای چشم باز کرده با پوف سنگین و کالفه

. دیشب به کمک فرانک فهمیدم دوزمام را به جایی می

گذرد. مزایده ی عتیقه بود! در آن سالن مخفیانه چه می

عتیقه هایی که آنقدر ارزششان زیاد بوده که فرانک 

گفت کم ارزش ترینشان دویست هزار دالر قیمت می

 فرانک شنیدم، داشته و درست زمانی که این را از زبان

عنایی حرف فریدون را از آنکه گفته بود قمار فقط م

افتد، ست که در این خانه میگوشه ای از اتفاقاتی

 فهمیدم.

 بیا کوفت کن.-
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زند. حتی نگاه به سینی مقابل چشمم هم زیر دلم می

مربای بهار نارنج و شیر را اگر بخورم، همینجا باال 

 آورم!می

 

 گویم:چرخانم و میسر می

قهومو که ریدی توش، حداقل یه لیوان  خورم.نمی-

 چایی بده بهم. اینارو هم بردار ببر.

 

دهد و صدایش را دست به کمر، چینی به بینی اش می

 اندازد:پس سرش می

ببین منو! نه اینجا قصره نه تو شاهزاده ای نه من -

نوکرت. اینم اگر آوردم برات کوفت کنی واسه اینه که 

یسی و رنگت شده رنگ تونی وااهات نمیرو جفت پ
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میت. کوفت کن که نمیری بیفتی رو دستم. حوصله 

 نعش کشی ندارم. 

 

کند زیر لب و همانطور که راهش را سمت لپتاپ کج می

 زند:غر می

 ذاره واسم.نکبت. کالسم می-

 

نای خندیدن ندارم. بی آنکه دوباره نگاه به سینی 

 پرسم:می بیندازم و به تهوعم دامن بزنم

 از دیشب دستگیرت شده؟چیزی -
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هدفون را دوباره روی گوشش گذاشته و خودش را به 

زند. این یعنی تا وقتی کاری که گفتم نشنیدن می

 زنم.نکنی، حرفی نمی

 

کشم. بی اشتها نگاهم را از بی رغبت سینی را جلو می

. مالمگیرم و کمی پنیر روی نان تست میلیوان شیر می

باره نگاهی به لیوان شیر زنم و دوگازی از نان می

زنم و نان تست را کنم. همانطور که زیر لب غر میمی

شوم. حتی حاضر اندازم، از جا بلند میداخل سینی می

 ت کند. نشد چای درس

 

کنم و همانجا در آشپزخانه چایی ساز را روشن می

نشینم تا چای آماده شود. پیشانی پشت میز می

نگشتانم را تا شقیقه ی مالم و حرکت ادردناکم را می
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دهم. جزئیات اتفاقات دیشب راستم امتداد می

فراموشم شده. منِ احمق آنقدر زیاده روی کردم که 

دیشب بعد از تمام شدن مزایده قند آید حتی یادم نمی

آید وقتی به سیاه را دوباره دیدم یا نه. حتی یادم نمی

خانه برگشتم چیز هایی که دیده بودم برای رضا 

یف کردم یا نه. لعنت به من! لعنت به دیروز که تعر

هرچه اتفاق بد بود، یک جا روی سرم آوار شد و برای 

ده ام و چه آنکه یادم برود چه شنیده ام و چه دی

احساس کرده ام، تا خرخره کشیدم و خوردم. من 

 کودنم! کودن!

رضا من دیشب برات تعریف کردم تو مهمونی -

 چیشده؟

 زنه یزدان.تلفنی حرف میهیس! داره با یکی -
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پرم و فاصله ی آشپزخانه تا سالن را چنان از جا می

خندیدن هم  دوم که انگار کسی که کمی پیش نایمی

 نداشت، من نبوده ام!

 

نشینم و هدفون را از روی گوشش کنار رضا می

کند و من بی توجه به کشم. غرولند کنان نگاهم میمی

کنم. صدا کمی غیر واضح و ش گوش تیز میتشر نگاه

گوید. شوم چه مینا مفهوم است و درست متوجه نمی

 دهد:گویم و او جواب میاین را به رضا می

کنی که شنود تی خانومت رو درست راهنمایی نمیوق-

 رو چجوری جاساز کنه، همین میشه دیگه!
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 هیس! بذار ببینم چی میگه.-

 

مگه "، چیزی شبیه به انگار دارد مدام و پشت هم

پرسد. گوشی های هدفون را به گوشم می "چیشده

فشارم تا بهتر بشنوم که یکهو، چشمانم گرد می

 پرسد:ه میشوند و رضا هول کردمی

 چی میگه؟ چی شنیدی؟ -

 

شود. لحن لیال کامال صدا یک مرتبه خیلی واضح تر می

ست پس شاید دلیل واضح تر شدن صدا، باال عصبی

 گوید:صدایش باشد وقتی که میبردن 

حرف دهنت رو بفهم. فکر کردی کسی هستی که به -

 خودت اجازه میدی باهام اینجوری حرف بزنی؟
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، مخاطب حرف هایش خود قندسیاه به احتمال زیاد

است. ما حدسش را زده بودیم که بعد از این ماجرا، با 

و لیال بر سر آنکه راپورت غلط به او داده، دعوا بگیرد. 

این احتمال را هم داده بودیم که وقتی لیال بگوید 

روحش هم از ماجرا بی خبر است، متوجه لو رفتن 

ی که قطعا گوشی جاساز شده ی لیال  شود. گوشی ا

قند سیاه با خط داخلش به لیال داده تا با هم در ارتباط 

باشند و نه کسی بتواند تماس هایش را شنود کند و نه 

 گوشی را هک کند.

 

دوما این بار آخرت  اوال صداتو برای من بیار پایین،-

کنی. این مدت هرجور خواستی باشه که تهدیدم می

ی. ولی صبر تازوندی و هرجور دلت خواست حرف زد
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قید در به دری خودمو  منم حدی داره. تموم که بشه،

 زنم و میگم کون لق تو و همه ی نقشه هات.می

 

ند. نفسم در سینه شوچشمانم درشت تر از این نمی

کنم کسی که اینطور به سیم آخر گره خورده و باور نمی

 زده، لیال باشد!

خورم؟ وقتی همه چیو گذاشتم کف چه گوهی می-

 خورم. فهمی چه گوهی میدست یزدان می

 

آمدی و همه چیز را آخ لیال! آخ! کاش از اول می

 کردی، تو را با همه ی بیگفتی. اگر این کار را میمی

 بخشیدم!معرفتی هایت، می
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تهدیدت  این همه تو منو تهدید کردی، یه بارم من-

خوره! منتهی تهدیدای من با بکنم به جایی بر نمی

تهدیدای تو فرق دارن. فرقشونم اینه که تو داری 

آدمی که دیگه هیچی برای از دست دادن نداره تهدید 

ونم کاری کنم که فقط تکنی، ولی من چی؟ من میمی

دنبال سوراخ موش بگردی برای قایم شدن. پس 

ر. دیگه تموم شد اون دورانی اینقدر پا روی دم من نذا

گفتم چشم. االن هر روزی که گفتی میکه هرچی می

گذره، فقط بیشتر نسبت بهت احساس تهوع پیدا می

 فرستم به روزی که دیدمت.کنم و لعنت میمی
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شود و نگاه میخکوب شده ی می چند لحظه ای مکث

کند به صورت نگران رضا. مگر صورتم چه من گیر می

 که اینطور مضطرب شده؟شکلی شده 

هه! بس کن تورو خدا ماهان! بس کن! چرا فکر -

تونی پاهای منو کنی واقعا حسی مونده که میمی

 فهمی من رسیدم ته خط؟باهاش شل کنی؟ چرا نمی

مشو! فقط گمشو از زندگیم! تو منو رسوندی ته خط! گ

باور کن اگه یه بار دیگه دور و برم پیدات بشه، به جای 

یش یزدان، میرم دادگاه بعدی کتایون و هرچی رفتن پ

دونم میگم. تو که اینقدر بی غیرتی که دونم و نمیمی

حاضر نشدی دختر خاله ی بدبختت رو نجات بدی، 

 الاقل من یه کاری بکنم واسش. 
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شود و سکوت و ن جمله اش، سکوت میبا تمام شد

سکوت! به گمانم تماس قطع شده. جوری خشکم زده، 

زنم. ماهان جمد شده ام که حتی پلک هم نمیجوری من

پسر آسوست! پسر خاله ی کتایون. شب حادثه 

گردنبند مادرش در گردنش بوده و احتماال موقعی که به 

ثر نسیم چاقو زده، با او درگیر شده و برای همین ا

انگشت نسیم روی گردنبند شناسایی شده. آن اثر 

ق به ماهان انگشت دیگری که روی گردنبند بوده، متعل

یا همان قندسیاه است. کارت ملی ندارد و برای همین 

مشخص نشده اثر انگشت چه کسی بوده. احتماال 

مدت زمان زیادی نیست که به ایران آمده و شاید دلیل 

باشد. شاید اصال هویتش  آنکه کارت ملی ندارد همین

هم جعلی باشد. باید به یکی از رفیق هایم که در 

است بسپارم که ته و توی ماهان را سازمان اطالعات 
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بر بیاورد. وای خدا! یعنی باالخره این گره های لعنتی 

 شوند؟دارند یکی یکی باز می

 

خواهم هدفون را از روی گوشم با حالی منقلب شده، می

شود. خوب ه ای چیزی باعث مکثم میبردارم که لحظ

فهمم اشتباه نکرده ام. صدای کنم، میکه دقت می

خراشد، هدفون را ست. با بغضی که گلویم را میگریه ا

دارم. آن را روی میز انداخته و بلند از روی گوشم بر می

شوم. رضایی که تا آن لحظه فقط خیره ام بوده، با می

 پرسد:کنجکاوی و نگرانی می

 ی شنیدی؟ چرا یجوری شدی؟ خوبی؟چ-

 

 خندم. خوبم! خیلی خوبم!با صدا می
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زیر لب در جواب سوال رضا که  روم وسمت بالکن می

دانم شعر معروفی که نمی "خندیچرا می"پرسد می

 کنم:شاعرش کیست را زمزمه می

 خندم!کارم از گریه گذشته، به آن می-
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* 

 سروین#

 

 رو چک کردید خانوم پایدار؟ ۴۸بیمار اتاق سرُم -
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فامیلی ام، حواسم پرت پیام یزدان است و با شنیدن 

شود. برگه ی آزمایش سرم به سرعت باال کشیده می

یکی از بیمار ها را که مشغول بررسی اش بود، دستم 

داده و اخم آلود و پر جذبه جواب نگاه هولزده ام را 

 دهد.می

 م.ب... بله... چک کرد-

 شون؟جواب سیتی اسکن-

 

دهم و با دستان عرق کرده گوشی را در جیبم سُر می

ز میان سه پاکتی که جوابِ آزمایشِ خون، ام آر آی ام، ا

و سیتی اسکن دو بیمار است، پاکت سیتی اسکن را 

 دهم. دستش می
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لحظاتی با دقت تمام، در نور چراغ های سالن 

ه از سر بیمار بیمارستان، نگاهی به سیتی اسکنی ک

اندازد. خیره ام به چهره ی اخمالودِ گرفته شده می

هنوز پیش پیام یزدان است. بابت  جذابش اما حواسم

دیشب و حرف هایی که زده بود عذر خواهی کرده و 

خواهد کمی تنها باشد. گفته که این چند روز می

فهممش و از دستش ابدا دلخور نیستم! نه برای می

خواهد این چند روزی که میدیشب و نه برای 

ارتباطش را کم کند. من که دیشب برای اشک های 

توانم از دستش دلخور رده بودم، چطور میاین مرد م

دانم هیچ چیز را به اندازه ی تنهایی باشم؟ وقتی می

توانم کند، چطور میدوست ندارد و حالش را بهتر نمی

 به او سخت بگیرم؟

 خانوم پایدار؟-
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پرند. حواس پرت نگاهش کرده و به باال میشانه هایم 

الم هپروت خودم برای آنکه امروز وقت و بی وقت در ع

اخالق  فرستم! درست امروز که سگروم، لعنت میمی

 است باید شبیه به منگ ها رفتار کنم؟

 کارتون که تموم شد، بیاید اتاق من لطفا!-

 

فشارم و نگاهم را از چشمانش لب روی هم می

 رم. چطور اینقدر با هم غریبه شدیم؟ از کی؟گینمی

 بله چشم.-

 

که راهروی بیمارستان را با شوم به او از پشت خیره می

کند. اتفاقات افتضاح قدم های محکمش طی می
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دیشب کافی نبودند که از امروز صبح، باید چشمم به 

شد؟ چرا اصال فکر اینجایش را جمال علی روشن می

زود، دوباره سر کارش بر نکرده بودم که دیر یا 

 گردد؟می

 کنی خوشگله؟به چی فکر می-

 

است که فاصله ی  شوم. فاطمهسمت صدا متمایل می

 کمی تا رسیدن به من دارد.

 به بدبختیام!-

شما که بدبختی نداری. االن توی اوج الو ترکوندن با -

 آقا یزدانی.
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داند از حال من و یزدان؟ چه خنده دار است! او چه می

داند که ما در این رابطه، به جای الو ترکاندن، فقط می

شویم های هم و شانه میشویم روی زخم مرهم می

 داند از اینها؟برای گریه های یکدیگر؟ او چه می

یه مورد از بدبختیام احضارم کرده اتاقش. بگم بازم -

 یا کافیه؟

 

زند و به سمتی هدایتم با خنده دست پشت کمرم می

 کند.می

ای غر زدن بیا بریم یه چیزی بخوریم. روده کوچیکه ج-

روده بزرگه رو خورد به خدا. از صبح اینقدر این بخش 

 شلوغ بوده که هیچی نتونستم بخورم. 
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دهم اول کار های محول حق با اوست اما ترجیح می

شده را انجام داده و بعد پیش علی بروم تا بعد از آن 

 .ناهارم را با خیال راحت بخورم

تو برو عشقم. من یه سری کار دارم بعدش میام -

 پیشت.

 

بیند، بی کند، اما وقتی سماجتم را میاول قبول نمی

رسم و بعد، با شود. به کار هایم میرغبت از من جدا می

گیرم. اعتماد به نفس کامل، پشت در اتاق علی قرار می

او، در اتاق را  "بفرمایید"زنم و با شنیدن تق تق به می

 شوم.ز کرده و موجی از خاطرات را پذیرا میبا

 

 قندسیاه#
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آخرین باری که پا به این اتاق گذاشتم، صدای خنده 

رفت. من شاد هایمان تا چند اتاق آن طرف هم می

ترین دختر جهان بودم و نامزدم، ایده آل ترین مرد 

گذرد؟ فقط چند جهان برای من! از آن روز چقدر می

آنقدر با هم غریبه ایم، که انگار چند قرن  ماماه! اما 

 گذشته!

 

شود. نگاهم از گلدان و گل گوشه ی اتاق کنده نمی

سانسوریای زرد شده ی بزرگی که خودم برای این 

اتاق خریده بودم. هدیه ی من بود به علی چون این 

کنم گل را خیلی دوست داشت. هنوز هم گاهی باور نمی

 ینطور از هم دور شدیم. ا که اینقدر عجیب و غریب،

 بیا بشین.  چرا همونجوری اونجا وایسادی.-
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برای دعوا نیامده ام! پس رو به روی او که پشت 

میزش نشسته، روی مبل های راحتی آبی رنگ 

 نشینم.می

 

کنم. چون ترسی از او مان را قطع نمیاتصال چشمی

د خواهم ببینم تا کی قرار است اینطور زل بزنندارم! می

 در نگاهم و با نگاهش حرف بزند؟

 خوبی؟-

 

لحنش و صورتش بر خالف یک ساعتِ پیش، کامال 

 مهربانند.

 کنم با من کار داشتی.ممنون. فکر می-
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باالخره از پشت میزش بلند شده و قدم هایش را به 

کشد. جایی که مثل سمت کنج ترین قسمت اتاق می

 گذاشت و قندان پرسابق، فالکس چایش را می

 کالتش را.ش

 

کمی بعد، همانطور که انتظارش را دارم، با سینی ای 

حاوی دو لیوان چای و قندان پر از شکالتش بر 

کند. حاال به گردد و مبلی را نزدیک به من اشغال میمی

صورت ال مانند کنار هم نشسته ایم و انگار هیچ حرفی 

 برای گفتن نداریم!

 شنوم.خب؟ می-

 

 کند.یز اشاره میروی مبا ابرو به سینی 
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 زنیم.بخور، حرف هم می-

 

برای دعوا نیامده ام! پس باز هم به حرفش گوش 

کرده و لیوان چایم را به همراه شکالتی تلخ، از داخل 

دارم. در سکوت محض، چایمان را سینی بر می

خورم، لیوان را خوریم و من با آخرین قلوپی که میمی

 نشینم. نه میبه سیگردانم و دست به سینی بر می

 الغر شدی.-

 

کنم. از دکتر مملکت بعید است که جدی نگاهش می

 چاقی و الغری کسی را به رویش بیاورد!

 تو هم پیر شدی! -

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 گویم و البته پیرِ جذاب!خندد. در دلم میمی

 من منظور بدی نداشتم سَروین. -

دونم اینجا بودنم با الغر شدنم چه دونم. فقط نمیمی-

 با هم دارن!باطی ارت

 

اما خودِ جمله ام،  ست.لحنم به دور از هر گونه طعنه ای

 ست.پر از کنایه و کالفگی

ربطشون اینه که نگرانتم. امروز حواسم بهت بود. -

برد. از پف خیلی توی خودت بودی و همش ماتت می

پلکات و خستگی صورتت هم مشخصه تا صبح 

 نخوابیدی و گریه کردی.

 

 قندسیاه#
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دوست دارم بگویم کجا بودی وقتی بخاطر گند کاری 

خواهر تو، تا صبح پلک روی هم نگذاشتم و گریه 

 کردم؟

من خوبم دکتر اکبری. اما اگه هم خوب نباشم، به -

 خودم مربوطه. نه کس دیگه ای.

 

آرامش صورتش در هر حالتی، من را به یاد یزدان 

شار رویش قدر فاندازد. یزدانی که در این مدت آنمی

بوده که دیگر چیزی از آن آرامش همیشگی اش باقی 

نمانده. من چطور گریه های مظلومانه ی دیشبش را از 

 ذهنم بیرون کنم؟
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چرا شمشیرت رو از رو بستی سروین؟ چرا هرچی -

میگم یه جوری جوابم رو میدی انگار دشمنت رو به 

 روت نشسته؟

 

نیامده ام!  دعوا کنم برایباز هم به خودم یادآوری می

 پس باید در کمال آرامش و احترام جواب بدهم.

چه دشمنی؟ من و تو یه موقعی روزای خوبی داشتیم -

با هم. ولی خب، همه چی االن تموم شده. اگه هم 

زنم بخاطر اینه بینی باهات مثل غریبه ها حرف میمی

 که دیگه چیزی بینمون نیست.

ین بار بهت ه چندمن از شب یلدا و اون دعوای بچگان-

 پیام دادم. اما تو جواب هیچکدومشون رو ندادی!

 

 زنم.پوزخند می
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چه خوب گفتی! دعوای بچگانه! قطعا رفتار خواهرت و -

آبرویی که از من و خانوادم برد بچگانه و دور از عقل 

بود! ولی خب کاش حداقل تو متوجه قباحت کار 

حتی دیگه کردی از اینکه شدی و شرم میخواهرت می

 سمت من پیدات بشه!

 

حاال دیگر بی آنکه بخواهم لحنم رنگ کینه به خود 

گرفته و ولوم صدایم کمی باال رفته و فراموش کرده ام 

 که برای دعوا نیامده ام!

 

علی کمی خودش را جلو کشیده و چشمان کشیده ی 

دوزد. خوش حالتش را با مهربانی به چشمانم می

د که دستم را ستم بگذارخواهد دستش را روی دمی
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ماند و صورتش رنگ کشم. دستش در هوا میعقب می

 گیرد.غم می

خواستم بابت اون شب من اگه پیام دادم فقط می-

شد که بهت زنگ معذرت خواهی کنم. اگر شرمم نمی

زدم. پیام دادم چون روی حرف زدن نداشتم. می

سروین... تو چرا اینقدر نسبت به من بدبین و بد دل 

 شدی؟ 

 

گیرم. این چشم ها روزی اهم را از صورتش مینگ

کردند. دوست داشتنی ترین نگاه ها را خرجم می

توانم! احساس مجرم توانم نگاهشان کنم! نمینمی

چشم ها خیانت  کنم به اینکنم. احساس میبودن می

نکردم! من از علی جدا  خیانت کرده ام. اما من... من
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به یزدان دل بستم. م از او، شدم و بعد از جدایی ا

 شود؟کجای این خیانت محسوب می

تو یادت رفته من  نگام کن سروین. عزیزِ دلِ علی؟-

چقدر دوستت داشتم؟ یادت رفته روزای خوبمونو؟ 

 یادت رفته خاطره هامونو توی همین اتاق؟

 

کنم شوند. احساس میچشم هایم روی هم فشرده می

کند. کاش سوراخ سوراخ میدارد با چاقو قلبم را 

 تمامش کند!

 اولین بار همینجا بوسیدمت... همینجا بغلت...-

 

 قندسیاه#
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 ست!نه! دیگر کافی

 

 کوبم:پرم و کلمات را در صورتش میاز جا می

زنی، این خاطره های قشنگی که ازشون حرف می-

دیگه هیچوقت قرار نیس تکرار بشن دکتر. دست 

ه اصال دوستشون یز هایی که دیگبکش از مرور چ

 ندارم. 

 

شود. قدش از یزدان بلند تر است و او هم از جا بلند می

برای نگاه کردن در صورتش باید کمی سرم را باال 

بگیرم. چرا من باید وسط بحث به این مهمی، به 

 تفاوت قدی این دو نفر فکر کنم؟
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همین که طاقت شنیدنشون رو  دوستشون داری.-

ست مهمن. منی که بهتر خودت یعنی هنوزم وا نداری،

 سروین.  شناسمت رو گول نزنمی

 

زند. اینکه طاقت شنیدن ندارم، یعنی برایم خشکم می

 گوید؟ مهم است؟ نکند... نکند راست می

اگه فقط یه فرصت دوباره بهم بدی، بهت ثابت -

کنم که هنوزم مثل همون موقع ها دوستم داری. می

وادم کینه گرفتی که در از من و خاناالن فقط اینق

تونی احساس واقعیت رو ببینی. من فقط یه نمی

 خوام سروین.فرصت ازت می
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التماس  علی آدمِ این طور خواهش کردن نیست! این

کردن ها و این نگاه پر از غم و دلتنگی، دروغ نیست! 

 تواند!تواند دروغ باشد! نمینمی

 باشه سروین؟-

 

چرخد! علی از نمی اما ،بچرخد "نه"گفتن زبانم باید به 

سکوت و مکث من استفاده کرده و ضربه ی آخر را 

 زند:می

یه مدت که بگذره و سر ماجراهای این چند ماه آروم -

شی، تازه دلت برای روزای خوبمون تنگ میشه. تازه 

اون موقع با خودت میگی کاش یه فرصت میدادم به 

 خوادم!چقدر میکرد شاید بهم ثابت می علی،
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گذارد حتی حرف بزنم. بی آنکه فاصله بیندازد میان نمی

زند به من و قلبی که هر جمالتش، بی وقفه ضربه می

 چه از او به یاد داشته، فراموش کرده.

من با تو فهمیدم عشق یعنی چی، بعد تو چجوری ازم -

خوای بیخیالت شم؟ چجوری قبول کنم که قرار می

نده ها و چال گونه نبینم شیرینی خ نیست تا آخر عمرم

هاتو؟ نبینم معصومیت چشاتو؟ نبینم ناز کردنا و 

دلبریاتو؟ آخه من اصال عادت ندارم به این غریبگی 

کردنات. به بد اخالقیات. تلخیات. قلبم له میشه وقتی 

حتی حاضر نیستی اجازه بدی دستتو بگیرم. تو که دلت 

تونی وری میهمیشه از شیشه هم نازک تر بوده، چج

 حال منو ببینی و اینقدر بی رحم باشی سروین؟ این
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باید همین حاال، از این اتاق و هوای مسمومش فرار 

 شوم.کنم! وگرنه قطعا دیوانه می

 

بی آنکه جوابی به حرف های پر غصه ی علی بدهم، 

کنم و روم. در را باز میچرخم و سمت در اتاق میمی

کنم بی آنکه نگاهش  درست لحظه ی خروج از اتاق،

دانم گویم. دو جمله که دقیقا نمیفقط دو جمله می

 دهد یا موافقت!معنای مخالفت می

من حالم خوب نیست پس لطفا اینقدر منو تحت -

 فشار نذار.
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کوبم، آنقدر محکم که در را زیادی محکم به هم می

ر دکتر اسفندیاری و سر پرستار بخش اطفال که د

مشغول صحبت اند، حواسشان جمع من انتهای راهرو 

شود. کاش از اینجا بروند تا کمی کمرم را به در می

تکیه بزنم و راحت نفس بکشم. تا کمی جانِ رفته از 

پاهایم را دوباره به زانوهایم ببخشم، اما حیف که ای 

مانند چون نه کاش های من همیشه ای کاش باقی می

را هم از من شان ه های خیرهتنها نمی روند که نگا

گیرند. پر غیض و عصبی چشم از هر جفتشان نمی

گرفته و راهم را سمت اتاق استراحت پرستار ها کج 

کنم مثل همیشه با کمری صاف و قدم . سعی میکنممی

کنم اما خودم هم هایی محکم راه بروم. سعی می

دانم که چندان موفق نیستم. در این بلبشو، فقط می

ای هیزش را کم داشتم! از صبح ن مردک و نگاه ههمی
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که علی به بیمارستان برگشته و این مردک اسفندیاری 

سردی میان ما دو نفر را دیده، دست از این نگاه های 

کشد. کاش میشد از این منظور دار و هیزش نمی

بیمارستان بروم. کاش میشد یک مدت از همه جا 

حالش که  ! خوش به حالِ یزدان! خوش بهبروم

ند برای خودش تنها باشد و تا روز ها هیچ کس توامی

کاری به کارش نداشته باشد. من با وجود خانواده ام و 

 توانم تنها باشم؟شغلم، چطور می

 

در اتاق استراحت، دو تا از دختر ها را همراه فاطمه 

بینم. فاطمه دور خودش، جمعشان کرده و شیرینی می

کل اتاق را هل و وانیلشان  های خانگی مادرش که بوی

کند. اگر هر وقت دیگری گرفته، به آن ها تعارف می

پیوستم و آنقدر از شیرینی بود، من هم به جمعشان می
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های معروف مامان فاطمه خودم را سیر می کردم که 

حتی دیگر هوس ناهار خوردن هم نکنم، اما حاال... 

و  آنقدر حالم خراب است که به محض ورودم به اتاق

یرینی ها زیر بینی ام، دستم را روی پیچیدن بوی ش

گذارم مبادا عوق بزنم. دل آشوبه ام از دهانم می

چیست؟ حرف های علی؟ اتفاقات این چند روز؟ فکری 

که مدام درگیر حال بد یزدان است؟ نگرانی از بابت 

لیال و قند سیاه؟ حال روحی و جسمی ای که رو به 

یریم، گر کجایش را میویرانی ست؟ زندگی ای که ه

یک جای دیگرش بیرون می زند؟ آرامشی که انگار 

شود؟ این احساس ضعف در قرار نیست سهم ما می

 دانستم!روح و جسمم؟ دقیقا بخاطر چیست؟ کاش می

 سروین خوبی؟-
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انگار باالخره متوجه حضور من در اتاق شده اند که 

صدای غش غش خنده هایشان آرام گرفته. طولی 

گیرند و فاطمه یک دورم را میکشد که سه نفری نمی

دستش را روی شانه و دست دیگرش را روی صورتم 

کنم. چشمانش پر از نگرانی اند گذارد. نگاهش میمی

و وقتی دستش را از گونه ام به پیشانی ام سوق 

 پیوندد!دهد، وحشت هم به نگرانی نگاهش میمی

این چه  وای! چه داغی تو سروین! مریض شدی؟ ها؟-

 حالیه؟

 

شد بدون ترس زنم. کاش میبه دست فاطمه چنگ می

نشستم و تمام چیز از قضاوت های او، مقابلش می

هایی که باعث شده بودند حالم این طور شود را به او 
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توانستم با یک نفر درد و دل کنم. گفتم. کاش میمی

 کاش و لعنت به کاش! 

کنم رو خبر می بیا بشین اینجا االن دکتر اسفندیاری-

 بیاد یه نگاهی بهت بندازه.

 

 قندسیاه#

 492پارت#

این صدای حمیده است. یکی از پرستار هایی که با 

فاطمه صمیمی است و با من به جز سالم و احوال 

پرسی هر روزه، هیچ حرف مشترک دیگری ندارد! 

همین مانده که اسفندیاری بیاید باالی سرم! این 

ه دکتر اکبری، دکتر اسفندیاری و البتبیمارستان به جز 

 دکتر دیگری ندارد؟
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نشینم و مچ دست حمیده را روی مبل های راحتی می

 گیرم.می

 خواد. خوبم!نمی-

 

 کند.فاطمه اخم می

رفتی بیخود. رنگ به صورت نداری. تو که داشتی می-

 خوب بودی که. چیشدی یهو؟ 

 

 گوید:یکباره انگار که چیزی یادش آمده باشد می

ه که ناهار نخوردی. چقدر گفتم بخور؟ وای! بخاطر این-

رسی کشی و به خودت نمیاینقدر از خودت کار می

 شدی پوست و استخون.
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 گوید:با تمام شدن حرفش، رو به شیما کرده و می

 عزیزم میری براش غذا بگیری بیای؟-

 

شود و یک آن یادِ چیزی نگاهم خیره ی شیما می

ود. روزی که شایم به لبخند باز میافتم و لب همی

یزدان دنبالم آمده بود تا بگوید باید از پیگیری این 

پرونده دست بردارم و در آخر مجبورش کردم با من 

دست همکاری بدهد، شیما آمد و خبر داد که مردی در 

سالن انتظار بیمارستان منتظر من است. اگر اشتباه 

را هم  نکنم به او گفت خوشتیپ! آن روز فکرش

ی از دیدن حال ناخوش یزدان، به این کردم که روزمی

حال بیفتم؟ از دیشب حتی یک ثانیه پلک روی هم 

نگذاشتم. صدای هق هق گریه های یزدان، فریاد 

هایش وقتی که به جنون رسیده بود، چهره ی وحشت 
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گفتم در گوشی لیال چه دیده ام اش وقتی که داشتم می

لم خورد که دستم تکان میو چانه اش به شکلی زیر د

شد، همه و همه نگذاشتند ثانیه ای پلک تکه تکه می

روی هم بگذارم و حتی لب به چیزی بزنم. همه ی این 

کنم با علی و بحثی که ها به عالوه ی دیدار اعصاب خرد

کمی پیش با او داشتم، باعث شده اند که کم بیاورم! 

ودم خسته ام اما حتی از فکر به خستگی هم از خ

توانم بگویم خسته ام وقتی ر میکشم. چطوخجالت می

کسی مثل یزدان، دارد هر روز با هزار مدل مشکل، 

 کند؟دست و پنجه نرم می

 

دانم چقدر به جای خالی شیما خیره مانده و چقدر نمی

آیم که هیچ کس جز فاطمه گذشته. وقتی به خودم می

 کنارم نیست. کنارم نشسته و دستم را در دستش
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کند با شت دستم را ناز میگرفته و همانطور که پ

 گوید:ناراحتی که در تک به تک کلماتش هویداست می

چرا اینقدر غم داره چشات؟ چرا از صبح یه جور دیگه -

ای؟ اصال یه مدت زیادیه که خیلی داغونی سروین. 

 نکنه هنوز بخاطر دعوای اون شبه؟

 

ه از ته چاه لب های خشکم را تکان داده و با صدایی ک

 کنم:ید نجوا میآباال می

 کدوم دعوا؟-

 دعوات با عسل دیگه. -

 

 نیشخند خسته ام، هزاران حرف نگفته دارد!
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اینقدر دارم صنم، که نیست جای یاسمن! عسل خر -

کیه؟ بره بمیره! اون و خونوادش مهمن که بخاطر 

دعوای با اونا این همه مدت هنوز حالم سرش خراب 

 باشه؟

 

ی ام گذاشته و بی توجه دوباره دستش را روی پیشاناو 

 کند:به گفته ام، نگرانی صدایش را دو چندان می

بخدا تبت باالئه سروین. پاشو. پاشو لباس پاشو -

 ببرمت خونه. 

 

 خندم:بی حال می

 شیمارو فرستادی بره غذا بگیره دیوونه.-
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 کشد تا بلندم کند.دستم را می

ار مصرف بگیره. تا گفتم بهش توی ظرف یه ب-

 م خونه تو ماشین بخور. بلند پاشو.رسیمی

 

جان ندارم اما حق با اوست! فضای اینجا هر لحظه 

 کند.بیشتر دارد حالم را بد می

 

 قندسیاه#

 493پارت#

 

توانم بردارم، چرا که با روی پا می ایستم اما قدمی نمی

تق کوچکی به در، علی به همراه حمیده وارد اتاق 
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او؟ خدایا من را نجات  روم! اال و بالند. وا میشومی

 بده!

 چیشده سروین؟ خوبی؟-

 

اندازم و با لبخندی پر از نگاه پر غیضی به حمیده می

 گویم:حرص رو به علی می

 به لطف شما عالیم!-

 

علی بی توجه به حرص و عصبانیت من، دست روی 

 خواهد من را بنشاند:گذارد و میشانه ام می

 اینت کنم.بشین مع-

 خوام برم خونمون. عاینه ندارم. میمن نیازی به م-
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کند و فهمد هوا پس است که حمیده را رد میفاطمه می

 گویم:خواهد خودش هم برود که محکم و جدی میمی

 کجا؟ مگه قرار نبود بریم خونه؟-

 سروین جان آقای دکتر معاینت میکنن بعدش میریم.-

 

نکه دهند؟ مثل ایاینقدر آزار میچرا با این حال، من را 

 آید!فاطمه از نزدیکی من و علی بدش هم نمی

 

دست علی را به شدت پس زده و رو به فاطمه می 

 گویم:

 الزم نکرده. من خیلی خوبم. معاینه نیازی ندارم.-

 سروین!-
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ترساند و نه صدای بلند و عاصی علی، نه من را می

! کاری کند! برعکسبرای حرف شنوی مجابم می

 در بروم! کند بیشتر از کورهمی

من سروین نیستم. من خانوم پایدارم. پرستار این -

بیمارستان و همکار شما. همینجوری که من شمارو به 

زنم، توقعم از شما هم همینه. اسم کوچیک صدا نمی

چون دیگه هیچ نقطه ی مشترکی بینمون نیست که 

 صمیمیتی وجود داشته باشه!

 

ز هیچ چیز به دانم اآید! میخونش در نمی زنی،کارد می

اندازه ی اینکه جلوی دیگران ضایع شود عصبی 

ست که دارم این کار شود و این دقیقا دومین بارینمی

دانم! اما خودش کنم. درست نیست! میرا با او می

 راهی برایم نگذاشته!
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 خانوم احمدی شما بیرون باشید لطفا.-

ما لطفا تشریف ببرید چون نه برای چی بره بیرون؟ ش-

نطور که گفتم من نیازی به معاینه ندارم. یعنی اگه همو

جنابعالی اجازه بدید و چپ و راست به من شوک وارد 

نکنید اصال حالم بد نمیشه که نیازی به معاینه هم 

 داشته باشم.

 

حاال دیگر اینقدر عصبی شده که جلوی فاطمه شروع به 

 کند.بحث می

 ت وارد کردم؟ من چیکارت کردممن چه شوکی به-

 مگه؟ این مقدار کینه ی تو از من از کجا میاد؟

 

 قندسیاه#
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 494پارت#

 

مانم و مردی که رود و من میفاطمه خودش بیرون می

دیگر بودن با او در یک فضای بسته، شیطنتم را 

کند! کند و باالعکس، حالم را بدتر میتحریک نمی

 برخالف چند ماه پیش!

بت راجب یلی رک دارم بهت میگم، از صحببین، خ-

گذشته و رابطه ای که داشتیم، از این بحث لعنتیِ 

بخشیدنت و شروع دوباره ی این رابطه، اعصابم خراب 

ست. میشه. من شرایط زندگیم خیلی به هم ریخته

خودتم امروز اینو متوجه شده بودی و به روم آوردی که 

توی این  حالم خوب نیست. آره حالم خوب نیست. و

ز سمت تو هم داره حالم رو بدتر حال، این فشار ها ا

کنم تموتش کنی جناب کنه. پس ازت خواهش میمی
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اکبری! که اگه نکنی من مجبور میشم بین این همه 

 گرفتاری، از این بیمارستان هم برم.

 

لب های به هم دوخته اش که روی هم فشرده 

صبی ای شوند، اخم های به شدت در هم و نگاه عمی

گذرانم و ارد را از نظر میکه هزاران هزار حرف د

خواهم از کنارش رد شوم که آستین روپوش سفید می

. بی آنکه نگاهش کنم، با نفس های گیردرنگم را می

دهم. عصبی و سنگینم، کالفگی و خشمم را نشانش می

او برای گفتن چیزی که بیخ گلویش گیر کرده، درنگ 

 کند!نمی

 وسطه؟پای کسی -
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ای مواد مذاب، درست از جایی انگار که چیزی به گرم

پشت گوش هایم جاری شده و تمام تنم را در خود 

کنم. بی اراده و بهت زده! ترس، کشد. نگاهش میمی

قوی ترین حسِ نگاه اوست! از چیزی که به آن شک 

ترسم چون من ترسم! میترسد! من هم میکرده، می

زندان بود، عاشق پسر  کسی بودم که وقتی علی در

تواند از این ترسناک شدم! چه واقعیتی  میعمویش 

 تر، بی رحمانه تر و غم انگیز تر باشد؟

 

شود همان سکوت سنگین! همان سکوتی جوابش می

دهد. اینبار وقتی آستینم را از که عجیب بوی تایید می

دستش بیرون کشیده و قدم هایم را سمت در 

کنم هر آن ممکن است با زمین میکشم، احساس می

 شوم!یکی 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

ایستم با صدایی در را باز کرده و همانطور که کنار می 

 زنم:که کمی لرز دارد لب می

 خیلی ممنون که برای کمک اومدی.-

 

بینم که چرخد، برقی را در نگاهش میوقتی سمتم می

یک آن وجدانم با تمام قدرت گلویم را گرفته و بی 

را در ارد. برای اولین بار، چنان ناامیدی فشرحمانه می

که هیچوقت ندیده ام! بی طاقت  بینمچشمان علی می

چشم از نگاهش گرفته و دست به سینه، سرم را سمت 

 مانم تا برود.دیگری کشیده و منتظر می

 

کشد تا حرکت کند و سمتم بیاید. همچنان طول می

مثل من  کنم که او همکنم. به این فکر مینگاهش نمی
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با بی دست و پایی از  و یزدان بدبخت است! نسیم را

دست داد و من را با حماقت! شاید اگر برای به دست 

که برای  جنگید، دیگرد نیازی نبودآوردن نسیم، می

فراموش کردنش سراغ من بیاید. آنوقت نسیم 

شدم! من هم با یزدان آشنا نمی مرد و...هیچوقت نمی

که زندگی بدون یزدان بهتر بود یا  حاال سوال این است

 ا یزدان؟ب

تونی اگه نیاز به کمک داشتی، من همیشه هستم. می-

 رو کمکم حساب کنی. باشه؟

 

 گوید که در چهارچوب در ایستاده و مناین را وقتی می

کمی عقب تر از او قرار دارم. پشت او به من است و 

پر درد چه خوب که دیگر قرار نیست آن نگاه نا امید و 
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یش این نا امیدی و درد را ببینم و چه بد است که صدا

 کند!دهد و بغضم را تشدید میرا عمیق تر نشانم می

کنه چی بینمون پیش اومده، من همیشه فرقی نمی-

 کنم که تو حالت خوب باشه!همه ی تالشم رو می

 

خراشد. کاش شود و چیزی گلویم را میقلبم فشرده می

 !برود! برای همیشه

اینو هیچوقت گرچه که خودم باعث حال بدتم اما -

 نخواستم. باور کن نخواستم!

 

تواند وجدان مظلومیت و بغض صدایش، خیلی خوب می

بیندازند که تا به حال تجربه نکرده  دردی را به جانم

ام! من تا به حال در زندگی ام دل کسی را نشکسته 
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و من بی  ام. تا به حال نشده کسی اینطور التماسم کند

 فکر کنم. رحمانه به خودم و قلب خودم

 

خورد. سوالی که و حاال یک سوالی دارد فکرم را می

گوید اگر یزدانی وجود نداشت، باز هم علی را می

بخشیدی؟ قرار بود نبخشمش! حتی قبل از آنکه نمی

یزدان را دوست داشته باشم. اما این تصمیم برای 

اینطور دل شکسته و رنجور زمانی بود که این مرد 

ینطور التماسم نکرده بود، اینطور نا نگاهم نکرده بود، ا

 امید نشده بود!

 

 قندسیاه#
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رفتنش انگار که گالونی اکسیژن در هوای اتاق رها 

کشم. معده ام بندم و عمیق نفس میکند. چشم میمی

رود و حالت تهوعم را هر لحظه از گشنگی ضعف می

کند. باید به خانه بروم. کمی از غذای یتحریک م

را گرم کرده و بخورم. سپس یکی از همان  دیشب

ست معتادم کرده اند قرص های آرام بخشی که مدتی

را باال انداخته و تا فردا صبح بخوابم. یادم باشد گوشی 

ام را خاموش کنم و در اتاقم را هم از پشت سر ببندم. 

ر آن اراده کند، واقعا خوش به حال یزدانی که ه

 تواند تنهای تنها باشد!می

 

با تنی خسته و بی جان و همان حالت تهوع کوفتی و 

گرمایی که از تنم بیرون میزند، مشغول عوض کردن 
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شوم که صدای فاطمه را از پشت سرم لباس هایم می

 شنوم. از دستش ناراحتم! عجیب و شدید!می

 ماشینت رو بذار تو پارکینگ بمونه، خودم-

 رسونمت.می

 

 دهم:ردم جواب میدلخور و سرد، بی آنکه سمتش برگ

 ممنون، خودم میرم.-

 

کشد که بوی عطرش در بینی ام بپیچد و زیاد طول نمی

دستش شانه ام را لمس کند. من را سمت خودش 

 گوید:چرخانده و با نگاهی پر دقت می

 با علی بحثتون شد؟-
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چرخم و کیفم را از کمد میدوباره سمت کمد وسایلم 

کنم دوباره ل میکشم. در کمد را که قفبیرون می

 پرسد:می

 چیشده سروین؟-

 

 بی حوصله ام و کاش این را از صدایم بفهمد!

 هیچی! من دیگه میرم.-

 

روم اما میانه ی راه متوقف این را گفته و سمت در می

 شوم چرا که فاطمه مقابلم ایستاده و اینبار جدی ومی

 پرسد:محکم می

بعد پرسم چیشده. اول جواب میدی دارم ازت می-

 میری. 
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پوزخندم بی اراده است. چرا هیچکس با رابطه ی من و 

یزدان موافق نیست؟ به جز رضا، حتی یک نفر هم 

پشت ما نیست و این بی کسی و بی پناهی بدجور دارد 

 آورد!قلبم را به درد می

 از یزدان خوشت نمیاد نه؟-

 

 شوند.مانش درشت میچش

 چی؟ حالت خوبه؟-

م بهترم. من همیشه حس ز همیشهآره! اتفاقا االن ا-

کردم که از علی بیشتر خوشت میاد تا یزدان. می

زدی باهام انگار که برای همیشه یه جوری حرف می

بهم زدن نامزدیم با علی عجله کردم. انگار که یزدان 

 چندان انتخاب درستی نبوده. جز اینه؟
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بهت و ناباوری اش، دارد آرام آرام جای خودش را 

دهد. در حالی که اخم هایش را در هم میعصبانیت 

 گوید:کشد، بدون هیچ نرمشی میمی

 اصال همچین چیزی نیست!-

خواستی همچین چیزی نیست و تا علی رو دیدی می-

زودتر فرار کنی که تنها باشیم با هم؟ چطور حمیده 

اسفندیاری، ولی یهو علی رو قرار بود بره دنبال 

 برداشت آورد؟ تو بهش گفتی نه؟

 

 کند:صدایش را برایم بلند می

آره من گفتم، و تو حق نداری چون خوبیت رو -

خوام، بخاطر آقا یزدان باهام مثل مجرم ها حرف می

 بزنی!
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کردم به این صراحت زند! فکرش را نمیخشکم می

کردم درست بوده! یعنی واقعا هرچه فکر میبگوید که 

 ی ما نیست؟فاطمه هم موافق رابطه 

 

بعدشم، یه جوری حرف نزن انگار هیچ حسی به علی -

نداری! اون اگه واست مهم نبود، وقتی از پیشش 

برگشتی اون حالت نبود. هرکی رو خر کنی منو 

 تونی خر کنی سروین!نمی
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ت که به فاطمه ستک خنده ی پر بهتم، تنها جوابی

دهم. نه دیگر گنجایش بحث کردن دارم و نه می

 را! امروز عجب روزی بود دیگر؟ جانش

 

اندازم و با نگاهی پر از تاسف و کیفم را روی دوشم می

دلخوری به چشمان فاطمه ی عصبی و در عین حال 

کنم، نگران از آنکه من دارم در سرم چه فکر هایی می

روم. از اتاق بیرون ر میاز کنارش رد شده و سمت د

ر بر گرفته، آرام زده و در حالی که ضعف حاال تمامم را د

بینم کنم. شیما را میسالن روشن بیمارستان را طی می

شود و در دستش ظرف غذایم قرار که دارد نزدیک می

رسد نفس نفس زنان و هول زده دارد. به من که می

 گوید:می

 ن جون.تو رو خدا ببخشید دیر شد سروی-
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لبخند بی جانی تحویلش داده و با تشکری آرام، ظرف 

گیرم. بوی کبابش دلم را یک آن ا از دستش میغذا ر

گیرم به محض آنکه دهد که تصمیم میچنان مالش می

در ماشین نشستم، کارش را بسازم. در همین فکر 

شود. هستم که یک آن دستم از پشت کشیده می

بینم که نگاهش پر را میچرخم و فاطمه ای متعجب می

 ست.از ندامت و پشیمانی

 کن من به فکر خودتم. سروین... باور-

 

 فهمد که من حالم خوب نیست؟!چرا هیچکس نمی

باشه فاطمه. فعال حرف نزنیم راجبش. من االن فقط -

 میخوام برم خونه.
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انگار اصال حرف من را نشنیده! مصمم و قاطع جواب 

 دهد:می

وجه نیستی... عشق یزدان چشماتو کور ببین... تو مت-

ین چند ماه، چقدر تغییر بینی که در طول اکرده. نمی

کردی. تو دختری بودی که خنده از روی لباش کنار 

رفت. به تغذیش، به پوستش، به سالمتیش، به نمی

خانوادش، به کارش و بیشتر از همه به آرامشش اونقدر 

ردم. کاهمیت میداد که من همیشه تحسینش می

متوجهی که از وقتی یزدان توی زندگیت پیداش شده، 

ایی که بهت گفتم رو با خودش شسته و همه ی این

 برده؟

 

توانم تحملش کنم. خشم یک آن تمامم را پر دیگر نمی

 کند!می
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چرا چرت و پرت میگی؟ مقصر خراب شدن زندگی -

من یزدانه؟ کی متهم شد به قتل دوست دختر سابقش 

دگی منو جهنم کرد؟ یزدان؟ علی گند زد و تو یه شب زن

چیکار کرد جز سگ دو وسط زندگی جفتمون. یزدان 

زدن واسه جمع کردن گند علی؟ چقدر تالش کرد واسه 

بیرون آوردنش؟ بهم خوردن زندگی من چه ربطی واقعا 

 فهمم!به یزدان داره نمی

 

طره ای از موهای مش کرده ی فرش را زیر مقنعه 

آنکه ذره ای از موضعش پایین بیاید فرستد و بدون می

 دهد:جواب میو تغییری در لحنش ایجاد کند 

فهمی یه واقعا خودت رو زدی به نفهمیدن؟ نمی-

یزدان تورو قاطی مشکالت خودش کرده. تو از خیلی 

زنی. با وجود اینکه چیزای این آدم به من حرفی نمی
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 علی اومده بیرون و کسی که زن یزدانو کشته زندانه،

ولی بازم دنبال یه سر آدم دیگه اید که معلوم نیست 

ان و تو هم حاضر نیستی توضیح بدی. کی ان و چی

فقط میگی یزدان گفته به کسی چیزی نگم. باشه به 

من نگو، ولی با خودت صادق باش لطفا سروین، 

زندگی با آدم پر حاشیه ای مثل یزدان که معلوم نیست 

کیه و خودت همیشه برای چی زنش رو کشتن و واقعا 

راجع به هویت اصلیش مشکوک بودی درست تره یا 

ست و ندگی با کسی مثل علی که یه آدم بی حاشیهز

 زندگیش پره از آرامشه؟
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 زنم:ناباورانه نیشخند می

مثل اینکه یادت رفته اگه االن زندگی من اینقدر پر -

بخاطر همین آقای اتفاق و به هم ریخته شده دقیقا 

 علی هست که متهم به قتل بود!

ن. یه سو تفاهم که تموم شد اون یه اتفاق بود سروی-

و رفت. ولی تو مطمئنی از این اتفاقا دیگه توی زندگی 

یزدان قرار نیست بیفته؟ یزدان کیه اصال؟ تاحاال شده 

 واست توضیح بده واقعا کیه 

 که اومدن توی خونش و زنش رو کشتن؟

 

پرسیده بودم! و یزدانِ مظلوم من، برایم گفته بود! با 

برایم گفته بود و هیچ چیز را  درد و غم همه چیز را

مخفی نکرده بود! حیف که قول داده ام هیچوقت 

 هیچکدام از راز های یزدان را به کسی نگویم، حیف!
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زندگی با یزدان یک سال اولش قشنگه، دو سال -

سال اولش قشنگه. اما اولش قشنگه، اصال میگیم سه 

بعدش چی؟ وقتی عشق و عاشقی از کلت پرید چی؟ 

کجا معلوم به سرنوشت نسیم دچار نشی؟ اگه اصال از 

همیشه توی زندگی با این آدم تن و بدنت لرزید چی؟ 

اگه یه ذره آرامش به چشم ندیدی چی؟ هیچ به اینا 

خوامش و فکر کردی؟ یا فقط میگی عاشقشم و می

 مهم نیست؟ هیچی جز اینا

 

فهمد؟ فاطمه ای که هیچوقت عاشق نشده، او چه می

 فهمد؟حس من به یزدان؟ چه می فهمد ازچه می

خوای بدون عشق زندگی کنم؟ ازم تو ازم می-

خوای از کسی که دوستش دارم جدا شم چون می

 زندگیش پر از چاله چولس؟ 
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من دارم میگم یکم منطقی باش. ازدواج شوخی بردار -

سال با این آدم ۴۰سروین. تو قراره کم کم نیست 

ک بشی. زندگی کنی. با همه ی مشکالتش شری

 تونی؟ می

 

 مگر تا همین حاال نتوانسته بودم؟

کردی؟ علی رو تو اگه جای من بودی چیکار می-

کردی؟ کسی که بدترین کار ممکن رو انتخاب می

باهام کرد؟ کسی که از من به عنوان چسب زخم 

 ؟استفاده کرد

 

شود! چقدر خوب است که اگر در هیچ چیز هم الل می

 ر این یک مورد هم عقیده ایم!عقیده نیستیم، حداقل د
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دونم انتخابم علی اگه جای تو بودم سروین، نمی-

 بود یا نه، اما قطعا انتخابم یزدان نبود!می

 حتی اگه عاشقش بودی؟!-

 

فشارد و با مکثی بلند، جدیت نگاهش لب روی هم می

 ریزد.ا به نگاهم میر

حتی اگه عاشقش بودم! چون عشق، هیچ وقت همه -

! عشق کافی نیست سروین. یکبار دست از چیز نیست

 این احساسی بودنت بکش و زندگیت رو خراب نکن.

 

گیرد. شبیخونش آنقدر یکهو و بغض تمام گلویم را می

توانم جوابی به فاطمه بی رحمانه است که دیگر نمی

هم گفته بودم فاطمه من را هیچوقت درک بدهم. قبال 

طقی نگاه نمیکند. چون او همیشه به همه چیز من
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توانم منطقی فکر کنم؟ چطور کند. اما من، چطور میمی

توانم دست انداخته و  قلبم را از داخل قفسه ی می

 سینه ام کنده و داخل سطل زباله بیندازم؟

 

 قندسیاه#
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های لرزانم را از هم باز کرده و کشد تا لب طول می

 حرف های دلم را بیرون بریزم:

خوای، از توان من خارجه. یه زم میاینایی که تو ا-

روزی اینقدر راحت علی رو از زندگیم خط زدم که انگار 

هیچوقت دوستش هم نداشتم. پس فکر نکن برام 

کاری داره. اما یزدان فرق داره! و این دقیقا جواب منه 

چیزی که توی اتاق بهم گفتی. علی اگه واسم به اون 
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م. ولی یزدان... کندمهم بود اونقدر راحت ازش دل نمی

حتی فکر به اینکه یه روزی برسه که نتونم صداشو 

کنه. تو و علی فکر بشنوم و ببینمش، دیوونم می

کنم، چون وقتی علی رو کنید چون سکوت میمی

رف از گذشته ریزه، چون وقتی حبینم حالم بهم میمی

تونم گوش کنم، یعنی هنوز علی رو زنه نمیها می

شه وقتی دلم واسه دردای یزدان خوام. چجوری میمی

ست، وقتی حاضرم خودم درد بکشم ولی تیکه تیکه

اون حالش خوب باشه، علی رو دوست داشته باشم؟ 

فهمم این حالم مقابل علی، از دوست من خودم می

چیه اما مطمئنم قلبم وقتی  دونم ازداشتن نیست! نمی

کنار زنه واسه بودن گیرم، بال بال میکنار علی قرار می

تونم یزدان. حاال با این توصیفات من چجوری می

تونم از هنوزم علی رو دوست داشته باشم؟ چجوری می
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خوای تونم کاری که تو مییزدان بگذرم؟ چجوری می

 بکنم؟

 

سنگین تر که فاطمه بعد از سکوتی سنگین و نگاهی 

کند، باالخره جواب تک تک اجزای صورتم را وجب می

 دهد:می

حاالتی که مقابل علی داری، چه معنی پس این -

تونه داشته باشه جز مهم بودن علی؟ میشه اینو می

 بگی؟

 

کالفه ام! خودم هم از این حال بدی که گریبانم را 

 گیرد، کالفه ام!می

. گیرممی بینمش استرسدونم! وقتی مینمی-

زنه الل تونم آروم باشم. وقتی از عشقش حرف مینمی
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توی اتاق ازم پرسید پای کسی میشم. حتی االن 

وسطه و من هیچی نتونستم بگم. چطور بگم؟ چطور 

کنه که برگردم پیشش، من با بی وقتی اون التماسم می

خوامت؟ دوسال دوستش داشتم فاطمه! رحمی بگم نمی

ال پررویی بهش بگم دوست دوسال! چجوری با کم

داشتنم به این زودی تموم شد و زمانی که نبودی من 

یکی دیگه شدم؟ یکی دیگه که از قضا پسر  عاشق

بینمش حالم عموته؟ چجوری ازم توقع داری وقتی می

بهم نریزه؟ من تا همین چند ماه پیش شب و روزم رو 

 گذروندم. با این آدم می

 

یز شده باشد، ابرو باال فاطمه انگار که متوجه همه چ

 دهد.می
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پس احساست به علی فقط ترحم و عذاب وجدانه و -

اینکه علی سهم زیادی توی گذشته ی تو داره. و البته 

اولین مرد زندگیت بوده! کسی که خیلی چیزارو باهاش 

تجربه کردی. البته اینایی که میگم، برداشت من از 

نه که خودت حرفای توئه، وگرنه معلوم نیست واقعا همی

میگی! اما اینا بازم فرقی توی اصل ماجرا ایجاد 

اگه تو دیگه هیچ حسی به علی  کنن سروین. حتینمی

نداشته باشی، حتی اگه هیچوقت نتونی ببخشیش و 

کنارش برگردی، بازم این دلیل میشه با یزدان ادامه 

 با کسی که معلوم نیس توی زندگیش چه خبره؟بدی؟ 

 

 قندسیاه#
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وقتی اینقدر همه نسبت به یزدان و این رابطه، بد بین 

توانم جلوی پشت قضاوت، نمینشیند اند و قضاوت می

فهمد که فشرده شدن قلبم را بگیرم! چرا هیچکس نمی

یزدان هرچقدر هم شرایط به هم ریخته ای داشته 

 گذارد آب در دل من تکان بخورد؟باشد، نمی

. ممنون بخاطر فاطمهکنم راجع به حرفات فکر می-

 نگرانیت!

 

این را گفته و سپس با نگاهی پر حرف و دردمند، 

خداحافظی زیر لبی به فاطمه ی نگران و کمی ناراحت 

چرخم. دستم را به دور ظرف غذایم محکم کرده و می

کنم و نگاه به اشک نشسته ام را به انگشترم تر می

یزدان دوزم. فاطمه چطور از من توقع دارد کادوی می

را از انگشتم بیرون بیاورم؟ روزی این کار را با حلقه ی 
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ن یکی فرق دارد! این انگشتر، دوست علی کردم اما ای

ست که در زندگی ام گرفتم. این داشتنی ترین کادویی 

توانم علی را انگشترِ یزدان است نه علی! چطور می

دانم حلقه اش را کجا انداخته بخواهم وقتی حتی نمی

توانم یزدان را نخواهم وقتی حتی طور میام؟ چ

انگشتر در توانم حس و حالم را زمانی که این نمی

توانم انگشتم قرار گرفت توصیف کنم؟ من فقط می

بگویم که اگر کرم ابریشم بودم، قطعا آن لحظه بال در 

 کردم. آوردم و پرواز میمی

 

من بلد نیستم! شاید فاطمه و خیلی از ادم های دیگر 

رود د باشند، اما من گذشتن از کسی که حتی دلم میبل

ش، برای زبری ته ریش برای لمس تار به تار مژه های

مردانه اش، برای اخم هایش که گاهی ترسناک 
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شوند، برای بی اخالقی ها و غرغر هایش، صدای می

گرفته ی سر صبحش، نوازش موهای قهوه ای روشنِ 

ه اش و خنده لختِ کم پشتش، دلِ پر دردِ زخم خورد

های کمیاب و نصفه نیمه ی دوست داشتنی اش را بلد 

لِ حالِ خوبِ دل من است! حتی با نیستم! یزدان دلی

وجود تمام درد سر های زندگی اش. پس من چطور 

توانم از او بگذرم چون ممکن است مشکالت می

زندگی او من را آزار بدهد؟ شاید او درد بدهد به من، 

تواند ست و چه چیزی میدردیاما خودش درمان هر 

برای عاشق از این که بتواند درد و درمانش را در 

 عشوقش پیدا کند، لذت بخش تر باشد؟م

 

من حاال، خیلی خوب سوالی که نیم ساعت پیش از 

دانم! این اتفاقات، برای هرکس خودم پرسیدم را می
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بد شد، برای من خیلی خوب شد! اگر نسیم علی را 

شد، من حاال یزدان را زن یزدان نمیکرد و ترک نمی

هایی که نداشتم. و من خوشحالم! با وجود تمام فشار 

کنند، از داشتن دارند از هر سمت، من و یزدان را له می

مردی که روی شانه هایش کوهی از غم جا دارد اما 

ست که سراغ دارم، هنوز هم محکم ترین تکیه گاهی

 خوشحالم! خیلی خوشحالم!

 

 قندسیاه#

 500پارت#

 

 

خودم را به همراه پنج تا از بسته هایی که فروشگاه 

ان کندن از فروشگاه بیرون کشیده و تا خریده ام، به ج
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کنم. چند متر جلوی فروشگاه را هن و هن کنان طی می

پالستیک های سنگین و پر از مواد غذایی را به 

آهستگی روی زمین گذاشته و زیر نور آفتاب دی ماه که 

سوزاند، دست به کمر کمال تعجب، پوست را میدر 

فاصله نگاهی  کنم. از همینایستم و نفسی تازه میمی

کنم. به ماشینم که آن دست خیابان پارک کرده ام می

شاید بهتر است دوتا از پالستیک ها را همینجا بگذارم 

و وقتی مابقی خرید ها را در ماشین گذاشتم، برگردم و 

ه که امکان دارد با این شلوغی پیاده بقیه را ببرم. البت

این فکر رو، تا برگردم اثری از خرید هایم نبینم! در 

توانم مابقی هستم که فاصله ای تا ماشین ندارم و می

شوم مسیر را هم طی کنم و سمت خرید هایم خم می

آید و یکی یکی خرید که یکهو، دستی مردانه پیش می

ش های اسپرت مشکی دارد. نگاهم را از کفهارا بر می

کشم. نفسم حبس شده و اش گرفته و متعجب باال می
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زنند و انگار تمام حیرت برق می چشمانم از ذوق و

 زنم:شوق دنیا را در صدای من ریخته اند وقتی لب می

 یزدان؟ -

 

نگاه کجی سمتم انداخته و اخمی ظریف میان ابروهای 

پنج خوش حالتش جا خوش کرده. او اینجاست؟ بعد از 

 روز؟ چطور امکان دارد؟

داداش قلچماقت کجاست که تو باید بیای این همه -

 و کشون کشون ببری؟ خرید ر

 

فهمم در فهمم چقدر دلتنگش بوده ام! تازه میتازه می

طول این پنج روز، چقدر به او و همه ی چیزهایی که به 

 او مربوط است، نیاز داشته ام! 
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همه ی بسته ها را بر  مقابل نگاه ذوق زده ی دلتنگم،

 پرسد:افتم و او میافتد. پشتش راه میدارد و راه میمی

 اشینت کجاست؟م-

 

 پرسم:بی توجه به سوالش، متعجب و گیج می

 کنی یزدان؟ اینجا چیکار می-

 

 چرخد:ایستد و سمتم میمی

 پیدا کردنت واسم کاری داره؟ ماشینت کو؟-

 

یرم. موهایش را آید نگاهم را از صورتش بگدلم نمی

کمی کوتاه کرده و لباس های اسپرت پوشیده. او از 
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ی تر شده، یا من دلم زیادی همیشه دوست داشتن

برایش تنگ است؟ کاش وسط خیابان نبودیم! من 

 خواهم!بغلش را می

 

وقتی خرید هایم را یکی یکی در صندوق عقب ماشینم 

بندد، سمتم چرخیده و تازه دهد و درش را میجا می

کند. لبخندی کمی گره کور میان ابروهایش را شل می

نچه که لب هایش ندارد اما چشم هایش به خوبی هرآ

دهد! یک جفت گوی باید انجام بدهند، انجام می

توانند مهر و عشق و دلتنگی عسلی، مگر تا چه حد می

 را درون خود جای بدهند؟

 

 دانم در نگاه خیره ای که قصد ثانیه ای اغماز درنمی

بیند که با نگاه به جز به جز صورتش را ندارد چه می
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کند و با را باز می نگاهی به اطرافمان، دست هایش

صدایی به پر احساسی نم نم بارانی که نیمه های شب 

 گوید:زند، میروی شیشه های پنجره ی اتاق می

 بیا! -

 

شود! وقتی بوی تنش که با بوی نرم کننده ای تمام می

شورد، در بینی ام همیشه لباس هایش را با آنها میکه 

تنگی نشیند، وقتی دستش با خشونتی از جنس دلمی

شود و پلک هایم از سر آرامش دور شانه ام حلقه می

شود و تمام حس افتند، دلتنگی تمام میروی هم می

کنند. این مرد های خوب دنیا یک جا در دلم خانه می

 خواهد! همیشه!فهمد دلم چه میهمیشه می

 

 قندسیاه#
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توانم بوی تنش و گرمای دوست شاید فقط ده ثانیه می

نی بدنش را احساس کنم، چون خیلی زود من را داشت

دهد و با فاصله ای نزدیک و سری از خودش فاصله می

 پرسد:پایین آورده، پر از نرمش می

 خوبی؟-

 

 توانم خوب نباشم؟چطور می

 تو خوبی؟ االن خیلی خوبم!-

 

نرم و با لطافت، موهای بیرون زده از شالم که با حرکت 

 فرستد.پشت گوشم میخورند، باد در چشمانم می
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منم خوبم! خودت برای چی اومدی خرید؟ اونم وقتی -

 این همه خرید داشتی. اذیت میشی.

 

 شوم؟چرا از نگاه کردنش سیر نمی

 بتام کار داشت.-

این به بعد وقتی اینقدر دادی به خودم. از پیام می-

 خرید داشتی، بگو خودم باهات بیام.

 

رام به نوک بینی ام دهم. آمسخ شده سرم را تکان می

زند و باالخره لب هایش به لبخندی محو کش می

 آیند.می

 اینجوری نگام نکن!-

 آخه... دلم خیلی واست تنگ شده بود.-
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حاال نگاهش تماما عشق است و عشق! چیزی 

زند. اما مثل همیشه با چشمانش حرف می گویدنمی

 گوید من هم دلتنگ بودم، شاید حتی بیشتر از تو!می

سوار ماشینت شو منم پشت سرت میام. خریداتو -

بذار خونه بعدش با ماشین من بریم بیرون غذا 

 تونم پیشت باشم.بخوریم. تا ساعت سه می

 

ای گفته و سوار ماشین شوم که  "باشه"خواهم می

زند. اگر افتم و خشکم مییاد سوپرایز امشب می یکهو

دن غذا و حاال با یزدان بیرون بروم، قطعا به درست کر

دسر و کیک و تزیین خانه اش و آماده شدن خودم تا 

رسم. لبی تر کرده و با زمانی که یزدان برگردد نمی

 گویم:لبخندی مصنوعی می
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ه اوم... راستش یزدان... امشب مهمون داریم. خون-

کلی کار دارم و این خریدا هم برای مهمونی امشبن. 

 میشه فردا بریم بیرون؟

 

شود، اما این را نشان دپرس می فهمم که کمیمی

گیرد. اگر یادش نداده و لبخندش جانِ بیشتری می

باشد که امروز تولدش است، احتماال حاال کمی از آنکه 

امروزم را خواهم من تولدش را به یاد ندارم و نمی

کنارش بگذرانم، ناراحت شده! ناراحتی که امشب قطعا 

 نکند! چنان از دلش رفع کنم که هیچوقت فراموش

 فدای سرت. فردا میریم.-

 

زند. شیشه نشینم، به شیشه میوقتی پشت فرمان می

کشم، به کمربندی که هیچوقت را که پایین می
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ای کند. پوف کالفه ای از گیر هنمیبندمش اشاره می

کشم و او با لبخندی حرص زده همیشگی اش می

 گوید:می

 پشت چشم هم نازک نکن برای من! -

 

دهم. او نگاه عمیق و دلتنگش را قورت می خنده ام را

 گیرد.ثانیه ای از صورتم نمی

فردا صبح دم خونتونم. وقتت رو تا ظهر خالی کن. -

 باشه؟!

 

ل و دستم را روی چشم راستم گذاشته و با لبخند گ

 دهم:گشاد جواب می

 به روی چشم آقا!-
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چقدر در همین انحنای کوچیک لب هایش آرامش 

کشد و یک تای ابرویش را با حرص می وجود دارد! لپم

 اندازد.را باال می

جواب این حرفت رو وقتی تنها شدیم میدم. االنم برو -

 تا پشیمون نشدم و نیومدم بشینم کنارت.

 

م چرا میان خنده ام، دلم یکهو دانخندم و نمیآرام می

ریزد. لحظه ای حسی شبیه به دلشوره هوری پایین می

. حسی که به انتهایی ترین قسمت زندبه قلبم چنگ می

دانم چیزی برای آنکه کنم چون میدلم هدایتش می

دلم به شور بیفتد نیست! دیگر هیچ اتفاقی نمی تواند 

 این حال را خراب کند! هیچ اتفاقی!
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** 

بیند. انگار گل ها آدمِ عاشق، همه چیز را زیبا تر می

گذرند. ا برایش زیبا تر میبرایش خوش بو ترند. روز ه

آسمانِ شب برای پر ستاره تر و باران برایش شاعرانه 

خرد، تر است. انگار وقتی برای معشوقش کادو می

ه پزد، بشود و وقتی برایش غذا میروحش تازه می

پاشد در ظرف غذا. آدمِ عاشق جای نمک عشق می

دنیایش از آدم های دیگر خیلی قشنگ تر است! 

شناسم و منی که از صبح سر از پا نمیدرست مثل 

رود. با اشتیاقی لبخند از روی لب هایم کنار نمی

عجیب، به خرید رفتم و حتی ترافیک شدید ونک هم 
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فروشگاه نتوانست حالم را خراب کند. ساعت ها در 

گشتم و هرچه برای تولد امشب نیاز بود را خریدم و 

یزدان، برای  ثانیه ای لبخندم رنگ نباخت. بعد از دیدار

خرید کادویش، پاساژ ها را وجب کردم و کلمه ای 

اعتراض از لب هایم بیرون نیامد. حتی وقتی با خستگی 

پیش رضا رفتم و کلید خانه ی یزدان را برای سوپرایز 

فتم و بعد از آن به خانه آمدم و غذا و کیک امشب گر

پختم هم همچنان لبخند به لب داشتم و خوشحال 

س میکردم شاد ترین دختر دنیا که از قضا بودم!  احسا

 امروز قرار است برای عشقش تولد بگیرد، من هستم!

 

حاال اما، مقابل آیینه ی اتاق خواب یزدان ایستاده ام و 

شود! بینمش، کنده نمینه مینگاهم از دختری که در آیی

اعتماد به نفس من خیلی باال رفته یا واقعا از همیشه 
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ین لباس آبی رنگ کوتاهی که لختی زیبا تر شده ام؟ ا

دهد و کمی معذبم کرده، پاهایم که به خوبی نشان می

توانم چشم از آن آنقدر خوب در تنم نشسته که نمی

انم یزدان خیلی دبردارم. موهایم را فر کرده ام چون می

دوست دارد و در کمال تعجب، رژ قرمز زده ام! کاری 

یزدان با دیدنم  دهم!که در کمتر مواقعی انجامش می

دهد؟ یعنی خوشش چه عکس العملی نشان می

 آید؟می

 

جوراب های رنگ پایم را به پا کرده و بعد از پوشیدن 

روم. کادوی صندل های پاشنه کوتاهم، به سالن می

ندی شده ی یزدان روی میز مقابل مبل های بسته ب

ست که از راحتی قرار گرفته و تنها نور سالن نوری
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تابد. چراغ هارا خاموش کرده ام تا ها می دیوار کوب

 یزدان متوجه حضور من در خانه نشود. 

 

چشم. زنم و طعمشان را میبه غذاهای روی گاز سر می

راه آورم و به همسپس کیک را از یخچال در می

برم. درست فشفشه ها و شمع و فندک به سالن می

شنوم. به سرعت همان لحظه صدایی از حیاط می

روم و نامحسوس پرده رو کنار جره ها میپشت پن

بینم که ریموت در زده شده و یزدان دارد زنم. میمی

آورد. قلبم از هیجان تپش ماشینش را داخل می

فته و دو گیرد. هول زده سمت کیک روی میز رمی

دهند روی کیک شمعی که عدد سی و یک را نشان می

و بر لرزند. کیک رگذارم. دستانم از هیجان میمی
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ایستم. دارم و درست کنار در و سمت کلید برق میمی

 دهد؟گذرند یا یزدان دارد لفتش میثانیه ها دیر می

 

شود. گذرد و خبری نمیشاید بیشتر از دو دقیقه می

ریزد. کم کم شود و روی کیک میشمع دارد آب می

شوم که صدای حرف زدن یزدان را دارم خسته می

کنم که احتماال دارد با فکر می شنوم. دارم به اینمی

زند که یکهو، در خانه باز شده و من تلفن حرف می

 پرم. زنم و جلوی در میهیجان زده، کلید برق را می

 تولدت مبا...-

 

شود. صدای ذوق زده ی جیغ مانندم، در گلو خفه می

پیچد. افتد و هین بلندم در فضا میکیک از دستم می

شود و دوباره به تنم باز می انگار روحم از تنم جدا
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ایستد! ایستد! به خدا که یکباره میگردد! قلبم میمی

 ه؟بینم دیگر؟ مگر نخواب می

 

 قندسیاه #

 503پارت#

 

فشارم و با چشمانی که دستم را محکم روی دهانم می

از حدقه بیرون زده اند، از ترس و حیرت، دو قدم عقب 

دارم یکی در خواهم باور کنم! دوست روم. نمیمی

گوشم بخواباند و از این خواب بد بیدارم کند. 

خواهم باور کنم کسی که جلوتر از یزدان، درست نمی

خواهم ست! نمیلوی در ایستاده و خشکش زده، علیج

باور کنم کسی که پشت علی ایستاده و میان لب 

هایش از ناباوری فاصله افتاده، یزدان است. 
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نه، خانه ی یزدان است و خواهم باور کنم این خانمی

خواهم باور کنم این منم که برای یزدان تولد گرفته نمی

 ام!

 ینی... چی؟-

 

شنوم! این صدای حیرت زده ی ه مینه من اشتبا

لرزان، صدای علی نیست! این نگاه منگی که از روی 

شود هم نگاه علی نیست! قطعا صورت من کنده نمی

 نیست!

 ی؟اینجا... اینجا چیکار میکن-

 

توانم نگاه بهت زده ی علی که روی تنم داغ شده. نمی

لباس کوتاهم، موهای فر کرده بازم و صورت آرایش 

توانم وقتی چرخد را تاب بیاورم. نمیام میکرده 
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افتد و نگاهش به کیک پخش شده روی زمین می

شود را تحمل کنم. چهره اش آرام آرام ترسناک می

شکند؟ چرا ا نمیچرا هیچکس این سکوت خوفناک ر

یزدان جلوی در خشکش زده؟ چرا اینطور دستش را به 

چهارچوب در تکیه زده؟ جوری که اگر دستش را 

بردارد امکان دارد با زمین یکی شود؟ چرا نگاهش حتی 

از نگاه پنج روز پیش علی هم ناامیدانه تر است؟ چرا 

 گوید؟ چیزی نمی

 

ای ضعیفی، شنود که با صدانگار حرف های قلبم را می

 گویدتکه تکه می

 علی... ببین... من... واست توضیح...-
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برافروخته و علی یکباره سمتش چرخیده و با چهره ای 

صدایی کنترل شده انگشت اشاره اش را سمت یزدان 

 گیرد:می

 تو خفه شو! -

 

روم و دست دیگرم را هم روی قدمی دیگر عقب می

تا االن بیدار گذارم. اگر خواب بودم باید دهانم می

 . پس چرا این کابوس همچنان ادامه دارد؟شدممی

 

د سرخ کنیزدان صورتش از فشاری که دارد تحمل می

های روی پیشانی اش به وضوح پیداست.  شده و رگ

علی سمتم چرخیده و با محض آنکه قدم هایش را 

گیرد. کشد، یزدان از پشت دستش را میسمتم می

ست، چون به محض آنکه انگار علی منتظر همین ا
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کشد، سمتش چرخیده و مشت یزدان دستش را می

 آید.محکمش زیر چشم یزدان فرود می

 

زنم و اشک هایم غ کوتاهی نام یزدان را صدا میبا جی

فهمم خواب شوند. تازه میاز بند چشم هایم رها می

 بدبخت!نیستم! بدبخت شدم! 

 :زندخواهم سمتشان بروم که یزدان داد میمی

 توی اتاق باش سروین.-

 

توانم این دو نفر را تنها بگذارم؟ علی را چطور می

شناسمش، اینطور میهیچوقت در این دوسالی که 

دیوانه و جنون زده ندیده ام! اگر بالیی سر یزدان 

 بیاورد چه؟
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علی بی توجه به یزدانی که دوال شده و دست زیر 

س دست دارد. از ترچشمش گذاشته، سمتم خیز بر می

زنم. خبری کنم و هق میهایم را روی صورتم حفاظ می

شدت شود اما لحظاتی بعد دستم به از کتک زدن نمی

شوم. تلو تلو کشیده شده و به سمتی هول داده می

خورم و صدای فریاد علی و یزدان با هم آمیخته می

 شود:می

 گمشو برو لباسات رو بپوش بریم از اینجا.-

 خوامش!می-

 

 یاه قندس#

 504پارت#
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افتند تا آید و دست هایم پایین میگریه ام بند می

که اینطور بلند و  ناباورانه یزدان را نگاهش کنم. کسی

 یزدان بود؟ "خوامشمی"مالکانه فریاد کشید 

 

تواند چشم علی هم درست مثل من خشکش زده و نمی

کشد و مثل ببری از یزدانی که با دیوانگی نفس می

 کند بر دارم. ا نگاه میوحشی علی ر

 چه گوهی خوردی؟-

 

توقع دارم یزدان اینبار را الل شود، توقع دارم کسی 

ار بخاطر علی حاضر شده بود قیدم را بزند، که یکب

اینبار را ساکت بماند، اما با غرشی بلند تر، نگاه وحشی 

 دوزد:و پر شجاعتش را به علی می
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رو بهش  تونی اینجوری دستتخوامش و تو نمیمی-

 بزنی.

 

افتد. اینکه علی سمت همه چیز در یک لحظه اتفاق می

کشم، اینکه غ میدارد، اینکه من جییزدان خیز بر می

مشت های پی در پی علی روی صورت یزدان فرود 

آید و یزدان حتی دست هایش را برای دفاع کردن می

آورد، اینکه من علی را التماس از خودش باال نمی

ست بکشد. اینکه خون از بینی یزدان جاری کنم تا دمی

شود و نگاه خسته ی به خون نشسته اش به آرامی می

نشیند، همه رق کرده و سرخ علی میروی چهره ی ع

افتند. وقتی علی از روی شان در یک لحظه اتفاق می

خورد و حال بدی دارد. شود، تلو تلو مییزدان بلند می

دی شده ی روی میز نگاهش یکباره به کادوی بسته بن
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افتاد. برش داشته و محکم و عصبی توی دیوار می

اشکبارم روی شود و نگاه کند. قلبم له میپرتش می

 ماند. کادویی که با عشق خریده بودمش می

 

کنم. دستش با قلبی پر درد، دوباره به علی نگاه می

هایش را روی صورتش گذاشته و وسط سالن ایستاده 

خواستم اینطور ده اند. من نمیو شانه هایش خم ش

 خواستم!شود! بخدا نمی

 

ست، زیر چشم راستش خون از بینی یزدان جاری

ریزم. خودم و برآمده است و من زار زار اشک می سرخ

گیرم، کشم و وقتی کنارش قرار میرا روی زمین می

 کنم تا بنشیند. کمکش می

 غرد:نشیند و زیر لب میبا صورتی جمع شده از درد می
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 وقتی بهت گفتم برو اتاق برای همین بود! -

 

 زنم:هق می

 داری؟از دماغت داره خون میره. خیلی درد -

 

کشد و دست دیگرش یک دستش را زیر بینی اش می

فشارد. با گذارد و میرا روی انگشتان لرزانم می

 گوید:صورتی جمع شده، زیر لب می

 نه. نگران نباش. خوبم!-

 گفت نه؟پس عسل راست می-

 

پیچد. نه من دیگر سکوتی مرگبار در سالن خانه می

. من و یزدان، آیدکنم و صدایی از کسی در میگریه می
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هر دو به علی که چند متر آن طرف تر ایستاده و چهره 

کنیم. با اش یکپارچه نفرت شده، از پایین نگاه می

 گوید:صدایی لرزان و بغض کرده می

 ا با همید نه؟گفت که شما دوتراست می-

 

ترسیدم، سرمان آمد! علی تمام شد! از چیزی که می

هیچوقت! حاال هیچوقت یزدان را نخواهد بخشید، 

یزدان دیگر علی را هم ندارد. لعنت به من و سوپرایز 

 کردنم. لعنت به من شانس و اقبالم!

من تورو فرستادم پیشش که حواست بهش باشه. -

کنم تر از تو پیدا نمیمن بهت اعتماد کردم. گفتم مرد 

که سروین رو بسپارم دستش. بعد تو جای اینکه 

تو دلش؟ چجوری؟ مراقبش باشی، خودتو جا کردی 

اصال چیکار کردی که منو فروخت به تو؟ چجوری 
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تونستی؟ چجوری تونستی در حقم اینکارو کنی؟ نامرد 

بی معرفت! تو رفیقم بودی، برادرم بودی! چجوری 

 یزدان؟ تونستی 

 

بغضِ آمیخته با خشمی که در صدای نفرت بار علی 

زند، فک سفت شده ی یزدانی که صورتش موج می

خ است، لرزش بدن علی از عصبانیت و دست سرخ سر

رساند های مشت شده ی یزدان، من را به این باور می

شود! من که با گند امشب، دیگر هیچ چیز درست نمی

ست هایی که این دو نفر را امشب کشتم! با همین د

خودم را به کمکشان زیبا کردم و برای یزدان کیک 

 پختم!

ذشتم. جیکم در من بخاطر توئه عوضی از نسیم گ-

نیومد. بعد تو چیکار کردی؟ من این دختری که اینقدر 
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بی معرفته که منتظر بود تا بیفتم زندان بره با یکی 

دیگه، دستت سپرده بودم. بعد شما دوتا ریختید رو هم 

 آره؟ د گور بابای علی؟گفتی

 

بلعید! کاش کرد و من را میکاش زمین دهان باز می

شد و کشید. کاش زلزله مییآسمان من را در خود م

شدند. کاش دیوار های این خانه روی سرم خراب می

افتاد که من همین حاال از روی زمین یک اتفاقی می

 محو شوم! کاش!

 

 قندسیاه #

 505پارت#
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شود و قلبم رود و نگاه آخرش، چاقو میمیرود. علی می

رود و جمله ی آخرش، سوزن کند. میرا چاک چاک می

کند. نگاه و تمام جانم را سوراخ سوراخ می شودمی

آخرش به من، شبیه به نگاهش به موجودی نفرت 

انگیز و چندش آور است. نگاهش اما در کنار جمله اش 

 هیچ است! 

 "رفت.ازت توقعی هم جز این نمی"

 

با این وجود، حاضرم صد برابر این هارا به من 

 گفت:گفت، اما به یزدان نمیمی

امرد تر از تو، هیچ کجا پیدا نمیشه یزدان. پست تر و ن"

تف به ذاتت. حیف اون همه خوبی که در حقت کردم. 

لیاقتت همون رفتاریه که لیال سالهاست داره باهات 
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چی نداشتی واسه کنه. تو از اولشم جز بدبختی هیمی

 "این خانواده.

 

حاال من کنار یزدان و نزدیک به همان کیکی که پختم و 

نش کردم، روی زمین سقوط کرده ام و با عشق تزئی

آید. قرار نبود اینطور شود. قرار حتی اشکم هم در نمی

کردم هر اتفاق بود دیگر هیچ اتفاق بدی نیفتد. فکر می

ه و دیگر از این به بعد بدی که قصد افتادن داشته، افتاد

شود. یزدان! یزدان فقط آرامش است که نصیبمان می

وز وقتی مقابل فروشگاه تازه بهتر شده بود. امر

دیدمش، در دلم گفتم در این پنج روز چقدر تالش 

کرده که اینطور خودش را بازسازی کند؟ حاال... حاال با 

وی این اتفاق، چقدرِ دیگر باید تالش کند تا دوباره ر

 پاهایش بایستد؟ 
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زنم. جفت با این فکر، یکهو و بی مقدمه زیر گریه می

گذارم و از ته دل زار صورتم میدست هایم را روی 

زنم. چرا اینطور شد خدا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا می

گذاری نفس آسوده بکشیم؟ چرا درد دست از ما نمی

 کشد؟ صبوری تا کجا؟ خدایا من دیگر چطور درنمی

خواستم خوشحالش چشمان یزدان نگاه کنم؟ من می

خودش  کنم. کادوی تولدش کالیمبای برند بایال بود.

گفته بود دوست دارد کالیمبا یاد بگیرد. برایش باقالی 

پلو و ماهیچه پخته بودم. تیرامیسوی مورد عالقه اش 

خواستم اینطور شود! من را درست کرده بودم. من نمی

 الش کنم!خواستم خوشحفقط می
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کشد. سرم دستی روی سرم نشسته و من را سمتی می

آید و گریه ام یروی سینه ی پهن مردانه ای فرود م

میرد و برای گیرد. خودش دارد از درون میشدت می

شود. آنوقت من چطور این کار اشک های من شانه می

 کشی؟را با این مرد کردم؟ خدایا چرا من را نمی

 وم شد!گریه نکن دیگه. تم-

 

تمام شد؟ اگر تمام شده، چطور صدایش اینقدر اینقدر 

 درد دارد؟ 

 

کند. ویبره ی  موبایلش ا ناز میدستش روی موهایم ر

خورد و نه شنوم. نه تکان میرا از جیب شلوارش می

دهد. فقط با صدای خسته ی گوشی را جواب می

 زند:غمگینی آرام آرام با من حرف می
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افتاد. من از بود که باالخره می غصشو نخور. اتفاقی-

 خیلی وقت پیش منتظرش بودم.

 

کنند و صدای گریه اشک هایم پیراهنش را خیس می

ام، در صدای پر بغض یزدان و ویبره ی گوشی اش گم 

 شود. می

دونستم یه روزی باالخره این حرفارو از علی می-

 شنوم، ولی با وجود ترسی که از این روز داشتم،می

 انتخابت کردم.بازم 

 

 فهمم که دارد هرکند، میفهمم که جان میمن می

شود، اما او لحظه به یادآوری حرف های علی خرد می

تمام توانش را به کار گرفته که همه چیز را عادی 

 نشان بدهد!
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شود و بعد از چند ثانیه صدای ویبره ی گوشی قطع می

اش هشود. به گمانم یزدان حتی متوجدوباره شروع می

 هم نیست!

ی کنی، ولی هیچدونم االن داری خودتو مقصر میمی-

تقصیر تو نیست. اینکه علی پسر عموی منه، اینکه علی 

قبل از من توی زندگیت بوده، اینکه تو خواستی تولد 

واسم بگیری و خوشحالم کنی اما همه چی خراب شد، 

 هیچکدومش تقصیر تو نیست. باشه سروین؟ ببینمت...

 

 اه قندسی#

 506پارت#
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یم را کشد و با لبخندی پر درد، اشک هاسرم را باال می

کند. بمیرم برای باد زیر چشمش، بمیرم برای پاک می

خون خشک شده ی زیر بینی اش. بمیرم برای غم 

 چشم هایش! بمیرم!

پاشو صورتت رو بشور یه بار دیگه خوشگل کن -

. گیریمکنم و با هم تولد میواسم. منم صورتمو تمیز می

 خوبه؟

 

 شود. چانه ام ازصدای ویبره ی موبایلش قطع می

لرزد. چطور وقتی عذاب وجدان و سنگینی بغض می

حرف های علی اینطور روی شانه هایش سنگینی 

تواند زند؟ چطور میکند، با بغض به رویم لبخند میمی

 حتی در این حال هم نگران من باشد؟
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وت رو ببین. خودمون کدوم تولد؟ کیکت رو ببین، کاد-

ی انگار خوای یه جوری رفتار کنرو نگاه کن. چرا می

 اتفاقی نیفتاده یزدان؟

 

جفت انگشت های بزرگ شستش را روی جفت گونه 

کند. کشد و اشک هایم را با حوصله پاک میهایم می

چرخانم. بغض در نگاهم را در چهره ی پر دردش می

ندش بر کشد اما دست از لبخچشمانش فریاد می

 دارد.نمی

خراب این همه زحمت کشیدی برای امشب، همش -

 شد. حیفه بقیشم خراب شه. دیگه گریه نکن. باشه؟

 

 آیند!آیند! بند نمیزنم. اشک هایم بند نمیهق می
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دونم چقدر داغونی، پس چرا اینطوری من که می-

 گیری؟ خودتو سفت می

 

بلند  کند و همانطور که از جاتوجهی به سوالم نمی

ا کشد تا بلندم کند. از جشود، دست من را هم میمی

شوم. بلند شده و همراهش به آشپزخانه کشیده می

آید روی صندلی منی که کم کم دارد هق هقم بند می

ای پشت میز ناهارخوری نشانده و نگاهی به میز چیده 

اندازد. چقدر با حوصله و عشق این میز را شده می

کردم. خدایا در مورد امشب میچیدم. چه فکر هایی 

 چرا اینطور شد؟ چرا؟

 

از نگاهی عمیق و پر حرف به میز، سمت سینک  بعد

شورد. ظرف شویی رفته و دست خونی اش را می
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سپس لیوانی برداشته و از قندان داخل کابینت چند حبه 

 اندازد. قند داخل لیوان می

 

ر آید، از پارچ آب روی میز لیوان را پسمتم که می

زند. سپس نزدیک کند و با قاشق کوچکی هم میمی

ندلی به من را انتخاب کرده و همانطور که ترین ص

 دهد.نشیند، لیوان را به دستم میکنارم می

 همشو تا آخر بخور.-

 

روم و نگاهم را از با دست های لرزانم لیوان را باال می

گیرم. قرار بود در این رابطه حالش صورت یزدان نمی

خوب کنم، اما انگار من هم شده ام قوز باالی قوز! از را 

. فقط زی که به زندگی اش آمده ام، فقط گند زده امرو

 اذیتش کرده ام. خدا من را لعنت کند!
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 بهتری؟-

 

گذارم و سری باال و پایین لیوان خالی را روی میز می

کشم و با نفسی لرزان کنم. دست زیر پلکم میمی

 گویم:می

 کنه؟درد می بینیت...-

 

 گذارد و اخم هایش در همدستش را رویش می

 روند:می

خوای کمکت کنم بری یکم. چیزی نیست. می-

 دستشویی؟

 

 او کتک خورده، آنوقت باید کمکِ من کند؟
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 قندسیاه #

 507پارت#

 

کشم و از خیره به بینی خون آلودش، دستم را جلو می

 جعبه ی دستمال کاغذی روی میزی چند دستمال

کشم. کمی آب داخل یکی از لیوان هایی که بیرون می

ریزم و میز چیده شده برای شام گذاشته بودم میروی 

کنم. مقابل دستمال را کمی با آب داخل لیوان خیس می

نگاه خیره ی یزدان، آرام مشغول پاک کردن خون های 

 شوم. خشک شده ی زیر بینی و روی بینی اش می

یه رو بیاری تا پانسمانش میشه جعبه کمک های اول-

 کنم واست؟
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حالی می گویم که همچنان دارم دستمال  این را در 

کشم. با تمام شدن جمله ام، یک زیر بینی اش می

گیرد و حرکت دستم مرتبه دست یزدان دستم را می

شود. به چشمان سرخ و پر دردش نگاه متوقف می

ه ک "چیشده"خواهم حرفی بزنم و بپرسم . میکنممی

ا کشد و پشت انگشتانم ردستم را سمت لب هایش می

خورد زند و قلبم تکان میبوسد. بغض شبیخون میمی

 گوید:وقتی می

 ارزه!همه ی این دردا، به بودنت می-

 

شود نخواست؟ توانم این مرد را نخواهم؟ میچطور می

شود برای اینطور مجنون شود دیوانه اش نبود؟ میمی

 شود؟میبودنش لیلی نشد؟ 
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یانه خسته شده بودم دیگه سروین. از این مخف-

دیدنت، از این رابطه ی پنهونی، از این تحمل و صبر! 

افتاد افتاد. خیلی بد افتاد، االن دیگه اتفاقی که باید می

دونم چقدر باید بگذره تا امشب برام اونقدر که نمی

هضم بشه، اما از یه جهتی خوب شد. دیگه همه 

 منی! فهمن مال می

 

رام کردن دل دانم همه ی این ها را می گوید برای آمی

گوید تا دانم این ها را میدانم! میمن و خودش! می

خودش را گول بزند وگرنه چه کسی ست که نفهمد 

یزدان دارد چه عذاب و دردی را از اتفاق امشب تحمل 

 کند؟می
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کمی بعد، در حالی که همچنان دستم در دستش قرار 

 گوید:شود و میاز جا بلند میدارد، 

 سمان کن، االن پاشو یکم برقصیم.بعدا دماغمو پان-

 

 خندم:با چشمان درشت شده، میان بغض می

 دیوونه شدی؟-

دونم چقدر دوست داشتی امشب برقصیم، من که می-

همه چی که خراب شد، حداقل به این یکی برسیم. 

 پاشو.

 

طل آشغال دستمال خونی را از دستم گرفته و در س

و آهنگ مالیمی رویم و ااندازد. با هم به سالن میمی

کنم تا نگاهم به جعبه ی کادو پیج گذارد. تالش میمی
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دانم چه بالیی سرش آمده شده ی کالیمبایی که نمی

نیفتد. جفت دست هایم را روی شانه ی یزدان 

برم. او هم کمرم را گذارم و پشت گردنش میمی

 زند:ه در چشم هایم لب میمحکم می گیرد و خیر

دونی امشب از دستم فتاد، میااگه این اتفاق نمی-

 بردی؟جون سالم به در نمی

 

 گیرد.لبخند خسته ام جان می

دونستم دوست داری! موهامو فر کرده بودم چون می-

رنگ آبی هم رنگ مورد عالقت بود برای همین 

 پوشیدم.

 

آدم به با ست که نگاهش همیشه به من، شبیه نگاهی

 !ارزش ترین چیز ها دارد! حتی همین حاال
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خیلی خوشگل شدی! حتی با وجود آرایش پخش -

 شدت و دماغ سرخت.

 

 آیند.لب هایم بیشتر کش می

اینقدر تالش نکن که همه چیزو عادی نشون بدی. -

اینکه تا چند دقیقه پیش چه اتفاقایی افتاد، از مغزم 

 بیرون نمیرن.

 

بوسد و بعد، پیشانی اش را به می پیشانی ام را عمیق

 چسباند. پیشانی ام می

تا آخر امشب حق نداری دیگه راجبش حرف بزنی -

 قندک. فهمیدی؟
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 قندسیاه #

 508پارت#

 

شود، چون که تلفن خانه جوابی به سوالش داده نمی

کند و من اینبار به صدا در شروع به زنگ خوردن می

 آیم.می

تم چند باری زنگ خورد ای جواب بدی؟ گوشیخونمی-

 اون موقع محل ندادی!

 

انگار دل کندن از آرامشی که نصیبش شده برایش 

 گوید:سخت است که می

االن میره رو پیغام گیر. کسی اگه کار مهمی داشته -

 باشه تو پیغام گیر میگه.
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درست با تمام شدن حرفش، صدایی میان صدای 

 پیچد:موزیک آرام و مالیم می

ادر... چند بار به گوشیت زنگ زدم جواب یزدان... م-

 ندادی...

 

صدای هول زده و نگران مادر یزدان، باعث مکث 

شود. یزدان بر می جفتمان در تکان تکان خوردن می

 شود.گردد و به تلفن خیره می

تو از لیال خبر نداری؟ اگه خبر داری حتما یه زنگ به -

ن زده بیرون تا اال من بزن. از صبح که از خونه

رفت اصال حالش خوب برنگشته. صبح که داشت می

 نبود.
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رسد صدایش بغض آلود به اینجای حرفش که می

کند و هول زده و مضطرب شود. یزدان من را رها میمی

 سمت تلفن می رود.

کال چند روز بود خیلی حالش بده شده بود باز. صبحم -

ضطرب بود. که داشت میرفت یجوری بود. عصبی و م

ال خوب نبود. بهش گفتم نرو. گفت کار حالش اص

 دارم...

 

کند. دارد و تماس را بر قرار مییزدان تلفن را بر می

گذارد و صدای مادرش دیگر گوشی را روی گوشش می

روم و نگران و رسد. سمت یزدان میبه گوشم نمی

کنم. صورتش هر لحظه ترسیده تر و گیج نگاهش می

ا رفته؟ چه اتفاقی شود. یعنی لیال کجنگران تر می

 برایش افتاده؟
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 یعنی چی لیال نیست؟ به تلفنش زنگ زدی؟ -

-... 

 یعنی چی که تلفنش خاموشه؟ نگفت کجا میره؟-

-... 

باشه مامان. باشه نگران نباش. من االن میرم -

پاسگاه خبر میگیرم. آدرس و شماره تلفن هر کدوم از 

 .کن دوستاشم داری واسم اس ام اس

 

 رود:رسد صدایش باال میحرفش که می به اینجای

یعنی چی که شماره ای از دوستاش نداری؟ یعنی -

 کنه؟چرخه و رفت و آمد میدونید با کیا مینمی
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ترس و وحشت در چهره ی یزدان هر لحظه بیشتر 

کنم گیرد. او هم دارد به چیزی که من فکر میشدت می

 کند؟فکر می

د. خودم شماره نیست به خودتون زحمت بدینیازی -

 کنم. خدافظ.ی رفیقاشو پیدا می

 

گوشی را قطع کرده و با عصبانیت گوشی را روی مبل 

تپد. یزدان سرش را در کند. قلبم محکم میپرت می

 زند:گیرد و ناله میدستانش می

 خدایا نه! این یکی نه!-

 یزدان... امکانش هست که...-
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دهانم رس نگاهم کرده و حرف در با استیصال و ت

زند و حرف های ماند. نگاهمان با هم حرف میمی

حرف های خوشایندی نیست! هر دو داریم به  نگاهمان،

کنیم. چیزی که اگر اتفاق افتاده باشد، یک چیز فکر می

چون ممکن است لیال  فاجعه ترین اتفاق ممکن است!

 هم به سرنوشت نسیم دچار شده باشد!

 

 ن فصل سومپایا

 

 قندسیاه #

 509ارتپ#

 

 شروع فصل چهارم
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 راوی#

 

دارد. آرام و محکم، با شانه هایی باال آرام قدم بر می

گرفته و کمری صاف. نگاه مشکی رنگ پر غرورش، 

سخت و بدون انعطاف است! درست مثل همیشه! 

شناخت او سخت است، شاید یکی از سخت ترین کار 

ت کوتاهی با او ارتباط های دنیا، اما هرکس برای مد

اشته باشد، خیلی زود همیشگی های او را از بر د

شود! همیشگی هایی مثل صاف راه رفتن هایش می

گویی که انگار هرگز قوز نکردن برایش عادت شده 

باشد، مثل همین نگاه آرام پر غرور و نفوذ ناپذیر که 

انگار کسی سالها او را به این حجم از سردی در چشم 

های سرتا پا سیاه  رغیب کرده باشد، مثل تیپهایش ت
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نشیند. مثل و رژ تیره ای که روی لب هایش می

چشمان آهویی سیاه رنگش که عادت دارد با مداد 

چشم، سیاه ترشان کند. در این رنگ سیاهِ لعنتی چه 

 گم کرده که سالهاست دست از آن نمی کشد؟

 

کند. چرخاند و از باال به کنار دستش نگاه میسر می

های ناز کوچکش را دور انگشت دختر بچه ای انگشت 

اشاره اش پیچیده و با دست دیگرش عروسکش را در 

آید. شاید یکی از بغل گرفته و آرام آرام کنارش راه می

آورند، همین دختر معدود کسانی که لبخند به لبش می

بچه ی کم حرفِ آرام و به شدت باهوش باشد! هربار 

 شود. گی هایش برایش تداعی میبیند بچاو را می
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آیند و صدای بی اختیار لب هایش آرام از هم کش می

زیبایش، با ته لهجه ای ایتالیایی، به گوش دختر بچه 

 رسد:می

چرا اخمات توهمه؟ داریم میریم پیش ماهان. -

 خوشحال نیستی؟

 

از قسمت سنگ فرش شده ی محوطه رد شده اند و به 

ام و رسیده اند. با حوصله آرام آرپله های طویل سنگی 

آید و گوش به هماهنگ با دختر بچه از پله ها باال می

 سپارد:صدای بچگانه اش می

 من مهد کودک رو دوست ندارم آتی جون!-
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شوند، یک تای ابرویش را برای از آخرین پله که رد می

دختر بچه ی اخمویی که سرش را باال کشیده تا 

 ندازد.انگاهش کند، باال می

 و اونوقت چرا؟-

 

شوند و دختر بچه، شانه م از در عمارت داخل میبا ه

هایش را با حالتی بامزه باال انداخته و لب هایش را 

 کند. جمع می

 خیلی مسخرست. حوصلم سر میره. بدم میاد از اونجا. -

 

از غر غر کردن های شیرینش، لبخند آتی بزرگ تر 

 شود.می
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کنی، دوست پیدا ت بازی میاونجا با هم سنای خود-

 کنی، چرا باید حوصلت سر بره آخه؟می

 

دختر بچه نگاهش کرده و لب های غنچه شده و اخم 

 دهد.های بامزه اش را به خوبی نشان می

دوست دارم پیش تو و ماهان بمونم. دوست دارم تو -

بهم ایتالیایی یاد بدی و ماهان بهم بگه چجوری 

 مسایه رو هک کنم.تونم وای فای خونه ی همی

 

گیرد تا یکی از آن قهقه رینش را گاز میآتی لب زی

های کمیابش در سالن عمارت نپیچد. همانطور که با 

 کند:رود زیر لب زمزمه میدختر بچه از پله ها باال می

 فوتو کپی ماهان!-
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 قندسیاه #

 510پارت#

 

کند وقتی فقط با چهار پنج سال سن، با خودش فکر می

خواهد که دنبال هک کردن وای فای باشد و دلش ب

زبان ایتالیایی یاد بگیرد، وقتی به سن ماهان رسید، چه 

شود؟ چیزی که برایش عجیب است، عروسکی می

شود. این دختر ست که ثانیه ای از آغوشش جدا نمی

بچه با این روحیات، وابستگی اش به عروسکش خیلی 

 رسد!بعید به نظر می

 جدید بهم یاد میدی؟یه کلمه ی -
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گوید، از پله های مارپیچ چوبی را میوقتی این جمله 

گذر کرده اند. آتی بی آنکه نگاهش کند، دستش را 

برد کشد و همانطور که او را سمت اتاق ماهان میمی

 دهد:جواب می

 کلمه های قبلی رو خوب یادته؟-

 

روی کند. لبخند از دخترک با شوق کودکانه ای تایید می

 شود!لب های آتی پاک نمی

 د چی؟شسالم می-

 

دختر بچه ی مو فر فری، با ناز تابی به گردنش 

 دهد.می

 چَوو.-
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 اگه بخوای حال کسی رو خودمونی بپرسی چی میگی؟-

 کُم استِی آتی؟-

 

 خندد! از همان خنده های کمیاب دندان نمایش!آتی می

 ممنونم ستاره! خوبم!-

 

گویند که منتظر یاد تاره، میچشمان ستاره بارانِ س

ه ی جدید است! پشت در اتاق ماهان قرار گرفتنِ کلم

کشد. در گیرند و لبخند از روی لب های آتی پر میمی

رود و به دنبال جلد دخترِ جدی و سرد همیشگی فرو می

گردد تا به ستاره بگوید. میان کلمات کلمه ای ساده می

مه ای روی زبانش گم شده که یکباره و بی اختیار، کل

آورد در طول ه به یاد نمیشود. کلمه ای کجاری می

زندگی اش به هیچ احدی گفته باشد! چون جایی که او 
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بزرگ شده، این کلمه برای آدمهایش زیادی بی معنی 

 ست!

 تیامو! -

 

شود و بدون لبخند نجوا به نگاه کنجکاو ستاره خیره می

 کند.می

 به معنی دوستت دارم!-

 

باهوش ند این دختر درست شبیه به ماهان، آنقدر دامی

آن را در خاطر  است که فقط با یک بار گفتن این کلمه،

بسپارد. پس نگاهش را از چشمان عسلی ستاره گرفته 

زند. منتظر شنیدن صدای ماهان و تقه ای به در می

شود. خدمتکار است با است اما در به رویش باز می

دست نخورده باقی مانده!  سینی صبحانه ای که تماما
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لها، هیچوقت نتوانه این مرد را وادار به در تمام این سا

 خوردن صبحانه کند.

 خوش اومدید خانوم. بفرمایید. براتون قهوه بیارم؟-

 

 زند:خشک و سرد لب می

 نه ممنون.-

 

رود و شوند و خدمتکار بیرون میبا ستاره وارد اتاق می

 بندد.در را پشت سرش می

 

 دسیاه قن#

 511پارت#
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بیند که فضای اتاق را پر ی را میدر نگاه اول، دود غلیظ

کشد و کرده. بوی خوش سیگارِ برگ را عمیق نفس می

بندد. سیگار مورد عالقه ی چشمانش را ثانیه ای می

 ماهان!

 

-du kom! 

 

ماهان را از ال به الی دود سیگار، درست ته اتاق و رو 

بیند. قامت سری پنجره میبه روی شیشه های سر تا 

ت سفید و شلوار مشکی جذب، بلندش در آن تیشر

چشم گیر تر از همیشه است! از پشت سر و با این 

ژست و این قد و هیکل، شبیه به مدل های 

 ست!آمریکایی

 اومدم نه، اومدیم!-
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کند از پشت پنجره آمدنشان را دیده، اما آتی گمان می

دهد که تازه میاین چرخش متعجبانه اش، نشان 

 پشت پنجره قرار گرفته.

 

زند اما با نرم ترین حالت دیدن ستاره لبخند نمی با

ممکن، بی آنکه نگاهش را از دختر بچه ی ایستاده کنار 

 کند:آتی بگیرد، شگفت زده نجوا می

 بدو بیا.-

 

کند، سیگارش را در زیر ستاره که سمتش پا تند می

م شده و آغوشش سیگاری خاموش کرده و روی کمر خ

. کاری که در طول زندگی کندرا به روی ستاره باز می

 !اش برای هیچکس انجام نداده
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شد که ستاره را به دست آتی سپرده بود چند روزی می

تا به کار هایش برسد و حاال، او را بعد از چند روز در 

کند. دست آغوش گرفته و از روی زمین بلندش می

شوند و شقیقه اش لقه میهای ستاره دور گردنش ح

نشیند. ماهان بوسه ای پر هان میروی شانه ی پهن ما

گذارد و خطاب از دلتنگی روی موهای فرفری ستاره می

 گوید:به آتی می

 سوپرایزم کردی!-

 

نشیند و پا آتی روی مبل های مخمل طوسی رنگ می

اندازد. حتی مدل نشستنش هم پر از غرور روی پا می

 است!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

که برش داشتم، یه راست اومدم اینجا. گفتم از مهد -

 حتما با دیدنش خوشحال میشی!

 

این مرد در گفتن کلمات محبت آمیز تبحری ندارد اما، 

تواند محبتش را با سر انگشتانش خیلی خوب می

انتقال بدهد. کاری که مادرش خیلی خوب انجامش 

 داد! می

 

کشد و زیر لب نوازش وار دست روی کمر ستاره می

 زند:صدایش می

 پرنسس؟-
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رو به روی پنجره و پشت به آتی چرخد و دوباره می

کشد و در حالی گیرد. ستاره سرش را باال میقرار می

که موهای فرش در صورتش ریخته، چشمان عسلی 

دوزد. ماهان برای درشتش را به نگاه ماهان می

گوید که ای کاش چشمان هزارمین بار با خودش می

 یگری بود!ستاره رنگ د

 من پرنسس نیستم!-

 

 زند:بینی اش می ماهان به نوک

 هستی! -

 

 کند.ستاره سرتقانه نچی می
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نخیرم! پرنسس ها همشون دنبال شاهزاده هان. من -

 که دنبال شاهزاده نیستم.

 

برق نگاه ماهان، گیرا ترین برق ممکن است! قطعا این 

 دختر برای او حکم نفس کشیدن را دارد!

آفرین. هیچوقت نه منتظر هیچ شاهزاده ای باش، نه -

 بال هیچ شاهزاده ای.دن

 

 قندسیاه #

 512پارت#
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ستاره همانطور که با یک دست عروسکش را به سینه 

اش چسبانده، با دست دیگرش با دکمه ی لباس 

 گوید:کند و حواس پرت میماهان بازی می

 وقتی اومدیم تو اتاق به آتی جون چی گفتی؟-

 

یچوقت پیش این دختر، سوئدی حرف نزده بود تا ه

اش را تحریک نکند و حاال ناخواسته این  کنجکاوی

 اتفاق افتاده بود!

 به ایتالیایی ازش پرسیدم اومدی؟-

 

ستاره انگار با شنیدن این جمله، چیزی یادش آمده 

 گوید:خندد و شوق زده میباشد، با ذوق می
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آتی جون یاد گرفتم. منم چند تا کلمه ی ایتالیایی از -

روپاست. حتی روی کره اون بهم گفته که ایتالیا کجای ا

 ی زمین هم بهم نشونش داد. گفت اونجا خونشه!

 

بوسه ی بعدی اش، درست روی پیشانی ستاره جا 

 کشد:گیرد. ستاره دست از حرف زدن نمیمی

به جز ایتالیا، کلی کشور دیگه رو هم بهم نشون داد. -

برزیل توی قاره ی آمریکای جنوبیه.  مثال من فهمیدم

رقیه. اسپانیا و فرانسه و انگلیس و چین توی آسیای ش

 سوئد هم توی اروپان.

 

باید از آنکه درست شبیه به خودش، از همین کودکی به 

جای آنکه دنبال بازی کردن و خوش گذران باشد، 

دوست دارد بیاموزد و یاد بگیرد و از هوش فوق العاده 
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کند، ناراحت باشد یا خوشحال؟ از آنکه  اش استفاده

سوئد کجای این کره ی خاکی قرار دارد  داندحاال می

 چطور؟ 

 خیلی خوبه! ایران کجاست؟ اینم بلدی؟-

 

دهد و با لبخندی دندان نما سرش را تکان تکان می

 برد.دندان های خرگوشی اش دل ماهان را می

به اسم بلدم. ایران توی آسیاست. توی منطقه ای -

 خاورِ...

 

و چهره ی  گذاردانگشت کوچک تپلش را روی لبش می

کند گیرد. ماهان با خودش فکر میمتفکری به خود می

 قطعا شیرین ترین دختر جهان را در آغوش دارد.



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 خاور میانه؟-

آره آره. همین. اوم... آتی جون گفت که خاورِ... -

 میانه... خیلی جای زیبا و مهمیه.

 

ان دخترک شیرینش گرفته و به باغ چشم از چشم

دوزد و با لحنی عجیب خشکیده ی این عمارت می

 کند:زمزمه می

 درست میگه!-

 ماهان؟ -

 

انگار حوصله ی آتی از خلوت دو نفره ی ستاره و ماهان 

چرخد و ستاره سر رفته که صداش در آمده! ماهان می

گذارد. دستی به موهای فرفری را آرام روی زمین می
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کشد و بدون لبخند اما که آزادانه دورش ریخته میاش 

 گوید:ی میبه نرم

 برو پیش افسر خانوم بگو بهت خوراکی بده.-

 

ستاره بی چون و چرا، سری برای ماهان کج کرده و 

کند. با رفتنش، نگاه طوسی خیلی زود اتاق را ترک می

چرخد و در نگاه سیاهِ قیرگون آتی و جدی ماهان، می

 نشیند.می

 خبر جدید؟-

 

که غرور شود آتی دست خالی آمده، اما این دلیل نمی

 نگاهش رنگ ببازد.

 هیچی!-
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ی بعدی دستِ خالی نیا. دیروز بهت گفتم دفعه-

 نگفتم؟

 

 کند. ظریف و البته جذاب!آتی اخم می

گفتی! برای همین هم با ستاره اومدم که دست خالی -

 نباشم.

 

اهان را به لبخند زدن تواند محاضر جوابی این دختر می

 وادار نکند؟

 

 قندسیاه #
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 قطعا فقط نیومدی که ستاره رو بیاری پیشم.-

 

 این یعنی حرفی که بیخ گلویت گیر کرده را بزن! 

 

آتی باالخره نگاه مصمم و پر جراتش را از چشمان 

کند. ماهان گرفته و به پایی که روی پا انداخته نگاه می

ساق بلند مشکی جدیدش را دوست چقدر چکمه های 

 شو، از ماهان کمک بخواهد؟دارد! چطور باید در این بلب

 

با شنیدن صدای باز کردن در فندک، دوباره به ماهان 

دوزد. پشت میزش نشسته و پاهایش را باال چشم می

آورده و لبه ی میز گذاشته. سیگار برگ مورد عالقه اش 

شمانش میان لب هایش در حال سوختن است و چ

شود و این تصویر بسته شده. تمام وجود آتی چشم می
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کند. جذابیت این مرد، در هر حالتی خیره ا تماشا میر

ست! کشد چیز دیگری، اما وقتی سیگار میکننده است

تواند به جذابیت ماهان سیگار قطعا هیچکس نمی

 بکشد.

رد گروهی که باعث مرگ پدرشم شدن رو زدم. -

ان! تنهایی از پس گیر انداختنشون همینجان! توی تهر

 کنی. همونطور که قول دادی!بر نمیام. تو باید کمک 

 

ماهان کمی الی پلک راستش را باز کرده، نیم نگاهی 

بینند و سمت آتی روانه کرده و دوباره چشمانش را می

 زند.پک عمیقی به سیگارش می

کنی من توی شرایطی هستم که به تو کمک فکر می-

  کنم؟
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اما ممکنه از دستم در برن. من با مصیبت ردشون رو -

 ان!زدم ماه

چطور وقتی دست خالی اومدی پیشم ازم توقع کمک -

 داری؟ تو حتی نتونستی یه رد ساده از لیال گیر بیاری!

 

فشارد. چرا ماهان از او توقع زیاد آتی لب روی هم می

 از حد دارد؟

خوای یوقتی آب شده و رفته توی زمین، چطور ازم م-

 پیداش کنم؟

 

 تمسخر بار است!پوزخند ماهان بیش از اندازه گزنده و 

اون دختر اینقدر احمق و دست و پا چلفتیه که محاله -

اینطوری که میگی، نیست شده باشه! پیداش کن آتی! 
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پیداش کن اونوقت منم جلوی چشمات، قاتل پدرت رو 

 کنم!ریز ریز می

 

فهمد آتی کند؟ چرا نمینمیچرا ماهان حرفش را باور 

خودش را به آب  در این یک هفته، برای پیدا کردن لیال

 و آتش زده؟

اگه پیدا نشه، نه تنها تو به پیدا کردن قاتل پدرت -

رسی، که زحمت های این چند سالمون، به دست نمی

 اون دختره ی روانی و برادر احمقش به باد میره. 

 

نگاه یخی اش را به  کند وچشمان طوسی اش را باز می

ثی دوزد. دود سیگار را فوت کرده و با مکسقف می

عمیق، آخرین کلماتش را به منظور خط و نشان 

 آورد:کشیدن برای آتی، به زبان می
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اون آدمایی که گذاشتم زیر دستت و واست چشم -

کنن، برای همینن! که به خانوم چشم خانوم می

از زیر  کمکشون بگردی و اون دختره ی عوضی رو

سنگم شدی پیدا کنی. نه اینکه اجیرشون کنی بیفتن 

روهی که بابات رو کشتن. حواسم بهت هست دنبال گ

آتی! حواست رو جمع کن و لیال رو قبل از اینکه گندی 

باال بیاره پیدا کن. وگرنه قید این چند سال رفاقت رو 

گردونم بین همونایی که از دستشون زنم و برت میمی

 . مفهومه؟نجاتت دادم
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ت پر نور ترین ستاره ای که در انگشت اشاره ام را سم

 گویم:گیرم و میدرخشد میصفحه ی سیاه آسمان می

من از بچگی عاشق اون ستاره بودم. چون از همه ی -

شد تو ستاره ها پر نور تر بود. چون هیچوقت گم نمی

گشتم خیلی زود پیداش میآسمون. هروقت تو آسمون 

 کردم.می

 

تواند ذره ای حتی این سرمای استخوان سوز هم نمی

از آرامشی که بعد از ده روز نصیبم شده کم کند! من 

 عاشق اینجا و سکوت دلپذیرش هستم!

 

کنم. همانطور که به کمر چرخانم و نگاهش میسر می

خوابیده و یک دستش را زیر سرش گذاشته، در 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

به آسمان صاف و تاریک باالی سرمان سکوت محض 

نطور که کاله پشمی چرخم و هماخیره شده. به پهلو می

کشم تا گوشش را خوب بپوشاند، اش را پایین تر می

 پرسم:خیره به نیم رخ غرق در فکرش می

 تو کدوم ستاره رو دوست داری؟-

 

کند که ذره ای به دهد! به چه چیز فکر میجوابم را نمی

 کند؟هایم توجه نمیمن و حرف 

 

لرزند. اینبار جدی تر فک و چانه ام خفیف می

 پرسم:می

خوای بگی؟ از اون وقت تاحاال که با تواما! هیچی نمی-

مجبورت کردم دراز بکشیم اینجا جیکت در نیومده! 

 قهر کردی؟
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 قصدت چیه؟-

 

کنم. باالخره سرش را سمتم گیج نگاهش می

فانی اش را به چرخاند و دریای عسلی رنگ طومی

 ریزد:چشمانم می

 برای چی منو آوردی اینجا؟-

 

نشینم و تای پتوی کلفتی که با خودم میسر جایم 

کنم. اشاره ای به هیتری که آورده بودم را از هم باز می

کمی آنطرف تر قرار گرفته و تا حدودی سرمای هوا را 

دهد کرده و با چشم غره ای به اخم های کاهش می

 زنم:میدرهمش لب 

واست بخاری گذاشتم، پتو آوردم، لباساتم که گرمن، -

 کنی؟زنی؟ اصال سرما احساس میکه غر میدیگه چته 
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شود. به پهلو چرخیده و سرش را اخمش غلیظ تر می

 کشد.به دستش تکیه داده و تنش را کمی باال می

مگه مشکل من سرماست؟ اوال که بدن من به سرما -

حتی مشکلم سرما باشه بخاطر  عادت داره، دوما اگه

همه جایی  خودته، سوما حرف من اینه که چرا بین این

 اومدیم اینجا؟تونستیم بریم، باید میکه امشب می

 

کشم و با قسمتی از آن هم پاهای پتو را روی تنش می

پوشانم. سپس از داخل سبدی که با خودم خودم را می

بسته ی آورده ام، فالکس چای و دو ظرفِ در 

پالستیکی ای که داخل یکی از آنها خرما و داخل 

ه ام بیرون کشیده و مابین دیگری توت خشک خرید

گذارم که در تمام مدت ثانیه خودم و مرد اخمویی می
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گیرد و با جدیت تمام ای چشم از من و حرکاتم نمی

 خواهد به چه چیز اعتراف کنم؟کند. مینگاهم می
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لطف دو چراغ نفتی قدیمی که از داخل زیر زمین پیدا  به

ا حدودی روشن است. داخل دو کردم، فضای میانمان ت

ریزم و در ظرف ماگی که با خودم آورده ام چای می

کنم. یکی از ماگ را نزدیک به یزدان  هارا باز می

کشم. نگاهش گذارم و ظرف هارا سمتش میمی

گوی های آهنربایی اش  دانم نگاه کردن درکنم! مینمی

 همانا و کشیده شدن سمت آنها همانا! 
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به داخل سبدی که با خودم آورده ام  دوباره نگاهی

آورم و وسط کنم. ظرف تخمه را هم در میمی

گذارم. بسته های پفک و چیپس و کرانچی را هم می

 ریزم.باز کرده و در ظرف بزرگی می

 

 آید:در می آورد که صدایشیزدان انگار طاقت نمی

 گیریم.چه خبره؟ دل درد می-

 

کنم، اه میهمانطور که به چهره ی عبوسش نگ

 خندم.می

اصال نگران نباش. توام اگه نخوردی خودم همشو -

خورم! تازه ژله هم درست کردم هنوز از سبد در می

خوای اول میوه نیاوردم. کلی میوه هم آوردم. می

 بخوریم؟
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 سِروین!-

 

از اندازه ا زدنم از زبانش، یعنی بیشاین طور جدی صد

من چاره ای جز  خواهد وکالفه اش کرده ام! جواب می

 توضیح دادن ندارم!

لیال... خب... لیال قبال بهم گفته بود که... کار مورد -

عالقه ی بچگیاتون همین بوده. که برید روی پشت 

بوم و اونجا جا بندازید برای خودتون و ستاره هارو نگاه 

. میگفت آرزوت بوده که یه تلسکوپ داشته باشی. کنید

 برای همینم...

 

ابروهایش، کور ترین گره ی دنیاست  گره ی میان

 پرد:وقتی که میان جمالتم می
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برای همینم منو آوردی روی پشت بوم خونه ی -

سابقتون که از قضا شکل خونه باغ پدر بزرگمه تا یادم 

 بیاری چیا داشتم و از دستشون دادم؟

 

افتد و چیزی روی سینه ام میان لب هایم فاصله می

ور خراب کرده ام! شاید حاال شود. انگار بدجسنگین می

وقتش نبود! شاید حاال که ده روز از گم شدن لیال 

گذشته و یزدان به هر دری زده تا او را پیدا کند و 

امشب بعد از ده روز تازه توانستم راضی اش کنم که 

بدهد و خودش را اینطور  کمی به خودش استراحت

ما... اما نابود نکند، وقتش نبود که او را اینجا بیاورم! ا

من قصدم فقط این بود که کمی حالش را بهتر کنم! 

مثل شب تولدش که همین قصد را داشتم و گند زدم! 
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شود؟ چرا هربار به شکلی گند چرا هربار خراب می

 زنم؟می

 نه یزدان... من قصدم این نبود!-

دونستم قراره منو برداری بیاری اینجا که با ه میاگ-

گاه کنیم، قطعا باهات هم بشینیم ستاره هارو ن

 اومدم!نمی

 

گوید که سرجایش نشسته و این را در حالی می

خواهد کفش هایش را از پایین تخت بزرگی که می

سالها پیش بابا برای دور هم جمع شدن هایمان 

خانه گذاشته بود،  درست کرده بود و روی پشت بام

شکند! او دارد بردارد. تلخی و تیزی کالمش دلم را می

کند! من رحمانه قضاوتم میکند! دارد بیضاوتم میق

فهمم و در طول دانم که شرایط مناسبی ندارد. میمی
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این مدت، به خاطر همین شرایط نامناسبش همه جوره 

با رفتار های تلخش کنار آمده ام، اما این قضاوت 

بیجایش راجع به من، چیزی نیست که بتوانم سکوت 

 کنم!
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کشم. با دلی گرفته، خودم را سمت لبه ی تخت می

پوشد درست کنار یزدان که دارد کفش هایش را می

گیرم و بی آنکه نگاهش کنم، همانطور که قرار می

پوشم، دلخور و عصبی شروع به کفش هایم را می

 کنم:میحرف زدن 
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آوردمت اینجا تا فکر نکنی اون روزا تموم شدن. فکر -

ونی تجربشون کنی. آوردمت که تنکنی دیگه نمی

بفهمی هرکسی نباشه که روزای قشنگی واست بسازه، 

من هستم. اگه علی رو از دست دادی، لیال رو از دست 

دادی، بابات و مامانت بخاطر حرفایی که علی راجبت 

ر سنگینن، من هستم. آوردمت بهشون زده باهات س

چون کادوی تولدی که اون شب برات خریده بودم رو 

لی شکست. به جاش برات تلسکوپ خریدم. چون ع

گفت بچگیات عاشق تلسکوپ بودی و هیچوقت لیال می

نتونستی یکیشو داشته باشی. آوردمت که یادت بیارم 

نشست پیش من لیال اونقدرم بد نبود، اگه بد بود نمی

وری از خاطراتتون حرف بزنه. اینقدر عمیق اینج

وردمت اینجا حسرت اون روزای خوبتون رو بخوره. آ

چون خودم عاشق این خونه بودم. چون تموم بچگیم 

توی همین خونه ی قدیمی دلباز و روی همین پشت 
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بوم گذشت. دوست داشتم یه بار دیگه بودن توی 

همچین جایی رو اینبار با کسی که دوستش دارم 

 جربه کنم. همین!ت

 

شوند، کفش هایم را به پا وقتی حرف هایم تمام می

نفس هایم از حرص تند شده اند و از خودم کرده ام. 

برای حماقتم عصبانی ام! از جا بلند شده و از باال، با 

یزدانی که دیگر اخم ندارد و در سکوت محض نظاره 

 شوم.کند چشم در چشم میام می

ل داشتم واسه اینجا آوردنت، اال بینی؟ من کلی دلیمی-

نداره. بر اون چیزی که توی مغز تو بود. االنم اشکالی 

 تونی بری به کارای مهمت برسی.گردیم. توام میمی
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این را گفته و قدمی برای رفتن به سمت هیتر و 

دارم که مچ دستم میان خاموش کردن آن بر می

 شود. با مکثی بلند، نگاهشانگشتانش محصور می

کنم. دیگر عصبانی نیست! این را از باز شدن می

 فهمم!خطوط در هم رفته ی صورتش می

 ببخشید.-

 

نگاهش رنگ کمرنگی از پشیمانی را به همراه دارد. 

انگشت شستش را نرم نرمک روی نبض ساعدم 

 کشد.می

خوام. یه لحظه عصبانی شدم نتونستم معذرت می-

 درست فکر کنم.
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لحنی پر از دلخوری و ناراحتی با لب هایی جمع و 

 دهم:جواب می

که طرز فکرت اینکه چی گفتی اصال مهم نیست، این-

راجع به من اینجوریه بهم زور میاره. من کی تاحاال 

خواستم نمک به زخمت بپاشم؟ مگه باهات دشمنی 

 دارم؟

 

فهمم که سرش را پایین شرمندگی اش را آنجایی می

کند. دستم را نگاه نمی اندازد و دیگر در چشم هایممی

روم. کشم و سمت هیتر میاز دستش بیرون می

نشینم و نم و دوباره روی تخت میکخاموشش می

مشغول جمع کردن وسایل و چیدن دوباره ی آن ها در 

شوم. ماگ های چای را نیز خالی کرده و آنها را سبد می

گردانم. بالشتک های کوچک را برای به سبد بر می
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دارم و در حالی که اشین از روی تخت بر میبردن به م

و یزدانی که خواهم از تخت هر دو دستم پر است می

سکوت را ترجیح داده دور شود که دستی دور کمرم 

شود و من را یکهو و بی مقدمه به سمتی پیچیده می

کشد. حرکتش آنقدر یکهو و بی مقدمه است، که می

دم در فضا افتند و هین بلنبالشتک ها از دستم می

 پیچد.می
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وی پای یزدان بینم به زور رآیم میبه خودم که می

جای گرفته ام و بازوهای قدرتمندش دور تا دورم را 

خورم و در حالی حصار کشیده اند. حرص زده وول می
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کنم پر که به چهره ی غرق در پیروزی اش نگاه می

 زنم:غیظ لب می

وصله ندارم. بالشتا افتادن رو زمین ولم کن یزدان. ح-

 کثیف شدن. این مسخره بازیا چیه؟

 

فتن یکباره ی صورتش در گردنم، جمالتی که با فرو ر

پشت سر هم ردیف شده اند تا از لب هایم بیرون 

شوند! من روی بریزند، همانجایی که هستند، دفن می

پاهایش نشسته ام، او با خشونتی که بوی دلتنگی و 

دهد دست هایش را دور تنم حلقه زده و من حرص می

گودی گردنم فشارد و سپس، سرش را در را به خود می

گذاشته و با عطشی غیر قابل وصف مشغول بوییدن 

شود. دستم هایم برای جدا شدن از او به کار گردنم می
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افتند اما انگار جان ندارند! شاید هرکس دیگری هم می

 مرد نداشت! بود جانی برای جدا شدن از این

 بوی قندکمو میدی!-

 

 کنم صدایش در عین دلتنگی بوی غمچرا احساس می

 دهد؟و ناامیدی می

 

دست هایی که برای جدا شدن از او تقال می کردند، 

شوند. زبری ته ریشش که به گردن و ترقوه سست می

شود، پلک هایم را به بسته شدن ترغیب ام مالیده می

 می کنند.

 نداره قهر کنه ها!قندک حق -

 کنی؟واسم باید نباید مشخص می-
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سر این مرد آمد  بوسه اش تب دار است! یکهو چه بر

 که صدایش اینطور خمار شد؟

کشم و میگم اشتباه بایدی نیست! ولی تا وقتی ناز می-

 کردم ببخشید، چرا باید قهر کنی؟

 

 شود:صدایم بی اختیار پر از دلگرفتگی می

 دلم رو شکستی!-

 

آید. پیشانی اش که به سرش از گردنم بیرون می

ند. نگاهش شوچسبد، چشمانم باز میپیشانی ام می

تب دار و عجیب است و من... یزدان را تا به حال 

 اینطور ندیده ام! 
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 غلط کردم خوبه؟-

 

شوم! نه! من واقعا تا به حال این مرد را شوکه می

 اینطور ندیده ام!

 

 پرسم:و اینبار با نگرانی میکنم ته ریشش را لمس می

 خوبی؟-

 دونی؟من لیاقتت رو ندارم، این رو می-

 

من "م شدید تر است! این دیالوگِ مسخره ی شوک دو

زمان جدایی و برای توجیه های  "لیاقت تورو ندارم

 رود؟احمقانه به کار نمی

 یعنی چی یزدان؟ دیوونه شدی؟-
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ره شود. نفس در سینه گفهمم چه مییک آن نمی

خورد و هرچه خون در بدن دارم، به صورتم حمله می

عطش، کل صورتم را کند. یزدان دیوانه وار و پر می

کند و من زیر باران بوسه هایش هزاران بوسه باران می

سپارم! بار دل شکستگی هایم را به فراموشی می

 یزدان... چه مرگش شده؟

 

 قندسیاه #

 518پارت#

 

پیمایند. وجب به وجب را میلب هایش کل صورتم را 

کنند! کاش این مرد زنند و دلم را زیر و رو میآتش می
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ید چقدر به او و هرآن چیزی که به ربط پیدا فهممی

 کند، نیاز دارم!می

 

پیمایند. به باالی بوسه های آخرش، خط خنده ام را می

ریزد. یزدان مکث رسند و دلم هوری پایین میلبم می

ثش، پلک هایی که روی هم افتاده بودند کند و با مکمی

 کنم این چهره یدوباره باز می شوند. چرا احساس می

 غمگین، بغض دارد؟

 

شمردیم، اونم ازم همین هر بار با لیال ستاره هارو می-

پرسید. میگفت کدوم ستاره رو دوست داری سوالو می

و من... همیشه کوچیک ترین و کم نور ترین ستاره رو 

گفت تو عقلت کمه. خندید و می. بهم میدادمنشون می

م نور ترین دارن، تو کهمه پر نور ترین ستاره رو بر می
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فهمید که من فهمید! نمیو کوچیک ترین رو؟ نمی

همیشه کم توقع ترین بودم. همیشه کمترین و کوچیک 

ترین چیزارو بر می داشتم و خودمو مستحق برداشتن 

دمو دوست نداشتم! دونستم. خوبهترین چیزا نمی

شاید... هنوزم ندارم! هنوزم ندارم که پر نور ترین 

کنم لیاقتش رو ارم و احساس میستاره ی آسمون رو د

ندارم. شاید واقعا هم لیاقتت رو ندارم! تو اینقدر خوبی 

ترسم که نکنه برات کم ترسم. میکه بعضی وقتا می

ای بذارم. عین االن! که عصبانیت ها و خستگیام از ج

دیگه رو سر تو خالی کردم در حالی که قصد تو فقط 

اال تو زندگیم از خوشحال کردنم بود. سِروین... من تاح

دونی این چقدر هیچکس اندازه ی تو نترسیدم! می

 ترسناکه؟
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 شنیدن درد های یزدان همیشه سخت بوده! همیشه!

 

من هربار که کنارم بودی ترسیدم! ازت ترسیدم. -

ترسیدم. شبیه هیچکس نیستی می اوایل از اینکه

دونستم. انگار ته دلم خبر داشتم تهش کار میدی می

مین که شبیهت ندیدم کار میده دستم. همین دستم. ه

که انگار از یه سیاره ی دیگه بودی. بعدش از اینکه 

علی دوباره دلتو به دست بیاره ترسیدم. هربار اسم 

م لرزید! علی رو آوردی به زبونت کمرم لرزید! کل تن

شب تولدم که علی همه چیو فهمید هم ترسیدم ازت. 

یرون، فهمیده بودم که وقتی علی اونجوری از خونه زد ب

ریزه و من از اینکه تورو ازم یجوری زهرش رو می

ترسم. از اینکه بگیره ترسیدم. من حتی االنم ازت می
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یه روز باالخره این بد اخالقیام خستت کنه. از اینکه 

 واقعا لیاقتت رو ندارم. از اینکه... بفهمی من

 

نشینند. لنتی ها انگشت شستم روی لب هایش می

 داغ اند!  چقدر

هیس! فکر کردی فقط خودتی؟ فکر کردی من -

نترسیدم؟ از اینکه دوستت داشته باشم نلرزیدم به 

خودم؟ فکر کردی من به عاقبتش فکر نکردم؟ فکر 

سی برام کردی چون با شجاعت عاشقت شدم یعنی تر

وجود نداشت؟ شجاعت یعنی همراه ترسات بری جلو! 

من... خودِ خودِ  من وقتی عاشقت شدم، سروین نبودم!

 ترس بودم!

 

 قندسیاه #
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 تک خنده ی خسته اش، درد دارد و درد!

 

از هرچی ترسیده باشی، از اینکه برام کم باشی -

 نی!دودونی چه دردی داره سِروین! نمینترسیدی! نمی

 

مگر چقدر به هم نزدیک شده ایم که یزدان اینطور از 

 زند؟عمق دردش برایم حرف می

 برای من کامل ترین مرد دنیایی!  تو-

 برای خانوادت چی؟ -
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شوم! پیشانی ام را از پیشانی اش و باز هم شوک می

روم و نگاهش جدا کرده و متعجب و گیج کمی عقب می

 کنم.می

 ره؟یعنی چی؟ چه ربطی دا-

هیچکس با این رابطه موافق نیست سروین. مامان -

تکلیف خانواده  کنن.بابام از وقتی فهمیدن نگامم نمی

تونن اجازه بدن بری ی تو هم که مشخصه. چطور می

توی خانواده ای که آدماش به خونت تشنن؟ مگه از 

 سر راه آوردنت؟

 

 زند؟میکشم. یزدان دارد جا اخم هایم را در هم می

این حرفا چه معنی میده یزدان؟ اینقدر زود کم -

 خوای جا بزنی؟ آره؟آوردی؟ می
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با نگاهی پر حرف و غمگین، چشم به  کند وسکوت می

دوزد. قلبم از شدت استرس به تکاپو چشمانم می

 افتد! می

ترسم و لیاقتت رو ندارم و خانوادم مخالفن و ازت می-

خوای همینقدر راحت دان؟ میان آره؟ آره یزاینا بهونه

 بیخیالم بشی؟

 

اندازد و آب گلویش وحشت بر روی صورتش سایه می

هد. صدایم از سکوت مسخره ی معنا درا فرو می

 گیرد:دارش، آرام آرام اوج می

 با توام! چرا هیچی نمیگی؟-
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چرخاند. نیم رخش سرش را به سمت دیگری می

قلبم از شدت غمگین و خسته و ناامید است! تپش های 

 کنم! کنم! باور نمیروند. باور نمیترس روی هزار می

 

زنم تا از ار میبا حرص و عصبانیت دست هایش را کن

لرزد وقتی او جدا شوم. صدایم از عصبانیت و حرص می

 گویم:می

فقط زر مفت! اون همه دوستت دارم هم کشک! به -

درک! دوست داشتن مسخرت برای خودت. ولم کن 

 ام پاشم. ولم کن!خومی

 

کند. با حرص و ناراحتی شدیدی که باالخره رهایم می

ی پایش بلند شده و سوزاند، از رودارد قلبم را می
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گیرد را به گوشش صدایی که دارد رنگ نفرت می

 رسانم.می

کردم اینقدر مرد هستی که منِ احمق رو بگو، فکر می-

ی پای حرفات بمونی و واسه ی چیزی که دوستش دار

 بجنگی! من احمقم! من!

 

آخری که روی زبانم با نفرت و حرص جاری  "من"

نم و برداشتن اولین شود با چرخیدشود، مصادف میمی

قدمم برای دور شدن از مردی که قلبم را بدجور 

سوزانده! پس بگو بد عنقی های این چند روزش از چه 

 شود!خواست من را دک کند! باورم نمیبوده! می

 

 ه قندسیا#

 520پارت#



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

دارم، انگار همه چیز روی دور تند قدم دوم را که بر می

ا یک دستش مچ دستم افتد. در صدم ثانیه، یزدان بمی

گیرد و را گرفته و با دست دیگرش، ران پایم را می

کشد. آنقدر سریع و یک همزمان با هم هر دو را می

 توانم خودم را کنترلکند که نمیمرتبه این کار را می

شوم. یزدان تعادلش را به کنم و روی اون پرت می

کند تا از پشت روی تخت پرت نشویم سختی حفظ می

.. قبل از آنکه فرصت کنم نفس بکشم و برای و من.

حرکت یزدان جیغ و داد راه بیندازم، گرمایی دیوانه 

کنم و قلبم درجا کننده را روی لب هایم احساس می

 ریزد!فرو می
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یزدان نیست! کسی که یک دستش را این مرد قطعا 

دور کمرم حلقه کرده تا فرار نکنم و دست دیگرش را 

ا اینطور با دیوانگی و عطش لب پشت گردنم گذاشته ت

تواند یزدان باشد! چشمانی که تا نمی هایم را ببوسد،

آخرین حد خود گشاد شده اند را به چشمان بسته ی 

بوسد و میبوسد بوسد و میمردی که پر از اخم می

شود. یزدان دوزم و چیزی در سینه ام پر و خالی میمی

 نیستم!است! خودِ خودِ یزدان است و من خواب 

 

آید و شانه ی پهن و عضله ای اش را دستم باال می

گذرد، خشن تر اندازد. او هر لحظه که میچنگ می

کنم دارم نفس کم شود و من کم کم احساس میمی

جای آنکه عصبی تر شوم، آرام تر آورم. چرا به می
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شده ام؟ نباید برای آنکه منی را بوسیده که کمی پیش 

 ه ای زیر گوشش بخوابانم؟از خودش رانده، کشید

 

گذرد، چند افتد! فقط چند ثانیه میهمین اتفاق هم می

کشد! وقتی به خودم ثانیه ای که قدرِ یک عمر طول می

کشم تا دست میآیم و با تمام قدرت، سرم را عقب می

از لب های زبان بسته ام بکشد، جای گاز هایش روی 

نم مور مور کند. تسوزد و جز جز میلب پایینی ام می

شود و خون انگار در بدنم منجمد شده. اما این دلیل می

شود که دستم باال نیاید و سیلی محکمم در بر آن نمی

 گوشش ننشیند! 
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یچ تعجبی در یزدان انگار توقعش را داشته چون ه

صورت کج شده اش به سمتی که در گوشش زدم 

 بینم! نمی

 

نفس هایم لرزد و همانطور که صدایم از هیجان می

کنند، انگشت اشاره ام یکی درمیان راه خروج پیدا می

 دهم:آورم و با حرص لب هایم را تکان میرا باال می

کنی وقتی امیدی به ادامه ی این رابطه خیلی بیجا می-

 کنی! فهمیدی؟داری... از این غلطا مین

 

چرخاند. برق چشم هایش نفسم را سرش را سمتم می

زند! یک چیزی در چشم میکند. خشکم حبس می

هایش جا گرفته. چیزی که تا به حال در نگاهش ندیده 

 فهمم چیست! ام و نمی
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 با من ازدواج کن!-

 

ر دستی که برای خط و نشان کشیدن باال آورده بودم، د

شود. لب هایی که برای زدن آخرین هوا خشک می

جمالت کوبنده ام باز کرده ام، همانطور نیمه باز 

و نفسم همانجایی که حبس شده بود، گیر  مانندمی

کنم. چه کند. لحظه ای به گوش های خودم شک میمی

 گفت؟

 چی؟!-
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دگی بر خالف چند لحظه ی قبل که نگاهش پر از درمان

و ترس و نا امیدی بود، حاال پر از جدیت و مسر بودن 

 است!

هم  تونم ازت بگذرم، موندن توی این وضعیتنمی-

کنه. حاال که همه فهمیدن، همه چیز رو خراب تر می

 بهترین راهمون ازدواجه. باهام ازدواج کن سِروین!

 

توانم حرف هایش را تجزیه و هنوز در شوکم و نمی

 ازدواج کنیم؟ تحلیل کنم. گفت

 تو... تو همین یکم پیش... گفتی...-

من چی گفتم سِروین؟ از ترسام واست گفتم. از -

خوام بگذرم ازت؟ چه فتم. شنیدی بگم میدردام گ

 فکری کردی با خودت؟
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با خاموش کردن هیتر، سرمای هوا استخوان سوز 

شده، اما قطعا لرزش فک و چانه ی من از سرما 

 نیست!

 کردم... تو...من... فکر -

اشتباه فکر کردی. از سخت ترین قسمت ماجرا -

شارو گذشتم. علی فهمید، خانوادم فهمیدن. حرفا و فح

شنیدم. حاال که همه چیو تحمل کردم ازت بگذرم؟ 

 شاید خسته باشم، ولی احمق نیستم! 

 

دهم. هنوز هم شوک زده نگاهش آب گلویم را فرو می

 کنم!می

ترین ستاره تو مشتمه، احمق نیستم از حاال که بزرگ -

دستش بدم! حتی اگه واست کم باشم، حتی اگه 

ری که باهام بمونی لیاقتت رو نداشته باشم، تو مجبو



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سِروین. دلیلشم قبال بهت گفتم! همون شب اولی که 

بهت گفتم حسم بهت چیه. توی ماشین. گفتم من 

. تونمهمیشه کم توقع ترین بودم ولی حاال دیگه نمی

خوام خود خواه باشم. واسه یه بار واسه یه بار می

خوام زندگی کنم. از علی و خانوادم گذشتم می

ه رسیدم به این نقطه بذارم راحت بخاطرت، حاال ک

 بری؟

 

توانم بگویم، خنده دار میان تمام چیز هایی که می

 زنم:کنم و بریده بریده لب میترینشان را انتخاب می

 دم... توی گوشت؟یعنی... بیخودی ز-

 

خندند و صدایش با تمسخری آمیخته با چشمانش می

 طنز همراه است!
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مکن ازت قطعا توی رمانتیک ترین حالت م-

 خواستگاری کردم!

 

شود که یزدان از من خواستگاری انگار تازه باورم می

خورد. یزدان پر عشق کرده که قلبم اینطور تکان می

را سمتم روانه کرده و ترین نگاهی که از او سراغ دارم 

همانطور که با وسواس تک تک اجزای صورتم را از 

 گوید:یشود مگذارند و روی لب هایم میخ مینظر می

گرچه... حتی با وجود اون سیلی، قشنگ ترین شب -

ممکن بود برای من! هرچی حرف تو دلم بود زدم بهت. 

 فکر کنم دیگه هیچی نباشه که بهت...

 

همیشه او باید من را شوکه کند؟  چرا همیشه او؟ چرا

چرا همیشه او باید دلم را بلرزاند؟ یک بار هم من! یک 
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حاال که سرم را جلو کشیدم  بار هم من باید مثل همین

و لب هایم را محکم روی لب هایش گذاشتم و حرف 

هایش را در دهانش دفن کردم، اینطور سوپرایزش 

 کنم!

 

نقدر عمیق و پر بوسمش. آاینبار من محکم و عمیق می

از عشق، که بفهمد حرف های دلم را! بفهمد که ازدواج 

پیش  با او، حتی با وجود تمام مشکالت و عذابی که

رویمان قرار دارد، قشنگ ترین آرزویی ست که 

 توانم داشته باشم!می
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زنگ گوشی یزدان، مرا از خلسه ی شیرینی که برایم  

کشد! لبهایم از  میان لب بیرون می عجیب تازگی دارد،

های بیتاب یزدان بیرون کشیده شده و سرم عقب 

در محکم که تپش های زند. آنقآید. قلبم محکم میمی

قوی اش از روی قفسه ی سینه ام قابل شمارش اند. 

حال عجیبی دارم! انگار سروین نه ساله ای هستم که 

آمده و روز تولدش شاد و خوشحال از مدرسه به خانه 

هیچکس را پیدا نکرده. کل خانه را گشته و درست 

وقتی بغض کرده از آنکه روز تولدش را باید به تنهایی 

ند، پا به همین پشت بام گذاشته و با تولدی سر ک

عجیب و سوپرایزی عجیب تر رو به رو شده. همان روز 

منِ نه ساله ستِ پزشکی پالستیکی که عاشقش بودم 

فتم و از یک بغضِ بزرگ، به یک شوک را از بابا کادو گر

عجیب و سپس شادی ای وافر رسیدم! و حاال... نوزده 

همین پشت  دوباره رویسال از آن روز گذشته و من 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بام، بعدی از بغضی دردناک، شوک زده شدم و حاال 

کوبد! من قلبم از هیجان و شوق، وحشیانه می

بوسیدمش! شجاعانه و عمیق بوسیدمش و نه تنها 

یمان نیستم، که حتی از این نگاه تب داری که پش

 کشم!کاود خجالت هم نمیاینطور من را می

 بله؟-

 

ه پشت خط است مشغول صحبت حتی وقتی با کسی ک

گیرد. با شود هم نگاهش را از چشمانم نمیمی

انگشتانی که دلبرانه روی ستون فقراتم کشیده 

عجیب شوند چه کنم؟ اصال... با لب هایی که می

سوخته اند چه کنم؟ هر دوی اینها به کنار، با این نیاز 

 بینم، چه کنم؟عجیبی که در چشمان این مرد می

 م. چی میخوای این ساعت؟پیش سروین-
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شود. گرچه که با آوردن نامم کمی حواسم جمع می

 حواس یزدان تماما به من است!

 این وقت شب بیام اون سر شهر؟-

 

و یزدان با صدا جواب  "کیه؟"زنم میبی صدا لب 

 دهد:می

 رضاست.-

 

خواهد که این ساعت جایی برود، اینکه از یزدان می

کنم گوشی را روی ! اشاره مییعنی اتفاق مهمی افتاده

اسپیکر بگذارد و او با مکثی کوتاه، این را انجام 

 دهد.می
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سروین هم داره  بگو رضا. صدات رو اسپیکره.-

 شنوه.می

 

ای شاد رضا با ته مایه ای از خنده به گوشم صد

 رسد:می

 احوال زن داداش؟ -

 

گیرم و نگاهم را از نگاه یزدان لپم را از داخل گاز می

دزدم! او از من خواستگاری کرده! جواب من چه می

بود؟ قطعا با آن بوسه مثبت! این یعنی... رضا بیراه هم 

 گوید!نمی

 قت شب؟مرسی تو خوبی؟ چیزی شده این و-
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 شود.صدای رضا پر خنده تر می

مثل اینکه بد موقع مزاحمتون شدم که هر دوتاتون -

 ناراحتید از زنگ زدنم.

 

ه و چشم غره ی پر پیمانی حواله ی لبم را گاز گرفت

نگاه شیطان شده ی یزدانی که امشب نگاه هایش 

 کنم.عجیب تب دار شده اند می

 

 قندسیاه #
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 ؟ نگران شدیم فقط همین.این چه حرفیه-
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فرمایید، یزدان کاری که بله بله شما که درست می-

 گفته بودم کردی دیگه؟

 

 کند:ه نچی میکنم کمشکوک به یزدان نگاه می

 نه... یعنی آره. حاال بعدا واست میگم.-

 ماجرا چیه؟-

 

 دهد:رضا بی توجه به سوال من، جواب یزدان را می

 آخرش نه یا آره؟-

 

جفتشان عجیب مشکوکند! این رمزی حرف زدن چه 

 دهد؟ معنی می

 آره. ولی نه اونجوری که تو گفتی.-
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ی ای خاک بر سرت. خشک خشک نه؟ خیلی ناشی ا-

 یزدان! 

 

شوند. این دو احمق راجع به چشمانم گرد تر از آن نمی

 زنند؟چه چیزی حرف می

 

 یزدان با دیدن نگاه هاج و واج و چشمان گرد شده ی

من، انگار که متوجه شده باشد رضا چه گفته، یکهو زیر 

فشارد و زند. من را با حرص به خودش میخنده می

 زند:ریز و آرام روی گوشم پچ می

چشاتو اونجوری نکن. بذار خودمو کنترل کنم دخترِ -

 خوب!
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 گوید:رضا از آن طرف خط می

 خندین؟ چی میگین با هم خودتونم می-

 

 یقی از حرص و خنده است!جواب یزدان تلف

چرت و پرت میگی    فقط خفه شو رضا. هی داری-

 فهمی. ببند تا بیشتر تر نزدی.خودتم نمی

بگو. کی همینجوری  چی گفتم مگه؟ سروین تو-

کنه که این احمق االن از تو کرده؟ مگه خواستگاری می

خواستگاری بدون حلقه میشه؟ خسیس چلمنگ! امروز 

ر حرف زدم؟ اون همه سناریوی سه ساعت واسه دیوا

 رمانتیک چیدم واست! گل خریدی یا اونم نگرفتی؟ 
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چه بود و  "خشک خشک"فهمم منظورش از تازه می

گیرم. یزدان اما که زیر خنده نزنم گاز میلبم را از آن

کنم. با خندد. خیره نگاهش میهمچنان آزادانه می

 کنم آخرینعشق و لبخندی عمیق! با خودم فکر می

باری که این مدل از خنده های بلند و مستانه اش را 

گردد؟ آنقدر دور است که دیدم به چند وقت پیش برمی

 آورم!به یاد نمی

قِ نفهم! قرار نبود االن بهش بگم که. یهویی شد احم-

 مجبور شدم االن بگم. بعدشم من کجام خسیسه؟

 

چقدر این دوستی سه نفره را دوست دارم و چقدر جای 

ست! جای بتام و های دیگر در این جمع خالی خیلی

فاطمه و شاید... جای لیالیی که کمی از او دل چرکین 
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ه دلم شده ام اما هنوز دوستش دارم چون چیزی ت

 تواند اینقدر بد باشد!گوید لیال نمیمی

تو خسیس بودن تو که شکی نیست ولی خب حاال -

 فعال وقت اثباتش نیست، حرفای مهم تری دارم.

 

 شود.لبخندم، همراه با حواسم کمی جمع می

 چیشده؟-

ببین من امروز باز رفتم سراغ خانواده ی شوهر -

نی از اون کتایون. خب تنها راه پیدا کردن یه نشو

مرتیکه ماهان خانواده ی شوهر کتایونن. خود کتایون 

 که کسیو نداره. مادرشم که آلزایمریه و...

 

 قندسیاه #
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 پرد:وسط حرفش مییزدان 

 حاشیه رو ول کن رضا، اصل مطلب رو بگو لطفا! -

باشه بابا االن میگم. اول اینکه منو دیدن آویزونم -

ری اومدن جلوی در خونه ی شدن. مثل اینکه چند با

 دونم خودت جواب ندادی یا خونه نبودی...خودت. نمی

 

 گوید:یزدان می

اومدن. نرفتم دو سه دفعه ای اومدن که خونه بودم -

 دم در.

 

 دهد:رضا ادامه می
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آره خالصه. افتادن دنبال رضایت گرفتن. فکر کنم -

خانواده ی نسیم رو ذله کردن باشن. منم که دیدن تا 

کردن؟ مادر همیدن وکیل توام دیگه مگه ولم میف

. به یه مصیبتی شوهر کتایون کم مونده بود بیفته به پام

 نجات دادم خودمو.

 

ست. من یزدان از پر حرفی رضا پر از کالفگیقیافه ی 

 کند.خندم و رضا همچنان پر چانگی میریز ریز می

رضا نظرت چیه اون چیزی که بخاطرش زنگ زدی رو -

 ؟بگی

 

رضا انگار که از قصد و برای حرص دادن یزدان باشد 

 گوید:با لحنی خنده آلود می
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گه داداش خبریه؟ انگار خیلی دوست داری قطع کنم! ا-

 کار مهمی دارید برید بهش برسید من بعدا زنگ بزنم.

 

خندم. گذارم و میدستم را با خجالت روی صورتم می

 غرد.یزدان از میان دندان هایش می

فه شو فقط رضا. زشته بیشعور! مینالی یا قطع کنم خ-

 روت؟

خواد اون اعصاب چیزیتو نشون میگم بابا میگم. نمی-

یارو ماهان پرسیدم ازشون.  بدی. خالصه اینکه از این

همشون از دوتا برادر شوهرای کتایون گرفته تا پدر 

شوهرشو و مادر شوهرش، همشون اظهار بی اطالعی 

ن. جالبیش اینه که نوشون دست کردن از نشونی ماها

این آدمه. برگشتن به من میگن ماهان روانشناسی 

 کودک خونده و ستاره فقط با ماهان کنار میاد. حاال من
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یه سوالی دارم از تو یزدان، به نظرت همچین چیزی 

طبیعیه؟ اینکه اینا بیان نوشون رو بسپارن دست پسر 

شته خاله ی عروسشون و حتی آدرس طرف رو هم ندا

باشن؟ و بگن روانشناسی کودک خونده؟ قند سیاه هکر 

 و قاتل و قمار باز رو چه به روانشناسی کودک؟

 

کنیم. یکدیگر نگاه می من و یزدان هر دو در سکوت به

قطعا این ماجرا طبیعی نیست! اما چه چیز پشت این 

 قضایا قرار دارد؟

 خب تهش چی شد؟ آخرش نشونی پیدا کردی ازش؟-

فتم یه شماره تلفن ازش بهم بدید. یه بهشون گ-

 داره. شماره دادن ولی هرچی زنگ میزنم کسی بر نمی
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اخمالود لبی که به دندان یزدان بعد از مکثی کوتاه، 

 گوید:کند و میگرفته رها می

 کنم. شماره رو واسم بفرست. ردیابیش می-

خوای پاشیم به فرضم که ردش رو زدی یزدان، می-

 به نظرت این کار درسته؟بریم سراغش؟ 

 

 شوند:اخم هایش غلیط تر می

 میشه اینقدر ترسو نباشی رضا؟-

گم ممکنه همین الشی من کجام ترسوئه؟ اینکه می-

شماره و ردیابی کردنش یه تله باشه و اگه بریم 

سراغش احتمالش هست بریزن سرمون این ترسو 

 بودنه؟
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 گیرد:ا جرات میکند و رضیزدان سکوت می

کنم از اینجا به بعد ماجرارو باید بسپاریم فکر می-

ال دست پلیس یزدان. همین االنش هم پلیسا دنبال لی

سپاریم دستشون. . ما هم این سرنخ رو میگردنمی

 بده؟

 خوای بگی سر چی به ماهان مشکوکیم؟بعدش می-

بهشون میگیم ماهان با لیال جوابش خیلی راحته! -

کرده. امکانش هست داشته و مدام تهدیدش می رابطه

 االنم ماهان دزدیده باشتش. نه؟

 شده؟مدرکی داریم که نشون بده لیال تهدید می-
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 کند!رضا روی جوابش ثانیه ای فکر نمی

 عکس هایی که از روی گوشی لیال گرفتیم.-

چجوری باید ثابت کنیم اون عکسا از روی گوشی لیال -

، تهدید هم سر چی بوده؟ اکثرا باشه؟ اصال اون هیچی

سر من. پای من میاد وسط. پای منم بیاد وسط، پای 

ن چند ماه میاد فلشا میاد وسط، پای همه ی قضایای ای

دونید کار همه ی ما جرمه؟ ما توی پرونده ی وسط. می

قتل دخالت کردیم. من فلشی رو نگه داشتم که باعث 

ر دیگه مرگ نسیم شد. پای هزار تا کوفت و زهرما

وسط کشیده میشه و کم کمش من تعلیق میشم. بازم 

 بگم؟
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ست! این را از لحن تیز و تمسخر ریز رضا انگار عصبی

 فهمم.مش میکال

. ده روزه! ده روز! بعد تو هنوز فکر تعلیق لیال گم شده-

دونم شدنتی؟ فکر اینی که کار ما جرمه؟ من خودم نمی

ترسم نمی چی جرمه چی نیست؟ فکر کردی من یکی

از همه ی اتفاقای پشتش؟ ولی باید لیال رو پیدا کنیم یا 

 نه؟

 

؟ لحن آیدکردم رضا از لیال خوشش نمیچرا گمان می

دهد نگرانی اش بابت گم شدن او عصبی اش نشان می

 کم نیست!

من مگه میگم دست رو دست بذاریم؟ چرا یهو افسار -

 کنی؟پاره می
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 ست!رضا واقعا عصبی

فرمایید چیکار کنیم؟ راه بذار جلوی ی پس میجنابعال-

پامون. یه راهی که زودتر لیالرو پیدا کنیم. نه راهی که 

 بکشه، خب؟سه ماه طول 

 

 لحن و حالت چهره ی یزدان، پر از اطمینان است!

بگم تا وقتش  تونم بهتونیه راهی دارم. ولی فعال نمی-

دش برسه. فعال تو اون شماره رو بفرست برام تا بع

 تونم بکنم.ببینم چیکار می

 

باالخره من بعد از دقایقی فقط شنونده بودن، به حرف 

 آیم:می

 ری داشته باشیما.قرار نبود پنهون کا-
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پنهون کاری نیست عزیز من، بذارید من به یه -

چیزایی مطمئن بشم، بعدش باهاتون در میون میذارم. 

فعال هیچکس هیچ کاری نکنه. سر خود هیچ حرکتی 

 زنید باشه؟ن

 

مشخص است که رضا کمی در خودش رفته، خالصه و 

کند. با تمام سر سری خداحافظی کرده و قطع می

همانطور که از روی پای یزدان بلند  شدن تماس،

 گویم:شوم با اخمی ظریف میمی

خوای بکنی، جونت رو به خطر اگه بفهمم کاری که می-

به پلیس میندازه، قبل از هرچیزی خودم همه چیز رو 

 میگم. فهمیدی؟

 

 قندسیاه #
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انگار با برخورد رضا کمی در خودش رفته که گره ی 

 اره کور شده اند.میان ابروهایش دوب

به اندازه ی کافی همه دارن از هر طرف فشار میارن، -

 تو دیگه اذیت نکن سروین.

 

نگاهی به دور و برش انداخته و دست به زانو و گذاشته 

 شود:و بلند می

جمع کنیم بریم داخل به نظرم. خیلی داره سرد میشه -

 ترسم سرما بخوری. می

 یزدان!-
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گیرد و چشم به چشم نگاهش از دور و اطرافش می

دوزد. با وجود اوضاع بهم ریخته ای که هایم می

برایمان پیش آمده، در نگاه عسلی این مرد، امید و 

به  انگار کند.بینم که دلم را قرص میاطمینانی می

خودش اطمینان دارد که همه چیز را سر و سامان 

 دهد!می

 

 گیرد.صدایم رنگ نگرانی و ناراحتی و بغض به خود می

خواهم من قصد کالفه تر کردنت رو ندارم. فقط می-

ترسم یزدان. از اینکه حتی حواست به خودت باشه. می

یه تار مو از سرت کم شه وحشت دارم. حتی ثانیه ای 

سرم نمیره بیرون که نکنه االن که ازت جدا  فکر ازاین 

 میشم دفعه ی بعدی وجود نداشته باشه!
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لبخند محوی که آرام آرام روی لب هایش جا خوش 

سازد. کند، با نگاه پر شیطنتش، ترکیب زیبایی میمی

طره ای از موهای لخت خرمایی ام را آرام پشت گوشم 

 اند.چرخمیفرستد و نگاه آرامش را در صورتم می

 قندک...-

 

 دوزم.نگاه بی دفاع و مظلومم را به نگاهش می

چشم به هم بذاری، تموم شده و رفته، چیزی نمونده -

به آخر این قصه. قول میدم چند هفته دیگه یه جایی 

باشیم دور از این شهر و آدماش. یه جای ساکت و 

آروم که نه استرس منو داشته باشی نه غصه ی غصه 

ی. قول میدم اون موقع در حالی سرتو بخورهامو 

 بذاری رو سینم که صحیح و سالمم.

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فرستم. وقتی یزدان آب گلویم را همراه بغضم پایین می

دهد، یعنی جای نگرانی نیست، اما باید مثل قول می

همیشه انگشت کوچکش را در انگشتم گره بزند تا 

 آرام بگیرم!

 

ند محوش پر لبخ بیند،انگشتم را که مقابل نگاهش می

شود. انگشت کوچکش را در انگشت کوچکم رنگ می

 کند:زند و زیر لب زمزمه میگره می

قول میدم. از اون قوالیی که مستر ربات به قندکش -

 میده!

 

 قندسیاه #

 527پارت#
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بندم که دست هایم در خانه را در حالی پشت سرم می

را همش اخم های در  پر از وسیله اند. بتام با دیدنم،

بخشد. از جا بلند شده و بی آنکه جواب سالمم قوت می

آید. در حالی که سبد سنگین درون را بدهد، سمتم می

 گوید:گیرد زیر لب سرد و سنگین میدستم را می

 گفتی بیام کمکت.می-

 

کنم و نگاهم را در سالن مرتب و کم نور چشم ریز می

که  شده کنم چه مرگشچرخانم. دارم فکر میخانه می

 نشیند:صدایش در گوشم می

 کنی خیلی دیر اومدی؟!حس نمی-

گفتم که با فاطمه و دوستاش میریم گردش. دیر شد -

 خب!
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آورم و نگاهی دستکش های چرمم را یکی یکی در می

اندازم. دوازده و نیم شب است به ساعت روی دیوار می

 و به گمانم حق دارد! 

امشب  خودشآره گفتی... ولی نگفتی فاطمه -

 بیمارستان شیفته!

 

دستم روی دکمه ی دوم پالتوی کلفت و گرمم خشک 

شود. نگاه میخکوب شده ام روی بتامی که پشت می

ماند. چه گندی! چه گند اپن دست به سینه ایستاده می

 افتضاحی!

 زنگ زدی به فاطمه آمار منو در آوردی؟-
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بیست و پرسم. قرار نیست با این را جدی و دلخور می

 شت سال سن به کسی جواب پس بدهم!ه

من به فاطمه زنگ نزدم، خودش زنگ زد کارم -

 داشت. گفتم کجایی گفت بیمارستانم.

 

لحن او از من دلخور تر است. دلخور و تمسخر بار و 

 جدی!

 

بی آنکه جوابی برای او و نگاه سنگینش داشته باشم، 

و در  برمکیف و پالتو و دستکش هایم را به اتاق می

کنم گذارم. چند دقیقه ای را در اتاق معطل میدم میکم

تا جوابی پیدا کنم. جوابی خوب برای دروغی که به بتام 

گفته ام. اگر هرکس دیگری بود شاید برای آنکه 

کردم اما بتام فرق دارد. ما ناراحت نشود تالشی نمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کردیم و من در هیچوقت چیزی را از هم پنهان نمی

ار و یک چیز از او پنهان کرده ام. ماه، هز طول این چند

بابت این قضیه همیشه عذاب وجدان دارم و حاال که 

دروغم رو شده این وجدان درد به اوج خود رسیده. 

خواهم طرز فکرش راجع به من تغییر کند. نمی

 خواهم!نمی

 

بینم هنوز همانجایی که روم و میبه آشپزخانه می

جیب شلوار راحتی ش را در ایستاده بود مانده. یک دست

اش کرده و با انگشت اشاره ی دست دیگرش خطوط 

کشد. چنان در فکر است که حتی فرضی روی اپن می

شوم شود. به نیم رخش خیره میمتوجه حضور من نمی

فهمم که از چیزی کالفه و و در نگاه اول خیلی خوب می

ناراحت است. بیرون بودن من با کسی که بتام 
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نقدر برایش مهم است که اینطور زند اییحدسش را م

 در فکر رفته؟

 

زنم، با مکثی کوتاه حرکت دستش صدایش که می

چرخاند. خودم را متوقف شده و سرش را سمتم می

کشم و با لحنی پشیمان و نگاهی مظلومانه جلوتر می

 گویم:می

 که بهت دروغ گفتم. ببخشید-

 

 قندسیاه #

 528پارت#
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ابت مردمک هایش روی . حرکت ثدهدهیچ جوابی نمی

کند. چشم هایم و این نگاه پر حرف، دلم را آشوب می

 یک چیزی بیخ گلویش گیر کرده! مطمئنم! 

 

 گویم:اندازم و با خجالت میسرم را پایین می

با یزدان بیرون بودم. امشب ازم خواستگاری کرد و -

 شماره ی بابا رو خواست برای اینکه باهاش حرف بزنه. 

این جناب فرقی توی اینکه تا ساعت استگاری خو-

کنه سروین، دوازده شب باهاش بیرونی ایجاد نمی

 خب؟!

 

توقع این صدای بلند و توبیخ گرانه را ابدا ندارم! با 

کنم. لب چشمانی درشت شده بهت زده نگاهش می

 آید. خورند اما حرفی از دهانم در نمیهایم تکان می
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در آزاد گذاشتیمت؟ اده اینقچرا من و بابا و کل خانو-

دونی چیکار کنی. چون کردیم خوب میچون فکر می

کنی. دونستیم خریت نمیبهت اعتماد داشتیم. می

همونطور که سر رابطت با علی نکردی. ولی سروین 

 زنی. متوجهی؟داری گند می

 

روی  "مگه من چیکار کردم؟"به محض آنکه جمله ی 

عصبی روی محکم و  شود، مشت بتاملبهایم جاری می

کنم که این بتام عصبی، بتام آید. باور نمیاپن فرود می

 همیشگی باشد!

چیکار کردی سروین؟ من بگم چیکار کردی؟ خودت -

دونی اون خواهر هرجایی علی زنگ زده دونی؟ مینمی

به من چقدر زر زر کرده؟ ببین کار من به کجا رسیده 

لش د هرچی دکه یه دختر بی آبرو و بی چاک دهن بای
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خواد راجع به خواهرم بگه. که آره دیدین من می

گفتم و خواهرت ال بود و بل بود؟ سروین تو درست می

واسه یزدان تو خونه ی خودش تولد گرفتی؟ آره؟ علی 

 هم اومده و دیده؟ خدایا! باورم نمیشه! 

 

پوزخند بلند و عصبی اش، با کشیده شدن موهایش 

پرد و تش میپلک راس شود.میان چنگش همزمان می

 من تا به حال ندیده ام بتام پلکش بپرد.

 

زند و نفسم قلبم مثل گنجشکی بی پناه، دیوانه وار می

آید. پاهایم از شدت شوکی وارده سست شده در نمی

رسانم و صندلی ای اند. خودم را به میز ناهار خوری می

شوم و شوک زده دستم کشم. رویش رها میبیرون می

فشارم. عسل چه گذارم و مییروی دهانم مرا 
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خواهد از زندگی من؟ یعنی کینه ای تر از من است می

کشد؟ محال است که هیچ جوره دست از آزار من نمی

که علی به او گفته باشد چنین کاری کند. خودش سر 

خود کرده. همانطور که شک ندارم کسی که ماجرا را به 

ش بوده! ه بلکه مادرپدر و مادر یزدان گفته علی نبود

مادر و دختر جفتشان آنقدر شر هستند که هرکاری از 

آید و چقدر من دیر این خانواده را جفتشان بر می

 شناختم! چقدر دیر!

 وای خدا!-

 

گذارم از ته دل ناله دست هایم روی صورتم می

کنم. من دیگر چطور در چشم های بتام نگاه کنم؟ می

و الرا داشتند به مامان جون  وقتی بابا با همراه مامان و

گشتند، بخاطر گند کاری شب یلدا رامسر بازمی
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همچنان روی نگاه کردن در چشم های بابا را نداشتم و 

 حاال... بتام هم در کنار بابا قرار گرفته!

 

 قندسیاه #

 529پارت#

 

کنم. دستم را از روی نزدیکی بتام را احساس می

ن ه یک قدمی مبینمش ککشم و میصورتم پایین می

ایستاده و دستش را پشت صندلی ام گذاشته. 

 توانم!توانم نگاهش کنم! نمینمی

 سروین...-
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بی آنکه نگاهش کنم با صدایی که از استیصال و درد 

 کنم:لرزان شده زمزمه می

بتام باور کن من نه قصدم بردن آبروی خانوادمون -

فقط بوده نه بی حیایی و نه هیچ چیز دیگه ای! من 

 دونی چیه؟عشق می عاشق شدم.

 

به جای آنکه سوالم را جواب بدهد، نرم و آهسته 

 گوید:می

 نگام کن.-

 

کشم. بتام صندلی کنار دستم را سرم را پایین تر می

 نشیند.بیرون کشیده و می

 دونم!آره می-
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کنم. همیشه این روی بتام برام باالخره نگاهش می

 جالب بوده! همیشه!

 ردی بخاطر عشق بوده؟بگی هرکاری ک خوایمی-

 

دهم. این کار را امشب هزار بار کرده بغضم را قورت می

 ام!

خواستم من برای یزدان تولد گرفتم چون می-

خوشحالش کنم. اون از جاهای شلوغ خوشش نمیاد. 

تونستم دوست نداره مرکز توجه باشه وگرنه می

شانس تولدش رو توی کافه بگیرم. ماجرای علی هم از 

ود. علی تولد یزدان رو یادش بود اومده بود گند ما ب

اون شب پیش یزدان باشه که من و اونجا دید. بعدشم 
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رفته همه چی رو گذاشته کف دست مادر و خواهرش. 

 اونا هم مثل جارچیا همه جا پخش کردن.

 

 روند.اخم هایش در هم می

کنی با همچین خانواده ای میشه حاال تو فکر می-

نی این آدمای عقده ای این کوصلت کرد؟ فکر می

 رسونن؟ماجرارو به گوش مامان و بابا نمی

 

گیرم و زیر لب غمگین و درمانده دست به سر می

 کنم:زمزمه می

 تازه اگه تا االن نرسونده باشن!-

خواد سر بگیره سروین؟ بابا فکر این وصلت چطور می-

ایت میده؟ کردی این حرف و حدیثارو بشنوه اصال رض
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همین االنشم با دعوای شب یلدا رضایت بده  البته که

 نیست!

 

تواند! وقتی به من قول داده همه شود! یزدان میمی

 تواند!چیز را درست کند، یعنی می

کنیم بتام. برای عشق مگه نباید ما تالشمون رو می-

 جنگید؟ 

 

بتام یا واقعا آرامتر شده یا خودش را اینطور نشان 

شفته تر نکند! چرا همیشه تا من را از این آ دهدمی

گویم این پسر، بهترین برادر دنیاست؟ بخاطر می

 همین کار هایش!
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 گوید:دستش را روی دستم گذاشته و با نگرانی می

خوای بری میون این به فرض که بابا رضایت بده، می-

قوم؟ بین این آدما؟ ندیدی شب یلدا چیکار کردن؟ 

نداشته باشیم بگیره و ترس اینو  چجوری دل ما آروم

 که آزارت بدن؟ که هر روز با حرفاشون اذیتت کنن؟

 

 قندسیاه#

 530پارت#

 

 دهم.سرم را به چپ و راست تکان می

اینطور که متوجه شدم کال روابط خانواده ی یزدان با -

عموش اینا شکر آب شده. ارتباطی چندانی ندارن 

 نیم این رابطه خیلیدیگه. احتماال اگه ما هم ازدواج ک
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کمتر بشه. شاید مادر و خواهر علی و حتی خودش 

اینطوری باشن، ولی خانواده ی خود یزدان خیلی خوبن 

رفتم پیش لیال ذره ای بدی از بتام. من مدتی که می

 اینا ندیدم. آدمهای خیلی خوبین.

 

پوزخندش محو است اما نه آنقدری که من از کنج  لب 

 هایش شکارش نکنم!

لی خوب بودن، تا وقتی که جای انواده ی علی هم خیخ-

سخت ماجرا شروع شد و تازه روی واقعیشون رو 

تونی بگی کی خوبه کی نشون دادن! تو هیچوقت نمی

تونی اینو بگی که همه چی سخت بد. تنها زمانی می

بشه. ضرر پشت ضرر. اتفاق بد پشت اتفاق بد. اون 

ون میدن. موقع آدمها روی واقعی خودشون رو نش

یگم که ته دلت رو خالی کنم. سنم ازت کمتره اینارو نم
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شاید عقلم هم ازت کمتر باشه که قطعا هست، ولی 

اینو بدون که من نگرانتم. از اینکه بری توی این 

خانواده و اذیت بشی. از حرف و حدیثای پشت سرت. 

از آزار دیدنت. یه عمری توی خانوادمون از گل نازک تر 

ی. حاال چجوری ز دردونه ی همه بودنشنیدی. عزی

خوای حرفای تلخ بقیه رو بشنوی؟ من از اینا می

 نگرانم. همین!

 

گذارد دانم این حرف که به بتام بگویم یزدان نمیمی

نگاه کند برایش زیادی بی معناست!  کسی به من چپ

کنم و پس در جوابش تنها نگاهی غمگین روانه اش می

کش  گفتن ندارم بحث را فهمد چیزی برایاو که می

 شود. دهد و از پشت میز بلند مینمی
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ازم بخاطر برخوردم ناراحت نشو. توام اگه بودی -

 همین برخورد رو داشتی قطعا. 

 

دهم! من باعث شدم خانواده ام حرف به او حق می

 بشنوند و قضاوت شوند! من مقصرم! من!

 لطفا تا یه مدتی رفت و آمدت رو محدود کن سروین.-

قا یزدان برای خواستگاری پا پیش تا زمانی که این آ

خواد چجوری بابا رو راضی کنه. گرچه بذاره و ببینیم می

که من همچنان مخالف این ازدواجم اما سنگم جلوی 

پاتون نمیندازم. حتی اگه نیازی به کمک داشتی، حتما 

 کنم.کمکتون می

 

زمانی، از خوب بودنش، از آنکه در هیچ شرایطی و هیچ 

تم عصبی و رنجور است، دست از حتی وقتی از دس
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گیرد. چقدر کشد، بغضم میحمایت کردن هایش نمی

 کشم!دوست دارم بغلش کنم و چقدر از او خجالت می

 

برادر بیست و شش ساله ی همیشه بیخیال و بی 

اهمیت من، در این چند ماه آنقدر از دست حماقت های 

چ اثری از آن بیخیالی من و الرا کشیده، که دیگر هی

های همیشگی و بتام سابق نیست! گاهی برادر بودن، 

 شود!در عین شیرین بودنش،سخت ترین کار دنیا می

 

 قندسیاه #
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از پشت به قامدت بلندی که دارد آشپزخانه را ترک 

 آید.کنم که صدایش در میکند نگاه میمی

 شبت بخیر.-

غ هارو خاموش کن. قبل از اینکه بری اتاقت چرا-

 بخیر.شبت 

 

با نگاهی عمیق و طوالنی هیکلش را سمتم چرخانده و 

دهد. بعد از خاموش کردن چراغ سری تکان می

آشپزخانه و سالن و روشن کردن چراغ های کم نور 

 رود. کناف، به اتاقش می

 

کنم. چانه ام آورم و در شکمم جمع میپاهایم را باال می

هایی که ، تک تک حرف گذارممیرا که روی زانویم 

گیرند. فاطمه گفته بود اخیرا شنیده ام در سرم جان می
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مخالف رابطه ی ماست. چون بودن با یزدان یعنی 

شروع یک زندگی پر خطر و پر ریسک! بتام هم امشب 

مخالفتش را اعالم کرد. گفت ازدواج با یزدان، یعنی 

ن حاال خواهدت! از همیبودن در جایی که هیچکس نمی

دانم! چرا هیچکس با و بابا را هم میحرف های مامان 

کنند یزدان این ازدواج موافق نیست؟ چرا همه فکر می

 بدترین انتخاب ممکن است؟

 

کنم و تک تک خصوصیت خوب و بدی خوب فکر می

کشم. زندگی با که از یزدان دیده ام از مغزم بیرون می

کم! یعنی او، یعنی اعتماد! یک اعتماد قرص و مح

پشت یکدیگر بودن در هر شرایطی!  احترام! یعنی

یعنی دلم آرام است از آنکه شریک زندگی ام کم 

آورد چون یزدان، آدمِ جنگیدن است! امشب وقتی نمی
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شک به دلم افتاد که می خواهد جا بزند، باز چیزی ته 

گذرد! چیزی دلم اطمینان داشت که یزدان از من نمی

ن یزدان شود! چون مباورم نمی گفتته دلم مدام می

 را اینطور شناخته ام. جنگنده و قوی و امیدوار!

 

یزدان خصلت های بد زیادی دارد، اما خصلت های 

توانم به بدی هایش خوبش آنقدر پر پیمان اند که نمی

شد مقابل بابا بنشینم و تک تک توجه کنم. کاش می

میشد خوبی هایش را برایش بگویم. نه فقط بابا، کاش 

گویم، شاید آنوقت باور کنند نه یزدان به همه ی آدمها ب

دهد کسی تواند من را آزار بدهد، نه یزدان اجازه میمی

 من را آزاد بدهد.
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من باید منطقی فکر کنم و تصمیم بگیرم، اما کجای 

ست؟ کجایش؟ همه ی گذشتن از یزدان منطقی

حض کنند انتخاب یزدان اشتباه مآدمهایی که ادعا می

ن چند ماه با این مرد زندگی است، کدومشان مثل م

کرده اند و فهمیده اند چقدر نفس کشیدن کنارش 

 تواند با وجود تمام سختی هایش، شیرین باشد؟می

 

چرخانم و با خودم فکر چشم در تاریکی آشپزخانه می

کنم اگر نمانم و برای عشقی که همه با آن مخالفند می

ق؟ ام خودم را بگذارم عاشتوانم ننجنگم، چطور می

باید ثابت کنم! به بابا، به مامان، به فاطمه و بتام و همه 

ی آدمها! باید ثابت کنم عشق یزدان آنقدر ها هم 

 ترسناک نیست!
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 یزدان#

 

چرخانم و با کف دست راستم فرمان را با مهارت می

پشت پیچم. خطاب به رضا که داخل کوچه ی طویل می

 گویم:کند میخط یک سره وراجی می

ببین من این شماره ای که برام فرستادی نتونستم -

کنم ردیابی دونم چرا هرکاری میردش رو بزنم. نمی

 نمیشه. فقط تونستم بفهمم سیم کارت به نام کیه. 

 

 پرسد:رضا کنجکاوانه می
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 خب؟-

 به اسم شخصیه به نام آتنا افشار.-

 این دیگه کیه؟-

 

یوار یکی از همسایه ها ماشین را کنار کوچه و پشت د

دهم کنم. گوشی را به دست دیگرم انتقال میپارک می

گردم، جواب و همانطور که دارم دنبال کیف پولم می

 دهم:می

چه بدونم. دادم یکی از آشناها که توی اطالعاته -

 درش بیاره برام. فقط امیدوارم هویتش جعلی نباشه.

 

نم. رضا کزیر صندلی شاگرد پیدا می کیف پولم را

 گوید:متفکرانه می
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این قضیه ی ستاره دختر کتایون برای من شده معما. -

 من باید بفهمم جریانش چیه.

 

 ست!نجوای حرص آلودم پر از کالفگی

تو کم داری رضا؟ افتادی دنبال یه بچه؟ چیکار داری -

ست؟ ما این که چرا دختر کتایون پیش این مرتیکه

هم که نداریم.  ه معمای حل نشده داریم. وقتهم

 بیخیال ستاره شو تو رو قرآن.

 

صدایش از آن طرف خط، با کمی فاصله به گوشم 

 رسد:می

خیلی خب. خبری شد بهم بگو. من یکم دیگه جلسه -

 ی دادگاه دارم. کاری نداری؟
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شوم، سرسری با رضا همانطور که از ماشین پیاده می

روم. وارد ت در ساختمان میخداحافظی کرده و سم

ایستم. دکمه ی البی شده و رو به روی آسانسور می

زنم و منتظر آسانسور را برای پایین آمدنش می

مانم. همزمان سری به عقب چرخانده و  نگاهی به می

بینم و درست اندازم. کسی را نمیاتاقک نگهبانی می

گردانم گوشی وقتی سرم را به سمت آسانسور بر می

آنکه رضا حرفی برای زدن لرزد. با فکر به ر جیبم مید

داشته و فراموش کرده گوشی را از جیبم بیرون 

کشم اما در کمال تعجب با شماره ی مامان مواجه می

 شوم.می

 الو مامان من تو البیم دارم میام باال. -

 یزدان...-
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هق هق گریه اش تیره ی کمرم را میلرزاند. قلبم را هم 

تم روی سرم کشد و دسمغزم یک آن تیر میهمینطور! 

نشیند. خاطره ای نه چندان دور در مغزم دوره می

شود. شبی که این کابوس آغاز شد، علی به گوشی می

ام زنگ زد و با گریه نامم را صدا زد. گفت نسیم چاقو 

 خورده و حاال... خدایا نه! من دیگر تحمل ندارم!

 ی؟کنچیشده مامان؟ واسه چی گریه می-

 

کند انگار که مان گریه میقبال گفته بودم وقتی ما

شوند؟ گفته بودم چقدر ضعف دارم زانوهایم خالی می

 در برابر اشک هایش؟

بابات حالش بد شد یزدان. آمبوالنس خبر کردم -

آوردمش بیمارستان... تو رو خدا زودتر خودتو برسون. 
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بشه میرم. اگه یه تار مو از سر صادق کم من دارم می

 من چیکار کنم؟

 

گیرم. قرار نیست گیرم و نفس میه دیوار میدستم را ب

شود! درست اتفاقی بدی بیفتد! همه چیز درست می

 شود!می

 کدوم بیمارستان رفتید؟-

 نیکان. کی میای یزدان؟-

 

کند. کاش بتوانم تا عجز صدایش قلبم را ریش می

 رم.تمام شدن این کابوس، این همه عذاب را تاب بیاو

 رسونم.خودمو میگریه نکن مامان من االن -
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با تمام سرعت خودم را به ماشین رسانده و سوار 

شوم. انگار همه ی فکر های بد و ترسناک جمع می

شده اند تا در راه بیمارستان یکجا بر سرم خراب 

شوند. اما نه! قرار است دیگر اتفاق بدی نیفتد. من با 

ر است از این زده ام. قرار گذاشته ام! قرا خدا حرف

 افتد، مگر نه؟پس نفس بکشم. پس اتفاق بدی نمی

 

دیدن مامان در راهروی بیمارستان با حالی آشفته و 

موهایی پخش و پال که از زیر روسری بیرون زده اند، 

کند. چند قدم مانده به او که در حال نفسم را تنگ می

ریزد، هار اشک میست و مثل ابر بصحبت تلفنی
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چرخد و به محض دیدنم، م. سمتم میزنصدایش می

کند که کسی پشت خط است. گوشی انگار فراموش می

 آورد.را پایین آورده و هق هق کنان به آغوشم پناه می

چیکار کنم؟ اگه صادق چیزیش  یزدان من چیکار کنم؟-

 بشه چیکار کنم؟

 

دهم. می کشم و آب گلویم را فرودست روی کمرش می

 توانم آرامش کنم!باید آرام باشم تا ب

میشه گریه نکنی مامان؟ دکترش چی گفته؟ چش شد -

 یهو؟ چرا حالش بد شد؟

 

کشد. از آغوشم جدا شده و دست زیر چشم هایش می

لرزد و به قلبم چنگ دستانش چقدر تلخ و دردناک می

 کشند!می
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از صبح که بیدار شد هی میگفت قفسه ی سینم درد -

به عرق کردن و سرفه کنه. ظهر بود که شروع کرد می

زدن. از یه جایی به بعد دردش اینقدر زیاد شد که 

تونست نفس بکشه. زود آمبوالنس خبر کردم و نمی

آوردمش بیمارستان. وای خدا... آخه این چه مصیبتی 

بود؟ لیال بچم از یه طرف... صادق از یه طرف... من 

 ریزم؟چیکار کنم؟ چه خاکی سرم ب

 

قلبی شبیه است و کاش این عالئم بابا به سکته ی 

چنین نباشد! کاش راهی بود! کاش راهی برای 

 بازگشت به عقب بود. کاش!

 

کاود و دید تار شده ام را در سالن بیمارستان را می

نشینم کند. رویش میصندلی ای برای نشستن پیدا می
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یم کشم. نفس هاو دستم را روی قفسه ی سینه ام می

رای باال آمدن به شش های جان ندارند! انگار دارند ب

کنند. اگر بابا بالیی سرش زبان بسته ام التماس می

 بیاید، من چه کنم؟ من با این درد چه کنم؟

 

رسد. سکته ی قلبی، کمی بعد دکتر بابا از راه می

ست که دوست دارم از زبانش بشنوم اما آخرین چیزی

ای وجود ندارد و سکته خفیف گوید خطر جدی وقتی می

 کند.، نفسم نای باال آمدن پیدا میبوده

 

دکتر بعد از جواب به سواالت بی پایان من و مامان، 

گذارد. با رفتنش دوباره روی صندلی مارا تنها می

نشینم و به زمین زیر پایم خیره می شوم. با خود می

کنم همان بهتر که بابا فکر می کند لیال گم فکر می
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فهمید، آنوقت چه بر ده! اگر دلیلِ نبودِ لیال را میش

 سرش می آمد؟

تو دیگه برو مادر. دیدی که دکتر چی گفت. شب می -

تونیم ببریمش خونه پس جای نگرانی نیست. برو و 

 شب بیا تا ببریمش خونه.

 

 قندسیاه #
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نگاهش می کنم. با آنکه آرامتر از چند دقیقه ی پیش به 

شمان د، اما صدایش از بغض خش دار و چنظر می آی

 زیبایش از اشک می درخشد.

 مامان...-
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چشمان مظلوم و لب های لرزانش من را از خودم متنفر 

کنند! آرزوی همیشگی من خنداندن لب های این می

زن بوده ولی... لعنت به من! لعنت به من که هر اتفاقی 

 افتد، بخاطر وجودِ من است! می

 کنم... باشه؟میلیالرو پیدا -

 

کند و انگشتانم ی نگاهش را شکار مینگاهم نا امید

شوند. من چه می توانم بکنم جز گفتن همین مشت می

 جمالت امیدوار کننده؟ 

 همه چی درست میشه باز. تو فقط غصه نخور.-
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موهای بهم ریخته اش را با دستی که به وضوح 

 دهد.لرزد زیر روسری اش هول میمی

ه شب کنم نکنه بخاطر اینکودم فکر میهمش با خ-

قبل از گم شدنش باهاش دعوا کردم از خونه رفته. 

نکنه با یکی عاشق معشوق بودن و طرف مناسب ما 

نبوده و با هم فرار کردن. نکنه دزدیدنش. نکنه بالیی 

 سرش آوردن. نکنه...

 

گذارد دیگر ادامه بدهد. دستم را از پشت گریه نمی

گذارم. سرش که روی بازویش میکمرش رد کرده و 

نشیند، نمِ اشک را در چشمانم سینه ام می روی

 دانم جاری نخواهد شد!کنم. اشکی که میاحساس می

مامان جان... لیال افسردگی شدید داره. امکانش -

خیلی زیاده که یهو زده باشه به سرش و رفته باشه 
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 جایی که یه مدتی تنها باشه. من شک ندارم که اتفاقی

ه روحیت رو نباز. تو براش نیفتاده. خب؟ لطفا شما دیگ

حداقل به بابا امید بده و خودت رو سفت بگیر تا اونم 

بیشتر از این بهش استرس وارد نشه. دیدی که دکتر 

چی گفت؟ استرس و هیجان و ناراحتی براش سمه. 

 پس باید تا پیدا شدن لیال هواش رو داشته باشیم. 

 

گیرم. ا کرده و بازوهایش را میمامان را از خودم جد

ورتم را مقابل صورتش گرفته و مستقیم در ص

 زنم.چشمانش زل می

. پلیس نفوذ من کم نیست مامان جان. همه جا سپردم-

هم که دنبالشه. فقط کافیه از کارت بانکیش استفاده 

کنه تا هر جا هست پیداش کنم. مطمئن باش زود بر 
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باشه رفته باشه زیر  گرده پیشت. حتی اگه آب شدهمی

 میندازم. قول میدم بهت!زمین، گیرش 

 

دانم چقدر نگاه مرددی که انگار نور امید به آن نمی

دوزد تا باالخره دستش باال بیاید تابیده را به نگاهم می

و روی صورتم بنشیند. نوازش مادرانه و پر  عشقش 

روی ته ریشم انگار که هرچه دلشوره و ناراحتیست، 

 برد!شورد و میظاتی از قلبم میبرای لح

ببخش که این چند روز بد اخالقی کردم مادر. لیال -

خورم اگه جیگر گوشمه. خودم نزاییدمش ولی قسم می

خواستم. از یه دختر داشتم لیال رو کمتر از اون نمی

طرف لیال، از یه طرف حرفای مینا و جنجالی که درست 

لم رو خیلی بد کرد و حرفایی که بار من و تو کرد، حا

 بخشی منو؟کرد. می
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شود را محکم کف دستی که روی ته ریشم کشیده می

بوسم. این زن بزرگترین دارایی من و با عشق می

 است!

 

شوند. بوسد چشمانم از آرامش بسته میسرم را که می

آیم از حس خوبی نصیبم شده لذت ببرم، مامان تا می

توانم بشنوم را میعقب رفته و قشنگ ترین چیزی که 

 آورد.به زبان می

 سروین دختر خوبیه. دوسش دارم.-

 

 قندسیاه #

 535پارت#
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چشمان باز شده ام، گرد و بهت زده، مامان را 

کاوند. صاف نشسته و به جایی خیره و مات نگاه می

بینم. محال کند. در صورتش چیزی جز جدیت نمیمی

فته است که از سر احساساتی شدن چنین چیزی گ

چهره اش، به کسی باشد! این لحن و این حالت نگاه و 

 خورد که از سر احساسات حرفی را پرانده باشد!نمی

 

خواهم دهان باز کنم و حرفی بزنم، اما مامان زودتر می

 شود.دست به کار می

دونی که... صادق از دستت خیلی ناراحت و عصبیه. می-

زنگ زد به  رو این جور چیزا خیلی حساسه! وقتی مینا

ن ریخته رو هم و به علی من و گفت یزدانتون با سروی

خیانت کرده... صادق تا شنید رنگش شد لبو. مثل مرغ 
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گفت این همه سال آبرو جمع سرکنده شده بود. می

کردم، نصفش رو سامان خدابیامرز با اون کارش 

ریخت، نصفش رو یزدان با این کارش. منم خب 

نا شنیدم. خیلی دلخور و حرفای خیلی سنگینی از می

هنوزم هستم. جفتمون ناراحتیم از دستت ناراحت بودم. 

دونیم یزدان. ولی هم من، هم صادق، خیلی خوب می

 اینبار نباید تورو مجبور به کاری کنیم.

 

شنوم، برایم سخت است! خیلی باور چیز هایی که می

 خیلی سخت!

مجبور من خودم نسیم رو برات لقمه گرفتم. ما تو رو -

ود من هر بار که به ازدواج با نسیم کردیم. ولی خ

دیدم هیچ شوقی تو چشمات نیست، هر بار که می

فهمیدم با نسیم بحثت شده، هر بار که لیال بهم می
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سازن و کاش به گفت این دوتا با هم نمیمی

کردی، پشیمونی رو ازدواجشون اینقدر پا فشاری نمی

... دختر خوبیه! اما با همه ی وجود حس کردم. سروین

یم به با هم بودنتون چون که من بخاطر این راض

مشخصه دوستش داری. وقتی این همه درد سر رو به 

جون خریدی، وقتی بخاطرش از علی گذشتی، یعنی 

خیلی دوستش داری. یعنی زمین تا آسمون فرق داره 

 برات با نسیم.

 

 کند:مطمئن و جدی نگاهم می

 درسته؟-
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گویند مادر از نگاه کنم. مگر نمیفقط نگاهش می

گویند دیگر فهمد؟ درست میندش حرفش را میفرز

 مگر نه؟

 

گویند! چون مامان لبخند محوی به رویم زده درست می

 فشارد.گذارد و میو دستش را روی دستم می

من خودم یه ازدواج نا موفق داشتم. وقتی از بابات -

کردن بهم  جدا شدم حالم از دوست داشتن و ازدواج

رو به رو شدم، تازه خورد. ولی وقتی با صادق می

تونه مرده رو زنده کنه. پس خوب فهمیدم عشق می

کنم. و همه جوره پشتتم. عشق ارزشش رو درکت می

داره یزدانم. بجنگ واسه دختری که دوستش داری 

مادر! تا اینجای زندگیت، سرنوشتت مثل مادرت سیاه 

خواد یه ... شاید خدا میبوده، بمیرم برات... ولی
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و زندگیت رو قشنگ کنه. یوقت از  شانس بهت بده

 دستش ندیا. شاید دیگه پیش نیاد برات.

 

زنم، حرف های وقتی دارم از بیمارستان بیرون می

شوند. چیزی راه گلویم را مامان در گوش هایم اکو می

توان به آن گفت بغض! سد کرده. چیزی که فقط می

خوشایند! سی و دو سال بود که بغض از سر حسی 

ی یکبار هم نتوانسته بود من را درک کند اما مامان حت

امروز، امروز شاید سوای بستری شدن بابا، یکی از 

قشنگ ترین روز های زندگی ام باشد. من امروز 

احساس کردم تکیه گاهی از جنس کوه، با لطافت و 

 عشقی مادرانه دارم!

 

 قندسیاه #
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عتی لغزند و با سردستانم روی صفحه ی کیبورد می

کنند. از صبح آنقدر پای سیستم باور نکردنی تایپ می

نشسته ام و چشم به صفحه ی مانیتور دوخته ام که 

کنم درون جفت چشم هایم خرده شیشه احساس می

سوزد و باز هم دست ریخته اند. معده ام از گشنگی می

 کشم.از کار نمی

 

ا فقط و فقط صدای حرکت انگشتان من سکوت فضا ر

شکند. بعد از جلسه ی فوری روی کیبورد می و بچه ها

و اضطراری امروز، همگی متوجه این ماجرا شدیم که 

باید جلوی حمله ی سایبری که امروز صبح خبرش 
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رسیده بود را بگیریم و حاال همگی سخت مشغول 

ل انجام وظیفه هستیم، حتی اگر گشنه باشیم و در حا

 کور شدن!

 

شود. تماس را صفحه ی گوشی کنار دستم روشن می

وصل کرده و با ایرپادی که در گوش گذاشته ام، آرام 

 دهم:جواب می

 بله؟-

 سالم کیانی جان. خوبی؟-

 

بی آنکه تمرکزم را از دست بدهم، به ادامه ی کارم 

 رسم.می

 کنید؟ممنون شما چطورید؟ با زحمتای ما چه می-
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 خندد.می

کسی  اتفاقا برای زحمتای جنابعالی زنگ زدم. آدرس-

 که خواسته بودی رو واست پیدا کردم.

 

شوند و خودم دستانم روی صفحه ی کیبورد خشک می

 روی صندلی.

 فرستیش واسم؟واقعا؟ دمت گرم! می-

خواستی رو برات همه ی مشخصاتی که ازش می-

 ایمیل کردم. 

 

 شود!بهتر از این نمی
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ونم چطور تشکر کنم. خیلی لطف کردی. دواقعا نمی-

 کنم برات.یجبران م

 

خندد. این پسر در دانشگاه همیشه به خنده دوباره می

رویی معروف بود و انگار هنوز هم همان روحیه را حفظ 

 کرده!

 جبران که حتما باید بکنی!-

 

کمی بعد تماسم را با او قطع کرده و ایمیلم را باز 

گذرانم، شماره آدرس را از نظر میکنم. همانطور که می

دهد و من بدون یرم. خیلی زود جواب میگی رضا را می

 گویم:مقدمه چینی تنها می

آدرس صاحب سیم کارت رو پیدا کردم، خودم سر -

تونم برم سراغش. آدرسش رو واست کارم نمی
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دونی که باید چی بگی فرستم تو برو جای من. میمی

 بهش؟

 

ز خواب بیدار شده. گیج و منگ با رضا انگار تازه ا

 گوید:ده میآلوصدایی خواب

کشی بیرون از من؟ از صبح تا همین یه تو چرا نمی-

ساعت پیش دادگاه بودم پدرسگ. تازه خوابم برده 

ذاری من آسایش بود. خدا لعنتت کنه که یه روز نمی

 داشته باشم.

 

 کشم.کالفه دست روی پیشانی ام می

رفتم ولی االن واقعا ودم میتونستم خاگه می-

 کنم به خدا!نیار جون من. جبران میتونم بیام. نه نمی
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دهد باال صدای ناله اش با فحش های رکیکی که می

 رود.می

مرتیکه ی .... مگه من نوکرتم؟ تو چرا نمیری زن -

بگیری یکم سرگرم زندگیت بشی دست از سر من 

 برداری؟ 

 

چسباند و تماس آخرش میفحش غلیظی به جمله ی 

فرستم ر واتساپ میکند. آدرس را برایش درا قطع می

نویسم. و زیر آن چیز هایی که باید بگوید را می

امیدوارم گند نزند و کارش را به خوبی انجام بدهد. 

 امیدوارم!

 

 قندسیاه #
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 راوی#

 

گذارد و ریموت در عینک دودی بزرگش را به چشم می

د. ماشین را تا نیمه از در پارکینگ بیرون برده زنرا می

یکهو، با فاصله ای چند متری مقابل ماشینش که کسی 

زند و با اخمی ظریف، مرد قد ایستد. روی ترمز میمی

کند که کیف بلندِ کت و شلوار پوشیده ای را نگاه می

دستی ای در دست چپش دارد و در حال قدم برداشتن 

مت خودش را پایین به سمت اوست. شیشه ی س

که چهره ای  دهد و در جواب سالم مرد خوش قیافهمی

 گوید:ای به شدت شرقی دارد، می
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 سالم. بفرمایید؟ -

 خانوم آتنا افشار؟-

 

 دهد.سرش را تکان ریزی می

 خودم هستم. امرتون؟-

 میشه چند لحظه ای وقتتون رو بگیرم؟-

 

 فشارد.میاندازد و لب روی هم نگاهی به ساعت می

 در چه مورد؟-

 

ی زیبایش نگاه نافذ مرد روی صورت آرایش کرده 

 شود.کمی طوالنی می

 شما شخصی به نام ماهان میشناسید؟-
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کند چهره ی متعجبی به خود بگیرد. در این سعی می

 کار استاد است!

 ماهان؟-

 بله. قطعا باید بشناسیدش.-

 

دستی عینکش را روی موهای پر کالغی اش گذاشته و 

کشد. مرد با دیدن چشم هایش روی چتری هایش می

کند! تا به حال چشمانی به مات را گم میلحظه ای کل

 این سیاهی ندیده! و همینطور... به این زیبایی!

 خب... شما... -
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زند. او بار آتی در دلش به حال این مرد پوزخند می

ست که آتی را دیده اما آتی بارها او را زیر نظر اولی

داشته! باید اعتراف کند که از نزدیک چهره ی مردانه 

 جذابی دارد!ی شرقی و 

شما یه سیم کارت دارید که انگار دست فردی هست -

 به نام ماهان. درسته؟

 

 گوید:آتی بی حوصله چشم از مرد گرفته و می

من کمی عجله دارم آقا! لطفا شمارتون رو برام -

 گیرم. بگذارید، من باهاتون تماس می

 

کند. هم از رفتار دختر رو به رویش مرد کمی تعجب می

کند مدل صحبت کردنش! با آنکه سعی می و هم از

فارسی را خیلی خوب و مسلط صحبت کند، اما باز هم 
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تواند لهجه اش را پنهان کند. لهجه ای که مرد نمی

 تواند تشخیص بدهد دقیقا برای چه زبانی ست. نمی

یشه لطفا از ماشینتون پیاده من کارم فوریه خانوم! م-

 بشید؟

 

چرخاند و به مرد جدی و با چشمانی ریز شده، سر می

اخمویی که کمر خم کرده تا با او صحبت کند، نگاه 

کند. مثل اینکه عصبی اش کرده! چیزی که قطع به می

 خواسته!یقین از ته دلش می

کنم شما با من کار دارید، اونوقت من باید از فکر می-

 بزنم و از ماشینم پیاده بشم؟کارم 

 

 قندسیاه #
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دهد و کمر و سنگین نفسش را بیرون می رضا کالفه

کند. آتی دوباره عینکش را روی چشم گذاشته صاف می

 گوید:و می

تونید سوار بشید تا توی راه با هم صحبت کنیم، یا می-

تونید شمارتون رو بهم بدید تا بهتون زنگ اینکه می

 بزنم.

 

کند، از داند که رضا همراه شدن با او را انتخاب نمیمی

داند در هر قدمی که اط بودن این مرد خبر دارد! میمحت

سنجد. گرچه ماهان به دارد تمام جوانب را میبر می

گوید محتاط، اما آتی صفتی آدمهایی شبیه به رضا می

کند! رضا برای بهتر از ترسو بودن برای او پیدا نمی
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کسی شبیه به آتی که همیشه عشق خطر و هیجان 

کیل ترسو و بی دست و پا تواند یک واست، فقط می

 باشد!

 

گوشی اش را از کیف کوچک مشکی اش که فقط 

گوشی و رژ تیره ی سرخ آبی اش را در آن گذاشته، 

بیرون کشیده تا شماره ی رضا را در آن وارد کند اما تا 

بیند که دارد ند را میکشد مرد قد بلسرش را باال می

ند و لبش پرزند. ابروهایش باال میماشینش را دور می

 شود.از تمسخر کج می

 چه جالب!-

 

شود و آتی با مکثی بلند و نگاهی پر رضا سوار می

شیطنت که پشت عینک دودی اش مخفی شده، 
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اندازد. فضای ماشین را عطر گرم و ماشین را راه می

واننده ی ایتالیایی پر کرده. شیرین آتی و صدای بلند خ

تر جذاب و رضا نامحسوس و زیر زیرکی نگاهی به دخ

 کند.اندازد و گلویی صاف میعجیب کنار دستش می

من رضا مولدیان هستم. وکیل پایه یک دادگستری. -

بنده در حال تحقیق روی پرونده ی قتل هستم و خانوم 

ن. کتایون حریرچیان در این پرونده متهم به قتل هست

من برای کامل کردن تحقیقاتم باید با اطرافیان این 

داشته باشم. آقای ماهان که حتی خانوم صحبتی 

دونم، تنها آشنای ایشون هستند فامیلیشون رو هم نمی

که هیچ راه ارتباطی با ایشون نداشتم جز یک شماره 

تلفن. شماره تلفنشون رو جواب ندادن من هم مجبور 

شماره ی سیم کارت به  شدم مزاحم شما بشم چون

 نام شما بوده.
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و سرخ آتی نشسته، پوزخندی که روی لب های کوچک 

زیاد از حد روی اعصاب رضاست، گرچه که صدایش 

 خالی از حس است!

کنید ربطی به وکیل کنید کاری که دارید میفکر نمی-

 بودنتون نداره؟

 

 کند.رضا چشم باریک می

 شم.منظورتون رو متوجه نمی-

 

صدای آهنگ را کمتر کرده و پوزخندش را وسعت  آتی

ای آرام و خونسردش، با چاشنی دهد. اینبار اما صدمی

 تمسخر همراه است.
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شما بیشتر شبیه یک کارآگاه خصوصی هستید تا -

 وکیل! اینطور نیست؟!

 

باید به رضا بر بخورد، اما انگار خبری از ناراحتی نیست 

 :دهدکه لبخندی مطمئن تحویل آتی می

 شناسید یا نه؟شاید! حاال شما این آقا رو می-

 

 قندسیاه #

 539پارت#

 

کند و با مهارت فرمان را آتی دنده را عوض می

 چرخاند.می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بله. یکی از دوستای من هستن. از اونجایی که مدت -

زمان زیادی نیست که به ایران اومدن و اکثر مواقع در 

بهشون دادم تا رفت و آمد هستن، من سیم کارتم رو 

 استفاده کنن. االن هم تهران نیستن. خب؟

 ستن؟میشه بپرسم کجا ه-

 

دارد تا نگاه آتی عینکش را از روی چشمش بر می

جدی و اخم های در همش، به خوبی در نگاه رضا 

 بنشیند.

تونید چون به شما ارتباطی نداره. سوال خیر نمی-

 دیگه ای هم هست؟

 

پیداست. نگاه از صورت جا خوردن رضا به وضوح 

گیرد و دنبال جمله ای زیبای دختر کنار دستش می
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خواهد این مکالمه را قطع گردد. نمیرسیدن میبرای پ

 داند!کند! برای چه... نمی

 شناسید؟لیال چی؟ شخصی به نام لیال اکبری می-

 خیر. تا به حال چنین اسمی رو هم نشنیدم.-

 

دهد که رضا را به آنقدر سریع و بدون تامل جواب می

 اندازد! شک می

ه خانوم اینقدر مطمئن جواب دادن یکم شک بر انگیز-

 افشار! اینطور نیست؟

 

آتی عصبی نشده! محال است کسی مثل رضا بتواند 

دختری شبیه به او را عصبی کند، اما باید اینطور نشان 

بدهد تا همه چیز عادی جلوه کند! پس کنار خیابان نگه 
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چرخد. رضا میخکوب شده در مت رضا میدارد و سمی

ند و از کجایش، نگاه وحشی و تیز آتی را شکار می

 شود.شنیدن صدای جدی و تندش بهت زده می

تونستم خیلی راحت بهتون بگم که هیچ کمکی من می-

کنم و راهم رو بکشم و برم، پس وقتی این لطف رو نمی

تتون در حقتون کردم جنابعالی هم باید کمی روی سواال

 فکر کنید آقای محترم.

 

 دهد:رضا با مکثی بلند، متحیر جواب می

 جسارت نداشتم خانوم! من قصد-

اما جسارت کردید! سوال دیگه ای دارید بپرسید، اما -

 لطفا در کمال احترام!
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 پرسد:رضا که انگار کمی حرصش گرفته، با طعنه می

تار شما ایرانی نیستید درسته؟ انگار که با لحن و گف-

ایرانی ها آشنایی ندارید که هر مدل صحبتی رو بی 

 .کنیداحترامی برداشت می

کنم به شما ربطی داشته باشه که اول اینکه فکر نمی-

ریشه ی من از کجاست. و دوم، سوال شما علنا این 

رسوند که من دارم دروغ میگم. این هیچ منظور رو می

 ربطی به لحن صحبت و ملیت نداره. 

 

جنگیدند و با زبانشان به هم نیش نشان میبا چشما

 زنند. می

مله ی به شما ربطی نداره رو شید و جاگه ناراحت نمی-

تونم تونم بپرسم این ماهان خان رو مینمیگید می

 چطور مالقات کنم؟
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زند. خوب توانسته اعصابش را آتی در دلش قهقه می

عصبانیت پر تحریک کند! صورت مرد رو به رویش از 

از خط و خطوط در هم رفته شده و قفسه ی سینه اش 

 شود.سریع باال و پایین می

 

 ندسیاه ق#

 540پارت#

 

گفتم که... فعال تهران نیست. شما شمارتون رو برام -

کنم و شماره رو بگذارید، من باهاشون صحبت می

میدم بهشون. دوست داشتن باهاتون تماس 

 هست؟ گیرنن. سوال دیگه ای هممی
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گیرد از دختر سفت و سختِ به شدت رضا چشم می

اچگی جذابی که با شجاعت و بدون ذره ای دستپ

نگاهش می کند. در عین آنکه به شدت از زبان درازی 

اش حرص زده شده، اما جاذبه ی غیر قابل انکاری را 

 کند! از او دریافت می

خیر! واقعا خوشحال شدم از هم صحبتی با بانویی -

 ما! روز بخیر!مثل ش

 

نیش کالمش به اندازه ی کافی زهر دارد و همین باعث 

ی روی لب های آتی پدیدار شدن نیمچه لبخند

شود. لبخندی که از چشم مرد کنار دستش دور می

 ماند!می
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رضا کارتش را روی داشبورد انداخته و بدون 

شود. آتی منتظر صدای خداحافظی از ماشین پیاده می

کشد که این صدا را به د و طولی نمیمانکوبش در می

شنود و لبخند کل صورت قوی ترین شکل ممکن می

 کند.پر میدخترک را 

 

بیند که مرد دستش را برای از آینه ی جلوی ماشین می

کند و شوند بلند میماشین هایی از با سرعت رد می

زند و ایستد. استارت میهیچ ماشینی برایش نمی

افتد، زیر لب به آرام ترین شکل یهمانطور که به راه م

 کند:ممکن زمزمه می

ی نه به اندازه ی شاید تو و اون جغله زرنگ باشید، ول-

 من!
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ایستد و با برداشتن چند خیابان جلوتر، کناری می

شود. چند قدم از ماشین گوشی اش از ماشین پیاده می

گیرد. طول فاصله گرفته و شماره ی ماهان را می

دای ماهان در گوش هایش بنشیند اما کشد تا صمی

کند که نشیند! اعتراف مینشیند خوش میوقتی می

 بح دلش برای این صدا عجیب تنگ شده بود.امروز ص

-Mi sei mancato molto دلم برات تنگ شده(!

 بود!(

 

جمله ی ایتالیایی ماهان چقدر در نظر آتی مضحک به 

 بایی!رسد! او و دلتنگ شدن؟ چه محالِ زینظر می

 دل من هم همینطور. خوبی؟-

خوب بودنم بستگی به چیزی داره که تو بخاطرش -

 ر جدید؟زنگ زدی! خب
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تواند برای پرسیدن یعنی بعد از سالها رفاقت، نمی

حالش به او زنگ بزند؟ جواب سوال مشخص است. 

نه! چون از وقتی که به یاد دارد، فقط برای پیش بردن 

 ط گرفته اند.اهدافشان با یکدیگر ارتبا

اون پسره... رضا مولدیان. رفیق دست و پا چلفتی -

 یزدان... اومده بود سراغم. 

 

 کند!ماهان هم درست شبیه به آتی، اصال تعجب نمی

 خب؟! -

خواست با تو حرف بزنه. و یه سری اطالعات ازت می-

به دست بیاره. سراغ لیال رو هم گرفت. گفتم که 

 شناسمش.نمی
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 :�🌺�قند سیاه

 قندسیاه #

 541پارت#

 

 نیشخندش چقدر پر تمسخر است!

 کنن با احمق طرفن؟چرا فکر می-

اقعا کار اونا نیست ماهان! من از همه ی شاید و-

تونستم باهاش یزدان و افرادم و هرچیزی که می

اطرافیانش و حتی اون دختره... سروین پایدار رو  زیر 

واقعا دنبال دارن دنبال نظر بگیرم استفاده کردم. اونا 

گردن. حتی پدر خونده ی یزدان برای گم شدن لیال می

کنی که تو داری با بد دخترش سکته کرده! گمون نمی

بینی بیش از اندازت کارمون رو عقب میندازی؟ ما 
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تونیم جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم روی یزدان، می

 جاهای دیگه دنبال لیال بگردیم.

 

رد کسی بگوید کار تو اشتباه است. ماهان خوش ندا

داند اما باز هم حرفش را این را آتی به خوبی می

 ر عجیب شجاع است!زند چون این دختمی

 خوای به من بگی چی درسته و چی غلط؟تو می-

اگه من نزدیک ترین آدم به توام، پس باید یه -

جاهایی که تحت فشاری کمکت کنم. نه؟ همه ی آدمها 

 نهایی نتونن درست فکر کنن!ممکنه یه زما

 

 شود. صدای ماهان تیز و خشن می
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همیشه تونم درست فکر کنم. من اما من همیشه می-

 . مثل اینکه یادت رفته!گیرمبهترین تصمیم رو می

 

کند یک روز باالخره این غرور آتی با خودش فکر می

 بیجا سر ماهان را به باد خواهد داد!

قدمی ما! به نظرت اگه لیال  ببین، یزدان رسیده به یک-

پیش یزدان بود، یزدان دیگه نیازی به اینکه دنبال من 

تونست خیلی راحت لیال رو ! میو تو بگرده داشت؟ نه

راضی به اعتراف پیش پلیس کنه و حکم جلب تورو 

گرده تا بگیره. به همین راحتی! ولی اون داره دنبالت می

یکم دست از  به واسطه ی تو لیال رو پیدا کنه. کاش

 یکدندگی برداری و لجبازی رو کنار بذاری! 
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 با نگاهش ماشین هایی که به سرعت از کنارش گذر

کند و منتظر گفتن حرفی از جانب کنند دنبال میمی

ماند. ماهانی که عجیب سکوت را ترجیح ماهان می

 داده! 

 خوای بگی؟ چیزی نمی-

ر. بگو که با این وکیله... رضا مولدیان... قرار بذا-

خوای یه سری اطالعات از من بدی بهش. می

تونی کاری کنی که تا گیجشون کن آتی. مطمئنم که می

مدتها دور خودشون بچرخن. سعی کن به رضا نزدیک 

 دونم که توش استادی!بشی. می

 

گوید و ماهان چه فشارد. او چه میلب روی هم می

 ت!دهد! انگار اصال متوجه حرف هایش نیسجواب می

 که چی بشه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟-
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خریم. اگه لیال پیش یزدانه و یزدان برای وقت می-

ری دست نگه داشته، پس شاید دنبال چیز انجام هر کا

مهم تریه. باید بفهمیم چی تو سرشه و وقت داشته 

 باشیم برای پیدا کردن لیال.

 

 قندسیاه #

 542پارت#

 

کند رسد! احساس مینمیبو های خوبی به مشام آتی 

دهد! لیال کسی ماهان دارد همه را به ته جهنم هل می

که اگر دهان باز داند ست که چیز هایی از ماهان می

کند، دودمان ماهان را به باد خواهد داد! و حاال... لیال 

داند کجاست! تنها سوالی که ذهن نیست و کسی نمی

خیلی  آتی را مشغول کرده این است که چرا ماهان
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وقت پیش از شر لیال خالص نشد؟ چرا گذاشت او زنده 

 بماند؟ چه رازهایی وجود دارند که ماهان به او نگفته؟

 

ما باید هر لحظه آماده ی رفتن باشیم ماهان. کار داره -

 سخت میشه. امیدوارم حداقل متوجه این باشی!

 

پیچد، رگه هایی از صدای ماهان که در گوشش می

 خشم دارد! 

 کنم!میدون رو خالی نمی من-

 

آتی آدم عصبی شدن نیست! اما ماهان... ماهان با طرز 

 !کندفکرش همیشه آتی را عصبی می
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خوای تو این کشور به چه قیمتی؟ به چه قیمتی می-

بمونی و این بازی رو ادامه بدی؟ مرگمون؟ اگه به فکر 

خودمون نیستی به فکر اون بچه باش! ستاره بعد از 

 یچکس رو نخواهد داشت! من و تو ه

 

این اطمینان ماهان به خودش، گاهی عجیب دلگرم 

 کننده و گاهی عجیب تر، خوف انگیز است!

قرار نیست اتفاقی بیفته. کتایون و بهرام رو هم از -

گرده زندان بیرون میارم. خیلی زود ستاره بر می

 پیششون. جای ستاره پیش ما هیچوقت امن نیست! 

 

گیرد و کالفه چشم روی هم میدستش را به سرش 

گذارد. حرص دارد! از مرد پشت خط که فقط به می
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دهد، عجیب میخودش و افکار مالیخولیایی اش بها 

 حرص دارد!

تا کی قراره ادامه بدی؟ این خودزنی، این خود آزاری -

 تا کجا ادامه داره؟

 

خورد و لرزی بدنش را سوز سرد به صورتش می

داد سوار شدن را به رضا نمی گیرد. کاش پیشنهادمی

تا حاال با خیال راحت در ماشین با تلفن صحبت کند و 

شنود نگذاشته باشد نگران  از آنکه مبادا رضا در ماشین

 نباشد!

تا وقتی که همه چیز رو نابود کنم! اون موقع شاید -

 برگردم به جایی که بهش تعلق دارم!

 

 زند!می ست که ماهان از آن حرفقطعا استکهلم جایی
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 ماهان...-

 

صدای آتی غم دارد! دلش برای مردی که خودش را 

 که خون جلوی چشمانش راگم کرده، برای کسی 

بیند، گرفته، برای او که هیچ چیز جز گرفتن انتقام نمی

 سوزد!سوزد. بد هم میمی

شاید این سوال از زبون منی که خودم برای گرفتن -

اومدم یکم بی معنی باشه انتقام خون پدرم به ایران 

ولی... به نظرت کسی که داری بخاطرش این کارارو 

 نی راضیه؟کنی، به اینکه اینطوری خودت رو نابود کمی

 

برد تا ماهان جواب آتی را با صدایی محکم و زمان می

 قاطع بدهد.



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دونه من کنه چون میآسو همیشه به من افتخار می-

 گیرم!بهترین تصمیم رو می

 

 یاه قندس#

 543پارت#

 

 سروین#

 

تو به اشک اجازه دادی توی چشم بشینه، تا غرورمو "

 "شکستم گفتی عاشقی همینه
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شود و من همانطور که لوزیون پخش میصدای ابی از ت

کنم، چشم در ظرف گود و شیشه ای خیار خورد می

 خوانم. بسته و بلند بلند با او می

 

ی، گفتی گفتی اما دل ندادی، گفتی اما دل نبست"

 "عاشقت نبودم، ساده بودی که شکستی.

 

دهم و موهای سرم را هماهنگ با آهنگ تکان تکان می

کنم که دارند در هوا باال و س میدم اسبی ام را احسا

 شوند. پایین می

 

در حال و هوای خودم هستم و چشم بسته خیار درون 

کنم کنم که احساس میدستم را نگینی خورد می

کنم و با دیدن بتام شنوم. چشم باز میصدای خنده می
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درست آن طرف اپن و چند سانتی متری صورتم، 

عمیق را در کشم. سوزشی ترسیده هین بلندی می

 کشم:کنم و سر بتام جیغ میانگشتم احساس می

 تو کی اومدی؟ زهر ترکم کردی کثافت! -

 

بتام هر هر کنان، دستش را برای برداشتن یکی از 

کشد و خیارهای پوست گرفته ی داخل سینی جلو می

 گوید:می

واال این کنسرتی که جنابعالی گرفته بودی و خونه رو -

، من اگه اینجا عربده هم گذاشته بودی رو سرت

فهمیدی اومدم تو خونه. صدای درو کشیدم نمیمی

 چجوری نشنیدی؟
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گذارد جواب سوزش بیش از اندازه ی انگشتم، نمی

کشم و آه از نهادم بدهم. نگاهم را پایین میبتام را 

 شود. انگشتم را بریده ام!بلند می

 

 گذارم و بهچند برگ دستمال کاغذی روی انگشتم می

بتامی که متوجه زخم انگشتم شده و دارد اپن را دور 

 گویم:زند تا سمتم بیاید میمی

چیزی نیست. تو برو دستات رو بشور. با این دستای -

خیار که خوردی، حداقل دیگه به جایی دست کثیف 

 نزن. جوراباتم بنداز تو سبد حموم لطفا!

 

 گیرد:دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال می

مامان بزرگه. شما فقط مارو نزن هرچی بگی  چشم-

 اطاعت میشه.
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 روم.چشم غره ی تپلی سمتش می

ببین تا نیومده بودی چقدر داشت بهم خوش -

 اومدی زدی همه چیو بهم ریختی. گذشت، تا می

 

کند. چسب زخمی بتام خنده کنان آشپزخانه را ترک می

د زنم و مشغول درست کردن مابقی ساالبه انگشتم می

زنم و وقتی شوم. سری هم به غذا میشیرازی می

 کشم.بینم برنج دم آمده غذا را میمی

 

شویم. از آید کنار هم مشغول خوردن میبتام که می

پرسد و جواب من مثل تمام این دو هفته  سوال میلیال

 یک چیز است!
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 "پیداش نکردن."

 

شود. و بتام مثل تمام این دو هفته دمغ و گرفته می

دانم که کراش سفت و سختی روی لیال زده و شاید می

کند لیال از خانه فرار مثل خیلی های دیگر گمان می

 کرده!

 

 قندسیاه #
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نشیند و تام روی مبل جلوی تلوزیون میبعد از شام ب

کنم. همانطور که دارم من کمی آشپزخانه را مرتب می
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 کشم خطاب به بتامروی کابینت ها دستمال می

 پرسم:می

 راستی بتام... با بابا اینا حرف نزدی تو؟ -

 چرا امروز بهشون زنگ زدم.-

 

گیرد. از ترس آنکه نکند عسل یا مادرش قلبم تپش می

مان یا بابا زنگ نزده باشند، چند روزی ست که به ما

 حتی نتوانسته ام زنگ بزنم.

 گفتن؟ حالشون خوب بود؟خب؟ چی می-

حرفی زده یا نه، فکر  اگه نگران اینی که عسل-

گفت. کنم چیزی گفته باشه. اگه چیزی بود بابا مینمی

ولی بازم بهت هشدار میدم فعال بحث خواستگاری و 

کشی. چیزی از دعوای شب یلدا این چیزارو پیش ن

خواد بیاد نگذشته سروین. بخوای به بابا بگی یزدان می
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 کنه، که مطمئن باشخواستگاری، نه تنها مخالفت می

 یه شری هم درست میشه. فعال دست نگه دار!

 

گیرم تا بتامی که مقابل تلوزیون پشت اپن قرار می

 ببینم.نشسته و سرش را در گوشی اش کرده را 

 تا کی؟-

 

 کند.کشد و نگاهم میسرش را باال می

تا هروقت که این قضیه برای بابا کمرنگ بشه. االن -

ل هم فهمه حرفای اون شب عساگه بهش بگی می

 راست بوده، اونوقت خر بیار باقالی بار کن.
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گیرم. اگر بابا هیچوقت موافقت نکند لب به دندان می

 شوند. هم فشرده میچه؟ از تصورش پلک هایم روی 

 غصه نخور خاله سوسکه! درست میشه!-

 

 کنم. لبخندی مطمئن به لب دارد.نگاهش می

یده. منم شما فقط جا نزنید، بابا هم باالخره رضایت م-

 پشتتم. پس غصشو نخور.

 

به یاد ندارم که هیچوقت پشتم را خالی کرده باشد! 

 چقدر خدا من را دوست دارد که برادرم اوست!

 خورم. تو رو دارم اصال میشه غصه بخورم مگه؟ینم-
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اندازد و با خودشیفتگی و نیش باز جواب ابرو باال می

 دهد:می

غصه بخوره یعنی نه خب! اصال هرکی منو داره اگه -

 ناشکری کرده. نعمت بزرگ تر از من؟

 

کنم. در همین ای حواله اش می "مسخره"خندم و می

افتد. وشن گوشی ام میگیر و دار نگاهم به صفحه ی ر

زند. نگاهی به بتام که دوباره سر یزدان دارد زنگ می

اندازم و به شکلی که مشکوک در گوشی اش کرده می

کنم اما میانه ی راه اه کج مینباشد، سمت اتاقم ر

 شود. تماس قطع می
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نشینم. بندم و روی تختم میدر را پشت سرم می

وتیف پیامکش خواهم شماره اش را بگیرم که نمی

 افتد:باالی صفحه می

 "به صدات احتیاج دارم"

 

آیند و قند کیلو کیلو در لب هایم از دو طرف کش می

د که پیام بعدی گذرشود. ثانیه ای نمیدلم آب می

 آید.می

 "به دیدنت ولی بیشتر"

 

 قندسیاه #
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شود. دلم هم! دیروز به او گفته بودم لبخندم جمع می

بهتر است مدتی کمتر یکدیگر را ببینیم و حاال... که 

یزدانِ همیشه کم توقع و ساکت، به صدا در آمده! چه 

 بگویم به او؟ چطور دلش را آرام کنم؟

 

آید. برای زنگ زدن باال آمده بود، پایین می انگشتی که

به بتام قول داده ام که رفت و آمدم را با یزدان کمتر 

مان عادت دیدار های هر روزهکنم و این مرد انگار به 

 دانم در جوابش چه بگویم! کرده و من حاال نمی

 

میان زنگ زدن و پیام دادن مرددم که یک مرتبه فکری 

 کنم:یزدان تایپ می زند. برایبه سرم می

 "بیا واتساپ."
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به محض آنالین شدنش، تماس تصویری گرفته و 

صورتی همانطور که چهار زانو روی تخت نشسته ام، با 

کنم پر از خنده و نشاط باشد، به که تمام تالشم را می

زنم. وقتی چهره ی خسته اش تمام صفحه زل می

ش بوده فهمم چقدر دلتنگگیرد، تازه میتصویر را می

 ام!

 

ذوق زده و پر از خنده دستم را جلوی صورتم تکان 

 دهم:می

 یزدان! سالم!-

 

زند اما میلبخند ندارد. صورتش خستگی اش را فریاد 

نگاهش... وای از نگاهش که حتی از پشت صفحه ی 

 سرد گوشی هم آهنربا دارد!
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 سالم قندکم. -

 

ر گیرد و ذوق و شوقم بزرگ تلبخندم جان بیشتری می

شود! اینکه با وجود خستگی اش باز هم مهربان می

 کند!است، چقدر برایم دوست داشتنی ترش می

تونیم همو اینجوری میدیدی چه فکر خوبی کردم؟ -

دونم تو زیاد از این چیزا خوشت ببینیم. البته که می

نمیاد، ولی خب مجبوری تحمل کنی چون من دلم 

 واست...

 

دهم و با حالت بامزه ن میسر انگشت اشاره ام را نشا

 گیرم:ای وراجی ام را از سر می

اینقد شده. باید اینقدر نگات کنم تا یکم دلتنگیم -

 ه بد اخالق اخمو تموم شه. فهمیدی؟واسه توئ
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شوند و لب هایش آرام آرام باالخره اخم هایش باز می

آیند. مثل همیشه با نگاه خیره اش و این از هم کش می

زاران جمله برایم پشت هم ردیف سکوت عمیق، ه

کند. جمالتی که شاید گوش هایم نشوند، اما قلبم می

گفته بودم که کند! به گمانم قبال هم احساسشان می

 کند. این مرد با نگاه کردن هایش، قلبم را لمس می

 چقدر خوشگل شدی!-

 

گذارم و چشمانم را درشت دستم را روی لپم می

 کنم.می

وشگل؟ دیگه لباس گل گلی و یزدان؟ عزیزم؟ خ-

صورت بدون آرایش که خوشگلی نداره. الکی پرروم 

 نکن!
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محتویاتش توانم حدس بزنم ماگی که ندیده می

چیست را از لب هایش جدا کرده و همانطور که پایین 

 دهد:آورد جواب میمی

 دونی دیگه!نمی-

 

 دهم.ابرو باال می

 چیو دقیقا؟-

 

 قندسیاه #
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را به جایی تکیه زده و سرش را به کف  دستش

دستش. با سری کج شده و لبخند محو و مهربان، 

 کند!عجیب و غریب نگاهم می

نکه وقتی اینطوری ساده و بدون آرایشی چقدر ای-

 خوشگلتری! اینکه...

 

دلم را برده و من را همانطور که مشتاق به لب هایش 

 زل زده ام، در انتظار گذاشته!

 خب؟-

 

 دهد.طنت ابرو باال میپر شی

 ولش کن. پررو میشی! دیگه چه خبر!-
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لب های جمع شده و نگاه خصمانه ام برایش خط و 

 کشند.نشان می

 اینجوریه آقا یزدان؟ باشه! نوبت منم میشه!-

 

ست درون آدم ها که سر به سر کسی این چه مرضی

برند؟ گذارند و از آن لذت میکه دوستش دارند می

چنین مرضی دارد که دارد اینطور با لذت یزدان قطعا 

 کند!نگاهم می

 

دهد و من کمی خودش را در جایی که نشسته تکان می

به این طریق پیانوی پشت سرش را ببینم. توانم می

 پس در سالن نشسته!

چیزی خوردی؟ امروز مثل اینکه خیلی کار داشتی. -

 خستگی از چشات میباره.
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 کشد.دستی روی چشمش می

م غذا از دیشب مونده بود گرم کردم خوردم. آره. یک-

از هشت صبح تا نه شب سر کار بودم. همین یه 

 ونه. سِروین...ساعت پیش تازه رسیدم خ

 

ست که لبخندم را جمع صدا زدنش یک طور عجیبی

 کند.می

 جانم...-

 این روزا یه جوری ام!-

 

 .دهممتعجبانه جواب می

 یعنی چی؟-
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ریزه. تپش قلب یه ثانیه ین میمدام دلم هوری پای-

 کنه. دلم...ولم نمی

 

 کشد.کند و لبش را در دهانش میمکث می

خواد. دوست دارم این خونه میدلم بودنت رو توی -

همینجا باشی همش چشمم بهت باشه تا خیالم راحت 

 باشه.

 

زنم دلشوره اش از چه چیز باشد! لیال گم حدس می

آنکه بالیی هم سر من  ترسد ازشده و حاال یزدان می

 بیاید. 

کنن. که حالت رو کارایی رو انجام بده که آرومت می-

کنن. منظورم اینه می کنن یا حواست رو پرتبهتر می
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تونی خودت رو با چیزی سرگرم کن تا کمتر که... تا می

 فکر و خیال کنی و غصه بخوری.

 

زند و با سری کج دوباره سرش را به دستش تکیه می

 کند.گاهم میشده ن

 دونی اسمت رو چی سیو کردم؟می-

 

 دانم!فکر کردن ندارم! قطعا می

 قندک؟-

 

 دهد.ابرو باال می

 بعدی؟حدس -

 خانوم دکتر؟-
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 خندد.می

 نه! حدس دیگه ای نداری؟-

 

هیچ حدسی ندارم چون از یزدان بعید است با صفت 

 دیگری من را سیو کرده باشد!

 

 قندسیاه #
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 گوید:دهم میا که به چپ و راست تکان میسرم ر

یه اصطالح یونانی هست برگرفته از افسانه ها، به -

 نِپِنته.اسم 
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 دهم.گیج و متعجب جواب می

منو به این اسم سیو کردی؟ چه معنی میده این اسم -

 اصال؟

 

 کند:با لحنی خاص و تاثیر گذار نجوا می

فراموش به معنی چیزی که باعث میشه غم و رنج رو -

 کنی.

 

دیگر نیازی نیست که چیزی را توضیح بدهد! خیلی 

یشنهاد دادم فهمم. من به او پخوب منظورش را می

کاری بکند که به غم هایش کمتر فکر کند و او گفت تو 

را به همین نام در گوشی ام ثبت کردم ام! من چیزی 
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شود او غم هایش را فراموش کند هستم که باعث می

 ها فکر کند؟یا کمتر به آن

 

احساس عجیبی دارم! حالی شبیه به غرور، شبیه به 

 شوق، شبیه به بغض!

که پیام دادی گفتی بهم احتیاج  برای همین بود-

 داری؟

 

کند. انگار آسمان چشم نگاهش حال عجیبی پیدا می

 شوند.هایش ابری می

آره. و تو هم باهام تماس تصویری گرفتی تا ناراحت -

کنی واسه خوشحال اهی پیدا مینباشم. همیشه یه ر

 کردم؟کردنم. به نظرت نباید تو رو نِپِنته سیو می
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تی شدن بغض کرده ام! لب هایم از از شدت احساسا

شوند اما برعکسِ من، یزدان امشب به هم باز نمی

 حرف افتاده.

 ولی خب... از این پشت نمیشه بوت کرد!-

 

 دارد!چقدر این جمله، در عین عاشقانه بودن حسرت 

کنیا! هی آقا یزدان، امشب زیادی داری دلبری می-

 حواسم بهت هست!

 

تشر آمیز پر خنده ام، لبخند اخم مصنوعی و صدای 

کند. اگر کسی از من محو آرامش را پر رنگ تر می
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بپرسد آرامش بخش ترین چیزی که در زندگی ات 

 زنم.دیده ای چیست، قطعا صورت یزدان را مثال می

 شب یه کاری کنم که چند ساله نکردم!خوام اممی-

 

افتد. چشمم به شوند و مغزم به کار میچشمانم ریز می

خورد و با حدسِ چیزی که به ذهنم شت سرش میپ

 افتد.کند، میان لب هایم فاصله میخطور می

 نگو که...-

 

 گوید:شود و میاز جا بلند می

 خوام واست پیانو بزنم. فقط واسه تو!آره. می-
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دان پیانو زدن را با لیال یاد گرفته بود. از یازده یز

از مرگ سامان سالگی تا وقتی که سامان مرده بود! بعد 

دیگر ننواختند! هیچکدامشان! بارها از یزدان خواسته 

بودم برایم بزند و او قبول نکرده بود اما... امشب چرا؟ 

ست. یک حال غریبی یزدان امشب یک جور دیگری

کسانی شده که انگار قرار نیست فردا دارد! شبیه به 

 زنده باشد.

 

ک در گیرد، در حالی که اشپشت پیانو که قرار می

خندم! دوربین گوشی را به چشمانم حلقه بسته، می

کند که به طور کامل در صفحه باشد. شکلی تنظیم می

در یک تصمیم لحظه ای، فیلم گرفتن از صفحه ی 

یزدان در حالی که  کنم و همان لحظهگوشی را فعال می
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سر به زیر انداخته و نگاهش به کالویه های پیانوست، 

 ند.کشروع به نواختن می

 

شوم! در نوازد و من... غرق مینوازد و مینوازد و میمی

نُت به نُتِ ترکی که نواخته، در حسی که آوای 

غمگینش دارد، در آرامشی که همین صفحه ی چند 

ه و در نگاه آرام و لبخند اینچی به روح و روانم بخشید

 نوازد!گرم مردی که گفت فقط برای من می
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کنی سه ساعته؟ مگه من عالف توام؟ تا چیکار می-

 پنج مین دیگه پایین بودی که هیچی، نبودی رفتم!

 

گویم و تماس را این را در حالی به فرد پشت خط می

فجار قرار دارد و معده کنم که سرم در مرز انقطع می

ای که از صبح هیچ چیز قبول نکرده تا آخرین حد 

بدن درد و نشستن پشت  کشد.ممکن خود تیر می

فرمان و منتظر رضا ماندن هم کالفگی ام را دو چندان 

کرده اند و امیدوارم خدا امروز را با بد عنقی و بی 

 اعصابی من به خیر کند!

 

بوی عطرش آنقدر  شود،آید و سوار میرضا که می

پیچد که حالت تهوع شدید و یک باره زیر بینی ام می
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دهم و با حرص نگاهش می گیرم. شیشه را پایینمی

 کنم.می

 داریم میریم عروسی احیانا؟-

 

همانطور که سایبان را پایین داده و یقه ی پیرهنش را 

 دهد:کند، حواس پرت جواب میدر آیینه صاف می

 ی...آره... میریم عروس-

چی میگی رضا؟ سرم داره میترکه! خوبه یه ساعت -

این عطر شخمیتو پیش که زنگت زدم گفتم. بعد تو باز 

با این بوی تندش خالی کردی رو کل هیکلت؟ واقعا که 

 یه انگل به تمام معنایی!
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اصال انگار در این دنیا نیست! موهایش را در آیینه 

 دهد:کند و با کمال خونسردی جواب میمرتب می

پیرمرد شدی دیگه یزدان. تحمل هیچیو نداری فقط -

 زشته دیر برسیم.زنی. روشن کن بریم دیر شد. غر می

 

کنم. سه ساعت من را در هاج و واج نگاهش می

ماشین کاشته تا به قر و فرش برسد و حاال حرف از 

 زند؟دیر شدن می

 

تنها سری از روی تاسف برای او نه، بلکه برای خودم 

دهم و ماشین را با اعصابی خراب روشن کرده میتکان 

که رضا باالخره رانم افتم. آنقدر بد و سریع میو راه می

وقتی با بوق کشیده ای از میان دو ماشین الیی 

 آید.کشم صدایش در میمی
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اومدی. خودم تنهایی چته تو؟ حوصله نداشتی نمی-

 رفتم.می

 

طعنه  چشم غره ی پر مالطی حواله اش کرده و با

 گویم:می

اینجوری که مشخصه جنابعالی واسه چیز دیگه ای -

دم کارو بدمش دست تو، داری میری سر قرار. ترسی

توام جای اینکه مخ دختره رو به کار بگیری یه جای 

 گرفتی.دیگشو به کار می

 

 گیرد.خنده اش می

یزدان تو چقدر بیشعور شدی! من چیکار دارم به -

 جاهای دیگش؟
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کنم که نیشش بسته ی و تیز نگاهش میآنقدر جد

 شود.می

که خواد رنگ کنی خب؟ همون صبح دیگه منو نمی-

کردی ازش فهمیدم چه زنگ زدی اونجوری تعریف می

 خبره!

 

 دهد:با تمسخر جواب می

 کردم دقیقا؟چجوری تعریف می-

خوای بهت بگم چجوری؟ آب از لب و لوچت آها می-

ضا... این دختره هرچقدرم آویزون شده بود! ببین منو ر

داف، هرچقدرم خفن، هرچقدرم خوشگل و لول باال، به 

 خوره خب؟نمیدردت 
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 قندسیاه #

 549پارت#

 

بغ کرده به بیرون خیره شده وقتی متمسخر جواب 

 دهد:می

نه داداش تو زیادی جدی گرفتی، وگرنه چیزی هم -

 باشه در حد یه الس و لیسه! 

 

 کوبم.مان میآرام اما پر حرص، روی فر

فهمی؟ یعنی یه بابا بفهم! طرف طرفه ماهانه! می-

خودش. یعنی با همون الس و لیس چیزیه شبیه 

نفهمی از کجا خوردی. یعنی  بافتت به هم،یجوری می
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کنه که انگشت به دهن یهو یه جوری بدبختمون می

 بمونیم. اصال نیازی نیست تو بیای تو. بمون تو ماشین.

 

 ید.آتحملش سر می

یعنی چی یزدان؟ فکر کردی با سی سال سن اینقدر -

خواستی تنهایی بری مرض یاز خود بی خودم؟ اگه م

 داشتی به من گفتی بیام؟

 

گزم و برای ماشین جلویی بوق کشداری لب می

کشد و در حالی که به سرعت از زنم. کنار میمی

 زنم:شوم، متفکرانه لب میکنارش رد می

 تنها باهاش حرف بزنم! پشیمون شدم، باید-
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 میزی که امروز صبح رزرو کرده ام دقیقا کنار شیشه

نشینم و های سرتاسری کافه قرار گرفته. پشت میز می

به خیابان شلوغ و پر رفت و آمدی که از پشت شیشه 

مانم.   چند دقیقه که در ها قابل رویت است خیره می

اخته و همان حالت می گذرد، نگاهی گذرا به ساعتم اند

 غرم:زیر لب می

یعنی بیست دقیقه پیش قرار داشتیم! هنوز تشریفش -

 نیاورده. رو

 

لحظه ای با فکر به آنکه نکند آمده باشد و من دیر 

زنم. پسرک رسیده باشم، پیش خدمت را صدا می

جوان الغر اندامی که موهایی فرفری دارد سر میز 

 پرسم:شود. میحاضر می
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خودم و خانوم افشار رزرو کرده من این میز رو برای -

 بودم، قبل از من ایشون نیومدن؟

 

دهد اما حواس من پی وابم را میپیش خدمت ج

ست که از در کافه داخل آمده. چرا احساس دختری

 کنم خود اوست؟می

 

پیش خدمتی که گفته قبل از شما کسی نیامده سمت 

دختر سیاه پوش و خوش استایلی که نگاهش را میان 

رود. صبحتی چرخاند میا و آدم های دورش میمیز ه

کشد که پیش ی نمیشود و طولمیانشان رد و بدل می

خدمت دستش را طرف من و میزی که پشتش نشسته 

افتد. حاال دیگر گیرد و نگاه دختر به من میام می

 شوم که خود اوست! آتنا افشار!مطمئن می
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در همان  شوم.رسد، از جا بلند میوقتی نزدیک میز می

کنم که او را جایی دیده ام. جذاب نگاه اول احساس می

 ر! همانطور که رضا گفته بود!است و چشمگی

 سالم. -

سالم. من با آقای مولدیان قرار داشتم. اما گفتن که -

 این میز رزرو شده!

 

کند. انگار که لهجه داشته یک طور خاصی صحبت می

 باشد!

 بفرمایید بشینید. من موکلشون هستم. یزدان کیانی.-

 

 قندسیاه #
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مغرورش و طرز صحبت آرامش از تمام حرکاتش، نگاه 

 بارد.مودبانه اش می

از آشناییتون خوشبختم آقای کیانی. آقای مولدیان -

 کی تشریف میارن؟

 

 زنم.لبخند کجی می

نمیان. قرار بر این هست که به جای ایشون من -

 .باهاتون یه صحبتی داشته باشم

 

 اندازد.یک تای ابروی کشیده اش را باال می

 من در خدمتم. عجب! باشه مشکلی نیست.-
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 کنید؟تونم بپرسم چرا دارید این کار رو میمی-

 

 بینم.رگه های باریکی از تعجب را در چهره اش می

 کدوم کار؟-

 به ما! کمک-

 

کشم و او با آرامشی کند. منو را سمتش میلب کج می

 دهد.را میعجیب جوابم 

 برای کمک به شما و وکیلتون نیست. برای خودمه!-

 خودتون؟!-

 

 حاال هر دو ابرویم باال رفته. 

 بله. ماهان نامزدمه و من باید بفهمم دورم چه خبره!-
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به یکباره صحنه ای در پس خاطراتم به نمایش در 

آید. شب آخری که به قمارخانه رفتم و ماهان را می

عنوان پارتنرش همراه داشت.  دیدم، دختری را به

بود که رو به  کسیکنم شبیه به دختری که احساس می

 کند.رویم نشسته و با جسارت نگاهم می

 

 به گمونم شما به وکیلم گفته بودید ماهان دوستتونه!-

 

آید و جوابی که پیش خدمت برای گرفتن سفارشات می

باز  افتد. بی آنکه منو راخواهد بدهد به تعویض میمی

دهد. پیش خدمت که کافه الته سفارش می کند،

د از سکوت طوالنی نگاه از منظره ی بیرون رود، بعمی
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از کافه برداشته و سیاهی چشمانش را به چشمانم 

 ریزد.می

دروغ گفتم. یکم ترسیده بودم و نگران بودم که کار -

 خالفی کرده باشه و پای منم گیر باشه. 

کنار گذاشتید و نسبتتون با و چرا االن ترستون رو -

 ایشون رو گفتید؟

 

ریزد. هیچ کدام از ز نگاهش میجرات و جسارت ا

آورد اجزای صورتش، صدایش، جمالتی که به زبان می

و نگاه مستقیم و خونسردش، ذره ای احساس ترس و 

 کنند!وحشت منتقل نمی

خوام بفهمم دورم چه خبره. قطعا ماهان گفتم که. می-

این پرونده خیلی براتون مهمه که رد من و ربطش به 
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ه از من به ماهان برسید، اینطور رو زدید تا با استفاد

 خوام سر از کار نامزدم در بیارم. نیست؟ من فقط می

 

تک خنده ی تمسخر آمیزم، ابروهایش را به یکدیگر 

کنند. اگرچه صدایش همچنان پر از آرامش نزدیک می

 است!

 حرف خنده داری زدم؟-

 

کنم و لبخند تمسخر آمیزم را وسعت لو صاف میگ

 دهم.می

 خیر! نامزدتون االن کجاست؟-

 

 قندسیاه #
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بی اهمیت نگاهش را از من گرفته و دوباره به منظره ی 

دوزد. چرا حتی ذره ای از سواالتم و پشت شیشه می

 شود؟!تمسخر صدایم عصبانی نمی

دم؟ شما نه به نظرتون باید به سوالتون جواب ب-

ید! خوامشخصه کی هستید نه مشخصه دقیقا چی می

 ترجیح میدم اول صحبتاتون رو بشنوم!

 

کشم. حاال من تماما یزدانم! یزدان بدنم را جلو می

اخمالودی که جدی و مصمم به دختر آن طرف میز زل 

 کند زیادی باهوش است!زده. دختری که احساس می

بط طرف مقابلشون جدیدا مد شده که نامزدا با روا-

 مشکلی ندارن؟
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کند. چشم هایش را باریک میگردن سمتم چرخانده و 

 نیشخندم پر از حرص و تمسخر است!

 شم.منظورتون چیه؟ یعنی چی اصال؟ من متوجه نمی-

کنم. شید؟ اشکالی نداره. متوجهتون میمتوجه نمی-

 شناسید؟شما احیانا لیال رو نمی

 

بی هیچ حس و حالتی. انگار کند. فقط و فقط نگاهم می

 شده!فهمیده دستش بدجور رو 

شناسید. کسی که ماهان باهاش رابطه قطعا می-

داشته. و شما هم از رابطشون خبر داشتید. اینطور 

 نیست؟
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شود و کیفش را روی با آرامش از پشت میز بلند می

شود! در کمال اندازد. پوزخندم زهردار تر میکولش می

 بندد.گ را میآرامش دارد فلن

خواید فرار یچیشد خانوم؟ جوابی ندارید بدید م-

 کنید؟

 

کند و پر از جدیت، اخم های لب هایش را جمع می

دهد. همچنان در لحنش درهم کشیده اش را نشانم می

 بینم!چیزی جز آرامش نمی

من چیزی به شما بدهکار نیستم آقا. ولی شما با من -

ید. فکر کنم اومدنم به کنشبیه به طلبکار ها صحبت می

 بخیر. اینجا اشتباه بود. روزتون
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کشد، چیزی را که باید صندلی اش را که عقب می

 گویم:بگویم، باالخره می

زیاد به خودتون زحمت ندید برای پیدا کردن لیال، اون -

 پیش منه!

 

شوم او را بهت زده کنم! توقع گفتن باالخره موفق می

 چنین چیزی را نداشت، نه؟!

بشین. هنوز حرفام تموم نشده خانوم آتنا افشار. -

خیلی حرفا دارم که باید بشنوی. بعدش با هم یه 

کنیم. اگه اشتباه نکنم تو معامله ی دو سر برد می

 عاشق معامله کردنی، نه؟

 

آنقدر  انگار گیج شده! حق هم دارد! آدمهای امثال او،

د و کننهمیشه برای همه چیز از قبل برنامه ریزی می
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خارج  آنقدر برنامه هایشان دقیق است، که وقتی چیزی

شود و افتد، سرگردان میاز نقشه هایشان اتفاق می

 شاید حتی تصمیم اشتباه هم بگیرند! 

تونی بشین دختر! حرفام شنیدنیه. وقتی شنیدی می-

تصمیم بگیری که معامله کنی، یا از همینجا راهت رو 

 بکشی و بری. بشین!

 

ر که هزاران سوال را با خود جا به جا نگاهش انگا

ی که با مکثی بلند، مردد سر جایش کند وقتمی

نشیند بی اراده نشیند. لبخندی که روی لب هایم میمی

 است. این تازه اول ماجراست! بازی تازه شروع

 ..جناب قندسیاه!شده.

 

 قندسیاه #
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 552پارت#

 

 

ن را بندم. فضای ماشیپشت فرمان نشسته و در را می

برداشته. نیم بوی عطر رضا، بوی سیگار و دود غلیظ آن 

بینمش که چشم بسته نگاهی سمتش انداخته و می

دانم که بیدار سرش را به پشتی صندلی تکیه زده. می

 است. االن برای من فاز شکست عشقی برداشته؟

 

دارم خالی پاکت سیگارم را که از روی داشبورد بر می 

 د ساکت بمانم.گذاربودنش دیگر نمی

رفتم این پاکت چیکار کردی رضا؟ من داشتم می-

 نصفه بود.
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بی آنکه چشمانش را باز کند، کف دستش را سمتم 

 کند. یک سیگار کف دستش قرار دارد.گیرد میمی

اینو نکشیدم. اومدم بکشم یادم افتاد وقتی بیای حتما -

 بهش احتیاج داری.

 

 شناسد؟ا میشوم! چطور اینقدر خوب من رمنگ می

 

کنم. پک اول ش میسیگار را از دستش گرفته و روشن

زنم که سر سیگار سرخ شود. دود را آنقدر محکم می

 پرسد:فرستم و رضا میغلیظش را بیرون می

 چیشد؟ خوب پیش رفت؟-
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 جوابم به سوالش، خیلی بی ربط است!

 سلیقت خوبه! -

 

 سکوتش کوتاه است.

 چی؟!-

 

 خندم.و خسته می کنم و آرامنگاهش می

 دختره رو میگم.-

 

کند و با تک خنده ای که چهره اش را میچشم ریز 

 کوبد.کند، به بازویم مشت میبامزه می

خیلی الشی ای! رفتی چشم چرونی؟ سروین خانومت -

 بفهمه ناراحت میشه ها!
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دهم و گیرم ابرو باال میهمانطور که از سیگار کام می

 زنم:دهم لب میوقتی دودش را بیرون می

 وس بازیا داره؟تو فکر کردی سروین از این ل-

 از کدوم لوس بازیا دقیقا؟-

 

دستی که الی دو انگشتش سیگار قرار دارد را روی 

گذارم و با دست دیگرم روی پلک هایم را فرمان می

خواهد. بعد از چهل و ساعت فشارم. دلم خانه را میمی

اعت خوابیده گذشته که شاید روی هم رفته پنج س

 نیاز دارم!باشم، بیشتر از هرچیزی به 

حسودی کردنای بیخود. اگه از زنی تعریف کنم، این -

یعنی الیق تعریف کردنه، دیگه کجای این حسودی 
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داره؟! بعدشم، این دختره... فقط ظاهر خوبی داره، ولی 

 آیا خودشم مثل ظاهرشه؟

 

کشد و هیجان زده رضا کمی خودش را جلو می

 ید:گومی

 گفتید؟تعریف کن ببینم. چیشد؟ چی -

 

دهم و ته سیگارم را بیرون شیشه را کمی پایین می

 اندازم.می

 بهش گفتم لیال پیش خودمه!-

 چی؟!-

 

 قندسیاه #
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 دهم.کنم و خونسرد سرم را تکان مینگاهش می

چیه خب؟ مجبور بودم یه دستی بزنم تا بفهمم لیال -

دختره تا اسم لیال رو شنید پیش خودشونه یا نه. 

شد. رام شد اصال. باید بودی میدیدیش. خشک 

مشخصه لیال پیششون نیست. از این بابت خیالم 

 راحته!

 خب بقیش؟-

 

کاش باز هم سیگار داشتیم. چطور در این مدت این 

 اندازه معتادش شده ام؟
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بهش پیشنهاد یه پول گنده و وسوسه کننده دادم.  -

 ماهان رو بهم بگو.گفتم در ازاش جای 

 

ایی نیمه باز و نگاهی منگ و مات خیره ام رضا با لب ه

کند چنین حماقتی کرده باشم؟ خودم مانده. باور نمی

 ست!کنم! نقشه ی احمقانه ایهم باور نمی

مغزت جا به جا شده تو؟ ماشین زیر پای دختره -

دونی چیه؟ آدرس خونشو یادته؟ آدرسشو ول کن، می

یشنهاد صر! بعد با اون همه پول، میاد پخونش قصره! ق

 کنه؟ چیزی زدی یزدان؟ خوبی اصال؟تورو قبول می

 

 شد یک سری چیز ها را توضیح داد! کاش!کاش می
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جواب میده رضا. من مطمئنم این راه جواب میده. -

پولی که بهش پیشنهاد دادم به دالره. این پول حتی یه 

 کنه.خرپولم وسوسه می

 ش؟خوای پول جور کنی بدی بهمن می بعد از سر قبر-

 

نگاه از چشمانش گرفته و به خیابان روشن و پر تردد 

دوزم. در افکارم غرق شده ام وقتی آرام و متفکرانه می

 دهم:جواب می

 فکر اونجاشم کردم...-

کنی. ولی هر فهمم تو داری چه غلطی میمن که نمی-

عده و خوای با وکنی زودتر! دیگه تا کی میغلطی می

 وعید خانوادتو آروم کنی؟ 

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنند خودم همه ی این ها را می دانم! چرا همه فکر می

من دست روی دست گذاشته ام تا عذاب کشیدن پدر 

میان بیشتر بینند که من این و مادرم را ببینم؟ چرا نمی

 از هرکسی زیر فشارم؟

کنم. اگه یکم بهم مهلت بدین، توی درستش می-

 کنم.چیز رو درست می همین یه هفته همه

 

رضا انگار از لحن تند و تلخم پی به آنکه ناراحت شده 

 فشارد.گذارد و میام برده که دست روی شانه ام می

ز خوام بهت فشار بیارم، فقط نگرانم اداداش من نمی-

 اینکه به این همه دوندگی و تالش به جایی نرسیم.
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که شود جز سکوتی تلخ. ماشین جوابی عایدش نمی

کنم، یک آن حرفی که امروز در کافه شنیده روشن می

 گویم:آید. ماشین را راه انداخته و میبودم به یادم می

 دونستی این دختره نامزد ماهانه؟می-

 کنی؟شوخی می-

 

 کند. میبهت زده نگاهم 

 شوخیم کجا بوده؟-

 یعنی چی؟ خودش گفت؟-

 

 اندازم.ابرو باال می

مثه ننه مرده ها کنی. آره خودش  خواد قیافتوحاال نمی-

گفت ولی به احتمال نود درصد شر و ور گفت. امثال اینا 
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دنبال نامزد بازی و این چرت و پرتا نیستن که. با همه 

سری داشته  پرن. حاال شاید با ماهان یه سر ومی

 باشه، ولی نامزدی و این حرفا نه!

 

 رضا انگار که نخواهد حرف هایم را قبول کند جواب

 دهد:می

زنی انگار تو زندگیشی. از کجا یه جوری حرف می-

 دونی همچین دختریه؟ شاید واقعا ماهان نامزدشه.می

 

زنم و نیم نگاهی تمسخر آمیز حواله اش پوزخند می

 کنم.می

 خیلی دوست داری نامزد داشته باشه!نه که تو -
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 چرخاند.میبا چشم غره نگاه از من گرفته و گردن 

 میری خونه؟-

 آره. برسونمت خونت؟-

 

 رود.شود و صدایش باال میلحنش طلبکارانه می

الشی دو ساعت منو تو ماشین کاشتی رفتی تو کافه -

تونستی کوفت کردی، حاال با یه داف نشستی هرچیزی 

خوای بندازی جلو در خونه و منو با شکم گشنه می

 بری؟
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 د!شوباالخره باعث خنده ام می

آره بخند. تو نخندی کی بخنده؟ این رفاقت دیگه بو -

 شاش میده!

 

 گویم:کنم و میخنده کنان، چپ چپ نگاهش می

باشه بابا گشنه، میریم شامم میدم بهت. فقط اون -

 رتو بیار پایین.صدای نک

 پس دنبال سروینم بریم.-

 

کنم. با نیش باز به من زل زده. مشکوک نگاهش می

قی رضا تا ترمیم دوباره ی فاصله ی شکست عش

کشد! اما حاال بحث مهم تری قلبش، به ثانیه هم نمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

وجود دارد، آن هم اینکه باز این دو نفر چه نقشه ای 

 کشیده اند؟!

بار با هم دست به یکی کردین واسم چه خبره باز؟ یه -

تولد گرفتین واسه هفت پشتم بس بود. دوباره 

 خواید چیکار کنید؟می

 

چرخانم. همانطور زند و من فرمان را میه میاو زیر خند

 گوید:زنیم رضا با خنده میکه فلکه را دور می

افته پاره حاجی یادم نیار تولدتو که هربار یادم می-

کنم که چقدر شانست ین فکر میمیشم. وقتی به ا

 گیره.شخمیه خندم می

 

گیرد. واقعا بدترین دوس دارم بخندم اما خنده ام نمی

 ندگی ام بود!تولد ز
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نگران نباش هیچ هماهنگی با سروین نکردم. دیدم -

باز مثه میرغضب شدی گفتم اونو ببینی یکم از این 

 ریخت در بیای.

 

ه دنده را عوض دهم و همانطور کشیشه را پایین می

گذارم و پیشانی ام کنم، آرنجم را لبه ی پنجره میمی

بح دو بار گیرد؟ از ص. چرا دردش آرام نمیمالمرا می

 قرص خورده ام و ذره ای تسکین نیافته. 

تونه بیاد پیشم. یه هفته ای هست ندیدمش. کمتر می-

برادرش قضیه علی و تولد و ماجراش با منو فهمیده. 

کنه که مشکلی فت و آمدش رعایت مییکم توی ر

 پیش نیاد.

 خوای پا پیش بذاری؟کی می-
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کنم! الاقل  شد همین فردا این رابطه را جدیکاش می

آنوقت دیگر نگرانی از بابت سروین نداشتم. این روز 

ها، هر لحظه با ردیابی که در انگشترش جاساز کرده 

از چت کنم تا بفهمم کجاست. منی که ام، او را چک می

حرف زدن بیزارم، این روز ها در هر  کردن و تلفنی

دهم گیرم یا به او پیام میفرصتی با سروین تماس می

یالم از بابت حالش راحت باشد. سروین هم تا خ

داند اهل پیام بازی نیستم و کمی مشکوک شده اما می

فعال چاره ای ندارم! این روز ها که همه چیز خطرناک 

حال راه رفتن روی لبه ی تیغ هستیم، شده و عمال در 

هرکاری ممکن است از ماهان بر بیاید و چه کسی بهتر 

 هدافش؟از سروین برای پیش بردن ا

همه چیو درست کنم، لیال پیدا بشه و ماهان گیر بیفته، -

ببینم تعلیق میشم، از کار بی کار میشم یا چه بالیی 

 .کنم برای خواستگاریسرم میاد، بعدش اقدام می
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 لحن رضا نگران است.

 خانوادش راضی نیستن نه؟ مامان بابای خودت چی؟-

 

گذارم و نگاهم را به شیشه میانگشت روی لب هایم 

دهم. دختر بچه ای از ی عقب ماشین رو به رویی می

 کند.پشت شیشه نگاهم می

مامان بابا مشکلی ندارن. مثل اینکه راضی ان. ولی -

 ده ی اون... خانوا
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 برد.با مکثم پی به همه چیز می

 فکرشو نکن. راضی میشن باالخره. درست میشه.-

 

وین مجبور شود میان من و ترسم! از آنکه سرمی

 خانواده اش، یکی را انتخاب کند. 

 اوهوم. درست میشه!-

 

چقدر در طول این چند ماه، این جمله را تکرار کرده ام! 

ک روز... همه چیز درست شود! باالخره یدرست می

 شود!می

 

 حاال یعنی سروین نمیاد؟-
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چشم از دختر بچه ی پشت شیشه که برایم دست 

گیرم. لبخندم بی اراده است! اگر د نمیدهتکان می

 ست. اشتباه نکنم موهایش فرفری

 زنم االن ببینم میاد یا نه. بهش زنگ می-

 

گذارم. گیرم و ایرپاد را در گوشم میشماره اش را می

. در در کافه با گوشی ردیابش را چک کرده بودم

بیمارستان بود، اگر اشتباه نکنم هنوز هم باید همانجا 

 د.باش

 بله؟-

 

کنم لحنم رسد. سعی میصدایش خسته به نظر می

 نرم و مهربان باشد.
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 سالم خانوم، خوبی؟-

 

 بی حوصله نیز هست!

 سالم، مرسی، کاری داری؟-

 

لحظه ای خشکم زد دروغ نگفتم! این حجم اگر بگویم 

از سردی آن هم از جانب سروین؟ چند ساعت پیش 

مرتبه چه کردیم خوب بود، یک که داشتیم چت می

 اتفاقی افتاد؟

 مطمئنی خوبی؟-
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کند و دختر بچه همچنان از پشت شیشه نگاهم می

سازد. دانم چرا تصویری از دختر کتایون برایم مینمی

 رفری بود نه؟ موهای او هم ف

 

 لحن سروین با تندی همراه است.

 خوبم یزدان! برای همین زنگ زدی؟-

 

یی که چهار مانم که چه بگویم! آن هم کنار رضامی

باید حفظ ظاهر کنم؟  چشمی حواسش به من است!

 قطعا!

تونی خواستم بریم شام بخوریم، من و تو رضا. میمی-

 بیای؟
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شود؟ ی کتایون ثابت میوقتی ماهان گیر بیفتد، بی گناه

ست که طرح دوستی با لیال را ریخت تا نه! او کسی

کند.  ماهان به لیال نزدیک شود و نقشه هایش را پیاده

دانم! اگر ماهان زندان بیفتد و شوهرش چه؟ نمی

کتایون و شوهرش هم همانجا بمانند، تکلیف ستاره چه 

 رود حتما! چرا منشود؟ پیش خانواده ی پدرش میمی

باید وسط حرف هایم با سروین، به چنین چیز احمقانه 

 ای فکر کنم؟

 

فهمم که سکوت سروین خیلی طوالنی شده و من... می

 ش چیست!جواب

 تونی بیای مشکلی...باشه سروین، اگه نمی-

تونی بیای جلوی در میام. نیم ساعت دیگه می-

 بیمارستان دنبالم؟
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لحظه ای که مقابل بیمارستان سوارش درست از 

کنم، تا وقتی که به رستورانی سنتی نزدیک به خانه می

پنجره زل رسیم، در سکوت به بیرون ی سروین می

زده و جز مواقعی که به سواالت من و رضا جواب 

گوید. نگاهش پر از حرف است! دهد، هیچ چیز نمیمی

با  این را وقتی نگاهمان در آینه ی جلوی ماشین

فهمم، اما همچنان لب کنند مییکدیگر تالقی پیدا می

کنم هایش به یکدیگر دوخته شده اند. با خودم فکر می

اند چیزی بگوید، برای همین وقتی که توجلوی رضا نمی
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شویم، دستش وارد رستوران و فضای باز و جذابش می

دارم. رضا بی توجه به ما گیرم و نگهش میرا می

رود و روی یکی از تخت های و میراهش را کشیده 

نشیند. نگاهم را به نگاه خسته و بی بزرگ چوبی می

 :پرسمزنم و به آرامی میفروغ سروین گره می

 خوبی؟-

 

انگشت شستم روی مچ دستی که کنار پایش قرار 

. سروین خوب شودگرفته، نوازش وار کشیده می

نیست! نگاهش غم دارد ولی با صدایی گرفته لب 

 ند:زمی

 خوبم!-

 

 فهمم که خوب نیست! شناسم! میاین دختر را می من
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 دروغ که نمیگی بهم؟-

 

د به سمت چرخانگیرد و گردن میچشم از صورتم می

 جایی که رضا نشسته.

 بریم پیش رضا. -

 سِروین به من نگاه کن!-

 

کشد و انگشتانم را بالتکلیف و خشک دستش را می

گذارد. چشمانش حاال فقط خشم دارند. میشده در هوا 

فشارد و ثانیه ای بعد خشک و سرد لب روی هم می

 دهد:جواب می

اقعا روز یزدان! من خوبم فقط شدیدا خستم. امروز و-

 خوبی نداشتم. میشه اینقدر سوال پیچم نکنی؟
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گذارد کلمه ای حرف بزنم. گوید و حتی نمیاین را می

ند و منِ گیج شده را تنها کراهش را سمت رضا کج می

 گذارد.می

 

هزار و یک مانم و در سرم چند ثانیه در همان حالت می

تا اتفاقی دعوا با خانواده اش گرفته چینم. از سناریو می

که ممکن است سر کار برایش افتاده باشد. شاید 

امروز بیمار فوتی یا مریضی بد حال داشته اند! یک بار 

سر بچه همینقدر بهم ریخته دیگر هم با فوت یک پ

 بود.

 

پیوندم. رضا با همین فکر ها، به جمع رضا و سروین می

کند جفتمان را بخنداند و موفق هم هست! سعی می
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خندیم و سروین حدودی! بیشتر من و رضا می البته تا

کند. لبخندش اما با لب هایی کش آمده نگاهمان می

ه روی یک جور عجیبی ست! انگار یک نقاب از خند

صورتش گذاشته و پشت نقاب در حال اشک ریختن 

است. این سروین برایم غریبه است! من سروین را با 

این  شناسم.شیطنت ها و خنده های از ته دلش می

سروین غمگینی که دارد نقش کسانی که حالشان 

کند، برایم زیادی دور و غیر باور خوب است را بازی می

 است.

 

 قندسیاه#

 557پارت#
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. اول باید سروین را به خانه برسانم و بعد از آن رضا را

بعد از شام و در راه بازگشت، همگی سکوت کرده ایم 

شین پخش و به صدای موزیک بی کالمی که در ما

دهیم. سرم نه تنها بهتر نشده، که شود گوش میمی

کند. کنم دیدم را هم دارد مختل میدیگر احساس می

ورده ایم حالت تهوع گرفته ام از طرفی از وقتی شام خ

خواهم رفتن به خانه است. و تنها چیزی که حاال می

 همین و بس!

سروین جان شنیدم که انگار خانواده راضی به -

 تون نیستن.ازدواج

 

کنم. وقت گیر آورده برای رضا را چپ چپ نگاه می

 پیش کشیدن این بحث؟!

 شدید؟شما بودید راضی می-
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کنم. چرا لحنش نگاهش می متعجب از داخل آیینه

 اینقدر پرخاشگرانه است؟

من؟ چرا راضی نباشم؟ این بچه چی کم داره مگه؟ -

مهم ترین و بهترین خصلتش اینه که کبریت بی 

طره. یه نگاه شما بنداز توی جامعه ی االن. ببین خ

کنن. بعد مردای این دور و زمونه چه کارایی که نمی

روز انجام میده بال این چوب خشک تنها کاری که در 

 نسبت شما مثل خر کار کردنه!

 رضا!-

 

دهد. به عقب زنم و محل نمیحرص زده صدایش می

 گوید:چرخیده و خیره به سروین می
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بخدا پدر و مادرت یه مدت با یزدان رفت و آمد واال -

داشته باشن عاشقش میشن. این مرد اصال دوماد مورد 

 توریزس.عالقه ی هر خانواده ایه بس که پاس

 

 دهد:سروین خیلی جدی و خشک جواب می

بحث این حرفا نیست، مشکل االن اینجاست که توی -

خانواده ی یزدان کسی نیست که چشم دیدن من رو 

 ته باشه! انگار که من جنایت کردم عاشق شدم!داش

 

اندازد و حرص و عصبانیت را مکثی میان جمالتش می

 کند.هم به لحنش اضافه می

خانواده ی یزدان، که خانواده ی خودم هم  نه تنها-

دونید چیه؟ توی این کشور همه همینطورن. اصال می

چی فقط واسه زن بده. حتی عاشق شدن! وگرنه بفرما، 
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دان االن چه مشکلی داره؟ همه ی انگشتا سمت منه. یز

کنن من نشستم زیر پای یزدان از راه به همه فکر می

 درش کردم.

 

این حرف ها، این لحن، این سروین دردش چیست؟ 

 گیرد؟عصبانیت از کجا سر چشمه می

 

 دهم:مانم و با جدیت جواب میدیگر ساکت نمی

م از همه یعنی چی سروین؟ مگه من کم حرف شنید-

 که االن اینجوری میگی؟

 

 کاهد.ذره ای از عصبانیت و تندی کالمش نمی
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دو روزه همه یادشون میره و تو باز میشی گل سر -

خانواده. تنها کسی که هیچوقت هیچکس چشم سبد 

دیدنشو نداره منم! همین االنش فکر کردی نمیگن؟ 

بندم باهات االن تو کل فامیلتون پیچیده که شرط می

ره اول نشست زیر پای علی، به محض اینکه علی دخت

 افتاد زندان رفت واسه پسر عموش تور پهن کرد.

 

کند و از بحث کند گندی که زده جمع رضا سعی می

میانمان جلوگیری کند اما من دلخور شده ام! دیگر از 

سروین توقع نداشتم که اینطور احمقانه همه چیز را 

 ندید بگیرد.

ی ماجرا ها به گوش مامان بابام در جریانی که همه -

دونی من چه حرفایی از بابام شنیدم رسیده یزدان؟ می

 امروز؟
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 قندسیاه#

 558پارت#

 

زنم. ماشین را کناری نگه داشته و بهت روی ترمز می

 چرخم.زده سمت سروین می

 چی میگی؟ بابات اینا چطوری فهمیدن؟-

 

ین در شان فاصله نداریم. سرویک کوچه بیشتر با خانه

خشم و ناراحتی کند و با نگاهی وحشی، پر از را باز می

 دهد:جواب می

چه اهمیتی داره که چطور فهمیدن؟ مهم اینه که -

نواده ی عموی جنابعالی باالخره به چیزی که خا
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خواستن رسیدن و آبروی منو جلوی خانوادم بردن. می

 شب بخیر!

 

د. رضا با بندشود و در را محکم میاز ماشین پیاده می

 گوید:ناراحتی، هول زده می

عجب گوهی خوردم حرف زدما، برو دنبالش یزدان. -

 برو باهاش حرف بزن نذار اینجوری بره.

 

انگار منتظر بودم که فقط یک نفر بگوید دنبالش برو! از 

 دوم. شوم و دنبالش در پیاده رو میماشین پیاده می

 سروین... سروین وایسا!-

 

 چرخد.م میایستد و سمتمی
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 خوای؟چیه یزدان؟ چی می-

 

کنم با آرامش حرف ایستم، سعی میمقابلش که می

 بزنم.

افتاد. ن اتفاق میببین من واقعا متاسفم، نباید ای-

فهمم که عصبانی و ناراحتی ولی آخه مگه تقصیر می

 منه؟

 

خواهد آرامش خودش را حفظ او برعکس من اصال نمی

 اینقدر عصبانی ندیده ام!کند. سروین را تا به حال 

آره تقصیر توعه! اگه وقتی اون عسل کثافت دهنش -

رو باز کرد زنگ زد به بتام همه چی رو گذاشت کف 

دستش میرفتی براشون و یه جوری دهنشون رو 
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بستی که اینجوری با آبروی آدما بازی نکنن، دیگه می

 کردن. خواست نمیاونوقت هر غلطی دلشون می

 

آنها حرف کند که کسانی که دارد از چرا درک نمی

 زند، خانواده ی عمویم هستند؟می

باشه سروین، آروم باش! من دهن همشون رو -

 بندم. می

االن دیگه یزدان؟ االن؟ االن که من دیگه آبروم -

دونی فقط هم تقصیر تو نیست. تقصیر این رفت؟ می

فرهنگه. تقصیر این مردمه. تقصیر این تفاوت بین زن 

بشه انگار که جرم کرده. باید ده. یه زن اگه عاشق و مر

ننه و بابا و برادر و همه حرف بشنوه. میگن تو با از 

غرور و غیرت ما بازی کردی، آبرومون رو بردی. ولی 

اگه یه مرد عاشق بشه هیچی نمیشه! عشق چیه؟ یه 
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مرد اگه هرکاری بکنه هیچی نمیشه! آبرو فقط واسه 

ره ولی زن ری بکنید اشکالی ندازنه نه؟ شما مردا هرکا

 پاشو کج بذاره آبروتون میریزه نه؟

 

فهمد صدایش لرزد. به گمانم حتی نمیاز عصبانیت می

 ریزد!چقدر باال رفته و چطور دارد اشک می

از دست همتون خستم. از دست این مردم که -

انگشت اشارشون فقط سمت من و امثال منه، از دست 

و با م هرکاری خواست کرد خانوادم که یه عمر بتا

هرکی خواست گشت ولی من وقتی با بیست و هشت 

سال سن رفتم توی رابطه ای که بهش نیاز داشتم 

شدم باعث آبرو ریزی. از تو که تالشی نکردی برای 

. از خانواده ی اینکه حرف و حدیثای پشتمو تموم کنی
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عموت که شرم رو خوردن و حیا رو قی کردن. خستم از 

 همتون! همتون.

 

 قندسیاه#

 559پارت#

 

رود. با قدم هایی سریع و شتاب زده. انگار که برای می

انگار که از  رفتن و نماندن کنار من اشتیاق داشته باشد.

 بودن کنار من اذیت شده باشد!

 

چرخم و در تاریک و روشنی کوچه، زیر نور تیر می

از بینم که از ماشین پیاده شده و چراغ برق، رضا را می

کند. امید دارم که حرف های اهم میدور با نگرانی نگ
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سروین را نشنیده باشد. حداقل هرچه را شنیده، 

آنجایی که گفت از دستت خسته ام را نشنیده باشد. 

سروین از دست من خسته است؟ من همیشه همه را 

شد. خسته کرده ام اما سروین نباید از من خسته می

اما سعی کرده ام  من برای هیچکس خوب نبوده ام

ای سروین خوب باشم. تمام تالشم را کردم تا بر

هیچوقت خسته اش نکنم. اما انگار کرده ام! خسته 

 اش کرده ام!

 

سوزد. کشم و جایی درون سینه ام میمنقطع نفس می

کنم. نیست! رفت نگاه میچرخم و به راهی که میمی

 رفته!
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و بی توجه به  گردمناامید، با شانه هایی افتاده بر می

پرسد و شوم. او میواالت رضا سوار ماشین میسیل س

پرسد و من در جوابش تنها دو جمله پرسد و میمی

 گویم:می

زنم االن حالش خوب نیست، بهتر که شد زنگ می-

 زنم.باهاش حرف می

 

گوید که فکرش را هم کند. میرضا معذرت خواهی می

نی ام اما آنقدر کرده بحثمان شود. از دستش عصبانمی

و منگم، آنقدر تمام فکر و ذکر و حواسم پیش  گیج

ست که با حرص و نفرت گفته سروین و حرف هایی

گویم. او را مقابل خانه بود، که هیچ چیز به رضا نمی

 روم.کنم و به خانه ی خودم میاش پیاده می
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شوم، بی آنکه چراغی روشن کنم، در وارد خانه که می

و آخی کشدار  ا روی مبلی پرت کردهتاریکی خودم ر

بندم و سرم را به جایی تکیه کنم. چشم میزمزمه می

 دهم.می

 

 "از دست همتون خستم."

 

شوند. این جمله ی سروین از پلک هایم از هم باز می

کنم به جز تمام رود. چرا احساس میمغزم بیرون نمی

چیز هایی که میان حرف هایش یکی یکی نام برده بود، 

 دهد؟دارد آزارش مییز دیگری هم هست که چ
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کشد. دستانم را دو طرف شقیقه هایم سرم تیر بدی می

فشارم. آرام بگیر لعنتی! گذارم و با تمام توانم میمی

 آرام!

 

 "تقصیر توعه"

 

دانم که ممکن است سرم کشد. میقلبم هم تیر می

آرام بگیرد اما قلبم نه! چون سروین بدجور این قلب را 

است که من از او توقع نداشتم. وزانده! مشکل این س

گرچه... شاید هم حق با اوست! شاید من کم کاری 

کردم. شاید من مقصرم. اصال مگر امکان دارد سروین 

شود من حق را به در چیزی تقصیر کار باشد؟ مگر می

 او ندهم؟
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دست خودم نیست که گوشی ام از جیب پالتویی که 

کشم. اول ینداخته ام بیرون مروی مبل کنار دستم ا

بینم که خانه است! کنم و میردیابش را چک می

کنم. چهل دقیقه بیشتر از جدا ساعت را نگاه می

شدنمان نگذشته و این که خواب باشد بعید به نظر 

آورد با ناراحتی بخوابد. به رسد. دلم طاقت نمیمی

روم و برایش تایپ صفحه ی چت واتساپش می

 کنم:می

که شنیدی، اذیتایی که شدی، ابت همه ی حرفایی ب-

خوام. بخاطر همه ی فداکاریات خیلی بهت معذرت می

کنم برات. نمیذارم کسی دونم و جبران میمدیونم. می

دیگه چپ نگات کنه. حاال که همه فهمیدن زودتر میام 

زنم. نمیذارم بهت حرفی بزنن. با خانوادت حرف می

 ؟فقط تو ناراحت نباش. میشه
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خواند و بی آنکه جوابی پیامم را می شود.آنالین می

فهمم شود و من همانجا خیلی خوب میبدهد آفالین می

که سروین، با سروین همیشگی فرق دارد و یک جای 

 لنگد!کار، بدجور می

 

 قندسیاه#

 560پارت#

 

** 

 راوی#
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برد و برای بار صد هزارم، فایل صوتی رو عقب می

! عرق از کنار . دوباره و دوبارهکنددوباره گوش می

کشد. تهوع شقیقه هایش راه گرفته و سریع نفس می

کند. دوست دارد باال بیاورد اما در این چند رهایش نمی

ساعت بارها به دستشویی پناه برده و با هربار عوق 

 ۲۴زدن هیچ چیز باال نیاورده! تعجبی هم ندارد. در این 

 ن را باال بیاورد؟ساعت چه چیز خورده که بتواند آ

 

کشد از کشیدن سوزد اما دست نمیمعده اش می

سیگار های لعنتی اش. همانطور که هدفون را روی 

فشارد، با دست های لرزان و عرق کرده گوشش می

چسباند و عمیق کام اش سیگار را به لب هایش می

خواهد. یک چیزی که گیرد. دلش یک چیزی میمی

ار ک چیزی که آخرین بسالهاست فراموشش کرده. ی
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بر سر جسد غرق در خون پدرش تجربه اش کرده بود. 

یک چیزی شبیه به زار زدن. آن هم جوری که گلویش 

 پاره شود و ورم چشم هایش تا یک روز نخوابد. 

 

رسد. دوباره آن را عقب فایل صوتی به انتهای خود می

گردد تا کند. دنبال قسمتی میزند و از اول گوش میمی

ه در این فایل صوتی رد و بدل ور کند حرف هایی کبا

دهد شوند دروغی بیش نیست، اما هرچه گوش میمی

شنود. هیچ کجای کار چیزی جز واقعیت محض نمی

شنود دروغ به لنگد. هیچ کدام از حرف هایی که مینمی

آیند. هرچه قطعات پازل را کنار هم میچیند، نظر نمی

 گویند و! راست میشود! راست استدیوانه تر می

 قلبش گنجایش این درد را ندارد!
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خورد. ماهان است. دلش گوشی اش زنگ می

خواهد در یک قلعه ی محافظت شده باشد و هیچ می

کس نتواند حتی ذره ای نزدیکش شود و با او ارتباط 

 شود!بگیرد! اما حیف! حیف که نمی

 

 بگو!-

ب بی ادب شدی مادمازل! چرا شبیه طلبکارا جوا-

 گرفته؟میدی؟ صدات چرا 

 

دهد و عرق روی پیشانی اش را آب گلویش را فرو می

کند. ماهان ذره ای از حال بدش را نباید پاک می

 بفهمد! نه تنها ماهان، هیچکس نباید بفهمد!

 حالم خوب نیست. سرما خوردم. -
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پس بگو! دیدم خبری ازت نشد و گزارش مالقاتت با -

 خبر نکردی؟بد بوده! دکتر یزدان رو ندادی، پس حالت 

 

زند! حال بدش برای ماهان مهم بی صدا پوزخند می

 است؟ چه محالِ احمقانه ای!

کنم بیاد. به گمونم نیاز به آمپول نه. ولی خبرش می-

 دارم.

 خوبه! یزدان چیشد؟-

 

دهد. پلک هایش را آب گلویش را دوباره قورت می

صمیمش را فشارد. باید جواب بدهد. باید تروی هم می

. باید طرف خودش را مشخص کند. ماهان یا بگیرد

 یزدان؟
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کشد. دلپیچه و گیرد و میموهایش را در چنگش می

 کند!تپش قلب رهایش نمی

 آتی؟ داری صدامو؟-

 

گیرد! جوشد. لبش را گاز میاشک در چشمانش می

 نباید گریه کند. نباید!

. گفت دارم. یزدان بهم پیشنهاد یه پول گنده رو داد-

 این پول ماهان رو تحویلم بده.در ازای 

 

 قندسیاه#

 561پارت#
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کشد که شلیک شود و طولی نمییک آن سکوت می

 خنده ی ماهان این سکوت را می شکند.

تونه اینقدر احمق وای! مگه میشه؟ چطور یه آدم می-

 باشه؟ با خودش چه فکری کرده؟ 

 

 زند:آتی پوزخند می

آدم احمق چه احمقه! از  خودت داری میگی دیگه!-

توقعی داری؟ یه چیز دیگه هم هست راستی. یزدان 

 گفت لیال پیش منه!

 

 شود.خنده ی ماهان جمع می

 چی؟! -
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دونم! خیلی عجیبه. برای همینم مطمئن شدم که می-

لیال پیشش نیست. قبال هم بهت گفته بودم. یادته؟ به 

ه؟ مگه نظرت اگه واقعا لیال پیشش بود میومد به من بگ

 ه واقعا احمق باشه!اینک

 

 دهد:ماهان متفکرانه جواب می

درسته! یزدان احمق هست ولی نه اینقدر که همچین -

چیزی رو بذاره کف دستمون. مگه اینکه از قصد 

 همچین دروغی گفته باشه. اما چرا؟

 

 دهد:آتی با مکثی بلند جواب می

 خواست به من یه دستی بزنه تا بفهمهبه گمونم می-

خواد حواس مارو از لیال پیش ماست یا نه. شاید هم می

دونم دونم! من واقعا نمیجای دیگه ای پرت کنه. نمی
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گذره. اینو بیخیال ماهان، توی کله ی پوکش چی می

 االن تکلیف چیه؟ من چی بگم به یزدان؟ 

 

 گوید:و می زندماهان سرخوشانه سوتی می

تره... چی خواستم بفرستمت بری سراغ این دخمی-

 بود اسمش؟ سروین؟

 

 کند.سیگارش را در جا سیگاری خاموش می

 سروین پایدار!-

خواستم بفرستمت بری سراغش آره همون. می-

بیاریش اینجا. بهترین راه گیر انداختن یزدان این 

و دخترس. اما حاال که یزدان خودش داره می افته ت

 تله... پس بذار بیفته!



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

 رسد:پآتی مشکوک و مردد می

 خوای بکنی؟چیکار می-

کشونی جایی که اون باهاش راه بیا. بهش بگو منو می-

خواست. یزدان که اومد سروقتم، تو و افرادمون می

مسلح وارد بشید. آخ! چقدر دوست دارم قیافشو لحظه 

سروین فهمه بازی خورده ببینم! بدم نمیاد ای که می

زه چون نقطه پایدار هم اونجا باشه. وجود این دختره نیا

ضعفه یزدانه. اینم میسپارم دست خودت. چه حس 

 خوبی داره وقتی  شکست خوردنشو به چشم ببینم. 

 

داند که ماهان عاشق بازی هیچ کس بهتر از آتی نمی

کردن با یزدان و آزار دادن اوست! وگرنه ماهان اگر 

ست چند ماه پیش هرکاری که دلش توانخواست میمی
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بکند. اگر حاال ماجرا به اینجا  خواست با یزدانمی

کشیده، فقط بخاطر این است که ماهان در طول این 

مدت نشسته بود و دست و پا زدن یزدان را دیده بود و 

 لذت برده بود!

هرچی تو بگی اطاعت میشه! همین روزا منتظر زانو -

 زدن یزدان جلوی پات باش.

 

ا خندد و با تشویقی به زبان سوئدی تماس رماهان می

آورد. کند. با قطع کردنش آتی دیگر طاقت نمیقطع می

دود و در دستشویی را به شدت سمت دستشویی می

کند. خودش را به  توالت فرنگی رسانده و در آن باز می

زند. اشک زند. آب زرد باال می آورد و عوق میعوق می

کند و باز زند. ناله میزند و عوق میهایش پایین می ری

 زند.هم عوق می
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بدنی را که تماما می لرزد و جانی ندارد عقب کشیده و 

زند و به خودش و دهد. زار میبه در دستشویی تکیه می

مرد و چنین فرستد. کاش میزمین و زمان لعنت می

 دید! روزی را نمی

 

ده. حاال داند که چه کسی را انتخاب کرحاال دیگر می

خواهد که یدیگر حتی بیشتر از یزدان و ماهان دلش م

این بازی تمام شود چون دیگر کشش هیچ چیز را 

 ندارد!

 

 قندسیاه #

 562پارت#
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 سروین#

 

کند تا پیشانی ام صدای باز شدن در ماشین مجابم می

را از روی فرمان برداشته و نگاه خوابالود و بی حسم را 

کرده بدوزم. سالم بلند باالیش را به بتام شیک و پیک 

 پرسم:زنم مینطور که استارت میدهم و هماجواب می

 کجا قراره بریم؟-

 راه بیفت بهت میگم.-

 

بی آنکه نگاهم را از کوچه ی نیمه تاریک بگیرم تهدید 

 دهم:آمیز جواب می
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وای به حالته بفهمم نقشه کشیدی بتام. من حوصله -

ه نخوابیدم. قرار شد فقط گشت و گذار ندارم. دو روز

حسم میگه ماجرا چیز  بریم بیرون شام بخوریم ولی

 دیگه ایه!

 

در خیابان اصلی می پیچم و او بی قیدانه جواب 

 دهد:می

 حست درست میگه. خب که چی؟-

 

کنم و اخمالود و پر غیظ چند ثانیه ای فقط نگاهش می

بعد، همانطور که حواسم را دوباره به رانندگی ام 

 زنم:دهم با حرص لب میمی

 کجا قراره بریم؟ -
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فاطمه اینا. فاطمه دو سه تا از دختر پسرای  خونه باغ-

بیمارستانون رو دعوت کرده، منم چند تا از رفیقامو. 

مونیم، فردا شب بر ست رو میامشب و فردا که جمعه

 گردیم. چطوره؟می

 

 دوست دارم هوار بکشم. چرا بتام ذره ای فهم ندارد؟

گفتی حداقل دو دست لباس بر دارم؟ اید به من مینب-

 کم شعور نداری بتام؟تو ی

نگران نباش سایزت با فاطمه یکیه، لباس خواستی -

 گفتم تو میومدی؟ بهت میده. بعدشم من بهت می

 

دهم. یعنی آنقدر انرژی ندارم که جوابش را دیگر نمی

 بخواهم با کل کل کردن صرفش کنم. 
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نگیر به خودت. یعنی داریم میریم این قیافه رو هم -

ام یکم از این حال در بیای. بهمون خوش بگذره تو

 پس لطفا زهرمارش نکن! 

 

زنم. پس این برنامه ها را برای من چیده پوزخند می

اند! که چه شود؟ حالم بهتر شود؟ حال من مگر امکان 

 دارد بهتر شود؟

 سروین؟-

 

 کنم.نگاهش نمی

 هوم؟-

 خوای حرف بزنی باهام؟نمی-
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ارند. غم توانم نگاهش نکنم. چشمانش غم ددیگر نمی

برای من؟ کاش بتام هم رامسر بود. کاش او را هم 

خواهد هیچکس برایم غصه کنارم نداشتم. من دلم نمی

خواهد هیچکس برای بهتر کردن حالم بخورد. دلم نمی

 تواند حالم را بهتر کند! تالش کند چون نمی

 چی بگم؟-

میدونم سر بحثت با بابا خیلی بهم ریختی، ولی من -

اسم سروین. تو محاله واسه بزرگترین چیزا شنتورو می

 بیشتر از یکی دو روز اینطوری داغون باشی.

 

 قندسیاه #

 563پارت#
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گوید. من هیچوقت در زندگی ام، به بتام راست می

اندازه ی این سه چهار روز، غمگین و خراب و سر در 

گم نبوده ام. نه وقتی که از اسب افتادم و دست و پایم 

ی که سالها پیش حال بابا بد شد و او شکست، نه وقت

را به بیمارستان بردیم، نه وقتی علی را به جرم قتل به 

د و فهمیدم او با من چه کرده، نه حتی زندان انداختن

وقتی یزدان مقابلم ایستاد و گفت تحملم برایش 

سخت است و من یک کشیده مهمانش کردم. در هیچ 

که پشت سر کدام از سالهای زندگی ام و اتفاقاتی 

گذاشتم، هیچ زمانی این اندازه درد را احساس نکرده 

ت. کنم همه چیز شوخی سام. گاهی با خودم فکر می

خنده دار است اما دوست دارم به عقب برگردم. به 

شناختم. مثال به یک روز قبل از روزی که یزدان را نمی

 مرگ نسیم. 

 جوابمو نمیدی؟-
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دلیلی برای این  حرفی ندارم بزنم بتام. من خودمم-

 حال ندارم. یه مدت بگذره خوب میشم نگران نباش.

 

ه کسی بگویم و توانم باما من دلیل دارم! دلیلی که نمی

توانم از کسی درخواست کمک کنم. به گمانم نمی

چیزی را جا انداختم. من در تمام زندگی ام هیچوقت 

 به این اندازه احساس تنهایی نکرده ام!

 ؟ همه چی رو به راهه؟با یزدان خوبید-

 

 زنم.کنم. فقط لبخند تلخی میبغض نمی

بابا  چند روزی هست که ازش خبر ندارم. روزی که با-

بحثم شد، همون شبم با یزدان دعوام شد. بعدش بهم 

پیام داد جواب ندادم. فکر کنم بهش برخورد چون 

 دیگه خبری نگرفت. منم خبری نگرفتم.
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 :دهدبتام با تمسخر جواب می

 خورن به پست هم!وقتی دوتا مغرورِ خر می-

 

 بحث غرور نیست! کاش بود اما نیست!

 بتام... یه سوال بپرسم؟-

 

 شود.سمتم متمایل می

 بپرس.-

 

کنم. نگاهم را از خیابان صدای آهنگ را کمتر می

خواهم چیزی را از چشمانم بخواند. حتی نمیگیرم. نمی

ترکم! دلم ارم مینباید همین سوال را هم بپرسم اما د
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خواهد که همیشه فقط کمی حرف زدن با کسی را می

 همدرد بوده و هم راز و سنگ صبور!

اگه... اگه یه روز... بعد مدت خیلی طوالنی ای متوجه -

شناسی رو کردی کامل میبشی یکی رو که فکر می

اصال نشناخته بودی و اون یه آدم دیگس... بفهمی... 

 بفهمی...

 

گیرد. لعنتی! نباید صدایم داری بغضم میبا تمام خود

 اینطور بلرزد!

بفهمی یه  بفهمی نه فقط تورو... همه رو بازی داده...-

 پست فطرت واقعیه... 

 

کنم. ترس و نگرانی در چهره اش موج نگاهش می

 زند.می
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 کنی؟اونوقت چیکار می-

 

زدم! بتام را نگران چرخانم. نباید حرف میسرم را می

 گرفتم!د خفه خون میکردم. بای

 زنی؟داری در مورد کی حرف می-

 

را دهم. دستش را روی مچ دستی که فرمان جواب نمی

 گذارد.دهد میسفت فشار می

 با توام سروین؟ داری کیو میگی؟ -

 

 چه بگویم؟ چه بگویم وقتی حرفی ندارم؟

 هیشکی. مهم نبود. فراموشش کن.-

 یزدان رو که نمیگی؟-
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 قندسیاه #

 564تپار#

 

دهم و پوست لبم را به دندان آب گلویم را فرو می

ین سه شد، من در اگیرم. اگر پوست لب احیا نمیمی

 چهار روز از ناحیه ی لب تمام شده بودم!

 زنی؟ با توام!چرا حرف نمی-

 

حاال صدایش را باال برده و این یعنی بتام خونسرد را 

 عصبی کرده ام!
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و نگاهی کوتاه اما مصمم کنم تمام جسارتم را جمع می

 کنم.به چشمانش می

 کنی با اون آدم؟تو اول جوابم رو بده. چیکار می-

 کنم.کنم. فقط رهاش میکاری باهاش نمی-

 

فهمد من در چه باتالقی زنم. هیچکس نمینیشخند می

 زنم!دست و پا می

 بتام...-

 

دهم بلکه باد سرد حالم را کمی شیشه را پایین می

از زیر تابلوی بزرگی که خارج شهر را عوض کند. 

آورم شوم و جمله ای به زبان میدهد رد مینشان می

 کنم چنین چیزی را گفته باشم.دم هم باور نمیکه خو
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به نظرت چند درصد احتمال داره مشکالت بین ما و -

 خانواده ی علی برطرف شه؟

 

 ترسم از آنکه نگاهش کنم.بتام سکوت کرده. می

 پرسی؟واسه چی می-

 

صدایش متعجب و مشکوک است. نفس عمیقی 

رت کنم و بعد، با جساکشم، چند ثانیه ای مکث میمی

 دهم:جواب می

خوام بدونم چند شک کردم به رابطم با یزدان. می-

درصد احتمال داره با علی و خانوادش دوباره اوکی 

 شیم؟ شاید بخوام قبولش کنم!
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ترس است اما نیم نگاهم به صورتش، مصمم و بدون 

فهمم چیزی که بینم، تازه میوقتی چهره اش را می

 و دور از ذهن باشد!تواند احمقانه گفته ام چقدر می

 چیزی خورده تو سرت؟-

 

 بتام خنده اش گرفته. حرفم اینقدر خنده دار بوده؟

 من جدی ام بتام!-

تونم باور کنم جدی باشی. یزدان یه نه ببین من نمی-

از دستش ناراحتی درست، ولی دیگه  گوهی خورده و تو

خوای برگردی با علی که اونو این بچه بازیا چیه؟ می

بدی؟ این طرز فکر یه دختر نوجوونه که اولین زجر 

کنه. تو بیشت و ش رو داره تجربه میرابطه ی عاشقانه

کشی با همچین افکار هست سالته. خجالت نمی

 بچگانه ای؟
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شته باشم، یک طومار شوم! نه آنکه حرف نداالل می

 توانم بگویم.حرف دارم اما نمی

خوای می دیگه نشنوم ازت همچین چیزی رو سروین!-

با یزدان بهم بزنی بزن. حرفی توش نیست. ولی اگه 

بخوای برای در آوردن حرص اون برینی توی زندگی 

 خودت، اون موقع با من طرفی. حالیته چی میگم که؟

 

ار حسابی حالش را خراب دهم و او که انگجوابی نمی

 گوید:کرده ام تند و تیز می

دار فاطمه گفته یه دم این فروشگاهه که جلوتره نگه -

 سری چیز میز بخرم.
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کنم. وقتی بتام منطقی و آرام با زیر زیرکی نگاهش می

شنیدن چنین چیزی اینقدر به هم ریخت، دیگران چه 

 عکس العملی نشان خواهند داد؟

 

 قندسیاه #

 565پارت#

 

گذرد. سه نفر از ساعاتی از جمع شدنمان دور هم می

ای بیمارستان که دو نفر دوستان بتام، پنج تا از بچه ه

از آنها پسرند و سه نفر از آنها دختر، من، بتام و فاطمه 

گذرد! البته این جمع را تشکیل داده ایم. خوش می

بیشتر به بچه ها! من اتاق خودم و خلوت خودم و تا 

ر کردن و مات ماندن به در و دیوار ها را صبح فک

من در  بینمکنم، میدهم. حاال که دقت میترجیح می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

. حتی دو این سه چهار روز، فقط و فقط فکر کرده ام

شب گذشته را تا صبح بیدار ماندم و فکر کردم اما... 

کنم؟ گیرم؟ چرا راهی پیدا نمیاما چرا نتیجه ای نمی

 رای منِ بی پناه؟چرا یک راه چاره نیست ب

کنه قضیه هر جا حس کردی توی خطری، فرقی نمی"

 "نی بیای پیشم پناه بگیری.توچی باشه، همیشه می

 

صدا ها فراموش نشدنی ترین ها هستند! او پناهم بود! 

یزدان! یزدانِ من! چطور از او دل بکنم؟ چطور ساعاتی 

خواهم به علی پیش در ماشین به بتام گفتم می

 کنم؟ من باید چه کنم؟من دارم چه میبرگردم؟ 

 سروین؟ سروین جان؟-
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دانم چه از ومی که نمینگاهم را از نقطه ی نا معل

خواهم که اینطور خیره اش شده ام جدا جانش می

 چرخانم. حمیده است.کرده و سرم را می

 جانم؟ چیزی شده؟-

 خوره. گفتم بهت بگم.گوشیت تو اتاق داره زنگ می-

 

اما... یک چیزی...  "بذار زنگ بخوره"گویم خواهم بمی

ید کسی گولرزد. احساسی عمیق میدر دل سینه ام می

 زند یزدان است!که دارد زنگ می

 باشه عزیزم ممنون.-

 

اندازم. تعدادی مشغول ورق نگاهی به جمع بچه ها می

بازی هستند، بتام و محمد دوستش در آشپزخانه جوجه 
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پسر ها و دختر ها در این  گیرند و چند تا ازسیخ می

کنند. من بی فایده هوای سرد در باغ والیبال بازی می

و خشک ترین عضو جمع هستم که روی مبلی ترین 

کنم و هر از گاهی نشسته و فقط دیگران را نگاه می

 دهم.لبخندی نصفه و نیمه تحویلشان می

 

آنقدر حضورم کمرنگ است که حتی وقتی به اتاق 

چرخانم و روی تخت یک ر را در قفل میروم، کلید دمی

نشینم، کسی نبودم را نفره ی گوشه ی اتاق می

کند. کیفم را که گوشه ی تخت گذاشته اس نمیاحس

کشم. گفته بودم دارم و گوشی را بیرون میبودم بر می

 گوید؟ احساسم هیچوقت به من دروغ نمی
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چرخانم. دو بار چشمان پر شده ام را روی اسمش می

 گ زده. زنگ بزنم؟ نزنم؟ چه کنم؟زن

 

 زند:چیزی از ته دلم داد می

 "شدهدلت واسش تنگ "

 

اما نه! دلم برایش تنگ نشده! دلم دارد برایش 

 ترکد!می

 

گیرم و شماره اش را قبل از آنکه پشیمان شوم می

کشد که صدایش در گوشم نشسته و طوالنی نمی

ر دلتنگی، افتند. از سر درد، از سچشمانم روی هم می

 از سر عشق!
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 سِروین؟-

 

شد که اگر از یزدان جدا شوم، کسی دیگر پیدا خواهد 

 من را سِروین صدا بزند؟

 سالم.-

 

 قندسیاه #

 566پارت#

 

لحنم معمولی ست اما همین لحن معمولی برای 

زد صدایش پر از سروینی که هر بار با یزدان حرف می

 است!شد، بیش از اندازه تلخ انرژی و نشاط می

 سالم، دیگه ناامید شده بودم از اینکه جواب بدی.-
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 تپد؟زد، قلبم محکم تر نمیمیچرا مثل قبال که زنگ 

با بچه ها اومدیم خارج شهر. گوشیم پیشم نبود -

 نفهمیدم.

 

 صدایش با دلخوری ای طنز آمیز همراه است.

گذره سروین خانم. پس انگار بی ما خیلی خوش می-

 مگه نه؟

 

دانی که حتی فکر بی تو بودن زدان؟ تو چه میبی تو ی

ست با چند روزی دانی کهبا من چه کرده؟ تو چه می

 مرده ای متحرک فرقی ندارم؟!
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گیرد و نه حتی لحن بی حسم تغییری نه خنده ام می

 کند.می

 کنی؟تو کجایی؟ چیکار می-

 

انگار بدجور در ذوقش خورده که اینطور سکوت کرده! 

 آیند یا واقعا حرفی میانمان نیست؟میثانیه ها کش 

 دلم واست تنگ شده!-

 

بلرزد، یا دست کم لبخند بزنم. اما من جز باید دلم 

 کنم.سوزشی عمیق در سینه ام چیزی احساس نمی

 خوای باهام آشتی کنی قندک؟ هنوز عصبی ای؟نمی-

 

 دهم:زنم و گزنده تر از همیشه جواب میپوزخند می
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باهات آشتی کنم، یه کاری  خواستاگه دلت می-

کردی، حداقل توی این چند روز یه سراغی می

گرفتی. ولی کو؟ بعد چهار روز زنگ زدی میگی می

خوای آشتی کنی؟ این وسط چیزی تغییر کرده؟ نمی

 دلم رو به دست آوردی؟ دلمو قرص کردی؟ آره یزدان؟

 

با شنیدن صدای آرامی که ذره ای پرخاشگری در آن 

 سوزد.سینه ام بیشتر از قبل هم می نیست، درون

ذره آروم تر من خبر نگرفتم چون گفتم زمان بگ-

تونیم بهتر حرف بزنیم. میشی، وقتی آروم تر شدی می

االن زنگ زدم که همین کارو کنم. که دلتو به دست 

 بیارم چون فکر کردم آروم تر شدی. ولی انگار نشدی!
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نم باز شود و فشارم مبادا دهالب هایم را روی هم می

 حرفی را بزنم که نباید!

سرم شلوغ بوده که بعدشم من این چند روز اینقدر -

اگه بگم باورت نمیشه. یه نقشه ی توپ ریختیم برای 

ماهان. تو مشتمونه. تله گذاشتم براش. فردا هم دارم 

کنم واسش. میرم سراغش. از اونورم پلیسارو خبر می

دور باید از  قبل از اینکه پلیسا برسن خودم یه

 خجالتش در بیارم. یه خرده حسابایی داریم با هم.

 

شود تپش قلبم را باال ببرد. اما نه از باالخره موفق می

 عشق، بلکه از ترس!

 خوای بری تو دهن شیر؟زده به سرت یزدان؟ می-

 

 قندسیاه #
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 567پارت#

 

انگار زیاد به خودش اعتماد دارد که بی توجه به صدای 

 دهد:من، مسر و با اطمینان جواب می باال رفته ی

تونه بکنه. هیچ غلطی نمی همه چیز برنامه ریزی شده.-

 نقشه ی من صد در صد میگیره. نگران نباش.

 

توانم نگران نباشم. از اضطراب روده هایم به هم نمی

پیچند و صدایم بی آنکه کنترلی رویش داشته باشم، می

 رود.هر لحظه باال تر می

نه. کسیه که چند ماهه ما و پلیسارو داره اون ماها-

تونی این ریسکو وری میکشه. چجدنبال خودش می

 کنی؟ از جونت سیر شدی؟
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آروم باش سروین. آروم! چته؟ قرار نیست که چیزی -

 خوری؟بشه. واسه چی اینقدر حرص می

 

آید آنوقت این مرد از آرام بودن با دارد اشکم در می

 زند؟من حرف می

 دان!نرو یز-

 

فکر توانم بگذارم برود. توانم! نمیلرزد. نمیصدایم می

آنکه یک مو از سرش کم شود، برای آنکه به جنون 

 ست!برسم کافی

 جون من نرو!-
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ریزد. از فردای شبی که با اولین قطره ی اشک فرو می

آمد. دلم گریه یزدان دعوایم شد، اشکم در نمی

شنیده بودم که  گرفت. قبالخواست و گریه ام نمیمی

ری و وقتی خیلی غمگین باشی اشکی برای ریختن ندا

باور نکرده بودم! حاال اما، ترس از آنکه یک خط روی 

تن مرد پشت خط بیفتد، اشکم را در آورده چون من 

 برای متوقف کردنش راهی جز گریه ندارم.

کنم یزدان. نرو. رضا رو بفرست. یکی خواهش می-

 دت نرو. دیگه رو بفرست. ولی خو

 کنی؟سروین؟ گریه می-

 

 کشم. می پشت دستم را روی اشک هایم

 مهمه؟ اگه مهمه نرو!-
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تونم وایسم و میشه تو اشک بریزی و مهم نباشه؟ می-

 نگاه کنم؟

 

شوم و مضطرب شروع به راه رفتن در از جا بلند می

 کنم.این اتاق مربع شکل می

 نمیری نه؟ بگو که نمیری.-

 تونم!نمی-

 

ایستم. اشکی از گوشه ی چشمم راه جایم می سر

 رسد.نه ام میگیرد و به گومی

اون عوضی... نسیم رو کشت! کاری کرد لیال بهم -

تونم بذارم خیانت کنه. کاری کرد بابام سکته کنه. نمی

اینقدر راحت بیفته دست پلیسا و بعدشم اعدام. این 
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 کمترین مجازاته واسش. باید قبل از دستگیریش، تا

 جایی که میشه زجرش بدم.

 

هان چه کند، فقط خواهد با ماخواهم بدانم مینمی

 شود!خواهم نرود و انگار نمیمی

 کجایی؟-

 

 کند.در جواب دادن تعلل می

 خونه. چطور؟-

 

کنم و سمت چوب لباسی اشک هایم را پاک می

روم. حاال که اینقدر به رفتن اصرار دارد، باید می

کنم. باید از ته دل ببوسمش. ببینمش. باید بغلش 
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شد، با یک خاطره ی جوری که اگر این آخرین بار با

 قشنگ تمامش کرده باشیم.

افتم. فکر کنم یک ساعت و نیم دو یکم دیگه راه می-

 ساعت دیگه پیشت باشم.

 

 قندسیاه #

 568پارت#

 

 یزدان#

 

کنم، با یک جفت چشم درشت در که به رویش باز می

شوم که آماده به بارش اند. میسیاه غمگین مواجه 

بینم، چون قبل از آنکه گرچه من بارششان را نمی
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حرفی بزنم یا حرکتی به خودم بدهم، سمتم پرواز 

کند. بغل کردنش شبیه به هیچ زمان دیگری نیست. می

و من را آنقدر محکم دستانش را دور کمرم حلقه کرده 

ی فشارد که انگار قصد دارد با من یکبه خودش می

 شود. 

 

کشم. چسبانم و عمیق بو میبینی ام را به موهایش می

خیاالتی شده ام؟ چرا امشب همه چیز یک جور 

 ست؟ چرا موهایش از همیشه خوش بو تر اند؟ دیگری

 قندک؟-

 

هو و رود. یککند و یک قدم عقب میسروین رهایم می

بی مقدمه. نگاهش عجیب است و حرکاتش عجیب تر. 

همراه دارند. انگار  کنترلی روی آن ها  انگار خشونت به
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ندارد. اصال انگار این دختر سروین نیست که یکباره 

گیرد و لب هایش را محکم به صورتم را در دست می

 چسباند.لب هایم می

 

و  مانم. سروین پر از عطشیک لحظه شوکه و مات می

بوسد و من وقتی به خودم خشونت، لب هایم را می

ر و وحشیانه تر از او همراهی اش آیم، دلتنگ تمی

زنیم و دست از هم کنم. هر دو نفس نفس میمی

آیم که شوم و وقتی به خودم میکشیم. داغ مینمی

کشمش. گذارم و باال میدست زیر ران هایش می

آنکه صدم ثانیه  کند بیپاهایش را دور کمرم حلقه می

 ای از بوسیدنم دست بردارد.
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اوپن می گذارمش. لب پایینش  سمت اوپن رفته و روی

گیرم و دست هایم را از زیر کاپشنی را محکم گاز می

که زیپش را باز گذاشته رد کرده و روی پهلو هایش 

آید؟ چرا کشم. این حرارت و دیوانگی از کجا میمی

 گیرم؟آرام نمی

 

آیند. گوشه ی لبش را تب ایم پایین میکم کم لب ه

ا و بعد، شالگردنش را با بوسم. بعد چانه اش ردار می

خشونت از دور گردنش در آورده، گوشه ای پرت کرده 

گیرند. در تمام و گردنش مورد هجوم لب هایم قرار می

بوسم و با هر روش ممکنی مدتی که گردنش را می

گویم سروین می سعی در کبود کردنش دارم در دلم به

روی که نباید با یزدان عاشق و دلتنگی که دیگر کنترلی 

 کردی! نباید!خودش نداشت، این چنین می
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سروین حالی بهتر از من ندارد که اینطور با صدا نفس 

کشد و کم مانده ناله کند اما، انگار زود تر از من به می

آید که دست روی شانه هایم گذاشته و خودش می

زند. ولی مشکلی وجود دارد و آن هم این میصدایم 

ور با ناله یزدان یزدان است که وقتی سروین اینط

توانم بکنم جز آنکه تب دار و دیوانه کند، من چه میمی

 جواب بدهم جانِ یزدان؟

 یزدان... کافیه...-

 

کنم خودم زنم و سعی میروی گلویش نفس نفس می

 آهن ربا دارد. را عقب بکشم، اما انگار تن این دختر

 ببینمت.-
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ان تب کشد. چشمصورتم را قاب گرفته و باال می

و هم او، که اگر  دانمدارش پر از نیاز اند، اما هم من می

 ادامه پیدا کند ممکن است به پشیمانی منجر شود.

 

 قندسیاه #

 569پارت#

 

بوسد اما خیلی زود سرش دوباره محکم لب هایم را می

کشد و با لحنی عجیب نفس گرفته زمزمه میرا عقب 

 کند:می

 دوستت دارم!-
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گذارد چسباند. نمیبه پیشانی ام میپیشانی اش را 

 حرف بزنم.

 خیلی دوستت دارم!-

 

 بغض کرده! 

 هیچوقت یادت نره باشه؟-

 

کشم و صورتش را در دست پیشانی ام را عقب می

 میفهمم!من  خواهد زیر گریه بزند.گیرم. میمی

 خوامت!هیچوقت یادت نره چقدر می-

 

زمه بوسم و زمریزد. اشکش را میاشکش فرو می

 کنم:می
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 باشه. تو گریه نکن. من یادم نمیره.-

 

 شنود!کشد. انگار صدایم را نمیسرش را عقب می

 موندم.اگه دوستت نداشتم تا االن کنارت نمی-

 

 بارند.اشک هایش تند تر می

ت حرف و حدیثای عالم و آدمو تحمل خواستماگه نمی-

 کردم.نمی

 

را به کار می کنم و تمام تالشم اشک هایش را پاک می

 گیرم تا آرامش کنم.
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دونم. دونم قندکم. همش رو میدونم عزیزدلم. میمی-

آروم باش. منم دوستت دارم. خیلی خیلی. تو فقط آروم 

 باش. باشه؟

 

شود. آن هم از پشت میصدای زنگ گوشی اش بلند 

 سرمان.

 

بینم. گردم و کیفش را نزدیک در و روی زمین میبرمی

 غلم کرده همانجا از دستش افتاده.احتماال وقتی ب

 

ای نگاه آوردم. ثانیهسمت کیفش رفته و برایش می

 گیرد.بارانی اش را از چشمانم نمی

 ببین کیه. شاید کار مهمی باشه.-
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م گوش کند. گوشی را از کشد تا به حرفطول می

کیفش بیرون کشیده و به محض نگاه به صفحه اش، 

کشد تا ول میزند. چند ثانیه ای طخشکش می

دستپاچه و پریشان از اوپن پایین بیاید و بی آنکه 

 نگاهم کند بگوید:

 من میرم تو بالکن، باید یه زنگ مهم بزنم.-

 

وینی مانم و به سرچند ثانیه ای همانجایی که هستم می

اندازد و در بالکن که به سرعت خودش را در بالکن می

زی مانم. یک چیبندد خیره میرا پشت سرش می

لنگد. سروین چیزی را درست نیست! یک جای کار می

دهد و کند. چیزی که دارد آزارش میمخفی می

 فهمم چیست!نمی
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با فکری شدیدا مشغول به سرویس بهداشتی رفته و 

پاشم. باید از سروین دلیل این می کمی آب به صورتم

حالش را بپرسم. شاید برایم حرف بزند. شاید بگوید 

 کند. شاید!می چه چیز اذیتش

 

 قندسیاه #

 570پارت#

 

شوم، هنوز وقتی از سرویس بهداشتی خارج می

سروین در بالکن است. قصدم فوضولی نیست، فقط 

خواهم خیالم راحت شود که همه چیز مرتب است. می

اندازم. پشت رای همین سمت بالکن رفته و نگاهی میب

به شیشه ها ایستاده و صورتش مشخص نیست اما 
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دهد. ینم که مدام دست هایش را در هوا تکان میبمی

اگر اشتباه نکنم دارد با کسی که پشت خط است بحث 

کند. شیشه های دو جداره نمی گذارند صدایش را می

 رم!بشنوم. گرچه قصد شنیدن هم ندا

 

روم. از شیشه ها فاصله گرفته و به آشپزخانه می

 کنم و پشت میز ناهاربرایش کاپوچینو درست می

گذرد و باز هم نشینم تا بیاید. اما ده دقیقه میخوری می

شود و اضطرابی شود. کاپوچینویش سرد میخبری نمی

گیرد. بی اختیار از جا بلند می بی دلیل تمامم را فرا می

بینمش که گوشی روم. میشیشه ها می شوم و پشت

در دستش قرار دارد و دستش روی نرده هاست. این 

 آید؟م شده. پس چرا داخل نمییعنی تماسش تما
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زنم. جواب کنم و صدایش میدر بالکن را باز می

 گویم:دهد. دوباره مینمی

 سروین عزیزم؟ بیا تو. سرده هوا.-

 برو من میام.-

 

 جان و سرد است؟چرا لحنش اینقدر بی 

 خوری سروین!سرما می-

 تنهام بذار یزدان!-

 

از کوره در شود و وقتی اینقدر زود تند و عصبی می

توانم شک نکنم که یک چیزی دارد هر رود، میمی

 دهد؟لحظه آزارش می
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گردم. بندم و دوباره به آشپزخانه بر میدر بالکن را می

کنم و خالی میکاپوچینوی سرد شده را در سینک 

نشینم. شاید از طرف خانواده اش دوباره پشت میز می

جرای تحت فشار است. باید به محض تمام شدن ما

توانم اذیت شدنش ماهان با پدرش صحبت کنم. نمی

 را ببینم!

 

شنوم. از در همین فکر هستم که صدای در بالکن را می

 گیرم. بی آنکه نگاهمپرم و پشت اوپن قرار میجا می

کند، با صورتی سرخ شده از سرما و قدم هایی آرام و 

نشیند و به جایی خیره غرق در فکر روی مبلی می

 . انگار اصال در این دنیا نیست. شودمی
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فکر درست کردن دوباره ی کاپوچینو از مغزم فرار 

بینم. از کند وقتی قیافه ی هاج و واج و منگش را میمی

روم. کنارش میپشت اوپن بیرون آمده و سمتش 

گیرم. یک تکه یخ است. نشینم و دستش را میمی

 درست شبیه به نگاهش.

 رو زیاد کنم. یخ زدی. صبر کن شوفاژا-

 

چسبند و خوام از جا بلند شوم که دستم را سفت میمی

 زند:آید لب میبا صدایی که انگار از ته چاه در می

 بشین. -

 

گیرم و به ا میکند. مسیر نگاهش رهنوز هم نگاهم نمی

 رسم. شالگردنش که روی سرامیک ها افتاده می
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 یزدان؟-

 

 قندسیاه #

 571پارت#

 

چرخد. حالش خوب نیست! سمتش میگردنم دوباره 

این چشم ها تاریک اند! بی فروغ اند. شبیه به یخ های 

 یخچال های قطبی اند!

جانِ یزدان؟ خوبی سروین؟ چرا یه جوری شدی؟ چرا -

کنه؟ و پرخاشگر شدی؟ چیزی اذیتت میاینقدر عصبی 

خوای باهام حرف بزنی؟ شاید بتونیم با هم ها؟ می

 حلش کنیم. سروین؟ 
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چرخانم. صدایم را صورتش را سمت خودم می

 کنم اصال در این دنیا نیست!شنود؟ احساس میمی

 فهمیدی چی گفتم؟-

 

لب هایش زخم اند. آنقدر پوستشان را کنده که زخم 

 شده اند؟ 

 فهمیدم!-

 

لرزد. انگار یک ربات است که باید یک صدایش نمی

 سری جمله را بگوید.

 ی!کنه تویچیزی که اذیتم می-

 

 کنم!به گوش های خودم شک می
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 من؟-

 

فشارد. انگار دارد از منگی در لب هایش را روی هم می

 آید.می

آره. تو. مشکل من تویی. باعث درد کشیدنم تویی. -

 باعث حال بدم تویی!

 

 توانم جواب بدهم!خشکم زده. حتی نمی

از روزی که اومدی توی زندگیم بدبختی پشت -

رو مختل کرده. یه لحظه  بدبختی. استرس زندگیم

آرامش ندارم. حتی دیگه اعتماد خانوادمم از دست 

دارم از چی اذیت  دونی حاالفهمی؟ میدادم. می

 میشم؟
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گفت تمام این دختر سروین است؟ کسی که می

سختی های این راه وقتی که کنار تو هستم برایم بی 

گوید از روزی که وارد زندگی ست؟ حاال دارد میمعنی

 شده ام همه چیز را نابود کرده ام؟ اش

 

شود. نگاه گرد و بهت زده ام را به او از جایش بلند می

شود ایستد و دست به کمر میه من میکه پشت ب

کند دیگر چه چیز بگوید که دلم دوزم. دارد فکر میمی

 را بیشتر بشکند؟

 

شود. چند لحظه بعد سمتم چرخیده و همین هم می

دهد هرچه یش را در هوا تکان میهمانطور که دست ها

 گوید.آید میخواهد و به زبانش میمی
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میگن اشتباهه، میگن  دونی، وقتی عالم و آدم بهتمی-

راهت درست نیست، نباید مثل یه احمق سرت رو 

بندازی پایین و کار خودت رو بکنی. شاید دارن درست 

میگن بهت. شاید باید یه لحظه پاتو بذاری رو ترمز، 

رو به کار بگیری ببینی دقیقا داری چه غلطی  مغزت

کنی! همه بهم گفتن. همه گفتن رابطت با یزدان می

. فاطمه بهم گفت از روزی که یزدان اومده یه اشتباهه

لحظه آروم نیستی، بتام گفت بری توی این خانواده 

کنن، بابام همشون به چشم یه گناهکار بهت نگاه می

ردی و من احمقانه به کارم گفت با این کارت آبروم رو ب

دونی نتیجش چی شده؟ نتیجش شده ادامه دادم. و می

ضد اضطراب. نتیجش  باال انداختن مشت مشت قرص

شده بی خوابی های هر روزه. شده جنگیدن با همه. 

شده دشمن شدن خانوادم باهام. ولی من دیگه خستم 

 یزدان. خستم!
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 شوم! سکوت کافی ست!من هم از جا بلند می

فقط تو خسته ای؟ نکنه من نشستم باد روم رو -

جنگم. منم زنم؟ منم هر روز دارم با عالم و آدم میمی

ران این رابطم. نگران آیندمون. نگران همه چی. منم نگ

استرس دارم. منم خواب ندارم. منم آروم نیستم. فکر 

 کردی فقط تویی؟

 

 کشد:یکباره فریاد می

 پس بیا ادامه ندیم!-

 

 ه قندسیا#

 572پارت#
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شوند. کند و لب هایم به هم دوخته مینفسم گیر می

نگاه عصبی و چشمان وحشی و به خون نشسته ام از 

 شود. چه گفت؟مصمم دختر رو به رویم کنده نمی

 یعنی... چی؟ -

 

 لرزند.لب هایش می

یعنی جدا شیم یزدان. یعنی این رابطه ی سمی که -

 کنیم. داره هر دومون رو آزار میده تموم

 

 خندم.می

 شوخیه دیگه؟ سوپرایزی چیزیه؟-
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 تک خنده اش تلخ است.

سوپرایز؟ حال منو من میگم جدا شیم تو میگی -

تونم با تو شوخی کنم یزدان؟ بینی؟ من االن مینمی

 لرزم؟بینی چطوری دارم مینمی

 

 توانم باور کنم!نه! نمی

چی سروین... ببین... اصال مغزم قد نمیده که داری -

میگی. فقط لطفا تمومش کن! دست بردار از این 

 مسخره بازی.

 

 

خودش را کنترل فهمم که دارد لرزد. میچانه اش می

 کند تا گریه نکند! می
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خوام. مسخره بازی نیست. من جدی ام. جدی! نمی-

خوام. قشنگ بود. منکرش دیگه این رابطه رو نمی

 نمیشم!

 

 شود.صدایش پر از بغض می

نگ بود. دوستش داشتم. اولین باری بود که خیلی قش-

کردم یکی رو بیشتر از خودم دوست دارم. حس می

 ه ی رابطه ها قراره ادامه پیدا کنن؟ولی مگه هم

 

 پرم:عصبی میان جمالتش می

کنه. منم همه ی ولی این رابطه ادامه پیدا می-

مشکالت رو سر و سامون میدم. استرس و اضطرابم 

کنم سروین خب؟ همه چیز رو می تموم میشه. درستش

گردونیم سر جاش. دوباره درستش دوباره بر می
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ی نزن! حرفش رو نزن که کنیم. فقط حرف جدایمی

 اون روم باال میاد.

 

خواهم صدایم را کنترل کنم تا باال نرود، هرچه من می

 برد.سروین بر عکس من صدایش را باالتر می

 اون روت باال بیاد. -

 

 دهد.شان میگردنش را ن

ترسم نه از هیچ به اینجام رسیده. دیگه نه از تو می-

دست دادن ندارم و بنی بشری. دیگه چیزی واسه از 

 حرفمم یه کالمه!
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دهد. زند و آب گلویش را فرو میدر نگاهم زل می

 لرزد!لرزد. به خدا قسم میصدایش اما می

 خوامت یزدان!خوامت. نمینمی-

 

س چرا چشم هایش اینقدر غم گوید پاگر راست می

لرزد؟ همین نیم ساعت پیش با دارند؟ چرا صدایش می

همت! کدام آدمی در نیم ساعت خواگفت میگریه می

 کند؟!احساساتش تغییر می

تو همین نیم ساعت پیش... اینجا... روی همین اوپن -

خوامت... با گریه گفتی نشسته بودی و بهم گفتی می

 زنی؟گول می خوامت... داری بچهمی

 

 قندسیاه #
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خندد. کم جان و تلخ! به جایی که اشاره کرده ام می

شود و بعد از چند ثانیه، برخالف لحظات خیره می

 کند:گذشته آرام نجوا می

ما مثه یه کتاب قصه بودیم. یه کتاب قصه ی خیلی -

قشنگ. از اونایی که دوست نداری به صفحه ی آخرش 

ی که هر چند وقت یه بار از میون قفسه برسی. از اونای

کشی، گرد و خاک روش رو پاک ی کتابات بیرونش می

خونیش، اما دوباره با عشق از اول میکنی و می

ی ما یه مشکلی داره! دونی یزدان، این کتاب قصهمی

یه مشکل خیلی بزرگ. ما حق داشتیم فقط یک بار این 

که دلمون تونیم هر وقت قصه رو بخونیمش. ما نمی

خواست، کتاب قصمون رو از میون قفسه ی کتابا بیرون 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بخونیم. ما بکشیم و از اول قصه ی عاشقیمون رو 

تکرار نمیشیم یزدان. ما دیگه تکرار نمیشیم... همون 

طور که کلمه ای که نیم ساعت پیش بهت گفتم، دیگه 

خواستمت. همیشه. ولی از قرار نیست تکرار بشه. می

خوامت. خواستن تو فقط عد دیگه نمیاین لحظه به ب

برای همون مدت کوتاه بود. من دیگه حق ندارم 

 بخوامت!

 

گردی چشمانم، بی حرکتی قفسه ی سینه ام و فاصله 

دهند که نه ی میان لب هایم به خوبی نشان می

خواهم که بفهمم! توقع فهمم سروین چه گفته و میمی

ارم! حتی شنیدن این حرف ها را از قندک شیرینم ند

توقع دیدن چنین سروینی را هم ندارم! این نگاه 

و این لحن  مصمم، این صدای محکم و بدون لرزش
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شود از جانب سروین باشد؟ بی احساس، چطور می

 دانم!نمی

 

کنم که صدایم اینطور کنم! باور میکم کم دارم باور می

 لرزد:می

م، فهمم. بیا... بیا بغلدونم حالت خوب نیست. میمی-

زنیم با هم همه چی رو درست بیا بغلم حرف می

 کنیم... بیا سروین...می

 

رداشته ام با دستی که به طرفش قدمی که سمتش ب

شود. همیشه این راه جواب داده. گیرم مصادف میمی

همیشه وقتی عصبانی بوده و عصبی بوده ام، با بغل 

کردن یکدیگر آرام شده ایم، اما اینبار اتفاقی عجیب 

زند و عقب عقب افتد! دستم را محکم پس مییم
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ار شوم و به او که کنرود. سر جایم میخکوب میمی

کنم. چشم هایش چین خورده ناباورانه نگاه می

شود و لبخندش کم کم تبدیل به خنده ای آرام می

کشد که قهقه ی هیستریک وار و جنون طولی نمی

او که  پیچد! من شوک زده بهآمیزش در فضای خانه می

برای اولین بار آغوشم را پس زده و از شدت خنده 

کنم و او، از ه میاشک از کنار چشمانش راه گرفته نگا

شود. سروینِ من چه بالیی خنده روی کمر دوال می

سرش آمده؟ او بمب انرژی بود. نگاهش به همه چیز 

رفت و به همه زیبا بود. لبخند از لب هایش کنار نمی

د! چه بالیی سر آن سروین آمد؟ ورزیچیز عشق می

گوید؟ نکنه مقصر این حالش نکند سروین راست می

 ند این رابطه این بال را سرش آورده؟من هستم؟ نک

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خنده هایش آرام تر شده اند وقتی به قدم هایی 

رود و آن نامتعادل، سمت کیفش که روی اوپن است می

دارد. صدای پر خنده اش تمسخر آمیز است را بر می

 گوید:وقتی می

واقعا فکر کردی با پیشنهاد بغلت اینقدر بچم که یادم -

هوم؟ فکر کردی اینقدر سستم؟  خواد؟بره دلم چی می

 اینقدر ندید بدیدم؟ 

 

 شود!رود. نفسم دارد تنگ میسمت در می

گذرم جناب کیانی، این رابطه بهترین از خودم نمی-

طرش رابطه ی دنیا هم که باشه، ارزش اینکه بخا

تونی اسمم روزی چند تا قرص بخورم رو نداره. تو می

یست! دیگه هیچی رو بذاری آدم خودخواه. برام مهم ن

 جز آرامشم واسم مهم نیست. خدافظ.
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رود. آنقدر راحت که لحظه ای با خودم فکر و می

رود و من با کنم شاید هیچوقت دوسم نداشته! میمی

یک توهم بوده!  کنم شاید همه ی این هاخودم فکر می

گوید همه اما... یک شالگردن روی زمین افتاده که می

گذارد راحت است. واقعیتی که نمیچیز عین واقعیت 

نفس بکشم. واقعیتی که دارد هر لحظه سوزش و درد 

کند. واقعیتی که سینه و نفس گرفتنم را شدید تر می

 گوید باید رضا را خبر کنی، قبل از آنکه دیگر نتوانیمی

 نفس بکشی!

 

 قندسیاه #

 574پارت#
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 راوی #

 

ای به با سوزشی عمیق در قفسه ی سینه اش، پلک ه

کند. دیدش تار است و هم چسبیده اش را از هم باز می

فهمد تواند اطرافش را به خوبی ببیند اما خوب مینمی

نه تختی که روی آن خوابیده تخت خودش است و نه 

ق خوابش. ماسک اکسیژنِ اتاقی که در آن قرار دارد اتا

شود، اون را روی دهانش و صدایی که از پیج پخش می

انده که در بیمارستان است. پلک هایش را به یقین رس

آورد که دوباره روی هم گذاشته و به مغزش فشار می

آورد چه اتفاقی افتاده. آخرین چیزی که به یاد می

آمبوالنسی ست که در آن قرار داشت و ماسک 

 صورتش بود.ی که روی اکسیژن
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 شنوی صدامو؟یزدان؟ می-

 

گیرند. اصله میپلک های خسته اش دوباره از یکدیگر ف

آورد تا روی تواند خوب ببیند. دستش را باال مینمی

کند چیزی روی چشمانش را بمالد که احساس می

زند که سوزن سرم ساعدش قرار دارد. حدسش را می

 باشد. 

 م زدن بهت.تکون نده دستت رو. سر-

 

زند تا باالخره صدا صدای رضاست. چند بار پلک می

ار دو نفر دیگر تشخیص بدهد. تواند رضا را در کنمی

پرستاری که کنار تخت ایستاده و دارد سرمش را چک 

 کند و مادرش! می
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خواهد ماسک اکسیژنش را بردارد تا از مادرش می

ش خواهد که دستی روی دستبپرسد او اینجا چه می

نشیند و صدای پر بغض مادرش به گوشش می

 رسد:می

 برش ندار مادر. -

 

مادرش، ماسک را کمی پایین داده و  بی توجه به حرف

با لب هایی خشک و صدایی به شدت گرفته لب 

 زند:می

 چیشده... مامان؟ -

 

رضا نگاه نگرانش را از عزیزترین فرد زندگی اش 

تا به گوشی رود گرفته و همراه پرستار بیرون می

همراهش جواب بدهد. مادر یزدان اما کنار یزدان 
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کش را دوباره روی دهانش ماند و همانطور که ماسمی

 دهد:دهد با لبخندی تلخ اما مهربان جواب میقرار می

هیچی پسرکم. چیزی نشده. یکم نفس تنگی داشتی، -

مثل اینکه آمبوالنس خبر کردی. اینجا هم انگار 

زدن به رضا. اونم زنگ زد به من شناختنت. زنگ می

 گفت بیام پیشت.
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زند، دستش را باال همانطور که با یزدان حرف می

کشیده و آرام آرام مشغول نوازش موهای پسرک سی 

شود. یزدان اما انگار تازه دارد شب و چند ساله اش می

آورد! شبی که دختر مورد عالقه گذشته را به خاطر می
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ش از خانه اش رفته بود. به بدترین شکل ممکن رفته ا

شود با این نفس تنگی اینبار نمی دانستبود. یزدان می

دانست اگر کاری نکند شاید فردا را نبیند مدارا کرد. می

دید. باعث و بانی همه ی بدبختی اما او باید فردا را می

افتاد و یزدان باید هایش فردا با پای خودش به تله می

شد تا بتواند با همین دستانش خفه اش کند، ر پا میس

به رضا آمبوالنس خبر کرده بود. پس به جای زنگ زدن 

تواند کاری نمی دانست رضا هم که بیاید،چون می

 برایش بکند.

 

کشد و فقط یک جمله ماسکش را دوباره پایین می

 پرسد:می

 کدوم... بیمارستانیم؟-
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فهمد چه کسی رضا را میو با شنیدن نام بیمارستان، 

ری خبر کرده. اصال دلش برایش سوخته؟ مثل اولین با

که نفس تنگی های یزدان را دیده بود، اینبار هم 

ترسیده؟ اشک در چشم هایش جمع شده؟ خودش را 

برای آنکه یزدان را به این حال انداخته لعنت کرده؟ 

داند! نه! سروین، یزدان جواب همه ی این ها را می

 آن وقت ها نیست و حاال دیگر به جز خودش و سروینِ

 کند.چیزی فکر نمیآرامش از دست رفته اش به 

 

بی آنکه ماسکش را باال بدهد، خودش را با صورتی در 

کشد و صدای اعتراض مادرش هم رفته از درد، باال می

 آورد:را در می

 کنی یزدان؟ باید استراحت کنی.چیکار می-
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، ماسک را از دور گردنش باز بی توجه به حرف مادرش

سرم را  گذارد. سپسکرده و کنار دستگاه اکسیژن می

از دستش بیرون کشیده و بی اهمیت به خونی از 

زند رو به چشم های گرد مادرش دستش بیرون می

 گوید:می

 رضا رو صدا... میزنی؟-

چرا اینجوری کردی؟ داره خون میره از دستت... -

 دا بزنم...وای... باید پرستار رو ص

 

دست مادرش که دستپاچه و نگران از جایش بلند 

کشد دارد. آرام نفس میفته و نگهش میشود را گرمی

داند که کند هیجان زده نشود. میو تمام تالشش را می

تواند از اگر دوباره حالش بد شود اینبار دیگر نمی

 بیمارستان بیرون بزند.
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دا کردم... خب؟ یه مامان... ببین... من لیال رو... پی-

. باید قدمیشم... باید االن برم... به رضا فقط بگو بیاد..

بهش بگم... بره با دکترم... حرف بزنه... ترخیصم 

 کنه...

 

نگرانی و ترس تنها چیزی است که از نگاه مادرش 

 خواند.می

ولی تو حالت خوب نیست. اگه زبونم الل چیزیت -

 بشه... من چه خاکی بگیرم سرم؟

 

دان از دیدن چشمان پر شده ی مادرش و شنیدن یز

 کند.صدای لرزانش از بغض نچی می
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مامان... تو رو خدا گریه نکن... فقط لباسای منو... بیار -

ش کاری بپوشم... به رضا هم بگو بیادش... با بقیه

 نداشته باش... چیزیم نمیشه... باور کن...
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به چانه زدن با یزدان صرف مامان یلدا دقایقی را 

شود حرف یزدان یک کند و باالخره، وقتی متوجه میمی

کالم است، بی رغبت و با نارضایتی تمام، لباس های 

 رود. آورد و دنبال رضا مییزدان را برایش می
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کشد. وقتی باالی آمدن رضا چند ثانیه بیشتر طول نمی

گیرد، میپوشد قرار شرتش را میسر یزدانی که دارد تی

قبل از هرچیزی سرش را پایین کشیده و لب هایش را 

بوسد. چسباند و محکم میبه شقیقه ی یزدان می

کشد و رضا را نگاه یزدان لحظه ای دست از کارش می

زند. چه کس برایش مانده جز کند. تلخ لبخند میمی

 او؟ چه کسی همیشه همراهش بوده جز او؟ 

 ی بمیرم... نه؟ترسید-

 

 دنی رضا آرام است.پس گر

 گوه نخور. بپوش بریم.-

 

شلوار گرم کنش را از داخل پالستیک لباس هایش 

 کشد.بیرون می
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 پوشید؟ به نظرت... چجوری میشه... این شلوار رو-

 

 خندد.رضا می

کنی. نترس قرار نیست بپوش میریم خونه عوض می-

 با زیر شلواری بری دیدن ماهان جاااان! 

.. یه کلمه هم... مخالف نکردی از جالبه که اصال.-

اینکه... سرم رو در آوردم و... دارم لباسام رو عوض 

 کنم...می

 

 گوید:رود میرضا همانطور که سمت در می

و تو هرجوری  ارهدونم مخالفتم فایده ندچون می-

رسونی. هرچقدرم هست امروز خودت رو به ماهان می
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یصت رو بقیه جلوت رو بگیرن. میرم برگه ی ترخ

 بگیرم.

 

تواند می با بیرون رفتن رضا و خالی شدن اتاق تازه

خودش باشد. دست روی قفسه ی سینه ی پر سوزش 

گذاشته و چشم بسته، لب روی هم بفشارد. سروین 

ر شیفتش نبوده پس چطور از وجود اینجاست! اگ

یزدان خبر دار شده و رضا را خبر کرده است؟ پس 

یزدان برای اولین بار  حتما اینجاست! اینجاست و

خواهد جایی که او هست باشد. عصبی و حرص نمی

زده است! مرحله ی قبل از متنفر شدن همین است 

دیگر مگر نه؟ مرحله ی بعد از متنفر شدن چیست؟ یا 

شدن نسبت به سروین است یا از بین رفتن  بی حس

نفرتش از او. اگر بی حس شود، یعنی سروین دیگر 
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ازگشت ندارد ولی اگر نفرت یزدان از هیچ راهی برای ب

بین برود، دوباره عشقی که به سروین دارد خودش را 

دهد. آنوقت سروین دست کم یک شانس نشان می

یر نکند! برای درست کردن همه چیز دارد. فقط اگر د

 اگر دیر نشود...

 

آید. بعد از برداشتن وسایلش، با مادرش کمی بعد می

د و درست کمی جلو تر، در شونهم از اتاق خارج می

شود، دختری را انتهای راهرو که به پذیرش منتهی می

شناسد. پاهایش به زمین بیند که خوب او را میمی

رویش  کند. مردی که رو بهچسبند و نفسش گیر میمی

ایستاده و با یکدیگر مشغول صحبت اند را هم خوب 

ست! کسی که شب تولدش موقع شناسد. علیمی

خانه، بدترین حرف ها را به سروین زده بود.  خروج از
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حاال اما در آرامش رو به روی هم ایستاده اند و صحبت 

کنند. مگر نباید از یکدیگر متنفر باشند؟ مگر نباید می

 ا با تیر بزنند؟سایه ی یکدیگر ر
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 اون سروین نیست؟ -

 

 پس مادرش خبر ندارد که اینجا محل کار سروین

 است.

 آره مامان... خودشه!-

 اونم علیه آره؟-
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تواند نگاهشان کند. هر لحظه بیشتر صدای دیگر نمی

 شنود!شکستن باور هایش، غرورش و اعتمادش را می

 

نشیند و قدم آن طرف تر میروی صندلی های چند 

چرخاند. گردنش را خالف جهتی که آن ها هستند می

ساعت پیش که قلبش انگار سر جایش نیست! از یک 

کند. چشم باز کرده، درون سینه اش احساسش نمی

تواند آب دهانش انگار در گلویش نشسته که حتی نمی

 را قورت بدهد.

 

کند، هرچه چه فکر میکند، هرهرچه سبک و سنگین می

به مغزش برای چیز هایی که دیشب دیده و شنیده 

 بیند که هیچ چیز برایش قابل باورآورد، میفشار می
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نیست! سروین... بهترین دختری بود که در زندگی اش 

دیده بود. حاضر بود هرچه دارد بدهد تا با او زندگی 

کند. تا او را کنارش داشته باشد. به خاطرش از علی 

انواده اش حرف شنید و پی طرد شدن از گذشت! از خ

طرف همه را به تنش مالید. سروین هم برایش خیلی 

رایش نمادی از یک دختر قوی بود کار ها کرده بود. او ب

ماند و برایشان خواهد میکه پای چیز هایی که می

جنگد. دختری بود که همه جا پشتش ایستاده بود. می

ها در آغوشش گریه یزدان را خندانده بود، بعد از سال

کرده بود و از او خواسته بود با هم ازدواج کنند، اما 

کنار نامزد سابقش حاال... همان دختر، کمی آنطرف تر، 

ایستاده و انگار حتی برایش اهمیت ندارد که یزدان 

 بخاطرش چه حالی دارد.
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کند اما گرداند تا نگاهشان بی آنکه بخواهد سر بر می

روی آنها، با سروین خشک  به محض نشستن نگاهش

شود. علی همچنان دارد با شده چشم در چشم می

اس سروینِ زند اما تمام توجه و حوسروین حرف می

 منگ و مات به یزدان است. 

 

شود و مسیر باالخره علی هم متوجه نگاه سروین می

رسد. پوزخند نگاهش را دنبال کرده و به یزدان می

حال است از آن فاصله یزدان آنقدر بی جان است که م

کند علی علی و سروین آن را ببینند. با خودش فکر می

کست خورده حتما دارد در دلش به حال یزدانِ ش

خندد. واقعا شکست خورده؟! جواب مثبت است! می

دیگر شکست بدتر از این؟ او شب گذشته چیزی را از 

کرد تا آخر عمر آن را خواهد دست داده که گمان می
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کرد روزی سروین خانم خانه اش ن میداشت. گما

کرد بچه ای که مادرش سروین شود. گمان میمی

 کرد...ن میاست را بغل خواهد گرفت، گما

 با سروین به مشکل خوردین؟-

 

شود با سر به زیر انداختن پرسش مادرش مصادف می

سروین و ناپدید شدنش به سرعت نور. یزدان حتی 

سریع و با عجله کند آنقدر لحظه ای احساس می

رود که موقع گذشتن از کنار علی به او تنه هم می

 زند.می

 

 قندسیاه #

 578پارت#
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 تموم کردیم. دیشب با هم-

 اِوا؟ یعنی چی؟ چرا؟-

 

چرخاند و به مادرش که کنارش نشسته نگاه سر می

کند صدایش خالی از حس باشد. کند. سعی میمی

 انگار که اصال برایش مهم نیست!

ی رابطه ها که قرار نیست تا همیشه ادامه پیدا  همه-

 کنن!

 

داند این جمله ای که سروین شب فقط خودش می

ه بود را با چه جان کندنی به مادرش گذشته گفت

 گوید.می
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دونم که اون روز بهم گفتی دختری که دوستش می-

دارم رو از دست ندم. گفتی بجنگم برای سروین. کلی 

ان. من هیچوقت حرف نصیحتم کردی. ببخش مام

 گوش کن نبودم. از همون بچگی. یادته؟

 

کند. تازه تکه های مادرش فقط هاج و واج نگاهش می

شوند. شب گذشته، بهم زدن پازل دارند کامل می

رابطه، نفس تنگی یزدان و در نهایت منتقل شدن به 

بیمارستان! بخاطر سروین حالش بد شده. مامان یلدا 

 ماجرا همین بوده!یقین دارد که 

االنم به حرفت گوش نکردم. از دستش دادم. اشتباه -

وب از من بود. آرامشش رو ازش گرفته بودم. حالش خ

نبود تو این رابطه. خودم گذاشتم بره. حتی جلوشم 

 نگرفتم.
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 زند.لبخند می

 اینجوری برای همه بهتره. -

 

بغض گلوی هر دویشان را گرفته. مامان یلدا دوست 

بغلش کند و بگوید باز همه چیز را گردن گرفتی؟ دارد 

باز ادای کسانی را در آوردی که حالشان خوب است؟ 

داند که یزدان دل دی؟ اما میباز جگرم را سوزان

داند که اگر به رویش بیاورد خواهد. میسوزاندن نمی

شود، پس در حالش از چیزی هم که هست، بدتر می

کند، دستش را می حالی که بغضش را به سختی کنترل

 زند.روی گونه و ته ریش پسرکش کشیده و لبخند می

کنی چه تصمیمی بگیری، در هر صورتی فرقی نمی-

 شتتم.پ
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ماند چرا که صدای رضا را جواب یزدان در دهانش می

 شنود.نزدیک به خودشان می

خواستم بیام کولت اِ اِ... چرا از جات بلند شدی؟ می-

 کنما!

 

 چرخاند.یزدان سر می

 الزم نکرده. زیر کتم رو بگیری هنر کردی.-

تونی بیای داداش وقتی تا اینجا اومدی بقیشم می-

ه من نداری. پاشو. پاشو بریم که همین دیگه. نیازی ب

حساب کردن خرج بیمارستانتم رفاقتم رو ثابت کرد. 

 نیازی نیست زیر کتت رو بگیرم.
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شوند. وقت یخندند و بلند میزدان و مادرش زورکی می

برای غصه خوردن زیاد دارند! حاال وقت، وقتِ 

 رویارویی با قند سیاه است. جنگ در پیش دارند!

 

  قندسیاه#

 579پارت#

 

 

رسانند و یزدان به او وقتی مامان یلدا را به خانه می

دهد که حالش خوب است و نگران نباشد، اطمینان می

لباس افتند تا با رضا سمت خانه ی خودش راه می

 پوشیده و آماده ی حمله شوند.
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نزدیک به خانه، باالخره سکوت سنگین ماشین را رضا 

 شکند.می

 قای دیشب. سروین گفته بهم.خبر دارم از اتفا-

 

 گوید. حرفی ندارد که بزند! یزدان چیزی نمی

 

 بهش حق میدی؟-

 

فهمد درون باز هم سکوت! رضا بهتر از هرکسی می

فهمد پشت این چهره ی طوفانی ست. مییزدان چه 

خونسرد ساکت، یک دنیا خشم، فریاد و غم خوابیده! 

رف بزند تا خواهد حداقل برای چند کلمه هم شده، حمی

تواند خودخوری کردن و شاید کمی خالی شود. نمی
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نقش بازی کردنش برای آنکه نشان بدهد حالش رو به 

 راه است را ببیند.

 

تونم سروین رو ه یا نه، نمیدونم حق باهاشنمی-

دونم هرچی هست، چیزی تقصیر قضاوت کنم، اما می

 تو نیست. خب؟

 

داند قط خدا میکشد. فیزدان لب زیرنش را دهانش می

 کند.دارد چه درد و فشاری را تحمل می

 

دونه، هرکی ندیده، من هم میدونم و هم هرکی نمی-

سش دیدم که تو چقدر سروین رو دوست داشتی و وا

چیکارا کردی. تو توی این رابطه هر کاری از دستت بر 

اومد انجام دادی. اگه بخوام بشینم یکی یکی برات می
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یشن. جایی کم نذاشتی. پس لطفا بشمارم یه طومار م

مثل همیشه با خودت بد رفتاری نکن و خودت رو مقصر 

چیزی ندون. نیازی نیست بابت چیزی عذاب وجدان 

 داشته باشی.

 

ا ادامه ندهد! حاال که سروین نیست، یزدان کاش رض

 باید در آغوش چه کسی اشک بریزد؟

 

ی بعدشم... االن شرایط به هم ریخته... بذار نسخه -

ماهان رو بپیچیم، خودم واسطه میشم دوباره با هم 

اوکیتون میکنم. زودم میری خواستگاریش و تموم 

میشه میره پی کارش. هنوزم پای حرفم هستم و میگم 

انوادش فقط کافیه دو دفعه باهات نشست و خ
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برخواست کنن تا بفهمن هیچکس اندازه ی تو مناسب 

 سروین نیست.

 

 د.کنیزدان دیگر تحمل نمی

دختر پرستار خوشگلشون که نامزد قبلیش دکتر بوده -

چرا باید مناسب منی باشه که زن داشتم و یه مامور 

مثبتی امنیتی ام و همش جونم در خطره و هیچ ویژگی 

تونم دخترشون رو خوشبخت ندارم که نشون بده می

 کنم؟

 

 قندسیاه #

 580پارت#
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م از افتد. توقع این حجمیان لب های رضا فاصله می

 خشم و صدای بلند را ابدا نداشته! 

 

 باشه حاال چرا عصبانی میشی؟ -

 حرف نزن رضا. اسم سروینم نیار جلوم.-

 

 کند.رضا به گوش هایش شک می

مردی واسش جدی ای االن؟ دختری که تا دیروز می-

 امروز میگی اسمشم نیارم؟

 

کشد. آنقدر دندان روی هم فشرده که تا مغزش تیر می

تش و فریادی که کشیده باعث شده دوباره عصبانی

 نفس کشیدنش کمی سخت شود.
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ها؟ به همین زودی جا زدی؟ تو نبودی میگفتی شده تا -

ذارم حسرتش ولی نمی جنگم واسشپای جونم می

 بمونه به دلم؟!

 

کند اینبار با صدایی آرامتر، در حالی که سعی می

 زند:هیجانش را کنترل کند تا حالش بد نشود لب می

 میرم واسش.هنوزم می-

 

دهد. دردی که سروین به او داده آب گلویش را فرو می

با تمام درد هایی که تا به امروز کشیده فرق دارد. 

 سوزد!ی زخمی که زده، بدجور میلعنتی جا
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هنوزم پاش بیفته تا پای جونم میجنگم براش. االنم -

اد اگه میگم اسمشو نیاری بخاطر اینه که تا اسمش می

حالم بدتر میشه. میذاری تا آخر امروز زنده بمونم یا 

 خوای قبل از رسیدن به ماهان بیفتم رو دستت؟می

 

ی آخر یزدان به  کند و جملهرضا مقابل خانه ترمز می

آید! بدش رسد. رضا پشیمان به نظر نمیپایان می

 نیامده از اینکه یزدان را به حرف آورده.

 

آید ز ماشین رضا پایین مییزدان همانطور که دارد ا

 گوید:می

تو برو. خودم میرم سر قرار. سر راه باید یه جایی -

 برم.
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ی لوس بازی در نیار برام. با هم میریم هرجا بخوا-

 بری. با این حالت ولت کنم به امون خدا؟

 

زند. خم می شود و از یزدان در ماشین را به هم می

 گوید:یپنجره ی ماشین خیره به نگاه جدی رضا م

اگه باهام بیای ممکنه چیزایی رو بفهمی که ازت -

مخفی کردما. باید قول بدی که ناراحت نشی چون 

 اصال حوصله منت کشی ندارم.

 

کند. با چشمانی ریز شده نگاهش می رضا مشکوک

گیرد، با یزدان همانطور که از ماشین رضا فاصله می

 گوید:صدای بلندی که به گوش رضا برسد می

 ینت رو بیار تو. با ماشین خودم میریم. ماش-
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کند رود و رضا با خودش فکر مییزدان سمت خانه می

یزدان چه چیزی را ممکن است مخفی کرده باشد آن 

وقتی قرار بود در این راه هیچ چیز مخفی ای  هم

 میانشان نباشد؟

 

 قندسیاه #

 581پارت#

 

 

های دارد مبادا خاک بلند شده و کفش آرام قدم بر می

کنار چرم واکس خورده اش کثیف شوند. آتی درست 

آید. آرامش دارد! حتی بیشتر از دستش آرام راه می
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پایان کابوس های کند چیزی تا ماهان. احساس می

 شبانه اش باقی نمانده!

 جای بهتری نبود آتی؟ اینجا پر از خاکه!-

 

ایستد. طبقه ی باالیی کارخانه ی بزرگ متروکه آتی می

ستاده اند که خارج از شهر قرار دارد و تا شعاع ای ای

 چند کیلومتری اش هیچ موجود زنده ای نیست.

لو رفتیم تا  کردم که اگهباید یه جایی رو انتخاب می-

قبل از اومدن پلیس بتونیم فرار کنیم. اینارو که تو 

 دونی.خودت بهتر از من می

 

سینه دهد و دست به ماهان یک تای ابرویش را باال می

 دوزد.به دختر جذاب مقابلش چشم می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنم جدیدا با من سر سنگینی. درست حس حس می-

 کنم؟!می

 

 همیشه! دهد. مثلآتی رک و بی پرده جواب می

شاید بخاطر اینه که ازت کمکت خواستم برای گیر -

انداختن قاتل پدرم و تو اهمیتی ندادی. حتی فکر 

بودم و  نکردی به اینکه من این همه مدت کنارت

واست همه کار کردم. من تا ایران اومدم فقط بخاطر 

اینکه انتقام مرگ پدرم رو بگیرم. اما حاال قاتل اون 

تونم کنه و من هیچ کاری نمیمیداره از چنگم فرار 

 بکنم. فقط بخاطر خودخواهی تو!
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خندد. مستانه و بی پروا. دستش را جلو ماهان می

موهای آتی را به بازی  کشیده و همانطور که طره ای از

 دهد:گیرد خونسرد و بیخیال جواب میمی

سخت نگیر دختر! قرار شد ماجرای یزدان که تموم -

ه تو خواسته بودی. چیزی شد بریم سراغ چیزی ک

 نمونده. یکم صبر کنی و بهم اعتماد کنی تمومه!

 

با تمام شدن جمله ی ماهان، کسی در ایرپادی که در 

 گوید:می گوشش قرار داده شده

 اومد.-

 دریافت شد.-

 

 گوید:رو به ماهان می
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فکر کنم نیازی نباشه صبر کنم. بچه هایی که طبقه ی -

! من میرم یدنش. رسیدهکشن دباال دارن کشیک می

اون پشت. هر وقت رسید پیش تو من از این پشت 

میام بیرون، بچه ها هم از باال میریزن پایین. اسلحت 

 پره دیگه؟

 

چنان خونسرد و آرام، دست به سینه به آتی ماهان هم

چشم دوخته. با لبخندی تمسخر آمیز ابروهایش را 

 کند.سمتی پرت می

کسی درس بپرس که خودش بهت برو بچه! برو از -

 درس نداده باشه.

 

 دهد. خندد و احترام نظامی میآتی می

 چشم رئیس!-
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لبخندش زیباست و ماهان لحظاتی را محو دختر رو به 

شود. چطور با این همه جذابیت تا به حالش ویش میر

 جذبش نشده؟ 

 

گیرد و با لبخندی آتی از نگاه خیره ی ماهان جرات می

گذارد. در فاصله ی کمی از پا به جلو می اغواگرانه

 گوید:ماهان قرار گرفته و با شیطنت می

خوام این جسارت رو کنم و فقط برای یک بار، می-

ازه بگیرم ببوسمت! چون االن بدون اینکه ازت اج

تونم جلوی نگاهت خیلی خواستنی شده و من نمی

 خودم رو بگیرم!

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنج لبش، ماهان با چشمانی ریز شده و لبخندی 

صبورانه ایستاده تا پایان این بازی را ببیند. خیالش از 

داند تا بخواهد از در بابت یزدان راحت است و می

برسد چند دقیقه ای ورودی رد شود و به طبقه ی باال 

 کشد.طول می

 

در همین فکر است و دارد زمان رسیدن یزدان را 

یند نشزند که لب های آتی روی گونه ای میتخمین می

مانند شود. چند ثانیه ای در همان حالت میاما جدا نمی

و درست لحظه ای که لب های آتی از گونه اش کنده 

دنش شوند، سوزشی عجیب و دردناک را در گرمی

کند. آتی سرش را عقب کشیده و با احساس می

لبخندی ترسناک و مرموز، سرنگش را مقابل نگاه 

 گیرد.ماهان می
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. یکم آرامش بخشه. االناس که چیزی نیست عزیزم-

 بیهوش بشی و یکم ریلکس کنی.

 

رود شوند. سرش گیج میچشمانش گرد تر از آن نمی

فشارد میشود. دستی که روی گردنش و دیدش تار می

خواهد پایین بکشد تا سمت اسلحه اش ببرد که را می

 گیرد.آتی با تمام قدرتش دستش را در هوا می

 زای بد بد نزن. نچ نچ نچ! دست به چی-

 

تواند دست آتی را کنار آنقدر بی جان شده که حتی نمی

آید و با تمام منگی اش بزند. با زانو روی زمین فرود می

قسمت کجای نقشه ی میانشان کند که این فکر می

بود؟ هیچ کجایش! انگار بدجور نارو خورده و چقدر 

 برای آنکه کاری بکند، دیر است!
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 قندسیاه #
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** 

کند. خودش را معلق میان زمین و آسمان احساس می

 زند:صدایی مهربان و لطیف مدام صدایش می

 "خوای بیدار شی؟ماهان؟ گل پسرم؟ نمی"

 

کند، پلک لمس است و هرچقدر تالش میبدنش لمس 

شوند. انگار که دو وزنه ی صد کیلویی به هایش باز نمی

 پلک هایش آویزان است. 
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مدرست دیر میشه ها. تو که عاشق مدرسه ای. "

 "خوای که امروز رو غیبت کنی؟نمی

 

شناسد، هر لحظه صدای لطیف زنی که خوب او را می

ز کند و بگوید ارد لب باشود. دوست ددور تر می

ترسد امروز که از مدرسه ترسد به مدرسه برود! میمی

باز گردد، او زیر مشت و لگد های پدرش جان داده 

کند. حتی باشد. اما حتی زبانش را هم احساس نمی

 رسند.داند صداها از کجا و چطور به گوشش مینمی

 "شی؟ماهانم؟ همه ی زندگی من؟ بیدار نمی"

 

شوند و آخرین حد خود باز می چشمانش تایکباره 

کند. در حالی که قطره نفسش نای باال آمدن پیدا می

های آب از موهایش و صورتش روی لباس هایش چکه 
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کنند، دختری که روی صورتش خم شده و با می

پوزخندی تمسخر آمیز، پر از حقارت و نفرت نگاهش 

 شود.کند، چشم در چشم میمی

ذشته! خواب بسه. بیدار بهت خوش گمثل اینکه خیلی -

 باش که کلی حرف داریم.

 

روند و لب فاصله ی میان لب هایش کم کم از بین می

کنند. نگاهش آرام آرام هایش طرح پوزخند پیدا می

کشد که صدای گرفته شود و طولی نمیتمسخر آمیز می

اش مثل همیشه بدون هیچ لرزشی از ترس، از گلویش 

 آید:بیرون می

فهمیدم دختر جماعت به درد هیچ ید میاولشم با از-

 خوره!کاری نمی
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کشد. آنقدر به صورت ماهان آتی سرش را جلو تر می

 کند.نزدیک شده که هرم نفس هایش را احساس می

چون یه دختر کاری باهات کرده که هیچ مردی -

جراتش رو نداشت؟ چون روی این صندلی دست و 

ی آدماتو رد  ؟ چون همهپاتو بسته و اسلحتو برداشته

 کرده و حاال فقط تو این بیابون خودتی و خودت؟ هوم؟ 

 

 خندد.ایستد و میآتی صاف می

آره خب! من شاید به هیچ دردی نخورم، ولی همین -

که نقشه های چندین سالت رو به فنا دادم، خودش 

 خیلیه. نه؟

 

آتی هیچ اثری از عصبانیت و حرص در چهره ی ماهانِ 

سوزد. بیند و از درون میی نمیه به صندلبسته شد
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دوست دارد عصبانی اش کند. دوست دارد دیوانه اش 

 کند! همان کاری که ماهان با خودش کرده بود!

دونم کی برسن ولی دونی پلیسا توی راهن؟ نمیمی-

مطمئن باش زیر یک ساعت اینجان. به نظرت ستاره 

کوچولوت  بعد از اعدام تو چی میشه؟ آخی! حتما خواهر

خیلی بی کس و کار میشه نه؟ میبینی چجوری ریدی به 

زندگیش؟ کار تو دقیقا همینه! تو یه کثافت حرومزاده 

 زنی به زندگی آدما! تو... توئه...ای که فقط گند می

 

لرزد. دوست دارد ناخن های صدایش دیوانه وار می

بلندش را در گردن مردی که همچنان در آرامش با 

کند، کرده و ظاره اش میخر آمیز ننیشخندی تمس

 همینجا نفسش را بگیرد.
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 صبر کن ببینم. گفتی خواهر؟-

 

رسد. یزدانی که این لحن ناباور از یزدان به گوش می

پشت سر ماهان در سکوت نشسته بود تا ببیند آتی 

خواهد تا چه زمانی دق و دلی اش را سر ماهان می

که با آتی گذاشته بودند. قرار این قراری بود خالی کند. 

خواهد با ماهان بکند و بعد بود اول آتی هرکاری می

برود و یزدان تسویه حسابی شخصی با ماهان داشته 

باشد. اما حاال... حاال که یزدان از زبان آتی شنیده 

تواند ساکت بماند. ستاره خواهر ماهان است، دیگر نمی

 ید:گوخندد و مییماهان آرام و کشدار م
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بینم که جمعمون جمعه. پس اینجا بودی یزدان می-

 ترسی ازم که نمیای خودت رو نشونم بدی؟خان! می

 

تواند یزدان را از آنجایی که به صندلی بسته شده، نمی

ببیند. یزدان از روی صندلی که با فاصله پشت به 

ماهان گذاشته بود بلند شده و همانطور که صندلی را 

روبه روی ماهان و باالی سرش، کشد، زمین می روی

گیرد. صندلی را رو به روی درست کنار آتی قرار می

دهد. روی آن ماهان با فاصله ای حدودا متری قرار می

 شود.نشسته و مستقیم به چشمان ماهان خیره می

 مشتاق دیدار!-
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ماهان با این نیش باز و این حجم از آرامش، هیچ 

ه هایش رو شده سی نیست که نقشکجایش شبیه به ک

 و تا یک ساعت دیگر در چنگ پلیس است.

 

یزدان بی آنکه جوابش را بدهد، سرش را باال کشیده و 

 گوید:با نگاهی جدی به آتی می

کردم همه چیز رو بهم گفتی! ستاره فکر می-

 خواهرشه؟

 

با بلند شدن صدای قهقه ی ماهان، سر جفتشان به 

 چرخد.سمتش می

ه گفتم تو یه احمق به تمام یشه گفتم. همیشمن هم-

معنایی یزدان! چطور به کسی که به من خیانت کرده 
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دونم! این هرزه چند ساله تمومه که اعتماد کردی نمی

 کنه بعد...مثل سگ دنبالم هاپ هاپ می

 

یزدان هجوم حمله ی آتی به سمت ماهان را تخمین 

تی گیرد. آزند که بلند شده و جلویش را میمی

دش را از میام دست های یزدان بیرون خواهد خومی

داند که فهمد! فقط میتواند. هیچ چیز نمیبکشد و نمی

 خواهد جانش را بگیرد. همین لحظه و همینجا! می

 

یزدان در حالی که سفت او را چسبیده با صدایی بلند و 

 گوید:محکم می

خواد جفتمون فهمی قصدش رو؟ میآروم باش. نمی-

کنه که به جون ه با روانمون بازی میبهم بریزه. داررو 

 هم بیفتیم. 
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 دادی احمق نیستی!نه بابا پس اونقدرم که نشون می-

 

کند. نگاه زند را رها مییزدان آتی را که نفس نفس می

آخرش به آتی تهدید وار است! این یعنی اگر دست از 

 پا خطا کنی با خودم طرفی.

 

 قندسیاه #

 584پارت#

 

ش بر می گردد و پا روی پا یزدان به صندلی ا

اندازد. در نگاه آرام ماهان هیچ چیز جز تمسخر می

خواهد بیند. آتی درست لحظه ای که یزدان مینمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

حرف بزند، درست وقتی که هیچ کس فکرش را 

 آید:کند، به حرف مینمی

ست چون نقشه داشتم بهت نگفتم خواهرش ستاره-

ون هر آدمی ست. چن برگه برندم اون بچهیزدان! چو

 یه نقطه ضعفی داره.

 ولی قرار نیست ما با نقطه ضعف کسی بازی کنیم.-

 

خون جلوی چشمان آتی را گرفته. نگاه پر نفرتش را 

گیرد و ماهان با خودش فکر لحظه ای از ماهان نمی

کند قطعا واقعیت را فهمیده! واقعیت را فهمیده که می

تواند جز اینطور با او دشمن شده. وگرنه چه چیز می

 پدرش او را اینقدر از ماهان متنفر کند؟ 

؟ چون این حرومزاده دونی چرا. میکنیمبازی می-

همین کارو با من کرد. چون نقطه ضعف من پدرم بود. 
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چون چندین سال نقش آدم خوبه رو واسم بازی کرد 

 در حالی که این خودش بود که بابام رو کشته بود.

 

کرد! حاال ود. درست فکر میشزیر پای ماهان خالی می

م تواند آتی را آراماهان می داند که دیگر هیچ چیز نمی

 کند.

کردی هیچ نقطه ضعفی ماهان تو همیشه فکر می-

نداری. اصال یکی از دالیل پیشرفتت، یکی از چیزایی 

شد نترسی و هر ریسکی رو بکنی این بود که باعث می

ولی تو فقط که هیچ چیز برای از دست دادن نداشتی. 

. چون کردی چیزی واسه از دست دادن نداریفکر می

ست ستاره خواهرته. فقط من دونهیچکس جز من نمی

خوام با نقطه از نقطه ضعفت خبر داشتم. حاال من می

 دونی ستاره االن کجاست؟ضعفت بازی کنم. می
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ماهان همچنان خونسرد و راحت، با نگاهی پر از تفریح 

کند، با آنکه دارد از درون فرود گاه مییزدان و آتی را ن

ی که از ریزد. از ترس آنکه ستاره کجاست و کارمی

 آید!آتیِ دیوانه شده بر می

 

شود و انگشتش را یزدان عصبی از جایش بلند می

 آورد.تهدید وار برای آتی باال می

کنی خب؟ باور کن بخوای آتی! تو هیچ کاری نمی-

 یستم.گندی بزنی خودم جلوت وایم

 

فهمد و نه خندد. شبیه به کسی که نه چیزی میآتی می

 خواهد بفهمد!می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

  فهمیدی چرا بهت نگفتم ستاره خواهرشه؟حاال-

 

 قندسیاه #

 585پارت#

 

فشارد. آتی دارد کار را خراب یزدان دندان روی هم می

 کند!می

ذاشت کاری اون موقع این روی انسان دوستانت نمی-

تونم یه گلوله تو ببین من االن می خوامو بکنم.که می

ه؟ نه! کنمغز این کثافت خالی کنم ولی این آرومم می

میره و اما اگه ستاره بمیره چی؟ قطعا روزی هزار بار می

زنده میشه. ماهان راست میگه یزدان. اینقدر احمق 

نباش. این آدمی که اینجا نشسته از اینکه بمیره اصال 

لیسارو واسش خبر کردی ترسه. فکر نکن االن پنمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خنده! داره به براش مهمه. نگاش کن. داره بهمون می

خنده. ولی فقط کافیه کسی که مون میریش جفت

حاضره واسش زمین و آسمونو زیر و رو کنه بکشیم، 

زنه. بینی که چجوری جلوت بال بال میاون وقت می

خوای انتقام خون زنتو بگیری؟ پس اینقدر مگه نمی

 و کاری که بهت میگم بکن! ساده نباش

 

خواهد جوابی کوبنده به آتی بدهد که صدای یزدان می

 پیچد.خیال ماهان در فضا میبی

ذاره اینکارو زیاد به خودت فشار نیار دختر. یزدان نمی-

 بکنی.

یزدان که هیچی، زمین به آسمون بیاد من کاری که -

شناسی کنم. میدونی که میکنم. خودت میبخوام می

 نو پس فقط بشین و تماشا کن.م
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با گوشی که در گوشش گذاشته، به آن طرف خط 

 گوید:می

ایرج گوش ببین چی میگم. ستاره تو اتاق من خوابه. -

بیدارش کن و ببرش طبقه ی پایین تا باهات ویدیو 

کال بگیرم. یه نفر اینجا هست که باید لحظه به لحظه 

 ی مرگ خواهرش رو ببینه.

 

هر دو دستپاچه اند. یزدان امید دارد که  ماهان و یزدان

کند باشد. باور نمیهمه ی اینها برای ترساندن ماهان 

آتی آنقدر به سرش زده باشد که بخواهد یک دختر 

داند که آتی چهار پنج ساله را بکشد. ماهان اما می

داند حاال که شناسد. میکند. او را میاینکار را می
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یچ چیز جز زجر دادنش برای دیگر ه واقعیت را فهمیده،

 اهمیت ندارد.

 

زدان و آتی با هم دهد. یماهان آب گلویش را فرو می

کنند و ماهان در حالی که دانه های عرق را بحث می

کند، دنبال راه حل روی پیشانی اش احساس می

گردد. دیگر پوزخند به لب ندارد وقتی دوباره محکم می

 گوید:و جدی رو به آتی می

ذاره اینکارو بکنی! پس خفه شو و بتمرگ نمی یزدان-

 سر جات.

 

ول بحث است، اسلحه اش را باال آتی که با یزدان مشغ

 گیرد.آورده و سمت ماهان می
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ذارم تو بهتره تو خفه شی وگرنه یه جای سالم نمی-

دونم کجاها بزنم که مثل کشمت. میتنت. فکر نکن می

فتتونم. سگ زوزه بکشی. پس تو خفه شو خب؟ با ج

تونید بکنید. چند ساله که شب و روز هیچ غلطی نمی

که قاتل بابام رو چطوری زجر بدم. فکر کردم به این

ذارم این سناریو به هم بریزه. پس مطمئن باشید نمی

 جفتتون دهنتون رو ببندید. 

 

آتی تا به حال فریاد کشیدن ماهان را ندیده، اما 

ماهان عربده  بیند! درست همانجایی کهباالخره می

 کشد:می

 ذاره چون ستاره خواهر اونم هست!یزدان نمی-

 

 اه قندسی#
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 586پارت#

 

 

ایستد و نفس ها در خوابد. زمان انگار که میهیاهو می

شوند. یزدان باید در این میان شوکه تر سینه حبس می

از همه باشد اما این آتی ست که خشکش زده و به 

خیره است. یزدان از چهره ی سرخ و غضبناک ماهان 

کند و درست وقتی آتی این موقعیت استفاده می

ت، یکهو و بی مقدمه اسلحه را قاپیده و حواسش نیس

کشد. همه چیز آنقدر سریع اتفاق او را سمت خود می

کند خودش و اسلحه افتد که آتی حتی فرصت نمیمی

آید که اسلحه اش را عقب بکشد. وقتی به خودش می

است و خودش پشت به او و چسبیده  در دست یزدان

ساعد  به تنش. اسلحه روی شقیقه اش قرار گرفته و
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کشد و یزدان دور گردنش پیچیده شده. بلند نفس می

صدای ماهان از مغزش بیرون نمی رود. گفت ستاره 

 خواهر یزدان هم هست؟ چطور امکان دارد؟ 

 

خورند، تنها میان تمام سواالتی که در سرش چرخ می

 زند:دایی پر حرص لب میبا ص

واقعا لطف کردی جناب کیانی. بهت کمک کردم که -

 اسلحه بکشی نه؟ روم

 

زند نگاهش به ماهانی ست که رو همانطور که حرف می

به رویشان قرار دارد. ماهانی که هنوز هم نگاهش مثل 

 ببری درنده است!
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صدای نفس های بلند و خشمگین یزدان را درست 

 ود.شنکنار گوشش می

خودت خواستی! قرار نبود اینجوری بشه ولی تو زدی -

 زیر قول و قرارمون.

 

یزدان تمام دقتش را به کار گرفته تا در صورت هر 

گونه حرکت اضافه از سوی آتی، عکس العمل نشان 

بدهد. همانطور که هفت تیر آتی را روی سرش گذاشته 

کشاند ادامه و خودش و آتی را سمت صندلی می

 دهد:می

خوای اوضاع از این بدتر بشین مثل یه االنم اگه نمی-

 لی و دهنت رو ببند. فهیدی؟دختر خوب بشین رو صند
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آتی بی اهمیت به آنکه یک هفت تیر مغزش را نشانه 

 گوید:گرفته، با صدایی ناباورانه می

 شنیدی چی گفت؟ اون گفت ستاره خواهرته!-

 

ا روی صندلی زند و قبل از آنکه آتی ریزدان پوزخند می

پرت کند، گوشی داخل گوشش را از گوشش بیرون 

رود و بی آنکه که لحظه عقب عقب میکشد. سپس می

ای اسلحه اش را پایین بیاورد، در فاصله ای نزدیک به 

گیرد. اسلحه را سمت آتی نشانه آتی و ماهان قرار می

 گوید:رفته و خطاب  به او با تمسخر می

بود برای پرت کردن آره. حقیقتش شوک خوبی -

 حواست! برای اولین بار خوشم اومد ازش.
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گردد و به ماهانی که خشمگین به زمین بر مینگاه آتی 

رسد. محال است این قیافه ای که خیره است می

ماهان به خود گرفته است، دروغی پشش باشد. آتی 

فهمد! برای همین هم خطاب به ماهان این را خوب می

 پرسد:می

انی که واسم تعریف کردی هیچ کجاش تو داست-

تو بازم دروغ گفتی نگفتی که یزدان باهات نسبتی داره. 

 بهم ماهان. بازم دروغ گفتی!

 

در چهره ی ماهان دیگر تمسخری نیست. نگاهی پر 

 زند:اندازد و لب میحرف به آتی می

 آره. دروغ گفتم بهت!-

 

 زند.آتی کینه توزانه نیشخند می
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 نه؟ یا اینم دروغ گفتی؟اصال اسمت ماها-

 

 قندسیاه #

 587پارت#

 

 پرد:دهد و یزدان میان بحثشان مینمیماهان جوابی 

چی میگید واسه خودتون؟ چه نسبتی؟ مسخره -

بازیتونه؟ منو ببین آتی! با اینی تو؟ نکنه همه ی اینا 

 نقشتونه؟ 

 

 خندد.آتی می

و اگه با این بودم که تا حاال مغزت پاشیده شده بود ر-

زمین. ولی مطمئن باش اگه بخوای جلوم رو بگیری، 
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لوت. اون موقع باید با دو نفر بجنگی. وایمیسم ج

 ایرپادم رو بهم برگردون تا دیوونه نشدم!

 

سابد و با حرص دختری را یزدان دندان روی هم می

دهد. کند که دارد احمقانه، به کینه اش بها مینگاه می

 کند!با زندگی اش چه میبی توجه به آنکه بفهمد دارد 

جا نشسته. این آدم بینی؟ همین کثافتی که ایناینو می-

چند ماهه که زندگی منو جهنم کرده. کاری کرده که هر 

کنم که تا همین دو ماه روز آرزوی مرگ کنم. اعتراف می

خواستم با همین دستام جونشو بگیرم. برامم پیش می

بیفتم گوشه ی مهم نبود که به جرم قتل یه حرومزاده 

متر زندون. ولی هرچی بیشتر از مرگ نسیم گذشت، آرو

شدم و کم کم خشمم فروکش کرد. تازه واقعیت اومد 

دونی چیه؟ اینکه منو تو جانی جلو چشام. واقعیت می
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نیستیم. ما مثل این کثافت آدم کش نیستیم. فکر 

کردی اگه یه دختر بچه ی بی گناه رو بکشی آروم 

نانه ترین حالت ممکن سر از میشی؟ تو خوش بی

ره نیستیم آتی. ماها تیمارستان در میاری! ماها اینکا

شبیه به این آدم نیستیم. بفهم. بفهم و حماقت نکن که 

اگه بخوای بکنی تا رسیدن پلیسا به همین صندلی که 

بندمت و بعدش به جرم همکاری با روش نشستی می

نم چون کدونی که میدمت. میماهان تحویل پلیس می

 همین االنشم کم جرمایی مرتکب نشدی. 

 

شود. دوباره روی وقیحانه اش ند میصدای ماهان بل

 باال آمده!

ولی من به محض اینکه روی صندلی بازجویی بشینم، -

 س!اولین کسی که لو میدم همین هرزه
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شود. گرچه که صدای پر خنده آتی اینبار عصبانی نمی

 اش کامال حرص زده است.

 زنی بود که توئه پدرسگ رو پس انداخت. هرزه-

 

رسد! هیچکس حق ندارد جوش میماهان به نقطه ی 

زند! دیوانه وار فریاد راجع به آسو حرف مفت می

 کشد.کشد و خودش را روی صندلی جلو میمی

کشمت! اگه روز به آخرین روز عمرم مونده باشه می-

 کشمت! کنم و میپیدات می

 

 زند:اهان داد مییزدان بلند تر از م

 جفتتون خفه شید! حوصلم رو سر بردید!-
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شود. یزدان داد آتی پر از عصبانیت از جا بلند می

 زند:می

 بشین. بهت اجازه دادم بلند بشی؟-

 کشی؟من طرف توام. بعد روی من اسلحه می-

 

 یزدان را دیوانه کرده اند! هر جفتشان!

خالفم خوای کاری که من باهاش مطرف منی که می-

رو بکنی؟ جون یه بچه رو بگیری؟ زورت به ضعیف 

 ؟ اینقدر حقیری؟رسیده

 

 شود! هیچ جوابی ندارد! آتی الل می
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راست میگی با همین آدمی که اینجا نشسته بجنگ. -

جای اینکه به مادرش توهین کنی و خواهرش رو 

بکشی و توی روی من وایسی و نقشمونو به فنا بدی، 

 خالی کن. دق و دلیتو سر خودش

 

 قندسیاه #

 588پارت#

 

چرخاند. این دقیقا ان میآتی سرش را خالف جهت یزد

 دهد!آورد انجام میحرکتی ست که وقتی کم می

دونی که کارت اشتباهه ها، ولی بازم خودتم می-

احمقانه روی حرفت وایسادی! ستاره یه بچه ی بی 

ار و گناهه، ولی پدر تو عضو مافیا بود. قاچاقچی بود. هز
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یک گناه کرده بود. شاید اون حقش مرگ بود ولی این 

 ه حقش مرگ نیست! این رو بفهم!بچ

 

خواهد از پدرش دفاع کند اما حرفی ندارد! تنها آتی می

 لرزد لب بزند: تواند با صدایی که میمی

 تونم اینجوری بسوزونمش.نمی-

 چرا؟ چون از تو قوی تره؟-

 

دهد و رش را تکان میلرزد. سچانه ی آتی از بغض می

 گوید:با صداقت می

تونم با حرفام دیوونش کنم. جوره نمیآره. چون هیچ -

کنه. چون مغز این آدم با مغز یه آدم عادی فرق می

 چون احساس نداره. مثل رباته.
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زند. روزی دختری او را هم یزدان لحظه ی خشکش می

ربات صدا زده بود! دختری که حاال از او خیلی دور 

 است!

 باشه. باشه یزدان. حق با توئه. -

 

شود. هیچکس تا به حال وانه میاشکی از چشمش ر

اشک این دختر را ندیده بود و حاال مقابل دو مرد گریه 

 کند.می

تونم آدم بکشم. من ضعیفم. من حتی من نمی-

 نتونستم انتقام خون پدرم رو بگیرم.

 

 کشد. پشت دستش را روی صورتش می
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م دیگه نباید اینجا بمونم. قرار بود وقتی کنفکر می-

 برم. االنم کارم تموم شده.   کارم تموم شد

 

 کند.متمسخرانه لب کج می

خووووب دق و دلیمو خالی کردم. اینقدر که مایه ی -

 پیچه به خودش!عذاب شب و روزم داره از درد می

 

آتی آخرین نگاه را به یزدان و ماهانِ سکوت کرده 

دارد، انگار چرخد. اولین قدم را که بر میمیاندازد و می

چرخد و رو به ماهان با آمده باشد می چیزی یادش

 گوید:لبخند می

 یادم رفت یه چیزی رو بهت بگم.-
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بخشد. گذارد و لبخندش را عمق میدو قدم به جلو می

محال است قبل از زدن این حرف ها از اینجا بیرون 

 برود.

زدان احمقه. ولی توی این کردی یتو همیشه فکر می

 بازی تویی! مدت فهمیدم احمق ترین آدم این

 

خواهد آخرین تیرش را فهمد. میماهان قصدِ آتی را می

 برای دیوانه کردنش پرتاب کند.

یزدان بود که با دست خالی، تا یه قدمی تو رسید. لیال -

رو فراری داد و قایمش کرد تا هم دست تو بهش 

ه هاش رو پیش ببره. حتی به نرسه، هم باهاش نقش

یک نفر هم نگفت لیال پیش خودشه. فقط به خودش 

 تکیه کرد. 
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شود ماهان را شوکه کند! ماهان ناباورانه به موفق می

 دهد:کند و آتی بی رحمانه ادامه مییزدان نگاه می

یزدان بود که بهم گفت تو پدرم رو کشتی. حتی -

ارت رو ازت واسم مدرک هم رو کرد. وفادار ترین ی

گرفت. حتی لیالیی که تو سعی کردی کاری کنی که به 

دونی یزدان خیانت کنه رو هم کشید سمت خودش. می

داده تا پلیسا کسی که االن رفته پیش پلیس و تورو لو 

االن توی راه اینجا باشن کیه؟ لیال! اون برگشت به 

 برادرش و خیانتش رو جبران کرد.

 

تواند بود با حرف نمیآتی چند لحظه ی پیش گفته 

ماهان را دیوانه کند! اما بر خالف چیزی که گفته بود، 

آید. حاال ماهان دارد خیلی خوب از پس این کار بر می
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رد چون هیچ چیز به اندازه ی گیاز درون آتش می

 دهد! شکست خوردن مقابل یزدان آزارش نمی

 

یزدان در تمام مدت ایستاده و با سری کج شده به 

اهان، ابروهایش را از پیروزی باال نگه داشته و سمت م

پوزخندی تمسخر آمیز کنج لب دارد. آتی خوب دارد از 

آید و یزدان چیزی جز این پس چزاندن ماهان بر می

 خواهد.نمی

حاال به نظرت یزدان احمقه؟ یزدان حتی اون فلش -

کوفتی رو هم هنوز داره. همین امروز فردا هم فلش رو 

یده و توی احمق هیچ وقت نتونستی تحویل پلیس م

اونو از چنگش در بیاری. بازنده ی این بازی فقط و 

 فقط تویی ماهان! قبول کن باختی. بدم باختی!
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 قندسیاه #

 589پارت#

 

ریزد اما او در ماهان آرام آرام دارد در خودش فرو می

کنترل خودش استاد است. لبخندی آرام به سمت زن و 

ه کرده و با لحنی بی اهمیت لب مرد روبه رویش روان

 زند:می

 مطمئنید اونی که شکست خورد منم؟-

 

کنند. ماهان با آتی و یزدان در سکوت نگاهش می

 .کندچشم به صندلی اشاره می

 بشین یزدان. بشین که کلی حرف دارم واست. -

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کند. باید برود اما آتی با چشمانی ریز شده نگاهش می

 زند.حرف دلِ آتی را میدوست دارد بماند. ماهان 

خوام تعریف کنم توام بمون. داستان جالبی می-

 واستون.

 

شود و در نهایت، نگاهی میان یزدان و آتی رد و بدل می

یزدان روی صندلی جا می گیرد و آتی  با مکثی بلند،

درست دست راستش و باالی سرش، دست به سینه 

 ایستد.می

 

وت به صورت ماهان شاید یک دقیقه ی تمام در سک

زند و در نهایت، درست وقتی یزدان یزدان زل می

 کند.لب از هم باز می "تموم نشد؟"گوید می

 هیچ شباهتی به هم نداریم! -
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 گوید:نامفهوم به آتی می یزدان با نگاهی

چی بود تو این که زدی تو گردنش؟ مغزش جا به جا -

 شده؟

 

دان آتی اما فهمیده منظور ماهان چیست! شاید یز

فهمد گوید، اما آتی خوب مینفهمد ماهان چه می

 گوید!ماهان چه می

پدرم قبل از اینکه با مادرم ازدواج کنه، زن داشت. -

اومدم هم هنوز زن اولش رو طالق وقتی من به دنیا 

نداده بود. من سه چهار ساله بودم که از زن اولش جدا 

 دونستم که از اون زنش یه پسر داره که سهشد. می

چهار سالی ازم بزرگتره. هیچوقت نه زن اولش رو 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

. دوست دیده بودم، نه برادری رو که از پدر یکی بودیم

ون سر اون هم نداشتم ببینم. چون همیشه توی خونم

زن و پسرش دعوا بود. پدرم با دعواها و قهرای هر 

روزه ی مادرم زن اولش رو طالق داد. حتی یادمه چند 

زد و خورد رسید. پدرم دست باری هم دعواهاشون به 

بزن داشت. ولی تا وقتی که ایران بودیم خیلی کم 

پیش میومد دست روی مادرم بلند کنه. چند باری هم 

 همون زن و پسرش بود.که بلند کرد سر 

 

گیرد و یزدان گیج و نامفهوم به ماهان ماهان نفس می

ماند. دوست ندارد این داستان را بشنود آن خیره می

سواالت مهم تری دارد که از ماهان بپرسد و  هم وقتی

حرف های مهم تری دارد که بزند، اما چیزی ته دلش 
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ا گوید صبور باش و ببین آخر این حرف ها به کجمی

 رسند.می

مادر من خیلی بلند پرواز بود. عشقش این بود که -

خارج از کشور زندگی کنه. بعد از اینکه پدرم زن اولش 

اسازگاری گذاشت برای رفتن به رو طالق داد، ساز ن

گفت من اینجا بچه دارم، خانواده و سوئد. پدرم می

دونم اگه رفتیم خوام بیام جایی که میفامیل دارم، نمی

میذاری برگردیم، اما حرف مادرم یه کالم بود. تو ن

گفت یا میریم سوئد، یا منو طالق میدی. و در نهایت می

تیم سوئد و زندگی این مادرم بود که موفق شد. ما رف

 جهنمیمون شروع شد.

 

 قندسیاه #

 590پارت#
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اندازد. اگر همان لحظه ای یزدان نگاهی به ساعتش می

نتری پیاده کرد، داخل رفته که لیال و رضا را مقابل کال

باشند و تمام چیز هایی که یزدان تاکید کرده گفته 

باشند، پلیس باید خیلی نزدیک باشد. آنوقت در این 

ماهان نشسته و برایشان داستان تعریف  شرایط

 کند.می

گذشت، چند ماه اول خوب بود. اما هر روزی که می-

سر کوفت شد. پدرم هر روز به مادرم دعواها بیشتر می

زد. میگفت پشیمونم از اینکه زنم رو طالق دادم. به می

گفت من بچم رو بخاطر تو از دست دادم. تو مادرم می

الق بدم و حضانت بچمو بدم مجبورم کردی زنمو ط

زد به بهش. پدرم آدم عصبی و مریضی بود. وقتی می

گرفت به کنه. مادرم رو میفهمید چیکار میسرش نمی
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داد. کامال مشخص بود که ش فحش میباد کتک و به

پشیمونه برای طالق دادن زنش. حتی مشخص بود که 

دیگه از اون عشق افالطونی که به مادرم داشت خبری 

نیست. مادرم ولی عاشق پدرم بود. شاید مهم  هم

ترین دلیلش برای اینکه هیچوقت ازش جدا نشد و 

سالیان سال اون همه تحقیر و توهین رو تحمل کرد، 

 شق احمقانش بود.ع

 

ماهان عرق کرده و نگاهش و حالت چهره اش 

فهمد که دارد از گفتن ترسناک شده. یزدان کامال می

 .شوداین داستان اذیت می

خورد. از اون زن و پسرش هم از پدرم حالم به هم می-

همینطور. آرزو داشتم وقتی بزرگ شدم برگردم ایران و 

ر شدم این فکر جفتشون رو بکشم. اما وقتی بزرگ ت
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توی سرم کمرنگ تر شد. گرچه که پدرم هیچوقت 

قصد نداشت از تحقیر کردن مادرم و آزار دادنش 

ش ایستادم برای دست بکشه. اولین باری که جلو

اینکه مادرم رو نزنه پونزده سالم بود. نه تنها نتونستم 

جلوش رو بگیرم که حتی من رو هم تا تونست زد. یادم 

زد گفت. که وقتی داشت کتکم می نمیره حرفایی رو

کرد برای اینکه قدر زندگی که خودش رو لعنت می

داشته ندونسته و مادرم رو گرفته و تخم حرومی مثل 

 و پس انداخته.من ر

 

آتی برخالف یزدانی که با آرامش روی صندلی اش 

نشسته و در حال گوش کردن است، استرس دارد و 

 فهمد! دلیلش را هم نمی
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خواست از فهمیدم. چی میردش رو نمیواقعا د-

زندگی ای که داشت؟ اصال چرا توی همه ی اون سالها 

سراغ مادرم رو طالق نداد و برنگشت به ایران تا بره 

زن عوضیش و پسر حرومزادش؟ چرا؟ عهد بسته بود 

کرد با خودش که مادرم رو زجر بده؟ یا شاید فکر می

زن؟ زن و پسرش دیگه تف هم کف دستش نمیندا

شایدم چون بهش خبر رسیده بود که زنش ازدواج 

کرده و دیگه راهی برای برگشت نداره اینقدر جری 

 درم در بیاره. خواست تالفیش رو سر ماشده بود و می

 

 خندد.با درد می

همیشه ازش متنفر بودم. اما شبی که فهمیدم مادرم -

حاملست، برای اولین بار دوست داشتم ازش تشکر 

تونست به اندازه ی داشتن یه خواهر یا یکنم. چی م
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برادر برای من قشنگ باشه؟ با اینکه مادرم چهل 

اما  سالش بود و حامله شدنش احمقانه ترین کار بود،

من بازم خوشحال بودم. برعکس پدرم! مثل اینکه از 

 دستش در رفته بود.

 

 قندسیاه #

 591پارت#

 

از زمین زند و بی آنکه نگاهش را لحظه ای نیشخند می

 دهد:بگیرد ادامه می

من بیست و چهار ساله بودم که ستاره به دنیا اومد. -

خوشگل ترین نوزادی بود که توی زندگیم دیده بودم. 

ز همون لحظه ی اول شد همه ی زندگی من! مادرم ا

زایمان سختی داشت. خیلی خیلی سخت. سزارین 
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شده بود و بعد از عملش به سختی از جاش بلند 

خوب اون روز رو به یاد دارم. یه هفته از عمل  شد.می

زایمان مادرم گذشته بود و من رفته بودم که برای 

دم، اولین چیزی خونه خرید کنم. در خونه رو که باز کر

که دیدم پدرم بود. اون هم در حالی که باالی سر 

کرد. مادرم غرق خون مادرم نشسته بود و نگاش می

شپزخونه داشتیم تا آخر بود و چاقوی بزرگی که توی آ

 توی شکمش بود.

 

هم نگاه چشمان ماهان غرق در خون اند. هنوز 

گیرد و حاال، یزدان به وحشتناکش را از زمین نمی

تواند از شنیدن داستان صندلی اش میخ شده و نمی

ماهان دست بردارد. برای یک لحظه، فقط یک لحظه 

اگر  آید. شایددلش برای مرد روبه رویش به درد می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شد، هرکس دیگری هم بود و در آن خانواده بزرگ می

 گشت.به ماهانِ دیوانه و بی رحم مبدل می

ینستادم تا کشتمش! اینبار مثل پونزده سالگیم وا-

ازش کتک بخورم. با همون چاقویی که مادرم رو 

باهاش کشته بود، کشتمش! و حتی یک ثانیه از کارم 

عذاب وجدان نگرفتم. پشیمون نشدم. حتی یک لحظه 

کرد برداشتم و ستاره ای رو که تو اتاقش گریه می

همراه وسایلمون از اون خونه فرار کردم. به اندازه ای 

نم از کشور خارج بشم و هرجایی پول داشتم که بتو

بخوام برم. و مقصد من مشخص بود! ایران! من باید 

اومدم تا مایه ی زجر مادرم رو زجر بدم. من باید می

اومدم تا کسی که سالها مادرم بخاطرش کتک می

اومدم تا انتقامم خورده بود رو دیوونه کنم. من باید می

م کابوسم رو از اون مادر و پسری که بیست سال تمو
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گرفتم. من باید تو و مادرت رو نابود شده بودن می

 کردم!می

 

یزدان مات و مبهوت به ماهان و بعد، به آتی نگاه 

 پرسد:گوید. دوباره از آتی میفهمد چه میکند. نمیمی

این چشه؟ چرا هذیون میگه؟ چی بود توی اون -

 کوفتی؟

 

یزدان کند. ماهان حاال صاف به چشمان یزدان نگاه می

تواند قسم بخورد که تا به حال این حجم از نفرت می

 را در چشمان هیچ کس ندیده!

ت بندم اون روز که اون عوضی مادرم رو کششرط می-

یه سر دعواشون وصل میشده به تو و مادرت. من 

همونجا باالی جسد آسوی قلبم، باالی جسد غرق خون 
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شب  تنها عشق زندگیم، قسم خوردم که میام و روز و

گیرم. و من اومدم! درست چهار سال رو ازتون می

 پیش! چهار سال طول کشید تا برسم به اینجا. 

 

سرش را در زند. کند قلبش نمییزدان احساس می

گیرد و حرف های ماهان را از اول به خاطر دستش می

آورد. چقدر آن مادر و پسری که زندگی را بر آسو و می

و مامان یلدا شباهت ماهان زهر کردند، به خودش 

دارند. چقدر حرف های ماهان به واقعیت نزدیک است. 

کند نفسش باز هم چقدر حالش بد است! احساس می

و اگر اینجا حالش بد شود، قطعا تا  شوددارد تنگ می

 قبل از رسیدن آمبوالنس، خواهد مرد!

ستاره نیاز به خانواده داشت. نیاز به مادر داشت. -

خواستم توی ش مثل من باشه. نمیخواستم زندگینمی
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زندگی پر تنش من باشه. سپردمش دست کتایون. 

کتایون دختر خالم بود و سالها بود که دوا درمون 

شد. بهش گفتم واسش و بچه دار نمیکرد می

شناسنامه بگیره. بهش گفتم این بچه هیچوقت نباید 

بفهمه تو مادرش نیستی و بهرام پدرش نیست. گفتم 

مه من برادرشم. نباید بفهمه مادر واقعیش و نباید بفه

پدر عوضیش کین. نباید بفهمه از چه گند و کثافتی 

ت صمیمی بیرونش آوردم. و من برای ستاره شدم دوس

خواستم کسی بفهمه پسر خاله پدر و مادرش. حتی نمی

 ی کتایونم. چون نقشه ها داشتم!

 

گذارد. کاش از اینجا یزدان دست روی سینه اش می

یرون بزند. کاش پلیس برسد و ماهان دیگر نتواند ب

 حرف بزند!
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 قندسیاه #

 592پارت#

 

لیال اولین نقشم جلو فرستادن کتایون برای دوستی با -

دونستم بود. همه ی زندگیت رو زیر و رو کرده بودم. می

خورید و آخر هفته ها میری بیلیارد حتی شام چی می

سایبری کار دونستم توی ارتش کنی. میبازی می

دونستم لیال ازت یه کینه ی قدیمی داره و کنی. میمی

دونستم که تو خیلی دوستش داری. من باید لیال رو می

کشیدم سمت خودم. دن هدف هام میبرای پیش بر

 اولین ضربه به تو، خیانت خواهرت بود!
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حاال ماهان حالش از چند لحظه ی قبل بهتر است. 

ایی که با زندگی یزدان کرده انگار وقتی دارد از کار ه

شود که حال بد اش زند، چنان غرق لذت میحرف می

 شود!فراموشش می

 

انگار دارد بدترین  یزدان اما، انگار زبانش بند آمده!

بیند و نفس کشیدن کابوس زندگی اش را به چشم می

 شود.هر لحظه برایش سخت تر می

 اولش قصدم این بود که جور دیگه ای بهت ضربه-

خواستم با لیال ازدواج کنم و مثل یه سیب کرم بزنم. می

خورده بیفتم میون خانوادتون. اما هرچی با خودم 

هم  کشه،ار هم خیلی طول میکلنجار رفتم، دیدم این ک

خواست هیجان دو اینکه اصال هیجان نداره! من دلم می

 طرف باال باشه!
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 کشد.خندد و سرش را جلو میمی

 گم که؟فهمی چی میمی-

 

تواند مقابل زبانش را بگیرد. پر از انزجار لب آتی نمی

 زند:می

تو یه مریض به تمام معنایی. نه که توی تموم این -

نفهمیده باشما. خیلی جاها دوست داشتم با سالها 

کرد تموم توانم از تو و هرچیزی که به تو ربط پیدا می

نها فرار کنم، ولی تو تنها کسی بودی که داشتم. تو ت

تونستی کمکم کنی. برای همینم آدمی بودی که می

 کنارت موندم. 

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کند و صحبتش را ماهان با خونسردی آتی را نگاه می

 دهد، بی اهمیت به آنکه آتی چه گفته است!میادامه 

قبل از اینکه آسو بمیره و زمانی که سوئد بودم، توی -

 کردم که پدر آتی مقابلمون قرار داشت.باندی کار می

رقیب قدری بود و یک بار که پاش رو از حدش فراتر 

گذاشت، کشتمش! جوری کشتمش که هیچ اثری از 

ترش در به در دنبال آثارش نباشه. شنیده بودم که دخ

دونستم بچه زرنگیه واسه خودش. و قاتل پدرشه. می

دونستم ممکنه باالخره یه روزی پیدام بهتر از اون، می

همین آوردمش نزدیک  کنه و موی دماغم شه، برای

خودم. اونقدر نزدیک که هیچوقت نتونه بفهمه کشتن 

پدرش کار من بوده! اونقدر نزدیک که هربار 

ه درست رو برای پیدا کردن قاتل پدرش خواست رامی

 بره، راه غلط رو نشونش بدم و دورش کنم. 
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ماهان چشم از آتی ای که صورتش از حرص رو به 

هر لحظه گره تر رود و مشت هایش سرخی می

شوند گرفته و نگاه آرام و پر از سرگرمی اش را به می

دوزد. صدای نیشخند واضحش که به گوش یزدان می

رسد، یزدان سر بلند کرده و از خیره نگاه یزدان می

کردن به زمین و هضم کردن چیزی هایی که شنیده 

 کشد. دست می

تونی بشنوی چرا سرخ شدی؟ آخی! حالت بده؟ نمی-

 برادرت چجوری زندگیت رو جهنم کرده؟

 

یزدان بریده بریده، با صدایی وحشتناک و نگاهی خون 

 غرد:آلوده می
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ورو پس انداخته... پدر من نبوده اون کثافتی که... ت-

 که... تو بخوای... برادر من باشی!

 

 قندسیاه#

 593پارت#

 

خندد و آتی که انگار تازه متوجه ماهان سرخوشانه می

ان شده، با هول و وال سمت یزدان خم شده و حال یزد

 گذارد.دست روی شانه اش می

 یزدان؟ خوبی؟ ببینمت؟ یزدان!-

 

 زند:کشد و نفس بریده لب میییزدان دستش را باال م

 خوبم!-
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 پرد:ماهان خونسرد و بی اهمیت میان حرفشان می

خب پس تا نمردی من بقیه ی حرفامو بزنم. دوست -

 یمه تموم بمونه!ندارم داستانم ن

 

 غرد:آتی از میان دندان های چفت شده اش می

 ترکونم عوضی!یه کلمه دیگه حرف بزنی مغزتو می-

 

ی مصمم اما صدایی گرفته، تکه تکه یزدان با لحن

 گوید:می

 خوام بشنوم.بذار بگه... می-
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خندد و آتی با تمام خشم و نفرتی که در ماهان می

ساید. حیف که وی هم میزند، دندان روجودش غل می

نگران حال بد یزدان است، وگرنه همینجا آنقدر ماهان 

 زد تا خون باال بیاورد.رو می

 باندی... بودی؟ کارتون چی بود؟توی چه -

 

آتی با نگرانی و ترس یزدانی را که دست روی سینه 

کند. بی کشد را نگاه میاش گذاشته و سخت نفس می

بیرون کشیده و شماره  اختیار گوشی اش را از جیبش

گیرد. باید بگوید که حال یزدان دارد به ی رضا را می

 خورد. هم می

 لیتا شنیدی؟!چیزی راجع به عروسکای لو-
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شود و نگاهش باال گوشی میان دستان آتی خشک می

آید. چه گفت؟ عروسک های لولیتا؟ پدرش هم در می

 همین کار بوده؟ چطور امکان دارد؟

 

قدمی جلو برداشته و سمت صورت  کند.آتی تحمل نمی

شود. پر از خشم و کینه در صورتش ماهان خم می

 غرد:می

پدر من رقیبت بوده. این یعنی زنی! گفتی داری زر می-

اونم توی همین کار بوده. ولی من از همه ی کارای 

 پدرم خراب داشتم. این یکی جزوشون نبود هیچوقت!

 

 گوید:اب به آتی مییزدان زیر لب، بریده بریده خط

 هیچی نگو... بذار حرفشو بزنه.-
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ترسد تا قبل از رسیدن پلیس ها انگار که یزدان می

م واقعیت هایی که باید بداند را هیچوقت بمیرد و تما

خواهد همه ی راز هایی که سالها از او نفهمد. می

مخفی شده را بفهمد. چراهای داخل مغزش دارند او را 

چرا مادرش هیچوقت به او نگفته بود کنند! دیوانه می

که پدرش سالها قبل از طالقشان زن داشته؟ چرا 

تواند این داستان نمینگفته بود که یک برادر دارد؟ چرا 

را باور کند؟ چطور امکان دارد هم خون خودش تمام 

این بالها را سرش آورده باشد؟ آن هم برای چیزی که 

 هیچ تقصیری نداشته؟

 

 قندسیاه #

 594رتپا#
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با شرکتی که داخل ایران کار  وقتی اومدم ایران،-

کرد و با باند ما در ارتباط بود شروع با همکاری می

کنم خوب بشناسیش. همونی شرکتی که فکر می کردم.

که فیلم و عکساش و تموم مدارکش توی اون فلشه. 

این شرکت مدلینگ پرورش میده. اکثرا هم مدلینگ 

ن هارو برای کار مدلینگ به خارج دختر! بعد از مدتی او

فرسته. اما یک سریاشون که بی کس و کشور می

باند ما اونهارو دونی چرا؟ چون کارن، ناپدید میشن! می

 تونی حدس بزنی دیگه؟میخره. بقیش رو خودت می

 

کند چطور امکان دارد میان دو یزدان با خودش فکر می

برای آنکه  برادر اینقدر فاصله باشد؟ یک برادر اینجا

دست این شرکت را رو کند روی زندگی اش قمار 
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کند و برادر دیگر در کشوری بیگانه برای همین می

کند. و البته، با افتخار هم دی کثیف کار میشرکت و بان

 زند!از کار هایش حرف می

یه نقشه ی جدید کشیدم. نقشه ای که مثل بمب صدا -

تم خودتو کل تونسرفت. میکرد. مو الی درزش نمیمی

 خاندانت رو بفرستم توی هوا. عرشیارو که یادته؟

 

 

عرشیایی که برای همان فلش لعنتی و کثافتی مثل 

 مرده بود! ماهان

 

دهد. آتی حوصله ی شنیدن حرف یزدان سر تکان می

های تکراری ماهان را ندارد پس عقب کشیده و 
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شود. شاید نیاز باشد با مشغول زنگ زدن به رضا می

 انس تماس بگیرند!اورژ

از رفیقای قدیمیت بود. از بین دوستای هکرت -

بهترین کیس بود. چون بی پول شده بود و بدبخت. 

 شد خریدش. و من خریدمش!راحت می

 

خیانت بعدی قرار است از سوی چه کسی باشد؟ چطور 

این همه خائن دور یزدان را گرفته اند؟ این سوالی 

خودی که از درون پرسد. ست که یزدان از خودش می

 فروخته ریخته و دیگر هیچ چیز از آن باقی نمانده!

 

به خنده  ماهان از دیدن قیافه ی شوکه یزدان دوباره

 افتد.می
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آره! عرشیا هم بهت خیانت کرد. حاال گوش کن، جای -

جالب ترش مونده. قرار بر این بود که عرشیا برات 

ه صحنه سازی کنه. با ترس و وحشت بیاد سراغت، ی

فلش و یه سری اطالعات از شرکت بده بهت و بگه 

دونستم تو با خوان بکشنش. من میدنبالشن و می

شینی. شیا بهت داده سرجات نمیاطالعاتی که عر

زنن. و همین کنی و ردت رو میدونستم فوضولی میمی

هم شد! وقتی عرشیا کارش رو انجام داد، من به 

العات شرکت شرکت لوش دادم. گفتم که این آدم اط

رو از سیستم من دزدیده. شرکت خیلی سریع سرش 

رو زیر آب کرد. اما داستان همینجا تموم نشد. تو 

لی کردی و شرکت ردت رو زد. دقیقا چیزی که فوضو

خواستم! دقیقا جایی که تصمیم گرفتن سرت رو زیر می

آب کنن تا نتونی اطالعات رو پخش کنی یا به دست 
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قی افتاد. اتفاقی که ابدا پیش پلیس برسونی، یه اتفا

 بینیش نکرده بودم! اتفاقی که گند زد توی نقشه هام.

 

ن تمام تالشش را می یزدان دارد برای نفس کشید

 کند، چون باید حرف های ماهان را تا آخر بشنود!

 

 قندسیاه #

 595پارت#

تونم بهت بگم کی گند زد توی نقشه هام، اما در نمی-

شد تو کشته نشی. قرار شد  همین حد بدون که باعث

دادی. تهدید بشی تا فلش رو پس بدی. نم پس نمی

یک نفر پیشنهاد داد خونت رو تفتیش کنیم. اما من 

نقشم نیمه تموم مونده بود. اگه این کار به هرکسی جز 

ستم انتقامم رو بگیرم. با تونشد، نمیمن محول می
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سش اونی که قرار بود این کار رو بکنه حرف زدم، وا

هزار مدل بهونه ردیف کردم تا تونستم راضیش کنم که 

من به جاش خونت رو بگردم. رفتن به خونت کاری 

نداشت. من لیال رو داشتم! اون به خاطرم هرکاری 

ز کرد. عاشق و دیوونم بود. بهم از تو گفته بود. امی

اینکه باعث شدی برادرش بمیره. از اینکه بعد از مرگ 

د خانواده و همه فراموش سامان شدی گل سر سب

کردن که چیکار کردی. از اینکه همیشه همه ی 

توجهات روی تو بوده. قهرمان خانواده تو بودی. من از 

نفرتش استفاده کردم و روی مخش کار کردم. بهش 

رت روی هم جمع کرده گفتم تموم مال و اموالی که براد

برای توئه. چون فروشگاه زنجیره ای که میلیاردی پول 

زش در میاد برای پدرته. بهش گفتم ورشکست شدم. ا

کلی چک دارم. چند روزی هم فیلم کسایی که فراری 

گفتم طلبکارا دنبالمن و اگه کردم. میان رو بازی می
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ام. تونم از زندان بیرون بیپیدام کنن حاال حاالها نمی

بازی کردن با احساسات لیالیی که عاشقم بود کاری 

نش به این که بیاد خونه ی نداشت. اما راضی کرد

برادرش دزدی، به این راحتیا نبود. سخت بود اما 

باالخره شد! چون لیال برای نجاتم چاره ای هم جز این 

تونست تک زد، نمینداشت. زور خودش رو هم که می

یون جور کنه و من بهش گفته و تنها بیشتر از صد میل

 بودم بیشتر از یک میلیارد بدهی دارم. 

 

اینها را لیال برای یزدان گفته بود! پس یزدان از  همه ی

 شود.هیچکدامشان شگفت زده نمی

 

لیال درست شبی رو که خونشون مهمون بودید رو -

برای دزدی انتخاب کرد. ما وارد خونه شدیم، اونم در 
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سو گردنم بود. این گردنبند تنها حالی که گردنبند آ

موقع فرار از یادگاری من از مادرم بود. تنها چیزی که 

مادرم برداشته بودم. قبل از اون شب من یک بار دیگه 

هم با کلید هایی که لیال بهم داده بود وارد خونتون شده 

. اثری از اون فلش نبود. بودم و همه جارو گشته بودم

تونستی م فلش رو میزدتنها جایی که حدس می

گذاشته باشی، توی گاوصندوق بود. پس به محض 

فتم سراغش. وسطای کار بودیم که یهو ورودمون ر

صدای در حیاط اومد. لیال دستپاچه شد بود و یهو رفت 

پشت پنجره. من صداش زدم زود بیا کنار ولی دیر 

شده بود. لیال گفت نسیمه و انگار من و پشت پنجره 

بود نسیم لیالرو ببینه و به تو بگه.  دید. فقط کافی

شد. اما راب میرفت و همه چیز خاونوقت لیال لو می

چیزی که اون لحظه مهم تر بود، گیر نیفتادن خودم 

بود. به لیال گفتم احتماال االن ترسیده و داره زنگ میزنه 
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به یزدان تا بیاد خونه. پس قبل از اینکه برادرت برسه 

کن تا من بتونم در برم. لیال برو و نسیم رو سرگرم 

نسیم رو  رفت توی حیاط. انگار دعوا با تو زیاد از حد

عصبی کرده بود. صدای دعواش با لیال تا توی اتاق 

میومد. وقتی وارد سالن شدن من هنوز توی اتاق قایم 

کرد که تو به چه حقی شده بودم. نسیم داد و هوار می

یه مشت بی اجازه پا گذاشتی توی خونه ی من و 

کردن دونستم صمیمی ان و فکر میاراجیف دیگه. می

آرومش کنه ولی نسیم اونقدر عصبی لیال راحت بتونه 

بود که آروم کردنش به همین راحتیا بود. توی همون 

تونستم لحظات یه فکری به سرم زد. فکری که هم می

تونستم رد پای باهاش زهرم رو به تو بریزم، هم می

 اجرا پاک کنم تا گیر نیفته.لیال رو از این م
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خورد. سوالی که دان رو میسوالی مثل خوره مغز یز

 پرسد:آورد و باالخره میطاقت نمی

خواستی خودت بیای... توی خونم... گفتی... گفتی می-

خواستی چیکار... تا کار ناتمومت رو تموم کنی... می

 کنی؟

 

 زند:سرخوشانه لب می ماهان با لب هایی کش آمده،

 قرار بود اون شب توی خونتون جای نسیم لیال بمیره.-

خواستم بکشمش و جوری صحنه سازی کنم که می

 انگار کار تو بوده.
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 کند:با حالتی مصنوعی و نمایشی، چشم درشت می

ترکید وسط زندگیتون. و... بوم! مثل یه بمب می-

هم  خواستی از مرگ کسی که سالها باچجوری می

مشکل داشتید تبرئه بشی؟ زندگی پدر و مادرت از هم 

فتادی زندان و یه شبه همه ی امیپاشید. خودت می

شد. ولی خب... نسیم اون شب زندگیشون نابود می

اومد و همه چیزو خراب کرد. من بین نسیم و لیال باید 

کردم و قطعا اون نسیم بود! چون یه نفر رو انتخاب می

ال داخل خونه بود و قصد آروم شدن اون شاهد حضور لی

زدم اما ون مینداشت. من باید بدون رد پا از خونه بیر

کردم؟ یا باید شد. باید چیکار مینسیم اونجا بود و نمی

کردم تا یادش نیاد که چی دیده، یا مغزش رو پاک می

 کشتمش. مگه نه؟باید می
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نیرویش را در یزدان دوست دارد از جا بلند شود، تمام 

مشت هایش بریزد، روی ماهان بیفتد و تا جان دارد 

او را بزند تا به غلط کردن بیفتد. اورا کتک بزند. آنقدر 

تا دلش خنک شود، اما یزدان حتی جان بلند شدن از 

کند با هر جمله ی ماهان، جایش را ندارد. حس می

مرگ بیش از پیش روی پیکر نیمه جانش سایه 

 اندازد.می

قتی چاقو رو توی تنش فرو کرده بودم و داشت و-

دنبند آسو داد، نفهمیدم کی، نفهمیدم کجا، گرجون می

از گردنبندم باز شده بود. تنها ردپایی که از خودم به 

جا گذاشته بودم همون گردنبند بود. وگرنه محال بود 

 هیچوقت تو بتونی اینجا رو به روی من بشینی! 
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هان و یزدان را ترک کرده، آتی که چند لحظه ایست ما

با بطری آبی که از راننده اش گرفته، باز می گردد و در 

زند و کند. کنار پایش زانو میرا برای یزدان باز میآن 

چسباند. یزدان بطری آب را به لب های یزدان می

زند و آتی مسرانه آب را به خورد دست آتی را کنار می

با نیشخندی دهد. در تمام مدت ماهان یزدان می

کند و وقتی یزدان تمسخر آمیز آتی و یزدان را نگاه می

کشد، ماهان با پوزخند لب دست از آب خوردن می

 زند:می

به هم میاید! اون دختره سروین که پرید، االن -

تونی بری با این. مورد مناسبیه! برای تو هم که این می

چیزا عادیه! قبلی تموم نشده میری سراغ بعدی، اول 

نسیم، تا مرد سروین، بعدی هم آتی! تو این یه مورد 

 خیلی شبیه پدرمونی!
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گوید، تمام فهمد ماهان چه میمییزدان اصال ن

 مانده! "سروین که پرید"حواسش پیش جمله ی 

 تو... از کجا...-

 

 پرد:ماهان میان جمله اش می

شاید تو فکر کنی برنده ی این بازی تویی، اما من  -

دونم کی برد! من کاری کردم عرشیا و خیلی خوب می

لیال بهت خیانت کنن، من زنت رو کشتم، باعث سکته 

ت شدم، برای مادرت هم نقشه داشتم و ی پدر خونده

حیف که وقت نشد، اما... آخرین کاری که باهات کردم 

 دونی االن سروین کجاست؟شنیدنی تر از همشه! می
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کند. ییزدان با چشمانی پر خون آتی را نگاه م

گوید و خواهد آتی برایش ترجمه کند ماهان چه میمی

نامفهوم و گیج یزدان را  ،آتی، بی خبر تر از همیشه

 کند.نگاه می

 

 دهد:یزدان چشم از آتی گرفته و گیج جواب می

 بیمارستان.-

 

 اندازد.ماهان ابرو باال می

 مطمئنی؟-

 

 قندسیاه #
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د برده. دست در جیبش یزدان نفس تنگی اش را از یا

کشد. ردیاب سروین کند و گوشی اش را بیرون میمی

کند که سروین در دلش خدا خدا می کند ورا چک می

 بعد از کات کردنشان انگشترش را در نیاورده باشد. 

 

در همین فکر است و دارد لوکیشنی که سروین در آن 

زند. کند که یک آن خشکش میقرار دارد را چک می

دهد نگاه ورانه جایی را که در ردیاب نشان مینابا

را پر کند و دردی طاقت فرسا تمام سینه اش می

دهد، خانه ی مجردی کند. جایی که نقشه نشان میمی

 ست! نه! چنین چیزی محال است!علی
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چیشد جناب کیانی؟ آخ! نگفتم بهت که چقدر از -

فامیلیمون متنفرم نه؟ من که فامیلیم رو عوض کردم، 

 کنم حتما اینکارو بکنی!به توام پیشنهاد می

 

ده به حمله کند. آمایزدان مثل ببری زخمی نگاهش می

 است!

از کجا میدونی... از کجا میدونی تو... توئه حرومزاده... -

 سروین کجاست؟

 

زند و چند لحظه بعد، میان خنده های از ماهان قهقه می

 گوید:ته دلش می

. از آب خوردنتون هم خبر دارمگفته بودم بهت که من -

در ضمن، حتما آتی بهت گفته که بهش گفته بودم 
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دان رو گیر انداختیم سروین رو هم بیار. روزی که یز

 فکر کردی چرا یهو پشیمون شدم؟

 

شود. چطور تازه همه چیز برای یزدان روشن می

نفهمیده بود؟ یک جای رفتار های اخیر سروین به 

شود! یش نشسته وصل میهمین مردی که روبه رو

 خواهد؟اما... سروین... االن در خانه ی علی چه می

 گفتی؟ تهدیدش کردی؟ تو... چی بهش-

نچ نچ نچ! تهدید؟ که دو روز دیگه آبا از آسیاب افتاد -

باز برگردین پیش هم؟ من کاری کردم که حتی اگه تا 

تونی سروین رو آخر عمرت زور بزنی بازم نمی

ودت! چیزایی از تو بهش نشون دادم برگردونی پیش خ

که االن از تو توی سر خودش به هیوال ساخته. گرچه 

.. سروین زیاد هم دوستت نداشت! اگه داشت به که.
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کرد به تیک و محض اینکه از تو ناامید شد شروع نمی

 تاک زدن با پسر عموت. درست نمیگم آتی؟

 

! نگاه آتی به ماهان، چندش آور و پر از انزجار است

چقدر از خودش برای سالها ماندن کنار ماهان و پیروی 

 از دستورات او، بیزار است! 

 

ی آژیر ماشین های گشت به گوش هر سه صدا

رسد. آتی به سرعت پشت شیشه ها نفرشان می

گوید ماشین های پلیس رسیده اند، اما رود و میمی

یزدان بی توجه به جمله ی آتی، خطاب به ماهان 

 پرسد:می
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روین هرچیزی رو که... باید راجع به من س-

 فهمید... بهش گفته بودم. تو... تو... چی بهشمی

 گفتی؟

 

 ذره ای ترس و وحشت در رفتار های ماهان به چشم

خورد. انگار نه انگار که تا دستگیری اش چند نمی

 دقیقه فاصله است!

مگه قراره واقعیت هارو بهش بگم؟ من دروغ هارو -

بهش نشون دادم که تو هیچوقت نتونی اونقدر واقعی 

بینی یزدان؟ برنده ی این خودت رو تبرئه کنی. می

خواستی نه؟ چه حیف! من ی منم! دختره رو خیلی میباز

اون رو برای همیشه از تو گرفتم. اما تو بشین یکم فکر 

کن ببین اصال دوستت داشت؟ فکر نکنم! چطور 
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 یکتونست دوستت داشته باشه ولی در عرض می

 هفته برگرده پیش نامزد سابقش؟

 

شود! ضربه اش آنقدر کاری ست که ماهان موفق می

واند یزدان نفس بریده و بی جان را چنان دیوانه تمی

کنده که سمتش هجوم برده و همانطور که یک یقه 

اش را میان دستانش گرفته، با تمام جانش، همه ی 

 خشونتش را با مشت های گره کرده اش روی صورت

زند و فحش کشد، مشت میماهان خالی کند. فریاد می

و هرکسی جز  دهد. به پدرش، به ماهان، به خودشمی

کند. که آتی مداخله میزند سروین! آنقدر می

خواهد مشکلی برای یزدان به وجود بیاید پس به نمی

گذارد که کشد و نمیهرشکلی شده یزدان را عقب می

داند اگر ادامه بدهد او ماهان را بکشد، چون خوب می
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خواهد مُرد و مرگش هیچ چیزی جز بدبختی برای 

 !یزدان نخواهد داشت

 

 قندسیاه #

 598پارت#

 

شاید ورود پلیس ها و محاصره کردن کارخانه چند 

دقیقه بیشتر طول نکشد اما برای یزدان به اندازه ی 

آید. زمین و آسمان دور سرش یک عمر کش می

زنند. ی اختیار خدا را صدا میچرخند و لب هایش بمی

شکست خورده! بد هم شکست خورده! نه برای 

هایی که شنیده، فقط و فقط برای هیچکدوم از حرف 

 ست! آنکه سروین در خانه ی علی
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درد را در قفسه ی سینه اش، جایی درست وسط 

کند. وقتی حرف از درد به میان قلبش احساس می

. یزدان درمان داشت! بیاید، باید به دنبال درمان گشت

قبل تر ها درمان داشت. یک نفر بود که وقتی درد به 

رسید، مثل فرشته ی نجاتی سر و یمغز استخوانش م

کرد. کجاست شد و درمانش میکله اش پیدا می

درمانش؟ پیش چه کسی ست؟ حاال که سروین پیش 

ست،  یزدان دردش را به که بگوید؟ کس دیگری

زند. یزدان ای کسی حرف نمییزدان که جز سروین بر

داند، حاال سر به که کسی را محرم تر از سروین نمی

 ش گذاشته و زار بزند؟کدام آغو

 

شود. پلیس ها به طبقه تلو تلو خوران از ماهان دور می

کنند. یزدان رسند و دورشان را محاصره میی باال می
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گذارد. میآید و دست روی سینه اش روی زانو فرود می

تواند تشخیص بیند و نمیسایه ی چند نفری را می

اضح بدهد چه کسانی دورش را گرفته اند. صداها و

نیستند. نفسش تنگ است. یک نفر دست روی 

دهد. کس دیگری بازویش گذاشته و تکانش می

خواهد دستش را دور گردنش بیندازد و بلندش کند. می

کند چرا ش فکر مییزدان نفس ندارد! نا ندارد! با خود

شان چنین کرد؟ چرا پدرش پدرش با زندگی همه

یگر را هرکجای زندگی اش که بود، حسرت یک جای د

داشت؟ چرا اصال او پدرش بود؟ چرا از همان اول 

پدری شبیه به صادق نداشت؟ چرا باید ماهان برادرش 

افتاد؟ چرا بود؟ چرا باید در تله ی عرشیا و ماهان میمی

مرد تا لیال از او کینه بگیرد؟ چرا باید ن میباید ساما

شبی که با نسیم به خانه ی مادرش دعوت شده بودند 

دید؟ شد؟ چرا باید سروین را مییم دعوایش میبا نس
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شد؟ چرا وقتی عاشقش شد چرا باید عاشقش می

 سروین کنار علی بازگشت؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟

 

خواهد ه میبرای نفس کشیدنش به تقال افتاده. انگار ک

هرچه دارد بدهد تا بتواند راحت نفس بکشد. ذات 

بخواهد، آدمی همین است! حتی اگر از ته دلش مرگ را 

خواهد! تا آخرین لحظات برای زنده بدنش این را نمی

کند. و یزدان تالش ماندن و نفس کشیدن تالش می

کند. تا آخرین لحظات درست تا قبل از آنکه روی می

نده شود و ماسک اکسیژن روی صورتش برانکارد خوابا

کند، و بعد از آن، انگار که حیاتش قرار بگیرد تالش می

 شود.زگردانده باشند، آرام میرا به او با
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فهمد، اما میان هوش و بی از دور و اطرافش چیزی نمی

ست که نه تنها قلبش را، بلکه هوشی، به فکر دختری

تمام  انگار تمام استخون هایش را شکسته. در

اش، آنقدر درد کشیده که قابل شمارش نیستند زندگی

ل کشیده، اما این یکی، با همه ی درد هایی که تا به حا

کند. حاال یزدانی که دارد آرام آرام هوشیاری فرق می

دهد، چقدر با متنی که مدتها پیش اش را از دست می

کند! متنی که قبل جایی خوانده بود، همذات پنداری می

که کامال بیهوش شود، جامع و کامل در سرش از آن

 بندد.نقش می

 

که  اولین چیزی که توی بخش اورژانس میپرسن اینه"

از یک تا ده به دردت چه نمره ای میدی. این سوال رو 

تونستم صدها بار از من پرسیدن. و یادمه یکبار که نمی



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نفس بکشم و قفسه ی سینه ام توی آتیش 

تونستم حرف بزنم نه تا سوخت، با اینکه نمیمی

انگشتم رو باال گرفتم و نه رو نشون دادم. بعدا وقتی 

بهم گفت من یک مبارز بهتر شدم پرستار اومد و 

دونم؟ دونی از کجا میواقعی هستم. ازم پرسید می

چون دردی رو که ده بود گفته بودم نه. اما حرفش 

خیلی هم حقیقت نداشت. بخاطر شجاعتم به او درد 

بودم نه. دلیل اینکه گفته بودم نه این بود که نگفته 

خواستم درد شماره ی ده ام رو نگه دارم برای یک می

دیگه. و االن، وقتش بود! ده بزرگ و وحشتناک، از  وقت

 *"دست دادن تو بود. رفتن تو درد شماره ده من بود!
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نوشته ی  the fault in our stars*متن از رمان 

John Green. 

 

 هقندسیا#

 599پارت#

 سروین#

 

شنوم. پاهایم صدای بسته شدن در را از پشت سر می

ن سینه ام فرو شوند و قلبم دروبه زمین میخ می

افتند و آب گلویم فرو ریزد. پلک هایم روی هم میمی

شود. من اینجا هستم! در خانه ی کسی که داده می

 نباید باشم و حاال، انگار که دیگر راه برگشتی نیست...

 خوری بیارم واست؟بشین عزیزم، چی می-
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خواهد در صورتش گردم. حتی دلم نمیسمتش بر نمی

ز هربار که چشم در چشم شده بودیم، نگاه کنم! امرو

احساس تهوع کرده بودم! امروز هربار که هم صحبت 

شده بودیم، حالم از خودم بهم خورده بود! امروز من 

 مرگ را به چشم دیدم!

 

ردم سخت ترین روز زندگی ام را کدیشب گمان می

گذرانده ام و امروز تازه معنای سختی را فهمیدم. 

ان بیهوش را روی تخت درست همانجایی که یزد

بیمارستان دیدم و حتی نتوانستم کنارش بمانم. درست 

شبیه به غریبه ای آشنا، به کسی که بیمارم را 

شناخت زنگ زدم تا بیایند و مراقبش باشند. انگار می
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ه من فقط در حد زنگ زدن به نزدیکانش با او آشنا ک

 بودم!

 

باشم؟ اما مگر قرار نبود تا همیشه من مراقب یزدان 

وقتی تب کرد، من باالی سرش بنشینم و پرستاری 

اش را کنم؟ مگر قرار نبود من شیرینی روز های 

تلخش باشم؟ اصال مگر برای همین مرا قندک صدا 

د سیاه منی؟ مگر گفت تو قنکرد؟ مگر نمینمی

گفت تو مثل یک حبه قند بودی که میان سیاهی ها نمی

دم که درد درخشیدی؟ پس چه شد؟ چرا من کسی ش

گذاشت روی درد هایش؟ چرا من باعث خوابیدن او 

 روی تخت بیمارستان شدم؟ 
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قرار نبود اینطور شود! قرار نبود من اینقدر بی رحم 

ینقدر بی رحم شوم، دنیا اینقدر بی رحم شود، خدا ا

باشد. قرار نبود من کسی باشم که قرار است یزدان را 

و محکم را آنطور  اذیت کند. من مُردم وقتی یزدان قوی

بی دفاع و رنجور، روی تخت بیمارستان دیدم. من 

امروز هزاران بار مُردم و حتی نتوانستم آخ بگویم! چون 

 حقش را نداشتم!

 تو که هنوز وایسادی سَروین!-

 

لرزند. اگر یزدان بفهمد من نشینم. با پاهایی که میمی

کند؟ در خانه ی علی هستم، چه فکری با خودش می

شود؟ حالش از این بیشتر تر از این از من متنفر میبیش

 خورد؟ دردی از این باالتر هم هست؟از من بهم می

 خوری؟چی می-
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کشم. در صورتش چرخانم و کمی باال میسرم را می

 توانم! کنم. نمینمی نگاه

 یه لیوان آب.-

 

مکثش کوتاه است. نگاهم را از یقه ی سفید پیرهنش 

. دکوراسیون خانه اش چرخانممی گرفته و گردنم را

 هنوز هم همان است. 

هنوز هم آن تابلوی کوفتی لعنتی که نسیم کشیده بود، 

روی دیوار است. هنوز هم در گوشه ای از سالن 

یبایش قرار دارد و هنوز هم در گوشه گرامافون طالیی ز

شان را خودم ی دیگر سالن گل های آپارتمانی که همه

ه بودم. احتماال وقتی زندان بوده برای خانه اش خرید
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داده. چرا در این آمده و به گل هایش آب میکسی می

 خانه اکسیژن نیست؟

 میشه پنجره رو باز کنم؟ -

 

  رسد.صدایش از آشپزخانه به گوشم می

 چرا؟ گرمته؟-

 

احساسِ گرما؟ آن هم برای منی که روزهاست در 

 کنم؟جهنم زندگی می

 ض بشه.خوام هوا عونه فقط می-

 

 قندسیاه#

 600پارت#
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شوم و مانم. از جا بلند میدیگر منتظر تاییدش نمی

کنم. سپس سرم را بیرون پنجره ی کشویی را باز می

کشم. می بندم و نفسکشم. چشم میبرده و نفس می

کشم. آورم و نفس میرا به خاطر می نگاه آخر یزدان

شخند کشم. با درد نیزند و نفس میبغض شبیخون می

کشم. آخرین نگاهش بد بود! زنم و باز هم نفس میمی

زهرمار بود! وقتی من و علی را در راهروی بیمارستان 

دید، وقتی نگاهم رویش ماند، وقتی دیدم مثل بار اولی 

دادگستری با یکدیگر دهان به دهان شده بودیم،  که در

کند، جان درست همانقدر غریبه و نفرت بار نگاهم می

دانستم اگر فقط چند من فرار کردم چون می دادم! و

ثانیه ی دیگر در آن حالت بمانم و نگاهش کنم، همانجا 

 شوم!مقابل علی و یزدان رسوا می
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که تمام کسی  مدت زمانی که یک آدم نیاز دارد تا از

قلبش را گرفته دست بکشد، چقدر است؟ چند سال؟ 

. چند چند ماه؟ چند هفته؟ چند روز؟ چند ساعت؟ یا..

دانم، اما من از تمام قلبم دقیقه؟ آدم های دیگر را نمی

در عرض چند دقیقه دست کشیدم. دیشب تا قبل از 

آنکه وارد بالکن خانه ی یزدان شوم، دنبال راهی بودم 

آنکه هیچوقت یزدان را از دست ندهم، اما درست برای 

شدم، تصمیمم را گرفته وقتی داشتم از بالکن خارج می

 .. از قلبم... دست کشیده بودم!ن از یزدان.بودم! م

 

گردم و سر جایم بی آنکه پنجره را ببندم، بر می

کند و دانم علی دارد در آشپزخانه چه مینشینم. نمیمی

گردد، پی به همه چیز قیقه بر میوقتی بعد از چند د
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برم. از هر خوراکی که در یخچال داشته، در سینی می

م را بی رغبت از ظرف هایی که گذاشته و آورده. نگاه

گیرم و بی آنکه سری به سمتش چیند میروی میز می

 گویم:بچرخانم خشک و سرد می

 من آب خواستم.-

 

 دهد:با خوشرویی جواب می

 میارم واست.االن آب هم -

 

گویم. نه آنکه حرفی برای گفتن نداشته چیزی نمی

امید  باشم یا از شرایط موجود راضی باشم، نه! فقط نا

! از تقال، گالیه، فحش، گریه و مخالفت نا امید شده ام

دانم دیگر هیچکدامشان به کارم شده ام چون می

 آید.نمی
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بر هم  گیرد، افکارم رالیوان آبی که مقابلم قرار می

روم. از صبح زند. لیوان را گرفته و یک سره باال میمی

! به جز آب چه چیزی در معده ی من رفته؟ هیچ چیز

شود؟ چرا این عطش پس چرا این آتش خاموش نمی

 رود؟گیرد؟ چرا این بغض پایین نمیپایان نمی

 برای چی اومدیم اینجا؟-

 

م فهمم! مردی را که تمام انزجارم را از لحننمی

فهمد و باز هم تمایل به بودن کنار من دارد را می

 فهمم!نمی

 حرف بزنیم.-
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 ر و پرخاشگرانه!کنم. بی اختیاباالخره نگاهش می

 شد حرف زد؟تو کافه، ماشین یا بیمارستان نمی-

 

 او آرام است. مثل همیشه!

اینجا خیلی آروم تره. راحت تره. تازه خاطرات خوبی -

 درست نمیگم؟کنه. رو هم تداعی می

 

چرخانم. تمام خانه را با نگاهم را از او گرفته و سر می

داند و چه میکنم. خاطرات خوب؟ انگاهم زیر و رو می

از خاطرات خوب؟ اگر به خاطراتم با علی خاطره ی 

گویند، پس به خاطراتم با یزدان چه خوب می

 گویند؟می

 باشه... حرف بزنیم!-
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 قندسیاه #

 601پارت#

 

داند چقدر ناامیدی در صدای آرامِ بی و فقط خدا می

 جانم هست. چقدر بریدن و کم آوردن هست!

 مه خیلی دوست داشتی؟خوری؟ یاداز اینا نمی-

 

کنم. خودش را روی مثل برق گرفته ها نگاهش می

کاناپه ای که نشسته ایم کمی جلو تر کشیده و ظرف 

فتن و چسبیدنم به شیرینی را مقابلم گرفته. عقب ر

انتهای کاناپه آنقدر واضح است که اخم هایش در هم 

شود که ظرف گوید. تا خم میروند اما هیچ چیز نمیمی
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گرداند، نفس ینی های دانمارکی را روی میز برشیر

دهم. بی آنکه حبس شده ام را نامحسوس بیرون می

 گوید:نگاهم کند، صاف نشسته و می

تونی بری توی عوض کنی میاگه بخوای لباست رو -

 اتاق خودم.

 

 . نفس هایم تند شده اند.کنمپایم را جمع می

 نه. راحتم.-

 

ی راحت است که من چه کسی با پالتو و شال پشم

 راحت باشم؟

 

 کند.با چشم به شال روی سرم اشاره می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 حداقل شالت رو بردار. -

 

جوم و با مکثی بلند، شالم را بر لپم را از داخل می

کنم و بی آنکه دارم. دکمه های پالتویم را هم باز میمی

پالتو را از تنم در بیاورم، کمی سر جایم جا به جا 

از این فضای سنگین میانمان، از  شوم. حالم داردمی

این خانه و هوای مسمومش، از اینکه درست شبیه به 

عروسک های خیمه شب بازی شده ام، به هم 

 خورد!می

 بگیرم؟ میوه برات پوست-

 

افتد. کاش دهان باز کند و حرف سرم دارد به دوران می

 هایش را بزند تا زودتر از این جهنم دره بیرون بزنم.
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خورم. میشه زودتر حرف بزنیم؟ من باید چیزی نمی-

زود برگردم خونه شام درست کنم. بتام از سر کار میاد 

 گشنشه.

 

کند فهمم که دارد تمام تالشش را میکالفه شده! می

تا در برابر رفتار خشک و سرد من برخورد بدی نداشته 

 باشد!

 خوای با بابات اینا حرف بزنی؟کی می-

 

 کنم.گیج نگاهش می

 ف بزنم برای چی؟حر-
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مستقیم نگاهم کرده و جمله هایش را صریح و رک به 

 آورد.زبان می

برای اینکه بگی دوباره ازت خواستگاری کردم. بگی -

خوای که بهم یه فرصت دوباره یپشیمون شدی و م

 بدی!

 

کند. انگار سنگین ترین جسم دنیا، نفسم جایی گیر می

ک تا پشت پلک گیرد. اشیک جا روی سینه ام قرار می

شود. لب هایم بندد و نگاهم دزدیده میهایم صف می

آید. کاش خواب باشم! خورند و صدایم در نمیتکان می

همم همه ی این یک کاش یک نفر بیدارم کند و من بف

 هفته را خواب دیده ام! کاش!

 دونم...نمی-
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خورد. صدای زنگ از آشپزخانه گوشی اش زنگ می

 آید.می

دونی؟ ما حرف زدیم سروین، قرار مییعنی چی ن-

 شد...

 

 پرم:سمتش چرخیده و نا آرام میان کالمش می

 شوی؟صدای گوشیتو نمی-

 

 قندسیاه #

 602پارت#
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دهد. نگاهش خصمانه روی هم فشار میلب هایش را 

است! به گمانم کم کم آرامشش رنگ باخته و دندان 

 های خوناشامی اش را در گردنم فرو خواهد کرد!

 

حرصی و عصبی دستی در موهای نه چندان بلندش فرو 

کنم. به شود. با نگاهم دنبالش میکرده و از جا بلند می

را بر برد و گوشی اش رسد دست میاوپن که می

 کند.دارد و تماس را بر قرار میمی

 

از صحبت هایش جز چند بله و چشم چیزی نمی فهمم. 

بچرخد به شود، بی آنکه سمتم تماسش که تمام می

 گوید:سردی می

یه کاری پیش اومده باید برم. گرچه که تو بدتم -

 نمیاد. 
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دهم ست، که اهمیت نمیآنقدر فکرم درگیر چیز دیگری

پرم و همانطور که شالم را روی ز جا میچه گفته. ا

 گویم:گذارم میسرم می

 باشه پس من میرم دیگه.-

 

 رود صدای تمسخرهمانطور که سمت اتاقش می

 نشیند:آمیزش به گوشم می

 رسونمت.خورمت. صبر کن مینمی-

 نیازی نیست. خودم میرم توام برو به کارت برس.-

 

با یکدیگر آنقدر لحنم محکم است و آنقدر امروز 

مشاجره کرده ایم که به گمانم دیگر توانی برای بحث 
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کردن ندارد که از داخل اتاق با صدای بلندی که به 

 د:گویگوشم برسد می

 باشه. به سالمت.-

 

هنوز به طور کامل از البی بیرون نزده ام که دست برده 

کشم. به سرعت و گوشی ام را از کیفم بیرون می

و گوشی را به گوشم  شماره ی رضا را گرفته

دهد و قلبم وحشیانه شروع به چسبانم. جواب نمیمی

روم و مضطرب نگاهم کند. سمت خیابان میتپیدن می

دوزم. دوباره شوند میین هایی که رد میرا به ماش

شماره ی رضا را گرفته و دستم را برای تاکسی زرد 

کنم. تاکسی با سرعت زیادی از کنارم رد رنگی بلند می

 نالم:دهد و من زیر لب میشود. رضا جواب نمییم

 تورو خدا بردار!-
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ایستم نه تاکسی رد می شود و نه رضا جواب هر چه می

گوشی ام تاکسی اینترنتی گرفته و در حالی  دهد. بامی

از که استرس خیس عرق شده ام، دست روی پیشانی 

. چطور از یزدان خبر کنمگذارم و زیر لب غر میام می

گیرم؟ چطور بفهمم که امروز همه چیز خوب پیش ب

خواستم به رضا زنگ رفته یا نه؟ از دو ساعت پیش می

نخورده بود. اصال بزنم و علی لحظه ای از کنارم جم 

 چرا رضا نباید جواب بدهد؟ نکند اتفاقی افتاده؟

 

کنم.  لب میان مخاطبینم روی شماره ی کسی مکث می

دهم. چطور را قورت میفشارم و بغضم روی هم می

باور کنم به جایی رسیده ایم که حتی جرات زنگ زدن 
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به شماره اش را ندارم؟ اصال با چه رویی زنگ بزنم؟ 

 ؟چه بگویم

 

نگاه پر حسرتم به اسم مستر ربات است که صفحه ی 

گیرد. رضاست. به سرعت زنگ مقابل چشمم را می

 گویم:تماس را وصل کرده و با دستپاچگی می

 را جواب نمیدادی؟ از نگرانی مردم!چ-

 کجایی؟!-

 

 قندسیاه #

 603پارت#

 

 ست! عصبی و پرخاشگر!صدایش عصبی
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 ؟ چیشد امروز؟ کنار خیابونم منتظر تاکسی. چرا-

 کجا بودی قبلش؟-

 

 ست؟ست؟ چرا اینقدر عصبیاین چه سوالی

 زنی؟ چیشده؟چته رضا؟ چرا داد می-

 خونه ی علی بودی؟-

 

 داند؟خورم! او از کجا میمییکه 

 چرا جواب نمیدی؟ اونجا بودی نه؟-

 دونی؟تو... تو از کجا می-

 

 دهد:خندد و نفرت بار جواب میبا حرص می
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حمق رو بگو امروز از تو پیش یزدان دفاع کردم. من ا-

من خر رو بگو! گفتم حق داشتی تحت فشار بودی از 

بوده! فیلت طرف خانوادت. نگو مشکل اصال خانواده ن

 یاد هندوستون کرده!

 

کنم تا بچرخانمش و الل شده ام! زبانم را احساس نمی

 از خودم دفاع کنم. اصال دفاعی هم دارم؟ 

 ری نیست... بخدا... ببین...من... اینجو-

 چجوریه سروین؟ بگو بدونم چجوریه؟-

 

 چه بگویم؟ هیچ حرفی ندارم!

 چیشد؟ حالش خوبه؟یزدان... یزدان کجاست؟ امروز -
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به تو هیچ ربطی نداره خب؟ وقتی هیچ حرفی نداری -

بزنی پس یزدان به تو هیچ ربطی نداره سروین. 

از یزدان  بچسب به زندگیت. زنگ نزنی به من دیگه

زنم هرچی لیاقتته بارت بپرسی که قید رفاقت رو می

 کنم!می

 

شود. شود. شکسته میریزد. قلبم له میاشکم فرو می

شود. دوست دارم حرفی بزنم تا از خودم ه تکه میتک

 دفاع کنم اما من بی دفاع ترینم! 

من... من فقط زنگ زدم که بدونم... بدونم حالش -

 خوبه یا نه...

 

تواند صدای گریه هایم را بشنود و اینقدر چطور می رضا

بی رحم باشد؟ چه اتفاقی افتاده که رضای همیشه 
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یوانه کرده؟ چه کسی گفته مهربان و شوخ را اینطور د

 من خانه ی علی بوده ام؟

 

حالش خوب نیست! االنم بیمارستانیم. حاال تو و آقا -

علی برید حنا ببندید. خوشحالید که اینطوری 

ستیدش؟ آره؟ ماهان نتونست هیچ گوهی بخوره شک

ولی تو تونستی! تا فهمید پیش علی هستی  حالش بد 

زدان رو شد. ولی دیگه تمومه سروین! من ی

شناسم. یه بار برای یه چیزی اذیت میشه، دو بار می

اذیت میشه، بار سوم یه جوری بی حس میشه که 

باورت نمیشه! تموم شدی واسش! دیگه حتی اگه 

 یری هم واسش مهم نیست.بم
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دهد. دویست و صدای بوق نشان از قطع کردنش می

ششی دودی رنگ، کمی جلوتر ایستاده که پالکش با 

ست. من اما خشکم زده و که گرفته بودم یکی ماشینی

ست! انگار برای گریه ام بند آمده. دلم خالیِ خالی

همیشه عشق یزدان را از دست دادم و معنای واقعی 

 شود!ناامیدی، اینجا برایم مشخص می کلمه ی

 

 "دیگه حتی اگه بمیری هم واسش مهم نیست."

 

 قندسیاه #

 604پارت#

 

 یزدان#
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در، کفش ها و جوراب هایم را در آورده  از همان جلوی

کنم. کف پاهایم که روی سرامیک ها و کنار در پرت می

 نشینند، احساس میکنم در سردخانه قرار دارم.می

 

کنم. رضا از و چراغ های سالن را روشن می دست برده

 گوید:پشت سرم وارد سالن شده و می

 بیا اینارو از دستم بگیر بقیشو بیارم.-

 

گیرم و با مات و گیجم را از سالن و آشپزخانه می نگاه

کنم که مگر چند روز است کسی پا در خودم فکر می

این خانه نگذاشته که هوایش اینقدر گرفته است؟ 

 ر سالهاست که این خانه، خالی از سکنه بوده.انگا
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گیرم. خرید سمت رضا رفته و خرید ها را از دستش می

برده و با حرکاتی کند، مشغول جا ها را به آشپزخانه 

شوم. آنقدر در این دادنشان در کابینت ها و یخچال می

چند روز دورم شلوغ بوده که حتی نتوانسته ام یک 

دلم چند ساعت مداوم تنها ساعت تنها باشم. چقدر 

 خواهد!بودن و فکر کردن می

 

رضا بقیه ی خرید ها را هم آورده و به کمک من در 

خواهم سر دهد. هر وسیله ای را که مییخچال جا می

کنم که جایش جایش بگذارم، چند ثانیه ای فکر می

کجا بوده. رضا انگار متوجه کندی بیش از اندازه ام 

ر کشیده و با چشمانی ریز شده، شود که دست از کامی

 پرسد:دست به کمر می
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چرا مثه پیرمردا شدی؟ هنوز سی و دو سالت بیشتر -

 د شدیا. وای به پنجاه شصت سالگیت.نیست اینقدر کن

 

کنم و لحظاتی را بی حرکت در چشمان رضا نگاه می

رود؟ من باید تنها کنم. چرا نمیجمالتش را حالجی می

 باشم!

 بری؟میشه زودتر -

 

نگاهش را با غیظ از صورتم گرفته و مشغول پر کردن 

شود. میوه هارا در سینک خالی شیشه های آب می

 گویم:ار با جدیت میکنم و اینبمی

کارت تموم شد برو لطفا. مغزم خیلی درگیره باید یه -

 چند ساعتی تنها باشم.
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 رضا دست بردار نیست!

ما مرتیکه. خوام مهمونت باشحاال یه چند روزی می-

کنی؟ حتما باید بهت بگم صاحب خونه داری بیرونم می

 خوره؟جوابم کرده؟ پس رفاقت به چه دردی می

 

که روی میوه ها آب می گیرم و با دست همانطور 

 دهم:شوم، بی حوصله جواب میمشغول شستنشان می

چرت نگو. جمع کن برو. اینقدر این چند روزه مامان -

هی ور دلم نشسته بودی اینا دورم بودن و تو 

 تونستم یه ساعت واسه خودم باشم.نمی
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دهد، یک دستم را به سینک گرفته و با وقتی جواب نمی

 شوم.هی مصمم خیره اش مینگا

باور کن چند ساعت تنهام بذاری حالم بد نمیشه. -

دکتر هم که گفت. من مشکل قلبی و ریوی که ندارم. 

 فشار عصبی باعث نفس تنگیم میشه.

 

 قندسیاه #

 605پارت#

 

 کند.نچی می

د همین دیگه! جنابعالی تا تنها میشی اینقدر فکر و -

 حالت بد میشه. کنی که بازخیال و خودخوری می
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 سخت است گفتنش اما شاید رضا کمی درکم کند!

 بهش نیاز دارم! دارم خفه میشم!-

 

خواند که حالت صورتش یک دانم از نگاهم چه مینمی

کشد تا شود. چند لحظه ای طول میدی میطورِ غم آلو

شیشه های آب را درون یخچال جای بدهد و بی هیچ 

 بزند.حرفی از آشپزخانه بیرون 

 

روم. جلوی در کنم و دنبالش میدستانم را خشک می

نشسته و در حال پوشیدن کفش هایش است. دست 

دهم و بی اختیار به سینه شانه ام را به دیوار تکیه می

 :پرسممی

 از آتی چه خبر؟-
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کشد. سرش را باال دست از بستن بند کفشش می

 زند:آورده و با نگاهی پر حرف لب می

 ره میره!امروز دا-

 

کنم. بعد از چند سال دوباره از یک خوب نگاهش می

دختر واقعا خوشش آمده و حاال باز هم مثل چند سال 

گذشته باید از آن دختر بخاطر خودش دست بکشد! 

آید؟ قطعا ختی مگر چند بار بر سر یک آدم مییک بدب

که بیشتر از یکبار! مثال خود من آنقدر در این مدت 

که حاال اگر رضا هم خیانتکار از آب در خیانت دیده ام 

 کنم!بیاید، تعجب نمی
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شود. همانطور که پوشد و بلند میکفش هایش را می

کند، نگاهم کرده و پوزخندی گوشه دست در جیبش می

 نشاند.لبش می ی

خواد به دست تونم چیزی رو که دلم میبازم نمی-

بیارم. درست مثل هفت هشت سال پیش که گذاشتم 

یا راحت از دستم بره، ایندفعه هم باید وایسم و نگاه پر

 کنم که... آتنا بذاره و بره!

 

زند. یعنی خودش از هیچکس آتی را آتنا صدا نمی

همکاری کند، به من و همان ابتدا که قبول کرد با ما 

رضا گفت من را آتی صدا بزنید، اما انگار رضا دوست 

ست مثل منی که دارد او را شبیه به بقیه صدا نکند. در

هیچوقت به سِروین نگفتم سَروین! آخ... آخ از تو 
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خواهم به تو فکر کنم، باز هم سِروین که هرچقدر نمی

 کنم!هر لحظه دارم به تو فکر می

 

گذارم. نگاهش برده و روی شانه اش می دستم را جلو

خواهد! این پسر، وفادار غم دارد و دلم این را نمی

ر کل زندگی ام دیده ام! همیشه ترین رفیقی بوده که د

بوده! چه لحظاتی که خوشحال بوده ام، چه لحظاتی که 

 غم داشته ام و چه لحظاتی که به ته خط رسیده ام! 

 

طرحی از لبخند روی آورم و فشاری به شانه اش می

دانم حس خوبی را نشانم. لبخندی که نمیلب می

 دهد یا نه.انتقال می

ن خونه نشستی پیشم و بهم چند ماه پیش، توی همی-

گفتی برای دختری که دوستش دارم بجنگم. تا 
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خوام بهت بگم بدستش بیارم. امروز ولی من می

نجنگ. چیزی رو که دوست داری از دور نگاهش کن. 

 نجوری قشنگ تره!ای

 

 قندسیاه #

 606پارت#

 

گوید. فقط نگاهی معنی دار خرجم رضا هیچ چیز نمی

ندازد. دوباره لب از هم باز اکرده و سر به زیر می

 گویم:کنم و میمی

دونی... وقتی به دستش بیاری و بعدش از دستش می-

 بدی، خیلی سخت تره! 
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ترسد ؟ میکندهمچنان سر به زیر دارد. چرا نگاهم نمی

 حس ترحم را در چشمانش ببینم؟

دونی که؟ از اولشم قرار بر همین بود. که باید بره، می-

ماهان برسونه و من به پلیس لوش ندم و اون منو به 

قبل از اینکه ماهان بتونه ثابت کنه آتی دست راستش 

بوده فلنگ رو ببنده. همین االنم پلیس دنبالشه. هرچه 

 زودتر بره به نفعشه.

 

مالد بی آنکه سرش را باال بکشد، پشت گردنش را می

 زند:و با لحنی مغموم لب می

 یعنی هیچ راهی نیست؟-

هی رضا؟ همین االنشم پا روی شرافت و چه را-

وجدانم گذاشتم و لوش ندادم. توی خیلی از کارای 

ماهان همدستش بوده. اگه لوش بدم کم کمش تا 
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ر کمکی که مونه. فقط بخاطبیست سال اون تو می

خوام در حقش نامردی کنم. و اینکه بهمون کرد نمی

 دونم درست مثل لیال گول ماهان رو خورده بوده.می

گذرن. ولی مطمئن باش پلیسا مثل من ازش نمی

 بگیرنش کارش تمومه.

 

کند. تکان ریز سرش را باال آورده و باالخره نگاهم می

 زند.و آرامی به سرش داده و لبخند تلخی می

موند راست میگی. چاره ای نیست. گرچه که... اگه می-

کرد. من اصال به کنم فرقی برای من میهم، فکر نمی

 نمیام.چشمش 

 

 کنم.در گلو خنده ای می

 مطمئنی؟-
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 کند.چشم باریک می

 دونی؟تو چیزی می-

 

 کنم.اندازم و شیطنتی چاشنی لحنم میشانه باال می

 که تو میگی نیست.  کنم اینجوری همنه ولی حس می-

 

کند و سرش را به چپ و راست مشکوکانه نگاهم می

 دهد.تکان می

شناستت. معلوم دا میتو یه ماری هستی که فقط خ-

 نیس این لبخند مرموزت واسه چیه. 
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خندم و به شانه اش مشت آرامی بی حوصله می

 زنم.می

 زنی. برو دیگه. زیاد حرف می-

 

 گوید:ود، با غیظ میرهمانطور که عقب عقب می

ولی یادم نمیره از خونت بیرونم کردی. فکر نکنی برم -

رم. گفته قبل از رفتنش دیگه نمیاما. االن با آتی قرار دا

گردم. تا برم پیشش کارم داره. برم ببینمش باز بر می

 تونی از تنهاییت لذت ببری!اون موقع می

 

چرخد و چشمکی ضمیمه ی جمله ی آخرش کرده و می

دهد از خانه من را می "خداحافظ"در حالی که جواب 

 زند.بیرون می
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 قندسیاه #

 607پارت#

 

رود، به اتاق رفته و لباس هایم را عوض رضا که می

پوشم و بدون تیشرت روی کنم. شلوار راحتی میمی

نشینم. دقایقی را در همان حالت نشسته و به تخت می

چیز فکر کنم، خواهم به یک زنم. تا میجایی زل می

آید. در طول این چهار روز ثانیه چیز دیگری به یادم می

فکر کردن به ماهان و حرف هایش ای نبوده که بدون 

گذشته باشد. وقتی در بیمارستان چشم باز کردم و باز 

هم مادرم را باالی سرم دیدم، اولین چیزی که از او 

پرسیدم همین بود! اینکه پدرم قبل از طالق دادن تو 

زن گرفته بود؟ اینکه بچه داشت؟ به کدام کشور 
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هر تایید مهاجرت کرد؟ زنده است یا مرده؟ و مادرم م

به حرف های ماهان زد و همانجا بود که من فهمیدم 

بزرگترین دشمن تمام زندگی ام، نه ماهان بود و نه 

هیچ کس دیگر! فقط و فقط پدرم بود! او زندگی من را، 

هان را و تمام کسانی که در مامان یلدا را، آسو و ما

انتقام ماهان آسیب دیدند را نابود کرد. میزان نفرتم از 

م قابل توصیف نیست. لحظه ای نیست که بتوانم پدر

حرص و عصبانیتم از او را فراموش کنم. از خودم که از 

. کاش هیچوقت آیدخون چنین نامردی هستم بدم می

 شدم!از او متولد نمی

 

روم و تختم نشسته ام، عقب تر میهمانطور که روی 

کنم. همانجایی که مادرم پاهایم را در شکمم جمع می

گفت و اشک ت در بیمارستان از پدرم میداش
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توانم به حرف ریخت، همانجا فهمیدم که دیگر نمیمی

های هیچکس جز مادرم اعتماد کنم. همه ی اطرافیانم 

ینی که به جز رضا خائن از آب در آمده بودند. حتی سرو

 روزی روی همین تخت در آغوشش زار زده بودم!

 

بغض خراشیده کشم. گلویم از لبم را در دهانم می

افتند. شاید حق شود و پلک هایم روی هم میمی

دانست، داشتند! لیال من را مقصر مرگ برادرش می

دانست، ماهان من را مقصر مرگ و زجر مادرش می

ما سروین چه؟ من با عرشیا نیاز به پول داشت اما... ا

چه کسی مهربان تر از سروین بودم؟ من باید برای 

ه نکردم؟ علی بهتر از من بود؟ کردم کسروین چه می

یعنی بیشتر از من دوستش داشت؟ محال است! محال 

خواستم او را است کسی آنقدر که من سروین را می
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بخواهد! پس مشکلش چه بود؟ خانواده اش اگر با 

کل داشتند، پس باید با خانواده ی علی وصلت با ما مش

صد برابر مشکل داشته باشند. سروین اگر دردش این 

بود که خانواده ی علی آبرویش را برده اند و من 

جلویشان را نگرفته ام، پس چطور دوباره علی را 

توانم خودم را کنم، نمیانتخاب کرد؟ چرا هرچه فکر می

تا علی را انتخاب زد قانع کنم؟ چرا باید من را پس می

کند؟ دلیلش با وجود تمام مخالفت ها و مشکالت چه 

 خواست؟نکه هنوز هم علی را میتوانست باشد جز آمی

 

شود. نگاهم را از گوشه ی پرده ی درد گلویم بیشتر می

چرخانم. چشمانم روی طالیی رنگ گرفته و سر می

کند. با درد نیشخند مانند و نفسم گیر میچیزی می

 گذاشت! نباید!نم. نباید این لعنتی را جا میزمی
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 قندسیاه #
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وز پیش قبل از رفتن به سر قرار شالگردنی که چهار ر

با ماهان از روی سرامیک های سالن برداشته بودم و 

در اتاق گذاشته بودم، روی میز توالت به چشم 

کند! کند. بیشتر از همیشه درد میخورد. قلبم درد میمی

آیم. با آنکه هم خون خودم با همه چیز کنار می من

ت خواهرم و بدترین بال ها را بر سرم آورد، با خیان

رفیقم، با این تنهایی، اما... اما با نبودِ سروین چه کنم؟ 

او حق نداشت با من این کار را کند! حق نداشت منِ از 

همه جا بریده را به خودش بند کند و درست لحظه ای 

دیوانه اش شدم بگذارد و برود. نه آنکه فقط  که معتاد و
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ز برود، بلکه پیش کسی بر گردد که من بیشتر ا

هرکسی رویش حساسم. این بدترین انتقام است! 

اینکه بنشینم و خبر با هم بودنشان را بشنوم، از هزار 

بار مردن بیشتر درد دارد! آخ سروین... تو چطور اینقدر 

نطور بی رحم بودنت را توانم ایبی رحم شدی؟ چرا نمی

توانم قبول کنم تو این کار را کرده باور کنم؟ چرا نمی

خواهم فکر بدی در موردت بکنم، هربار می باشی؟ چرا

آورم؟ درست چند دقیقه قبل از شب آخر را به یاد می

خواهی. با چشمان اشک آلودت آنکه بگویی من را نمی

م چندین بار گفتی دوستم داری! گفتی اگر دوست

گفتی. تو همیشه ماندی! راست مینداشتی پیشم نمی

دردِ درد بودی. در سخت ترین شرایط ماندی و هم

شود حاال بگذاری و بروی؟ هایم شدی. پس چطور می

چطور باور کنم رفتنت را؟ چرا همه جا می بینمت؟ چرا 

 خودت هستی اما بوی عطرت نیست؟
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لت شوم و سمت میز توابی اختیار از جا بلند می

لرزد اما با این حال آن را جلو روم. دستم میمی

م اما دلم بویش را دانم که طاقتش را نداربردم. میمی

 خواهد! می

 

شل شدن تمام عضالتم را فقط با یک دم از شالگردن 

گیرد و کنم. قلبم تپش میپشمی کرم رنگ احساس می

شود. بغض قوی تر از پیش به سمت چشمانم بسته می

شود و من با تمام توانم با او مقابله مله ور میگلویم ح

اینبار عمیق تر نفس کنم و کنم. نفسم را رها میمی

دهد! زنم. بوی قندکم را میکشم. با بغض لبخند میمی

قندک خوش بویم را! چطور باور کنم تنها چیزی که از 

قندک برایم باقی مانده همین شالگردن است؟ اگر 
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بپرد، روز های باقی مانده را  بویش از روی شالگردنش

 چطور سپری کنم؟

 

مکرر برای آنکه  میان بغض و درد و نفس کشیدن های

عطر باقی مانده روی شالگردن را با تمام توانم برای 

آینده ی بدون سروین در مشامم ذخیره کنم، با خودم 

کنم یعنی حال سروین چطور است؟ یعنی او فکر می

صال فراموش کرده که هم مثل من غمگین است؟ یا ا

 منی وجود داشته؟ 

 

علی را جوابم بدون تردید یک کالم است! شاید او 

دانم حال خوبی ندارد. انتخاب کرده باشد، اما خوب می

من آن شب حالی را از سروین دیدم که هیچوقت 

 ندیده بودم.
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شاید او هم برای از دست رفتن روز های خوبمان، 

 کند. شاید...!میگوشه ی اتاقش نشسته و گریه 

 

 قندسیاه #
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رفتن از خانه گفته رضا همانطور که ساعاتی پیش موقع 

گردد. بعد از آنکه در بود، بعد از دیدارش با آتی بر می

کنم، روبه روی تلوزیون خاموش را به رویش باز می

نشینم و در افکار پخش و پالی مغز خسته ام غرق می

ه شالگردن لعنتی را در اتاق شوم، آن هم در حالی کمی

 از قصد جا گذاشته ام.
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کند. مغزم درد را پرت نمیصدای درِ سالن حواسم 

زند کند. از هر گوشه اش خون فواره میکند. ناله میمی

توانم دست از فکر کردن بردارم. اما من باز هم نمی

چطور امکان دارد ستاره ی کوچولوی مو فرفری چهار 

اشد؟ از خون من باشد؟ و با این ساله، خواهر من ب

هیچ  شودحال، هیچکس را نداشته باشد؟ چطور می

شود از آنکه با احساسی به او نداشته باشم؟ چطور می

او رو به رو شوم احساس بدی داشته باشم؟ مگر او 

توانم باور کنم که خواهر خواهر من نیست؟ چرا نمی

نامی را داشته باشم؟ چرا باید این دختر دقیقا همان 

داشته باشد که همیشه دوست داشتم روی دختر 

 نداشته ام بگذارم؟

 دان؟یز-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

آیم چشم از صفحه ی خاموش تلوزیون بگیرم تا می

 زنم:کنم گیج لب میکشد. وقتی نگاهش میطول می

 صدام زدی؟-

 آره. چند بار!-

 

دزدد؟ بیش از اندازه خسته به نظر چرا نگاهش را می

 رسد!می

 ود. چیه؟حواسم نب-

 

بی آنکه حتی سمتم نیم نگاهی بیندازد، کاپشنش را 

ته و بی حرف به سمت سرویس روی مبل انداخ

چرخانم و دوباره به رود. بی اهمیت سر میبهداشتی می
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دوزم. قرار است از این پس می صفحه ی سیاه چشم

چه کاری بکنم؟ حتی دیگر کارم را هم از دست داده 

م را با گرداندن فروشگاه بابا ام! به گمانم باید خود

تا یک  سرگرم کنم. فقط برای آنکه روز هایم بگذرند

 روزی باالخره تمام شوند. 

 

گذرد که باالخره رضا دل از سرویس دانم چقدر مینمی

بهداشتی کنده و با سر و صورت و موهای خیس پا به 

گذارد. تیشرت آبی روشنش تا نیمه خیس سالن می

رش را زیر آب برده کار سختی است و حدس آنکه س

کیه اندازد و سرش را تنیست! خودش را روی مبل می

گذارد. خوب که زده به پشتی مبل، چشم روی هم می

فهمم حالش مثل وقتی که داشت کنم مینگاهش می

پایش را از خانه بیرون می گذاشت نیست! حرکات 
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اش، خطوط در هم رفته ی سریع قفسه ی سینه

دهد که ر و صورت خیس نشان میصورتش و این س

 یک چیزی شده!

 دعوا کردی؟-

 

خاطر رفتن آتی حالش خراب است؟ دهد! بجواب نمی

 حتما!

 هوی کره خر با توام!-

 

زنم. نه تنها مثل پایم را باال رفته و محکم به پایش می

کند، که حتی پلک دهد و تالفی نمیهمیشه فحش نمی

 دهد.هایش را تکان هم نمی
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 یاه قندس#

 610پارت#

 

غصه نخور. بذار یه مدتی بگذره همه چی آروم شه، -

بینیش باز. بره یه جای مطمئن، میری میآتی ام 

پاسپورت که داری، خرجشم اصال هرچی شد با من. 

جهنم و ضرر. تو که همیشه دردسر بودی این یه بارم 

روش. پس دیگه قیافه میمونتو اینطوری نکن اعصابم 

 شخمی میشه!

 ان...یزد-

 

روند و چند لحظه ای بی هیچ حرفی ابروهایم باال می

انم. هیچوقت تا به حال اسمم را اینقدر مخیره اش می

 غمگین صدا نزده! 
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شوم و نزدیک تر به او، درست کنار از جایم بلند می

نشینم. همیشه سنگ صبور بوده و مبلی که نشسته می

 اینبار این منم که باید جبران کنم.

 وای یکم حرف بزنی باهام؟ خمی-

 

خیره به پلک هایش را باز کرده و بی آنکه نگاهم کند، 

گذرند و دهد. لحظه ها میسقف آب گلویش را فرو می

ماند. هیچوقت در این چند او فقط به جایی خیره می

 سال این حال را از رضا ندیده ام!

 از چی حرف بزنم واست؟-
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دایش را لرزان به این بغض رخنه کرده در گلویی که ص

تواند بخاطر دختری باشد که رساند، نمیگوشم می

 شناسد!سه هفته است او را می فقط دو

رفتی خوب از هرچی به این حال انداختت. داشتی می-

 بودی. چت شد یهو؟

 

کند و با دیدن اشک شناور درون باالخره نگاهم می

 زند!چشمانش خشکم می

 چرا تموم نمیشه یزدان؟-

 

 و ماتم! یک چیزی شده! شک ندارم!منگ 

 چی؟ چی تموم نمیشه؟ -
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میاد یه چی تموم شه بعدی شروع  بدبختیا. چرا تا-

 میشه؟

 

کنم مگر در این مدت به جز آنکه به با خودم فکر می

دختری دل بسته و حاال آن دختر دارد به آن سر دنیا 

رود، چه اتفاقی برایش افتاده که اینقدر ناامیدانه از می

 زند؟دبختی هایش حرف میب

 

های با وجود آنکه رضا را نسبت به خودم و تمام رنج 

دانم، اما این را به زبان درون قلبم، خوشبخت می

گوید، آورم! وقتی یک نفر برایت از درد هایش مینمی

نفرت انگیز ترین کار این است که به او ثابت کنی 

د ست و از او بدبخت تر وجودردش درد مضحکانه ای

دارد! آنوقت است که شاید هیچوقت دیگر از سر 
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تو از غم هایش سخن کوچک شمردن درد هایش، با 

 نگوید!

 

چشم از سرخی چشمان و نم رخنه کردن درون گوی 

های قهوه ای رنگش گرفته و دست روی زانویش 

 فشارم.گذاشته و می

درست میشه داداش. باالخره روزای خوب توام -

 رسه.می

 زنم!از زندگی تو حرف می ولی من دارم-

 

چرخد. لحظه ها در سکوت سرم به شدت سمتش می

کنم. به نامفهوم ترین شکل ممکن نگاهش می

 فهمم! زند! نمیفهمم از چه حرف مینمی
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 واسه من حالت اینه؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟-

 

 قندسیاه #

 611پارت#

 

ایش دهد. آرنج هدوباره و دوباره آب گلویش را فرو می

چنگ هایش را درون موهای  را روی پاهایش گذاشته و

رود. برد. ضربان قلبم باال میپر و مشکی اش فرو می

اتفاق جدیدی افتاده که رضا زبان به شکایت کردن باز 

کرده؟ رضایی که در این چند ماه یک بار هم خستگی 

 را به زبان نیاورده و به پا به پایم آمده؟

.. دیدی افتاده؟ صبر کن ببینم.رضا با توام! اتفاق ج-

 قضیه ماهان که نیست؟ 
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صورتش در دیدم نیست و فقط تکان ریز سرش را به 

 بینم. نشانه ی منفی می

 آتی؟ وای! آتی چیزیش شده؟ گرفتنش؟ -

 

شود! نه! من تحمل هر لحظه صدایم وحشت زده تر می

 یک اتفاق جدید را ندارم!

 

ت به بازویش دهد با خشونت دسرضا که جواب نمی

کنم. برای چرخیدنش به سمتم مجابش میانداخته و 

کند. شود اما همچنان نگاهم نمیکمی سمتم متمایل می

 رود:صدایم بی اختیار باال می

 زنی یا نه؟ جونم باال اومد! آتی رو گرفتن؟حرف می-
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فهمم که لرزد و من خوب میصدایش به وضوح می

 بغض تمام گلویش را گرفته:

 مسئله اون نیست. نه.-

ته؟ نکنه... مامان بابام... رضا مامان بابام پس چ-

 خوبن؟

 

فشارد کند. لب هایش را روی هم میباالخره نگاهم می

 گوید:و خیره در نگاه خوف زده ام می

هیچوقت اینقدر سردرگم نبودم. تا اینجا فکر کردم. -

تو ماشین داد زدم. به فرمون مشت کوبیدم.  حتی 

بهت بگم و حالت بد  ترسم... از اینکهم! میگریه کرد

بشه... از اینکه نگم و دیر بشه... از اینکه بزنی به سیم 

آخر و دست به کار اشتباهی بزنی... از اینکه یه تار مو 
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از سرت کم شه... از اینکه دیگه طاقت نیاری! یزدان... 

تونی بفهمی اون روز وقتی با تو تنها کس منی. نمی

دت نفس تنگی باالی سرت و دیدم از ش پلیسا رسیدم

صورتت کبود شده چه حالی شدم. یه لحظه با خودم 

فکر کردم اگه همین االن نفست قطع شه من باید بعد 

 از این چه غلطی کنم؟

 

نه! اتفاقی که افتاده و رضا دارد از آن حرف بزند،  

هاست. این ترس رضا، شوخی فاجعه تر از این حرف

رس رضا، من را سمت کسی بردار نیست. این ت

 کشاند که قوی ترین نقطه ضعف من است!می

 

وحشت شاید بهترین توصیفی باشد که بتوانم از 

تواند ذره ای احساسم داشته باشم، گرچه که حتی نمی
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از حالم را نشان بدهد! پس وحشت زده و تنها با 

کنم محکم باشد اما لرزشش قابل صدایی که سعی می

از به زبان پرسم که حتی ی را میکنترل نیست، سوال

 افتد.آوردنش هم بدنم از وحشت به لرزه می

 مربوط به سِروینه؟-

 

فشاری که روی رضاست آنقدر زیاد است که اجزای 

لرزند. روی پیشانی اش عرق نشسته و صورتش می

لب هایش خشک شده. با شنیدن اسم سِروین 

و  دهدفشارد و سرش را تکان میچشمانش را روی می

 دهد:بی رحمانه جواب می

 به اونم مربوط میشه.-

 

 قندسیاه #
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 راوی#

 

کند که مضطرب و نگران به مرد دیوانه ای نگاه می

لباس هایش را به سرعت نور عوض کرده و مقابل در 

مشغول پوشیدن کفش هایش است. دیده که اسلحه 

 اش را برداشته پس نباید بگذارد برود! نباید!

 

ی بلندی محکم و پر از ایستد و با صدادر میجلوی 

 گوید:جدیت می

خوای بذارم بری باید اول از روی جنازه ی من اگه می-

 رد بشی.
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یزدان که کفش هایش را پوشیده، صاف مقابلش 

زند. رضا اما ایستد و با قدرتش رضا را کنار میمی

کند و به این ترتیب با یکدیگر درگیر مقاومت می

یزدان را گرفته و در رضا با دو دست یقه ی شوند. می

 کشد:صورتش فریاد می

تو قول دادی که بدون فکر عمل نکنی. قول دادی -

بذاری قانونی پیش بره. قول دادی یزدان! پاتو از اینجا 

 کنم. بذاری بیرون پلیس خبر می

 

دهد. دستان یزدان رضا را با تمام قدرتش هول می

را  می شود و فریادش خانهرضا از دور یقه هایش جدا 

 کند.پر می
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کشم. قبل از ماهان رو نکشتم ولی این یکی رو می-

 خوای بکنی بکن!اینکه پلیس برسه. حاال هر غلطی می

 

بالفاصله بعد از تمام شدن جمله اش در خانه را باز 

گذارد. به محض خروجش از کرده و پا به بیرون می

خانه ی مادرش آورد که ماشینش در خانه به یاد می

به رضایی که کاپشنش را پوشیده و دارد مانده. 

 گوید:آید میدنبالش می

 تو کجا؟ سوویچ ماشینت رو بده.-

 خوای بری باید منم ببری.منم میام. حاال که می-

 

ست! خونی که جلوی چشمش یزدان مثل گرگی وحشی

داند گذارد حتی درست فکر کند. فقط میرا گرفته، نمی
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درد هایش را بکشد! همین و عث و بانی تمام باید با

 بس!

 

 زند.دهد و بر سرش داد میدوباره رضا را هول می

کنی مرتیکه. چرا توی هرچیزی تو خیلی بیجا می-

 خودتو دخالت میدی؟ تورو سننه؟ 

 

دهد و یزدان بی توجه به او و رضا جوابش را می

ماشینش، برای برداشتن موتورش، سمت پارکینگ 

رسد هم نیازی نیست که زودتر مید. با موتور هم رومی

 رضا را دنبال خودش بکشاند.
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با رفتن یزدان، رضا هم ماشینش را که مقابل در پارک 

افتد. مدام زیر لب اندازد و دنبال یزدان میکرده، راه می

گوید و جد و آباد تمام این به خودش بد و بیراه می

اما گفت! یزدان می فرستاد. نباید بهاتفاقات لعنت می

خواست در شد، آنوقت چطور میگفت و دیر میاگر نمی

 چشمان یزدان نگاه کند؟

 

کشد و بی آنکه پایش را از از میان ماشین ها الیی می

کند و روی گاز بردارد، به سرعت یزدان را تعقیب می

گیرد. باید آنجا باشد تا لحظه ای چشمش را از او نمی

اما انگار ترافیک  قی بیفتد نگذارداگر قرار باشد اتفا

تهران این اجازه را به او نمی دهد! چرا که وقتی پشت 

مانند، یزدان از البه الی ماشین ها رد چراغ قرمز می
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شود و بی توجه به چراغ قرمز از چهار راه گذر می

 ماند.کند اما رضا پشت ماشین ها میمی

 

 قندسیاه #

 613پارت#

 

کوبد. ی فرمان میشد و چند بار روکبا عصبانیت داد می

دوزد و با دیدن سپس چشمش را به ثانیه شمار می

 سابد.دندان روی هم می ۴۲ثانیه ی 

 خدا لعنتت کنه! -
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گوشی اش را از جیبش در آورده و شماره ی سروین را 

کند که سروین از سر گیرد. در دلش خدا خدا میمی

 ماجرای چند روز پیش قهر نکرده باشد.

 

وق، صدای دختری در گوشش بعد از پنجمین ب

 دهد:پیچد که خیلی رسمی جواب میمی

 الو بفرمایید؟-

سالم. زنگ نزدم برای عذرخواهی. اون واسه ی یه -

وقت دیگه. االن یه کار مهم تری باهات دارم پس 

 خوب گوش بده. تو االن کجایی؟ 

 

 دهد:سروین از آن طرف خط بهت زده جواب می

 فاقی افتاده؟ تانم. چیشده؟ اتمن بیمارس-
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 علی کجاست؟ بیمارستانه؟-

 

 شود.صدای سروین مضطرب می

کنم رفته باشه نه. نیم ساعت پیش رفت. فکر می-

 خونه. واسه چی؟

 آدرس خونشو بفرست واسم. زود فقط سروین!-

 

داند اتفاقی افتاده که به علی ربط سروین ترسیده! می

 یز رو شده باشد! ترسد از آنکه همه چدارد و می

 چیشده رضا؟ تا نگی من آدرس رو بهت نمیدم.-

سروین لطفا هیچی نگو و فقط آدرس را واسم -

 بفرست. همین!
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کند و با سبز شدن چراغ ماشین را گوشی را قطع می

اندازد. کمی بعد صدای زنگ اس ام اس گوشی میراه 

شنود. پیام را باز کرده و با خواندن آدرس دلش را می

شود. بی خبر از آنکه بداند کمی جلوتر، ی قرص میکم

ترافیکی شکل گرفته که شاید تا یک ساعت بعد باز 

 شود!

 

سروینِ مضطرب، لیوان یک بار مصرفش را زیر آبِ آب 

کند. لیوان را یک سره ان را پر میسرد کن گرفته و لیو

گیرد. رضا هول باال رفته و بعد از آن لب به دندان می

عجله داشت و صدایش کالفه به نظر کرده بود. 

رسید. چرا باید با آن حاالت آدرس علی را بخواهد؟ می

 یعنی چه شده؟
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گوشی را از جیب روپوش اش بیرون کشیده و از میان 

خواهد روی دکمه ی کند. میمیمخاطبینش علی را پیدا 

ترسد! نکند با زنگ زدنش کار سبز زنگ بزند اما می

 اشتباهی انجام بدهد؟

 

کند. اینکه دوباره گوشی را در جیبش گذاشته و فکر می

خواست چه معنایی با آن عجله آدرس علی را می

 تواند داشته باشد؟ می

 

کند، قدم لحظه ای با فکری که به مغزش خطور می

ایی که به سمت اتاق بیمار دیالیزی برداشته ه

شوند. نفس هایش نامنظم شدند، به زمین میخ میمی

اندازد. نکند حاال و وحشت به قلبش چنگ می شوندمی

که یزدان بهتر شده به سراغ علی رفته باشد؟ نکند 
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تواند با برای دعوا رفته باشد؟ وگرنه رضا چه کاری می

 آن عجله؟ علی داشته باشد؟ آن هم با

 

فهمد که چطور خودش را به اتاق با همین فکر، نمی

بان قلبش رساند. در حالی که ضرتعویض لباس ها می

کند، لباس عوض کرده را در گوش هایش احساس می

کند. به سرپرستار و به سمت پذیرش پرواز می

گوید که مشکلی جدی برای برادرش پیش آمده و می

د دقیقه بعد، سروین در باید هرچه زودتر برود و چن

ماشینش قرار دارد و دارد از پارکینگ بیمارستان خارج 

 شود.می

 

 قندسیاه #

 614رتپا#
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شود، سر پایین افتاده  اش در خانه که به رویش باز می

باال آمده و نگاهش در یک جفت چشم آشنای متعجب 

نشیند. روزگاری دیدن این مرد، تنها قسمت خوبِ می

شد. چهارشنبه ی هر هفته که سوب میهر هفته ای مح

رفتند و بر سر برد برای هم با هم به سالن بیلیارد می

کردند، بهترین روز نند و شرط بندی میخواکری می

کرد. چون هفته اش بود. دیدن علی حالش را خوب می

کرد خیلی شبیه به هم بودند. البته که او اینگونه فکر می

خندد! چطور او را خود میو حاال به افکار احمقانه ی 

شبیه به خودش دیده بود؟ چطور برای او ماه ها تالش 

جر نکشد؟ چطور خودش را به کرده بود تا در زندان ز

آب و آتش زده بود؟ برای چه کسی؟ علی؟ ارزشش را 

 داشت؟ 
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 بینم؟ببین کی اینجاست! درست دارم می-

 

ابروهای باال رفته ی علی، لب های کج شده اش و 

ی سراسر متمسخرش یزدان را بیش از پیش به صدا

 دانست؟ کشد! چطور او را برادرش میآتش می

 تونم بیام تو؟م دارم باهات، مییه سری حرف مه-

 

زند، اما از آتش فشان درونش گدازه بیرون می

بیرونش آرام است! درست شبیه به صدایش و حالت 

 نگاهش!

 

کاود و بی میعلی با چشمانی ریز شده سر تا پایش را 

رسد یزدان رود. بعید به نظر میاختیار کنار می
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یا خرابکاری بیند، برای دعوا خونسردی که مقابلش می

آمده باشد. گرچه که مهم ترین دلیلش برای راه دادن 

ست که یزدان به خانه اش کنجکاوی شدیدی

 گریبانش را گرفته.

 رفتی؟ لباس بیرون تنته.جایی داشتی می-

 

پرسد که وارد خانه شده و ل را در حالی میاین سوا

بندد. نگاه یزدان در خانه علی پشت سرشان در را می

زند و روی تابلوی نقاشی که علی چرخ میی نقلی 

بندد ماند. چیزی راه گلویش را مینسیم کشیده بود می

 سوزد. چطور توانست؟ چطور؟ و قلبش عجیب می

ن. من میرم تو اتاق نه تازه از بیرون اومده بودم. بشی-

 میام االن. 
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کند اما  علی پشت به یزدان به سمت اتاق راه کج می

چسبند. چرا که مردی هایش به زمین میمیانه ی راه، پا

درست پشت سرش، با صدایی که هیچ گونه تردید و 

رسد، پر از نفرت و جدیت شوخی در آن به گوش نمی

 گوید:می

اتو بذار رو سرت. همونجایی که هستی وایسا و دست-

 کنم!حرکت اضافه ای کنی بدون هیچ رحمی شلیک می

 

یده بود، فکرش به علی وقتی در چشمیِ در، یزدان را د

هزار جا رفته بود و یکی از این هزار جا، جایی پیش 

شناخت آتی بود! کسی که تمام عوامل گروهشان را می

شان را لو بدهد. برای همین هم و امکان داشت همه

از باز کردن در به روی یزدان، به اتاق رفته و  قبل

اسلحه اش را پشت کمرش جا ساز کرده بود. کتی هم 
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یرهنش پوشیده بود تا اسلحه اش مشخص روی پ

رفت تا نباشد و حاال، درست وقتی داشت به اتاق می

زنگی به رئیسش بزند و اطالع بدهد که یزدان در خانه 

دهد که باید ام میاش قرار دارد، یزدان کاری را انج

انجام بدهد. اسلحه کشیدن روی کسی که روزی او را 

تمام دردهایش از کرد و امروز فهمید برادر صدا می

گیرد. همینی که دست هایش همین آدم سرچشمه می

گیرد و در کمال خونسردی رو به یزدان را باال می

 پرسد:چرخد و متعجبانه میمی

 ازی ایه؟شوخیت گرفته؟ این چه مسخره ب-

 

داند که امروز، یک نفرشان داند! خوب مییزدان می

ذشته! شود. آب از سرش گزنده از خانه خارج نمی

دیگر چه چیز برای از دست دادن دارد؟ هیچ چیز! یا 
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علی را خواهد کشت، یا خواهد مرد و برای همیشه از 

زندگی نفرت انگیزی که برایش ساخته اند نجات پیدا 

 خواهد کرد.

 

 ندسیاه ق#

 615پارت#

 

خوام االن شوخی آره! شوخیم گرفته. اتفاقا می-

لکه زمین از شوخی یه گلوله بذارم وسط پیشونیت ب

 وجود انگلی مثل تو پاک شه.
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رود علی رو به یزدانی که پوستش رو به سرخ شدن می

کند که آرام باشد، و همچنان تمام تالشش را می

 زند.پوزخند می

بیمارستان بودی. فکر کنم اثرات  چیزی زدی؟ شنیدم-

مورفینه. بشین یه دمنوش بیارم واست آروم میشی. 

 ارزش این کارارو نداره. بشین... ببین منو... یه دختر

 

فشار دندان هایش روی هم آنقدر زیاد است که 

کند هرآن ممکن است دندان هایش احساس می

بشکنند. از میان دندان هایش با صدای کنترل شده ای 

 غرد:ه به گوش همسایه ها نرسد میک

چقدر تو حرومزاده ای آخه! چقدر پستی! چقدر کثیفی. -

من هیچی. من هیچی علی. چجوری چطوری تونستی؟ 

 با نسیم اینکارو کردی؟



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

دست چپش را سمت تابلویی که نسیم کشیده بود 

 کند.گیرد و درد، تمام صدایش را پر میمی

استعدادی داشت، اونقدر چطور با دختری که چنین -

خوشگل بود، اصال... همه ی اینا هیچی، چطور با 

و کردی؟ دختری که یه روزی دوستش داشتی اینکار

 چطوری با من اینکارو کردی؟

 

کند. چه علی فقط و فقط در سکوت نگاهش می

 تواند بگوید وقتی یزدان همه چیز را فهمیده؟ می

 

هر جمله اش رود و صدای رنجور یزدان باال تر می

 سازد.آوایی غمناک می
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کنم توی قلب کثافتت چیزی از گرچه که فکر نمی-

رنه با من، با نسیم و عشق و دوست داشتن باشه. وگ

خانوادش، با خانواده ی خودت و حتی... حتی با 

کردی! جدایی یهویی سروینم سروین... اینکارو نمی

اسم تونست زد! چون نمیکار تو بود نه؟ ماهان زر می

خواست منو زجر بده، گفت کار تورو بیاره، چون می

خودش بوده. ولی تو یه کاری کردی سروین برگرده 

دونم! محاله سروین من رو تهدیدش کردی! میباهات. 

 دوست نداشته باشه. محاله برگرده با تو. محاله!

 

علی بی هیچ احساسی، درست شبیه به کوهی از یخ، با 

کند. در مقابل دریای طوفانی آرامش یزدان را نگاه می

 رسد! پیش رویش عجیب خونسرد به نظر می
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 زند:یاندازد و به آرامی لب مشانه باال می

تونی خودت رو اینطوری گول بزنی. مهم اینه می-

 سروین االن برای منه!

 

سوزاند، که زند! آنقدر بد او را مییزدان را آتش می

ر حالت شلیک ضامن اسلحه اش را کشیده و آن را د

 دهد.قرار می

خوای بزنی بزن، چون تا چند ساعت هر زری می-

این خونه  دیگه جنازه ی سوراخ سوراخت رو از در

 کشن بیرون. یاال!می

 

کشد، بیش لبخند تمسخر آمیزی که علی روی لب می

رود. از میان دندان از اندازه روی اعصاب یزدان می

 غرد:هایش می
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 حرومزاده.  لبخند تحویل من نده-

 

 خندد.علی در گلو می

دونی کجاش جالبه یزدان؟ اینکه حتی با کشتن می-

رسه. چون قطعا یا به من هم دستت به سروین نمی

افتی گوشه ی جرم قتل اعدام میشی، یا سالها می

 زندون.

 

 قندسیاه #

 616پارت#
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تواند طاقت بیاورد. عربده ای که یزدان دیگر نمی

 لرزاند.خانه را می کشد، شیشه هایمی

کشتن قاتلی که زنم رو کشته و با باند قاچاق آدم کار -

ره منو به فنا بده؟ به کنه؟ کشتن توئه حرومزاده قرامی

درک! اگه یه کار مفید تو زندگیم کرده باشم کشتن 

توئه. مطمئنم که هیچوقت از این کار پشیمون نمیشم. 

عمو هم حق حتی شک ندارم  که یه روزی بابا صادق و 

رو به من میدن. میدونی چرا؟ چون حیوونی مثل تو 

لیاقتش مرگه. ولی حیف مرگ. واقعا حیف مرگ واسه 

 حیف! تو.

 

 شکند.صدا در گلوی یزدان می

داد تو هم تا با چشمای خودم مدارکی که نشون می-

یکی از اون عوضیایی هستی که چند ماهه در به در 
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نکردم این کارو با هممون دنبالشونم، باور نکردم. باور 

کرده باشی. برای چی؟ به چه قیمتی؟ چی کم داشتی 

ک متخصص، تو زندگیت؟ خانواده ی با اصالت، پزش

وضع مالی خوب. دیگه چه مرگت بود ها؟ اصال چرا با 

ما اینکارو کردی؟ من نسیم رو ازت گرفته بودم. آره 

من نسیم رو گرفته بودم و حق داشتی باهام اینکارو 

دی ولی نسیم چی؟ چطوری تونستی مردنش رو کر

ببینی و هیچی نگی؟ چجوری تونستی؟ خودت دستور 

ه چیکارا کردی؟ بگو! قبل از کشتنش رو دادی آره؟ دیگ

اینکه زبونتو از حلقت بکشم بیرون دهن نجست رو باز 

کن و بگو دیگه با آدمای بی گناه چیکار کردی؟ اون 

دستور مرگش رو تو  یارو... همون گردنبند سازه، اونم

 دادی؟ شبی که چاقو خوردم چی؟ تو گفته بودی؟ 
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 آمیزد:فریاد هر دویشان در هم می

 ن نامرد! د حرف بز-

 من با تو اینکارو نکردم!-

 

زند. صورتش سرخ سرخ است و یزدان نفس نفس می

لرزد. میان فریادش بدنش از حرص و عصبانیت می

اما خوب  "ارو نکردممن با تو اینک"شنیده که علی گفته 

 داند که حرف مفتی بیش نیست. می

 تو نکردی نه؟ پس کی کرد؟ کی کرد، هااا؟-

 

رام تری، بعد از مکثی بلند، کالفه و کمی علی با صدای آ

خشمگین، در حالی که هنوز هم دست هایش را باال 

 کند.گرفته، شروع به حرف زدن می
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من هیچوقت سعی نکردم بهت آسیب بزنم. -

دونستم نسیم فقط وقت! حتی تمام مدتی که میهیچ

دونی که من بخاطر تو و تورو دوست داره. تو چه می

ی ماهان چقدر ضربه خوردم؟ بزرگترین انتقام احمقانه 

 ضربه ای که خوردم از دست دادن سروین بود!

 

 زند:یزدان دوباره داد می

 اسم سروینو به زبونت نیار.-

رای من بود؟ تمامش برای چرا؟ جز اینه که اون اول ب-

من بود و تو بازم چیزی که برای من بود رو از چنگم در 

 آوردی؟

 

یده، چرا که برای این چهره ی یزدان قطعا به جنون رس

 توان کرد!رعب انگیز توصیف بهتری نمی
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خفه شو! فقط خفه شو کثافت! یه کلمه دیگه از -

 کشمت.کشمت. به خدا قسم میسروین حرف بزنی می

 

 قندسیاه #

 617پارت#

 

دهد. از این یزدانِ دیوانه علی آب گلویش را فرو می

به سمتش  ترسد و در تمام مدتی که اسلحهشده می

ست تا اسلحه ی پشت نشانه رفته، به دنبال فرصتی

 کمرش را بیرون بکشد.

باشه. از سروین نمیگم. از اتفاقای این چند ماه میگم. -

نداشتم. حتی  من هیچ خبری از انتقام ماهان

دونستم یزدان! دونستم اون برادرته. هیچی نمینمی

اره وقتی فهمیدم یه نفر هست که از گروهمون مدرک د
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و رئیس دستور قتلش رو داده، وقتی فهمیدم اون یه 

نفر تویی، جلوشون وایسادم. با تمام توانم جلوشون 

وایسادم تا نکشنت. بهشون قول دادم که خودم 

لش رو گیر میارم. حتی بهشون این هرطور شده اون ف

اطمینان رو دادم که تو فلش رو نمیدی دست پلیس. 

دونستم اینکارو یشناختمت. مبیشتر از خودت می

کنی. من عضو مهمی بودم. مجبور بودن بهم نمی

اعتماد کنن و فرصت بدن. اما ماهان باهام حرف زد و 

گفت گیر آوردن فلشو بسپارم دست خودش. واسم 

گفت نباید ذره ای ردپای لیل قابل قبول آورد. میکلی د

من توی این ماجرا باشه. میگفت تو و اطرافیانت من رو 

ن و اگه ذره ای بو ببرن خیلی بد میشه. من شناسمی

دونستم قصدش چیه؟ حتی بهش اعتماد کردم. چه می

از اینکه با لیال روی هم ریخته بودن هم خبر نداشتم. 

 باور کن نداشتم!
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خواهد باور کند، اما حرف هایش با حرف یزدان نمی

زند. ماهان میان حرف هایش گفته های ماهان مو نمی

انع کشتن تو شد. گفت من با کسی که بود یک نفر م

مسئول گرفتن فلش از تو شد صحبت کردم تا این کار 

 را به من محول کند. و قطعا آن یک نفر، علی بوده!

 

ونت، وقتی نسیم بهم شبی که اومده بودن توی خ-

ست، تنم لرزید! به زنگ زد و گفت یه نفر داخل خونه

خودشو از ماهان زنگ زدم و گفتم فقط هرجور میتونه 

خورم که من دستور قتل خونه بکشه بیرون. قسم می

 نسیم رو ندادم. 
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تواند باورش صدایش به لرزش افتاده و یزدان نمی

 .دهدکند. پوزخندش عجیب طعم زهرمار می

چجوری حرفاتو باور کنم؟ چجوری قسم خوردناتو -

 باور کنم ها؟ چجوری؟

شتش، من اگه خودم دستور داده بودم که ماهان بک-

پس چرا خودمو رسوندم به نسیم؟ چرا چند ماه افتادم 

زندان؟ من وقتی نسیم مرد تا چند روز حتی 

فهمی وقتی تونستم از شوک حرف بزنم. تو چه مینمی

رش و غرق تو خون دیدمش چه حالی رسیدم باال س

 شدم؟

 

چشمانش سرخ شده و رگ های پیشانی اش بیرون 

 زده.
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شما بد نبودم. من کسی  من بدم، ولی هیچوقت برای-

بودم که بخاطر تو کنار کشیدم و گذاشتم نسیم زنت 

بشه. موقعیتم رو توی باندمون به خطر انداختم تا 

ر نسیم نیاد جونت رو نجات بدم. بخاطر اینکه بالیی س

اون شب خودم رو رسوندم باالی سرش و بخاطر 

همون شب تا ماه ها توی زندان بودم. تهشم هیچکس 

نجاتم نداد. این من بودم که مامور جز خودم 

شهرداری رو خریدم تا برای دختر خاله ی ماهان و 

شوهرش پاپوش درست کنم و خودم رو از زندان 

هم زهر چشم نجات بدم. با اینکار حتی از ماهان 

تونی بگی من بهتون بد کردم؟ گرفتم. االن بازم می

 تونی بگی؟می

 

 قندسیاه #
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 618پارت#

 

پیچد. یزدان بی توجه به ن در خانه میصدای زنگ آیفو

 غرد:صدای زنگ می

تونی برای تهدید کردن آره! هر توجیهی بیاری، نمی-

 سروین و جدا کردنمون مجابم کنی که لهت نکنم! 

 

 دهد:یلی سریع و محکم جواب میعلی خ

من سروین رو تهدید نکردم. اون خودش اومد پیشم -

. گفت پشیمونم و و گفت در مورد یزدان اشتباه کردم

 خوام با هم باشیم.می
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فشارد و نفس های تندش را یزدان دندان روی هم می

دهد. بعد از مکثی با صدا و محکم از بینی بیرون می

 :بلند، مطمئن می گوید

 کنم. محاله! باور نمی-

 

آید. نیشخند علی خار آیفون دوباره به صدا در می

 کند.می شود و قلب یزدان را سوراخ سوراخمی

چرا محاله؟ عشقی که سروین به تو داشت، ده -

برابرش رو به من داشت. هیچوقت فکرش رو 

کردم حتی بعد از چند سال، بتونه جام رو بده به نمی

ن کارو بعد از چند ماه کرد. حاال کسی. ولی اون ای

 تونه با تو اینکارو کرده باشه؟چجوری نمی
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سروین "اد بکشد شود. دوست دارد فرییزدان الل می

اما  "یک بار عشق رو تجربه کرد و اونم فقط با من

چطور این را بگوید وقتی سروین حتی یک نقطه ی 

 روشن برای اثبات حرفش نگذاشته؟

 

 به من و روی زانو بشین. سریع!پشتت رو بکن -

 

علی باید تمام تالشش را بکند تا یزدان را مجاب به 

 کوتاه آمدن کند.

ی من هیچ کاری نکردم. دیگه دردت حاال که فهمید-

 چیه؟

دردم؟ دردم اینه که تو و امثال توئه مریض بدون هیچ -

رحمی جوونای این مملکت رو قاچاق می کنید و ذره ای 

گیره. دردم اینه که بخاطر امثال تو میوجدانتون درد ن
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زندگی من جهنم شده. دردم اینه. حاال کاری که بهت 

 گفتم رو بکن.

 

شود، کسی مشت های پی در پی تمام می جمله اش که

اش را به در سالن می کوبد و پشت بندش صدای 

 رسد:ضعیف دختری از پشت در به گوش جفتشان می

خونه ای و مهمون  علی؟ خونه ای؟ نگهبانی گفت تو-

زنم یزدان باشه. در رو لطفا باز کن. داری. حدس می

 اگه بحثی هست منم باید توی این بحث باشم. 

 

لی و یزدان جفتشان خشک شده اند. نه حرفی ع

کنند. هیچ کدام توقع اینجا زنند و نه حرکتی میمی

 بودن سروین را نداشته اند!
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و صدایش را  کوبدسروین اینبار محکم تر به در می

 برد.باالتر می

باز کنید درو. همسایه رو به رویی همین االن بهم -

این دعوا به منم اومده. اگه گفت که صدای دعواتون می

 مربوط میشه پس منم باید باشم.

 

 قندسیاه#

 619پارت#

 

ثانیه ای بعد، این یزدان است که از سروینِ پشت در 

 پرسد:می

 کسی که باهات نیست؟-
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سروین تکان خوردن قلبش را درون سینه اش 

 دهد:کند و مضطراب جواب میاحساس می

ه من رفت بیرون کنه تنهام. همسایه هم داشت می-

 رو دید.

 

به محض تمام شدن جمله اش، در خانه به رویش باز 

شود. شده و صدای هین وحشت زده اش بلند می

گیرد یزدان بی آنکه ثانیه ای چشم از علی و حرکاتش ب

و حتی لحظه ای دختری را که تا سکته فاصله ای ندارد 

 گوید:نگاه کند می

 بی سر و صدا برو تو. زود باش.-

 

حه اش سمت علی نشانه رفته و چشم از همچنان اسل

گیرد. سروین، لرزان و ترسان پا در خانه او نمی
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گذاشته و در حالی که از ترس فاصله ای تا گریه ندارد 

 گوید:می

کنی یزدان؟ اسلحه کشیدی روی چیکار می داری-

 علی؟ دیوونه شدی؟

 

ایستد. بندد و درست کنار در مییزدان در را می

بیند و فقط با حرکت سرش به سمت سروین را نمی

 کند.علی اشاره می

 برو پیش عشق جدیدت وایسا. سریع.-

 

انگار که گفتن این جمله برایش خیلی آسان بوده، اما 

داند شناسد. مییزدان را مثل کف دستش میسروین 

کند و اینطور خشک و وقتی حتی ثانیه ای نگاهش نمی
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جهانی را زند، درونش یک جنگ بی احساس حرف می

 شاهد است!

 من رو نگا کن یزدان!-

 

یزدان همچنان با تمام جدیت و سردی اش، مثل 

سربازی بی رحم کسی را که اسلحه اش را سمتش 

کند و در سرش نقشه ی قتلی تر و تمیز گرفته نگاه می

 کشد.را می

 کنی؟با توام. نگام نمی-

 

لرزد! از بغض، از لرزد. بد هم میصدای سروین می

س، از غم! روز های گذشته را پا برهنه تا اینجا تر

دویده. با پاهایی خونی و زخم و زیلی. برای چه؟ قطعا 

. که برای این مرد! که یک تار مو از سرش کم نشود
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شاید یک روزی دوباره بتواند عاشق شود. حتی اگر 

قرار است عشقش زن دیگری باشد. از یزدان گذشته 

ی جانش را روی زمین برای یزدان! پاهای خونی و ب

گذارد بالیی کشیده و تا اینجا آمده، پس حاال قطعا نمی

سر علی بیاورد! آنوقت باید تا سالها تقاص کشتنش را 

ان بپوسد. سروین حاضر است پس بدهد و در زند

 بمیرد، اما چنین روزی را نبیند!

 

واسه چی اسلحه کشیدی روش؟ ها؟ واسه اینکه من -

 انتخابش کردم؟

 

کند. دندان روی هم و خشمگین نگاهش می وحشی

شود. خیلی زود نگاهش را فشارد و فکش سفت میمی

 دهد.از سروین گرفته و دوباره به علی می
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وز واسم مهمی که بخاطرت کسی رو کنی هنفکر می-

 بکشم؟ 

 

 خندد.سروین با درد و بغض می

دونم مهم نیستم. رضا بهم گفت که مردم نه می-

 واست دیگه آره؟واست. مردم 

 

غم صدای سروین قلب تکه پاره ی یزدان را ریز ریز 

 کند. چه گذاشته اند از این قلب؟ هیچ!می

 

 قندسیاه#

 620پارت#
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رده باشم واست. مهم نیست! مگه به درک! اصال م-

 این رابطه تموم نشده؟ پس دیگه هیچی مهم نیست.

حاال که مهم نیست گمشو برو وایسا پیش اون -

 که ترجیحش دادی به من! آشغالی

نه قبل از اینکه اسلحت رو نیاوردی پایین تا مسالمت -

 آمیز همه چیز رو حل کنیم!

 

سروین را قطع خندد و خنده اش نفس یزدان می

 کند. کاش اینقدر خنده هایش تلخ نبودند!می

 

همچنان بی آنکه حواسش از علی پرت شود و سروین 

 دهد:فرت جواب میرا نگاه کند، تمسخر آمیز و پر ن
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مسالمت آمیز؟ چقدر جالب؟ اینکه اینی که انتخابش -

کردی یه جانیه قاچاقچیه روانیه مریضه، چیزی هست 

ز حلش کرد؟ من تنها راه مسالمت که بشه مسالمت آمی

شناسم اینه که یه گلوله بذارم وسط آمیزی که می

کنم، هم پیشونیش. اینجوری هم یه ملتی رو راحت می

کنم، هم حسرتش رو تا همیشه به دل روم میخودمو آ

 ذارم! راه خوبیه برای انتقام، نه؟!تو می

 

س داند یزدان کوتاه بیا نیست. پسروین حاال دیگر می

مقابل یزدان و اسلحه اش ایستاده و با محکم ترین 

 کشد:صدای ممکن، جدیتش را به رخ یزدان می

 پس اول من رو بکش!-
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شود پس به سرعت سروین میدید یزدان به علی کور 

 کشد:را کنار زده و عربده می

میری کنار اون حرومزاده وایسی یا جنازشو بذارم رو -

 دستت؟ 

 

 کشد:به یزدان فریاد می سروین هم درست شبیه

ذارم یه تار مو از تا اسلحت رو پایین نیاری نه! نمی-

ذارم یه خش بهش بندازی. شده سرش کم شه. نمی

ذارم تیر ندازم جلوی تیرت ولی نمیخودم رو می

کشم و میشم قاتل ولی بخوره. شده خودتو می

 ذارم بالیی سر علی بیاد. فهمیدی یا نه؟نمی

 

ریزد و ریزد! اینبار بدتر از همیشه فرو میییزدان فرو م

کند. دختری که روزی ناباورانه سروین را نگاه می
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ان بر سر علی داد، حاال دارد با یزدجانش را برای او می

خواهد جان یزدان را بگیرد تا جان جنگد؟ حاال میمی

 علی را نجات بدهد؟

 

برق امید، در یک لحظه در چشمان یزدان خاموش 

ود. انگار که دیگر همه چیز برایش بی اهمیت شمی

شده باشد، بی اختیار و آرام آرام، اسلحه اش را پایین 

ن قندکش آورد و تلخ ترین خنده ی دنیا را نشامی

 دهد:می

 وای بر من، تو همانی که امیدم بودی؟*-

 

 

 *شعر از مهدی سهیلی
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 قندسیاه#

 621پارت#

 

برای محکم کند برای قوی ماندن! سروین جان می

که دیگر در حرف زدن و نشکستن! چه اهمیتی دارد 

چشم یزدان پشیزی ارزش ندارد؟ چه اهمیتی دارد که 

ی که با تلخی برایش از امروز هربار این صدا و شعر

خوانده، یادآوری اش شود خواهد مرد؟ چه اهمیتی دارد 

مردن هر روزه اش؟ هیچ اهمیتی ندارد! وقتی بحث 

باشد، هیچ چیز دیگر اهمیتی ندارد!  مواظبت از یزدان

سروین نباید بگذارد هیچ آسیبی به یزدان برسد، حتی 

 اگر قرار باشد به خودش آسیب برسد.
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سلحه ی پایین آمده ی یزدان گرفته و به نگاهش را از ا

دهد. کمرش از نگاه رو به مرگ مرد چشمانش می

ماند! میلرزد اما همچنان مثل کوه محکم مقابلش می

 ریزد.کوهی که دارد هر ثانیه از درون فرو می

امید؟ من امیدت بودم یزدان؟ دیگه کی امیدت بود؟ -

ها؟ کدوممون علی؟ یا لیال؟ اعتمادت به کیا بود؟ به ما

بهت وفا کردیم؟ هیچکدوم! اشتباه تو همین بود. قانون 

میذاشتی که نباید به هیچکس اعتماد کرد ولی خودت 

ونایی که خیلی دوستشون داشتی اعتماد همیشه به ا

کردی. و هیچوقت این رو نفهمیدی که آدم از می

 خوره که خیلی دوستش داره! همونی می

 

 گیرد:دان میسروین کف دستش را جلوی یز
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تو تقاص اشتباه خودت رو پس دادی. از کسی دلگیر -

خوای علی رو نباش. اسلحت رو هم بده به من. اگه می

ش برسونی، زنگ بزن به پلیس. کشتنش به سزای کار

 کنه! هیچ دردی رو ازت دوا نمی

 

علی در تمام مدت، در سکوت ایستاده و در حالی که 

تمام حرکات دو نفری  هنوز دست هایش را باال گرفته،

که با فاصله از او رو به روی در ایستاده اند زیر نظر 

گرفته. تمام تنش از استرس و اضطراب خیس از عرق 

تواند از این خانه داند که با وجود یزدان نمیت. میاس

بیرون بزند. یزدان یا امروز او را خواهد کشت، یا او را 

هیچکدام از  کت بسته تحویل پلیس خواهد داد و علی،

خواهد. او شبیه به ماهان نیست که این دو مورد را نمی

از هیچ چیز ترس نداشته باشد. او از نابود شدن 
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ر تمام این سالها برایشان تالش کرده هرچیزی که د

ترسد. از مرگ و دوباره زندان افتادن وحشت دارد! می

تواند ویران شدن زندگی اش را به چشم علی نمی

خورد. قط یک چیز در سرش چرخ میببیند. پس ف

اینکه درست وقتی یزدان حواسش نیست، اسلحه ی 

پشت کمرش را بیرون کشیده، ضامنش را آزاد کرده و 

 به سمت یزدان شلیک کند. 

 

شود! درست وقتی که فرصت برای علی فراهم می

کند و یزدان سروین با احساسات یزدان بازی می

اسش پرت سروین کشد و حواسلحه اش را پایین می

خواهد انجام بدهد. تواند کاری را که میشود، میمی

داند که ریسک این کار زیاد است. سه چهار خوب می

خواهد و اگر در این سه چهار ثانیه ن میثانیه زما
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حواس یزدان جمع او شود، کسی که اول شلیک خواهد 

کرد قطعا یزدان است! اما علی چاره ای جز انجامش 

درست وقتی سروین به یزدان اصرار  ندارد. پس

کند که اسلحه اش را بدهد و یزدان این کار را می

ت او، کند، قبل از جمع شدن حواس یزدان به سمنمی

به سرعت دستش را پشتش برده و اسلحه اش را 

 کشد.بیرون می

 

 قندسیاه#

 622پارت#

 

لنگد. چرا که در نقشه اش علی اما یک جای کارش می

سلحه اش را به حساب نیاورده. صدایی صدای ضامن ا

کند هم یزدان را. مغز که هم حواس سروین را جمع می
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کند. ناخودآگاهش مییزدان در صدم ثانیه پردازش 

کند که اگر شلیک نکند، به این موضوع را درک می

فهمد. طرفش شلیک خواهد شد، سروین هم این را می

از شلیک پس یزدان دستش را باال آورده و درست بعد 

اسلحه اش، سروین با جیغ کوتاهی خودش را مقابل 

 کند.یزدان سپر می

 

افتاده. صدای  فهمد چه اتفاقییزدان چند ثانیه ای نمی

دو شلیک را شنیده. دختری از پشت در آغوشش پرت 

شده و علی با زانو روی زمین فرود آمده. علی شلیک 

 کرد؟ به چه کسی؟ سروین چرا در آغوش یزدان رها

کند؟ چرا قلب یزدان اینقدر شده؟ چرا دارد سقوط می

 تپد؟کند می
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ن که در یک رابطه، ایرسد همیشه اینطور به نظر می

زن است که به مرد رابطه تکیه کرده، چون مرد ها 

دوست دارند که قدرتمند به نظر بیایند. دوست دارند 

تکیه گاه باشند. و زن همیشه این احساس را به مرد 

که به او تکیه زده، اما درست وقتی واقعیت ها  دهدمی

شود که این زن بوده که شوند، مشخص میپدیدار می

وده که هرجا مرد کم آورده، تکیه گاه کوه بوده. این زن ب

شده تا مرد تکیه بدهد و خودش را باز سازی کند. 

سروین برای یزدان همیشه تکیه گاه بود! هربار هرجا 

سید و یزدان سر روی پایش، رآورد، سر می کم می

کرد و گذاشت. نفس تازه میسینه اش یا شانه اش می

 گرفت.آرامش می

 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

یزدان فقط تکیه گاه نیست! او اما سروین حاال برای 

سپر بال هم هست. دختری که چند لحظه ی پیش، به 

ایستم تا از علی دفاع یزدان گفته بود مقابل تیرت می

تا از یزدان دفاع کند. کنم، مقابل تیر علی ایستاد 

سروین عاشق بود، عاشق ترین دختری که یزدان در 

 تمام طول زندگی اش دیده بود.

 

ه ای به علی که کمی آنطرف تر روی یزدان حتی لحظ

زمین افتاده و در حال جان دادن است نگاه هم 

لرزد، سروین کند. در حالی که تنش از وحشت مینمی

د و نفسش بند چرخانبی جان را سمت خودش می

کند و یزدان او را در رود. سروین سقوط میمی

زند و در حالی که . روی زمین زانو میگیردآغوشش می

دکش را در آغوشش گرفته، وحشت زده و شوکه، قن
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زند خونی را که از باالی سینه ی راستش بیرون می

 کشد:کند. یکباره فریاد مینگاه می

. وای سروین... چیکار کردی سروین؟ وای خدا..-

 سروین چیکار کردی؟

 

سروین از شوک و درد به خس خس افتاده و دهانش 

ه از سینه اش بیرون نیمه باز مانده. نگاهش از خونی ک

شود و باالخره اشک هایش از کنار زند جدا نمیمی

ریزند. با خس  خس به سختی چشم هایش فرو می

 نالد:می

 میسوزه... خیلی... میسوزه...-

 

خواهد از حرکت بایستد. یزدان انگار که می قلب

زند و از گلویش صدای خس سروین را که ناله می
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ده و دست لرزانش و آید به خودش تکیه زخس می

خونی اش را در جیبش کرده و گوشی را بیرون 

کشد. با دستان خونی اش و چشمان از اشک پر می

ای تواند شماره بگیرد. ناله زنان و با صدشده اش نمی

کند. دستپاچه گوشی را لرزانش نام خدارا زمزمه می

آورد. کنار گذاشته و کاپشنش و بعد تیشرتش را در می

مانتوی سروین را باز کرده و تیشرت رو دکمه های 

دهد. گوشی اش را روی جایی که گلوله خورده فشار می

دوباره برداشته و بی توجه به سروینی که با خس خس 

 کند.النس خبر میزند آمبوصدایش می

 

 قندسیاه #

 623پارت#
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بعد از آنکه آمبوالنس خبر کرده، سروین را در آغوشش 

گیرد. فاصله صورتش را در دست میگرفته و یک طرف 

ای تا زیر گریه زدن ندارد. با بغض خیره در چشمان 

 گوید:اشک آلود قندکش می

هیس! حرف نزن واست خوب نیست. االن آمبوالنس -

 ه؟ هیچی نیست. زود خوب میشی.میرسه باش

 یز...دان...-

 

 گوید:یزدان با درد می

 مگه بهت نمیگم حرف نزن؟-

 . بزنم... گوش... کن...باید... حرف..-
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اشک یزدان مستقیم از چشمانش روی صورت سروین 

افتد. لبش را به پیشانی سروین چسبانده و با گریه می

 کند:التماس می

 حرف نزن... هیچی نگو...-

 

سروین باید حرف هایش را بزند. اگر بمیرد هیچوقت 

 تواند این حرف هارا به یزدان بگوید.نمی

دوس...تت... داش..تم... علی...  من... همیشه...-

 تهد... یدم... کرد... گفت... گفت... اگه برنگردم...

 

همسایه ها که صدای شلیک را شنیده اند پشت در 

 .کوبندجمع شده اند و با مشت به در می
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فشارد و یزدان هق هق کنان سر سروین را به سینه می

 گوید:می

شک نکردم به دونم... هیچوقت دونم... همشو میمی-

 دوست داشتنت...

گفت... اگه... باهاش... بهم... نزنی... فردا... که... -

میره... دیدن... ماهان... میگم... بکشتش... مجبورم... 

ارم... رو بلندگو... تا بشنوه... کرد... مکالمه... رو بذ

مجبورم کرد... اذیتت... کنم... من هیچوقت... 

خواستم... من... فقط... مینخواستم... اذیتت... کنم... 

 بخ... شی؟ازت... محافظت... کنم... منو... می

 

سر روی شانه ی سروین گذاشته و صدای گریه اش 

گاه شود. باز هم سروین است که تکیه بلند تر می

شود برای اشک هایش! یزدان تازه معنای واقعی می
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فهمد و سروین تیر آخر را بی رحمانه کوه بودن را می

 کند:رتاب میتر پ

اسلحت رو... بده... به من... اثر انگشت... من روش -

باشه... بگو... به پلیس... بگو... من زدمش... بگو... 

من... باشه... دفاع از... خود... بوده... اگه... دست... 

... من... جرمش... کمتره... کلتتو... بده... بده به

 یزدان... 

 

ی مردانه اش برای یزدان هیچ جوابی جز هق هق ها

دهد. محال سروین ندارد. هیچ حرکتی هم انجام نمی

است که به پلیس چنین چیزی بگوید. حاضر است 

همین حاال جانش را هم برای سروین بدهد، آنوقت 

 جرم شلیک به علی را گردن سروین بیندازد؟چطور 

 یزدان... یز... دان...-
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حرف نزن. جونِ جانِ یزدان؟ عمرِ یزدان... تو رو خدا -

کنم فقط حرف یزدان حرف نزن. هرکاری بخوای می

 نزن...

 

زند و بریده بریده آخرین سروین با درد لبخند می

 آورد:جمالتش را به زبان می

م... شد... تمومش... کردیم... باال... خره... تمو-

یزدان... پرو... نده ی... قند... سیاهو... بستیم... من و... 

 . هم... دوتایی... تموم شد...خودت... با..

 

 *پایان فصل چهارم

 

 قندسیاه #
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 624پارت#

 شروع فصل پنجم)فصل آخر(

 

 سروین#

 

 سه ماه بعد

 

توان به جرات گفت اردیبهشت، ماهِ بهشتیِ خدا می

ست. طبیعت هر هوا یک جور دیگری روی زمین است!

کند. از میوه هایش دیگر لحظه یک زیبایی جدید رو می

شود، از پرنده های آواز خوانِ ! اردیبهشت که مینگویم

روی درخت ها گرفته، تا رهگذران توی خیابان، همگی 

انگار عاشق ترند! حتی اردیبهشت ها مامان و بابا هم 
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کند. باران که یکدیگر تغییر میرنگ نگاهشان به 

پیچد. اردیبهشت ها زند بوی زندگی در شهر میمی

اشته باشند، باز هم هرچقدر هم مردم شهر غصه د

وقتی پنجره ی خانه را باز می کنند و باد خنک بهاری 

زند، لبخند به لب هایش را رنگ بر صورتشان سیلی می

 دهد. درست مثل حاال که پشتِ این ترافیکِمی

سنگین، اخم هایم تنها با پایین کشیدن شیشه تبدیل 

 به لبخندی عمیق شد. 

 

ه ای چشم هایم را کشم و بی آنکه ثانینفس عمیق می

از دیدن صحنه ی پیش رویم محروم کنم،  با خودم 

تواند برای منی که سخت از کنم چه چیزی میفکر می

دلِ طوفان بیرون زده ام، دلچسب تر از دیدنِ دو 

 دست در دست که از خیابان رد می شوند، لمسِ عاشقِ
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بادِ خنکِ اردیبهشتی و پر کردنِ مشامم از بوی خوشِ 

س خورده باشد؟ هیچ چیز! گاهی دنیایت چنان خاکِ خی

شود که بعد از پایانِ سیاهی ها، حتی همین سیاه می

 دلخوشی های کوچک هم برایت دلچسب خواهد بود.

 

اندازم و ین را راه میشود. ماشترافیک کمی باز می

زنم. نگاهی به ساعت کمی جلوتر دوباره روی ترمز می

ن ترافیک تا نیم ساعت اندازم و با احتساب آنکه ایمی

دهم چند دقیقه ای را دیر شود، احتمال میدیگر باز می

 تر برسم.

 

دوزم. تا کمی پیش باران دوباره نگاهم را به بیرون می

ر نیست که بند آمده اما بارید. چند دقیقه بیشتمی

آسمان هنوز پر از ابر های تیره است. میانِ تمام فکر 
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ک چیزی هست که گذرند، یهایی که از سرم می

توانم از فکر کردن به آن دست بردارم! یعنی نمی

کند؟ او که از یزدان در اردیبهشت های بارانی چه می

آمد، روز های بارانی چه حالی دارد؟ باران خوشش نمی

کند؟ یعنی او اصال حاال کجاست؟ یعنی دارد چه کار می

 هم مثلِ من بعد از گذر از طوفان، حتی با دلخوشی های

 کند؟کوچک احساس سرخوشی می

 

یک خصوصیت مشترک در میان همه ی آدم هایی که 

از طوفان های وحشتناک و سخت جانِ سالم به در 

 برند وجود دارد و آن خصوصیت این است:می

دام از آدم های طوفان دیده، آن آدم سابق هیچک"

 "شوند.نمی
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شوند. میدانید چرا؟ در اینجا آدمها دو دسته اما می

دسته ی اول آن عده ای هستند که طوفان از آنها یک 

سازد. اینها کسانی هستند که آدم شجاع و قوی می

دیگر از هیچ طوفانی ترس ندارند و برای رویارویی با 

ند. اینها همان هایی هستند که دیگر هرچیزی آماده ا

دانند، چون روز قدر کوچک ترین دارایی هایشان را می

تاریک را دیده اند! قطعا من جزو همین  های سخت و

 دسته هستم.

 

دسته ی دوم اما، مربوط به آن عده ای ست که طوفان 

کند و کند. آنها را له میآن ها را به زانو زدن وادار می

کنند که شکند. این عده چنان سقوط میکمرشان را می

شان بعید به نظر برسد. سقوط این شاید پرواز دوباره
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شه دلیل بر ضعیف بودنشان نیست. گاهی عده، همی

 آورد!طوفان ها حتی قوی ترین ها را هم به زانو در می

 

زودتر از چیزی که احتمالش را داده بودم، ترافیک باز 

و با سرعت مجاز به  اندازمشود. در اتوبان میمی

رانم. در راه به سمت خانه ای که آدرسش را دارم می

یزدان جزو کدام دسته است؟ قوی کنم که این فکر می

تر شده یا شکسته تر؟ پرواز کرده یا حتی جانِ بلند 

 شدن پیدا نکرده؟
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نشیند. کاش تا این چیزی یک آن روی سینه ام می

گذاشت به گرفت. کاش حداقل مینمیاندازه فاصله 

اندازه ی یک سراغ گرفتن از حالش، به هم نزدیک 

 !باشیم

 

چند دقیقه بعد، به خانه ای که آدرسش را گرفته ام 

شود. از زنم و در به رویم باز میرسم. زنگ در را میمی

روم و به پله های خانه ی دو طبقه ی قدیمی باال می

زن و مرد شصت، شصت و محض رسیدن به پاگرد، با 

خورده ای ساله ای که آنها را قبال در دادگاه کتایون 

شان شوم. سالم و احوال پرسیرو میدیده ام، رو به 

دهم و در جوابِ تعارفشان برای ورود را گرم پاسخ می

 گویم:به خانه تنها با خوش رویی می
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من تو ترافیک موندم یکم دیر شد، یک وقت دیگه  -

 .ان شاء اهلل

 

بینم که عجیب در همین لحظه ستاره ای را می

بغل درخشد! موهایش را صاف کرده و عروسک به می

گیرد. دلم در چهارچوب در و کنار پدر بزرگش قرار می

برای لباس عروسکی سفیدی که تا پایین زانویش 

آمده و جوراب های توری اش که تا ساق پایش بیشتر 

وای از چشم  رود. چشم هایش!نیستند، عجیب می

هایش که به محض خیره شدن در آنها، لحظاتی 

ودِ یزدان زند. چشمانش چشمانِ خودِ خخشکم می

 هستند.

 سالم.-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سالم به روی ماهت! وای وای چقدر شما خوشگل -

 شدی! خاله به قربونت! بیا اینجا ببینم...

 

گیرم. او اما نه شوم و دو دستم را به سمتش میخم می

زند. دهد و نه حتی لبخند مین میعکس العملی نشا

شود. چرا اینقدر سرد و لبخند روی لب هایم خشک می

 ت است؟بی رغب

 

 دهد:مادر بزرگش جواب می

خوای با ست بچم! ستاره مادر نمییکم بی حوصله-

خاله سروین بری شهربازی؟ اومده دنبالت که برین با 

 هم بگردین ها!
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ک نگاه آشناست! جوابش به سوال مادر بزرگش تنها ی

از همان روز اولی که ستاره را در آرایشگاه کتایون 

و داشتم. همیشه احساس دیدم، احساس عجیبی به ا

کردم که به یزدان شباهت دارد اما هیچوقت حتی می

گنجید که سرنوشت بتواند اینقدر در مغزم نمی

 باورنکردنی باشد!

 

 دهد، کهستاره نه تنها روی خوش به من نشان نمی

با این حال  حتی به گردش و شهربازی هم مایل نیست!

، خیلی زود گوید که پایین برودوقتی پدر بزرگش می

کند و ما را تنها حرف پدر بزرگش را گوش می

 گذارد.می
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با رفتنش نگاه غمگین پدر شوهر و مادر شوهر کتایون 

زند را که ستاره آنهارا پدر بزرگ و مادر بزرگ صدا می

م. قبل از آنکه من چیزی بپرسم، پدر بزرگ یابدر می

گندمی و ستاره که جثه ای نسبتا درشت، موهایی جو 

 گوید:قدی بلند دارد، با لحنی پر از خواهش می

 برید؟ستاره رو پیش برادرش هم می-

 

 قندسیاه #

 626پارت#

 

از همان وقتی که از این زن و مرد خواستم ستاره را 

دانستم دلیل باشد، می بیرون ببرم و کمی پیش خودم

خوشرویی و استقبال گرمشان چه بوده! یک سر این 

ن است و اگر یزدان با دیدن ستاره ای که پرونده یزدا
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در این چند ماه یک بار هم سراغش را نگرفته، دلش 

به رحم بیاید، امکانش دارد که از کتایون و شوهرش 

که با ماهان همدست بوده اند و در کار هایش به او 

کرده اند، بگذرد. گرچه که رضایت یزدان همه مک میک

نگینی جرمشان کند اما حدی از سچیز را حل نمی

 کاهد.می

 

دانم کمک به کتایون و شوهرش درست است یا نمی

نه! شاید آنها مجبور بوده اند با ماهان راه بیایند. چون 

آنها به ماهان مدیون بوده اند. ستاره ای که به فرزندی 

وده اند، خواهر ماهان بوده. شاید راهی جز کنار گرفته ب

 اند!آمدن با خواسته های ماهان نداشته 
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زنم که دهم و حرفی را میبی اختیار سرم را تکان می

 توانم انجامش بدهم، یا نه!دانم مینمی

 برم!اگه بتونم حتما می-

 

گیرد، نشینم و ستاره کنارم قرار میوقتی در ماشین می

شوم، جمع کمربندش که سمتش خم میبرای بستن 

کند و به صورت کنم. مکث میشدنش را احساس می

ترسد؟ مشکلش کنم. از من میشده اش نگاه میکج 

 چیست؟

 

نشینم و با فکری مشغول اما لحنی پر انرژی و صاف می

 پرسم:پر ذوق می

 خب خب، دوست داری کجا بریم؟-
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سالم  دهد. از زمانی که دیدمش جز یکجواب نمی

 آرام هیچ چیز از زبانش نشنیده ام.

 ستاره خانم با شمام ها!-

 ندارم جایی برم.هیچ جا. دوست -

 

 نه! این بچه یک دردی دارد!

خوای حرف بزنی باهام؟ اون چیزی شده خاله؟ می-

دیدی خیلی باهام خوب بودی که. االن قلبنا که منو می

 چیشده مگه که دوست نداری با هم بریم گردش؟

 

کند و بی آنکه ذره از لجبازی یا غیظ در نگاهم می

 گوید:لحنش باشد می
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 م!دوستت ندار-

 

دانم چرا من جمله اش جمله ی خوبی نیست، اما نمی

دوست دارم بگیرمش و آنقدر بچالنمش تا اینطور 

برایش ضعف نکنم! این میزان عالقه بخاطر شباهت 

 بی اندازه اش به یزدان که نیست، هست؟

 

 کنم.یم را نمایشی برایش آویزان میلب ها

دوسم آخه چرا؟ من که خیلی دوستت دارم، تو چرا -

 نداری؟

 

 جمله اش در عین معمولی بودن، پر از درد است!

 چون هرکیو دوست دارم از پیشم میره.-
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آید. چه گیرد و زبانم بند میقلبم برایش آتش می

 بگویم به این بچه ی چهار پنج ساله ای که انگار

 کند؟بیشتر از سنش وقایع را درک می

 

 قندسیاه #

 627پارت#

 

من گرفته و عروسکش را از سینه  نگاه عسلی اش را از

کند. همانطور که به عروسک پارچه اش اش جدا می

 گوید:کند با لب هایی جمع شده مینگاه می
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پرسم پس مامان بابام کی هروقت از مامان بزرگ می-

ولی همیشه بهم دروغ میگه.  میان میگه هفته ی بعد.

 اونا هیچوقت نمیان.

 

 سوزاند.را میشود. بغض گلویم چشمانش پر می

عمو ماهان هم دیگه نمیاد. اون منو خیلی دوست -

داشت. ولی یهو دیگه ازش خبری نشد. دیگه حتی بهم 

 زنگ هم نزد.

 

 کند.شروع به گریه می

ز مهد آتی جون هم دیگه نیومد. دلم واسه وقتایی که ا-

 کودکم میومد دنبالم تنگ شده.
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ک کشم و به چشمانم برای اشسرش را آغوشم می

کنم. این بچه چه گناهی دارد که نریختن التماس می

میان این آدمها گیر افتاده؟ چرا تقاص اشتباه بزرگ تر 

 ها را باید بچه های بی گناه پس بدهند؟

 

این کند کند، با خودم گمان میوقتی دارد هق هق می

بچه ی چهار پنج ساله چقدر در آن خانه دلش پر بوده 

 ریه زد؟که تا به من رسید زیر گ

 

کنم و از با دستمال کاغذی اشک هایش را پاک می

آورم. آب درونش خنکِ داشبورد بطری آبم را بیرون می

خنک نیست اما قابل خوردن است. کمی آب به او 

م تا کندهم و آنقدر مجبور به حرف زدنش میمی

 باالخره بتواند کمی ارتباط بگیرد.
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آید و سینما خوشش نمیشهربازی را دوست ندارد. از 

فهمم که او اصال زنم بیشتر میهرچقدر با او حرف می

به شبیه به هم سن و سال هایش نیست. در آخر، 

موهای تنم  گوید دوست دارد کجا برود،زمانی که می

 شوند!سیخ می

 د ببریم ستاره هارو ببینم.مامان کتی قرار بو-

 

رده ام؟مکثم کجایی که ببینی همزادت را پیدا ک یزدان

 شوند.آنقدر بلند است، که چشمان سرخش گرد می

 نمیشه بریم یعنی؟-

نه نه میشه. یعنی منظورت اینه بریم رصدخونه؟ -

 ستاره هارو دوست داری؟
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دهم و دندان های باالخره لبخند قشنگش را نشانم می

 کنند!وشی اش دل ضعفه ام را بیشتر میخرگ

 عاشقشونم. -

 

گیرم و تی که صورتش را میدست خودم نیست وق

بوسم. آنقدر محکم که لپش را محکم و با حرص می

کنم یزدان چطور آید. با خودم فکر میآخش در می

تواند این بچه را ببیند و دلش را برای او نرود؟ آن می

ک سیب بوده اند و از وسط هم وقتی که انگار این دو ی

 نصف شده اند؟

 

ه را به حرف بگیرم و تا کنم ستاردر راه مدام سعی می

گذرد بیشتر اعتماد شوم. انگار هرچه میحدی موفق می
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کند. دلم به حال این بچه عجیب سوخته! مدام به می

کنم و جمله ای که با بغض گفته تنهایی اش فکر می

 بود!

 "از پیشم میره.چون هرکیو دوست دارم "

 

دان کنم اگر ستاره کنار یزدان بماند، یزبا خودم فکر می

 دانم!هم روزی او را ترک خواهد کرد؟ نمی

 

شاید باید تالشم را برای رو به رو کردن این دو با 

یکدیگر انجام دهم. آن هم در حالی که برای رو به رو 

شدن خودم با یزدان جان کندم و یزدان همه ی در ها 

به رویم بست! بی آنکه برایم حتی یک جوا داشته را 

 باشد!
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لی که در مغزم راه افتاده، فکری به میان جنگ و جدا

 داند باید چه کنم!زند! قطعا او میسرم می

 

دارم و شماره اش گوشی ام را از روی داشبورد بر می

گیرم. بودنش کنار من و ستاره با شوخ طبعی را می

تواند ستاره را بخنداند، بلکه همیشگی اش، نه تنها می

این دو پیش  تواند یک راهی برای رو به رو کردنمی

 پایم بگذارد.

 

 قندسیاه #

 628پارت#

 جات راحته  عمو جان؟- 
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پرسد، که او را روی صندلی این را در حالی از ستاره می

کافه نشانده و دارد صندلی اش را پشت میز قرار 

پدر بودن به او  شوم! چقدردهد. محوشان میمی

آید! چقدر ستاره به این محبت نیاز دارد! کاش می

یزدان هم اینجا بود. این محبت های بی دریغ رضا 

 اندازد!چقدر من را یاد یزدان می

 اوهوم خوبه.-

 

وقتی خودش هم مثل من و ستاره پشت میز قرار 

 گوید:گیرد، ستاره با شیرین زبانی میمی

کنم. اد. خودم هم حساب میخوعمو من دلم پیتزا می-

 میشه برام سفارش بدید؟
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روم و رضا در حالی ن صدقه اش میمن با حرص قربا

 گوید:کشد میکه لپش را می

خوشگل خانم شما که اجازه ندادی بلیط رصد خونه رو -

من حساب کنم، االن دیگه واسه شام هم دعوتم رو 

 قبول نکنی کالهمون بد جور میره توی هم ها!

 

کند و سپس با دلبری سر کج ره کمی مکث میستا

 کند.می

 دعوت من باشیم. باشه؟ ی بعدیپس دفعه-

 

آنقدر که در این چند ساعت و گشت و گذارمان با رضا 

انس گرفته، با منی که از قبل آشنا بوده ایم نگرفته. 

 کند.الحق که رضا بدجور در دل آدم ها جا باز می
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گیرد تا به پدر بزرگش یستاره گوشی موبایل رضا را م

ت دیگر زنگ بزند و بگوید تا خانه برگردد چند ساع

کشد. در مدتی که مشغول صحبت با پدر طول می

شمارد و شود، رضا هم فرصت را غنیمت میبزرگش می

 پرسد:از منِ ساکت و متفکر می

نگو که بهم زنگ زدی بیام فقط واسه اینکه امروز -

 خودت و ستاره تنها نباشین.

 

کنم. با آنکه تا به حال چندین بار عمیق نگاهش می

سه ماه پسش و حرف هایی که پشت  برای مکالمه ی

تلفن بی رحمانه نثارم کرده بود عذر خواهی کرده، اما 

خواهم حال یزدان را بپرسم، به یاد باز هم هر بار که می

افتم. گفته بود دیگر هیچوقت آن روز و حرف هایش می
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نگیر! یک ماه بعد از آن، همین جمله را  سراغ یزدان را

! آن هم در حالی که تازه از از زبان خودِ یزدان شنیدم

بیمارستان مرخص شده بودم. در حالی که یک تکه از 

ریه ام را برداشته بودند. در حالی که دوبار به اتاق عمل 

رفته بودم. در حالی که برای نجاتِ جانِ یزدان تیر 

ست! اگر هزار بار به عقب باز خورده بودم. منتی نی

حرفم این گردم، باز هم مقابلش سپر خواهم شد! 

 است که چرا این کار را کرد؟ چرا من را راند؟

 یزدان حالش خوبه؟-

 

 گیرد.شود و نگاهش را میلبخندش کمی جمع می

 اوهوم. خوبه.-

دزدی. راستشو نمیگی. خوب نیست که نگاهتو می-

 درسته؟
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 پرسد:و به جایش می دهدجوابم را نمی

 خودت چی؟ خوبی؟-

 

دوزم. تماسش را قطع کرده و با میچشم به ستاره 

کند. عروسک ساده ی پارچه ای عروسکش بازی می

شود. به گمانم اش که ثانیه ای از سینه اش جدا نمی

 آن را از کسی گرفته که عجیب دوستش دارد!

گه خیلی بهتر از سه ماه گذشتم. همین خیلی خوبه، م-

 نه؟

 

 پرسد:پر از استفهام می
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زدان، با جداییتون، اینکه گفت یعنی... با نبودِ ی-

خواد ببینتت و دیگه سراغشو نگیری، کنار اومدی؟ نمی

 دیگه ناراحت نیستی؟

 

 قندسیاه #

 629پارت#

 

تواند حسرت جان سوزی که درونم خانه لبخندم می

 کرده را نشان بدهد؟ قطعا نه!

 

ر اومدن دارم؟ من روزایی رو چاره ای جز کنا-

شت سال از زندگیم گذروندم که توی بیست و ه

مثلشون رو ندیده بودم. اینقدر اذیت شدم که حاال که 
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دونم. چاره ای جز از اون روزا گذشتم، قدر عافیت می

کنار اومدن ندارم چون اگه بخوام نق بزنم و غصه رو 

به  کنم. خداکنم دارم ناشکری میبغل بگیرم حس می

بهترین شکل ممکن همه ی مارو از مصیبت کشید 

. اونم دقیقا جایی که هیچکدوممون هیچ امیدی بیرون

نداشتیم. یزدان قاتل نشد چون علی خوب شد و 

درست قبل از انتقالش به دادگاه به دست یکی از 

آدمای خودشون کشته شد. من توی اتاق عمل قلبم 

چ امیدی به ایستاد و با شوک برگشتم. دکترم گفت هی

معجزست.  زنده موندنم نداشتن و اینکه االن زندم یه

یزدان بعد از سه هفته، درست وقتی همه از غصه ی 

کردن، حکمش اومد و زندان افتادنش داشتن دق می

تعلیق از شغلش تنها چیزی بود که واسش در نظر 

گرفته بودن. اینا اگه معجزه ی خدا نبود، پس چی بود؟ 

م با وجود این همه معجزه ناشکر تونمن چجوری می
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برای نخواستن یزدان زانوی تونم باشم؟ چجوری می

غم بغل بگیرم؟ نمیگم ناراحت نیستم، حسرتش دلمو 

خون کرده ولی باید کنار بیام. اگه اون اینجوری 

خوام بیشتر خواد باید هرجوری هست کنار بیام. نمیمی

م. خوام آینه ی دقش باشاز این آزارش بدم. نمی

 خوام...نمی

 

ان حرفم رضای با چهره ای گرفته، یک مرتبه می

 پرد:می

تونی اینطوری نزن این حرفو سروین. چجوری می-

یزدانو قضاوت کنی؟ تو که همیشه از قلب این آدم خبر 

خنده، تو دلش داشتی. به زبون یه چیزی میگه و می

ولی جنگه بخدا. تو آینه ی دق یزدانی؟ اون تورو 

 د؟ نزن این حرفو!خوانمی
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ی چهره ی متعجب و اندازم و به رونگاهی به ستاره می

چرخند لبخندی پر چشمانی که میان من و رضا می

 پاشم.محبت می

این بچه ناراحت میشه، بذار بعدا راجع به این قضایا -

 زنیم. حرف می

 

کشد و بعد از مکثی رضا با نگاهی پر حرف عقب می

 دهد. بلند سر تکان می

 

دهد و آنقدر با برای هر سه نفرمان پیتزا سفارش می

خواهیم از کافه کند که وقتی میمن و ستاره شوخی می

رستوران بیرون بزنیم، دل درد گرفته ایم. یزدان شاید 

انسی در زندگی پر فراز و نشیبش، اکثر مواقع بد ش
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آورده باشد، اما رضا قطعا بزرگ ترین خوش شانسی او 

ت. مگر در این شهر، چند رفیق شبیه در زندگی اش اس

 رضا و چند رفاقت شبیه به رفاقت این دو هست؟

 

 قندسیاه #

 630پارت#

 

ساعت از یازده شب گذشته که ستاره را مقابل خانه ی 

چ کنیم. موقع جداشدن از ما، هیپدربزرگش پیاده می

. لبخند و شوق از صورتش شباهتی به عصر امروز ندارد

ل از پیاده شدن از ماشین، مودبانه و شود و قبجدا نمی

 کند.پر انرژی از هر دو نفرمان تشکر می
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کنم شود، ماشین را روشن میبعد از آنکه وارد خانه می

افتم. رضا مدام آهنگ های ماشین را باال و و به راه می

کند تا باالخره کند. آنقدر این کار را تکرار میمیپایین 

 آورد.صدایم را در می

خوای بگو ببینم خوای رضا؟ اون سبکی که میمی چی-

 کنی.دارم اصال؟ سه ساعته داری آهنگ باال پایین می

 

دهد، تمسخر کند و تکیه میهمانطور که نچی می

 کند.لحنش را پر می

کنی؟ چهارتا آهنگ میاین آهنگای چسناله چیه گوش -

 قری بریز تو این فلش حداقل غمباد نگیری بدبخت.

 

ر دوستانه و گذرایم را می گیرد و با پررویی نگاه غی

 دهد:تمام ادامه می
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 ها چیه؟ رانندگیتم افتضاحه تازه! -

خوبه رفیقت نیست تو جاشو پر کردی. جفتتون مثل -

 زنید. پیر مردا فقط غر می

 

لحن شوخ و بامزه اش لبخند روی  شود.نیشش باز می

 آورد.لبم می

. حتی وقتی یکی یبینی؟ تو هر شرایطی به یادشمی-

بینی که خیلی رو مخه، میگی وای نگاه چقدر رو می

شبیه یزدانه. چه خوبه که االن نیست برینه تو اعصابم. 

 نه؟

 

 دهم.با خنده سرم را به نشانه ی تاسف تکان می

 ه.تو واقعا یه تختت کم-
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 . حاال بگو ببینم چیکارم داشتی خبرم کردی.دونممی-

 

نگاه گذرایی به آینه ی کناری و  شود.خنده ام جمع می

اندازم و بعد از زدن راهنما، ماشین های پشت سرم می

زنم. رضا که انگار از سکوتم از دور برگردان دور می

 زند:خسته شده لب می

 خب؟ منتظر جوابم.-

 

چشمانش انداخته و با مکثی کوتاه، نگاه گذرایی به 

 زنم:مردد و نامطمئن لب می

من بخوام... اگه بخوام یزدان رو با  به نظرت... اگه-

ستاره رو به رو کنم... کارم درسته؟ منظورم اینه... 

کنه؟ اصال کنه؟ حالش رو بد مییزدان رو عصبی می

 سود این کار بیشتره، یا ضررش؟
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کنم و بعد، نفس حمت تمام میهایم را با هزار ز جمله

کنم فرستم. نگاهش نمیحبس شده ام را بیرون می

دانم عکس العمل خوبی به سوالم نشان ن میچو

 شود!نخواهد داد و... همین هم می

خواست، تاحاال نیومده به نظرت یزدان اگه خودش می-

 بود سراغ ستاره؟

 :�🌺�قند سیاه

 قندسیاه #

 631پارت#

 

گیرم و فرمان را میان پوست لبم را به دندان می

د کنفشارم. یعنی یزدان هرکاری میانگشتانم می
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فهمد دارد چه درست است؟ شاید خودش نمی

 شود! اشتباهی را مرتکب می

اگر یه روزی به خودش اومد و دید برای هرکاری دیر -

شده، برای اینکه حتی یک بار خواهرش رو توی بغلش 

 خواد چیکار کنه؟شده، اونوقت میبگیره دیر 

 

 دهد:رضا بدون مکث جواب می

من فقط میگم اینکه یه من مگه موافقم با کار یزدان؟ -

خواد انجام بده، ما نباید وادارش کنیم به چیزی رو نمی

تونیم به جاش انجام دادنش. زندگی خودشه. ما نمی

 تصمیم بگیریم.

 

گیر کرده  کنم و جسورانه حرف هایمصمم نگاهش می

 .آورمبیخ گلوم را به زبان می
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همین که گفت دیگه دور و برم نپلک و من پامو از -

ندگیش کشیدم بیرون خیلی خوب نشون داد که من ز

به جاش تصمیم نگرفتم. گرچه که تصمیم به ادامه ی 

این رابطه حق جفتمون بود و یزدان این حق رو فقط 

شتم مختص به خودش دونست. ولی من بازم گذا

خواد بکنه فقط برای اینکه آزارش ندم. هرکاری می

ی؟ فرار ولی دیگه چقدر رضا؟ ترک دنیا کرده که چ

کنه؟ تنهایی زخماشو کردن از آدما حالش رو خوب می

کنه؟ دوری از آدما و گذروندن یه زندگی بی درمون می

هدف باعث خوشحالیشه؟ قطعا من خیلی کمتر از تو 

دونم که ا دیگه در این حد میشناسم، امیزدان رو می

یزدانی که عاشق تنهایی و سکوته، چقدر از بودن کنار 

وستشون داره حالش خوب میشه. من کسایی که د

واقعی ترین لبخند یزدان رو دیدم، اونم وقتایی که 

 زدم!خلوتش رو بهم می
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فهمم که یزدان نیاز دارد. به گیرد. من میبغضم می

و دوستشان دارد، برای  آدمهایی که دوستش دارند

 ادامه ی زندگی نیاز دارد!

لش بهتر از کجا معلوم ستاره که بیاد تو زندگیش حا-

نشه؟ از کجا معلوم االن راه اشتباهی رو نمیره؟ اصال 

دردش چیه؟ بیاد دردشو بگه ببینیم چشه؟ من و رونده. 

زنی ولی با خانوادش ارتباط نداره. تو که حرفی نمی

دن تو هم خوشحال بشه. خب دردش فکر نکنم از دی

چیه؟ ماها جز اینکه بخوایم آرامش بدیم بهش و 

 چیکارش داریم؟ حالشو خوب کنیم،

 

 سازد.لرزد و نجوای غم آلود و پر دردی میصدایم می
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حرفم خودم نیستما. اصال. یزدان حق داشت نخواد -

منو ببینه. بخاطرم خیلی اذیت شد. من هیچ نسبتی 

خودم اینو بهش گفته بودم که قرار باهاش نداشتم. 

نیست همه ی رابطه ها ادامه دار باشن. یزدان حق 

خواد، این رو ت که دید دیگه من رو نمیداشت هر وق

 باهام در میون بذاره ولی ستاره خوا...

 

 قندسیاه #

 632پارت#

 

پرد. صدای آرام اما عصبی و رضا یکباره میان کالمم می

 درون خود جا داده! محکمش، فریادی فرو خورده

دونی خب؟ پس بس کن سروین! تو هیچی نمی-

 بردار لطفا!دست بردار از قضاوت یزدان. دست 
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گیرد. دوست دارم سکوتی عجیب فضای ماشین را می

دانم یک کلمه دانم؟ اما میبپرسم من چه چیز نمی

 ترکد!حرف بزنم بغضم می

 

ند. زرضا بعد از دقایقی سکوت، به نرمی صدایم می

خواهم فکر کند چیزی تا خانه اش فاصله نداریم و نمی

 دهم:واب میناراحت شده ام. پس کوتاه و معمولی ج

 جانم؟-

 

مهربان است! این پسر همیشه مهربان است. حتی 

 وقت هایی که خودش حال خوشی ندارد.

 کاری از دستم بر میاد؟-
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فهمم! لبخندی که کنم و منظورش را مینگاهش می

آید، بی اراده است. نیش بازم را آرام آرام روی لبم می

 گوید:بیند، با حرص میکه می

رچی شد گردن خودته. سگ شد کوفت! بخدا ه-

 نندازیش رو سر منا! 

 

 گویم:زنم و همزمان میمقابل خانه اش روی ترمز می

نه نه خیالت راحت باشه. فقط یه نقشه ای بچین که -

بره و اسیش که. زود بو میشنمو الی درزش نره. می

. قبلش هم با من هماهنگ کن تا ریزه بهمهمه چیو می

ل بگیرم و بفرستمش پیشت. بتونم ستاره رو تحوی

افته به عهده ی دیگه زحمت رو به رو کردنشون می

 کنم بخدا!خودت. جبران می
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کند دهد و همانطور که در را باز میرضا ابرو باال می

 دهد:جواب می

ز به نقشه نیست. جبران هم الزم نیست. من هم نیا-

 قرار نیست کاری بکنم.

 

زنم. ز نگاهش زل میبا چشمان ریز شده به حالت مرمو

 گذرد؟ در سرش چه می

 

کند و قبل از آنکه پا از ماشین بیرون تک خنده ای می

کند که قطعا تا بگذارد، هیجانی را به من تزریق می

 د کرد!روزها تپش قلب رهایم نخواه
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برمتون جایی که یزدان هست. جایی که االن می-

قدرم هست، جایی نیست که بتونه بذارتتون و بره. این

نفهم نیست که بیرونتون کنه. مجبوره هم خودتو، هم 

ستاره رو اونقدر تحمل کنه تا بتونید سنگ هاتون رو وا 

 بکنید. 

 

بندد و رو به نگاه هاج و واج من، از در ماشین را می

 گوید:یشه ی ماشین با لبخندی بدجنس میش

خواستی؟ این تو، اینم یزدان. همینو مگه نمی-

 غراشم برای خودت. شبت بخیر!ناراحتیش و غر

 

 قندسیاه #

 633پارت#
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 یزدان#

 

 زنم و به دو نیمهتبر را محکم روی تکه چوب بزرگ می

کنم. سپس هر نیمه را به تکه های تقسیمش می

تقسیم کرده و بعد از اتمام کارم، کمر صاف کوچک تر 

کنم. نگاهی به آسمان نیمه روشن کرده و نفس تازه می

کردم و برای شومینه اگر دیشب تنبلی نمیاندازم. می

کردم، این موقع از صبح مجبور به این هیزم آماده می

 شدم.کار نمی

 

برم. هوای تکه چوب هارا جمع کرده و داخل کلبه می

اینجا به شدت سرد است. به حدی که مجبور دم صبحِ 
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شود شدم خواب عمیقی که در کمتر مواقعی نصیبم می

 دنبال چوب بروم.را رها کنم و به 

 

گذارم و با فاصله کمی چوب هارا داخل شومینه می

نشینم. کمرم را به تخت یک نفره ای که مقابلش می

زنم و پاهایم را در شکمم خوابم تکیه میرویش می

شود. کنم. نگاهم از شعله های آتش کنده نمیع میجم

کار هر روزه ام این است! این که مقابل این شومینه 

و به سوختن چوب ها نگاه کنم. به سواالتی که  بنشینم

هیچکس به آنها جواب نداد جواب بدهم. به دنبال 

فهمم! مقصر بگردم. اشتباهم را پیدا کنم. اما نمی

کنم، هرچه آدمهایی که میفهمم چرا هرچه فکر نمی

باعث و بانی تمام درد هایم هستند را در این آتش 

شوم! ز هم خوب نمیسوزانمشان، باکنم و میتصور می
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کنی. گوید رها نمیخواهی! میگوید خودت نمیدکتر می

چه چیز را رها کنم؟ تمام زندگی ام را؟ چه برایم مانده 

خورم؟ همه که گذشته را رها کنم و به حال پیوند ب

 چیزم در گذشته مانده. همه چیزم!

 

دارم و روی زمین بالشتم را از روی تخت بر می

کشم و سرم را هلو روی زمین دراز میاندازم. به پمی

گذارم. کمی بعد دوباره نیم خیز روی بالشت می

شوم و عالوه بر پتویم، گوشی ام را نیز از روی می

ویم باال کشیده و . پتو را تا زیر گلدارمتخت برمی

کنم. مثل تمام این یک ماه، آنتن گوشی را روشن می

چند ماه  خواستم!نیست. چیزی که همیشه آن را می

پیش، آرزوی چنین جایی را کردم.  درست روزی که به 
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لیال شک کرده بودم. در بالکن خانه ایستاده بودم... 

 کنار دختری که...

 

ز تا آخرِ شب خودم را نه! نباید به او فکر کنم. وگرنه با

 کنم. گم می

 

آورم همان توانم! مثل همیشه! به یاد میاما باز هم نمی

گردنم گذاشت و با شیطنت هایش آتش  روز را. سر در

به جانم انداخت. گفت برایش از حرف های نگفته ام 

بگویم. خیلی چیز ها گفتم، خیلی حرف ها زدم اما یک 

اشد، من ذره ذره آب چیز را نگفتم. نگفتم که اگر نب

خواهم شد. نگفتم که دنیایم بدون صدای خنده هایش، 

آن روز آرزوی چقدر ساکت و غیر قابل تحمل است. من 

. جایی که حتی آنتن جایی را کردم که هیچکس نباشد
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نباشد که کسی خبری از من بگیرد. اما من آن روز 

سروین را کنارم داشتم. من جایی را که آرزو کرده 

خواستم سکوت خواستم. من میبا سروین میبودم 

کلبه ای که درون جنگلی سرد و تاریک است با صدای 

کسته شود. من این سکوت پر خنده های سروین ش

. به خدا خواستمخواستم! این تنهایی را نمیزجر را نمی

 خواستم!قسم نمی

 

 قندسیاه #

 634پارت#

 

به خوابم و نگاهم را به سقف چوبی کلبه کمر می

دوزم. بی اختیار گوشی را باال آورده و گالری ام را می

را  کنم. روزی نیست که عکس ها و فیلم هایمانباز می
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توانم دست از این نگاه نکنم! با تمام خودداری ام نمی

کار بردارم. دلتنگی که شاخ و دم ندارد! دلم برای یک 

شناسم کشد و تنها مسکنی که میثانیه دیدنش پر می

ها و گاهی گوش کردن به  همین عکس و فیلم دیدن

 ویس هایش است.

 

می که در کند وقتی فیللبخند، آرام آرام صورتم را پر می

شود. خنده اش در فیلم ماشین گرفته بود پلی می

کند. بی اختیار انگشتم را باال نگاهم را مهربان می

گذارم. آوردم و روی صفحه ی گوشی و صورتش میمی

شود از روی صفحه ی شود. مگر میی میلبخندم ته

 گوشی کسی را نوازش کرد؟
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ه گذارم و دوباره به سقف خیرگوشی را کنار می

شوم. همین روز ها باید به تهران برگردم. یک ماه می

تمام است که مامان و بابا را تنها گذاشته ام تا خودم 

تنها باشم. آن هم وقتی که لیال در زندان است. عجب 

 خلفی هستم من!پسر نا

 

قطعا با برگشتم، تنها مامان و بابا نیستند که مواخذه ام 

م و لیالیی که یک ماه دکتر روانشناس خواهند کرد. رضا،

و نیم است به مالقاتش نرفته ام نیز باید حسابی 

 شاکی باشند.

 

مانم و آنقدر فکر نیم ساعتی را در همان حالت می

د. خواب دارد آرام شونکنم تا پلک هایم سنگین میمی

گیرد که صدای آرام چشمانِ خسته ام را در بر می
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کوبیدن در پراند. صدای کوبش در، تنم را از جا می

آنقدر بی مقدمه است که بدنم سریعا واکنش نشان 

پرد. گیرد و تنم یکهو از جا میدهد. قلبم تپش میمی

مانم و گیج و منگ می چند ثانیه ای را در همان حالت،

کنم از جا بلند عد، در حالی که نفس را فوت میب

روم و بدون مکث، با شوم. غرغر کنان سمت در میمی

 کنم.خمالود، در را باز میچهره ای ا

 

بینی، که شک می یک وقت هایی، چیز هایی به چشم

نداری در خواب هستی! زمانی که فهمیدم لیال به من 

بوده، لحظه خیانت کرده، وقتی فهمیدم ماهان برادرم 

ای که شنیدم علی چه کرده و زمانی که سروین را در 

ند، کردم زنده بماآغوشم گرفته بودم و التماس می

شک نداشتم که در خوابم! چنین کابوس هایی را 
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شد در بیداری دید؟ ابدا! حاال اما... انگار باز هم می

بینم! خواب هستم. با این تفاوت که اینبار کابوس نمی

بینم. دختری که دو ماه تمام است، لحظه ای رویا می

دیدنش آرزویم شده، رو به رویم قرار دارد. زیباتر از 

خندند. لبخندی لعنتی و چشمانی که  میهمیشه! با 

صورتش از دیدن چه چیز پر از خنده شده؟ چرا اینقدر 

 واقعی و زیباست؟

 سالم.-

 

رویا باید سالم کنم؟ فکر نمی کنم جوابِ سالم در 

 واجب باشد!

 سالم عمو.-

 

 قندسیاه #
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 635پارت#

 

تواند لرزد. این نمیآید و کمرم مینگاه منگم پایین می

 اشد! سروین اینجاست؟رویا ب

 تو...-

 

 صدای ناباورانه ام به گوش خودم نا آشناست. 

 خیلی سرده. میشه بیایم تو؟-

 

خشکم زده! چنین چیزی محال است! سروین 

 اینجاست؟

 کنی؟اینجا... اینجا چیکار می تو...-
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گیرد. کند و قلبم لرز میاخم کمرنگی به سمتم روانه می

حکم و در من حل شود. باید بغلش بگیرم. آنقدر م

 سروین اینجاست؟

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 

گیرد. سروین با چشم و ابرو صدایم آرام آرام اوج می

به دختری که دست هایش را روی شانه هایش 

 کند.اشته اشاره میگذ

کنی؟ ستاره خانم از مهمونات اینجوری استقبال می-

 این همه راه اومده تورو ببینه ها!

 

 ینجاست! رویا نیست! خدای من!سروین ا

 کنی؟ کی بهت گفته من اینجام؟تو اینجا چیکار می-
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بینم صدایم بیش از اندازه بلند است! آنقدر که می

ورتش را پنهان چسبد و صستاره به سروین می

 زنم:گیرم و بلند تر داد میکند. از عصبانیت گر میمی

! من رضا گفته نه؟ دارم واسش. واسه جفتتون دارم-

آخرین بار بهت نگفتم نمیخوام ببینمت؟ یعنی اینقدر 

 شخصیت نداری که دنبالم راه نیفتی؟

 

بینم رنگ نگاهش در یک دهد! با آنکه میجوابم را نمی

شود، اما بی آنکه جوابم را چقدر تیره و تار میلحظه 

 گوید:بدهد، مقابل ستاره خم شده و با مهربانی می

 بیرون میمونی تا بیام پیشت؟قشنگِ خاله، چند لحظه -
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دهد. چه قدر موهای ستاره سرش را تند تند نگاه می

فرش زیبا هستند! وای... این دختر... این دختر خواهر 

 من است؟

 

شود دنبالش زده ام تا وقتی که از ما جدا می نگاه بهت

شود. چطور فراموش کرده بودم؟ او... خواهر کشیده می

 من است!

کردم چشمت به این بچه که می من رو بگو فکر-

کنی! یکم شعورت بخوره حداقل داد و هوار نمی

 رسه حفظ ظاهر کنی.می

 

شوند. هیچ خبری از دندان هایم روی هم کشیده می

خندانش نیست! تمام صورتش پر از خشم و نگاه 

ست و من... هیچوقت این را نخواسته ام! دلخوری
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کنارم باشد. من  اما... اما نباید اینجا باشد. نباید

توانم از این دختر بگذرم. هربار دیدنش، سست نمی

گیرد خودم را هم . کنارم که قرار میکندترم می

م که به خدا کنم، چه برسد به قول و قسفراموش می

 داده ام! 

 

آورد، نگاهش آید و همانطور انگشتش را باال میجلو می

 زند.صاعقه می

شخصیت هم دارم. دفعه ی من دنبال تو راه نیفتادم. -

مزش کن. شعور هم بعدی خواستی یه حرفی بزنی مزه 

رسه صداتو اینجوری پیش یه خوب چیزیه! فهمت نمی

سه؟ خدا خرو دید ترفهمی میبچه باال نبری؟ نمی

خواستی صدای گندتو شاخش نداد. بچه داشتی هم می

اینجوری ببری باال؟ فکر کردی خیلی صدات قشنگه 
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خوای منم داد بزنم ببینی ش رو سرت؟ میاندازیمی

 صدای کی گنده تره؟

 

 قندسیاه #

 636پارت#

 

زند انگار! چند لحظه ای کلمات راه قفل به دهانم می

خواهم یک چیزی بگویم، نند. تا میکخودشان را گم می

چشمانِ سیاه وحشی اش و اخم میان ابروهایش 

د من گذرکنند. چرا هر روز که میحواسم را پرت می

شوم و او جذاب تر و دلربا تر؟ پیر تر و فرسوده تر می

گیرد تا بتواند راحت تمرکز کنم؟ دلم چرا قلبم آرام نمی

خواهد! می خواهد! بوی تنش رابغل کردنش را می

 خواهد...نفس کشیدن میان موهایش را می
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برو. از همون راهی که اومدی، یک راست برگرد و -

 برو. به سالمت!

 

پایین آمده. آرام تر هم شده، اما از تلخی کالمم  صدایم

کم نشده! البته زمان زیادی ست که من تلخِ تلخِ تلخم! 

 قندک ندارم دیگر که شیرین باشم!

 

 زند. دهد و نیشخند میتاسف تکان می سروین سری از

کرد هنوز یه جو غیرت تو وجودت مونده رضا فکر می-

ول نکنی به امون که یه زن و دختر بچه رو تو جنگل 

خدا. برای همینم تا اینجا آوردمون و خودش برگشت. 

 کرد. ولی مثل اینکه بدجور اشتباه می
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بر می گردد و سمت ستاره می رود. همانطور که 

کشد، با دست دیگرش چمدانش را دنبال خودش می

دست ستاره را گرفته و راهش را برای دور شدن از من 

آورد! بی کند. دلم طاقت نمیو کلبه ام، به سمتی کج می

 گویم:اختیار با صدای بلندی تمسخر آمیز می

زنگ بزن به همون رضا که واسه خودش هر غلطی -

 ونه. خواسته کرده. بگو بیاد برتون گرد

 

بی آنکه سمتم بچرخد، پشت کرده به من و با قدم 

دارد، صدای بلندش را به هایی که پر حرص بر می

 رساند:گوشم می

گردیم. شما هم بمون م نکرده. خودمون بر میالز-

 توی کلبه ی گرم و نرمت!
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 لعنت به تو سروین! لعنت!

 

کنم. کفش هایم را برداشته و به سرعت به پا می

دارم و شتاب زده از کلبه بیرون کاپشنم را هم بر می

زنم. فاصله ی زیادی نگرفته اند و چند ثانیه بعد، در می

 رسم.شان میدیکیدوم به نزحالی که می

 وایسا... سروین... صبر کن!-

 

کشم. با گیرم مینفس نفس زنان بازویش را می

 گوید:چرخد و میحرص سمتم می

 چی میخوای؟ -
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گیرم و خیره به مسیر پر درخت، از چشمانش مینگاه 

 زنم:با لحنی نرم تر لب می

 شما برید تو کلبه، من میرم.-

 

 حرص دارد! سروین انگار بیش از اندازه

خواد به نه خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. نمی-

خودت زحمت بدی جناب. برای چی آواره بشی اصال؟ 

ه اینه باهامون شبیه مونیم. بهترما میریم هتلی جایی می

 جزامی ها برخورد بشه!

 

 کنم:اخم در هم می کشم و تیز نگاهش می

 چرا اینقدر چرت و پرت میگی؟-
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؟ یجوری از من و این بچه فاصله چرت و پرت میگم-

میگیری انگار مریضی واگیر داریم. این رفتار درسته؟ 

این رفتار با منی که تا اینجا اومدم برای درست کردن 

ی تو و خواهرت درسته؟ با این بچه که این همه  رابطه

 س و سردشه درسته؟ راه اومده و کلی خسته

اره، خواهم جوابش را بدهم که صدای مظلوم ستمی

 بندد.دهان جفتمان را می

خاله سروین تورو خدا دعوا نکنید. زنگ بزنیم به عمو -

 رضا بیاد دنبالمون. من اینجارو دوست ندارم.

 

 قندسیاه #

 637ارتپ#
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شود. به نگاه زهر دار سروین از چشمانم کنده نمی

خواهد خرخره ام را بجود! یادم رفته گمانم دلش می

 ست! نه ایبود این دختر بدجور کی

زنیم به عمو رضا. غیرت اون باشه خاله جان. زنگ می-

 از بعضیا خیلی بیشتره.

 

خلقم تنگ شده. عصبی و کالفه هم هستم اما با این 

کنم جواب سروین را با داد و فریاد حال، سعی می

 ندهم.

. برگرد برو تو خونه تا اینقدر دری وری نباف به هم-

 فرین دختر خوب!اون روی سگم باال نیومده. آ

 

زند. او هم ولوم صدایش را پایین به رویم پوزخند می

 کاهد.آورد اما از لحن کینه توزانه اش نمیتر می
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قت کردم تا اینجا اومدم. فکر می صد سال سیاه! حما-

کردم رو به رو شدنت با خواهرت یکم مغز معیوبتو به 

 کار بندازه بفهمی داری با زندگیت چیکار می کنی!

 

 غرم. زیر لب با نگاهی وحشی!یم

 حرف دهنتو بفهم سروین!-

هه! ببین کی داره اینو میگه. کسی که یکم پیش -

ال برده بود تا از صداشو برای یه زن و یه دختر بچه با

 خونش بندازتشون بیرون.

 

نه! این دختر انگار واقعا شمشیر را از رو بسته و قصد 

 کوتاه آمدن ندارد!
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دهم. به ستاره ی ترسیده گوش نمیدیگر به اراجیفش 

دانم لرزش بدن و چانه اش از و لرزانی که نمی

کنم. دلم در خودش جمع سرماست یا ترس، نگاه می

کند. حتی تم برای جلو رفتن ممانعت میشود و دسمی

کنم، به یاد ماهان و مادرش در صورتش هم که نگاه می

اهرم خواهم او را خوافتم. بعد من چطور میآسو می

 بدانم؟ چطور؟

 

کشد. قبل از آنکه سروینِ افسار مکثم زیاد طول نمی

پاره کرده دست دختر بچه ی لرزان را بگیرد و به 

شوم و بغلش ای ستاره خم میسمتی بکشد، جلوی پ

شود و شروع کنم. صدای اعتراض سروین بلند میمی

خواهد ستاره را از بغلم کند. میبه اراجیف بافتن می

گذارم. راهم را به سمت کلبه کج و من نمیبگیرد 
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است!  کنم و در این میان، تعجبم تنها از یک چیزمی

م دختری که بی هیچ ممانعت و ترسی، سرش را آرا

گذارد و دستش را دور گردنم روی شانه ام می

خورد! لحظه اندازد تا نیفتد. قلبم در سینه تکان میمی

لبه بر ای حتی قدم های محکمی که به سمت ک

شوند و نگاه مبهوتم روی ستاره داشتم آرام تر میمی

ماند. چطور اینقدر آرام به آغوشم چسبیده؟ نباید می

برمش بترسد؟ نباید برای یبرای آنکه دارم با خودم م

 پایین گذاشتنش تقال کند؟

 

زند، دوباره قدم هایم را با قلبی که عجیب و غریب می

جوابم را کنار بخشم و سوال های بی سرعت می

زنم. صدای قدم های سروین و حرف هایی که می

کند را از پشت سر می شنوم و پشتِ هم بارم می
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برای همین آرام دهم. شاید ستاره هم اهمیت نمی

آید و بیند سروین دارد دنبالش میاست! چون می

داند قرار است در یک کلبه ی . چون میرهایش نکرده

داند خطری از د. چون میگرم باشد و استراحت کن

کند. دلیلش برای اینطور از جانب من تهدیدش نمی

 گردنم آویزان شدن همین هاست دیگر، مگر نه؟

 :�🌺�قند سیاه

 یاه قندس#

 638پارت#

 

شوم. سمت تختم کنم و وارد میدر را با پا باز می

روم و ستاره را روی تخت یک نفره ای که شب ها می

گذارم. سپس بی آنکه نگرانِ درِ خوابم میبر رویش می

باز مانده ی کلبه باشم، چوب های داخل شومینه را جا 
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 شوم،کنم و وقتی از گُر گرفتنشان مطمئن میبه جا می

زنم. نگاهی به در بسته شده مقابل پای ستاره زانو می

کنم. کنم. به دختری که در را بسته هم نگاه مینمی

که پیش منِ دیوانه ی  آید. ستاره رادانستم که میمی

 گذارد!موجی تنها نمی

 

با اخم هایی که قطعا به این راحتی ها باز نخواهند شد، 

کنم و با تلخی نگاه میبه چکمه های پر از گِل ستاره 

 گویم:بی آنکه سروین را نگاه کنم می

خوره کفشاتو همون جلوی در لطفا اگه بهت بر  نمی-

 درشون بیار. 

 

ر آوردن کفش های ستاره می خودم هم مشغول د

کنم. نه شوم. در تمام مدت به هیچکدامشان نگاه نمی
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به ستاره ی ساکتی که روی تخت نشسته و پاهایش از 

آویزان است، نه به سروینی که اینبار زبان به تخت 

دهان گرفته و احتماال دارد کاری که گفتم را انجام 

نجا دهد. کار خودش را کرد! آخر مجبورم کرد ایمی

کنارشان قرار بگیرم. تا به حال هزار مرتبه این را گفته 

 دهد!ام که این دختر، شیطان را هم درس می

 شما از من بدتون میاد؟-

 

گشتانی که دارند بند های چکمه ی پای چپش را باز ان

مانند. نگاه ماتم باال کنند، خشک و بی حرکت میمی

ند. نشیآید و روی چشم های عسلی مظلومش میمی

چشمانش... شبیه به چشمان من هستند! چشمان من 

شبیه چشمان چه کسی ست؟ پدرم! چقدر از این 

 واقعیت بیزارم!
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 نه!-

 

ا به ستاره گفته و خیلی زود نگاهم خشک و سرد این ر

دزدم. چکمه اش را به سرعت از پایش در می را می

کشم. آورم و جوراب هایش را از پاهایش بیرون می

بلند شده و بعد از گذاشتن چکمه ها و سپس از جا 

جوراب هایش کنار در، ساکم در برداشته و مشغول 

ا شوم. همانطور که لباس هجمع کردن لباس هایم می

و وسایلم را از گوشه و کنار کلبه ی کوچکم جمع 

 گویم:کنم، خطاب به سروینِ خاموش شده میمی

توی یخچال کوچیکی که اون گوشه هست یه سری -

گذاشتم، نگاه کن اگه چیزی هست که بازم نیاز  چیزا

خوام برگردم تهران پس داری بگو بخرم. من می

ته فکر هرچی نیاز هست بگو قبل رفتنم بگیرم. الب
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زنم رضا بیاد کنم تا شب بمونید اینجا. زنگ مینمی

کنم برای شومینه واستون دنبالتون. چوب هم آماده می

بیرون نرید. در رو هم از ذارم. تا حد امکان از کلبه می

پشت ببندید و روی کسی باز نکنید. توی جنگل همه 

 جور آدمی پیدا میشه. 

 

ده، بی طاقت میان سروین که انگار بیش از اندازه شنی

 پرد:صحبت هایم می

 خرده فرمایشاتت تموم نشدن؟-

 

دهم و خودم را سرگرم جمع و جور جوابش را نمی

وین اما، باز هم طاقت دهم. سرکردن وسایل نشان می

 آورد.نمی
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کنی بری، ما اینجا وقتی جنابعالی داری جمع می-

 بمونیم چیکار؟ خب ما هم می گردیم دیگه.

 

  قندسیاه#

 639پارت#

 

دهم و بی اهمیت و لباس هایم را درون ساک جا می

 گویم:خونسرد می

زنم بیاد دنبالتون. نباید زیاد دور شده به رضا زنگ می-

 ک ساعت دیگه اینجاست.باشه. ی

خوای برگردی؟ ما هم با چه کاریه یزدان؟ مگه تو نمی-

 گردیم دیگه. مشکلت چیه؟تو بر می
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و نا آرام! نباید جوابش را اینقدر  کنم. کالفهنگاهش می

تلخ و گزنده بدهم، اما من واقعا حالم رو به راه نیست! 

آدم افسرده حوصله ی خودش را هم ندارد، چه برسد 

 بقیه! به

فهمی سروین؟ واضح نیست که واقعا خودت اینو نمی-

 دوست ندارم کنارت باشم؟

 

اینطور مات و توقع این جواب رک و صریح را ندارد که 

ماند؟ آخ! آخ از نگاه ناامید و دلخورش. آخ مبهوت می

 شوند!از لبهای زیبایی که با غم و حرص کج می

 . باشه. مثل همیشه، عین ترسو ها فرار کن-

 

شوند و حرص در صدایم اخم هایم عمیق می

 جوشد.می
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دیگه واقعا خیلی داری چرت و پرت میگی. کدوم -

خوام خوبه تو؟ چون نمیترس؟ چه ترسی؟ حالت 

 کنارم باشی ترسوام؟

 

لبخند مضحکانه اش لجاجت دارد. در حالی که گوشه 

ی تخت نشسته و پاهایش را روی زمین گذاشته، 

کشد و رو به منی که کمی و میصورتش را کمی جل

آنطرف تر و نزدیک به در روی دو زانو نشسته ام 

 گوید:می

که اینجایی  چرت و پرت؟ عزیزم تو همین االنشم-

بخاطر ترسو بودنته. از خونه و زندگی و شهرت و 

خانوادت و منو و رفیقت کندی و اومدی توی این دخمه 

ترسی. از آدما قایم شدی واسه چی؟ چون می

ترسی. چون آزارت دادن اومدی اینجا قایم شدی تا می
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دیگه نتونن بهت آسیبی بزنن. این اگه ترسو بودن 

 نیست پس چیه؟

 

کنم که به نقطه ی گذرد، احساس میه که میهر لحظ

شوم. کاش سروین جوش و فورانم نزدیک تر می

 دست از این کل کل بچگانه بکشد!

ا بشینه به جر و این بچه رو برداشتی آوردی اینجا ت-

 بحث منو تو گوش بده؟

ست. یاد بگیر اوال این بچه اسم داره. اسمشم ستاره-

نی، دوما اگه یادت از این به بعد اسمش رو صدا بز

کردی باشه چند دقیقه پیش تو بودی که داد و هوار می

خوای به من و ستاره رو ترسونده بودی. حاال خودت می

 باهات بحث کنم؟ یاد بدی که نباید پیشش بشینم
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فایده ندارد! حرف زدن با آرامش و مراعات، فایده 

 ندارد.

 

که  در را  شوم و همانطورعصبانی و کالفه از جا بلند می

 غرم:کنم میباز می

 پاشو بیا بیرون حرف بزنیم.-

 

 قندسیاه #

 640پارت#

 

هوا کامال روشن شده و سوز سرما کمی کاهش یافته. 

مه آلود است و انبوه درختان در گرچه که هوا همچنان 

مه غلیظ صبحگاهی گم شده اند. هر روز با دیدن این 
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ردم. البته کصحنه، احساس خوبی را درونم تجربه می

که این حس آنقدر گذرا بود که شاید به چند دقیقه 

کشید اما همین هم برای من کافی بود. اما حاال، نمی

ن مه زیباتر آنقدر عصبی ام، که دیدن جنگلی که در ای

ست، ذره ای از ضربان تند قلبم و از هر زمان دیگری

کند. درست نفس نفس زدن های عصبی ام کم نمی

 "منتظر جوابم"گوید ز پشت سر میوقتی سروین ا

سمتش چرخیده و خشمگین انگشت اشاره ام را 

 گیرم:سمتش می

تو... تو حق نداری به من بگی ترسو! حق نداری! -

 فهمیدی؟
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کند. زند و برایم با دلبری چشم باریک مید مینیشخن

لعنت به من و قلبِ نفهم و دیوانه ام که برای هر 

 شود.میحرکت این دختر زیر و رو 

خوای واسم حق و حقوق تعیین کنی؟ چه االن تو می-

 جالب! 

 سِروین! نذار دهن باز کنم و چیزایی رو که نباید بگم!-

 

کمی از من، صورتش  گذارد و با فاصله یقدم جلو می

دهد. چشمانش حاال پر از کینه را مقابل صورتم قرار می

 و حرص شده اند!

خوای بگی. حرفی داری اصال باز کن ببینم چی می-

دونی چیه یزدان؟ تو واقعا آدم بزدلی واسه زدن؟ می

هستی. تو حتی جرات نکردی بمونی پای دختری که 

 پس چیه؟  خواستیش. اگه این ترسو بودن نیست،می
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زنم و کنم. در حالی که نفس نفس میفقط نگاهش می

 سوزد.گلویم از بغض می

خوای بگی دیگه دوستم جواب بده خب. میها؟ -

نداشتی؟ خب اگه یهو از اون عشق افالطونی دست 

کشیدی و رسیدی به هیچ، باید بگم که عالوه بر ترسو 

 بودن، هوسباز و بی ثبات هم هستی.

 

 م از میان دندان هایم غرش کنم:توانتنها می

 حرف مفت نزن!-
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و بیرونم، از  زند. من از درونکند و لبخند میسر کج می

چشمانم، گوش هایم و نفس هایم آتش زبانه می کشد 

 کند؟ و او لبخند حواله ام می

دونم تلخه ولی واقعیته. حرف مفت نیست، واقعیته. می-

اتفاقی بیفته  گفتی هرکردی عاشقمی. میتو ادعا می

 کشی ازم.دست نمی

 

شکند و لبخندش درد را بغل صدا در گلویش می

 ش آرام بمانم. کاش دهانم باز نشود!گیرد. کامی

کردم داری قلبمو، روحمو، کردی حس مینگام که می-

کنی. با همین کارات منو عاشق کل وجودمو لمس می

 خودت کردی و منم... منم موندم پات. موندم یزدان!

 هر جوری تونستم موندم. 
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شوند. قلبم در مرز انفجار قرار چشمانش پر می

 گیرد!می

ستا، میگم که یادت بیاد. یادت بیاد که هروقت منت نی-

درد داشتی سنگ صبورت شدم. هروقت کمک خواستی 

امداد غیبی شدم برات. آخرین بارم که... اگه یادت 

رسیدی، باشه، سپر شدم واست. این حقم نبود! حاال ت

منو نخواستی یا هرچیز دیگه ای! ولی هرچی بود، این 

ردی و من هر کاری حقم نبود که بعد اینکه عاشقم ک

تونستم کردم واست، اینطوری دورم بندازی. که تا 

اومدم سمتت چشاتو ببندی و دهنتو باز کنی و بهم بگی 

من شخصیت ندارم و دنبالت راه افتادم. بهم بگی 

بینی؟ من کی ام شی. منو ببین! میخوام کنارم بانمی

یزدان؟ من سروینم. من دشمنت نیستم. من رو به 

. من همیشه تو تیم تو بودم. همیشه واسه روت نیستم

بینی که اینطوری وایسادی تو تو جنگیدم. منو چی می
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جنگی؟ با روم و چاقوتو گرفتی سمتم؟ با یارت می

 گفتی قندکم؟کسی که بهش می

 

 قندسیاه #

 641تپار#

 

جانم با کلمات غم آلود پر بغضش چنان درد می گیرد 

خواهم داد کنم. میکه از ته دل فریاد زدن را طلب می

بزنم سرش. داد بزنم و حرف های دلم را بیرون بریزم. 

آنقدر بلند حرف هایم را فریاد بکشم که تا همیشه در 

توانم! با درد آور ترین و ناتوان یادش بماند. اما نمی

 زنم:ن لحن ممکن، خیره در چشمانش لب میتری
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ی دونی که اینطوردونی از حال من؟ چی میتو چی می-

گیری و بهم میگی هوسباز، احساساتمو به سخره می

 ترسو، بی ثبات؟

 

توانم بگویم فاصله ای آید. حاال میکمی جلوتر می

میانمان نیست! شاید یک تیغه ی باریک، میان تن های 

 باشد. لرزانمان فاصله

زنی، تو بگو یزدان! تو بگو تا بدونم. وقتی حرف نمی-

 من باید از کجا بدونم ها؟

 

بلعم. نگاهم از چشمان پر ب گلویم را به سختی میآ

کند راحت بود برایم؟ شود. گمان میاشکش جدا نمی

 من روحم را جا گذاشته بودم!
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من قرار بود تو رو خوشبخت ترین دختر روی زمین -

 کنم...

 

 لرزد. چقدر ترحم انگیز شده ام!صدایم می

بزرگترین قرار بود کاری کنم همیشه بخندی. این -

 آرزوم بود!

 

 گیرد. تن صدایم اوج می

خواستم خواستم نذارم یه خش بیفته بهت! میمی-

 پناهت باشم.

 

ریزد و چانه ی توانم! وقتی اشکش فرو مینمی

نگاهش  توانملرزد، دیگر نمیکوچکش مظلومانه می
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چرخم و پشت به او، رو به جنگل پهناور با درد کنم. می

 زنم:داد می

هیچ کاری نکردم. من  من هیچ غلطی نکردم! مناما -

باعث شدم دردایی رو تحمل کنی که توی کل زندگیت 

شبیهشون رو تجربه نکرده بودی. من باعث شدم 

غمگین ترین دختر روی زمین بشی. زندگی کوفتی من، 

من، از تو یه دختر غمگین و آسیب دیده مشکالت 

 ساخته بود. 

 

بلندم در فضا می  صدای لرزانش میان فریاد های

 پیچد:

 اما من راضی بودم. -

 

 کشم:چرخم و سرش داد میسمتش می
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راضی به چی احمق؟ تو توی دستای من داشتی جون -

 دادی!می

 

شود! بدترین صحنه ی زندگی ام، پیش یادآوری ام می

شود و اشک، در چشمانم م به یاد آورده میچشمان

 جوشد.می

 تای من...تو اصال یادته چی شد؟ تو دس-

 

 گیرم.دستان لرزانم را مقابلش می

دادی. تو دستای من از تو همین دستا داشتی جون می-

هوش رفتی... چشات بسته شدن... من... من فکر 

کردی تموم شد... من فکر کردم مردی... من اون 

 فهمی؟.. مردم! میلحظه.
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 خواستی سروین؟ریزد. همین را میاشکم فرو می

جنگیدی. من من... داشتی با مرگ میتو... بخاطر -

موندی، مقصرش من باعث شدم... اگه تو زنده نمی

بودم! من قرار بود نذارم یه خش بیفته بهت، اونوقت 

همین من باعث شدم گلوله بخوری. همینجا... درست 

پاشید بیرون و من هیچ ینت خون میهمین قسمت س

 تونستم بکنم. هیچی!غلطی نمی

 

 قندسیاه #

 642تپار#
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کشم. دستم را محکم و سریع روی رد اشکم می

کند. سروین همچنان با درد و چانه ی لرزان نگاهم می

 بازد.بغضِ صدایم رنگ نمی

وقتی بردنت بیمارستان من تو بازداشت بودم. -

متری بشینی و زار ۴تاریک  فهمی توی یه فضایمی

بزنی و خدارو التماس کنی تا یکی اون سر شهر زنده 

دونی به هر سرباز و سرگرد و بمونه یعنی چی؟ می

بازپرسی التماس کنی تا یه خبر از عزیزت که 

دونی چه بالیی سرش اومده بهت بدن یعنی چی؟ نمی

من اینقدر ترسیده بودم از اینکه نکنه زنده نمونی، که 

ونجا تو بازداشتگاه به خدا قول دادم اگه زنده بمونی هم

 نیام سمتت...

 

 ترکد:کند، بغضش میهم باز می تا لب از
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اونوقت تو واقعا بخاطر قولت به خدا دست کشیدی از -

 من؟

 

 کشم.خندم و دست زیر بینی ام میتلخ می

کردم؟ تو خدای من بخاطر قولم به خدا، خدامو ول می-

 کردم؟!ستیدمت. چجوری ولت میپربودی! من می

 

 زند:با گریه و حرص داد می

 اما ولم کردی!-

 

 زنم:ثل خودش داد میم

 شدی!کنارم پژمرده می-
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مانند. چشمان مات مانده اش لب هایش نیمه باز می

لبالب از اشک اند. درست مثل چشمان منی که اشک از 

 ریزد.آنها پایین می

تونستم نم. دیگه نمیتونستم بهت آسیب بزدیگه نمی-

خواستی بمونی پیش منی باعث دردت باشم. بازم می

دگی ازم یه آدم غیر قابل تحمل ساخته بود؟ که افسر

بازم قرار بود بار مشکالت منو به دوش بکشی؟ باز 

اذیت بشی؟ غمگین بشی؟ بس نبود هرچی تو اون چند 

 ماه کشیدی؟

 

ک هایم شود و دستم، اشسیبک گلویم باال و پایین می

 کند.را پاک می

اینقدر بینی؟ من همین االنشم حال خوبی ندارم. می-

کنم. اینقدر بی ضعیف شدم که مثل بچه ها گریه می
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طاقت شدم که تا دیدمتون شروع کردم به داد و بیداد 

کردن. بعد تو به من میگی ولم کردی؟ من تورو ول 

نکردم. روح خودمو ول کردم. تو روحم بودی. جات 

شتم و جسمم رو برداشتم و رفتم تا حداقل تو گذا

 مش داشته باشی.حالت خوب بمونه. تا آرا

 

نگاهم را باالخره از صورت مظلوم اشک آلودش 

 چرخانم.گیرم و سرم را سمتی میمی

خوام کنارت باشم از ترسو بودنم االنم اگه نمی-

تونم ازت بگذرم وقتی اینقدر دونم نمینیست. می

خوام خودخواه بشم و تورو نگه دارم نزدیکمی. نمی

م. یک بار این کارو پیش خودم و بازم باعث آزارت باش

کردم. وقتی واسه اولین بار بهت اعتراف کردم، 

خوام خودخواه شدم. گفتم هرچی بشه مهم نیست. می
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هرطوری هست نگهت دارم پیش خودم. نتیجش 

ت و گذاشتن یه عالمه چیشد؟ برداشتن یه تیکه از ریه

استرس و اضطراب و حال بد واست. این دفعه دیگه 

کار دست جفتمون بده. پس خوام خودخواهیم نمی

دیگه لجبازی نکن سروین. دست ستاره رو بگیر و 

 کنم ازت!بردار و برو و دور من نپلک. خواهش می
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خورد. چانه سروین ذره ای از سر جایش تکان نمی

یفی دارد اما چشمانش دیگر اش هنوز هم لرز خف

تواند نگاه بارند. نه حرفی برای گفتن دارد و نه مینمی

توانستم این غمبارش را از چشمانم بگیرد. کاش می
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غمِ لعنتی را از چشمانش پاک کنم! اصال کاش می 

کنم تا دیگر برای  توانستم خودم را از مغزش پاک

 کند غصه نخورد! هرچی که به من ربط پیدا می

 

انگار دیگر هیچ حرفی با یکدیگر نداریم که اینطور 

ام و گفتم گفتهساکت شده ایم. انگار هرچه باید می

شنیده شنیده! من پرونده ی عشق هرچه باید می

بندم و سروین میانمان را درست در همین لحظه می

تنها نظاره گر باشد. چاره ای جز این مجبور است که 

ر وادار به ادامه ی این خواهد من را به زودارد؟ می

 رابطه کند؟

 

تنها چیزی که امکان دارد سروین بخواهد همچنان 

برایش بحث کند، ستاره است، اما او هیچ چیز از ستاره 
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گوید. نگاهی را که هزاران هزار حرف در خود جا نمی

چرخد. مقابل گیرد و میچشمانم می داده را باالخره از

دارد و کلبه بر می نگاه نا امیدم چند قدم به سمت

درست وقتی قلبِ زبان نفهمم برخالف عقل و زبانم به 

ایستد. کند که نرود، سروین میسروین التماس می

اندازد! با خودش فکر قلبم جشن و پایکوبی به راه می

ای متقاعد خواهد برکند که سروین همچنان میمی

کردنم بحث کند، اما مغزم به حالِ قلب بیچاره ام 

داند که سروین دیگر برای زنده کردن دد. میخنمی

 این رابطه هیچ تالشی نخواهد کرد. 

 

گذرند و درست وقتی دارم از شنیدن هر ثانیه ها می

افتد! سروین شوم، اتفاق عجیبی میحرفی ناامید می

دارد. قبل از بر می چرخد و به سرعت سمتم قدممی
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چنان آنکه بخواهم هرگونه عکس العملی نشان بدهم، 

اندازد که پاهایم چند قدم به خودش را در آغوشم می

شوند. دست های سروین با خشونت و عقب کشیده می

شوند و تنش قفل تنم حرص دور کمرم حلقه می

زند و آید! قلبم از شادی جیغ میشود. نفسم بند میمی

کند. سه ی سینه ام شروع به رقصیدن میدرون قف

ین و هوا مانده اند که باید دست هایم بالتکلیف میان زم

چه کنند؟ جوری سروین را در آغوشم بگیرند که 

دخترکِ چموش لجبازِ چسبیده به تنم نفس کشیدن را 

فراموش کند؟ یا او را طوری پس بزنند که دیگر 

 هیچوقت هوسِ بغل کردنم را نکند؟
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شود جلوی این دست مشخص است! چطور می تکلیف

وی این قلب را گرفت؟ شود جلهارا گرفت؟ چطور می

 شود جلوی یزدانِ دلتنگِ دیوانه را گرفت؟چطور می

 

کنم. محکم تر از همیشه. دلتنگ تر از بغلش می

همیشه. عاشق تر از همیشه. تنِ نحیفِ خوش بویش را 

نار گوشش فشارم و بینی ام را کدر آغوشم محکم می

کند و چسبانم. بغض دوباره در گلویم غل غل میمی

بندد. بوی سروینم را ت پلک هایم صف میاشک پش

دهد! من چطور از این دختر گذشتم؟ من چه کردم می

 با خودم؟

نکن اینکارو با خودت یزدان؛ نکن اینکارو با من؛ با -

 عشقمون!
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 پر از خواهش و تمنا جمالت را با بغض و به سختی

چیند. خدایا با التماس صدای این دختر چه کنار هم می

 خواهدش چه کنم؟بی که اینطور میکنم؟ با قل
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حلقه ی دستانش را دور کمرم محکم تر کرده و دست 

از بوییدن یقه ی تیشرتی که زیر کاپشنم پوشیده ام بر 

دارد. سرش را باال تر می کشد و بینی روی گردنم می

 آید. تیر آخرش کشنده ترین است!فرود می

کنی. هنوز تو توهم ار میفهمی داری چیکبخدا نمی-

کنی هنوزم قراره اتفاقی بیفته. . فکر میچند ماه پیشی
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چشاتو باز کن ببین یزدان. تموم شده! همه چی تموم 

 شده!

 

کشد و باز هم با بغض و التماس عمیق گردنم را بو می

 زند.حرف می

یاه تو زندانه. تا چند وقت دیگه اعدام میشه. قندس-

ون رو هم گرفتن. بقیشونم خیلی از اعضا باندش

شناسایی شدن. تو هم قراره یه شغل آزاد داشته باشی 

به دور از هرگونه تنش و نگرانی ای. هیچ خطری 

نیست. بفهم اینو! بفهم که دیگه قرار نیست از جانب 

بفهم که دیگه  تو و زندگیت، خطری منو تهدید کنه.

 هیچ مشکلی نیست!

 

 ترسم!یترسم! عجیب مدست خودم نیست! می
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 تونی تحمل کنی!شرایط روحیم خیلی وخیمه. تو نمی-

شی. من کنارت باشم زود باور کن خیلی زود خوب می-

شی. اگه االن جامون برعکس بود تو منو رو به راه می

من  کردی بری؟ نه! بعد ازبا حال وخیم روحیم ول می

چجوری توقع داری بذارمت برم؟ با هم از پسش بر 

کنیم. به خدا که اگه االن درستش میمیایم یزدان. 

بذارم و برم و دیگه پشت سرمم نگاه نکنم، چند سال 

خوری که چرا امروز گذاشتی برم. که بعد حسرت می

چرا نذاشتی این رابطه رو درستش کنیم. مگه خدا چند 

ذاره تو و عشق واقعی رو میکنه بار به یکی رو می

که عاشقیم  زندگیش؟ اگه این بار اول و آخری باشه

تونی خودتو ببخشی که همچین چیزی رو چی؟ بعدا می

 ازمون گرفتی؟
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کاش حرف نزنی سروین! کاش من را از تصمیماتم 

 منصرف نکنی!

با عذابِ اینکه هربار باهات لج خلقی کردم و دلتو -

 شکستم چیکار کنم؟

این بهونه هارو واسه منی که می شناسمت نیار. تو که -

کنی! نیم ساعت پیش داد یهمیشه کج خلقی نم

زدی سرم ولی االن محکم بغلم کردی. اگه دردی می

شی درمونش. یه مدتی اینجوری هم بدی خودت می

کنیم تا حالت بهتر بشه. تا بشی همون یزدانی سر می

کرد. ری میرفتم رو مخش و همش صبوکه کلی می

 دادم؟ یادته چقدر حرصت می

 

 خندد.م میکشد و آرابینی اش را باال می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تونی همه ی حرص دادنامو تالفی کنی. اصال االن می-

ایندفعه تو هی حرص بده من هی مدارا کنم. ها؟ نظرت 

 چیه؟

 خاله سروین آشتی کردین؟-

 

پراند. سروین صدای بچگانه ای هر دویمان را از جا می

گردد. شود و سمت صدا بر میآغوشم کنده میاز 

 کند.یستاره با نیش باز نگاهمان م

 

سروین نگاهی پر از شیطنت به چشمان محتاجم 

اندازد و با لحنی معنا دار و لبخندی مرموز خطاب به می

 گوید:ستاره می

. آشتی کردیم. فعال سه تایی همینجا آره عزیزم-

 مونیم.می
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 غرم:زیر لب می

 سروین!-

 

 کشد و مقابلصورت پر از لبخندش را جلوتر می

دهد. چشمانش از گریه هنوز سرخند صورتم قرار می

اما غم از چشم هایش فرار کرده. این دختر دستم را 

 خوانده! فهمیده که راه فراری از او ندارم!

 مونیم دیگه! جز اینه مگه؟جانِ سروین؟ می-
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 کنم.اخم می

ه نفری تو کلبه ی به این کوچیکی؟ اصال من مگه س-

 دوزی؟بری و میمی قبول کردم که واسه خودت

 

دهد. کند و تکان میدست در موهای بلند شده ام می

گیرم و با حرص و کالفگی، محکم دستش را در هوا می

خندد! اخم هایم یک آن زنم. غش غش میصدایش می

ویر دنیا را شکار شوند و چشمانم زیباترین تصباز می

 کنند. کاش زمان بایستد و او فقط بخندد! می

اخم کنی و حرص بخوری ما بازم اینجا  هرچقدر-

مونیم آقا یزدان. بعدشم قرار نیست همش تو کلبه می

باشیم که! فقط واسه خواب میریم توش. اینجارو ببین 

. آتیش چقدر قشنگه! همینجا جا میندازیم و میشینیم
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زنیم و بازی پزیم. حرف میم و غذا میکنیروشن می

 . مگه نه ستاره؟کنیممی

 

 گوید:آید و ذوق زده میدوان دوان سمتمان می ستاره

 خوام!خاله من تمشک جنگلی می-

 

 دانم بخندم یا گریه کنم!نمی

 خواد.بفرما. این وسط اینم تمشک می-

 

خندد و همانطور که با حرص قربان صدقه سروین می

رود، روی کمر خم ستاره و شیرینی زبانی اش میی 

 نم:زشود تا بغلش کند. تشر میمی
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کنی سروین؟ سنگینه. واسه چی بغلش چیکار می-

 کنی؟می

 

ستاره به بغل، کمر صاف کرده و چپ چپ نگاهم 

کند. ستاره نیز به رویم اخم کرده و بعد، خیره به می

 گوید:سروین می

بده؟ من بغلتو دوس دارم خاله! چرا اینقدر با من -

 دوس داره فقط خودش بغلت کنه؟

 

گردانم تا خنده ام را شان برمیسرم را به سمت مخالف

 زند. نبینند. سروین اما آزادانه و یکهو زیر خنده می

آره خاله. حسوده. به رابطه ی بین من و تو حسادت -

کنه. آخه من تورو بیشتر از اون دوست دارم. واسه می

ین چشم نداره ببینه. قربون چشای خوشگلت بشم هم
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واست  خوای خاله؟ یزدان میرهالهی! تمشک می

 میخره. 

 

کنم. برایم با شیطنت چشمک چپ چپ نگاهش می

رود چرخد و سمت کلبه میزند و همانطور که میمی

 گوید:می

کنیم و یه ذره تا من و ستاره لباسامون رو عوض می-

حمت یه غذایی درست کن. تو کنیم، بی زاستراحت می

این نیم ساعته که استقبالت از مهمونات افتضاح بوده، 

 اقل از اینجا به بعدش ناامیدم نکن.ال
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 سروین#

 

 واقعا باورت نشده بود که دوست داشتنم دروغ بوده؟-

 

پرسم که در تالش است این سوال را در حالی از او می

به پا کرده، روشن نگه دارد. با آتش کم جانی را که 

کند و سرش را شنیدن سوالم اما، ثانیه ای مکث می

کشد. نگاهش گنگ است. به گمانم سوالم را بد اال میب

 پرسیده ام!

وقتی تیر خورده بودم بهم گفتی. گفتی به عشقت -

 شک نکردم. واقعا شک نکرده بودی؟

 چرا کردم!-
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که دهانم به کل بسته  دهد،آنقدر محکم و تند جواب می

شود! پتوی نازک مسافرتی که روی شانه هایم می

گیرم و نگاه ناامیدم را به تر بغل میانداخته ام محکم 

کنم. جایی که ستاره، با فاصله سمت دیگری روانه می

ای چندین متری از ما ایستاده و در تالش است با 

وزد، بادبادکی که از تهران همراه نسیم آرامی که می

 خودش آورده، به هوا بفرستد. 

این بچه صاحاب نداره که برداشتی با خودت -

 فرت؟آوردیش مسا

 

همچنان سرگرم شعله ور کردن آتش است. لحن 

ست، اما صدایش معمولی و به دور از هرگونه پرخاشی
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بی  "بچه"توانم نسبت به واژه ی با این حال نمی

 م!تفاوت باش

 چرا اسمشو نمیگی؟ صداش بزن ستاره.-

 

بی آنکه نیم نگاهی سمتم بیندازد، همانطور که روی 

وبی به آتش اضافه پاهایش نیم خیز است، تکه چ

 دهد:کند و خشک و سرد جواب میمی

اسمشو که میگم یادم میاد برادرش کیه، باباش کیه، -

مادرش کیه، عامل هرچی در به دریه کیه، اصال من 

بذار حاال که اینجاست فراموش کنم این بچه به  کیم!

 کنه. اینطوری حالم بهتره.کیا ربط پیدا می
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رسد. راهِ جا باز ه ستاره مینگاه غبار آلودم دوباره ب

تواند در کردن در دل یزدان چیست؟ ستاره چطور می

 دلِ سیاه شده ی مرد پیش رویم جا شود؟

 نگفتی!-

 

ای آتش جان بیشتری کنم. شعله هدوباره نگاهش می

گرفته اند و یزدان کمی عقب تر، درست آن طرف آتش 

اال نشیند. زانو هایش را درست مثل من ببه پا شده می

کند. نگاهم به رگ های آورده و در شکمش جمع میمی

برجسته و جذاب دستانی که در زانوهایش حلقه 

 خورند. شود گره میمی

 پیش پدر بزرگ و مادر بزرگشه.-

 

 ندسیاه ق#
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 647پارت#

 

شنوم نگاه از دستانش صدای نیشخندش را که می

کند کدام پدر گیرم. حتما دارد با خودش فکر میمی

 گ و مادر بزرگ؟بزر

دونن قرار بود بیایم پیش تو. از خداشون بود که می-

کنن تو اگه با ستاره ستاره رو بیارم پیشت. گمون می

هرش بیان خوب بشی رضایت میدی که کتایون و شو

 بیرون.

 

 گیرد.نیشخندش قوت بیشتری می

 پس بگو! سالم گرگ بی طمع نیست!-
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اندازم و ستاره حرفی ندارم در جوابش! شانه باال می

ای را که همچنان با بادبادکش درگیر است صدا 

 زنم.می

ستاره؟ ولش کن خاله. فردا اگه باد گرفت با هم -

 کنیم. هواش می

 

دهد و همچنان با قرقره و بادباکش ستاره اهمیت نمی

رود. بی اختیار برای باال رفتن و پرواز کردن کلنجار می

تی که در این سن با شوم. با وجود مشکالخیره اش می

ها کند، اما کوچک ترین چیز آنها دست و پنجه نرم می

زنند و او را از بزرگترین دلخوشی ها را برایش رقم می

کنند. برای همین است ست دور میهرچه غم و ناراحتی

 گویم بچه ها زیباترین دنیا را دارند!که همیشه می

 خوندم!دردتو از چشمات می-
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کشد. سر را از هپروت بیرون می صدای یزدان من

کنم. نه اش میچرخانم و نگاه گیج و متعجبم را روامی

انعکاس شعله های آتش، عسلی های براقش را 

 مجذوب کننده کرده اند.

 

گیرد و با چوبی که در دست دارد نگاه از چشمانم می

 شود.مشغول جا به جا کردن چوب های درون آتش می

زدن که خوای، چشمات داد میشبی که گفتی منو نمی-

فرداش خواد بغلت بگیرم و نذارم بری. حتی دلت می

که توی بیمارستان با علی دیدمتون، یه جوری نگام 

زدن کردی که قلبم لرزید. بازم چشمات داشتن داد می

که بیا و نجاتم بده. توی تموم اون مدت، همش یه 

 گفت اشتباه شده. آخه تو...چیزی ته دلم می
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چرخاند. چشم گیرد و گردن میهش را از نگاهم مینگا

وب آفتاب هم زیباست به جنگلی که حتی در غر

 دهد:لرزاند ادامه میدوزد و با لحنی که دلم را میمی

آخه تو خیلی دوسم داشتی! این رو هم همیشه -

کردم همه ی گفتن. چجوری باور میچشمات می

 حرفای چشمات دروغ بودن؟

 

 درد و لذت! عشق مگر همین نیست؟ حسی دارم مابین

 

 قندسیاه #

 648پارت#
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 بهت چی گفتم؟یادته یه بار -

 

 دهم:کند و من ادامه میگرفته و غمگین می

زنی باهام، خوندن حرفات از گفتم وقتی حرف نمی-

زدی و نگاهات خیلی سختن. آخه تو باهام حرف نمی

دونستم راه خوندن حرفای دلت از نگاهات منم نمی

یه. تو ولی همیشه بلد بودی. بلد بودی چجوری چ

وی هر زمانی باید چیکار دونستی تخوشحالم کنی. می

دونستی چجوری خواد. میدونی دلم چی میکنی. می

 آروم میشم...

 

کند. با دقت به کلمه به کلمه ی حرف هایم گوش می

 بی آنکه پلک بزند!
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یکم دیر شده ولی فکر کنم منم دیگه یاد گرفتم -

یزدان، آخه صبح که بهم گفتی برو، من فهمیدم که 

غلت کنم! از چشمات خوندم. خواد بمونم و بدلت می

 واسه همینم لحظه ی آخر برگشتم و بغلت کردم! 

 

توانم لبخندی هر چند محو روی توانم! میباالخره می

لب هایش بیاورم و قلبم... نگویم از قلبم که با دیدن 

 کند!وانه وار تپیدن میلبخندش چطور شروع به دی

 من شنیدم عشق همینه ها!-

 

محوش، در مقابل لحن شیطنت بارم با همان لبخند 

 کند.چشم باریک می

 عشق؟-
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دونی باید چیکار اوهوم. میگن اگه عاشق باشی می-

کنی. معشوقت وقتی ناراحته، وقتی خوشحاله، وقتی 

تنهاست، وقتی نیاز به کمک داره، وقتی دلش گرفته و 

دونی که بهترین کار الصه توی هر وقت دیگه ای، میخ

 ممکن چیه!

 

 خندند!حاال نه تنها لب هایش، بلکه چشمانش هم می

دونم که توی هر پس یعنی میگی من عاشقم و می-

 لحظه ای باید چیکار کنم نه؟

 

کنم و شیطنت صدایم را شدت سرم را باال و پایین می

 بخشم.می

 اوهوم. دقیقا!-
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 حله!خب پس. -

 

 گویم:مشکوک و با لبخند می

الن؟ داری نقشه وایسا ببینم. منظورت چیه ا-

 خوای چیکار کنی آقا یزدان؟کشی؟ میمی

 

شود. همانطور که سمت دهد و از جا بلند میابرو باال می

 گوید:رود میکلبه می

 من برم یه چیزی بیارم واسه شام آماده کنیم. -

 

 ن یعنی:دهد و ایجواب سوالم را نمی

 "بیش از این فوضولی نکن سروین!"
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 قندسیاه #

 649پارت#

 

کنیم. کلبه ی شب بعد از شام، مشکل خوابیدن پیدا می

یزدان کوچک است و یزدان اصرار دارد بیرون از کلبه 

برای خودش چادر بزند. جا برای هر سه نفرمان هست 

دانم فهمم! با آنکه میفهمم و نمیو دردش را می

شود، اما وقتی ه سحر هوا خیلی سرد مینزدیک ب

آیم با دلخوری همراه با ستاره بینم از پسش بر نمیمی

 بندم.روم و در را پشت سرمان میبه کلبه می

 

کشد تا یزدان به اتاق بیاید. من در دقایقی طول می

حال درست کردن جای ستاره هستم و خودم را بی 

بی حرکت  دهم. از سکوت وتوجه به یزدان نشان می
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خواهد چیزی بگوید. با آنکه فهمم که میبودنش می

به او روی تختش نشسته ام، اما سنگینی  پشت

 کنم.نگاهش را احساس می

 

بالشت کوچکی که برای ستاره در چمدان گذاشته بودم 

گذارم را به جای بالشت یزدان که روی تخت است می

تش سپس بی آنکه سم دارم.و بالشت یزدان را بر می

گیرم و به بچرخم، بالشتش را به سمت عقب می

 گویم:میسردی 

 بگیر بالشتت رو.-

 

کشد تا بالشت از دستم کشیده چند لحظه ای طول می

خوابد و من پتوی یزدان را شود. ستاره روی تخت می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دهم. سپس بوسه ای روی تا زیر چانه اش باال می

 گویم:گذارم و بی حوصله میشقیقه اش می

 ب عزیزم.بخوا-

 خاله؟-

 

 کنم. چشمانش مظلوم اند!نگاهش می

 ناراحتی خاله؟-

 

 زنم.لبخند می

 نه قربونت برم ناراحت چرا؟-

چون که عمو نمیاد پیشت بخوابه. از اون موقع که -

کنی خواد بیرون چادر بزنه اخم کردی. اخم میگفت می

 من ناراحت میشم خاله سروین.
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گیرم تا خنده ای که سرم را درست مخالف یزدان می

ند! خدا لعنتت نکند بچه! در مرز انفجار قرار دارد را نبی

 کنند؟این فکر ها چطور به مغزت خطور می

 می خندی خاله جونم؟-

 

وای خدایا! وای! همین حاالست که خودم را تکه تکه 

خندد؟ این صدای ریز ریز خنده از کنم! یزدان دارد می

 یزدان است؟

 

کشم و رای ستاره خط و نشان میبا چشم و ابرو ب

 گویم:جدی میاینبار بدون لبخند و 
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خوایم اینقدر سوال نپرس. بخواب ببینم. فردا می-

تونیم بریم از تمشک بریم بازار. دیر بیدار شی نمی

 جنگلی هم خبری نیست. فهمیدی؟

 

دهد و چشمانش را سرش را با ترس تند تند تکان می

زنم. شیرین لبخند می فشارد. بی ارادهروی هم می

ا ماهان هم برج بودنش که به یزدان نرفته! قطع

زهرماری ست شبیه به یزدان! به گمانم آسوی معروف 

دلبری بوده برای خودش که دخترش هم اینقدر عسل 

 است.

 

 قندسیاه #

 650پارت#
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شوم و بی توجه به یزدان، بالشت کوچکم از جا بلند می

ز یک پتوی مسافرتی گذارم. به جرا روی زمین می

کردم م و گمان مینازک، پتویی با خودم نیاورده بود

شود. یزدانی یزدان قطعا در خانه اش یک پتو پیدا می

که گمان نکنم به جز پتویی که روی ستاره کشیده ام، 

 پتوی دیگری داشته باشد!

 میشه این رو خاموش کنی؟-

 

و به چراغ کم نوری که یزدان به سقف آویزانش کرده 

کنم. میکند اشاره آید با باطری کار میبه نظر می

کنم و او که انگار کالفه شده با همچنان نگاهش نمی

 گوید:حرص می

 گردنت درد گرفت اینقدر گرفتیش پایین.-
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 گذارم.دهم و سرم را روی بالشت میاهمیتی نمی

لرزی. خوای بخوابی؟ تا صبح از سرما میاینطوری می-

 پتوی خودت کو؟

 

 خدایا صبر بده!

 

نم و باالجبار نگاهش نشیبا عصبانیت سر جایم می

 دهم:کنم. پچ پچ کنان جواب میمی

کنی؟ این خوای بیدارش میستاره خوابیده. می-

چراغتو بردار برو دیگه. پتوم هم بیرون مونده. تو 

تونی ازش استفاده کنی که یوقت تا صبح قندیل می

 نبندی اون بیرون!
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دهد که رف و متاسفش را آنقدر ادامه مینگاه پر ح

شوم. دوباره سر جایم و پشت به او تر می کالفه

شوم، طبق خوابم و همانطور که در خودم جمع میمی

عادتم یک دستم را زیر لپم و دست دیگرم را میان دو 

 گذارم.زانویم می

 

شاید یک دقیقه ای طول بکشد تا یزدان دست از 

آید که بردارد. صداهایی میایستادن و کاری نکردن 

دارد. چند لحظه وسایلش را برمی دهد داردنشان می

بعد، چراغ نیز خاموش می شود و صدای بسته شده در 

 رسد.کلبه به گوش هایم می

 

کنم. گاهی با تاریک شدن کلبه، احساس بدی پیدا می

شنوم و گاهی صداهای عجیبی صدای هوهوی باد را می
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چیست. یزدان شب ها در این کلبه، دانم از را که نمی

 ترسد؟میتک و تنها ن

 

خورم گذرد و چقدر در جایم وول میدانم چقدر مینمی

شوند. پلک هایم که روی که کم کم چشمانم گرم می

روند، در میان خواب و بیداری احساس سرما هم می

کنم و سر جایم گیرد. چشم باز میگریبانم را می

چرخانم و لودم را در اطرافم مینشینم. نگاه خوابامی

شوم. گیرم از جا بلند میالشتم را بغل میهمانطور که ب

گزینم و همانجا جایی را نزدیک تر به شومینه بر می

 کشم.دراز می

 

اینبار که سرمای بدنم کمتر شده، زودتر از قبل پلک 

 روم.افتند و به عالم بی خبری فرو میهایم روی هم می
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 قندسیاه #

 651ارتپ#

 

یکهو و ترسیده با حس کشیده شدن چیزی روی تنم، 

پرم. هین بلند و باال پریدن بی مقدمه ی تنم، از جا می

کشد یزدانی را که کنارم نشسته و دارد روی تنم پتو می

ترساند. این را از عقب کشیدن تن و باال پریدن می

. به سرعت انگشت روی لبش فهممشانه هایش می

 زند:میگذاشته و پچ 

 هیس، منم!-
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کوبد. نورِ کمِ چراغ قهوه اش که روی میقلبم محکم 

توانم به زمین گذاشته، به سمت دیگری ست و نمی

خوبی صورتش را ببینم. با نفس هایی منقطع، درست 

 زنم:مثل خودش پچ پچ کنان لب می

 زهرم ترکید! دیوونه شدی؟ -

 

 او بر خالف منِ ترسیده و عصبی، آرام است!

ه. بدون پتو ممکن دو ساعت دیگه هوا خیلی سرد میش-

 بود سرما بخوری.

 

کند. محو لحن نگران و چند ثانیه ای زبانم قفل می

گذارد شوم. لعنت به این تاریکی که نمیآرامش می

 نگاهش را ببینم!
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 زنم.خواهد پتو را رویم بکشد پس میدستی که می

 زنی!. یخ میخوام. پاشو برو. بیرون که سرد ترهنمی-

 نگران نباش. لجبازی هم نکن.کیسه خواب دارم. -

 

توانند در این تاریکی که حتی چشم فقط دو احمق می

 بیند بشینند و پچ پچ کنان کل کل کنند!چشم را نمی

با کیسه خواب هم سردت میشه. لطفا اینو بردار و ببر -

بیرون و اینقدر رو مخ من نرو. االن ستاره رو هم بیدار 

 کنی! یم

 دوست داری برم؟-
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گوید؟ من که شوند. چه مییم به هم دوخته میلب ها

 هزار مرتبه گفتم در کلبه بخواب.

دیوونه شدی؟ خودت دوست داشتی بیرون بخوابی. -

 مگه من بهت گفتم؟

 

 این آرامش لحنش برای چیست؟

تو کاری به ایناش نداشته باش. دوست داری برم -

 بیرون یا اینجا باشم؟

 

 یزدان قطعا دیوانه شده!

خوام اینجا بخوابی. مگه باهات ومه که میخب معل-

 دشمنی دارم که بخوام اذیت شی؟

 میذاری کنارت بخوابم؟-
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تپش های محکم قلبم اینبار از ترس نیست! یزدان تو 

 چه مرگت شده؟ 

 

شود که یزدان جوابش را مکثم آنقدر طوالنی می

 ت نیست!گیرد. جوابی که چندان هم درسمی

 

پتویی که روی پایم کشیده بزند، بی آنکه دست به 

شود. نمی چراغ قوه اش را برداشته و نیم خیز می

 خواهم!خواهم برود! نمی

 نرو. بمون پیشم!-

 

 قندسیاه #
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صدایم آنقدر ضعیف است که مطمئن نیستم شنیده 

فهمم که شنیده! باشد، اما با بی حرکت ماندنش، می

م ایستاده. بی حرکت و صاف، باالی سر همانطور

گذارم و پایین انگشتان کوچکم را در دستش می

 کشم.می

 بشین!-

 

کند و با تاخیر و تردید، چراغ قوه اش را خاموش می

کشم تا نشیند. خودم را کمی روی زمین جلوتر میمی

 صدایم را راحت تر بشنود.

 برو بالشتت رو بردار بیا اینجا پیشم بخواب.-
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 کنی!ناامنی میکنم اینجوری احساس حس می-

 

کنم یزدان از دیار قصه هاست! گاهی احساس می

دانی آنجایی که همه چیز زیباست. آنقدر زیبا که می

 محال است واقعی باشد!

 

توانم صورتم را جلو بکشم و محکم در جوابش، تنها می

خواهد و با حرص، صورتش را ببوسم. گاهی دلم می

 دن هایش بمیرم!برای خوب بو

ه اندازه ی کنارت واسم امن نیستم. هنوز هیچ جا ب-

 اینو نفهمیدی دیوونه؟

 دونی امشب اولین شبیه که بعد از چند ماه آرومم؟می-
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 بازد. بمیرم برایت!لبخندم رنگ می

صبح داد زدم سرتا، ولی االن میگم کاش زودتر -

 اومدی.می

 

د، به چنین مرد یزدانِ من چطور از آن مرد مغرور و سر

نجوری تبدیل شده؟ کسی که وقتی حرف مظلوم و ر

توانستی در مقابل لحن پر ابهت و محکمش زد، نمیمی

لرزد که فقط جیک بزنی، حاال صدایش به حدی می

دوست داری بغلش کنی و بگویی آرام باش! تمام غصه 

 هایت به جانِ من! تو فقط آرام باش!

کردم آرزو می من هرشب داشتم جای بغلت، مرگ-

 اومدی. خیلی سخت بود!ش زودتر میسِروین. کا
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کشم و توانم شنونده باشم! خودم را جلو میدیگر نمی

کنم. دست هایم را دور شانه و محکم بغلش می

شود خودم را به کنم و تا جایی که میگردنش حلقه می

. ضربان محکم قلبش را احساس چسبانمآغوشش می

گذارم. مردِ رنج میروی شانه اش کنم و بوسه ای می

 دیده ی من!

 دیر اومدم ولی باالخره اومدم. -

 

شوند. بغضش دستانش با دلتنگی دور کمرم حلقه می

 کند. صدایش، حلقه ی دستانم را تنگ تر می

 هیچوقت دیگه نرو. باشه؟-

 

توانم سرم را تکان بدهم و بوسه ی دیگری تنها می

 روی گردنش بگذارم. 



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

مانیم، از آغوشش کنده ت میدر همان حال کمی که

کند. بالشتم را شوم. یزدان اما بی رغبت رهایم میمی

 زنم:و پچ می کنمصاف می

 بیا بخوابیم.-

برم چادر و وسایلم رو جمع کنم، بالشتم رو هم بیارم. -

 بعدش میام.

 

 قندسیاه #

 653پارت#

 

گردد و کنارم جا کمی بعد بالشت به دست بر می

گیرد. برای آنکه پتو روی جفتمان رو بگیرد باید  می
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کشم و در نزدیک تر به او باشم. خودم را جلوتر می

حالی که میانمان فاصله ای بیشتر از چند سانتی متر 

 کشم. نیست، پتو را تا زیر گردنش باال می

 جات راحته؟-

 دی؟باز مامان بزرگ ش-

 

چشمانش بینم اما خندم. صورتش را در تاریکی نمیمی

 زنند!برق می

خاصیت عشقه! از اینکه حواسم بهت باشه حس -

 خوبی دارم.

 

نشستن انگشتانش روی صورتم نطقم را کور و قلبم را 

 کند!دیوانه می
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زدیا. غروبی حرفای دیگه ای هم راجب عشق می-

 و این حرفا...دونه باید چیکار کنه اینکه عاشق می

 

 کنم.خنده ام را کنترل می

 ؟منظور-

گفتی. مثال من خوام بگم که درست میهیچی فقط می-

دونم باید چجوری بخورمت که هوس نکنی االن می

 اینقدر زبون بریزی!

 

دلضعفه ی لعنتی ام را پشت ضربه ی آرامی که به 

 کنم.زنم پنهان میلپش می

یزدان! نذار بندازمت بیرونا. بگیر کنی آقا شما بیجا می-

 بخواب!
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 رش، شوخ و پر از خنده است.صدای پچ پچ وا

باالخره یه روزی این صبوری منم تموم میشه خب! -

یه روزی خانم خونه ی یزدان میشی که. اون موقع هم 

 خوای از خونه ی خودم بندازیم بیرون؟می

 

 اگر گذاشت قلبِ بیچاره ام آرام بگیرد!

 اون روز! فعال بخواب پسر خوب. آفرین!  حاال تا-

 سِروین؟-

 

 کند! ایم میجدی صد

 جون سروین؟-
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از اینجا بودنت خوشحالم، اما اینکه خودم نتونستم -

کنه. من نباید منتظر حال خودمو خوب کنم، عصبیم می

فهمی چی شدم تا از این مرحله رد شم. میاومدنت می

 میگم؟

 

آدمها در هیچ زمانی  گوید!فهمم! درست میخوب می

و آنها را از منجالب  نباید منتظر بمانند تا یک نفر بیاید

بیرون بکشند. باید فقط به خودشان تکیه کنند. فقط و 

 فقط خودشان!

 از اینکه اینقدر ضعیف شدم متنفرم!-

هیس! تو اندازه کافی قوی بودی یزدان. چیزایی رو از -

تونست سر گذروندی که هر کس دیگه ای بود نمی

 تحمل کنه. حق نداری خودت رو سرزنش کنی!
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گیرم. روی ته ست که میش تنها جوابیبرق چشمان

کنم و با ریشش را با انگشت شست نوازش می

 زنم:مهربانی لب می

دیگه به این چیزا فکر نکن. اصال دیگه به هیچی فکر -

نکن. نیمی از حالِ بدِ ما آدما بخاطر فکرای بیخودیه که 

مون بهشون پر و بال میدیم. بخواب عزیزِ توی مغز

 دا روز قشنگیه!دلم. بخواب که فر

 

 قندسیاه #

 654پارت#

 

کشد و با چمدان سنگین و بزرگم را داخل اتاق می

 زند:بارد لب میچهره و لحنی که از آن خستگی می
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 برم خریدارو هم از توی ماشین بیارم، میام.-

 یزدان؟-

 

در این هتل لوکس رزرو کرده خواهد از اتاقی که می

انم بی حرکت خارج شود که با شنیدن اسمش از زب

دانم چرخد. اخم دارد! اخمی که میماند و سمتم میمی

 ست!از سر خستگی

ولی من و ستاره کلبه ی خودت رو بیشتر از اینجا -

 دوست داشتیما!

 

امروز مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای و انبار 

بار را باال پایین کردیم و یک خرید حسابی میوه و تره 

یم دوباره به محل زندگی یزدان و کردیم. وقتی خواست

کلبه ی نقلی دوست داشتنی اش برگردیم، پایش را در 
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یک کفش کرد که فقط برای جمع کردن وسایلمان 

گردیم. حرفش یک کالم بود! اینکه چند روز باقی برمی

 ل راحت بگذرانیم.مانده از این مسافرت را در یک هت

 

هش ایستد. نگاآید و نزدیک به من میسمتم می

دانم گشت و گذارِ امروز چقدر مهربان است! با آنکه می

 روی اعصابش رفته!

 

کند نیم به ستاره ای که روی تختِ دو نفره بپر بپر می

نگاهی کرده و با شنیدن صدای یزدان دوباره خیره به 

 .شومچهره ی دوست داشتنی اش می

دونم دوست داشتید. اما این رو توی ماشین منم می-

 به گفتم که اونجا هیچ امکاناتی نداشت. هزار مرت
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دزدد. با کشد و نگاهش را میدست روی ته ریشش می

 گوید:تردید می

واست راحت بود که توی دستشویی به اون کوچیکی -

 خواستم اذیت بشی!کارتو بکنی؟ نمی

 

 کند.گیرم و او نگاهم مین میگوشه ی لبم را به دندا

هم همینطور. اینجا خیالم آنتن نبود اونجا. برق و گاز -

از بابت همه چی راحت تره. چند روز اومدین اینجا 

 مسافرت و قراره خوش باشید، نه اینکه اذیت بشید.

 

 گیرد.شیطنت در چشمانم رنگ می

 االن نگران جفتمونی دیگه؟ هم من... هم ستاره!-
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برد که با چشمانی ریز و نگاهی شوم ام پی میبه نیت 

 کند.کرده چپ چپ نگاهم میمرموز، عقب گرد 

 پررو نشو دخترِ خوب، آفرین!-

 

 خندم.آورم و میبرایش زبان در می

خواد! چه بخوای چه نخوای، واست مهمه. دلم می-

 خوای قبول کنی!خیلیم مهمه! فقط نمی

 

 قندسیاه #
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یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

رود. آورد و بعد میبعد خرید ها را هم مییزدان کمی 

کنار اتاق من و ستاره گرفته و برای خودش هم اتاقی 

 شود.اینکه اینجاست سبب آرامش خاطرم می

 

ناهارمان رو قبل از آمدن به هتل خورده ایم و حاال 

چسبد خواب است، اما نه قبل از چیزی که عجیب می

 رفتن به حمام! 

 

آوردم و به حمام می لباس های ستاره را در

آورده فرستمش. سپس خودم هم لباس هایم را در می

کند. پیوندم. در حمام بی اندازه شیطنت میو به او می

شوم اما باز هم خم به ابرو آنقدر که گاهی کالفه می

آورم! همین که این روز هایی که پیش من و یزدان نمی
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گذرد هزار است حالش خوب است و به او خوش می

 مرتبه شکر! 

 

خستگی ناشی از خرید و شستن خودم و ستاره در 

گذارد. آنقدر خسته ام که به ، جانی در تنم نمیحمام

محض آنکه همراه ستاره حوله به تن از حمام بیرون 

زنیم، با موهای خیس خودم را روی تخت پرت می

 گویم.کرده و آخیشی از ته دل می

 کنی؟خاله لباسامو تنم می-

 

کنم. چقدر مادر بودن له و خسته نگاهش میبی حوص

 سخت است!
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م و از چمدانم لباس هایش را بیرون شوبلند می

کنم و کشم. سریع و بی حوصله لباس تنش میمی

 شوم. سپس مشغول پوشیدن لباس های خودم می

 

بعد از پوشیدن لباس هایم حوله ام را دور موهایم  

کشد که ی نمیکشم. طولپیچم و روی تخت دراز میمی

 آید:دوباره صدای ستاره در می

 استایل کنی؟ خاله میشه موهامو-

 

با چشمانی درشت به او که شانه اش را به همراه 

ماسک موهایش دستش گرفته و مظلومانه نگاهم 

 ست؟دوزم. استایل مو دیگر چه کوفتیکند چشم میمی

 چی هست خاله؟ من بلد نیستم اصال؟-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 میشه گوشیتو بدی؟-

 

نشیند و از دهم. کنارم میگوشی ام را دستش می

مربوط به استایل موهای فر را برایم گوگل فیلم های 

آورد. کار به شدت جالب اما پر دردسری ست! حتی می

شود. با نگاه کردن به فیلم هم خستگی ام بیشتر می

 گویم:کالفه رو به ستاره می

 بخوابیم. بذار واسه بعدا قربونت بشم. بیا بگیریم فعال-

 باشه؟

اما موهام اگه خشک بشن دیگه استایل نمیشن. -

 اونوقت دیگه خوشگل نمیشن. 
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فهمم که راز فرِ اندازم و تازه مینگاهی به موهایش می

زیبای موهایش در چه چیز بوده! این بچه از همین سن 

 چقدر قر و فر دارد!

 

دندان زند. لبم را به در یک لحظه فکری به سرم می

کنم که گیرم و با نگاهی مرموز به ستاره فکر میمی

خواست جایی اتاقش است. اگر میقطعا یزدان در 

داد. ظهر ها هم در کمتر مواقعی برود اطالع می

گیرد. خوابد چون بعد از خواب ظهر سر درد میمی

چطور است که ستاره را پیش یزدان بفرستم تا او 

بدهد؟ تنها بودنشان به خواهد انجام کاری را که می

کند؟ امیدوارم که شان کمک نمیبهتر شدن رابطه 

 کند!ب
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 یزدان#

 

ببین تو که باالخره پا میذاری تو تهران، اونوقته که از -

 کرده ی خودت پشیمون میشی بدبخت!

 

توانم لبخند کم جانی روی آنقدر خسته ام که تنها می

 لب کشیده و بگویم:

کی به کی میگه! تو بهتره خودتو گم و گور کنی تا -

 دم، اوکی؟وقتی اومدم تهران جرت ن
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شنوم و به پهلو روی صدای خنده ی مستانه اش را می

چرخم. آخِ بلندم را در گلو خفه تخت نرم تک نفره می

بخشم. کنم و به اخم های درهم رفته ام عمق میمی

سروین در دیشب نزدیک به صبح بود که متوجه شدم 

خواب سرش را روی بازویم قرار داده. آنقدر ناز و آرام 

آمد جیک بزنم، چه برسد بود که حتی دلم نمیخوابیده 

که بخواهم بازویم را از زیر سرش بیرون بکشم. تا 

صبح در همان حالت ماندم و کتف و شانه و بازویم 

ارزید! این خشک شد. البته باید این را بگویم که می

حس نفس های سروین روی سینه ام، به نفس درد به 

اشای مژه های کشیدن عطر همیشگی موهایش و به تم

 ارزید!بلندش در خواب، می

وحشی شدنت بخاطر اینکه یهو سروین خانم از -

 پشت در خونت سر در آورد که نیست؟
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خندد و بی اراده است وقتی با غیظ همچنان می

 گویم:می

 زهرمار!-

 

 شود و حرص من بیشتر!می خنده اش بلند تر

ها دونستی من محاله از خونم بیرونش کنم یا تنمی-

بذارمش و برم، برای همین فرستادیش اونجا. توئه 

الشی اینقدر مغزت خرابه که شیطون باید بیاد پیشت 

 خم و راست شه.

 

توانم چهره ی سرخ شده از خنده اش را تصور کنم. می

 به نفس نفس افتاده!
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افتو اون لحظه که سروین رو دیدی تصور تونم قیمی-

 دادم.کنم. آخ خدا! عجب چیزی رو از دست 

رسه. دهنت درد! پدرسگ نفهم! ببین نوبت منم می-

 سرویسه بخدا.

 

شوند باالخره سیل سواالتش خنده هایش که تمام می

 کند.را سمتم روانه می

 کی برمیگردی؟ -

بابا دست همین دو سه روز. باید زودتر برگردم -

تنهاست. حال و اوضاعشم اصال خوب نیست. بخدا 

 ه کنم.روم نمیشه تو روشون نگا

نزن این حرفو. توام شرایط خوبی نداشتی و نیاز -

 داشتی به این تنهایی. چه خبر از لیال؟
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مان را کشم. آخ از لیال که جیگر همهآه عمیقی می

 سوزانده!

یم رو وادار برگردم تهران، هرطور شده خانواده ی نس-

کنم به رضایت. لیال با اینکه توی گرفتن ماهان می

بازم همدستی با ماهان توی پرونده ی  همکاری کرد اما

 دونی چیه؟قتل نسیم کار دستش داد. جالبیش می

 

 کند.نچی می

خودش نخواست بیاد بیرون. قبل از دادگاهش قسمم -

داد که هیچ کاری برای بیرون آوردنش نکنم. گفت 

خوام پای کاری که کردم وایسم. گفت اگه االن می

کشم شه عذاب میاینجام حقمه. اگه بیام بیرون همی

برای اینکه مقصر مرگ نسیم و نابود کردن زندگی تو 
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شدم. گفت اگه بمونم اینجا و تقاص پس بدم، روزی 

 که بیام بیرون حال بهتری دارم.

 

 قندسیاه #

 657پارت#

 

 رضا متحیر است!

ا نذاشتی من وکیلش بشم. حتی واسش پس بگو چر-

 گرفتی! کردم ازش کینهیه قدم بر نداشتی! من فکر می

 

 زنم.نیشخند می

کنم. دونی من بخاطر خانوادم هرکاری میتو که می-

حتی اگه بدترینارو در حقم انجام داده باشن. ولی 
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حرفاش هم منطقی بودن! به  لیال... خودش خواست!

موند اون تو. بخاطر تموم نظرم باید یه مدتی می

اشتباهاتی که مرتکب شده بود و زندگی هایی که 

اشتباهاتش نابود شده بود! تنها چیزی که این بخاطر 

داد حال بد مامان و بابا بود، اما دیگه وسط آزارم می

کنم این چند ماه اندازه ی کافی سخت بسه! فکر می

گذشته باشه به لیال. برگردم تهران، هرجور شده 

 میارمش بیرون.

 

با تمام شدن جمله ام، صدای زنگ سوئیت کوچکم 

غر کنان کمرم را از تخت جا کرده و شود. غر بلند می

 پرسد:روی تخت می نشینم. رضا می

 کیه؟-

 چه بدونم. صبر کن نگاه کنم.-
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روم. با باز آورم و سمت در میگوشی را پایین می

به رو کردنش، با موجودی یک متری و بامزه رو 

شوم که موهای مواج زیبایش دور تا دورش را می

برخالف همیشه مظلوم گرفته اند و چشمان عسلی اش 

 و پر از خواهش اند!

 رضا من بعدا بهت زنگ میزنم.-

 

 شوم.کنم و طرف ستاره خم میگوشی را قطع می

 چیزی شده؟ خاله سروینت کاری داره؟-
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کند. چقدر بامزه و میاندازد و نچ سرش را باال می

توانستم بغلش ست! کاش... کاش میدوست داشتنی

 بگیرم!

 

آورد و با لحنی بچگانه گرفته را جلو می وسایلی که بغل

 زند:و مظلومانه لب می

 میشه موهامو استایل کنی؟-

 

 روند. درست شنیده ام؟ابروهایم باال می

 چی؟! -

 

ش را به داخل به جای آنکه جوابم را بدهد، نگاه کنجکاو

 گویم:روم و میدوزد. بی اختیار کنار میاتاق می
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 چیه بچه! برو داخل ببینم حرف حسابت-

 

نشیند و بندم، روی تختم میدر را که پشت سرمان می

دارد. وسایلش را همچنان محکم در آغوشش نگه می

رود! روی زمین دلم برای حرکات بچگانه اش ضعف می

و به نرمی دستم را سمتش  زنمپایین پایش زانو می

 گیرم:می

 ان گرفتی تو بغلت.بده ببینم اینا چی-

 

حجم از مهربانی را از من نداشته که  انگار توقع این

زند و وسایلش را به دستم اینقدر با ذوق لبخند می

دهد. شونه ی مخصوص را به همراه ماسک می

 گوید:دهد و میموهایش به دستم می
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زد و از حموم موهامو شونه میمامانم همیشه بعد -

کرد موهامو. به هر قسمتش بعدش قسمت قسمت می

د و بعدش موهامو دور این شونه زیکم از این می

پیچید تا فر بشن. اینجوری موهام خیلی خوشگل می

 میشن عمو.

 :�🌺�قند سیاه

 قندسیاه #

 658پارت#

 

توانم جلوی لبخندم و نگاه خیره ام را بگیرم. آنقدر نمی

کند که مودبانه و شمرده شمرده و قشنگ صحبت می

 کنی فقط چهار سال سن داشته باشد.باور نمی
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زند. نسیم گاهی این دانم دارد از چه چیز حرف میمی

کرد و بعضی مواقع از من کمک کار را با موهایش می

 گرفت.می

 

نشینم و ستاره را بی آنکه غر بزنم روی تخت می

چرخانم تا پشت به من قرار بگیرد. با وجود خستگی می

ام، در کمال آرامش و حوصله ی تمام، مشغول فر 

شوم. ستاره در تمام مدت برایم یکردن موهایش م

شوم زند. با آنکه از پر حرفی هایش خسته میحرف می

ام را به کار ام سعیکنم و تماما ذوقش را کور نمی

گیرم که گاهی در صحبت هایش مشارکت داشته می

 باشم. 
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باالخره بعد از نیم ساعت، کار موهایش به اتمام 

به دور خودش  گیرد ورسد. مقابل آیینه قرار میمی

کشد و با ذوق زند. دست به موهایش میچرخ می

 کند.خودش را نگاه می

 

شود. چطور یک آن لبخند روی لب هایم خشک می

کنم که این دختر بچه ی چهارساله گاهی فراموش می

شود که تا وقتی ی شیرین خواهر من است؟ چگونه می

و رود به یاد ندارم دلم برای شیرین زبانی هایش می

خواهد نگاهش شود حتی دلم نمیوقتی یادآوری ام می

 کنم؟

 

که ماسک  مو و شانه را دزدم و همانطور نگاهم را می

 زنم:گذارم با جدیت لب میی میز کنسول میرو
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 خوام بخوابم.االن دیگه برو. می-

 

 صدای ستاره اما، پر از نشاط است.

 مرسی عمو. خیلی قشنگ شد.-

 

دهم و صفحه دهم، سری تکان میبی آنکه جوابش را ب

کنم. میان مخاطبینم به دنبال ی گوشی ام را روشن می

یکهو، گونه ام  گردم کهشماره ی همراه مامان می

 شود.بوسیده می

 

کنم. حیرت زده به دختر بچه ی مو فرفری نگاه می

خندند. درست مثل لب هایش. دندان چشمانش می

کنند و دلم های کوچک قشنگش نگاهم را درگیر می
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واقعا می خواهد که لپ هایش را بگیرم و محکم 

 بکشم.

شما خیلی مهربونی. قبال هم مهربون بودی. یادته -

ومدی خونمون؟ گفتی نسیم جون واسم یه کادو ا

 خریده. 

 

شوند. لب هایم بی آنکه از من دستور بگیرند کشیده می

 دهم.سرم را تکان می

کادوت رو بدم.  اوهوم. بهت گفتم بیا خونمون تا-

 نیومدی که!

 

 شود!چیند. همه چیز فراموشم میلب بر می
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بیام خواست مامان کتی نیاوردم. من خیلی دلم می-

 کادومو بگیرم.

 

آید گیرد. باال میحتی دستم هم دیگر از من فرمان نمی

 کند.و روی سرش را نوازش می

 رفتیم تهران کادوت رو بهت میدم. قبوله؟!-

 

شوند. دوباره دندان های خنده باز میلبهایش به 

کوچک دوست داشتنی اش و برق چشمانش را نشانم 

 دهد.می

 قبوله!-

 

 قندسیاه #
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 659پارت#

 

فرستم و طولی کمی بعد، ستاره را به اتاقشان می

رسد. کشد که پیامی از طرف سروین به دستم مینمی

بارد خوابم و پیامی که شیطنت از آن میروی تخت می

 کنم.باز میرا 

کردم که حقیقتش یک درصد هم فکرش رو نمی-

بیاد. حتی مستر ربات با خواسته ی دل خواهرش راه 

کردم که استایل موی فر بلد باشه. فکر این رو هم نمی

 رباتا جدیدا چه پیشرفته شدن!

 

کند را ارسال برایش ایموجی ای که چپ چپ نگاه می

 نویسم:باره میکنم و دوکنم. به همین اکتفا نمیمی

 جنابعالی تنبلی، من که تنبل نیستم!-
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 اِ؟ اینطوریاس آقا یزدان؟-

 

سروین گذاشتن، از لذت بخش ترین کار سر به سرِ 

 های دنیاست!

دقیقا اینطوریاست. از دیروز تاحاال ندیدم دست به -

سیاه و سفید بزنی. قبال اینطوری نبودیا. جدیدا خیلی 

 فهمم!نکن نمیتنبل شدی. چاق هم شدی فکر 

 

توانم قیافه ی سرخ شده از حرصش را تصور کنم. می

کند و با اشتیاق بیشتری به لبخند تمام صورتم را پر می

 پردازم.ادامه ی چت می

خیلی زشته که راجع به چاق و الغری بقیه دیگران -

 نظر بدی!
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 زنم!دیگران چیه؟ راجع به چاقی زن خودم حرف می-

 

 کشد!نمیسروین دست از کل کل 

اوال که من زنت نیستم، دوما چه فرقی داره؟ زنت هم -

ودمه اصال دوست بودم حق نداشتی نظر بدی. بدن خ

 دارم خرس قطبی شم. به کسی ربطی نداره!

 

 نه انگار سروین بدجور ماجرا را جدی گرفته!

 حاال مگه من جدی گفتم خانم دکتر؟-

ی معلومه که جدی گفتی! یعنی من فرق شوخی و جد-

 فهمم؟تورو نمی

 

 پس قندک ناراحت شده! حاال باید منت بکشم؟
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 من!ولی من شوخی کردم دخترِ خوبِ -

 

دهد. دوباره چند دقیقه ای می گذرد و جوابم را نمی

 نویسم:برایش می

 االن باهام قهر کردی؟-

 

 آید.باز هم جوابی نمی

پاشم بیام دم اتاقت؟ یه جوری آشتیت بدم که یادت -

 قت؟نره هیچو

 

آید. از دست تو کشم پیامی نمیهرچقدر انتظار می

 سروین!
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باشه. االن میام. ولی اگه بیام یکم اوضاع خطری -

میشه ها. چون ستاره پیشته مجبور میشیم بریم توی 

حموم کارمونو بکنیم. البته واسه من اینجوری هیجانش 

 بیشتره! 

 

 اندازد.جوابش به خنده ام می

 ن!خیلی بیشعوری یزدا-

 

 نویسم:به سرعت می

 بیام؟؟؟-

 

 رسد:جوابش خیلی زود به دستم می

 نخیرررر! بچه پررو! جای منت کشیته؟-
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 اینم یه مدل منت کشیه دیگه!-

 

 قندسیاه #

 660پارت#

 

فرستد و پشت بندش پیام بعدی ایموجی عصبانی می

 آید.می

شیا. یه شکل توی چت خیلی پر حرف و زبون دراز می-

 اصال! دیگه میشی 

 

 نویسم:خندم و میمی

 تازه کجاشو دیدی؟-
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روی چشمانش عینک است را انتهای پیام شکلکی که 

کند و  جوابی فرستم. وقتی سین میگذارم  و میمی

زنم که منتظر است پیام بعدی را دهد حدس مینمی

ارسال کنم. حرف زدن در فضای مجازی برایم خیلی 

 نویسم:راحت تر است. برایش می

دونستی تموم شبایی که دلم برات تنگ بود و می-

کردم که سرتو گذاشتی رو تصورت می نیازت داشتم،

بازوم و تو بغلم خوابیدی؟ دیشب ولی باالخره رویامو 

دونی چه حس خوبی داشت! خودتو بغل کردم. نمی

توی بغلم جمع کرده بودی و سرتو گذاشته بودی رو 

 کردم. تصور می بازوم. دقیقا همونی بود که همیشه

 

وباره گوید. دخواند و هیچ چیز نمیپیامم را می

 نویسم:می
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تو دلت میاد با کسی که ماه هاست هرشب قبل از -

 کنه قهر کنی قندک جان؟خواب تورو آرزو می

 

به گمانم سروین خشکش زده که حتی یک کلمه تایپ 

گوید. من در این فضا، کند. سروین راست مینمی

 شوم!می عجیب پر حرف

تو هرجوری که باشی واسه من فرقی نداره. چاق، -

ر، زشت، خوشگل، پولدار، بی پول. من قبل از الغ

هرچیزی عاشق روحت شدم. روح پاک و سفیدت که 

شکل یه حبه قنده. یه حبه قند اگه بخواد خودش رو 

سیاه نشون بده، بازم فرقی نداره. چون قند ذاتش 

هرجوری بشی فرقی به  سفیده. شیرینه. دلچسبه. توام

دلم. کنده  حال نداره. چون شیرینیت رفته نشسته به

 نمیشه ازش!
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چقدر نوشتن این حرف ها، برایم از گفتنشان راحت تر 

 کنم که همه ی این ها را من گفته باشم! است! باور نمی

 

 دهد که او هم باور نکرده! پیام سروین نشان می

 خودتی یزدان؟-

 

 آید:له میپیام بعدی بالفاص

 بغضم گرفت اینقدر قشنگ حرف زدی کثافت! -

 

 فرستد:دم. دوباره پیام میخنمی

االن نه تنها قهر نیستم، بلکه اینقدر احساسی شدم -

 خواد پاشم بیام پیشت.دلم می
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 بیتابش هستم! کاش بیاید!

 خب بیا. چرا نمیای؟-

چون به من و تو اعتباری نیست. معلوم نیست بیام -

 ش به کجا ختم شه!پیشت ته

 

گوید! اما میشود. راست صدای خنده ام بلند می

 کند.دالیلش باز هم مجابم نمی

 ستاره خوابه؟-

 آره.-

 پس پاشو بیا. نیازت دارم!-
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شود و چند دهد. آفالین میکند و جواب نمیسین می

شود. منتظر جواب هستم و لحظه بعد دوباره آنالین می

بعد، درست وقتی امیدی به هیچ خبری نیست. دقایقی 

 رسد:میآمدنش ندارم پیامش 

 االن میام!-

 

 قندسیاه #

 661پارت#

 

 دهد موی سرت بوی خوشِ اردیبهشتمی-

 قوس لبخندت شبیه نهر آبی در بهشت
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کنم که تن این شعر را در حالی کنار گوشش زمزمه می

ظریف دوست داشتنی را از پشت بغل گرفته ام. آن هم 

پشت پنجره ی اتاق ایستاده و به ابرهایی در حالی که 

مام آسمان را پر کرده اند چشم دوخته. قطعا باران که ت

در راه است. مثل تمام روز های قبل! شمال است و 

 باران هایش دیگر، مگر نه؟

 

هر  بعد از لحظات لذت بخشی که میانمان شکل گرفت،

 دو به خواب رفتیم. وقتی چشم باز کردم، او را ماگ به

به دست، پشت پنجره ی اتاق دیدم. چنان در سکوت 

آسمان زل زده بود که ترسیدم نکند برای اتفاقات چند 

ساعت پیش با خودش در جنگ باشد. از تخت پایین 

آمدم و بی سر و صدا از پشت سر در آغوشم 

کشیدمش. با دست هایم دور تا دور تنش حصار 
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ساختم و به خودم فشردمش. عطر اردیبهشتی 

ایش را نفس کشیدم و برایش شعری که عقیده موه

م برای سروین سروده شده را خواندم. و حاال، دار

خورم هیچ گاه در زندگی ام احساسی دارم که قسم می

 این حس را نداشته ام!

 چقدر قشنگ بود! شاعرش کیه؟-

 

 لحنش آرامش دارد. آرامش و خیالِ راحت!

 

نوی مورد اندازم. کاپوچینگاهی به محتویات ماگ می

 خورد.عالقه اش را می

 یلی وقت پیش یه جایی دیدمش. دونم. خنمی-
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گویم که همان وقتی که این شعر را دیدم در ادامه نمی

به یاد تو افتادم و همانجا به خاطر تو حفظش کردم. 

 توانم!نمی

 

زند و عمیق سرش را از پشت به شانه ام تکیه می

 وست دارم!کشد. چقدر این آرامش را دنفس می

 ستاره هنوز خوابه؟-

اتاقمون یه سر دوش گرفتم. هنوز خواب اوهوم. رفتم -

 بود.

 

 گذارم.چانه ام را روی شانه اش می
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چه خوب شد که وقتی دوش گرفتی دوباره برگشتی. -

دیدم نیستی، فکرای شدم و میوگرنه وقتی بیدار می

 زد.خوبی به سرم نمی

 

حال به او گفته ام طنین  تا به خندد. آرام و زیبا!می

معلوم  ترین سمفونی دنیاست؟خنده هایش قشنگ 

 گویم!است که نگفته ام! اما یک روز حتما می

دیوونه! من هیچوقت از هیچ چیزی که مربوط به تو -

 میشده، پشیمون نشدم!

 

شوند. چقدر خوب است که لب هایم از هم کشیده می

زند. یسروین همیشه همه ی حرف هایش را راحت م

 چقدر خوب است که شبیه من نیست!

 زدان؟ی-
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دارم و اینبار بینی ام چانه ام را از روی شانه اش بر می

 چسبانم. را به شانه اش می

 جونِ یزدان؟-

 

نشیند. شانه اش توسط لب دستش روی دستم می

شود و بوی تنش زیر هیزم خاموش هایم لمس می

جذابیت های این کند. شده ی جانم را دوباره روشن می

شوند! احساس نمی دختر برای من هیچوقت عادی

 کنم تب دارم!می

 خواد برقصیم!دلم می-

 

 قندسیاه #
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 662پارت#

 

آورند. خوب و بدشان یکباره سرم خاطرات هجوم می

پرد. شبی را به شوند و تمام حس و حالم میآوار می

ر آورم که بعد از دعوایی طوالنی با سروین بخاطیاد می

شروع به  حضور بی موقع اش در دادگاه، در آغوش هم

 رقصیدن کردیم. 

 

رود و اینبار، شب تولدم را به یاد زمان کمی جلو می

آورم. وقتی که از علی کتک خورده بودم، حرف می

خواهم! شنیده بودم و فریاد زده بودم که سروین را می

و باز هم با همان حالِ خراب، دست سروین را گرفتم و 

 خوردن.  وسط هال خانه ام شروع کردیم به پیچ و تاب
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گردم و روز هایی که از سر وقتی به عقب بر می

رسم که آورم، به یقین میگذراندیم را به یاد می

 آدمیزاد عجیب پوست کلفت است! 

 یزدان؟-

 

اینبار کمی سوالی تر، متعجبانه و در حالی که دارد 

زند. ماگش را یچرخاند صدایم متنش را به سمتم می

 پرسد:د و میگذارروی میز کنار تخت می

 خوبی؟-

 

حاال صاف و مستقیم، همانطور که رخ به رخ یکدیگر 

کند. با مکثی کوتاه پلک روی ایستاده ایم، نگاهم می

 فشارم. این یعنی خوبم!هم می
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 یهو رفتی تو فکر ترسیدم!-

 

کشم. روی جایی که انگشت شستم را روی لپش می

 افتد.خندد، چال میت میهر وق

تموم مصیبتایی که از سر گذروندیم فکر داشتم به -

 کردم.می

 

 شوند!زند. چشمانش مهربان میلبخند می

کردم و منم یکم پیش داشتم به همین فکر می-

 دونی به چه نتیجه ای رسیدم؟می

 

 زنم.موهایش را پشت گوشش می

 چی؟-
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. مهم نیست کنه چه اتفاقی بیفتهاینکه فرقی نمی-

چیزی که دوستش داری. اگه اون چقدر دور بشی از 

خوایش برای تو باشه، هر اتفاقی ام که چیزی که می

 بیفته دوباره به تو برگردونده میشه!

 

تواند درست دانم تا چه حد میست! نمیتعبیر زیبایی

 دانم که زیباست!باشد، فقط می

 

ه کنار هم گویم در جواب جمالت زیبایی کهیچ چیز نمی

گیرم و ا برده. تنها دستش را میردیف کرده و دلم ر

فهمد و با تک خنده ای روم. قصدم را میآرام عقب می

 گوید:آرام می

 بدون آهنگ؟-
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 آیند.لب هایم دوباره کش می

 رقصیم!من و تو نخورده مستیم. بدون آهنگ هم می-

 

گیرد و خودش را کمی عقب خنده اش قوت می

 کشد.می

 یوونه صبر کن آهنگ بذارم.د-

 

کنم. کمی بعد صدای موزیک بی کالمی در خالفتی نمیم

ست که با ریتمی پیچد. صدای پیانو و ویالونیفضا می

 شود. تند زده می

 

کشم. گیرم و سمت خود میدوباره دست سروین را می

گیرد و دست بدن کوچک و ظریفش میان تنم جا می
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دست چپم کمرش را  نشیند.راستش روی بازویم می

یرد و انگشتان کشیده اش میان انگشتان گدر بر می

گیرند. لب های سروین یک لحظه لبخند بزرگم آرام می

ست کنند و این، زیباترین چیزیزدن را فراموش نمی

 خواهم!که من می

 

 قندسیاه #

 663پارت#

 

کنیم. اگرچه که با ریتم تند آهنگ شروع به رقصیدن می

آهنگی برقصیم، اما تمام چطور باید با چنین بلد نیستیم 

کنیم که از پسش بر بیاییم! سروین تالشمان را می

خندد. حاال بلند تر از چند لحظه ی قبل! هنوز هم می

مستانه و آسوده! انگار که آرام ترین موجودِ روی زمین 
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رقصیم و گیرد. میباشد! از خنده هایش خنده ام می

باره و با انه بازی هایمان یکخندیم و من میان دیومی

 گویم:صدایی بلند می

 بریم پیش مامانت اینا؟-

 

انگار که واقعا نخورده مست کرده ایم! سروین شبیه به 

دیوانه ها، همانطور که دستش را باال گرفته ام تا دور 

زند و با صدایی بلند خودش بچرخد، یکهو زیر خنده می

 گوید:که میان صدای آهنگ به گوشم برسد می

برم گیرم میریم. دستت رو میتما میآره عزیزم ح-

پیش مامانم اینا میگم دوست پسرم رو آوردم زیارتش 

 کنید!
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افتم. کوتاه از لحن بامزه اش من هم به خنده می

 گویم:آیم و دوباره مینمی

 خب نگو دوست پسرمه!-

 

گویم که کمرش را محکم گرفته ام این را در حالی می

نان و بلند جواب خم شود. نفس نفس ز تا از پشت

 دهد:می

البد بگم یه نره غول سی و دو ساله رو به فرزندی -

قبول کردم، ها؟ اینجا ایرانه ها! پدر منم یه پدر ایرانیه. 

 یادت که نرفته؟

 

فهمد؟ قطعا که یادم نرفته! چرا سروین منظورم را نمی

 ؟خواهمحتما باید به طور مستقیم بگویم چه چیز می
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نمش و لب هایش را محکم و عمیق چسبابه خودم می

بوسد. با زند و محکم تر میبوسم. نفس نفس میمی

خوریم و دست از بوسیدن ریتم آهنگ تکان تکان می

کشیم. در همین حال، فرصت را مناسب یکدیگر نمی

 زنم:لب هایش نفس نفس زنان پچ میبینم و رویمی

 بزنم. نم با خانوادت حرف بریم پیش مامانت اینا تا بتو-

 

 چشم هایش خمار است و نگاهش گنگ.

 حرف بزنی؟-

 

 گویم:بوسم و بالفاصله میدوباره لب هایش را می

 اجازه بگیرم تا با مامان اینا بیام خواستگاری.-
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کنم. نفسم را رها می گویم و بعد،تند و سریع می

چشمان سروین درشت شده اند. از حرکت نایستاده 

 پرسد:د شده. بهت زده میتکان خوردن هایش کناما 

 االن برای بار دوم ازم خواستگاری کردی؟-

 

کنم. محکم تر گیرم اما خودم را کنترل میخنده ام می

 دهم:فشارمش و با جدیت جواب میبه خودم می

 فکر کنم آره. تعجب داره؟-

زدی که باهام هم کالم نشی و دیروز دست و پا می-

 ازدواج کنی! نباید تعجب کنم؟ی باهام خواامروز می

 

 قندسیاه #
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کنم و با توانم جدی بمانم. خنده ام را رها مینمی

گیرم فاصله از دختر دیوانه ی مقابلم، دستش را باال می

تا دوباره دور خودش بچرخد. گیج و منگ به دور 

زند و بالفاصله در آغوشم پرت خودش چرخ می

 زنم:ش لب میشود. کنار گوشمی

دونستم اگه توی اتاق کناریم باشی، حتی دیروز نمی-

دونستم خوابیدنت تو بغلم چه بره! نمیخوابم نمی

حسی داره! وقتی اوضاعم اینه و توام همش مثه 

 شیطون میری رو مخم، چیکار کنم؟

 

خندد و همانطور که سرش را عقب متعجبانه می

 دهد.کشد، با شیطنت ابرو باال میمی
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 ترسی اسالم به خطر بیفته! می پس بگو!-

 

حاال دیگر هیچ کاری به ریتم آهنگ نداریم. چنان آرام 

خوریم که انگار برایمان آرام در آغوش یکدیگر تاب می

 الالیی میخوانند.

 

کشم و بعد از شنیدن آخ کشدارش لپش را محکم می

 گویم:می

عت نه که به خطر نیفتاد بچه پررو! یادت رفته سه سا-

 و؟ اگه یادت رفته بگو باز یادت بیارم!پیش ر

 

گیرد و زیر لب دزد. با خنده لبش را گاز میچشم می

 گوید:حرص زده می
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 خیلی بی حیایی یزدان! -

 

شود. محکم در آغوشم باالخره صدای خنده ام بلند می

کشمش و همانطور که با حرص در آغوشم می

 م:گویچالنمش، با لحنی پر از خنده میمی

خوام قبل از اینکه بریم پیش مامانت اینا؟ می حاال-

 برگردم تهران بله رو بگیرما!

 

 گوید:با جدیتی مصنوعی می

 بله رو باید از من بگیری آقا! در جریانی که؟-

 

بوسم و اینبار با محبت زمزمه الله ی گوشش را می

 کنم:می
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گرفتم رو خیلی وقته گرفتم. بله ای که باید از تو می-

دونم عوض نشده. پس چند ماه پیش! نظرت که می

مونه مامانت اینا. بله بدن زود دست به کار فقط می

 میشم و با مامانم اینا میایم خواستگاری. 

 

کند. چشمانش شود و نگاهم میاز آغوشم جدا می

 نگرانند!

ین راحتیا راضی نشن؟ اونم دونی که ممکنه به امی-

 افتاد؟  بعد از اتفاقاتی که برای من

 

خواهم خودم با خانواده اش دانم که اول میدانم! میمی

 صحبت کنم.

خواد طول بکشه و سخت باشه مهم هرچقدر که می-

 کنم. فردا بریم رامسر؟نیست. من راهش رو پیدا می
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یِ کنند! نگرانهمین چند جمله کار خودشان را می

نگاهش دود شده و به هوا رفته وقتی با لبخندی که 

 زند:ست لب میشته به ذوق و شادیآغ

 بریم!-

 

 قندسیاه #

 665پارت#

 

 

 سروین#
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شکافد ماشین میان قطرات ریز باران بهاری، هوا را می

کند. شیشه را پایین داده ام و و به سرعت حرکت می

یرون برده نیمی از صورتم و دست راستم را از ماشین ب

خنکای  کنند وام. قطره های باران صورتم را خیس می

هوای بهاری روی خیسی صورتم، لرزی خفیف و 

 اندازد. دوست داشتنی به جانم می

 

یزدان آهنگ مالیمی گذاشته و در سکوت رانندگی 

کند. در حال و هوای خودش است. از صبح که از می

ه شده همان خواب بیدار شده دل و دماغ ندارد و دوبار

 ت! یزدانِ غرغرو و بد اخالقی که تحملش سخت اس

 

ستاره ی مو فرفری زیبای من اما، ساکت تر از هروقت 

گفت که دلش برای مادر ست! امروز صبح میدیگری
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بزرگش تنگ شده و دوست دارد به تهران برگردد. به 

او قول دادم که بعد از رفتن پیش پدر و مادرم به 

وشحال شد. اگرچه خوشحالی اش تهران برگردیم. خ

سر میز صبحانه چنان با  طولی نیافت چرا که یزدان،

ستاره بد عنقی کرد که او تا همین لحظه ساکت و 

 غمگین است.

 

مان در رامسر، دلشوره ای نزدیک به خانه ی ویالیی

دانم که خانواده ام و به افتد. میعجیب به دلم می

 نخواهند داد.  خصوص پدرم، عکس العملی خوبی نشان

 

در خیابان کنم که درست وقتی به یزدان اشاره می

مان بپیچد، با دلهره ای که رهایم فرعی نزدیک به خانه

 زنم:کند، لب مینمی
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 میشه من نیام؟-

 

کند. با آنکه بعد از برخورد نادرستش با تیز نگاهم می

ستاره با او سرسنگین شده ام، اما حاال مظلومانه 

دانم که جواب خوبی عایدم نخواهد کنم. میمینگاهش 

 شد!

شم برم پیش خانوادت بگم چی؟ سالمی تو تنهایی پا-

 سروین؟

 

فشارم و بعد از مکثی بلند، اینبار بی لب روی هم می

 گویم:آنکه نگاهش کنم، با لحنی محکم تر از قبل می

کنه هیچ، وقتی با وجود من هیچ کمکی که بهمون نمی-

ممکنه باعث عصبی شدنشون هم بشه.  هم ببیننمون

من و حرف و حدیثایی که مخصوصا بعد از تیر خوردن 
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پشت سرمون بود. اگه بابام بفهمه بعد همه ی اون 

اتفاقا من هنوزم باهات  ارتباط دارم، ممکنه رفتار 

 خوبی با هیچکدوممون نداشته باشه.

 

بینم که چطور زنم، میدر تمام مدتی که حرف می

فشارد. سکوتش حس میان انگشتانش می فرمان را

مان هیچ تا رسیدن به خانه کند.خوبی را منتقل نمی

زند و درست وقتی جلوی در خانه ماشین را حرفی نمی

 گوید:کند، به تلخی میپارک می

گفتی نمیای تا یه فکر دیگه ای همون دیروز بهم می-

کنم. من خودم از صبح اندازه ی کافی فشار و استرس 

 م هست، توقع داشتم توی این لحظه کنارم باشی.رو
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اش، منتظر هیچ حرفی از جانب من جملهبا تمام شدن 

شود و در را محکم به هم ماند. از ماشین پیاده مینمی

 کوبد.می

 

 قندسیاه #

 666پارت#

 

شود. با استرس اعصابم خراب هست، خراب تر هم می

ه کندن و ناراحتی شدید از حرف آخر یزدان، شروع ب

کنم که صدای ستاره در پوست کنار ناخن شستم می

 د:آیمی

 خاله؟-
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 دهم:بی حوصله جواب می

 جانم؟-

 شد منم با عمو برم داخل؟نمی-

 

چرخم. از صبح با یزدان حتی متعجبانه سمتش می

خواهد با او داخل زند، حاال چطور میحرف هم نمی

 برود؟

 واسه چی؟ کاری داری؟-

 

ست! چقدر مظلومانه تر از هر وقت دیگریچهره اش 

برایش بلند کرد، دوست امروز که یزدان صدایش را 

داشتم دست ستاره را بگیرم تا به تهران برگردیم. دلم 

از این خون شده بود که من این دختر را برای شاد 
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کردن دلش به مسافرت آورده بودم، نه خراب کردن 

 اعصابش!

 دستشویی دارم!-

 

شود. ین حجم از مظلومیتش کباب میدلم برای ا

شوم و ستاره ن پیاده میتوانم تاب بیاورم! از ماشینمی

ایستم و کنم. پشت دیوار خانه میرا هم پیاده می

دهد گیرم. وقتی جواب میشماره ی یزدان را می

 گویم:بالفاصله می

ستاره دستشویی داره. برگرد این بچه رو با خودت -

 ببر داخل. 
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کند و به سمت گربه ی سفیدی ستم را رها میستاره د

مالد را روی زمین می که کمی آن طرف تر خودش

 رسد:رود. صدای یزدان پچ پچ کنان به گوشم میمی

چرا چرت میگی سروین؟ بگم کیه؟ چرا آخه باید بچه -

اومدم ذاشتم تو ماشین میبه این کوچیکی رو تنها می

 تو؟

 

را همینجا به این دیوار  خدایا صبری به من بده تا سرم

 نکوبم!

بچه ی یکی از نیازی نیست نسبتش رو بگی. بگو -

تونی بگی تو ماشین دوستامه. گذاشتنش پیش من. می

خواب بوده نخواستی بیدار بشه. زود بیا ببرش داخل. 

 منتظرم.
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 شنوم:می خواهم قطع کنم که صدای عصبی اش را می

 م باال میاد!کنی همینجوری گند هوقتی لجبازی می-

 

خواهم جوابش را بدهم که یکهو، روح از تنم جدا می

شنوم و تمام تنم از ترس شود. صدای جیغ میمی

گردم و با دیدن ستاره ای . سریع بر میخوردتکان می

دانم کشم. نمیکه با زمین یکی شده، هین بلندی می

آورم، با ای را که جیغ مانند به زبان می "ستاره"یزدان 

شنود که یکهو از پشت خط لحن و ولوم صدایی می چه

 زند:داد می

 ه؟ ستاره چیشده سروین؟چیشد-

 

 قندسیاه #
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 667پارت#

 

رسم گوشی را پایین آورده ام. آنقدر وقتی به ستاره می

ترسیده ام که حتی به یزدانِ نگرانِ پشت خط جوابی 

لرزند و قلبی که دهم. با دستانی که وضوح مینمی

از ترس سینه ام را بشکافد، ستاره را بغل  خواهدمی

کنم. با دیدن خونی بلندش می گیرم و از روی زمینمی

که از بینی اش راه گرفته و تا چانه اش رسیده، قلبم 

 زنم:ایستد! ترسیده ناله میمی

 ستاره؟ ستاره خوبی؟ خون از کجات میاد؟ وای خدا!-

 

کند و من دستپاچه اورا بغل ستاره آرام گریه می

کنم از جا بلند شوم. ثانیه ای از گیرم و سعی میمی
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بینم. از درِ گذرد که یزدان را میایستادنم نمیروی پا 

 کند. خانه بیرون آمده و به سمتم پرواز می

 

کنم. کند. نگاهش مییزدان ستاره را از آغوشم جدا می

ده! هیچ چیز برایم جز آنکه مطمئن مغزم انگار قفل کر

شوم ستاره سالم است مهم نیست! حتی وقتی بابا را 

آید و من را از در بیرون می بینم که بعد از یزدانمی

کند هم باعث هیچ عکس العملی در بهت زده نگاه می

شود. اما من میان این گیجی، یک چیزی را من نمی

مواقعی اینقدر فهمم! اینکه یزدان را در کمتر خوب می

نگران و وحشت زده دیده ام! اینکه باور کردنی نیست 

ر آغوشش این مرد یزدان باشد که اینطور ستاره را د

کند. وحشت زده محکم گرفته و صورتش را وارسی می

پرسد و اما مهربان  تند و سریع از ستاره حالش را می
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فهمد که خونِ جاری شده روی صورتش از وقتی می

مده، بدون توجه به هیچکس سمت بینی اش آ

 رود. ماشینش می

 

پرسم زنم. میافتم و صدایش میپشت سرش راه می

برود و او انگار در این دنیا نیست! وقتی  خواهدکجا می

نشیند به سرعت روی صندلی های پشت فرمان می

گیرم و او را در آغوش پشت، کنار ستاره جا می

امانتی که دستم سپرده کشم. مقصر منم! حواسم به می

شده بود نبود! نکند دماغش شکسته باشد؟ وای خدا! 

 جواب پدر بزرگ و مادر بزرگش را چه بدهم؟
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آید و با بغض در راه بیمارستان، خونِ بینی اش بند می

کند که پای چپش به لبه ی و اشک برایم تعریف می

 .جدول گرفته و پخشِ زمین شده

 

کشم، س زیر بینی اش میهمانطور که با دستمال خی

اندازد و با لب پرسم درد دارد یا نه. سرش را باال میمی

 گوید:هایی جمع شده می

 د.نه زیا-

 

 بوسم.روی موهایش را می

گیریم از چیزی نیست دورت بگردم. یه عکس می-

گردیم تهران. بینیت اگه چیزی نبود مستقیم بر می

 خوبه؟



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 

ند. دلم برایش کبا چشمانی سرخ، سرش را کج می

 گیرد! خدا من را لعنت کند!آتش می

 

کنم و میزان دردش را کمی بینی اش را وارسی می

کنم مشکلی جدی باشد اما جرات نمی سنجم. گمانمی

دهم سکوت به زبان آوردنش را هم ندارم. ترجیح می

کنم تا یزدان خودش بعد از شنیدن از دکتر خیالش 

 راحت شود!

 

 قندسیاه #
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 یزدان#

 

گیرم و پلک های خسته ام را سرم را میان دستانم می

ی فشارم. ضربان قلبم هنوز به حالت طبیعروی هم می

باز نگشته! عضالت بدنم انگار از این شوک خوف انگیز 

گرفته اند و باید بگویم خودم هم دلیلِ این حال را 

 فهمم!نمی

 

رستان حاال که روی صندلی های سرد و آبی رنگِ بیما

نشسته ام، سروین و ستاره هنوز در اتاق دکتر هستند. 

 اما باز هم دلم دانم که خطر جدی ای نیست،ته دلم می

 طاقت ندارد! 
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ایستم. از الی در شوم و پشت در اتاق میبلند می

بینم که دکتر مشغول معاینه ی بینی ستاره است. می

دندان هایم روی هم فشرده و مشتم در هم گره 

شود. کاش پشت تلفن با سروین جر و بحث می

کردم تا حواسش از ستاره پرت نشود! چطور نمی

 ؟اینقدر احمقانه رفتار کردیم

 

 

کنم. از این پشت در، مضطرابه شروع به راه رفتن می

کنم که اگر روم و با خودم فکر میسر به آن سر می

این ماجرا به خیر گذشت و مشکل خاصی نبود، برای 

ستاره یک کادو بخرم تا هم ناراحتی صبح را از دلش 

در بیاورم و هم فکرش را از اتفاق یک ساعت پیش 

 منحرف کنم. 
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دانستم که آید! میبح، وجدانم به درد میری صبا یادآو

قرار نیست با خانواده ی سروین گفت و گوی خوبی 

داشته باشیم و از جوابی که قرار بود بدهند تا حد 

زیادی مطمئن بودم، برای همین از زمانی که چشم باز 

کردم کردم احساس شدیدا بدی داشتم! حس می

فکر به رد! سنگینی کل دنیا روی دوش هایم قرار دا

آنکه قرار است با مخالفت خانواده ی سروین رو به رو 

 کرد! شوم راه نفسم را تنگ می

 

شاید اگر چند ماه پیش و قبل از تمام اتفاقاتی که 

برایم افتاد، خانواده ی خودم و سروین مقابلم 

 "بله"کردم و برای گرفتن یک ایستادند، تحمل میمی

اجرا اینجاست که بد مزدم، اما جای به آب و آتش می
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من یزدانِ چند ماه پیش نیستم! دیگر نایی برای تحمل 

کردن ندارم! بی طاقت و بد اخالق و عجول شده ام. 

خواهم برسم! برای دوست دارم زود به چیزی که می

همین هم با وجود آنکه دیروز به سروین گفته بودم 

هرچقدر هم به دست آوردنت سخت باشد مهم نیست، 

امروز صبح حالِ به شدت بدی داشتم و هم  اما باز

درست سر میز صبحانه در هتل، وقتی ستاره دستش 

خورده و لیوان شیر را روی شلوارم ریخته بود، سرش 

داد زدم. بعد از آن بارها پشیمان شدم و دیگر فایده 

ای نداشت! گندی بود که زده بودم و هم سروین و هم 

 ستاره از دستم دلخور بودند.

 

، درست همینجایی که ایستاده ام و بی اندازه اما حاال

نگران ستاره هستم، باید بگویم که اگر به یک ساعت 
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گشتیم، قبل از آنکه وارد خانه ی پدر سروین قبل بر می

بوسیدم، برای عصبانی شدنم از او بشوم، ستاره را می

کردم و سپس، در حالی که محکم در عذرخواهی می

رفتم. حتی ل خانه میداخ آغوشم گرفته بودمش به

حاضرم اگر به یک ساعت قبل برگردیم، به خانواده ی 

سروین هم بگویم این دختر بچه، خواهرِ من است! 

حاضرم همه ی این کار ها را بکنم تا او دیگر از 

 دماغش خون نیاید. به خدا قسم که حاضرم!

 

 قندسیاه #
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از هم، دقایقی بعد، ستاره و سروین دست در دست 

پرسم آیند. به سرعت نتیجه را میاتاق دکتر بیرون می
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و سروین، در حالی که با شیطنت و سری کج شده، به 

 گوید:کند میستاره نگاه می

مگه  آقای دکتر گفت دخمل خوشگلمون خوبه خوبه،-

 نه؟

 

آورم! دهد و دیگر طاقت نمیستاره سرش را تکان می

ه آغوش کم بزنم و محمقابل پای اش زانو می

 گیرمش.می

 

آورم که بندم و یزدانِ ده ساله ای را به یاد میچشم می

وقتی لیال به زمین افتاد و سرش بخیه خورد، از 

بیمارستان که به خانه آمد همینقدر محکم بغلش کرد. 

ترسیده بود! از آنکه نکند یک تارِ مو از سر خواهرش 

و ساله، و د کم شود، ترسیده بود! و حاال منِ یزدانِ سی
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توانم او را به دختری را بغل گرفته ام که هنوز نمی

عنوان خواهرم قبول کنم اما، به اندازه ی یزدانِ ده 

ساله ترسیده ام! از کم شدن یک تارِ مو، از موهای فرِ 

 دخترِ بانمکی که بغل گرفته ام، بدجور ترسیده ام!

 عمو؟-

 

 کنم. چشمانش هنوز همکشم و نگاهش میعقب می

چشمان پدرم هستند، اما این حقیقت دیگر عذابم  رنگ

 دهد.نمی

میشه برگردیم تهران؟ من دلم خیلی واسه مامان -

 روحی تنگ شده!
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مامان روحی باید مادر بزرگش باشد! دستش را 

کنم. چقدر گیرم و پشت انگشتانش را لمس میمی

 لطیف و نازند! لبخند پر محبتم بی اراده است.

 گی. خوبه؟ما بامروز هرچی ش-

 

شوند. ذوق کل صورتش چشمانش شبیه به اسمش می

دهم کند! نوازش پشت انگشتانش را ادامه میرا پر می

 و با لذت خیره به لبخندش می شوم. 

ولی قبل از تهران رفتن، میریم خرید. چون شما یه -

 کادوی خوشگل از من طلب داری.

 

تعجب حاال نه تنها ذوق زده است، بلکه چشمانش از 

 گرد هم شده اند.
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 کادو واسه چی عمو؟-

واسه اینکه دختر خوبی بودی و گریه نکردی و خیلی -

 ساکت و مودب نشستی تا دکتر معاینت کنه.

 

شکند. روی کمر سروین در همین لحظه، سکوت را می

 خم می شود تا راحت تر بتواند با ستاره حرف بزند.

خوش  خواد واست کادو بخره ستاره؟وای عمو می-

 بحالت! کاش منم از این عمو ها داشتم! 

 

زنم و کمر از لحن بچگانه ی سروین، لبخند عمیقی می

کنم و زیر لب کنم. نفس خسته ام را فوت میصاف می

 گویم:می

 خدایا شکرت!-
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 قندسیاه #
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رویم. سپس به دریا بعد از بیمارستان به رستوران می

خرید کادویی که مورد عالقه رویم و بعد از آن، برای می

 شویم.ی ستاره باشد، راهی بازار می

 

احساس خوبی دارم! حالم شبیه به زمانی ست که هنوز 

کردم خانواده سامان نمرده بود. آن روز ها احساس می

دارم. حاال هم بعد از سالها، دارم حال و هوای همان 

کنم و انگار که دوباره تشکیل روز ها را تجربه می

واده داده ام! تنها کمبودی که در این حال احساس خان
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کنم، نبودِ رضاست! چقدر دلم برایش تنگ شده و می

 شود!چقدر جای خالی اش احساس می

 

وقتی برای ستاره، تلسکوپی دقیقا شبیه به همانی که 

خریم، راهی سروین برای من کادو گرفته بود را می

ر این شویم. شب شده و برگشت به تهران دهتل می

هوا فکر خوبی نیست پس برگشت به تهران را به فردا 

 کنیم.صبح موکول می

 

در راه هتل، در حالی که به آرامی به سمت مقصد 

رانم و ستاره روی صندلی های عقب دراز کشیده و می

خورد. پدرش به خواب رفته، گوشی سروین زنگ می

کنم تا ببینم حرفی از من به میان است. گوش تیز می

فهمم اما سروین زرنگ آید یا نه. یک چیز هایی مییم
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داند چطور حرف بزند تر از این حرف هاست! خوب می

 گویند. تا نفهمم چه می

 

باالخره با قطع کردن تماس، بعد از دقایقی که در 

زنم و شود، دل را به دریا میسکوتی سنگین طی می

 پرسم:می

 بابات بود؟-

 آره.-

 

حرف همین یک کلمه عجیب  سروینِ پرهمین؟ از 

 است!

 گفت؟خب چی می-
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 کند در جواب دادن.تعلل می

حال ستاره رو پرسید. بعدشم نسبتشو با تو پرسید که -

 گفتم بچه ی یکی از دوستاته.

 

کنم و حواسم را به ماشینی که دنده را عوض می

 دهم. خواهد از کنارم سبقت بگیرد میمی

گفت اون ورم از چی میاینارو که خودمم فهمیدم. منظ-

حرفاییه که در جوابشون هی اهم و اوهوم و آها 

 گفت؟کردی. اونارو چی میمی

 

 رود.چپ غره ای سمتم می

ن یه مورد اصال جدیدا خیلی فوضول شدیا یزدان. ای-

 توی خصوصیات اخالقیت نبود.
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خوام بدونم چیا راجبم گفته. هنوزم نیست. فقط می-

 نباید بدونم؟

 

زند که انگار قصد گفتنش را نداشته فی را مییکهو حر

 و از دهانش پریده.

 پررو میشی!-

 

 قندسیاه #
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گیرد و با خنده سرش را سمت جلوی دهانش را می

رخاند. با چشمانی ریز شده، چند بار نگاه چمخالفم می
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اندازم. گذرایی به نیم خندان و شیطان شده اش می

 شوم؟ن بگوید، پررو میپدرش چه گفته که اگر به م

 زنی یا نه سروین؟حرف می-

 

 خندد.می

باشه بابا میگم. گفت با اینکه نشد حرف بزنیم اما -

ی دونم برای چی اومده بود. اولش خیلی عصبانمی

شدم، وقتیم که تورو تو کوچه دیدم و فهمیدم باهاش 

اومد. اما زدی خونم در نمیاومدی که دیگه کارد می

آروم شدم، با خودم فکر کردم مردی بعدش که یکم 

که بعد از اون همه سختی هنوزم پای حرفش و دختری 

که دوستش داره وایساده، شاید بشه روش حساب 

یگه نیازی نیست بیاد کرد. برای همینم بهش بگو که د
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اینجا، چند وقت دیگه ما میایم تهران. می تونه با 

 خانوادش بیاد واسه خواستگاری.

 

کنم ودم اعتماد ندارم! احساس میبه گوش های خ

 اشتباه شنیده ام!

 

 پرسم:با چشمانی گرد شده، ناباورانه می

 اینارو بابات گفت سروین؟-

 

 گوید:و ذوق میخودش هم انگار باور ندارد. با تعجب 

 بخدا خودش گفت. یه چیز دیگم بگم بهت؟-

 

 پرسم:مشکوک می



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 چیز دیگه ای هم گفته؟-

 

 کند.نچی می

نه، ولی روزی که همه ی ماجراهای تو و اتفاقای االن -

این چند ماه رو فهمید، یه حرفی زد که هروقت یادم 

تونن زیر این کنم. گفت کمتر آدمایی میمیاد ذوق می

. این پسر، پسر شجاع و قوی فشار دووم بیارنهمه 

دونی این حرف از زبون بابای من که تورو ایه! می

تخت بیمارستان  دونست که رویمقصر این می

 خوابیدم یعنی چی؟ یعنی معجزه!

 

تک خنده ی ناباورانه ام پر از ذوق است. قلبم یکی در 

 زند.میان می

 چیز دیگه ای نگفت؟-
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گفت. قبل از اینکه رضایتشو اعالم  یه چیز دیگه ام-

کنه، گفت چه تضمینی وجود داره که بتونه ازت 

اون روزا  محافظت کنه و دوباره اذیت نشی؟ منم گفتم

تموم شده و اون االن یه شغل آزاد داره. این رو از ال به 

کنم شنیدی. هیچی دیگه... وقتی الی حرفم فکر می

خواستگاری. تونه بیاد واسه اینجوری گفتم گفت می

البته اینو بگما یزدان! توقع اینکه همون بار اول بله 

بگیری از بابام رو نداشته باش! بابای من تا سه دفعه 

بره و میاره، کلی ام دهنشو سرویس طرف رو می

 کنه، بعدش تازه شاید بهش اوکی بده!می

 

کند وقتی که موافقتش را اعالم دیگر چه فرقی می

است، حاضرم سی بار نه  کرده؟ سه بار که سهل
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بشنوم و برم و بیایم، چون حاال دیگر یک امید بزرگ 

 دارم!

 

 قندسیاه #

 672پارت#

 

 سروین#

 

 "ه بعدپنج ما"

 

کشم و در محوطه ی دسته ی چمدانم را روی زمین می

بینمشان.  گوشی را گردانم. نمیفرودگاه چشم می
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ف چسبانم و به مامان که آن طرمحکم تر به گوشم می

 گویم:خط است می

 بینمتون مامان. کجایید شما؟من نمی-

 

همان لحظه یزدان هم با چمدان بزرگی که نیمی از آن 

 رسد.ل من پر شده، به من میهم از وسای

 دیدمت مامان جان. االن میایم.-

 

کنم. با دیدن مامان گردانم و با دقت تر نگاه میسر می

زده دستم را برایشان و بابا و الرا و مامان جون، ذوق 

روم. یزدان هم پشت دهم و سمتشان میتکان می

 پرسد:آید و میسرم می

 پس بتام چرا باهاشون نیست؟-



یوسفیآذر                                                                               قند سیاه  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

د اون تنها میاد دیگه. مامان اینا فکر نکنم دیگه الب-

احتماال از رامسر مستقیم اومدن  خونه رفته باشن،

 فرودگاه.

 

آنکه همین دو روم. با کمی بعد در آغوش مامان فرو می

هفته ی پیش که برای عروسی تهران بودند دیده 

 بودمشان، اما دلم برایشان لک زده بود! 

 

بوسم. بعد گیرم و میبغل می تک به تکشان را طوالنی

مان، بابا خطاب به یزدان از احوال پرسی طوالنی

 گوید:می

حواستون خیلی به خودتون باشه. دارید میرید اون -

 حسابی مراقب باشید. سر دنیا باید 
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ست که یزدان همیشه مقابل پدرم دانم چه جریانینمی

 شود.اینقدر سر به زیر می

زودتر بهتون بگیم. اصال  چشم حتما. شرمنده نشد-

خواستیم بریم قرار نبود ماه عسل بریم مالدیو*. می

 کیش ولی یهویی جور شد که بریم اونور.

 

 گویم:در دلم می

 "آره جون عمت."

 

خواستیم برای تفریح در این چند ماه هر کجا که می

شد که به قول یزدان خرمگس برویم، یک نفر پیدا می

مان را به هم بریزد. برای همین، شود و تنهایی دو نفره

اینبار از ترس آنکه نکند کسی بخواهد همراهمان بیاید، 
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فقط به رضا گفته بود که قرار است مالدیو را برای ماه 

 خاب کنیم.عسل انت

 راستی بتام کجاست؟-

 دونم گفت من خودم بعدا میام.نمی-

 

شود که مسافران تهران از بلندگوی فرودگاه اعالم می

قصد مالدیو به باجه های نه و ده مراجعه کنند. با به م

شنیدن این جمله، نگاهم را به سمت باجه ها 

بینم زند. جماعتی را میچرخانم و یکباره، خشکم میمی

آیند. با همگی چمدان به دست به سمت ما می که

دیدن این صحنه، منگ و مات سقلمه ای به یزدان که 

 گویم:و میزنم مشغول وراجی با باباست می

 اینجا چه خبره یزدان؟-
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کند. کنم نگاه میچرخد و جایی را که من نگاه میمی

زند. حدس شوند و خشکش میچشمانش گرد می

ن جالب نیستند اما با این حال زنم چنداهایی که می

توانم جلوی خنده ام بگیرم. قبل از آنکه رضا و بتام نمی

ه یزدان و فاطمه برسند با صدای آرامی خطاب ب

 گویم:می

 خر مگسا خوب دورت زدن آقا یزدان!-

 

 قندسیاه #
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مان با صدایی بلند و پر انرژی رضا در چند قدمی

 گوید:می
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 سوپرایز! خوشحال شدین نه؟-

 

کنم تا زیر کنم و خودم را کنترل میبه یزدان نگاه می

 خنده نزنم. از حرص سرخ شده!

 

 د:گویبتام خطاب به یزدان می

چطوری دوماد؟ فکر کردی دست از سرت بر -

داریم؟ یه دختر بهت دادیم تا دهنت و سرویس می

 نکنیم ول کنت نیستیم.

 

شود. به گمانم دوست دارد می قیافه ی یزدان دیدنی

 کله ی رضا و بتام را به هم بکوباند.
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همگی مشغول احوال پرسی و بغل گرفتن یکدیگر 

توانم خودم را کنترل نمی شوند و من این میان دیگرمی

کنم و از دیدن یزدانی که دور از چشم بقیه، پس 

زنم. گردنی محکمی به رضا می زند، زیر خنده می

شود و من خیره به رضا و من می حواس همه جمع

کنم که چیزی نیست. دیوانه یزدان با خنده اشاره می

 های خل و چل!

خوایم مثل اینکه بعضیا خوشحال نشدن که ما هم می-

 باهاتون بیایم مسافرت!

 

این را رضا با چشم غره ای پر غیظ به سمت یزدان 

زند و سریع . یزدان لبخندی زورکی میگویدمی

 :گویدمی
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نه بابا خیلی خوشحال شدیم اتفاقا. چیشد که همچین -

 تصمیم جالبی گرفتید؟

 

آنقدر لپم را از داخل گاز گرفته ام تا نخندم که 

وراخ شده. فاطمه اینبار جواب کنم ساحساس می

 دهد:می

رضا زنگ زد گفت مثل اینکه قراره یزدان و سروین -

شون برن مالدیو. ولی خب تنهان و شاید اینجوری به

خوش نگذره. خوبه که ما هم بریم. من که خیلی 

دوست داشت واقعا مالدیو رو ببینم، بتام هم همینطور. 

 دیگه ما هم موافقت کردیم که بیایم.

 

فشارم و با ذوق جواب دست فاطمه را محکم می

 دهم:می
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 گذرونیم.خیلی خوب کردی عشقم. کلی خوش می-

 

کند و نگاهم می بینم که از آن طرف یزدان چقدر بدمی

دهم. من با لبخندی بامزه جواب چشم غره اش را می

 گوید:رضا یک مرتبه می

 .اونجا که رفتیم یک نفر دیگه هم بهمون اضافه میشه-

 

کنیم که با ابرویی باال رفته، همه مشتاقانه نگاهش می

گیرد و  فاخرانه شیطنت آمیز قیافه ای به خودش می

 دهد:ادامه می

االخره موفق شد مخ آتی خانم رو بزنه و اینجانب ب-

 بتونه بکشونتش جایی که ببینتش!
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شناسم. یزدان و دیگران برایم تعریف کرده آتی را می

بوده که باعث شده ماهان دستگیر شود اند که او کسی 

و علی لو برود. خودش در ساعات آخری که ایران بوده 

است. اگر او به رضا گفته بوده علی با ماهان همدست 

نبود، شاید ما هم حاال اینجا نبودیم. همه ی ما به او 

 مدیونیم!

 

گویند و او را تشویق همه با خنده به رضا تبریک می

به دیوانه بازی هایش نگاه کرده و در کنند. با خنده می

کنم که برخالف یزدان، از وجود بچه ها دلم اعتراف می

ان آنقدر شوخ و شدر این مسافرت ناراضی نیستم. همه

پر انرژی هستند که مطمئنم چند برابر به من و یزدان 

 گذرد.خوش می
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و بعد از رویم کمی بعد، سمت باجه های تحویل بار می

 گیریم. تحویل بار و مدارک مربوطه، بلیط می

 

گیرم و موقع رفتن، یکی یکی همه را در آغوش می

همه الرای دوست داشتنی ام  فشارم. اول ازمیمحکم 

بوسم و با محبت گیرم. سرش را محکم میرا بغل می

 گویم:می

 کالسات شروع نشدن هنوز؟-
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شد! باالخره موفق صدایش ذوق دارد. باید هم داشته با

شد هوا فضای شریف قبول شود. چیزی که آرزویش 

 بود!

فردا اولین کالسمه. این دو هفته رو با مامان اینا -

نم تهران تا بتام برگرده. بعدش مامان اینا میرن مومی

 مونم تهران پیشتون.و من باز می

 

گیرد. خواهرم دانشگاهی شده! انگار لبخندم وسعت می

 ود که برای اولین بار بغلش کردم.همین دیروز ب

دوست داشتم روز اول دانشگاه خودم برسونمت. -

 ببخش که نیستم.

 

 بوسد:لپم را محکم می
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رت آجی. تو اینطوری خوشحالی واسه من از فدای س-

همه چی با ارزش تره. فقط یادت نره واسم عکس 

بفرستیا. هر جا رفتین از خودتون فیلم و عکس 

 بفرست.

خانم. مراقب مامان اینا باش. دیگه  چشم فسقل-

خانمی شدی برای خودت. بزرگ شدی. تویی که باید 

 مراقب خانواده باشی. 

 

ود. بوس محکمی روی لپش شلبخندش زیباتر می

برم. اولین نشانم و بعد، به آغوش بابا پناه میمی

قهرمان زندگی ام! و البته، همچنان بزرگترین قهرمان 

ین چند ماه، نه تنها سنگ مقابل زندگی ام! بابا در ا

پایمان نینداخت، بلکه هیچ لطفی را برای آنکه زودتر 
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بهترین و  بتوانیم ازدواج کنیم از ما دریغ نکرد. او

 پشتیبان ترین پدر دنیاست!

 

مانم. تمام دلواپسی هایش را در آغوش مامان زیاد می

در تمام این چند ماه، درست از زمانی که تیر خوردم و 

شود اتاق عمل رفتم، تا همین حاال در ذهنم مرور میبه 

رسم که هیچکس و برای بار هزارم به این باور می

 رت عاشقت باشد! هیچکس!تواند به اندازه ی مادنمی

 

وقتی طبق عادت همیشگی ام دست مامان جون را 

زند، اشک بوسم و او مثل همیشه باوانم صدایم میمی

ای اعتماد و اطمینان و جوشد. چقدر بردر چشمانم می

پشتیبانی همیشگی خانواده ام به آنها مدیونم. من اگر 

واده ! هیچ! کاش خاناین پشتیبانی رو نداشتم هیچ بودم
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ها گاهی به جای آنکه قفس شوند برای فرزندانشان، 

تکیه گاه شوند برایشان. کاش پدر و مادر ها بدانند که 

د، آنها در وهله آنها مسئول نگهبانی از فرزندشان نیستن

 ی اول باید دوست و همیار فرزندشان باشند!

 

 قندسیاه #

 675پارت#

 

 دارم میام پیشت جاده چه همواره-

 خوبه عطر تورو دارههوا بوی 

 

چرخم و متعجب به سمتی که صدا روی صندلی ام می

کنم. یک ردیف رسد نگاه میاز آن طرف به گوش می
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ما، رضا گوشی عقب تر، ردیف های سمت راست هواپی

به دست نشسته و گوشی را به شکلی مقابل صورتش 

گرفته که کامال مشخص است در حال ویدیو کال است. 

زند و برایش آهنگ چه کسی حرف میحدس آنکه با 

خواند سخت نیست! دیوانه است این بشر! حتی می

 بتامی که کنار دستش نشسته و به گمانم الیو گذاشته

زند که چند قدر بلند بلند حرف میرا هم عاصی کرده. آن

 شنوم.بتام را می "میشه ببندی؟"لحظه یک بار صدای 

 

 گویم:خنده مینشینم و کنار گوش یزدان با صاف می

یکم از رفیقت یاد بگیر. صدای آهنگ خوندنش واسه -

 آتی خانم تا اینجا میاد.

 

 کند.یزدان چپ چپ نگاهم می
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 بذار دهنم بسته بمونه سروین!-

 

خندم و دستم را از زیر بازویش ا شدت بیشتری میب

کنم. مهماندار نحوه ی بستن کمربند ایمنی را رد می

وجه، چانه را روی شانه ی دهد و من بی تنشان می

گذارم و همانطور که با تمام عشق و عالقه ام یزدان می

 زنم:کنم لب مینگاهش می

 گذره!بد اخالق نباش دیگه! با بچه ها خوش می-

 آره مخصوصا وقتی خرج همه با منه بدبخت باشه.-

 

 کنم.چشم درشت می

بعدشم کی  اِ یزدان؟ تو که اینقدر خسیس نبودی!-

 خرج بقیه با توئه؟گفته 
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چرخاند. حاال فاصله ی صورت صورتش را سمتم می

رسد. رنگ چشمانش از هایمان به چند میلی متر می

 این فاصله دلبرا تر است! 

خر! برگشته به فاطمه و بتام گفته رضای نره -

 خرجمون با یزدانه بیاید نگران نباشید.

 

لند فشارم تا صدای قهقه ام بدستم را روی دهانم می

 نشود. از دست تو رضا!

دونم این بهونته! ناراحتیت از اینه که حاال من که می-

 خلوتمون رو بهم زدن!
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اه زنیم نگبرخالف من، تمام مدتی که داریم حرف می

ست که همچنان دارد تمام یزدان به مهماندار زیبایی

 دهد. نکات پرواز را آموزش می

دونی که از شلوغی خوشم نمیاد. مخصوصا وقتی می-

 خواست باشن.دو نفری باشیم. دلم نمی

 

چرخانم و با اخمی ظریف صورتش را سمت خودم می

 م:زنلب می

، اوال که قرار نیست همش اونا ور دلمون باشن-

پیچونیمشون. دوما بذار بریم اونجا، شاید اینطوری می

هم خوش گذشت بهمون، سوما اون خانمه خیلی 

 قشنگه ها مگه نه؟
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شوند. لب هایش را برای باالخره اخم هایش باز می

 کند.آنکه نخندد جمع می

ی زل زدی بخند آقا یزدان، راحت باش! همینجور-

 بهش فکر کردی حواسم نیست؟

 

 قندسیاه #

 676پارت#

 

کند و من با دیدن خنده باالخره خنده اش را رها می

خندم. لعنتی زیباترین تصویر دنیاست انگار که اش می

 توانم چشم بگیرم از لب هایش!نمی

. اینقدر حسودی کردناتو ندیدم که االن باهاش غریبم-

 گیره!خندم می
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 روم.می چشم غره

 دم؟کرنامرد یادت نیست به عسل حسودی می-

 

 شود.با شنیدن نام عسل لبخندش جمع می

 آدم قحطی بود اسم اونو آوردی؟-

 

 زنم.پوزخند می

 فامیل جنابعالی بود به من چه؟-

 

آورد، اما کنم دارد مسخره بازی در میاول گمان می

فهمم که کشد میبینم چطور اخم در هم میوقتی می

 واقعا از آوردن نام عسل اعصابش به هم ریخته. 
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 گردانم.دوباره صورتش را سمت خودم بر می

 ببینمت؟ قهر کردی لوسِ نُنُر؟-

 

 کشد.صورتش را از دستم بیرون می

 نه!-

 پس چت شد یهو؟-

 

شود، ناخن های دستی که دور مکثش که طوالنی می

حواسش کنم تا بازویش پیچیدم را در بازویش فرو می

 جمعم شود.

 با تواما!-
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 گوید:هم کند میبی حوصله بی آنکه نگا

 گیر نده سروین.-

 یعنی چی گیر نده؟ بگو ببینم چته!-

 

 برد.پوف کالفه اش اخم هایم را در هم می

هوف هوف نکن واسم. مگه قرار نشد هر چی تو -

 دلمون بود بگیم به هم دیگه؟ پس حرف بزن.

 

والنی. زنجیره ی نگاهمان را کند. خیره و طنگاهم می

مانم تا دهان طمئن خیره اش میکنم و آنقدر مقطع نمی

 کند!باز کند. و باالخره دهان باز می

تو این چند ماه، روز به روز حالم بهتر شد. خودت -

بودی و دیدی. شاهد بودی که هر روزش سخت 
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گذشت. باید یکی یکی با اتفاقاتی که افتاده بود کنار 

پذیرفتم تا دیگه هیچ چیز و همه چیز رو می اومدممی

 ده.آزارم ن

 

دهم. میان حرف با دقت به حرف هایش گوش می

بندد و همانطور که مشغول بستن هایش کمربندم را می

 دهد:کمربند است ادامه می

با همه چی کنار اومدم. هر چی بوده و نبوده. دیگه -

ه چیزی که هیچ چیزی از گذشته آزارم نمیده اال... اال ی

 هنوز باهاش کنار نیومدم!

 

 قندسیاه #

 677رتپا#
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کنم. تا به حال از چنین چیزی حرف با من چشم ریز می

 حرف نزده بود!

من هنوز نتونستم با اینکه علی هم یه عوضی بود مثل -

دونی چرا؟ چون هیچ جوره تو کتم ماهان، کنار بیام. می

کرد. اون که چیزی کم مینمیره که چرا باید اینکارو 

ید قاطی این نداشت. اون که خیلی دل رحم بود. چرا با

شد؟ چرا باید اینقدر سنگدل میشد که با زندگی آدما می

آدمهای بی گناه بازی کنه؟ اصال همه ی اینا به درک، 

کرد؟ همین چرا باید با خانواده ی خودش اینکارو می

یده که دونی روانی شده؟ خبراش بهم رسعسل، می

کارش به بستری هم رسیده. ایناس که تو کتم نمیره. 

 ذاره کنار بیام با کثافت بودن علی.که نمی
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سواالت یزدان، سواالت من هم هست، اما وقتی جوابی 

 برایشان نداریم، نباید رهایشان کنیم؟

تونه به سواالی علی مرده یزدان، تنها کسی که می-

هیچ چاره ای جز کنار ذهنت جواب بده مرده، پس تو 

 اومدن نداری!

همم چرا اینکارو کرده ولی من باید بفهمم چرا! باید بف-

 تا بتونم کنار بیام باهاش.

 

گذارم فکر یزدان روند. دیگر نمیاخم هایم در هم می

 درگیر هیچ چیزی شود!

. یادته؟ گفتم یه بار سر لیال هم همینو بهت گفتم-

از دونستنه. بعضی وقتا  بعضی وقتا ندونستن خیلی بهتر

ره. ذاخدا روی بعضی واقعیت ها تا ابد سرپوش می

بهش میگن حکمت! شاید حکمت خدا تو این بوده که 
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نفهمیم چرا علی اینکارو کرده ها؟ شاید خدا خواسته 

اینطوری ازمون مواظب کنه یزدان. اصال تو از کجا 

دونی که اگه واقعیت رو فهمیدی آروم بگیری؟ شاید می

 یلی داغون شی. پس بیا و رها کن. بخاطر من. باشه؟خ

 

 دهد:ا این حال، با تعلل جواب مینگاهش گیج است. ب

 شاید حق با توئه!-

 

کنم و با عشق به رویش لبخند اخم هایم را باز می

 زنم:می

مطمئن باش همینه که میگم. من مطمئنم که اگه قرار -

ین بوده فهمیدیم. پس البد حکمتش ابود بفهمیم می

که نفهمیم. تو دیگه بهش فکر نکن. فقط این رو قبول 

ی همونی بوده که ازش فهمیدیم. همونی که کن که عل
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خانوادش رو نابود کرد و به ما خیانت کرد. همین رو 

 باور کنی، با بقیشم کنار میای.

 

کند. یزدان بدون لبخند با هواپیما شروع به حرکت می

 زند:انم لب مینگاهی عمیق و پر حرف به چشم

زنی که اگه حرفات قابل قبول هم یه جوری حرف می-

 کنم.شن، بازم قبولشون مینبا

 

 کنم.زنم و سر کج میبا شیطنت چشمک می

 ما اینیم دیگه آقا یزدان. -

 تو اینی؟ چی ای دقیقا؟-
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گیرم. هواپیما همچنان روی باند قیافه ای به خود می

 کند. حرکت می

 وین پایدار، نمکِ خالص!سروین هستم! سر-

 

از کند. ثانیه ای چشم تک خنده ی بامزه ای می

 گیرد.چشمانم نمی

در همین لحظه دور موتور هواپیما به قصد بلند شدن از 

ریزد و بی شود. ته دلم هری پایین میزمین زیاد می

اختیار، همانطور که به صندلی چسبیده ام، دست یزدان 

در آرامش مطلق، لب  چسبم. یزدان امارا سفت می

 آورد و با آرامش بخش ترینهایش را کنار گوشم می

 زند:لحن ممکن لب می

 نچ! تو قندی، قندِ سیاهِ یزدان. شیرینی خالص!-
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شود و صدای یزدان در هواپیما از روی زمین بلند می

شود. پروانه ها در قلبم به پرواز در سرم پژواک می

 آمده اند.

 "سیاه یزدان. شیرینی خالص!تو قندی، قندِ "

 

 پایان*

 ۱۴۰۱تیر ماه ۲۱

 ☺رسید قندک به پایان خودش 

 چطور توصیف کنم حالمو؟

باورم نمیشه از این به بعد قندی نیست که وقتی 

 ��پارتاشون رو مینویسم قند تو دلم آب شه

 من با شخصیتای این رمان زندگی کردم.
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 با قندک گفتنای یزدان عشق کردم

 دنای سروین دلم لرزید با صبوری کر

 با دیوونه بازیای رضا خندیدم

رمان شده بود جزوی از زندگی  و خالصه بگم که این

 ��من، ولی امشب باید ازش خدافظی کنم

قند سیاه جان، این رو بدون که همیشه تو قلبم 

جایگاهی داری که هیچ رمان دیگه ای نمیتونه این 

 ♀�💔�هخداحافظت برای همیش ��جایگاه رو بگیره

مرسی از تک تکتون بچه ها، که تا اینجا همراهم 

و خوندین و انرژی دادید، که اومدید، که رمان ر

همیشه مهربان بودید و با درک، خیلی خیلی دوستتون 

 ❤دارم
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 آتنای قشنگم، خواهر مهربونم

پا به پای  از تو هم خیلی ممنونم که از ابتدای رمان،

زحمت کشیدی. قطعا وجود تو و من برای این رمان 

کمک هات توی چیدن داستان باعث شد که این رمان 

انهای قبلیم خیلی بهتر و قشنگ تر در نسبت به رم

 ��❤بیاد. خیلی خیلی ممنونم ازت

 


