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  نیلوفر الري |رمان یادش بخیر نازلی 

  

  

یادش به خیر نازلی انگار همین دیروز بود تصویر آن روز ها همیشه مثل آینه ي روشن و شفاف جلوي 

از یاد ببرد؟ من که هرگز از  مگر میشود آدم خاطراتش را حتی براي یک لحظه. چشمان من برق میزند

انگار هنوز هم در هواي همان روز ها نفس میکشم فقط گاهی که جلوي آینه . گذشته ام جدا نبودم

قرار میگیرم متوجه گذر زمان میشوم و تنها در آن هنگام است که به این حقیقت واقف میشوم که 

پنهان نمیکنم گاه آهی پر سوز سینه ام از تو ! آري نازلی. روزگاري بس دور و دراز بر من گذشته است

شاید خاطرت . گریه هم میکنم از آن گریه ها که تو میدانی و بس. را آتش میزند و زبانه میکشد بیرون

نیست چقئر براي تو گریه کرده ام و شاید به یاد نداري جاي خالی تو را همیشه توي دستهایم فشرده 

فراموش ! آه.یی ات را میبافتم و لباس نو تنت میکردمتوي همین دستهایی که روزي مو هاي طال.ام

  .الالیی هم ئبرایت میخواندم.نمیخواهم به یاد بیاورم که شبها بی تو خوابم نمیبرد! کن

  الالالال بخواب نازلی عزیزم بخواب من با لولو ها میستیزم

  الالالال فداي چشم نازت بخوابان آن دو چشم نیمه بازت

حتم اگر جاي تو اینجا خالی نبود با الالیی منخمیازه میکشیدي و گوشه اي شنیدي نازلی؟ به طور 

نفس که میکشم احساس میکنم مسموم ترین ذرات نامرئی این فضاي . خودت را به خواب میزدي

راستی خنده دار نیست که من در مرداب این سکوت گل آلود هنوز هم دیت و پا . وهمناك را میبلعم

نمیدانم نازلی فقط میدانم حس غریب و گنگی هنوز خاك بی حاصل امید مرا  میزنم؟ به کدامین امید

نمیدانم نازلی شاید اگر تو بودي . شاید باید به انتظاز سبز شدن آن پلک هم ر هم نزنم. بیل میزند

گاهی تنهایی چنان خودش را . میگفتی در امتداد این سکوت وحشی چه فریادي بی صدا مانده است

کند که احساس میکنمئ غیر از من هیچ موجود جانداري در این کره ي خاکی بر من تحمیل می

زیر سقف این خانه همه چیز دست ! فقط من هستم و تنها من...نفس نمیکشد ...زیست نمیکند

چه بگویم ! آه نازلی. مثل دلم که هنوز زنگار زمانه آن را صیقلی نکرده است. نخورده باقی مانده است

در واقع نمیدانم باید از کجا شروع . زیاد است که نمیتوانم به همه ي آنها بپردازم که گفتنی ها آنقدر

یادت . یاد آسمان و هر چه آبی بود. کاش چشمان آبی ات پیشم بود و مرا یاد دریا میناناخت... کنم

اگر میدانستی که ! تو از کجا بدانی! نیست چرا اینجا اینقدر سوت و کور مانده است؟ طفلی
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شتی اینقدر تنها و شکسته با خودم حرف بزنم و گوش بسپارم که شابد از دري دیواري صدایی نمیگذا

با تو حرف . میدانم حال و روزم خنده دار ایت اما تو نخند. نخند نازلی اشک مرا دوباره در نیار. بیاید

هاي طالیی و آخ نمیدانی چقدر حوس کرده ام دوباره مو .حرفهایی که سالها ته دلم خاك خورده. دارم

راستی نازلی سنجاق سرت اینجاست همان که مادرم .ابریشمی ات را از کنم و شانه بزنم و دوباره بافم

یادت هست؟ همیشه .گل مریم سپید چقدر به موهایت میامد. از زیارت امام هشتم برایت آورده بود

میدانم که تو از من .بیاورد خوشحال بودم که از تو چیزي براي من باقی مانده است که تو را به یاد من

مثل آن . کاش حلقه هاي اشکم را نخ مکشیدم و دور گردنت میاومیختم...هیچ یادگاري...چیزي نداري

اینجا همیشه هواي زندگی ابري . وقت ها که شکوفه هاي نارنج را به گردنت میاویختم و تو میخندیدي

آسمان شبهاي را . ا آفتابی نمیکندشعاع طالیی خورشید از پشت توده هاي ابر چشمان مر. است

شب اگر شمعی نباشد سیاهی از سر و . حتی چراغ مهتاب هم روشن نیست... ستاره بی ستاره...نگو

. به این لوازم موجود در آن. به این خانه.گاهی فکر میکنم من به اینجا تعلق ندارم. کول آدم باال میرود

دلم نمیگیرد تو هر !نه نازلی. قین پیدا کردي دیوانه ام البد دیگر... به هیچ چیز حتی این کره ي خاکی

. تنهایی به قدر کافی عقل و درك و شعورم را حاشیه زده.جور که دوست داري در مورد من بیندیش

پس من دیوانه نیستم چه . دیوانگی که بد نیست قلب دیوانه همیشه پاك و دست نخورده باقی میماند

دوست ! نازلی. قل بودن خودش رتا بی تکلیف احساس کندبد است که آدم بین دیوانگی وعا

... بگذار حال که دست نوازش شب چشمانم را خواب کرده برایت حرف بزنم! کوچولوي کودکیهایم

تمام شبها را بیدار بمان و به هر چه ستاره که در آسمان شب تو میدرحشد .به خاطر من. نخواب نازلی

من با تو حرف . بیدا ربمان نازلی آري . ره ها خالی نگه دارنگاه کن و جاي مرا براي تماشاي ستا

بگذار حرف بزنم ... آري...بگذار برگردیم به آن روز ها که من بودم و تو بودي و هیچ غصه اي نبود.دارم

از ال به الي توده هاي عظیم خوش بختی که انگار ... این من هستم که مینویسم براي تو. بیداز بمان

  ... مینویسم تا بدانی نازلی من... مینویسم... تو حرف دارم نازلی با. حق من نیست

تازه داشتم هفت ساله . حدود بیست و شش هفت سال پیش. هنوز تو را نداشتم! یادش بخیر نازلی

عشقم . دغدغه اي نبود. مثل تمام دختر بچه هاي هم ن و سال خودم.شاد بودم و سر دماغ. میشدم

روسري خالخال مادر را هم گاهی یواشکی از توي گنجه در میاوردم و . بودپوشیدن دامن بلند چیندار 

موهایم بلند و . نمیدانی رنگ قرمز روسري چقدر به پوست روشن صورتم میامد. سرم می انداختم

لبم همیشه قرمز و .ابروانم بلند و کمان و چشمانم گرد و آبی درسب شبیه چشمان تو. زیتونی رنگ ود

اتیکی که مادر توي بعضی از عروسیها به لبش میمالید و دائی جمال بدش میامد و همرنگ م.براق بود

طفلی مادر با غیظ دشتمال را . سعی میکرد با اخم و تخم یکجوري مادر را متوجه ناراشی بودنش بکند

کوچکتر از این حرفها . پدر بی صاحبی بسوزد الهی: میگرفت و ماتیک را پاك میکرد زیر لب میگفت 
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که بفهمم بی صاحبی یعنی چی؟ فقط گاهی که نادیا در آغوش دایی جمال فرو میرفت و خودش بودم 

بابا امروز برایم چی خریدي؟ احساس میکردم یک خآل عمیق توي زندگی ام : را برایش لوس میکرد که

ور گاهی همانط.مادر موهاي بلندم ره روزي سه ار شانه میزد و میبافت.است که با هیچ چیز پر نمیشود

سارا تو عروسک : روي شانه هایم رها مبکرد و با عالقه وعشق چشم به چشم من میدوخت ومیگفت

آنگاه مرا در آغوش میکشید و روي دستهایش تابم . ولی عروسک هم اینقدر زیبا نیست. من هستی

وان خیلی ج. جوان بود. چشمان زاغی داشت و بلند قد و باریک بو د. مادر خودش هم زیبا بود. میداد

. دائی جمال هرگز به او اجازه نمیداد بدون چادر درجمع انظار شود. مو هایش بلند و ابریشمی بود.بود

من مدرسه . تازه حسابی باید رو میگرفت و دقت میکرد چشمش توي چشم مرد نامحرم نیفتد

هنر زندائی سوري میگفت شهربانو از هر لنگشتش .لباس مدرسم را مادر خودش دوخته بود. میرفتم

من و نادیا که همسن بودیم چشم به دست مامان میدوختیم که اگر هنري در حال ریختن . میریزد

البته دائی جمال همیشه به من میگت مادرت وقتی هشت . خوب بچه بودیم...است ما هم ببینیم

نیامده  ولی لوس ونازپرورده بار. یکی یکدانه بود. سالش بود تمام کار هاي خانه را خودش انجام میداد

مادر در آغوشم . حاال تو ونادیا هشت سالتان است و هنوز نمیدانید سوزن را چگونه نخ کند.بود

دلم نمیاد دست به ساه و . داداش همه ي دار و ندار من همین یک عروسک است:میکشید و میگفت

است که یکی از آن دفعه ها دایی جمال نگاه عاقل اندر سفیهی به او کرد وگفت خوب . سفید بزنه

بیخود وبیچهت خودت را وقف ! به تو چه میرسد؟ هیچی... خودت میگویی براي خودش کسی بشود

یک بچه کردي که چی؟ جوانی ات را به پایش میریزي که یک روز به ثمر برسد و تو زیر سایه اش 

دم از قدیم گفته اند دختر مال مر.روزگار نامرد تر از این حرفهاست! خستگی در کنی؟نه خواهر 

خواستگار از آن وقت که دم بخت بودي بیشتر . تو هنوز جوانی و زیبا. حاال اگر پسر بود یکچیزي.است

با ارباب گالویز . پدر این بجه جوانمرد و رشید بود درست. عمر خودت را هدر نده.برایت صف کشیده

جوانمرد باد  یک مرد هرچقدر هم که... ولی خواهر من. شد و آنها هم ناجوانمردانه کشتنش درست

حال خواه کشته شود خواه زنده . نباید زن حامله اش را به امان خدا رها کند و برود به جنگ ارباب

میخواست با به زمین . خدابیامرز زیادي دنبال اسم و شهرت بود. او به فکر تو و بچه اش نبود. بماند

الصه شهربانو من برایت ك خ. نامردها او را کشتند. زدن ارباب ثابت کند که ظلم پایدار نیست

فقط مشکلش بچه است که آن هم مهم ... از طرف تو هم جواب دادم. خواستگار خوب پیدا کردم

  .میدانم از خدایش هم هست... بچه یا پیش خودمان میماند یا میفرستمش پیش مادر. نست

بغض و گریه گفت نه مرا به سینه اش فشرد و با .از آن گریه ها که همیشه نمیکرد. مادر زد زیر گریه

ولی خواهش . بگو بمیر میمیرم. بگو نفس نکش نمیکشم.داداش شمارا بخدا مرا از عروسکم جدا نکنید

ولی شمارا به . میدانم اینجا سربار و اضافی هستم. من شوهر نمیخوام. میکنم سارا را از من جدا نکنید
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روزگار پدر این بچه را گرفت شما . استبه خدا ظلم .امام هشتم قسم مرا اینجوري از سزتان باز نکنید

  ...دیگر مادرش را نگیرید

  ...من هنوز نمیفهمیدم موضوع از چه قرار است. مادر بی امان هق هق میکرد و آه میکشید

  نادیا بابات چرا مامانم را به گریه انداخت؟:گفتم

تقصیر بابام :گفت. یمداشتیم لیلی بازي میکرد.نادیا از روي خطهاي کشیده شده روي بتن حیاش پرید

  سوختی:گفتم. حواسم به بازي نادیا بود) چیه؟ عمه جان دلشان نمیخواهد عروس شود

  گفتی عروس؟ یعنی مامانم میخواهد عروس شود؟: دوباره پرسیدم. آنگاه مشغول به بازي کردن شدم

  آره:گفت

  .تور بپوشدماتیک بملد و سرخاب بزند و لباس .خوب اینکه خیلی خوب است آدم عروس شود_

نادیا روي زمین نشست و . در آن لحظه دست از بازي کشیدم و مادرم را در لباي سفید مجسم کردم

  .عروس شدن که گریه ندارد! خوشبحال عمه جان: گفت.آدامسش را پف کرد بیرون

چادر مشکی سر کرده .بازي را نیمه تمام رها کردن و به دنبالش دویدم. همان لحظه مادر صدایم زد

  .برو وکتابهایت را بذار توي کیفت:رو به من گفت. د و چشمانش قرمز و پف کرده بودبو

  هنوز به چشمان سرخ و باد کرده اش نگاه میکردم و پرسیدم چرا مادر؟

از ترس فریاد هاي مادر توي اتاق . اینقدر با من یکی به دو نکن:بی حوصله و عصبی سرم داد کشید

اتاق ما گوشه .یک خانه ي قدیمی و یک حیاط کوچک. دگی میکردیمما خانه ي دایی جمال زن. دویدم

  .بزرگ بود و براي من و مادر زیاد هم بود.ي حیاط بود و دري به ایوان داشت

نگاهی به زندایی انداختم که ) شهربانو جانایین ساك اینجا چه میکند؟ خودت چرا چادر سر کردي؟_

صداي مادر را . بیرون به مادر بود ویک نگاهش به منیک نگاهش . وسط آن در نیمه باز ایستاده بود

میخواهیم اگر اجازه دهید ...فکر میکنم زیادي باعث دردسر شدیم: شنیدم که با لحن گرفته اي گفت 

  .دیگر رفع زحمت کنم

میدانی اگر داداشت بفهمد چه قشقلقی به پا . خدا مرگم بدهد: زندایی محکم زد توي صورتش و گفت

قرار نیست جائی ...سارا نمیخواهد کتابهایت را جمع کنی. به خدا از خر شطان پائین بیامیکند؟ تو را 

  .بروید

مانده بودم وسایلم را جمع کنم یا نه که صداي . ما دیگر رفتنی هستیم. نه سارا مادر جان جمع کن_

. نی استدایی را نمیدیدم اما از صدایش مشخص بود تا چه حد عصبا. باز و بسته شدن در حیاط آمد

خوب کجا به سالمتی؟ صداي مادر هم با دلخوري و . میبینم شال و کاله کردي آبجی:طعنه آمیز گفت

به هر حال شما بیش از حد ممکن ما ا زیر پر و بالتان ...میروم پیش مادر:ناراحتی آمیخته بود گفت

  .اتمام ماندحرفش با فریاد دایی جمال ن... اما دیگر نمیخواهم سربار شما شوم دادا.گفتید
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میخواهی مردم تف روي صورتم بیندازند که گذاشت . دست شما درد نکند. خوب است. سربار_

میخواهی بروي آن خانه خراب شده که چه؟ که هر روز خدا خانواده ي آن . خواهرش برود به امان خدا

اهی هر روز میخو. خدا بیامرز داغ روي دلت بگذارند و یکجوري عقده دلشان را رمی تو خالی کنند

نه ... برایت یار و کل پیدا کنند و تو از ترس جرات نداشته باشی پایت را از خانه بیرون بگذاري

سوري؟ چرا معطلی؟ ببرش توي اتاق تا محشر کبري به ... مگر اینکه از روي نعش من رد بشوي!آبجی

  .پا نکردم

لود دایی بلند بود که قرقر هنوز صدایی غضب آ.زندایی رنگباخته و وحشت زده به طرف مادر رفت

چطور میتواند .مادر دبخت که خودش بی حامی و بی پناه آن خراب شده را رها نمیکند:کنان میگفت

تو باید با مردي که من میگویم ازدواج ... تکیه گاه تو باشد؟ این بچه بازي ها را تمامش کن شهربانو

  س سارا کو؟پ... نادیا...بس است دیگر هر چه خود را تباه کردي.کنی

مادر که چشمش به من افتاد به طرفم پر کشید و . زندائی مادر را که هنوز گریه میکرد داخل آورد

من هم بچگی کردم و گفتم مامان عروس شدن که بد . تو که گناهی نداري... عروسک من:گفت

شرط ! ن؟دیدي ماما. چرا گریه میکنی؟ من و نادیا توي یکی از مغازه ئها لباس تور دیدیم.نیست

  .میبندم خیلی بهت بیاد

من با تو باید چه کنم؟ من که .ساراي معصوم من.آخ سارا:صداي گریه ي مادر بلند تر شد و گفت

چه گناهی کردي که هنوز چشمت به دنیا باز نشده پدزت را از دت دادي؟و ...نمیتوانم بیرحم باشم

به خدا انصاف ... من تو را رها کنم.. .حاال که تازه داري پیش چشمانم قد میکشی و بزرگسال میشوي

مادر هنوز زخمی و دردناك گریه . اشکهاي مادر را پاك کردم و موهایش را به یک سمت ریختم.نیست

  ... من هنوز نمیهمیدم چرا مادر براي عروس شدن گریه میکند. میکرد

نی چه؟ سرم به چه میدانستیم مادر آدم عروس شود یع. بچه بودیم و بازیگوش! یادش بخیر نازلی

گاهی که گریه هاي . درس و کتاب و بازي با نادیا گرم بود و زیاد به اتفاقات پیرامونم اهمیت نمیدادم

کاش من جاي مادر عروس میشدم ولباس تور :مادر بدجوري کالفه ام میکرد به نادیا میگفتم

اي اش را به من  نادیا سرش را از روي دفتر مشقش بر میداشت و چشمان سیاه و تیله. میپوشدم

درست یادم است . راستش من هم دلم میخواهد جاي عمه جان باشم:میدوخت و میخندید و میگفت

از دود و . هوا لطیف و پاك وخنک بود. نیمه هاي اردیبهشت بود.دو هفته مانده بود به امتحانات خرداد

من همیشه با ملحفه  دایی جمال از ترس سقوط. شبها پشت بام میخوابدیم.دم حاال ها خبري نبود

خدا را شکر . یک بار هم از بام افتادم پائین.آخه من خیلی بد خواب بودم. پایم را به پایش میبست

دست و پایش محال بود از رختخوابش بزند . نادیا برعکس من بد خواب نبود. فقط سرم شکست
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پشت بام به ستاره ها  من و نادیا فکر میکردیم در. آن شب یک شب پر ستاره و مهتابی بود. بیرون

  .نزدیک تریم

  .شما دو تا خیال خوابیدن ندارید؟ بگیرید بخوابید که آفتاب نزده باید بلند شوید و بروید مدرسه_

مادر روي بسترش نشسته بود و یک پایش را به آغوش گرفته .من و نادیا توي رختخوابمان دراز شدیم

  .میدیدم که مثل آسمان آن شب سوسو میزداما من چشمان اشک آلود اش را خوب . شب بود.بود

  دایی جمال پایم را نمیبندید؟_

  .وقتی خوابیدي میبندم_

  خوب اگر خوابتان ببرد چه؟_

  میخواهی همن االن ببندم تا از صرافتش بیفتی؟. نترس خوابم نمیبرد... بگیر بخواب بچه_

  میاید؟مامان چرا نشسته اید؟مگر خوابتان ن... هر وقت خوابم برد... نه _

چادر شب .استغفراهللا این بچه امشب فضولی اش گل کرده است:دایی جمال با لحنی غضب آلود گفت 

اما گوشهایم تیز شده بودند که .را حسابی روي سرم کشیدم و از ترس مالمتش خودم را به خواب زدم

ناسش صداي خر.نادیا همان لحظه که سرش را روي بالش گذاشت خوابش برد. ببینم چه میگویند

  .گاهی مزاحم شنود من میشد

  خوب تصمیمت چه شد خواهر؟ آفتاب که دمید بفرستم خلیل بیاد تشریفات را به جا بیاوریم؟ _

  خودتان طاقت دارید یک روز نادیا را نبینید؟.داداش تورو به خدا بین من و سارا دیوار نکش_

  .از صد درد بی درمون بدتر است مادر بودن. من درك میکنم شهربانو جان:زندایی سوري ناگهان گفت

سارا هم . خوب شهربانو جان قرار نیست تو و سارا هیچوقت هم را نبینید. تو اظهار نظر نکن زن_

  پیش ما میماند. عزیزتر از نادیا

به همین دلیل . تو این هشت سال کوچکترین بی حرمتی از شما و زنداداش ندیدم. میدانم داداش_

  .ها به خاطر بدهکاري گردو خاك راه بیندازند نمیتوانم ببینم آن نامرد

  باز تو جلوي زبانت را نگرفتی زن؟ بدهکاري چه دخلی به شهربانو دارد؟ _

  .من فقط داشتم با شهربانو جان درد و دل میکردم:زندایی سوري من و من کنان گفت

  الزم نکرده پاي درد و دل همه ي اسرار زندگی ات را بریزي بیرون! خاموش:_

صحبت زندگی .ببین شهربانو تو کاري به بدهکاري من نداشته باش: بار روي صحبتش با مادر بود این

بعد از دو سال آزاد میشوم و این حرف و حدیث ها تمام . گیریم که من هم بیفتم زندان. خودت است

 توي این محل چند نفر. صاحب برو بیاست. خلیل داراست. ولی تو حساب کار خودت را بکن.میشود

هستند که مال و مکنتش از پارو باال میرود؟ تا کی میخواهی در فقر و نداري ما دست و پا 

  .بزنی؟خودت هم خوب میدانی که به صالح تو حرف میزنم



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

7

فقط این را هم گفته ... من روي حرف شما حرف نمیزنم ... باشه داداش:مادر فین بلندي کشید و گفت

اگر یادتان نیست من یاداوري میکنم که زن اولش را . استباشم که خلیل یک نزول خور تمام عیار 

ولی من مطمئنم که آن زن بدبخت از دست خلیل و کارهایش راضی . چون بچه دا ر نمیشد طالق داد

  .به طالق شده و مهرش را هم حالل کرده

 صداي خرناس نادیا.دایی جمال آهسته با خودش نجوا میکرد. مادر انگار روي بسترش دراز کشید

بلند بود و من هنوز نمیفهمیدم که چه اتفاقی افتاده است؟ مادر چرا گریه میکند؟ زندایی چرا جانب 

مادر را میگیرد؟ دایی جمال چرا با خودش کلنجار میرود؟ زندان چه جور جاییست؟ نزول چیه و 

ادیا روزي که همراه ن. خوردنش چجوري است؟ سال ها گذشت تا توانستم به پاسخ سوال هایم برسم

از مدرسه برمیگشتیم مادر زیر درخت بید مجنون روي تخت نشسته بود و زندایی سوري داشت 

خدا شاهد است دلم به این وصلت رضا :زندایی میگفت. دوباره گوشهایم تیز شدند.برایش نطق میکرد

واهر نه خ.خیال نکن تو اینجا مزاحم ما بودي و میخواهیم به هر شکل ممکن کلکت را بکنیم... نیست

همه کس و کارم توي آن خراب شده . من که کسی را جز تو و آقا جمال توي این شهر ندارم. من

همین که دو کالم با .من دلم همیشه به تو گرم بود. تپیدن و سال به سال هم سراغ آدم را نمیگیرند

. میایدخود داداشت هم از خلیل خوشش ن. دروغ که واجب نیست. هم اختالط میکردیم دلم وا میشد

خودت .اما نمیتواند مارا به امان خدا ول کند و دستبند بزنندش و ببرندش آنجا که عرب نی انداخت

زندایی داشت با . که میدانی براي خرید خانه هنوز به خلیل بدهکاریمو کلی هم نزول آمده رویش

ودم و گوش مادر خطاب به من که هنوز روي پله نشسته ب.گوشه ي چارقدش اشکهایش را پاك میکرد

چیه سارا؟ چرا لباست را عوض نمیکنی؟ بدو میخواهیم سفره پهن کنیم سرم را :ایستاده بودم گفت

شاید دیگر آهسته حرف . دیگر صدایشان به گوشم نمیرسید. پایین انداختم و داخل اتاق شدم

  .غوش کشیداول با چهره ي گرفته و عبوس مرا بوسید و سپس نادیا را در آ. دایی جمال آمد. میزدند

  چقدر به امتحاناتتان مانده؟_

خانم معلم گفت من و نادیا به طور حتم شاگرد اول . یکی دو هفته دیگر:من زودتر از نادیا جواب دادم

خودش هم میدانست به دروغ اسم او را برده ام . نادیا با حرص انگشت شستش را میمکید. میشویم

کشته این موهاي عروسکیت مرا : دایی جمال پیشانیم را بوسید و گفت. که پیش پدرش کم نیاورد

یادت که هست . آن خدا بیامرز هم موهایش زیتونی بود.تو به مادربزرگ پدریمان رفتی... سارا

دایی جمال آهی کشید و . همیشه میگفت شهربانو به من رفته که اینقدر خوش بر و روست! شهربانو؟

ردي اسم خوب ک: نادیا گفت. من و نادیا دستهایمان را شستیم. مادر پارچ دوغ را روي سفره گذاشت

دایی . آن روز عدس پلو داشتیم. به رویش ریز خندیدم! من را هم گفتی وگرنه بابا جون بیچارم میکرد

من ونادیا همیشه سیب زمینی و پیاز داغی که چاشنی غذا بود غارت . جمال عاشق عدس پلو بود
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یی گاهی نگاهی به مادر و زندا. دایی جمال آنروز از همیشه ساکت تر بود و هیچ حرفی نمزد. میکردیم

شاید دایی جمال نمیخواست دیگر مادر را زیر فشار . هم میانداختند و شانه هایشان را باال میانداختند

تازه میفهمم چه ! بیچاره مادر. به هر مادرم غریبه نبود وبه قول خودش پاره ي تنش بود. قرار دهد

  .اید پی نخود سیاه میرفتیمبعد از ناهار من و نادیا انگار ب. فداکاري بزرگی کرده بود

هر جا هم مشکل داشتی عالمت بزن شب از من ... سارا جان تو ونادیا بروید به درسهایتان بزسید _

  .بپرس

اما من دوباره فضولی ام گل . نادیا براي اینکه دست به ظرفها نزند از خدا خواسته زود از جا بلند شد 

من ونادیا ! حاال کو تا شب: ریختم با زیرکی خاصی گفتمدر حالی که ظرفها را توي سینی می. کرده بود

  .مشق زیادي هم نداریم... ظرفها را میشوریم

  .بروید تو اتاق و سرتان به درس و مشقتان باشد. همین که گفتم _

کم پیش میامد آن طور با اخم وتخم با من حرف . از لحن پر تحکم و کمی هم عصبانی مادر دلم ریخت

چه کارش داري خواهر؟ بعد از سالی ماهی هوس :گفت. جمال دلش به حالم سوخت انگار دایی. بزند

  چرا میزنی توي ذوقش؟.کرده با دختردایی تنبل تر از خودش ظرف بشورد

خوب میدانست من چه دختر کلک و آب . کم مانده بود اشکم سرازیر شود. مادر بر و بر نگاهم کرد

با این همه بغض مرا . ش نبود تا به حرفهایشان گوش دهمزیر کاهی هستم و شستن ظرفها بهانه اي بی

  .فقط مواظب باشید چیزي را نشکنید. خیلی خوب: که دید دلش به رحم آمد و گفت

ولی . هر چند نادیا زیاد خوشش نیامده بود و کلی هم به من غر زد. دوباره روحیه ام را به دست آوردم

زندایی سوري همیشه چاي تازه . چاي سر میکشیددایی جمال داشت .من تمام وجودم گوش شده بود

مادر نیم نگاهش به من بود و من مثال حواسم به . دم داشت و سماور زغالی اش همیشه روبه راه بود

فقط میخواهم تا پایان امتحانات سارا . داداش همین امروز به خلیل بگویید به اینجا بیاید_. آنها نبود

  همین. دست نگه دارید

همه ي . احساس کردم صداي خورد شدنش در تمام دنیا پیچید. از دستم سر خورد پایین لیوان بلور

دست و پا چلفتی تو را چه به ظرف :نادیا دوباره غرولند کرد و گفت. نگاه ها به طرف من چرخید

  شستن؟

. مادر میخواست عروس شود. نمیدانم چرا دیگر خوشحال نبودم. احساس بدي به من دست داده بود

  .هیچ هم خوب نبود... نه... نه...نه... لباس تور میپوشید و بزك میکرد و. اینکه خیلی خوب بودخوب 

کی گفته به خرده شیشه ها دست بزنی دختر؟ سوري جان بی زحمت برایم . خاك بر سرم! اي واي:_

  .پارچه ي تمیزي بیاور که سارا بدجوري دستش را بریده
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نگاه مالمت آمیز توام با دلسوزي مادر حالم را بیشتر بد . چشمانم پر اشک بود و قلبم می سوخت

مادر با دقت زیاد دستم را . خوب می دانستم که سوزش قلبم از دست بریده ام نیست. میکرد

من که گفتم تو نمیتوانی این همه ظرف :آنگاه سرم را در آغوش کشید و با محبت گفت. باندپیچی کرد

  خترحواست کجاست د...و قابلمه را بشوري

نگفتم دیگر او را توي لباس . نگفتم حواسم رفت پیش شما که داشتید از عروسی حرف میزدید

چقدر ... آخ... نگفتم دیگر دوست ندارم او عروسی کند... عروسی زیبا و خوشگل مجسم نمیکنم

تازه اینها به کنار نگفتم هیچ دلم نمیخواهد حتی براي یک لحظه از آغوش او دور . دستم میسوخت

  ... نمیخواهم. قلبم میسوخت ولی نگفتم نمیخواهم او را از دست بدهم.دستم میسوخت. ماننمب

باغچه ي کوچک حیاط خانه ي دایی جمال پر شده بود از گلهاي الله ي عباسی و !یادش به خیر نازلی

. هوا رفته رفته گرمتر و گرمتر میشد.رز سفید و قرمز هم ال به الي گلهاي دیگر میدرخشید. کوکب

یک شب دایی . دیگر بساطمان را توي حیاط پهن میکردیم و شبها بدون استثنا روي بام میخوابیدیم

چون . بنده ي خدا نصفه شبی با هراس از خواب بیدار میشود. جمال یادش رفت پایم را به پایش ببندد

سقوط به  دروغ نگفته باشم در حال. جاي مرا در کنارش خالی میبیند توي تاریکی دنبالم میگردد

. میان خواب و بیداري چهره ي عرق کرده ي او را دیدم که نفسش به شماره افتاده بود. دادم می رسد

  چی شده دایی جمال؟:خمیازه اي کشیدم و پرسیدم

  بخواب عزیز دل دایی:او با مهربانی سرم را به سینه اش فشرد و گفت

حتی اگر . از نادیا بیشتر دوست داشتاو هم بی اغراق مرا . دایی جمال را همیشه دوست داشتم. 

زن دایی .دچار اشتباه هم شده بودم سرزنشم نمیکرد و حتی اخم هایش را هم در هم نمیکشید

او هم بین من ونادیا فرق . خدایش است. خودش که نیست. سوري هم مهربان و دوست داشتنی بود

تا جایی که یادم هست او .ن هستیم نمیگذاشت و به رویمان نمیاورد که ما توي خانه ي آنها سربارشا

  .مخالف سرسخت ازدواج مادر با خلیل بود

  فکر میکنی نمره ي قبولی نیاورد؟. سارا جان نادیا گریه میکند که امتحانش را بد داده:_

نادیا همیشه امالیش ضعیف بود و با توجه به تمریناتی که روز پیش از امتحان با هم کردیم او 

سعی :براي اینکه زندایی را خیلی ناراحت نکرده باشم گفتم. ن به خوبی بر بیایدنتوانست از پس امتحا

خیالتان . من چندتایی کمکش کردم.کردم سر امتحان بهش برسانم ولی چند تا مراقب باالي سر ما بود

  .نمره ي قبولی را میگیرد. راحت

به اتاق رفتم تا . یانداختاما هنوز تردید و دلواپسی توي چشمانش موج م.زندایی نفس راحتی کشید 

. به طرف زندایی رفتم که لب حوض رخت میشست. هنوز مادر را ندیده بودم. لباسم را عوض کنم

  زندایی سوري مامان کجاست؟:_
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از آن خنده ها که آدم را بیشتر هول و دستپاچه نشان میدهد و آدم فکر میکند دارند . زندایی خندید

  .چیزي را از آدم مخفی میکنند

  .االن دیگر پیدایشان میشود... ا دایی جانت رفتند خریدب_

. با زغال روي بتن خط کشیده بود. به طرفش برگشتم.خواستم بپرسم خرید چی که نادیا صدایم زد 

بگذار خستگی امتحانات از تنمان برود اونوقت زغال بگیر :به طرفش رفتم و با خنده بهش گفتم

  .دستت

راحت ... نگو که این دو هفته مردم:گفت. پیشونی اش را گرفته بود مو هاي کوتاه و صافش روي تمام

یک نفس راحت بکشیم و بعد شیر یا خط که من بازي را شروع ... آخیش.. شدیم از دست امتحانات

  ...کنم یا تو

او از خدا خواسته بازي . تو شروع کن:بیحوله گفتم. زیر سایه ي درخت بید روي لبه ي باغچه نشستم

که در . میدانستم یک اتفاقی در حال به وقوع پیوستن است. من حواسم جاي دیگه بود. ردرا شروع ک

  راستی مادر براي چه با دایی جان رفته خرید؟. هر صورت زیاد جالب نیست

این جوري بازي . تو متوجه نشدي. هی سارا حواست نیست؟ از قصد دو بار پایم را گذاشتم روي خط_

... شاگرد دوم شدنت رو شاخه. فکر میکنی؟ بابا جان شاگرد اول نشديبه چی ... اصال کیف نمیده

  .حاضرم با تو شرط هم ببندم

توي آن محله فقط یک . صداي ترمز اتومبیلی آمد. پوزخندي به رویش زدم و به سادگی اش خندیدم

الش هر وقت هم توي کوچه راه میافتاد یک گله بچه دنب. نفر ماشین داشت که آن هم خلیل آقا بود

نادیا رفت . نمیدانم چرا زندایی سوري نگاهش به من بود. میدویدند و هورا میکشیدند و دست میزدند

نمیدانم چه حالی بود فقط هر چه بود تا به حال . احساس عجیبی داشتم. نمیدانم. که در را باز کند

دایی . فم دویدمادر چادر گلداري به سرش بود و تا مرا وسط حیاط دید به طر. دچارش نشده بودم

  .جمال دم در با احترام با کسی خوش و بش و تعارف میکرد

  .یک شب تشریف بیاورید و کلبه ي محقر مارا نورانی کنید. مرحمت عالی زیاد_

  سارا سالمت کو دختر؟_

مادر .طوري که خودم هم نشنیدم. سالم کردم.مادر جلوي چشمان من بود. حواسم سر جایش آمد

  درسته؟. از امتحانا راحت شدي:پرسید. گرمتر و مهربانتر در آغوشم کشیدمثل همیشه که نه 

یاد جمله ي مادر افتادم که به دایی جمال گفته بود تا تمام شدن امتحانات . حواسم دوباره پرت شد

  .دلم دوباره گرفت. سارا دست نگه دارید

  .کاش امتحانهایم تمام نمیشد_
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. زندایی سوري سر در گوش مادر پچ پچ میکرد... شنیدن زدمادر به گمانم نشنید یا خودش را به ن

دایی جمال روي جاجیم جهاز زندایی که روي تخت پهن بود توي خودش فرو . گاهی هم قهقهه میزد

. خودم نفهمیدم چرا این سوال را از او میپرسم. آنقدري که حتی مرا جلوي خودش ندید. رفته بود

) دایی جان اگر پدرم زنده بود باز مامانم عروسی میکرد؟:فتمگ. سوالی که هیچ ریشه ي ذهنی نداشت

کمی طول کشید تا از . دهانش نیمه باز بود و چشمانش فراخ و حیرت زده. دایی جمال به خودش آمد

صداي گرم نفسهایش . دستم را گرفت و من را مثل همیشه روي زانویش نشاند. آن حالت در بیاید

اصال بگو ... عزیز دل دایی اگر پدرت زنده بود که:با مالیمت گفت. ادموهاي روي شانه ام را تکان مید

آقا :من هم کم نیاوردم و آرام گفتم. چندتا بیست ردیف کردي؟ فهمیدم میخواهد طفره برود. ببینم

  خلیل میخواهد پدر من بشود؟ درسته دایی جان؟

  .چشمانش سوسو می زد شاید برق اشک بود که ته. حالت غمناگ نگاهش را هرگز از یاد نمیبرم

  .میخواهد جاي پدرت را پر کند... نمیدانم...فقط...باباي بابا که نه _

  نه؟. دایی جان کاش پدرم زنده بود_

من حتی کمی هم اشک . سرش را به سرم چسباند و گریه کرد. دایی جمال دیگر طاقت نیاورد

داشت با چشمانی اشک آلود لبخند  حتی زمانی که مادرم به گریه افتاد و زندایی سوري سعی. نریختم

سارا بیا ببین چه سبیلی برایش :گفت. نادیا بیخیال روي بتن حیاط با زغال نقاشی میکشید... بزند

زغال را از . نمیدانم چرا اما سعی داشتم خودم را بیخیال نشان دهم. به سمتش دویدم... گذاشتم

چشمانی ریز و . و پرپشت و به هم پیوسته ابروانی سیاه. دستش گرفتم و نقاشی اش را تکمیل کردم

اگه : مو هاي فرو بلندي برایش کشیدم و به نادیا گفتم. نافذ که در آدم رعب و وحشت ایجاد میکرد

نادیا ریز . شبیه بابا قوري:گفتی شبیه کی شده؟ نادیا نگاهی به نقاشی زغالی روي بتن انداخت و گفت

یعنی کسی که شبیه این عکس . نقاشی شده نگاه کردمخندید و من متفکر و خاموش شده به خطوط 

خوشبحالت که پدرت ... آخ نادیا.... است قرار است جاي پدر مرا بگیرد؟ باباقوري؟ وحشتناگ است

  ...خوشبحالت که قرار نیست مادرت عروسی کند و خلیل جاي پدرت را بگیرد... زنده است

  .بشور که میخواهیم ناهار بخوریمبدو . پاشو. تمام سرو صورتت زغالی شده... سارا_

. به آسمان نگاه کردم. بوي ماست موسیر می امد و بوي برنج زندایی سوري تمام حیاط را پر کرده بود

دوباره زغال . مادر کنار حوض منتظر من ایستاده بود... انگار خورشید داشت به من دهن کجی میکرد

  ه دادم نمیرسید کل حیاط را زغالی میکردماگر مادر ب. را برداشتم و نقاشی را خط خطی کردم

  ...چرا اینجوري میکنی؟ بنداز اون زغال لعنتی رو. چی شده سارا؟ خاك به سرم_

  ... شاید هم دید و به روي خودش نیاورد. شاید اشک را توي چشمانم ندیده بود
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هن یک شکل و یک هفته پس از پایان امتحانات ثلث دایی جمال با دو دست پیرا! یادش بخیر نازلی

از آنهایی که پشتشان چاك . آن روز کت و شلوار قهوه اي به تن داشت. یک رنگ پا به خانه گذاشت

گاهی . برعکس مردهاي هم دوره اش ریش و سیبیلش را از ته میزد. موهایش کوتاه و صاف بود. داشت

. میشناسم داداش جمالت سرآمد همه ي مردهایی ست که من:زندایی سوري در گوش مادر میگفت

چاله ریزي هم توي صورتش می افتاد که . این را که میگفت چشمان ریز و بادامی اش طال نشین میشد

من و نادیا توي حیاط ایستاده بودیم و به سبزي پاك کردن مادرانمان ... در آن حالت نمکین تر میشد

من و ! ؟...د من برایتان چی خریدمبیایید ببینی... عزیز دل دایی سارا... دختر بابا نادیا_. زل زده بودیم

دایی جمال ... نادیا با دیدن بسته هایی که در دستش بود به سوي او مثل دو کبوتر کوچک پر گرفتیم

همزمان صورت گوشت . بعد باز کردن کادو. اول یک بوس آبدار:پیشانی هر دو ما را بوسید و گفت

. گفتم ماچ:صورتش را پاك میکرد گفتدایی جمال به شوخی و در حالی که . آلودش را بوسیدیم

چه سلیقه . خودش جعبه را باز کرد. من ونادیا خندیدیم. نگفتم هر چی تف دارید بریزید رو صورتم

دو تا پیراهن کوتاه چیندار که مادر میگفت جنس پارجه اش خارجی است و باید بافت . اي هم داشت

دایی جمال خنده کنان . ن را بوسه باران کردیمدوباره از شور و اشتیاق صورت دایی جا. فرانسه باشد

. مادر و زندایی سوري هم شاد بودند و میخندیدند. مارا روي دستش بلند کرد و به طرف تخت برد

حتی آن شب نادیا ادعا میکرد با ... ستاره هاي بزرگ و پر نور. آسمان آن شب هم پر از ستاره بود

س از شام همه دور چراغ بادي روي تخت جمع شده پ. چشم خودش ستاره ي دنباله دار را دیده

زندایی پس از جمع و جور کردن سفره پرید کنار باغچه و زغال را در آتشدان ریخت و تا آنجا . بودیم

دایی جان هر وقت قلیان . مادر هم قلیان و توتون را دم دست گذاشته بود. که میتوانست تابش داد

با تروفرزي مادر . هم به نظر میرسید خوشحال و سرکیف استآن شب . میکشید یا سرحال بود یا پکر

من روي زانوان مادرم نشسته بودم و مادرم مثل . و زندایی قلیان دایی جان آماده مقابلش قرار گرفت

نمیخواهی :دایی جمال پس از چند پک جانانه خطاب به مادر گفت. همیشه با موهاي من بازي میکرد

بگی؟ چشمانم گرد شدند و از سوي دایی جمال خیز برداشتند و به  تولد سارا جان را بهش تبریک

  .سوي مادر به باال پر کشیدند به چشمان مادر که کمی رنگ به رنگ شده بود و شاید دستپاچه

اما انگار هوش و حواسش همراه . فکر کردم با کادوي امروز شما همه چیز را بفهمد... چرا داداش _

او یک . ان اولین نفري بود که صورتم را بوسید و به من تبریک گفتزندایی ج. مدرسه تعطیل شده

نادیا برایم . بنده خدا میدانست چقدر عاشق طرح این روسري هستم. روسري خالدار برایم خریده بود

  .چشمانش با من سر شوخی داشت. یک دفترچه ي بزرگ خریده بود

عد کمی در خودش فرو رفت و با ب. چون گفتی دوست داري بنویسی برایت یک دفترچه خریدم_

من دفتر چه را برداشتم و . البته پولش را آقاجان داده همه خندیدند:نگاهی گذرا به دایی جمال گفت
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بیشتر از همه دلم پیش کادوي توي دست . با نگاهی قدرشناسانه به تک تکشان به سوي مادر رفتم

ر اشتیاق آب دهانم را نمیتوانستم جمع و از س. دلم تند میکوبید.مادر بود که یک بسته ي بزرگ بود

شاید هم شاید هم مداد رنگی ... نه نه. پیش خودم حدس زدم یک کیف سفید چرمی است. جور کنم

ولی نه نه مداد ... آخه پریشب به او گفته بودم که نقاشی با مداد رنگی را خیلی دوست دارم. است

  .رنگی که به آن بزرگی نبود

که به جانب . دایی انگار التهاب و اشتیاق را در نگاه من دیده بود... ن چیهسارا اگه حدس زدي ای_

مادر شتاب کرد و زرورق را طوري از کاغذ . بازش کن دیگر. شهربانو کشتی بچه رو: داري از من گفت

عاقبت مادر بسته را . چشمانم هنوز به بسته بود و قلبم آرام نگرفته بود. باز کرد که هیچ آسیبی ندید

چطور میتوانستم باور کنم آن . نه. باورم نمیشد چیزي را که میبینم درست و واقعی باشد. ز کردبا

وقتی آن را توي دستانم . عروسک مو بور چشم آبی که لباس مخمل قرمز تنش بود مال من باشد

. لمس کردم باز هم در تصورم نمی گنجید که آن عروسک خوشگل و گران قیمت مال من باشد

هاچ و واج سر و شکلش را از نظر میگذراندم خطاب به مادرم گفتم این مال من است؟  همچنان که

آره عزیزم خودت گفتی آرزو داري ااز این عروسکا داشته : مادر صورتم را بوسید و با مهربانی گفت

. داشتم گریه میکردم. عروسک را توي بغل خود م فشردم و خود را در آغوش مادرم انداختم و. باشی

این عروسک خیلی خوشگل است حتی از عروسک سمیرا هم . لب گفتم دستت درد نکند مادر زیر

اصال چشماي عروسک سمیرا کجاش :نادیا فوري تبصره اي به حرفم اضافه کرد و گفت. قشنگ تره

توي لحن نادیا هیچ اثري از حسادت و ناراحتی .) آبیه؟ موهاش هم به این نرمی و خوشحالتی نیست

نادیا عروسک را گرفت . نادیا بیا تو هم نگاه کن:ن همه عروسک را به سمتش گرفتم و گفتمبا ای. نبود

. از نگاه کردن به آن چشمان کهربایی خسته نمیشدم. و من نگاهم به چشم زاغ و پر محبت مادر بود

در آن لحظه قلب من هم تند . سرم را که روي سینه اش فشردم صداي تند تپش قلبش را شنیدم

  اسمش را چی میذاري؟. معرکه است سارا:نادیا دوباره عروسک را به سویم برگرداند و گفت. دمیکوبی

آن موقع هنوز سرم توي دامن مادرم . باید بگردم و یک اسم خوشگل برایش پیدا کنم. هنوز نمیدانم_

 زندایی سوري بساط شب چره را روي تخت چیده. بود و مادر داشت موهاي طالییم را نوازش میکرد

مادر همیشه بهمان نهیب . من و نادیا عاشق آلوچه بودیم. خیار قلمی و آلوچه و نخود و کشمش. بود

اما من ونادیا بیخیال هسته ها را از دهانمان بیرون . از االن گفته باشم. میزد که دل درد میگیریدا

ما توي حیاط همیشه امید داشتیم تا روزي سبز بشوند و . میاوردیم و توي باغچه ردیف میکردیم

آن شب هم من و نادیا ! ولی نمیدانم چرا هیچ وقت این اتفاق رخ نداد. خودمان آلوچه داشته باشیم

سارا مواظب باش :رو به من گفت. نادیا حواسش به عروسک بود. هسته ها را در باغچه چال کردیم

نه :گفتم. میکردمیک نگاهم به عروسک بود و یک نگاهم به هسته هایی که زیر خاك . کثیفش نکنیا
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وقت گل نی عزیز :تو میگی اینها کی سبز میشوند؟ زندایی از روي تخت جواب داد. حواسم هست

  .او هم به تقلید از دایی عزیز دل صدایم میکرد. و بعد خودش ریسه رفت. زندایی

سارا نگفتی اسم عروسکت را چی میذاري؟ کاسه ي آب را روي کاشته هامان ریختم و شانه ام را _

نادیا مثل همیشه شلخته بازي در آورده بود و سر تا پایش . هر دو به طرف حوض رفتیم. انداختم باال

  .را خاکی و گلی کرده بود

  نازلی چطور است؟_

  نازلی؟_

  نازلی؟...ممممم: بعد به فکر فرو رفتم و گفتم

... شدکه دنبال مادرش میگشت و خودش گم . یادت هست؟ اسم کتاب قصه ي حوري نازلی بود_

یاد .همان که حسود و خسیس است. دخترعموي خودش که دختردایی من بود میگفت... هان... حوري

او مدادرنگی هایش را نداد . رفتیم کویر. پارسال افتادم که همه دسته جمعی رفتیم ارتفاعات شمال

... ه بودچقدر از آن کتاي داستان خوشمان آمد. نادیا راست میگفت... نازلی. که من نقاشی بکشم

... بدم به شما که پارش کنید؟؟؟ این رو خالم برام خریده:حوري با تکبر کتابش را بغل میزد و میگفت

. آخر یک شب که خواب بود نادیا کتاب را از توي کمدش برداشت و داد به مادر تا برایمان بخواند

مادر جا خوش کرده  دویدم به طرف عروسک که انگار در بغل... راستی که چه داستان قشنگی داشت

نازلی کی گفت جاي منو بگیري؟ ها؟مادر میخ شد به : بغلش کردم و به رویش خندیدم و گفتم. بود

. خوش به حال نازلی که اسم قشنگی براش انتخاب کردید. نازلی؟ چه اسم قشنگی: پرسید. چشمانم

  . اسمش را میذاریم نازلی. باشه نادیا: ذوق زده به نادیا گفتم

از خواب که بیدار شدم تو توي بغلم خوابیده . صبح یک روز گرم تابستانی بود. ر نازلی یادش بخی

هنوز در مدرسه ساعت را . نگاهی به ساعت دیواري انداختم. بودي و جاي مادر در بسترش خالی بود

د هنوز خواب آلو. ساعت هفت بود. من هم که بلد بودم از مادر یاد گرفته بودم. یادمان نداده بودند

تو را توي بستر خالی مادر خواباندم و خودم چشمانم را بر هم گذاشتم .. بودم و دلم میخواست بخوابم

ولی . و به این فکر کردم که مادر این وقت صبح کجا رفته؟ بعد فکر کردم شاید دستشوئی رفته

آخرش  .حرکت با شتاب ساعت که به هفت و نیم رسیده بود به من میگفت که مادر دستشوئی نرفته

انگار آسمان آتبی تر از . تو را بغل کردم و از اتاق بیرون رفتم. کنجکاوي نگذاشت توي بستر بمانم

کالغی روي شاخه ي درخت توت که هنوز توتهایش نرسیده بود . همیشه بود و خورشید پرنورتر

لدرد مادر به من و نادیا سفارش میکرد که زیاد از توت هاي نارس نخوریم چون د. نشسته بود

زندایی سوري همیشه میگفت کالغ که سر صبح روي درخت خانه آواز بخواند آن روز مهمان .میگیریم

ثریا خانم دو خانه . مهمان ما کسی نبود جز ثریا خانم. مادر میخندید و سر به سرش میگذاشت. میاید
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تی رو میگرفت وق. قدش کوتاه بود و همیشه چادر مشکی سر میکرد. آنورتر خانه ي ما زندگی میکرد

به طرف حوض رفتم و آبی به سر و صورتم زدم و فکر . فقط دماغ گنده و گردش در صورتش پیدا بود

با شنیدن صداي باز شدن . بیدار شدم 7کردم که بعد از تمام شدن مدرسه این اولین صبحی است که 

که چشمانش را در حالی . زندایی سوري تازه از خواب بیدار شده بود. در به طرف صدا برگشتم

  .وقتی مرا دید چشمانش از حالت خواب آلودگی در آمده بودند. میمالید به طرفم آمد

  ...سالم سارا چرا اینقدر زود از خواب بیدار شدي؟ نادیا هنوز خوابه_

نمیدانم چرا دوباره خوابم :روي لبه ي حوض نشست و مشت مشت آب به سر و رویش پاشید و گفت

شاید چون دیشب سر حرف دایی جانت نشستم اینقدر کسل و ... نبودماهیچوقت اینطوري . برد

پس از . یعنی یکبار بیدار شده بود. من روي کلمه ي دوباره ي زندایی کلید کرده بودم. بیحال شدم

زندایی مادرم کجاست؟ با پیراهنش :اینکه مطمئن شدم زندایی خواب از سرش پریده پرسیدم

الله زار براي چی؟ :دنبالش دویدم و پرسیدم. ایی جانت رفتند الله زاربا د: صورتش را پاك کرد و گفت

یاد صداي ماشین آقا خلیل . پیش خودم فکر کردم آنها که همین چند روز پیش رفته بودند الله زار

  .افتادم و یاد تعارف هاي دایی جمال

به طرفم برگشت ... ده بود کهدایی جان خودش قول دا... من و نادیا را... زندایی جان چرا ما را نبردند_

. ببین سارا جان آنها براي خرید رفتند: چشمان ریز و بادامی اش کمی بزرگتر شد و گفت. و براق شد

آخه . چون آنتها از یک مغازه به مغازه ي دیگر میروند. اگر تو ونادیا با آنها میرفتید خسته میشدید

اما . اید چی بخرند؟؟؟ زندایی سوري کالفه شده بودچرا؟ ب: از رو نرفتم گفتم. باید کلی وسیله بخرند

چون تو . ببین سارا جان من فکر میکنم باید نادیا را بلند کنم: زیاد به روي خودش نیاورد و آرام گفت

هنوز از پله هاي ایوان باال نرفته بود که ... بدون او حوصلت سر میره و مثل سیریش میچسبی به من

سرش را تکان . عنی چی؟دستش را روي نرده هاي آهنی نگه داشتزندایی جان سیریش ی:پرسیدم

من عبوس و گرفته کز کردم گوشه ي حیاط . داد و بی آنکه چیزي بگوید از پله ها به سرعت باال رفت

چرا زندایی سوري جواب قانع کننده اي به من نمیداد؟ چرا مادر بیخبر . و تو را در آغوشم فشردم

تا جایی که یادمه حتی حرفی در این مورد . یروز هم چیزي به من نگفته بودرفته بود الله زار؟ حتی د

. یادمه من و نادیا یا توي دست و پایشان بودیم یا گوش می ایستادیم. هم بینشان رد و بدل نشده بود

این بار نادیا بود که زندایی بازویش . با صداي باز و بسته شدن در دوباره حواسم به سمت راه پله رفت

بیا جفتت را بیدار : نگاهی به من انداخت و با خنده گفت. گرفته بود و به دنبال خود میکشیدش را

وسط . حاال که همصحبت داري خیالت راحت شد؟ وقتی با تحکم گفتم نه چشمانش فراخ شد. کردم

فکر : نادیا صورتش را شست و بلند بلند گفت. حیاط دستش را به کمرش زد و بر و بر نگاهم کرد

دیم تابستان تا نه میخوابیم ولی اینا هر روز به یه بهونه اي میزنن زیر کمرمون میگن مگه خرسی کر
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چه کار کنم دختر جان؟ این دخترعمه ي ورپریده :زندایی به رویش خندید و گفت.... اینقد میخوابی

. بیاین کمکشما هم اگه خواستید . من میروم بساط سفره را بیارم. ات آدم را سوال پیچ میکند دیگر

عسل الر و . رفتم کمک زندایی. نادیا در حالی که زیر گردنش را میخواراند رفت و روي تخت نشست

سرش را به عالنت . زنداي نگاه پر از عالمت سوال مرا روي خودش خیره دید. کره ي حیوانی را آوردم

  .استیصال تکان داد

  .رفتند الله زارتو اینها را ببر پایین من بهت میگم چرا . خیلی خوب_

من که حریف تو نمیشم عروسک : او هم گفت. شادمانه لپهاي برجسته و سبزه اش را بوسیدم

نادیا هر دو لپش از لقمه هاي بزرگ نان سنگک . عسل الر شیرین نبود و کره به دلم ننشست. شهربانو

  .او تپل و قدکوتاهتر از من بود. و عسل و کره پر بود

... همین روزها مادرت لباس عروس میپوشد و. ال و انگشتري و لباس بخرندخالصه این که رفتند ش_

نادیا به زحمت لقمه اش را قورت داد و . حواسم نبود چرا تمام شکر را توي استکانم خالی میکنم

  .با شنیدن صذاي کلون نادیا به طرف در دوید. زندایی سومین استکان چایش را هورت کشید

نزدیک بود خودمان . مامان گفت براي ناهار میرید چلوکبابی دلگشا. جان سالم عمه. سالم آقا جان_

. یک نگاهش به من و یک نگاهش به کفش زردوزي شده اش . مادر وسط حیاط بود. سفره بیندازیم

: دایی کحمال هم اینو فهمید و گفت. نمیدانم چرا به طرفش پر نکشیدم و خودم را برایش لوس نکردم

. چه شد؟ نکنه گربه ي همسایه خوردش؟ نا خواسته خندیدم و سالم گفتم عزیز دل دایی سالمت

چشمان زاغش غم زده . تا خواستم بگویم نازلی مادر خم شد و تو را به من داد. دایی جمال بغلم کرد

  ... حتما همه ي خرید ها آن تو بود. چشمم به چمدان وسط حیاط افتاد. بود

ده نخورده و دستها شسته نشسته از درخت باال میرفتیم و صبحانه خور. توتها دیگر رسیده بودند

اونوقت حتما کلی . نادیا میگفتکاش نازلی هم میتونست حرف بزنه. روي یکی از شاخه ها مینشستیم

من ونادیا .. کاشکی میتونست. آره. من زل زدم به چشمان آبی ات و گفتمآه. حرف واسه گفتن داشتیم

نادیا گفتدامن کلوش سمیرا را دیدي؟ میگفت خالش از تربیز . میشدگاهی حرفهایمان زیادي تکراري 

هیچوقت هم این عادت را ترك نکرد که توت هاي . نادیا همیشه تبریز را میگفت تربیز. آورده

بیشتر دلم . من هم گاهی حرف تازه اي براي گفتن نداشتم... نمشسته را با دمش نجویده قرت ندهد

ولی نمیدانم چرا هر وقت که میخواستم این کار را بکنم . حرف بزنممیخواست از عروس شدن مادرم 

گه گاهی سر در گوش مادر . ثریا خانم داشت توي ایوان با مادر قند میشکست. چشمانم پر آب میشد

کت و شلوار مشکی . یاد شبی افتادم که خلیل بعد شام آمده بود خانه ي ما. میکرد و قهقهه میزد

وقتی . از دیدن موهاي سیاه و پرپشت روي سینه اش دلم قیري ویري رفت. بودتنش بود و یقه اش باز 

لبهاي کلفت و کبودش نیمه . سالم کردم چشمانش زیر ابروهاي پرپشت و به هم پیوسته اش فرو رفت 



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

17

دلش نمیخواست به من روي خوش نشان . باز شدند و من فقط یک صداي ضعیف و زمخت شنیدم

من خوشم . را به دستمان داد و از ما خواست توي اتاق دیگري بشینیمزندایی کاسه ي کشمش . دهد

از این رو وقتی زندایی با سینی نقره اي حاوي ... نمیامد دنبال نخودسیاهی بروم که زندایی میخواهد

استکانهاي پایه نقره پا به اتاق مهمان گذاشت من رودري اتاق مهمان را پایین انداختم و جوري 

چهره ي سرخ و رو گرفته ي مادر توي . گوشهایم چسبیده بود به شیشه. نیایم نشستم که به چشم

. دایی جان را هم همینطور. خلیل را نمیدیدم. چادر مخمل سفیدش از گوشه ي پرده معلوم بود

ببین آقا _. زندایی هم کنار مادر دو زانو نشسته بود و چادرش را مرتب روي سرش جا به جا میکرد

. من از مهریه ي سنگین و شیربها و اینجورچیزها خوشم نمیاد. غریبه نیستیم جمال ما که با هم

در ضمن هم من هم خواهر شما دو تا جوان تازه به سن ازدواج . میخوام همه چیز سبک و به روز باشه

جهاز هم . به نیت چهارده معصوم مهریه رو چهارده هزار تومن میگجیریم. رسیده که نیستیم

حرف اول را . از لحن حرف زدنش بدم آمده بود... ا رو شکر وضع زندگیم روبهراههچون خد. نخواستیم

خوب بدهکارش بود و کلی چک و سفته .بنده خدا دایی جمال هم الم تا کام چیزي نگفت. آخر میزد

آقا خلیل من حرفی _. عقل حکم میکرد که معترض نشود و همه چیز را دست تقدیر بسپارد... داشت

دلم از عجز و لحن التماس آلود ...گناه دارد. بچه است. ترم رو باید همیشه ببینمفقط دخ. ندارم

به قدري بلند که صدایش حتی تا پشت در به . آقا خلیل چاي را بلند هورت کشید. ماغدرم گرفت

من معتقدم دیدن زیاد بچه شما رو هوایی میکنه و نمیذاره به خونه _. گوش من ونادیا هم رسید

در ضمن اینجوري بچه هم دتو هوایی میشه و این بد . یا اون ور جوب. یا این ور جوب .زندگیت برسی

  .مادر دوباره صورتش را توي چادرش قایم کرد و جا به جا شد. تر از دوري و دلتنگیه

  

نادیا . آخرش یکیتون از اون باال میافتید و کار دستمون میدید. آهاي کالغاي شبطون بیاین پایین_

جاي دندانهاي . صورتش را با نمک تر کرده بود. دندانهاي شیري افتاده اش مشخص شدجاي . خندید

ثریا خانم وسط . تو را از روي شاخه برداشتم و با دقت از درخت آمدم پایین. من داشت پر میشد

من و نادیا همیشه با دیدن دماغ گرد وپهنش از خنده غیرقابل . حیاط چادرش را روي سرش گذاشت

مثل همیشه برگشت و نگاه تندي به هردومان انداخت و بعد رو به ایوان . ممهار میشدی

  )آنگاه رو به من و نادیا انداخت و گفتچیه ورپریده ها؟باز دارین دستم میندازین؟. خداحافظ:گفت

  

داداش این بشر رحم و مروت _. آن شب که خلیل رفت بحث کوتاه و نا تمامی بین بزرگتر ها پیش آمد

آخه من چطور یه الف بچه رو رها کنم به امان خدا خدا و در خدمت و خانه و زندگی او  .سرش نمیشود

دایی جمال دستی روي صورت صاف و از ته تیغ زده اش کشید و سرش را پایین انداخت و ... باشم
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زندایی چادرش را روي رخت آویز آویزان کرد و ...اینقدر سخت نگیر. گفتدرست میشه شهربانو

زندایی رفت . طوري جواب سالم بچه رو داد که من بودم خیس میکردم. بانو راست میگهگفتوهللا شهر

دایی جمال توي همان اتاق ماند و دانه هاي تسبیح را باال و پایین .وسایل پذیرایی را سر و ساماتن داد

کودکانه مرا که پشت در دید که با نگاه . مادر با صورتی سرخ و گلگون از اتاق بیرون آمد. می انداخت

من آنقدر از خود بیخود بودم که یادم رفت تو را از روي . و معصومانه نگاهش میکنم به گریه لفتاد

توي اتاق مادر بستر را پهن کرد و تازه آنموقع بود که من جاي خالی تو را در دستانم ... زمین بر دارم

مامان من _. وهایم کشیدمادر مرا روي بستر در کنار خودش خوابانید و دستی روي م... حس کردم

و من در حالی که . نمیخوهم کسی از اتاقمان بیرون برود. بخواب عزیزم _.بدون نازلی خوابم نمیبرد

  ...فکر میکردم بدون تو خوابم نمیبرد چشمانم سنگین شدند

... توي اتاق گوشواره که پنجره اي مشبک و بزرگ داشت کتابخانه ي دیواري دایی جمال قرار داشت

گاهی من و نادیا یواشکی دور از چشم دایی جمال کتابها را بر . هایش همه حجیم و قدیمی بودندکتاب

میداشتیم و نگاه میکردیم و بی آنکه چیزي از خطوط ریز و سیاهش بفهمیم آنها را سر جایش بر 

ل پس از نوشیدن سه چاي پی در پی در استکان کمرباریک دستما. باجی خانم آمده بود. میگرداندیم

. همه گفتند مبارکه. سفیدي را روي صورت مادر بست و از توي کیفش وسایل بند انداختن را در آورد

نادیا اول دلش میخواست با سمیرا یه قل . یادم نمیامد آن چند سال مادر هیچ وقت بند انداخته باشد

نفري توي اتاق  چند. ولی بعد مثل اینکه از بند زدن باجی خانم خوشش آمده بود. دو قل بازي کنیم

من سرخ شدم و ... براي سارا جان... انشا:به شوخی و طعنه گفتند. نشسته بودند و فندق میشکاندند

توي اتاقمان چمدان مادر . نمیدانم چرا عصبانی و کالفه ه طرف اتاقمان دویدم. سرم راکشیدم بیرون

من هم بعد از چند روز که . بودالبد زندایی محتویات چمدان را نشان این و آن داده . نیمه باز بود

. حودم را نگه داشته بودم تا مبادا چشمم به داخل چمدان بیفتد وسوسه شدم داخل آنسرکی بکشم

بعد یک چوراب سفید . در نگاه اول یک جفت کفش زري دوزي شده ي پاشنه بلند نظرم را جلب کرد

یک قواره . راره مخمل سرخیک ق. یک قواره ترمه پارچه گلی. کم کم چسبیدم به چمدان. نازك

زیر همه ي اینها توي . یک پارچه ي چادري سفید. یک پیراهن و چار قد مشمش زري. اطلسی سفید

فکر . در جعبه را فوري بستم و چشمانم را روي هم گاشتم. یک جعبه ي مخمل سبز دو حلقه دیدم

حلقه ي زندایی توي انگشت دوم تا آنجا که به یاد داشتم ... کردم توي کدام یک ازاین انگشتها میرود

چعبه را سر جایش گذاشتم و با حسرت به کفش زر دوزي شده ي پاشنه . سمت چپش فرو میرفت

کمی آنطرفتر یک دست رختخواب آبی که رویش مخمل دوخته بودند و رویش دبیت . بلند زل زدم

وي آن چیده شده بالش و متکاي مخمل هم رنگ لحاف و تشک ر. خوبی انداخته بودند تا شده بود

مادر بعد از این روي این لحاف و :دستی روي مخمل ناز بالش ها کشیدم و با حسرت گفتم. بودند
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. تشک ها میخوابد و از شر آن تشک ابري که آدم کمرش درد میگیرد رویش بخوابد خالص میشود

ی براي من و یعنی آن رو جای. من هم روي این تشک جا میشوم؟ هیکل آقا خلیل بزرگ و جاگیر است

  نازلی هم میماند؟

یک جفت چراغ چهارشاخه هم در کنار آینه از آدم دل . روي تاقچه آینه ي عقد کنان قرار داشت

وقتی به . این وسوسه مرا به تکاپو وا داشت. من وسوسه شدم یکی از اشک ها را تصاحب کنم. میربود

در .شکستن آنها تمام اتاق را پر کردزحمت خودم را به آن رساندم چراغها به زمین افتاد و صداي 

زندایی نگاهش به آینه ي شکسته و من نگاهم به اشکی که در دستم بود ثابت . اتاق با شدت باز شد

. چند دقیقه بعد زندایی براي مهمانها توضیح داد که نادیا بی احتیاطی کرده و چراغ را شکسته. ماند

بعد ها فهمیدم که . رخ شد و لبانش شد یکخط باریکنادیا که گویی از قبل گوشش را کشیده بودند س

زندایی . این سیاست زندایی براي این بوده که نگویند من حسودي کردم و از قصد چراغ را شکاندم

دور از چشم دیگران مرا به باد . چراغهاي نقره اي سر عقد خود را با چراغهاي شکسته عوض کرد

  :انتقام گرفت و گفت

آخه !مگه نمیدونی شکستن آینه سر عقد چه معنایی داغره؟ شگون نداره دخترآخه عزیز دل زندایی 

  ...تو به چراغ چیکار داشتی؟ حاال خدا کنه آقا خلیل بویی نبره وگرنه قشقلی به پا میکنه که نگو

همه ! مادر شده بود عروسک. کار باجی خانم حرف نداشت. من اشک شیشه اي را در دستانم فشردم

من به دور از چشم . گشت به دهن مانده بودند و به به و چه چه آنها تمامی نداشتي زنهاي اتاق ان

هر چه . مادر لباس عروس نپوشید. دیگران اشک شیشه اي را به اتاق بردم و زیر لباسهایم قایم کردم

. اسرارش کردند روي حرفش ماند که اول بخت نیستم و بچه ام سارا هفت سالش شده و قباحت دارد

بعدها ... طفلی راست میگه:حتی به خواهر آقا خلیل گفت. میان زندایی جانب مادر را میگرفت  د ر این

  .توي ذهن بچش اثر بدي میمونه

  :جمیله ابروان نازك و باریکش را باال و پایین برد و لب پایینش را داد جلو و گفت

  بذاره؟خاطره ي عروسی مادر آدم چرا باید بعدها روي آدم اثر بدي . وا چه حرفا

  :زندایی خیره نگاهش کرد و بعد رو به من که در چهارچوب در ایستاده بودم گفت

  .این بچه باز االن دله بازي در میاره و تو این گیري ویري کار دستمون میده. برو دنبال نادیا

توي تو . نگاهی بغض آلود به جمیله انداختم و او هم گوشه چشمی برایم نازك کرد... دوباره نخود سیاه

اولفکر کردم . بیرون کوچه به مردي برخوردم و ایستادم. نمیدانستم کجا. بغلم بودي و من میدویدم

عزیز دل دایی کجا میري با این :_. شوهر ثریا خانم است اما وقتی نگاه کردم دیدم دایی جمال است

  عجله؟

  .دنبال نادیا:_
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  مگه نادیا کجا رفته؟:_. مرا کشاند تو

  ...نمیدوووووونم:

اگه میرفتی ما باید . دیدي نادیا همینجاست:دایی نادیا را با دست به من نشان داد و با خنده گفت

سارا کجا میرفتی؟ هر چی من و سمیرا :_. نمیدانم چه شد که به سمت نادیا رفتم... دنبالت میگشتیما

  :_. عاقد آمد. تو و نازلی رو صدا کردیم نشنیدیا

سات این عروسی اونقد چشمگیر باشه که خبرش به اون زنیکه  ببین آقا خلیل من میخوام سور و

شما . تو نگران پول و پله نباش. میخوام بچزونمش. پتیاره که هواي طالق به سرش زد و رفت برسه

راستش ما به کسی خبر ندادیم که :چن نفر دعوتی دارین؟ دایی جمال عین گچ سفید شد و گفت

شهربانو خودش اسرار داشت که ... ششان نمیایدراستش اقوام ما از من خو... شهربانو

.. مثل بادکنک باد میکنه و میترکه... اگه اون زنیکه بفهمه. بلیتهاي ماه عسلمون هم آمادست:_...نگیم

خدا ... خدا ما رو گیر چه آدم پستی انداخته ها:_. خلیل که رفت دایی جمال شروع کرد به غر زدن

تو جز :_. تا چشمش به من افتاد حرفش را قطع کرد... دم خلیلاگه من بدهکارت نبو... لعنتت کنه 

از ترس خشم چشم ...) گوش واستادن کار دیگه اي بلد نیستی ور پریده؟ بدو از جلو چشام دور شو

تو از دستم افتادي و من از . دایی جمال که تمام صورتش را سیاه و دودي کرده بود پا به فرار گذاشتم

سفره ي شام که انداختند دایی جمال پس از ... و تو را بر دارم نازلی عزیزم ترس جرآت نکردم برگردم

آدم که دستیارش :(تو را به طرف من گرفت و گفت. تو توي دستانش بئدي. تاخیري طوالنی وارد شد

هیچ کس جز من متوجه منظور دایی جمال .) رو موقع خطر ول نمیکنه بزنه به چاك خانم کوچولو

سارا چرا لباست را عوض نکردي؟ نادیا لباسش را :_... شمان متعجب بقیه خندیدممن به روي چ. نشد

سرآخر خطبه ي عقد . آن شب آسمانپر ستاره بود. تو هم برو بپوش و با نادیا یکدست شو. پوشیده

. نمیدانم چرا آنشب آنهمه آه کشیدم. مادر عروس شده بود. خوانده شد و من صداي هلهله را شنیدم

یک لحظه احساس کردم دارند از در حیاط بیرون . یستاده بودم و به مادرم نگاه میکردمکنار حوض ا

وقتی به جلوي پاي مادر . گریه میکردم. مثل فشنگ از جایم پریدم و به طرف او دویدم. میروند

  مامان کجا میري؟:به زحمت گفتم. رسیدم نفسم بریده بود

خلیل بیدرنگ نهیب . چادر از سرش افتاد. شم بگیردمادر سیل اشک را رها کرد وم خم شد تا در آغو

نمیدانم چه . مادر هوشیار شد و چادر را روي سرش گذاشت.) چادرت رو روي سرت بکش زن:زد

یعنی مادر بدون من . آن شب همه گریه کردند...) مادرت را زابه راه نکن بچه:کسی مرا گرفت و گفت

تنو هم آنشب گریه ... آه نازلی. شب را بی تو خوابیدمهمانطور که من یک. خوابش میبرد؟ حتما میبرد

من جاي خالی مادر را در آغوش فشردم و وقتی دیدم ... نازلی کوچولوي من. کردي؟ میدانم که کردي

  ...نازلی من... تو را جاي او در آغوش میفشارم بیشتر گریه ام گرفت
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برایت از مشهد آورده بود را به سرت  نادیا سنجاق سري را که مادر. آنشب روي پشبام جا پهن کردیم

  ...ببین نازلی چه ناز شده:زد و گفت

همه به خواب . من تو را روي پایم گذاشتم تا بخوابی. مادر براي من و نادیا کیف و کفش آورده بود

ستاره ها . تمام همسایه ها شبها روي پشت بام میخوابیدند. هوا گرم بود.اواخر تیرماه بود. رفته بودند

صداي . اما فقط صورت تکیده مادر را مجسم میکردم. من هالل روشن ماه را میدیدم. میدرخشیدند

باید میرفتم و مادر را .وسوسه اي گنگ در دلم آشوب بر پا کرده بود. خرناس دایی جمال بلند شد

یزد زندایی سوري داشت در خواب حرف م. باید به او میگفتم که از کاري که کردم پشیمانم. میدیدم

اما من تمام فکرم به رفتن بود و حوصله نداشتم به هذیانات زندایی گوش بدم و به نادیا بگم و 

میدانستم براي رسیدن به پشتبام خانه ي آقا خلیل باید شش پشت بام را پشت سر ... بخندبم

درم مرا اما عشق دیدار ما. میترسیدم. بلند شدم!!! اما نمیدانستم موفق میشوم یا نه؟؟؟. میگذاشتم

براي این بود که درمواقع ضروري از آن . تمام پشت بام ها با نردبان به هم راه داشت. بیباك میکرد

بلند شدم تا حرکت . به پشت بام سوم که رسیدم نشستم تا کمی خستگی در کنم. رفت و آمد کنند

نیدم که کنم که با دیدن چشمان براق موجودي ناخواسته جیغ کشیدم و صداي ثریا خانم را ش

  تو هم شنیدي؟. خدا مرگم بده... واه:گفت

  نصفه شبی که جیغ و داد راه اندااخته؟:_.صداي آقا داوود را شنیدم

  :گربه از نردبان پرید پایین و آقا داوود گفت. چسبیده بودم به نردبان

  گربه بود پدرسگ

  ...گربه کدومه؟؟؟ من یه سایه میبینم:ثریا خانم مالفه را کنار زد و گفت

  کوش؟ پس چرا من نمیبینم؟:آقا داوود به زنش چسبید و گفت

طفلی حتما باز توي :_. یه گربه ي بزرگ و بازیگوش..به به ببین کی اینجاست:_.... چشمانم را بستم

  .کمک کن ببریمش. خواب راه افتاده

ازتون ... کمک کنید برم مادرم را ببینم... نه ترخدا:(با التماس گفتم. یکهو ترسی در بدنم افتاد

ثریا .... اون هم اینوقت شب. میخواست بره مادرشو ببینه. میبینی آقا داوود! طفلی:_... خواهش میکنم

اصال به صالح نیست ... نه:دست آخر گفت. انگار داشت جوانب کار را میسنجید. خانم لختی فکر کرد

اگه میتونست که میرفت ! د:_چرا روز نمیري ببینیش؟ . خب:__... اگه آقا خلیل بیدار شه... دختر

کجا؟ :_...به هر حال من رفتم که بخوابم... بی انصاف:_.. خلیل قدقن کرده! هنوز خوابی؟... مرد

نصفه شبی اگه همسایه ها بفهمند از بامشون گذشتیم دمار از . ولمان کن زن_نمیخواي ثواب کنی؟؟؟

ه ها صحبت میکنم و ازشون اجازه من فشردا با همه ي همسای. خیلی خوب:_... روزگارمون در میارن

ثریا خانم . سرم را انداختم پایین... سارا تو هم االن برو بگیر بخواب من فردا شب میبرمت... میگیرم
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ثریا خاتنم من را ... قول دادیدا:وقتی میخواستم برم گفتم. مرا به پشتبام خانه ي خودمان رساند

  ...حتما:بوسید و گفت

  ...و به خواب رفتم... نگرانم شده بودي نازلی؟؟؟ آه زیباي من. ر آغوش گرفتمتو را د. به جایم برگشتم

  ...با همان بچگی ام فهمیده بودم که باید با مشکالتم بجنگم! یادش بخیر نازلی

به چشمان نگران زندایی خندیدم و ) اگه خلیل بفهمههههههه... سارا خیلی کار خطرناکی میکنی_

  ...یا خانم آمد و گفت که با همه ي همسایه ها هماهنگ کردهغروب ثر. شانه باال انداختم

  

زندایی آرام آمد و گره هاي پاهایمان را باز کرد و کمکم . دایی جمال خوابید و خرناسش به هوا رفت

نگرانی را در برق چشمان . همه ي همسایه ها تا بام خانه ي بعدي به من کمک میکردند. کرد تا بروم

وقتی رسیدم مریم خانم گفتمادرت میان آن پرده هاي اطلسی در انتظار . همه ي آنها میدیدم

مادر مرا در . به مادر رسیدم. مواظب بودم که حتی پایم هم صدا نخورد... به آرامی رفتم... توست

  ..نمیدانم چگونه در آغوش مادر خوابم برد. آغوش گرفت و بویید و بوسید

بلند شدم و به آرامی به خانه ... ) پاشو دخترکم... بیدار میشه اآلن آقا خلیل. نزدیک اذانه. سارا پاشو_

  .)زندایی که چشم انتظارم بود گفتاومدي دختر؟ دلم هزار راه رفت. بازگشتم

  )چیه زن؟ داري تو خواب حرف میزنی؟_

 بیچاره سارا میخواست بره دست به آب مردیم تا گره هارو باز. امان از این گره هایی که میزنی. نخیر_

  .)کردیم

  )خوب چرا صدام نکردي؟_

  .)با آن خرناش هایی که تو میکشیدي دلمان نیامد_

  ...با یاد آغوش مادرم خوابیدم. دیگر متوجه حرفهایشان نشدم

  

  .سه شب دیگر هم به مین روال پیش رفت

  

من و مادر آنقدر درگوشی از هر جایی با هم . شب چهارم هم مثل سه شب پیش همه چیز خوب بود

داشتم خواب میدیدم که من و مادر ردر جایی سرسبز و پر دارودرخت . زدیم تا خوابمان برد حرف

ناگهان با صداي دادو قال کسی چشمانم را از هم ... ولی... دنبال هم میدویم و پروانه میگیریم و

  .چهرهی خشمگین و از کوره در رفته ي آقا خلیل هنوز هم در خاطرم مانده. گشودم

) پنهانکاري میکنی؟ نگفته بودم که این بچه حق ندارد پایش به اینجا باز شود؟؟؟ . زن مرحبا به تو_

. خوب بچه اس. مادرم که چهره اش مثل گچ بود گفت این طفل معصوم هواي من به سرش زده بود
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زود ... همان اول باید فکرشو میکردي و شوهر نمیکردي... بچه اس. بچه اس. خفه شو_...) گناه داره

شمار و بخدا رحم کنید آقا خلیل _... ) طوله سگو بنداز بیرون تا من خودم پرتش نکردم بیروناین 

وگرنه هر چی دیدي از چشم خودت . زودتر این طوله رو بنداز بیرون_...) این بچه تو ذهنش میمونه ها

انم از کجا سر از جا بلند شدم و با جسارتی که خودم هم نمید. و با نوك پا به پهلوي مادرم زد.) دیدي

هنوز ...) به مادرم چهکار دارید؟ اگه اونو نمیخواید. بر آورده بود گفتمشما آدم خیلی بدي هستید

اي خدا منو بکش و از دست این _. حرفهایم تمام نشده بود که صورتم با سیلی آتشین او گر گرفت

ود به یقه ي پیراهن خلیل چسبیده ب. اشک راه چشمانم را تبسته بود...) جانی بیرحم نجات بده

  ...من دستانم را به سوي مادر دراز کرده بودم و گریه میکردم. گلدارم و مرا به سمت در حیاط میبرد

  ...مادر مرا از خود راند و من بیهوش شدم و دیگر هیچ ندیدم... فردا صبح رفتم در خانه ي مادر

  ....قرار شد پیش مادربزرگم بروم تا مادر را فراموش کنم

زندایی که ساکم را میبست تند تند فین میکشید و . بخیر نازلی انگار همین دیروز بود یادش

نادیا هم با قیافه اي افسرده به لباس هایی که یکی یکی تا میشد و توي . اشکهایش را پاك میکرد

من اما . نوك بینی نادیا قرمز بود گاهی آهی از سینه به بیرون میداد. ساك گذاشته میشد نگاه میکرد

  .زندایی از پس اشکهایش بر نمیامد. ساکت و محزون به آندو نگاه میکردم

) اون خیلی تو رو دوست داره. سارا جان هروقت دلت تنگ شد به ننه نازخاتون بگو که بیارتت اینجا_

  .)نادیا محزون گفتکاش من هم با سارا میرفتم. دوباره فین بلندي کشید

  )چجوري میتونه از پس دو تا دختر بازیگوش بر بیاد؟. کنفکر اون پیرزن هم ب. نمیشه... نه_

  )دایی جمال از حیاط گفتسارا آمادست؟

اونجا هم بهت خوش . بعد رو به من با لحن مهربانی گفتپاشو الهی قربان قد و باالت.) بله حاضر است_

  .)میگذره

آهسته . از هم جدا نشده بودیمتا آنجا که یادم بود من و نادیا هیچوقت . بلند شدم و نادیا را بغل کردم

او هم مرا در آغئش . لبخند کمرنگی به رویش زدم و به زندایی نگاه کردم.) گفت دلم برات تنگ میشه

زندایی لبخند اشکآلودي به من زد و ...) طفلک معصوم... کشید و در حالی که گریه میکرد گفتآخ

یکردم چون تا حدي از دستش دلخور و به دایی جمال نگاه نم. دستم را گرفت تا به بیرون برویم

  .او خودش هم این را میدانست اما به روي من نمیاورد. عصبی بودم

نادیا برایم دست تکان داد و به آغوش مادرش رفت و شروع به گریه . زندایی پشت سرمان آب ریخت

. عت گامهایش افزودو به سر...) از اتوبوس جا میمونیما. دایی جمال با مهربانی گفتدایی بیا بریم. کرد

  .من به دنبالش میدویدم
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سرم را بر شانه اش ) دایی جمال بغلم کگرد و گفتهنوز با داییت قهري؟. پایانه ي مسافربري شلوغ بود

چشمانم را بر هم گذاشتم و . اتوبوس که به راه افتاد احساس خوبی نداشتم. گریم گرفته بود. گذاشتم

مادر و دایی . جاي زیبا و قشنگی بود. بزرگ شده ي ییالق بوددایی جمال . وانمود کردم خواب هستم

پدرشا ن از خوانین بزرگ آن منطقه به حساب میامد . جمال اینطور که بعدها فهمیدم خان زاده بودند 

اما از آنجا که دو . و چندین هزار راس گاو و گوسفند داشت و صاحب خانه ها و امالك بسیار بزرگی بود

  .و زنها هیچوقت با هم نمیساختند در روز هاي آخر زندگی از غصه دق کرد و مرد زن داشت و بچه ها

چشمانم را محکمتر بستم و هیچ ..) سارا عزیزم اگه خواب نیستی پاشو این مناظر زیبا رو ببین_

نمیدانم .) دایی جمال دستی بر موهایم کشید و گفتاي دختر لجباز. عکس العملی از خود نشان ندادم

سرم را ) به ایستگاه که رسیدیم دایی جمال از من پرسیدخسته که نیستی؟. گذشت چند ساعت

دایی جمال . زیر تابلویی که رویش نوشته بود به طرف کدیر و آّبپري نشستیم. یعنی نه. تکان دادم

ظرفی را که زندایی تویش برنج و مرغ گذاشته بود بیرون آورد و گفتباید تا پیدا شدن وسیله صبر 

یاد پارسال افتادم که . از گرسنگی غذا را بلعیدم!) یادت هست پارسال چه بدبختی کشیدیم؟ ...کنیم

از . نزدیک چهارساعت در انتظار ماندیم تا اینکه آخرش یک گاري پیدا شد تا ما را به کدیر رساند

تمشکهاي درشت و سیاه بر . روي تخته سنگ پریدم پایین و خودم را به بوته هاي تمشک رساندم 

بی آنکه هوس چیدنشان به سرم بزند ایستادم و نگاه . روي شاخه هاي پر تیغ به من چشمک میزدند

یعنی ... آخ... با خود فکر کردم کگاش مثل پارسال مادر همراهمان بود تا کمی تمشک میچید. کردم

. نازلی بعد تو را به سینه ام چسباندم و گفتمتو بگو! مادر خوشحال میشه که من آمدم کدیر یا نه؟

هر وقت یاد آن صبح . و به هقهق افتادم) مادرم چه حال میشه؟ تو بگو آقا خلیل رفتارش چطوره؟

  .میافتادم دلم میگرفت و تفسم در سینه حبس میشد

داي جمال . تندي اشکهایم را پاك کردم...) تا شب گرسنه میمونیا. سارا جان بیا چندتا لقمه بخور_

!... اصال من چرا ناراحتم؟ مگر با ناراحتی چیزي هم درست میشود؟. دمنباید میفهمید که من گریه کر

دایی جمال با بحت و حیرت نگاهم . و به خودم قول دادم که به هر طریقی هم که شده خوشحال باشم

نگاهی به ظرف غذا انداختم و با خنده گفتمشما . جستی کودکانه زدم و روبهرویش قرار گرفتم. میکرد

دایی جمال بغلم کرد و اشکی به دیده آورد و گفتسارا تو عزیز دل .) نذاشتید دایی که چیزي براي من

من و دایی جمال ...) اگه از اون بهتزدگی بیرون نمیامدي من دق میکردم. سارا تو تموم زندگیمی. منی

پس از دو ساعت .) در میان خنده و گریه با اشتها غذا خوردیم و منتظر رسیدن وسیله اي نشستیم

. دایی جمال با او به لهجه ي محلی صحبت کرد. رمردي که قاطري به همراه داشت از راه رسیدپی

قبول کرد در ازاي . اما پشت آن چهره ي خشن شفقت سو سو میزد. پیرمرد چهره ي خشنی داشت

خودش از پشت حیوان پایین آمد و با کمک دایی جمال مرا .گرفتن دو تومان ما را با خود به کدیر ببرد
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دایی جمال از سوار شدن امتناع کرد و گفت که هروقت خسته شد خودش . بر پشت حیوان نشاند

پیرمرد هم از سوار شدن اجتناب کرد و ترجیح داد که در کنار دایی جمال قدم بزند و . سوار میشود

 من همانطور که از اسب سواري لذت میبردم به درختان انبوه و سر به. پیرامون ییالق صحبت کنند

انگار طبیعت بکر و خیال انگیز دل تو . تو بدجوري به روبرو زل زده بودي. فلک کشیده نگاه میکردم

میانه راه بود که براي رفع خستگی و استراحت اسب زیر درختان انبوه در کنار . را هم ربوده بود

وقفه روان  چشمه ي خروشانی که از ال به الي درختان انبوه با آهنگ روحبخشی بیرون میجهید و بی

پیرمرد که دایی جمال پیر آقا خطابش میکرد بساط آتش را . بود نشستیم و به استراحت پرداختیم

چاي آتشی . فراهم کرد و بعد کتري اي را که در خورجینش بود پر از آب کرد و روي آتش گذاشت

. آهنگ رفتن کرد پیر آقا که آنطورر که بعدها فهمیدم از اقوام دور پدري ام بود. بسیار دلچسب بود

  .آنطور که از حرفهایش فهمیدم نگران تاریک شدن هوا بود

خورشید خود را از دیدگان پنهان میکرد که دو سه خانه از دور . شب کورمال کورمال از راه میرسید

دایی جمال برگست و به من نگاه کرد و من تو را که ...) پیر اقا رو به دایی جمال گفترسیدیم. پیدا شد

کله چو به خانه هایی گفته میشود -دیدن کله چو. وشم به خواب رفته بودي به سینه ام فشردمدر آغ

هیجان وصفناپذیري درمن  -.بیشتر در شمال کشور مرسوم است. که از گل و چوب درست شده باشد

باعث شد احساس سرما . نسیم خنک و کم وبیش سردي از کوه به دشت میوزید. به وجود آورده بود

پس از دو سه خانه که در جوار هم . ایی جمال کت مشکی اش را به روي دوش من انداختد. کنم

دایی جمال با لحن مالیم و . بودند رسیدیم پاي تپه اي که کله چوي ننه ناز خاتون روي آن بنا شده بود

  .من با اشتیاق از تپه باال رفتم.) مهربانی گفتخسته نباشی دخترم

. همان پیرزن خمیده قد که همه میگفتند روزگاري قدي رعنا داشت. داري ننه نازخاتون را که به یاد

هر . تا مرا دید با محبت و عشق در آغوشم کشید. چارقد مشکی اش را پشت سرش گره زده بود

  :لحظه مهربانتر دستی بر سر و رویم میکشید و میگفت

  ...ملوسک شهربانو... دخترك شهربانو

دایی جمال خسته و کوفته روي . ش را برق اشک احاطه کردکمی گوشه ي چشمان خاکستري رنگ

ننه ساره جان :_. ننه ناز خاتون تا جایی که میتوانست با من فارسی حرف میزد. قالی خرسک نشست

اآلن :(گوشه ي لبش را به دندان گزید و گفت... شوم چی میخوري؟ هم آش دوغ هست هم تخم مرغ

  ...نان و پنیر میخوریم... اما کمی نان مانده... قی نماندهکه فکر میکنم میبینم چیزي از نهار با

  .دایی جمال نگاهش را به سقف دوخت وآهی کشید

  :ننه جان کلی طولش داد و برگشت و گفت
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بعد نان و پنیر را در سفره گذاشت و ما را به خوردن تعارف . ببخشید چیز بیشتري در بساط ندارم

بیچاره معلوم نبود اگر ما . پنیر را هم از همسایه قرض کرده بود البته بعدها فهمیدم همان نان و. کرد

یکی دو لقمه خورد و . دایی جمال زیاد گرسنه نشان نمیداد. نمیرفتیم شام چه میخورد و میخوابید

ننه نگاهی .) ننه اگه شب سرد میشود بروم و هیزم بیاورم:(_. خوابش میامد. بعد عقب نشست

  ...میخواستم فردا برم و. راستش هیمه ها تمام شده:ت و گفتشرمسار به من و پسرش انداخ

  ..اي بیغیرتا:رختخواب را پهن کرد و با غیظ گفت. دایی جمال صبر نکرد که سخنان مادرش تمام شود

ولی بعد ها ننه به من گفت که دایثی جمال . آن لحظه نفهمیدم منظور دایی جمال از بیغیرتا کیست) 

برادرهایی که به او قول داده بودند در نبود او از مادرش . ش دلخور استاز دست برادهاي ناتنی ا

  از این نان ها دوست داري؟؟؟... تو بخور ساره جان:_. حمایت کنند و نگذارند تا کمبودي را حس کند

  ...از ساره خوشم نمیاد... نه ساره. ننه جان اسم من ساراست... بله:_

  .من سارا صدات میزنم. باشه... چه فرقی میکنه؟ ساره یا سارا:_

  .انگار اسم سارا برایش خیلی سنگین بود. اما نتوانست به قولش عمل کند

صداي باز و بسته شدن در را ... صبح روز بعد در زیر پتو با احساس سرماي شدیدي در خودم پیچیدم

  ...شنیدم و بعد احساس کردم که پتویی رویم کشیده شد

  .ن کمر تا شده نمیتونم هیمه جمع کنممن با ای... دستت درد نکنه:_

آخه چرا اینجا تنهایی؟ چرا با من نمیاي تهران؟ مگه سوري چیزي بهت میگه؟ چندبار بهت گفتم :_

  بیا با هم بریم تهران؟؟؟

خیلی زود صداي جلز و ولز هیزمها فضاي کله چو را پر کرد و بخاري هیزمی چنان گر گرفت که انگار 

ننه نازخاتون که از لحن مالمت آمیز دایی جمال دلش گرفته بود با . شود میخواست مثل توپ منفجر

شاید به قول تو من اینجا هیچ دلخوشی نداشته باشم اما هر جا رو که نگاه :لحنی بغض آلود گفت

دلم رضا ... آخره عمري بیام تهران که چی؟ وبال گردنوت بشم؟ نه. میکنم خاطرات برام زند ه میشه

  ...نمیشه

  .هم نمیدانم در خواب چطور فهمیدم آندو چه میگویندخودم 

جلوش . اومده اینجا که روحیش عوض شه. الـآن بپه بیدار میشه. نمیخواد اشک بریزي. خیلی خوب:_

  گریه نکن

  ...مادرش بمیرد که اینقدر بختش سیاه است. بیچاره شهربانو:_

کش و قوسی به خود دادم و ...) بود چه خواب خوبی:(پتو را پس زدم و با تظاهر خواب آلودگی گفتم

ننه خاتون جلدي اشکاهیش را پاك کرد و با ) ســــــــــــالم:(خمیازه اي کشیدم و گفتم

از این رو پش از کلی سفارش بغلم . آن روز دایی جمال قصد بازگش ت داشت. لبخند به من سالم کرد
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نه جان این گردنبند را گذاشتم براي ن:(ننه جان گردنبندي را به دستش داد و گفت. کرد و بوسیدم

حاال حاضرم بهاي نصفش را به من بدي و این را . میخواستم بفروشمش دیدم مفت میخرند. روز مبادا

من برق اشک را در نگاه آرام اما طوفانی اش . دایی جنال چهره اش در هم رفت...)یادگار نگه داري

دایی . اه دست نیاز به سوي دیگران بلند نمیکرداین عادت نیکوي ننه نازخاتون بود که هیچگ. دیدم

متوجه بودم که در آنهمه عزت . جمال با حالتی شرمنده و دلشکسته دست توي جبهایش فرو برد

تمام پولهایش را بیرون ریخت و . بغض کرده بود و صدایش میلرزید. نفس و بزرگی مادرش مانده است

دلش نمیخواست او را سرخورده کند و دلش را  ننه جان انگار...) همینی است که میبینی:(گفت

دایی جمال دیگر .)باقی اش را وقتی داشتی به ساره بده. من همین قدر را بر میدارم:(گفت. بشکند

  .اندام مچاله شده ي مادرش را در آغوش کشید و به هق هق افتاد. نتوانست طاقت بیاورد

تا وقتی که مثل یک نقطه . را تماشا میکردم دایی جمال که رفت من هنوز ایستاده بودم و دور شدنش

  ...گریه شده بود کارم. ي کوچک از نظرم محو شد

  .چقدر ننه جان دلداریم دادو نازم را کشید و وعده و وعید داد تا راضی شدم دیگر گریه نکنم

ه چقدر شبی:(گلنسا دختر همسایه که درست پایین تپه خانه داشت آمد و با دیدن تو ذوق کرد و گفت

طولی نکشید که همه یهمسن و سال هایش را جمع کرد و من دور و برم پر شد از ....) خودته

. دخترهایی با صورتهاي سرخ و سوخته و پیراهن هاي چینچینی و گلدار.دخترهاي رنگارنگ

از ننه جان . من روسري نمیذاشتم. موهایشان را فرق باز کرده بودند و از روسریشان بیرون آمده بود

دست در دست هم از کوچه هاي . ننه جان با هیچ مخالفتی قبول کرد. ه گرفتم که برویم روي تپهاجاز

خیلی زود با همه صمیمی . باریک و ناصاف سرازیر شدیم با هیجان خودمان را به چشمه رساندیم

  .شدم

ان پلو آن روز ننه ج. ننهجان با چهره ي شاد و سرحال من روبرو شد و سري از روي رضایت تکان داد

  .خورشت درست کرده بود

آخه میدانی تابستونا که ارباب میاد یالق . ساره جان میري بیرون مواظب باش پسرا دنبالتان نکنند:(_

بیچاره راحله رو چند روز پیش با ... بچه هاش و بچه هاي فک و فامیلشان دنبال دختر ها میکنن و

. مان کفشی که مادرم برایم از مشهد آورده بوده -همانطور که بند کفشم ...) ترکه افتادن به جونش

چشمان خاکستري ) چرا آخه؟:(را میبستم پرسیدم -... همان که صورتی بود و پاشنه ي بلندي داشت

حتی به . اونا براي خوشگذرونی هر کاري میکنند. محض تفریح:(اش تنگ شد و پوزخند زنان گفت

...) ار و دستشونو دیدي سرتو بنداز پایین و رد شوخالصه اگه پسر ارباب و د... قیمیت آزار دیگران

  ...بوسیدمش و خاطرش را جمع کردم... سرم را فرود آوردم که بله فهمیدم
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من با دستمال چشمم را بسته بودم که با چوب درخت . آن روز داشتیم هفت سنگ بازي میکردیم

صداي . ر صدایی نیامدصداي خنده ي گلنسا به گوشم خورد و دیگ. کسی را بزنم و برنده شوم

شاخه را پرت کردم به سویش و بر بازوان کسی که نمیدیدمش و . نفسهاي گرمی به گوشم رسید

دستمال را که برداشتم دیدم جاي گلنسا پسر دوازده . حدس میزدم باید گلنسا باشد چنگ انداختم

تو :(د و فریاد زدمیک لحظه از گستاخی پسرك بدم آم. ساله اي ایستاده و با تمسخر نگاهم میکند

دختر ها ) کی هستی؟ چطور اجازه دادي خودت رو تو بازي دخترا وسط بندازي؟ مگه دختري؟

چشمان میشی رنگی .به آنها نگاه تندي انداخت و بعد رو به من با حرص لبهایش را فشرد. خندیدند

شنگی بر تن و لباس مرتب و ق.داشت و موهایش اصالح شده و مرتب با کتیرا چسبیده بود روي سرش

ناگهان یاد سفارش ننه جان افتادم و یک آن .داشت نشان میداد که نمیتواند از بچه هاي عادي باشد

انگار او هم این تغییر روحیه را در نگاه من شاهد بود که آنطور بیباك و جسور . ته دلم خالی شد

دیگه واق واق نمیکنی؟ اصال چیه؟ اللمونی گرفتی؟ :(با لحن تمسخر آمیز و زننده اي گفت. نگاهم کرد

  تو کی هستی که بی اجازه پا گذاشتی تو قلمرو پدري من؟

  ...معطل نکن. سارا بیا بریم:گلنسا خطاب به من با لحن خوفناك و مرتعشی گفت

با وجود سفارش ننه جان مبنی بر بی اعتنایی و گوشزد گلنسا دلم نمیامد آن پسزك گستاخ و بی 

او که حسابی غافلگیر شده بود پرت شد روي . م محکم بر سینه اش کوبیدمبا دست. ادب را ادب نکنم

همانطور که شجاع . پسرك با چشمانی گشاد و حیرتزده نگاهم کرد. دختر ها ناباورانه خندیدند. زمین

هروقت خواستی قلدري کنی یادت باشه از یه :چشم در آن چشمان حیرت زده دوخته بودم گفتم

  .دختر سقلمه خوردي

  .گاه لبخند فاتحانه اي به رویش زدم و به طرف دوستانم که تا آن لحظه مات بودند رفتمآن/

ننه . به خانه که رسیدم ساعتی بعد تمام دختر ها دسته دسته آمدند تا خبر داغ را به ننه جان بدهند

ه چقدر را:(جان پس از شنیدن این خبر محکم به صورتش کوبید و ناراحت و وحشتزده رو به من گفت

  و نیم راه بهت سفارش کردم؟ رفتی زدي تخت سینش؟؟؟

دخترها رفته بودند و ننه جان مرا نصیحت میکرد و زیر لب . ریز خندیدم با افتخار سر تکان دادم

  ...چیزي میگفت

  .من هم از درد پشتم نمیتوانستم به پشت بخوابم. آنروز ها هوا خیلی هنک بود ! یادش بخیر نازلی

  ..تو که عادت نداشتی دمر بخوابی. وابننه جان دمر نخ:_

  ..وقتی هوا خنکه میخوابم که پشتم باد بخوره. چرا:_

  ننه ساره جان تو که سردت نیست؟... تا رفتم هیمه بیارم چاییدم... چه هواي سردي. اووووف:_

  ..نه و تو را در آغوش گرفتم و خوابیدم:_
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ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ

  .بیا بریم حمام... ساره:_

  .نه میخوایم با بچه ها امروز بریم روي تپه بازي:_

  .ببین چه سیاه شدي... از وقتی اینجا اومدي حمام نکردي :_

  ..از ترس اینکه ننه جان در حمام پشتم را نبیند به حمام نمیرفتم

  .فقط همین یه امروز... نه ننه تورو خدا:_

فردا با هم میریم . باشه امروز برو:(او هم که دلش نمیامد رو حرف من حرف بزند تسلیم شد و گفت

  .حمام

  .شادمانه پریدم و فکر کردم فردا هم بهانه ي دیگري میاورم

فردا صبح ننه جان . آنقدر که آمدم خانه و بدون شام خوابیدم. آن روز تا عصر با بچه ها بازي کردیم

اما زور ننه جان . از ننه جان اصرار و از من انکار. بود در یک کفش که با هم برویم حمامپایش را کرده 

  .چربید و وسایل حمام را جمع و جور کرد و مرا کشان کشان به حمام برد

گریه و . تا لباسهایم را در آورد دو دستی زد توي سر خودش. خالصه اتفاقی که نباید می افتاد افتاد

من هم از ترس گریه کردم اما مجبور شدم ... که چه شده و چرا به این روز افتاديزاري و داد وقال 

  .آن روي ننه جان باال آمد و صداي فریادش همه را دور من جمع کرد. حقیقت را بگویم

... الهی جوانمرگ شه. الهی که خیر نبیند... اي واي ببن چه بالیی سر این طفل معصوم آورده:_

تا جایی که همه ي دهکده فهمیدند که پسر ارباب با ترکه افتاده ... ین و نفرینو نفر... دستش بشکنه

  ...به جون نوه ننه ناز خاتون

آنقدر . حمام نکرده لباس پوشاندم و کشان کشان مرا با خود همراه کرد. ننه جان یک پارچه آتش بود

داشت با ستون هاي بزرگ آن عمارت دو طبقه . رفتیم تا به عمارتی زیبا روي یک بلندي رسیدیم

  .وپهن

یکی . مارا کهپشت در دیدند نگاهی پرتعجب به ما انداختند.کمنار در ورودي دو نفرنگهبانی میدادند

  سبیل هایش را تاب داد و پرسید شما کی هستید؟

  .باید ارباب را ببینم. من با ارباب کار داشتم:(ننه جان مثل ابر غرید

برین و . وقت استراحت اربابه:انی اش را کنار زد و با پرخاش گفتآنیکی موهاي رها شده ي روي پیش

  .یه ساعت دیگه بیاین

میخوااهم همین اآلن :به آنان سقلمه اي زد و گفت. مام شود.ننه جان صبر نکرد حرف نگهبانان ت

  .اربابتان را ببینم
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چشمانم را باز کردم من که چشمانم را از برخورد احتمالی میان ننه جان و نگهبانان بسته بود تا 

تا . از گوشه ي باغ صداي شر شر آب به گوش میرسید. دیدیم میان یک باغ زیبا و درندشت ایستادم

همانطور که گیج و مات دور و برم را براهنداز . چشم کار میکرد درخت سیب و گردو و فندق بود

. ود و کراوات بسته بودمیکردم چشمم خورد به یک مرد میانسال قد بلند که کت و شلوار پوشیده ب

  !اي قاتل:ننه جان با دیدن آن مرد با صدایی پر از نفرت زیر لب نجوا کرد

نرسیده به ما . تو را محکم به سیه ام چسباندم و به آن مرد چشم دوختم. چیزي در دلم فرو ریخت

جان  ننه) میان ملک ما چیکار میکنی؟ آهاي نگهبان پس شما چه غلطی میکنید؟. آهاي:( صدا زد

از اینجا برم . من به میل خودم پا به این برزخ بهشتنما نذاشتم. : بیباك و جسور دو قدم به جلو رفت

اومدم بپرسم آقازاده به . بیرون باید غسل کنم و استغفار کنم که دهن به دهن ابلیسی مثل تو شدم

که هر لحظه بلندتر میشد ننه جان پیراهنم را باال زد و با صدایی ) چه حقی به جان دختر من افتاده؟

  آخه بگید انصافه بدن یه دختر هشت ساله اینجور کبود شه؟:(ادادمه داد

حتما دختر شما :(ارباب بیتفاوت به پشتم نگاه کرد و نگاه استهزاآمیزش را به ننه جان دوخت و گفت

... ک کردننه جان دوباره منفجر شد و شلی.) آنوش من هیچ کارش بیدلیل و منطق نیست. مقصر بوده

ارباب تنها در سکوت نگاهمان کرد ... پس به نظر شما پسرت کار خوبی کرده؟ اي تف به شرفت:(گفت

اآلن همه چیز روشن :(آنـــــــــــــوش و با لحنی قاطعانه رو به ما گفت:و با صداي بلند گفت

به تن داشت و  چند دقیقه بعد آنوش در حالی که پیراهن آستین کوتاه و شلوار پارچه اي... میشه

از همان دور که پیدایش شد نگاهش . تفنگی شکاري بر پشت انداخته بود پیش رویمان ظاهر شد

  .مستقیم به من بود

پدرش با محبت او را به طرف خود کشید و بعد با شوخی و در حالی که میخندید گوشش را گرفت و 

  )تعریف کن چی شد که پشت این دختر رو سیاه کردي؟:(گفت

دوباره صداي ارباب توي . من با حب و بغض سرم را پایین انداختم. یر چشمی نگاهم کردآنوش ز

اگه حق با تو باشه من چشماي آبی این دختر رو در میارم و میندازم جلوي . بگو پسرم:گوشم پیچید

  .و اگه حق با اینا باشه امروز شکار بی شکار. ماهیا

از ترس . اي قلبم را میشنید که وحشتناك میکوبیداما انگار صد. آنوش لب تر کرد تا حرف بزندد

... آه...اینکه نکند حقیقت را بگوید و پدرش براي اینکه به او توهین کردم حق را به پسرش بدهد و من

  بدون چشم کجا را ببینم؟. من چشمانم را دوست دارم... نه

میدانستم که ننه جان ... میدانستم که همه چیز را میگوید. آنوش دوباره خاموش و نافذ نگاهم کرد

البد . نه جان نمیگذاشت چشمانمم را دربیاورند... نه ... اما. ... امروز شاهد نابینا شدن نوه اش میشود

ننه جان به دست و پاي این مرد ملعون بیفتد؟ . ننگ بر من. به پاهاي ارباب میفتاد و التماسش میکرد
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عزا نشانده؟ چشمی که پدر ندیده به چه دردم  همین که قاتل پدرم بوده؟ همین که مادرم را به

  .میخورد؟ چشمی که دیگر مادر هم نمیبیند به چه کارم میاید؟ کور شوم بهتر است

در حالی که صدایش میلرزید و نگاهش به زمین بود . آنوش پس از گوشزد دوباره ي پدر به حرف آمد

من و . یخواست آب برداره گفت کثیفهاین م. من آب چشمه رو کثیف کردم... پدر تقصیر من بود:گفت

  .یعقوب و مراد هم افتادیم به جونش

ننه ... به او که معلوم نبود چرا حقیقت را آنطور که بود شرح نداده. مات و متحیر به اوو چشم دوختم

جان دوباره یاغی شد و نگاه آتشینش را به ارباب دوخت که سر افکنده و خجول به آنوش نگاه میکرد 

  ..دیدید؟ حالیتون شد که پسرتون حق نداشت:(و گفت

از امروز تا هر وقت که من گفتم ... برو گمشو:ارباب نگاه تند و تیزش را به آنوش دوخت و با تشر گفت

حتی اگه مقصر هم بودي نباید پیش یه مشت داهاتی اعتراف .... حق نداري پاتو از خونه بیرون بذاري

  .حاال برو گورتو گم کن. میکردي

ننه جان با قیافه ي حق به جانب با . سرخ شد و به سمت عمارت دوید. انگار بغض کرده بود آنوش

بیا . چیه؟ از خجالت نمیتونی سر بلند کنی؟ همین کافیه که تو این حالت دیدمتون:(پوزخندي گفت

  ..حق هم ارباب و رعیت سرش نمیشه. خدا جاي حق نشسته... بریم ساره جان

... من نگاه آنوش را روي خودم حس میکردم. صداي شرشر آب میامد از باغ که بیرون آمدیم

  ...باید پیدایش کنم... خودش را... نگاهش را... نمیدانستم از کجا پیدا کنم

من گاهی حرفهایش را گوش میدادم و . از آنجا تا حمام حرف زد و خندید. ننه جان کیفش کوك بود

چه خوب که ... چه خوب که میبینم... چه خوب که چشم دارم... گاهی میرفتم به فکر

  .......................آنوش

خوب یادم هست که تا چند روز هرکس من یا ننه جان را میدید از چون و چرا !یادش بخیر نازلی

من فقط حوصله کردم . بزعکس من ننه جان با آب و تاب ماجرا را تعریف میکرد. یماجرا میپرسید

) بعد مبهوت گفتراست میگی؟ نگفت سرش رو شکستی؟. توضیح بدهمبراي گلنسا همه ي قضیه را 

گلنسا پارچ . و رفتم توي فکر...) و نمیدنم چرا... نگفت... چشمانم توي چشمانش ثابت ماند و گفتمنه

عادتمان بود که در طول راه پارچ هارا روي زمین میگذاشتیم حرف میزدیم . آب را گذاشت روي زمین

گلنسا مثل همیشه . آنگاه دوباره پارچها را برمیداشتیم و به راه ادامه میدادیم. خستگی در میکردیم/ 

  .خوشبین بود

  ..)*شاید فهمیده کار زشتی کرده و پشیمون شده_

  !)شایــــــــــــــــد_
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گلنسا . هنوز داشتیم متفکرانه زمین را نگاه میکردیم که سر و کله ي آنوش و دو همراهش پیدا شد

چون دیدم . بر عکس او من صاف ایستاده بودم و نگاههشان میکردم. ود رنگ باختغافلگیر شد و ز

  )هنوز زخمناك نگاهم میکند با لحن بدي گفتممگه بابات نگفت از خونه پا بیرون نذاري؟؟؟؟

زبانم را در آوردم و ...) گوشه ي لبش را ورچید و با لحن نیشداري گفتحقت بود چشاتو در میاورد

  ...)ترسیدي ازت انتقام بگیرم... دي چون پدرت جرات نداشت چشاي منو در بیارهگفتماینکارو نکر

دو ...) اونم یه دختر مردنی الغر مثل این... فکر کرده از یه دختر ترسیدم... پوزخندي زد و گفتببینین

  ...)گلنسا گفتبیا بریم تا شر درست نکردي. همراهش خندیدند

  ...)اال میاريباز داري اون رومو ب. گفتمبرو کنـار

  ...)با خونسردي گفتدوست دارم باال بیارم

چشمان میشی اش انگار میخواست از . به سرعت محتواي یکی از آب ها را روي سرش خالی کردم

دو همراهش خواستند مداخله کنند که با اشاره ي ابرو به آنها گفت که دخالت . کاسه بزنه بیزون

بی آنکه داد و بیداد راه بیندازد . کفرش را در آوردم... دمفاتحانه نگاهش کردم و لبخند ز. نکنند

نگاهی ناراحت و حیران . خیلی آرام و خونسرد گوشه ي دامن چیندارم را جر داد و به تماشایم ایستاد

یادت باشه _. او با صداي بلند خندید. به دامن پاره شده ام انداختم و بی آنکه بخواهم زدم زیر گریه

من گوشه ... پس باید یایدبگیري که با من چجوري برخورد کنی... یعنی ارباب آینده ...من پسر اربابم

اگه نمیخواي پاهام و ببوس و ازم . ي دامنتو به همه ي پسرا ي اینجا نشون میدم و آبروتو میبرم

  ... )التماس کن تا ببینم چی میشه

  ... )ساره اینجا مهمونه. گلنسا آمد و گفتترخدا ولش کنید

  .با دست به سینه ي گلنسا کوبید و او را نقش بر زمین کردآنوش 

  ...)حاضرم بمیرم ولی به بچه کفتاري مثل تو التماس نمیکنم_

به سمتم . من خودم را جمع و جور کردم. دور لبانش را تر کرد و موذیانه به گوشه ي دامنم نگاه کرد 

  .آمد و دندانهایش را بر هم فشرد

خجالت و .... و تو...درخت توت آویزون میکنم تا همه ببیننشمنم این رو لب چشمه به _

  .)هه.هه.هه.هه.خجالت

  ..من و گلنسا راه افتادیم.) هر غلطی که خواستی بکن_

  ... )فک کردي این کارو نمیکنم؟ حاال بهت ثابت میکنم... آهاي_

  ...منو گلنسا بی توجه به راهمان ادامه دادیم

ادي که یک پارچ آب از دستت افتاد و گوشه ي دامنت به درخت توت گلنسا گفتبه ننه جان میگیم افت

  . )گیر کرد
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  )فکر میکنی آنوش اینکارو بکنه؟. خوبه. لبخند محوي زدم وگفتماوهوم

  .هیچ نگفت

  

  .ننه جان که پارچ را خالی دید دروغ را باور کرد

  ...آن روز را تا شب به این فکر کردم که آنوش اینکار را میکند یا نه

  

  ...)خبر خوب.... ساره... ساره_

  )چیه گلنسا؟_

من دیشب تا صبح دعا کردم ... گوشه ي دامنت نبود. همه جارا گشتم. صبح با مامانم رفتیم سر چمه_

  ...)خدا صدامو شنید.. که دلش به رحم بیاد

  ...)همیشه خوش خبر باشی_

  

  )ننه جان تو دلت واسه مامان تنگ نشده؟_

  .)چرا تنگ شده_

  .)جانت پیغام داد اگه غریبی بیاد دنبالتدایی _

  )هنوز یک ماه مونده.. نه_

  .)من که از خدامه...تو تا هر وقت که خواستی میتونی اینجا بمونی_

  )به طرفش دویدمچیه؟. گلنسا صدایم زد

  .)بابام مامانو برده شهر. نمیتونم بیام بازي. یه عالمه کار ریخته رو سرم_

  .)خوب میام کمک_

  .جارو را برداشتم و همه جارا جارو کشیدم. مخالفت کنه پریدم پایین و رفتم خونشون تا خواست

او . کارم که تمام شد از ننه جان اجازه گرفتم تا به همراه گلنسا به چشمه بروم تا ظرفها را بشوییم

  .اما مثل همیشه تسلیم خواسته ي من شد. ابتدا مخالفت کرد

ن که رسیدیم همه جار ا گشت زدیم ولی خبري از دامن من همی. پایین چشمه نشستیم کسی نبود

  .نبود

حرفهایمان بیشتر حول هم سن و . نفس راحتی کشیدم و شروع کردیم به ظرف شستن و حرف زدن

گلچین سل گرفته و از خانه بیرون . مثال اینکه راحله نامزد پسرعمویش شده. ساالن خودمان بود

  .تر رو میپاییدیا فالن پسر دیروز فالن دخ. نمیاید

  )میدونی ساره؟_
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  ...)چند بار بگم؟ ساره نه سارا_

  ...)شهربانو رو میشناسی؟ اگه گفتی وقتی عروس شد چند سالش بود. سارا. خیلی خوب_

  .)فقط یه بار پارسال سر چشمه دیدمش_

  .)شهربانو نه سالش بود که زن پسرداییش شد_

  )خوب که چی؟_

پسرداییشم عصبانی شد و با . ترسیده بود جاش رو خیس کردشب عروسی توي اتاق حجله از بس _

  .)اردنگی انداختش بیرون

  .خوب حقش بود. خندیدم

کسایی که . تازه فرداییش به زور نیشگون و تهدید بردنش توي اتاق حجله که با خودش سوزن برد_

  ...)پشت در منتظر بودند رفتند تو و دیدند که بعععععععععععععععععله

دومین سنگ خورد وسط کمر . کسی را ندیدیم. نشده بود که سنگی خورد فرق سرمحرفش تمام 

  .به درختی که از پشتش سنگ پرتاب میشد نزدیک شدم. گلنسا

  .)خودتو نشون بده نامرد حرومزاده_

  .پیشانی اش باال آمدهخ بود. صداي گریه ي گلنسا که بلند شد به طرفش دویدم

  .دویدیک نفر از پشت درخت توت به سمتی 

  .با شنیدن صداي چند زن و بچه به خودمان آمدیم. اولین مظنونی که به ذهنم رسید آنوش بود

  )تو مطمئنی آنوش بود؟_

  ...)کسی جز آنوش از ما کینه نداره که. آره_

  

بازي که تمام شد از بچه ها جدا شدیم و . همانروز ظهر با گلنسا و بچه هاي دیگر به باالي تپه رفتیم

گلنسا که دستهاي مشت شده ام را دید زیر . میگشتیم که آنوش و یعقوب و مراد را دیدیمداشتیم بر

  )لب گفتچیکار میکنی؟

  ...)آرام و خونسرد گفتمنترس دختر

از مقابل ما که رد میشدند با صداي بلند گفتمسگها عادت دارن غروب که شد واق واق کنند و بیفتند 

  .)به جون مردم

مراهانش گفتمگسا هم از خوردن پشگل زیادي مستند و وز وز زیادي تندي نگاهم کرد و به ه

  !)میکنن

  ...)مگسا به چیز نجس میرسن مست میشن_
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راست میگی ... واه.. نزدیک آمد و دستهایش را به کمرش زد و در حالی که لحن مرا تقلید میکرد گفتا

  !)خواهر؟ ووش

گفتوز وز نکن که غورباقه ها حوس . میلرزیداز خشم چانه ام . مراد و یعقوب از خنده رودهبر شدند

  .)خوردنت رو میکنن کوچولو

آنوش جرات داره و خودشو نشون ... گلنسا میگفتنچ. روز بعد جریان پرتاب سنگ دوباره تکرار شد

  ....)میده

  

با پیراهن خودش که براي . ننه جان با حضور من شاداب بود... روزهاي خاطه انگیز میامد و میرفت

  .برونش بود یک لباس براي تو دوخته بود شب بله

  .)حاال بپوشان ببین اندازه ي نازي هست یا نه_

. رنگ آبی مخملیش به چشماش میاد. واي خیلی خوشگل. نه نازي. ننه جان اسمش نازلیه_

  )ممنونم ننه جان... خوشبهحال نازلی

من هم از . لنسا هم گریه میکردگ. دایی جان که آمد دنبالم ننه جام کلی گریه کرد! یادش بخیر نازلی

دلم ... تو که بهتر میدانی... اما چه کنم نازلی. این که سرزمین مادري ام را ترك میکنم ناراحت بودم

غصه نخور :صورت ننه جان را بوسیدم و گفتم. دلم میخواست مادر را ببینم. هواي مادرم را کرده بود

  .بازم اینجا میام

  .دعا میکنم عمري باقی باشه تا ببینمت دختر گلم:گفتننه جان میان گریه خندید و 

دایی هر چقدر اسرار کرد که ننه جان چندروزي با ما بیاید نه جان قبول نکرد و گفت که باید برود 

با گلنسا که خداحافظی میکردم مادرش به من . آن زمانها اسکان زمستانی را دشت میگفتند. دشت

به مادرت سالم . میدونم هم تو هم نادیا این نان ها را دوست دارید:یک بقچه نان داد و با مهربانی گفت

  ...مرا برسان

دایی جان مقداري پول به ننه جان داد و چون با . حرف مادرم که در میان آمد اشک بر دیدیه آوردم

  .گردنبند را فروختم:مخالفت او روبرو شد براي اینکه دلخور نشود گفت

  .را نفروخته بودالبته دایی جمال آن گردنبند 

  .سر دوراهی گلنسا ما را رها کرد و برگشت

دایی جمال خوشحال . سر دوراهی به انتظار وسیله ي حرکتی بودیم که اتومبیل ارباب را دیدیم

  .نگاه کن. اتومبیلی آمد سارا. خدایا ممنون:گفت

چسبید . جمال یخ کرددایی ... همونی که بابامو کشته. این اتومبیل اربابه. زیاد خوشحال نباش:گفتم

  .روي زمین
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کسی از داخل . یک جیپ کوهستانی بود که مانند آهویی به پرواز در آمد. اتومبیل از کنارمان گذشت

نگاه . با وجودي که سعی کردم خودم را بیتفاوت نشان دهم نتوانستم. اتومبیل خیره نگاهم میکرد

  .خییره از آنِ آنوش بود

در حالی که خاطراتم را با خودم مرور میکردم فکر کردم . یک شدپس از یک ساعت اسبی به ما نزد

  .من روي اسب چرت زده بودم. چه تعطیالت خوبی بود

  .ظهر روز بعد که به خانه رسیدیم من و دایی جمال وامانده پهن شدیم کف خانه 

واست در میخ. نادیا از خوشحالی روي پایش بند نبود. زندایی برایمان یک لیوان خاکشیر درست کرد

باید . عزیز بابا سارا خسته شده:داییی جمال گفت. همان لحظه همه چیز را برایش تعریف کنم

  .حرفاتون رو بذارین واسه شب. استراحت کنه

پس تا تو استراحت :نادیا هم تو را که در آغوش من به خواب رفته بودي در آغوش کشید و گفت

سته ام را گذاشتم روي بالش و تا روز بعد بیدار من سر خ. میکنی من با خوشگل خانم بازي میکنم

  .نشدم

  

  .دلم بیتاب مارد بود. ماه شهریور رو به پایان بود و من انتظار خسته ام کرده بود

  زندایی جان مادر براي دیدینم نیامده؟:_

  .زندایی سوري انگار براي جواب دادن طفره میرفت و حرف توي حرف میاورد

  ر کثیفه؟نادیا چرا لباست اینقد:_

  ...خوب افتادم آخه:_

  )آخه من چقدر رخت بشورم؟... بمیري من راحت بشم:_

  ...زندایی گفتم مادرم:_

  ...آخه من چه گناهی کردم که من و سینجین میکنی؟ بچه که اینجوري نمیشه:_

  .اشکانم به آرامی یکی یکی سرازیر میشدند

منم از درد نمیدونم دارم . لقدمال میکنهاین بچه شکمم رو . دست خودم نیست. دختر جان ببخش:_

  .چیکار میکنم

  

دوباره دلم بیتاب مادر . یک هفته پس از بازگشت من نادیا تمام خاطرات را با جزئیات ریزش میدانست

  .یک روز راضی شد تا راهی پیش پایم بگذارد. میدانستم زندایی از دایی جمتال دلنازکتر است. شد
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ولی عزیز زندایی این کار . من چقدر دلم میخواد که تو مامانتو ببینی ببین سارا خدا گواهه که :_

آقا خلیل دیدار ما و به خصوص تو رو براي مادرت غدغن . اونقدري که تو فکر میکنی آسون نیست

  ...ترتیبی میده که هم رو ببینید. به روي چشمم. اخم نکن سارام:(ناراحتی من را که دید گفت. کرده

  .و من خندیدم

پشت سر هم به من تذکر . ز بعد زندایی پس از رفتن دایی جمال به سر کار مرا با خودش همراه کردرو

  .میداد

  ........مبادا اسرار کنی بیشتر بمونی. مبادا حرفی بززنی که دل مادرت بسوزه

  .آنقدر گفت و گفت تا من بعضی از تذکر هار ا از یاد بردم

در نیمه باز . من هم خیلی آرام به در زدم. اره کرد که در بزنمخودش گوشه ي دیوار ایستاد و به من اش

دو جفت چشم زاغ به گود نشسته را دیدیم و چهره اي الغر و . مادر سرش را از در بیرون آورد. شد

  .انگار نشنید. سالم کردم. تکیده با نگاهی عروسکی

  .نمخوام ببینمت. از اینجا برو:_

نشنیدي چی گفتم؟ من دیگه :با لحن سرد و بیمهري گفت. شیدمماتم برد و نگاهخم را به صوتش پا

  فهمیدي؟. مامانت نیستم

  ...مادر خوب من. تو مادر منی. شوخی میکنی. نه.(به پاهایش افتادم

  .مادر من تو را میخوام:مادر میخواست در را ببندد که سرم را گذاشتم الي در و اشکریزان گفتم

. برو. نمیخوام ببینمت... از اینجا برو:یی که از بغض میلرزید گفتمادر از من رو برگرداند و با صدا

  .......برو

. اما من هر لحظه زورم زیادتر میشد. زندایی دستهایم را گرقته بود و سعی داشت مرا از در جدا کند

من حتی به سر و صورت . رهگذران اشک میریختند و رد میشدند و سر در گوش هم چیزي میگفتند

  . .چنگ می انداختم و از رهگذران التماس میکردم که بگذارند من مادرم را ببینمزندایی هم 

  .زندایی بلند بلند میگفت تا همه بشنوند. زخم خورده و دلشکسته به راه خانه باز میگشتیم

قباحت داره واسه لباس که آدم گریه . گریه نکن. زندایی جان فردا آن لباس را برایت میخرم:_

  ...نمیکنه

  .هنوز توي دست زندایی بود و او مرا با خودش میکشید دستم

  .نادیا از صداي گریه ي من به وسط کوچه آمد و ما را تا خانه همراهی کرد

  )سارا عمه جان رو ندید؟ >مامان چی شد؟:_

  میخواي کل اهالی کوچه خبردار شن. آروم ورپریده:_

  .ردمآن روز تا شب گریه ک. نادیا سرش را در شانه اش فرو برد
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  .میخواست دلداري ام بدهد... زندایی سعی داشت غضیه را جور دیگري تدبیر کند

البد به خیر تو نبوده که مادرت ترجیح داده دوري . ببین سارا جان مادرت حتما صالحت را میخواد:_

  .تو رو تمل کنه

تا شب که . کردمچشمانم را بر هم گذاشتم و تصویر آن دیدار وحشتناك را مرور . من ناله میکشیدم

  .دایی جمال بیاید تصویر را شاید هزار بار در ذهن آوردخم و اشک ریختم

. دایی جمال لب به شام نزد. نمیدانم زندایی با چه دل و جراتی همه چیز را براي دایی جمال شرح داد

  .معلوم بود از این صالح اندیشی چقدر ناراحت است

دایی جون :با مهر گفت. شه ي دیوار جنب نخورده بودمدایی جمال به طرف من آمد که هنوز از گو

هیچ میدونی دوباره اشتباه کردي؟ اگه دلت واسه مامانت تنگ شده بود به من میگفتی تا با آقا خلیل 

  .صالح و مشورت کنم و ترتیبی بدم که مامانتو ببینی

ن و مادرم بدون هیچ مرز جایی که م. صداي دایی جان به قدري آرام و دلنشین بود که مرا به رویا برد

مادرم . مادرم منو نمیخواد. مادرم دوستم ندارد:سکوت را شگستم. و دیواري میرفتیم و میخندیدیم

  .گفت که مادرم نیسست

دو دستش را روي صورتم گذاشت و هر دو از پشت پرده ي اشک به هم . دایی جمال هم به گریه افتاد

مادرت بی . این طور نیست ساراي من:(میان گریه گفتسپس مرا در آغوش کشید و در . نگاه کردیم

  ...براي تمو نفس میکشه. یاد تو زنده نیست

وقتی درو بست فهمیدم هر چی ... ولی... ولی. من هم همین فکر رو میکردم که تا ال؛آن زنده موندم:_

  .که فکر میکرئم اشتباه بود

به . من دیگر گریه نمیکردم... ري کردنددایی جمال و زندایی سوري تا پاسی از شب همراه من عزادا

  ...حرفهاي دایی جمال فکر میکردم

  )سارا کجا؟ ساکت رو چرا بستی؟:_

  )سارا کجا؟ ساکت رو چرا بستی؟:(_

  

  . )دیگه نمیتونم اینجا بمونم. میخوام برم:(_

  )آخه کجا؟:(با لکنت گفت. دایی جمال مثل گچ سفید شده بود

آخه کجا . میرم؟ به همین سادگی؟ تو واسه ما مثل نادیایی:(د و گفتزندایی سوري روي زمین زانو ز

  )رو داري که بري؟

  . )ننه ناز خاتون گفت که میتونم واسه همیشه پیشش باشم:(_
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سکوت . من براي مادر به اینجا برگشتم... تقصیر من نیست :(من هم از گریه هایشان به گریه افتادم

وقتی مادر منو نمیخواد بهتره که ازش دور ... دري من هستاونجا سرزمین ما. ده رو دوست دارم

  ...)تا دیگه منو نبینه... باشم

  .زندایی فین بلندي کشید. دایی جمال هاج و واج نگاهم کرد

  ...)همین که گفتم... نمیذاریم بري:_

من  من میخوام سارا پیش. من و سارا مثل دو تا خواهریم:(نادیا حرفهاي پدرش را قیچی کرد و گفت

سارا اینجا پیش ما . پدرم سارا باید بره جایی که متعلق به اونجاست.... آه... ولی پدر جان. بمونه

... من بیشتر از همه به سارا وابستم ولی... این که ما سارا رو نگه داریم ظلمه. خوشبخت نیست

  .جمله اش را تمام نکرده با صداي بلند زد زیر گریه......) ولی

  )اگه از ارباب انتقام گرفتی بر میگردي پیش ما؟. ت تنگ مشهسارا دلم برا:_

ولی هر وقت که . اگه میخواي بري برو:(با صداي بلند و رسا گفت. دایی جمال نگذاشت پاسخ دهم

  ...)برگري. خواستی منو نادیا و زندایی آغوشمان براي تو بازه

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .پیراهنم که گلهاي آبی داشت را به نادیا یادگاري دادم

  ....کاش پدرم نمیرفت. آه. میرفتم و خاطرات کودکی ام را مرور میکردم و گریه میکردم

وقتی فهمید قرار است براي . ی ذوق کردننه نازخاتون با دیدن دوباره ي من کل! یادش بخیر نازلی

دایی جمال با دلگیري و خستگی . همیشه پیشش بمانم احساساتی شدو اشک شوق به دیده آورد

  .زیاد دوزانو پیشم نشست و در چشمانم نگاه کرد

  )عزیز دل دایی به من بگو پشیمون نیستس که؟:_

کوچه هاي تنگ و باریک با کله چو . کنمسوال دایی جمال باعث شد تا باري دیگر به پیرامونم نگاه 

توي . بچه ها با لباس هاي وصله دار در حال رفت و آمد بودند. هایی که با سیم خاردار جدا شده بودند

  .کوچه پر از فضوالت گاو و گوسفند بود و بوي وحشتناکی میداد

... فقط و فقط دلتنگی و دوري و . ..شهر ... نادیا که... شهر... مادر من که... شهر ... کوچه هاي... اما شهر

اینجا مادر ها دوباره عروس . اینجا دروغ نیست... همینجا با تمام سادگیش قشنگه.. همینجا... نه... نه

  ...نمیشوند

  .)من همینجا میمونم. من اینجا رو دوست دارم دایی جون:_

  .زیر چشمی نگتاهم میکرد
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  .)واست تنگ میشهدلمون . دلمون واسه شیطونیهات تنگ میشه:(_

  ......ننه جان آب را که پشت دایی جمال ریخت یادم آمد که یادم رفت که بگویم

بذارید از من یاد خوبی تو ذهنش . لطفا به مامان نگید چون ازش ناراحتم اومدم اینجا... دایی جان:_

  .)باشه

  

  .تا آن موقع خانه ي تابستانی ننه جان را ندیده بودم

بعد ننه جان خانه ي . یک ایوان داشت و دو اتاق. همه ي کله چو ها کوچکتر بود کله چوي ننه جان از

  .گلنسا را هم به من نشان داد که فقط چند خانه با ما فاصله داشت

گلنسا از خوشحالی جیغ بلندي کشید و همه ي اعضاي خانواده با جیغ او به بیرون . رفتم پیس گلنسا

  .د جیغ میکشید.جاي گلنسا بو مادر گلنسا میگفت اگر او هم. آمدند

آن روز همه ي بچه هایی که با اآنها پاي چشمه بازي میکردیم آمدند و خانه هاشان را به من نشان 

  .دادند

  ...)اینم خونه ي عمته. اون یکی خونه ي مائه:خدیجه گفت

  .عمه؟ من که عمه نداشتم. با تعجب نگاهش کردم

  .)یمت هر روز از شوهرش کتک میخورهگلنسا آرام توي گوشم گفت بیچاره عمه سل

  

  )ننه جان من عمه هم داشتم و نمیدونستم؟_

  )عمت؟ دیدیش؟_

  ...)بیچاره چه شوهري ام داره ها. بله_

  ...)تازه میدیدم منو که نمیشناخت. نه(_

  .توي کوچه چند زن با دیدن من با کنجکاوي حالم را پرسیدند. رفتم بیرون. ننه جان ساکت شد

  ...)نفیسه. را میشناسی؟ دخترعموتهاین دختر _

  ...)در فکر بودم که رفتند

  

  

  )خونه ي ارباب کجاست گلنسا؟_

  )راستی گفتم اونی که به ما سنگ میزد کی بود؟... یک خونه اي دارند که... محله ي باال_

  )مگه آنوش نبود؟. نه_

  ...)از اقوامه پدریته. کار اسد بود. نه بابا(_
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  )اسد؟ نفهمیدي چرا؟_

وقتی گفتم واسه همیشه برگشتی تهران تیرکمونشو پرت کرد و گریه . تو که رفتی سراغتو گرفت_

  .)مرد گنده داشت گریه میکرد. کنون رفت

  

  .سرم را روي بالش گذاشتم. خوردم. ننه جان شام چند تکه نان جلویم گذاشت

زیر بار ناحق . ي بوداون وقتا پدرت واسه خودش ساالر. مادرت وقتی زن بابات شد نه سالش بود_

میگفت رعیت عرق بریزند و ارباب بخوره؟ کریم خان از بابات میترسید و واسه همین به . نمیرفت

یه روز پدرت رفت تا . پسراش گفت هر کی بتونه اینو بکشه حکومت و اربابی بعد مرگم به اون میرسه

مادرت تو رو سه ماه تو ... ون مردنا جو. حق یه پیرمرد رو از ارباب بگیره که ارباب ما پدرت رو کشت

فامیل بابات میگفتن تو نباید به دنیا بیاي منم مادرتو دایی . مادر که فهمید حالش بد شد. شکم داشت

. اونا که رفتن هووم و پسراش اموال شوهرم رو برداشند و من و به این روز انداختند. رو فرستادم شهر

(  

  )مادرم فهمید چی کرد؟.. مادرم_

. همه ي حرفو حجدیثا رو شنید و رفت... و صورتش چنگ انداخت که تو نه سالگی بیوه شده به سر_

  ...)مادرت االن تازه نوزده سالشه

  ...تو را بغل کردم و خوابیدم. سر درد داشتم... نمیشد... خواستم بلند شوم

د که بفهمد چی ننه جان خیلی پاپیچم ش. به یاد داري که از آن شب به بعد من شدم یه ساراي دیگه

  .آ؛خر یک روز از زیر زبانم حرف کشید... شده که گوشه گیر شدم

  .)کاشکی یه پسر بودم که انتقام بابامو از ارباب میگرفتم. ننه جان من خیلی ناراحتم که یه دخترم_

حاال ببین من کی .آخر یه روز خدا تقاص کاراي اربابو بهش میده. ننه جون خدا جاي حق نشسته(_

  ...)تمبهت گف

و دستهایم را روي ...) آخ ننه جون. کاش منم مثل بابام مرد بودم. نه خودم میخوام خون اربابو بریزم_

  ...صورتم گرفتم و گریستم

  .ننه جان هم پا به پاي من گریه میکرد

تو باید درس بخونی و بزرگ شی تا بتونی با ارباب . پاشو دختر مرد بودن که به ریش و سبیل نیست(_

  .)خون به دلم نکن نننه. دایی جونت سفارشم کرده که درس بخونی. بجنگی
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مرا با خودش به ده باال . یکی دو ساعت بعد گلنسا به دیدینم آمد و مثل هرروز من را به بیرون برد

میزو . مدرسه یک حیاط کوچک داشت و سه اتاق. جایی که کالس درسمان آنجا برگزار میشد. برد

  .ه بودندنیمکت هاي آهنی زنگ زد

تو یکی هم چهارمیها و . آخه تو یکیش اولیها و دومیها و سومیها میشینن. این دو کالسم زیادیه:_

مثال پدرم گفت که امسال حق ندارم . مادر پدرا نمیذارن بچه هاشون درس بخونن. پنجمیها و ششمیها

  .)درس بحخونم

  .ناراحت و دمق نگاهی به دورو برش انداختم

  !واي آنوشه:گلنسا آرام گفت. ي چند بچه اومدصدا. راه افتادیم

  .پشتشان به ما بود. ما را نمیدیدند. جلوي یه برکه بودند و داشتند به قورباغه ها سنگ میزدند

  )اگه گفتی شبیه کیه؟:(آنوش یکی از قورباغه هارا برداشت و از مراد پرسید

  .)واي انگار سیب رو دو نصف کردن... یعقوب_

  .)همون که دور اون دختره ي چشم آبی میگرده. لنساستشبیه گ! نه خره:_

  .گلنسا سرخ و ناراحت بود. هر ئسه زدند زیر خنده

  ...)بیشتر شبیه ساراست تا گلنسا:(مراد جدي و قاطعانه گفت

بعد هم انگار که .) اصال هم شبیه سارا نبود. نخیر:(آنوش قورباغه را پرت کرد توي آب و عصبی گفت

  .)یاال. اد سرتو بکن توي آب و تا نگفتم بیرون نمیارمر:(گفت. عصبی شد

  .سرش را کرد توي آب. مراد با تعجب نگاهش کردو فهمید که مقاومت به صالحش نیست

  .برگشت و نگاه میشی اش به من افتاد

  .)سرتو بیار بیرون. مراد بسته_

  .)نزدیک بود خفه شم ارباب(_

  !)خفه_

  .دیگر به راه افتاد آنوش سریع از جچهت. برگشتیم تا بریم

این :(در راه گلنسا گوشه ي دامنم را کشید و جوانی را که از روبرو در حال امدن بود نشانم داد و گفت

  ...)اسده

  ...به هیکلش نگاه کردم و در دل گفتم خجالت نمیکشه با این هیکل تیر کمون دست میگیره

  )کار میکنین؟تو کوچه چی:(خطاب به ما با صداي بلند و چشمانی گشاد گفت

  )به تو چه؟(_

  ...)و اال. یاهللا برید خونه هاتون:(از لحن من جا خورد ولی سریع خودش را جمع و جور کرد و گفت

  )واال چی؟ اصال تو چیکارمونی؟ به چه حقی دستور میدي؟ _
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 ناله ام بلند. کفش پاشنه بلندم بین دو سنگ گیر کرد و افتادم. ما دویدیم. با خشم سنگ پرت کرد

  .شد و هر چه فحش بلد بودم نثار اون پسر کردم

دستانم را سپر سرم کردم و نزدیک بود که . اسد دوباره سنگی برداشت و میخواست نشانه بگیرد

  .گریه کنم که صداي آتنوش را شنیدم

  .)چته؟ کش تفنگتو بنداز بینم! اسد! هوي_

. از یه پسر دوازده ساله میترسید با آن هیکل و سن و سالش. انگار عزرائیل دیده. اسد رنگ باخت

آنوش جلو آمد و کش تفنگ را برداشت و با لحن بد و صداي رسا و . سریع کش تفنگ را انداخت

  )فهمیدي بزغاله؟. آخرین بارت باشه که دنبال سارا و گلنسا میکنیا:(بلندي گفت

  .)حاال گمشو:(گفتآنوش ... اسد انگار زبانش بند آمده بود سر فرود آورد که یعنی بله

  .اسد نگاه عاجانه اي به من کرد و دوید

. آنوش و همراهانش خندیدند. درست خورد فرق سرش. آنوش سنگی را به سر اسد نشانه گرفت

  .)خاك بر سرم کنن:(گلنسا با دیدن زخم روي زانوم زد توي صورتش و گفت

سارا درد . چه خراش بزرگی واي... سارا بذار کمکت کنم:(آنوش هم سریع به سمتم دوید و گفت

  )داري؟

  .)دردم به خودم مربوطه. الزم نکرده. نخیر:(با لحن سرد و تندي گفتم

_اگه من نبودم که آنوش میکشتت! د(.  

  .)راتو بکش... هري. ولی داري منو میندازي تو چاه. مرسی. از چاه در آوردیم(_

  .)ه روز این زبونتو قیچی میکنمولی ی. چشماي آبیت نمیذاره چیزي بهت بگم. زبونت درازه_

  !بیچاره آنوش: آنوش رفت و گلنسا گفت

  

  )ننه جان اسدو میشناسی؟_

  )اسد؟ شوهر بلقیس؟_

  .)نه بابا جوونه_

  )حاال مگه چی شده؟. نوه ي دایی پدرت. آهان_

  .)هیچی همینجوري امروز دیدیمش_

  ...)فقط درستو بخون... مبادا بهش محل بذاریا... پسر شریه(_

  

  هان اسد نوه دایی پدرت را میگویی حاال مگه چطور شده؟

  .دلم نیامد ماجرا را برایش تعریف کنم و دلش را بسوزانم
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اما نمیدانست چه .گلنسا گفت از اقوام پدرت است.هیچی همین جوري امروز توي کوچه دیدمش

  نسبتی با پدرم داره راستی گفتی نوه دایی پدرم؟

جوان ارامی نیست خیلی شر و شور است کبادا :یعنی بله و بعد افزودننه جان سرش را تکان داد که 

بهش محل سگ بذاري هروقت سرراهت سبز شد راهت را کج کن و با او روبه رو نشو پدرش مزدور 

  .نوکري قاتل فامیلشان را میکنند!ارباب است بی غیرت

  

ایوان نشسته ام و  ننه جان رفت وسط حیاط لباسهاي روي بند را جمع کرد وقتی دید من روي

  رفتی مدرسه را ببینی؟:خاموش سرم را انداخته ام پایین با لحن پرمهري گفت

گلنسا هم که !ان هم چه مدرسه اي...بله دیدم:دست گذاشتم زیر چانه ام و بالخن بیتفاوتی گفتم

  .نمیاید مدرسه

دو سال را هم که  گلنسا همین یکی:لبخند زنان گفت.رختها را یکی یکی تا کرد و روي ارنجش چید

خوانده خیلی هنر کرده دختراي این جا اول و دوم را که خواندند و ب را از د تشخیص دادند از 

مدرسه بیرون می ایند و توي خانه ها پخت و پز و خانه داري یاد میگیرند چیزي که فردا به دردشان 

هر رخت و کهنه ي بچه میخورد همین هاست حاال چه درس خوانده باشی و نباشی باید خانه ي شو

البته فکر نکنی من هم این طوري فکر میکنم ها؟من خودم توي مکتب .بشوري و غذا درست کنی

تا وقتی که من زنده ام نمیذارم اب ....خانه درس خوانده ام و دوست دارم تو هم به درست ادامه بدهی

و بی هیچ غم و غصه اي  تو هم به من قول بده که به حرف من خوب گوش بدهی.تو دلت تکان بخورد

  .فقط به فکر درس و مشف خودت باشی

  .نگاهی به اسمان انداختم صاف بود و ابی

  .باشد ننه جان قول میدهم-

  .روز هاي اول مهر ماه ان سال هرگز از خاطرم نمیرود!یادش بخیر نازلی

روي یک نیمکت من و الهه و فوزیه .نقر بیشتر نبودیم من بودم و الهه و فوزیه و انوش 4سومیها 

نفر  3دومبها .مینشستیم و انوش به تنهایی یکی از نیمکت ها را به تسخیر خودش در اورده بود

  .پسر بچه ي شلوغ و پر سر و صدا بودند 2بیشتر نبودند و اولیها 

یکی از بچه هاي سال دوم .ابم طور که فوزیه میگفت انوش بار سوم بود که کالس سوم را در ا زده بود

است در جاي خود بنشیند اول بشماهللا تا نشست یکی از پایه هاي نیمکت لغزید و نش بر که میخو

تا جایی که .زمین شد انوش تا توانست به این صحنه خندید و دخترك بیچاره را مورد تمسخر قرار داد

  .دخترك اشک به دیده اورد
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اگر قرار به :امیز گفتم چوم دلم به حالش سوخت رو به او که پشت سوم نشسته بود با لحنی مالمت

  !خندیدن باشد خودت بیشتر از همه خنده داري

تو مواظب عروسکت باش راستی عروسکت .............نازي ........ووش:با لج لحن مرا تقلید کزد و گفت

  جهشی خونده که نشسته روي میز سومیها؟

م بود چند سال درجا زده خودش و دو تا از پسر هاي سال دوم که قد و هیکل درشتی داشتند و معلو

من تو را که توي نیمکتم کیه زده بودي برئاشتم و کذاشتم تو .اند با صداي بلند خندیدند

  .برگشتم و زبانم را برایش دراز کردم.کیفم

در باز شد و اقاي معلم که دراز بود و الغر و تکیده و کت و شلوار به تنش زار میزد و به قول فوزیه کت 

چون بچه ها را .فتک میانداخت به داخل کالس امد سالم کرد و خوشامد گفتو شلوار بر تنش ج

  .میشناخت و بچه ها هم او را میشناختند از یکی از کالس اولیها خواست خودش را معرفی کند

پس از معرفی یونس انوش از عقب فضولی کرد و .گیا یونس هم مثل من جزو تازه واردان کالس بود

  ......تازه به مدرسه ي ما امدهسارا هم ! اقا معلم:گفت

  .امیدوار بودم به کالس چهارم بروي!تو که هنوز جزو سومیهایی:معلم رو به او لبخند زد و گفت

اقا ما شما را خیلی دوست داریم دلمان نمیخواهد کالس :انوش بیهوا و شیطنت امیز خندید و گفت

  .شما را بذاریم و برویم شاگرد اقاي خسروي شویم

خوب این سارا خانم از جا بلند شود و خودش را به همه معرفی :دوباره لبخند زد و گفت اقاي معلم

  .کند

اقاي .بعد از جا برخواستم و خودم را معرفی کردم.برگشتم و نگاه پر افاده اي به انوش انداختم

  .صداي کف زدن انوش از پشت سر به گوش نرسید.بهروزیان از بچه ها خواست براین دست بزنند

  .هفته ي اول ماه مهر کم و بیش این طوري سپري شد.روز فقط بچه ها از خاطره هایشان گفتندان 

کالس  3هفته ي دوم که اغاز شد درس ها جدي تر گرفته شد و ان طور که من خیال میکردم تداخل 

  .براي کسی مشکل ساز نشد و هر کالسی طبق برنامه ي درسی خودش پیش میرفت

  .د به این شیره از تحصیل خو گرفتمو عجیب بود که خیلی زو

دومیها دفتر چه هاي ریاضی را در .....اولیها دفتر هاي نقاشی را بگذارند روي میز و نقاشی بکشند-

  .بیاورند و سومیها در مورد نخستین روز ماه مهر انشا بنویسند

کوشایی در این میان کسی که مدام شیطنت میکرد و از سوي معلم به ارامش و درس خواندن و 

  .دعوت میشد انوش بود

انوش بود که دختر ها را جان به سر میکردو پسر ها را روزي ده مرتبه کتک میزد و به نوبت از تک 

  .تک شان سواري میگرفت
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فوزیه میگفت پدر انوش چندین معلم سرخانه برایش گرفته ولی انوش همه را عاصی و کالفه کرده و 

  .ي گرفتن پول کالن به انوش درس بدهدهیچ معلمی حاضر نمیشود حتی در ازا

فوزیه گاهی اطالعات خوبی از وصعیت خوانوادگی انوش به من میداد و بعد ها فهمیدم مادرش به 

  .عنوان خدمتکار زیر دست مادر انوش کار میکند

  .ازمدرسه که طعطیل میشدم گل نسا با بی صبري انتظارم را میکشید

تا مرا میدید با شوق و ذوق فراوان به .به راه امدن من بود دو در خانه شان چشم 12هر روز ساعت 

  .سویم میدوید و از وظعیت درس و کالسها میپرسید

  .گاهی از من میخواست دور از چشم پدر و مادرش با او درس ان روز را مرور کنم

  .بدین ترتیب گل نشا پا به پاي من درس میخواند

  .س اموخته بودم در اختیارش میگذاشتممن هم مثل یک معلم دلسوز هر چه را سر کال

  .یکی از روز هاي مدرسه درست اواخر ابان بود که یکهو سر میز متوجه شدم تو نیستی

نگران و ناراحت از فوزیه و الهه هم خواستم زیر میز ها را بگردند .هر جا را گشتم تو رو پیدا نکردم

  .بلکه تو را پیدا کنند

و ارام همراه با نگاهی شیطنت امیز و لبخندي پر تمسخر مرا زیر  در تمام ان لحظه ها انوش خونسرد

  .نظر گرفته بود

  دنبال این میگشتی بچه؟:تا این که با صداي بلند خطاب به من گفت

  .به طرفش برگشتم

تو را که میان دستانش دشدم هم خیالم راحت شد و هم دلم میخواست چشمان انوش را از کاسه در 

  دست تو چی کار میکند؟:فتم و با لحنی پرخاشگرانه گفتمزود به طرفش ر.بیاورم

  .فکر کنم باهات قهر کرده......باور کن خودش امد پیش من-

کفرم باال امده بود دست دراز کردم تو را از میان دستهاسش بکشم بیرون مه تو را .پسر ها خندیدند

این دو مساله ي :خشیدپشت سرش قایم کرد و در حالی که برق شیطنت و ازار در پشمانش میدر

  .ریاضی را برایم حل کن تا بهت برگردانم

  .بعد دفترچه ي ریاضی اش را باز کرد و خیره و بی خیال چشم در چشم پرغضب من دوخت

با وجودي که دلم میخواست سر به تنش نباشد اما چون تو را گروگان گرفته بود مجبور شدم تن به 

راه حل ها را اشتباه رفتم و هر دو مساله را نادرست حل  خواسته اش بدهم اما از روي لج و کینه

  .کردم

او که فقط چشمش به دنبال پر کردن جاي خالی مساله هایش بود با رضایت خاطر نگاهی به جوابها 

  .انداختو بی ان که از درست و غلطش سر در بیاورد تو را به من باز گرداند
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  .لبخند نشست کنج لبان خوش فرمشمغرور و فاتح .به خیالش از من باج گرفته بود

معلم که به کالس امد از سومیها خواست دفتر ریاضی را .من هم در دل به سادگی و حماقتش خندیدم

  .روي میز بگذارند

  .حاال نوبت من است که بهت بخندم انوش خان:توي دلم گفتم.بعد از انوش خواستپاي تخته سیاه برود

بود و هرچه را که نوشته بودم با قیافه اي حق به جانب روي تخته انوش تمام راه حلها را حفظ کرده 

  .سیاه نوشت

  .در پایان به انتظار ایستاد تا معلم او را مورد تحسین قرار دهد اما پاهایش به زمین چسبید

بسیار :معلم در حالی که سري از روي تاسف تکان میداد با لحنی کوبنده و پر مالمت رو به او گفت

باید ...هموز نمیدانی در تقسیم کردن باقیمانده ها را از هم کم میکنند ده ضرب!م انوشبرایت متاسف

 3بهت هشدار بدهم که با این وضعیت درش خواندن دیگر نمیتوانی سر کالس من حاضر شوي چون 

  !سال تمام نتوانستی از پس یک تقسیم ساده بر بیایی

د که رو دست خورده نگاه پر شرري به من انوش که از چهزه ي سرخ و مبهوتش به خوبی پیدا بو

من هم بی انکه از این نگاه پر شرر ترس و واهمه اي در دلم احساس کنم سرم را صاف گرفته .انداخت

  .بودم و به دیده ي تحقیر به او مینگریستم

  .معلم لحظه اي بعد اسم مرا صدازد و از من خواست پاي تخته سیاه بروم

  .شی نگاهم به قیافه ي انوش بود خودم را رساندم پاي تخته سیاههمان طور که با لذت و سرخو

  .جواب صحیح چند لحظه بعد روي تخته سیاه حک شد!بدون مکث و تاخیر

  .معلم از بچه ها خواست که مرا مورد تشویق قرار بدهند

  .انوش سر به زیر انداخت و با حرص گوشه ي لبش را گزید

  .به روي انوش کشید معلم دوباره رگبار مالمت و توبیخ را

بهتر است بدانی پشر ارباب از نظر من هیچ مزیتی نسبت به بچه هاي دیگر ندارد من همه را به یک -

  .چشم نگاه میکنم

دانش اموزي در پیش چشم من خزیز و محترم شمرده میشود که درشخوان و زرنگ باشد نه قلدر و 

  .یرحاال برو بنشین و کمی از سارا یاد بگ!یکه زن و تنبل

معلم دوباره تشویقم کرد و .انوش تحقیر شده و عصبی سر به زیر انداخت و پشت میزش نشست

  !0گذاشت همان طور که جلوي اسم انوش گذاشت  20جلوي اسم من نمره ي 

وقتی برگشتم سر میزم نگاهی پر شیطنت به سویش انداختم و شانه هایم را دادن باال یعنی این که 

  .تقصیز من نبودخودت خنگ و تنبل هستی 
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وقتی ماجرا را با اب و تاب فراوان براي گل نسا تعریف کردم ان قدر خندید که اشک به دیده 

  جان من راست میگویی؟:گفت.اورد

پس چی؟کاري کردم که :من هم که هنوز ا بابت کنف کردن انوش شاد بودم سر دماغ با خنده گفتم

از همه از کالس رفت بیرون و خودش جیم زنگ تعطیل که خورد اول .سرخ شد و یه گوشه نشست

  .اخ نمیدانی چه کیفی کردم... شد

امن ننه جان وقتی فهمید مثل گل نسا سر شوق نیامد و از کار با نمک من تعریف و تمجید نکرد بر 

  .عکس کلی سرزنشک کرد و پند و اندرزم داد

باید سنگین و رنگین  دختر جان هیچ کار درستی نکردي دختر که با پسر شو خی نمیکند دختر-

در ضمن مگر بهت نگفته بودم با دم شیر بازي نکن اینها از دودمان بدي هستند قاتل و .باشد

  پس دیگر چرا سربه سرشان میگذاري و النه ي زنبور را بر سر خودت خراب میکنی؟...خونخوارند

مثل اب کش سوراخ  میدانی اگر روي سرت بریزند چه کارت میکنند؟ان قدر نیشت میزنند تا این که

به خصوص ایها که با یک ...کاري به کار کسی نداشته باش ...مبادا دیگر از این بچه بازي ها بکنی .شوي

  .اشاره خانه خرابت میکنند

  من هم کلی خجالت کشیدم و افسوس خوردم چرا ماجرا را براي ننه جان تعریف کردم؟

یاضی مینوشتند و دومیها براي ورزش بیرون روز بعد سر زنگ دیکته بود خوب یادم است اولیها ر

دفتر امالیم را .منظورم از پایین مشستن روي دو زانو بود.نوبت من بود که بروم پایین.رفته بودند

  .این کار براي جلوگیري از تقلب صورت میگرفت.گذاشته بودم روي نیمکت

  میخورد و حرکت میکند خط بیشتر ننوشته بودیم که احساس کردم سایه اي زیر میز تکان 3هنوز 

حواسم پی ان سایه ي مشکوك بود که رفته رقته شکل وحشتناکی پیدا کرد ...چند کلمه جا ماندم

  !مار...مار:جیغ کشیدم و فریاد زدم.احساس کردم نفسم بند امده است....خوب و با دفت نگاه کردم

  .بچه ها با ترس و وحشت از جایشان پریدند بیرون

  .ارام باشید بنشینید سر جایتان:میزد معلم بی امان فریاد

  .من به زحمت خودم را از زیر میز کشیدم بیرون

در حالی که همچنان از شدت ترس و هراس گریه میکردم و هق هقم تمام نمیشد با التماس رو به 

من از مار بدم می ...اقا شما را به خدا ان مار زشت و بدترکیب را بندازید بیرون:مغلم گفتم

  .ترسممی...اید

  .معلم سرش را خم کرد زیر میز.و دوباره زار زار اشک ریختم
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انوش تا ان لحظه خونسرد و بی خیال نشسته بود و از جایش جم نخورده بود بعد سرش را برد 

چند لحظه بعد دم ان مار سیاه و زشت و بد ترکیب توي دست انوش بود و برف تمسخر در .پایین

  .نگاهش شعله میکشید

البد شلوارت را هم خیس کرده اي ...این میترسی؟نگاه کن ببین چطور زرد کردهاز ...ترسو-

  ...اخ...اخ...اخ...

  :معلم رو به انوش با لحن محکم و صریحی گفت

  .هرچه زودتر ان را از کالس ببر بیرون.این قدر شیرین زبانی نکن انوش

ي معلم مار را از کالس  انوش در حالی که همچنان به دیده ي تمسخر نگاهم میکرد طبق خواسته

اما این من بودم که .لحظه اي بعد همه ارام و ساکت سر جاي خودشان نشسته بودند.بیرون برد

فکر کردم همه ...احساس میکردم تمام دنیا فهمیده اند که از یک مار کوچک تا حد مرگ ترسیده ام

  .دارند به من میخندند و مرا دست می اندازند

یز خودش نشست سرش را اورد پشت گوشم و با صدایی زخم دار و پرکینه انوش که برگشت و پشت م

  .تا تو باشی جواب غلط به من ندهی شاشو:گفت

  .دوباره داشت اشکم در می امد

  .فوزیه به جاي من رفت پایین

  .ان روز حال درست و فکر ارامی نداشتم

  .مدام احساس میکردم زیر پایم سایه اي در حال جنبش است

  .کردم چیزي نمیدیدمنگاه که می

  .حواست را جمع کن:معلم مدام به من تذکر میداد

  !14ام رو امال شدم 

  

  حاال تو مطمئنی کار انوش بوده؟:گل نسا گفت

  .اما من هم دیگر به رویش نیاوردم...معلوم بود که کار خود مارملکش است!پس چی که مطمئنم-

  .گفتم یک بار دیگر تالفی اش را جایی دیگر در میارم

  .اب سرد بود و یک لحظه دلم لرزید.گل نسا اب ریخت توي پارچش و من دست گذاشتم توي چشمه

  .سایه اي افتاد توي اب

  .اسد بود.سر بلند کردم

  .دوباره دلم لرزید

  .گل نسا داشت گوشه ي دامن گلی اش را میشست
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  ...ولی تو نباید از دیدن یک مار ان طور ترس برت میداشت و-

  .من دلش لرزید و حرفش را ناتمام گذاشتگل نسا هم مثل 

  .اسد دندان فروچه اي رفت

لب باز کرد که چیزي بگوید اما با شنیدم سر و صداي چند زن که بلند بلند با هم صحبت میکردند و 

  .خودشان را به چشمه میرساندند خاموش ماند

  .نگاه زخمناکی به من کرد و رفت

  .میماندمثل جن :گل نسا اهسته با خودش گفت

هر گاه یاد ان خاطرات دلچسب و روز هاي بی دغدغه می افتم احساس خوشایندي !یادش بخیر نازلی

  .تمام وجودم را سرشار میکند

  یادت هست؟!چقدر خوش بودیم

  .اسمان کودکی کا همیشه ابی و افتابی بود

  براي ما فرقی نمیکرد هوا سرد بود یا گرم؟

هاي بدنمان جاري بود و برق زندگی در نگاه معصوم ما ستاره طراوت و شادابی در ذره ذره ي سلول

  .نشان بود

  .غم و غصه ره به دنیاي پاك و بی االیش کودکی ما نداشت

  .حتی با نغمه ي دلنواز اب.جوش بودیم حتی با اواز مرغان سحري

  

  

  ...ننه جان دفتر مشقم تمام شده-

اند که بدهم ببري مغازه و جایش دفتر دفتر مشقت؟ولی سارا جان امروز مرغها تخم نگذاشته -

  .بگیري

  پس من چه کار کنم؟-

  .مشقهاي دیروزي را پاك کن و به جایش مشقهاي تازه بنویس-

  .از راه حل ساده و در عین حال مفیدي که پیش پاي من قرار داده بود مثل فنر پریدم باال

  .رفتم که مشقهاي روز قبل را پاك کنم

  .امروز و قردا تخم میگذارندپیش خودم گفتم مرغها 

ان وقت هایی که دایی جمال کارتن دفتر از فروشگاهی که در ان کار میکرد .بعد یاد سال قبل افتادم

  .میخرد و به خانه می اورد

  .این جوري کیفش بیشتر است:خودم به خودم گفتم
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اب در حال قل زدن  ظهر یکی از روز ها که به خانه برگشتم دیدم وسط حیاط روي اتش یه دیگ خالی

  .است

  .پیش خودم گفتم البد میخواهد لباس بشورد اما قابلمه کوچک بود

  .باز با خودم گفتم ننه جان همیشه براي شستن لباسها یک دیگ بزرگ اب تهیه میدید

  .با شنیدن صداي باز شدن در کلوچه به عقب برگشتم ننه جان بود

  .د و زندگی نبودنگاه مهربانش مثل همیشه پیام اور مهر و امی

  .دلم هري ریخت پایین

وقتی ایستاد باالي دیگ نگاهش یخ بود و انگار داشت دو قطره اشک از گوشه ي چشمانش قندیل 

  .میبست

  ننه جان چرا این قدر ناراحتی؟:به خودم جراتی دادم و اهسته پرسیدم

  .ننهجان جوابی نداد

کوچک را گرفت و ته مانده ي اب را خالی کرد روي با دو دستمال که از خانه با خودش اورده بود دیگ 

  .اتش

  .تا چند لحظه صداي فیس خاموش شدن اتش توي گوشهایم زنگ انداخت

  .هیچ نمیفهمیدم این کار ننه جان چه علتی داشت

  !جرا اب روي اتش هفتاد قل خورد و بعد خالی شد روي شعله هاي تند و تیز

  .تش گذاشتننه جان دیگ سیاه و دود زده را کنار ا

  .بعد گویی تازه متوجه حضور من در کنار خودش شده بود

  .نگاهی به چشمانم انداخت چشمانش سرخ بود و انگار میسوعت

  امروز چه زود تعطیل شدي؟-

 12زود؟امروز هم مثل همیشه سر ساعت :با تعجب چشمان گردشده ام را به چشمانش دوختم و گفتم

  .زنگ خورد

  .ه دندان گرفتننه جان گوشه ي لبش را ب

  .احساس میکردم ان سوال را فقط براي اینکه چیزي گفته باشد پرسید

  .دنبالش دویدم

  .ننه جان لقمه نانی به دستم داد

  .سفت بود و سعت
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  مال چند روز پیش است؟:خندیدم و گفتم

انگار یک قلوه سنگ از گلویم رفت :پس از فرو بلعیدن ان لقمه ي سخت گفتم.ننه جان نگاهم کرد

  .ایینپ

  .ننه جان اه کشید ولی دیگر نگاهم نکرد

  ننه جان پس خودت چی؟-

پیش از ان که تو :همان طور که داشت سوراخ جوراب مرا میدوخت تکانی به خودش داد و ارام گفت

خدا را شکر که امروز دستمان ...بیایی گرسنه شدم و یکی از همان قلوه سنگها را فرو دادم پایین

  .جلوي کسی دراز نشد

اگر چه لحنش عاري از هرگونه مالمت و توبیخ بود اما حساب کار امد دستم و فهمیدم ناشکري کرده 

  .ام و دل کوچکش را رنجانده ام

  .سرم را انداختم پایین

  .هر کاري میکردم لقمه از گلویم پایین نمیرفت

  .اب توي چشمانم جمع شده بود

  .ننه جان انگار زیر چشمی مرا میپایید

  .ریخت و دستم داد توي کاسه اب

  .حاال داشت نوك سوراخ ان یکی را میدوخت

این شگم با یک لقمه نان خشک و خالی هم پر میشود ...ادم در هر حال باید سپاسگزار خداوند باشد-

همین که دندانهاي سالمی داري و میتوانی به این نان سفت و ...و گاهی یه بره هم ته دلش را نمیگیرد

ببینم چرا ناخنهاي پایت را کوتاه نمیکنی که ...نه نمانی باید خدا را شکر کنیسنگ گاز بزنی تا گرس

  نوك جورابت سوراخ نشه؟

  .اب لقمه ي گیر کرده توي گلویم را با خودش پایین برد اما ته دلم هنوز میسوخت

روز هاي بعد که ال دیگ اب خالی روي اتش مواجه شدم بیشتر تامل کردم و دالیل منطقی تري براي 

  .خودم چیدم اما تمام دالیل من نادرست از اب درامد

عاقبت یه روز فهمیدم سیاست و کیاست ننه جانم این بود که هر روز ظهر مثل هر خانه اي در ان 

حوالی دود اتش بلند شودو ان هایی که از کنار کلکی میگذشتند دیگی را روي اتش ببینند که بی 

  .امان بخار از روي ان برمیخواست

  .ه میدانست توي دیگ اب خالی است که قل میخوردکسی چ

  .شاید چیش خودشان فکر میکردند امروز ننه ناز خاتون براي نوه اش فالن غذا را درست کرده
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بعد ها فهمیدم ننه جان دلش نمیخواست کسی بفهمد او نان خالی جلوي نوه اش میگذارد و دستش 

  .حسابی خالی است

روي اتیش به شکل یک عادت درامد و خوردن نان بیات از هر روز هاي بعد دیدن دیگ اب خالی 

  .غذاي دیگري بیشتر به مذاقم خوش مینشست

  .گاهی میشد پس از مدتها ننه جان برنج میپخت و با این که اب گوشت بار میزاشت

البد ان روز یکی از مرغهاي کرچ را با جوجه هایش به زن همسایه داده بود و جایش برنج گرفته بود و 

با این که چند کله پاچه و سیرابی را به تنهایی و به زحمت پاك کرده بود و در اختیار قصاب محل 

  .گذاشته بود و جایش کمی گوشت بااستخوان گرفته بود

  .اما هر بار که غذایی میپخت حسابی سیرم میکرد

  .خدا بیامرز دست و پنجه اش حرف نداشت

  .فصل امتحانات رفته رفته اغاز میشد 

  .ز ساعت هاي بازي ام کم کرده بودم و بیشتر سرم به درس و مشقم بودمن ا

معلم از شاگرد زرنگ هر کالس خواسته بود که زنگهاي تفریح با ورزش با بچه هاي دیگر ریاضی و 

  .دیکته کار کند

  .من هم شدم معلم بچه هاي سال سوم

  ...انوش بیش از اندازه سربه سرم میذاشت و لودگی میکرد

  .لم عروسکت دارد می افتدخانم مع-

  .خانم معلم مار را با کدوم ر مینویسند با ري بی نقطه یا با ر با نقطه-

  .خودش غش غش میخندید و من عصبانی و کفري سرش داد میکشیدم

تو باید بروي ور دست پدرت و گنجشک .با هر کدامش که بنویسی فرقی به حالت نمیکند تنبل-

  .شکار کنی جوجه فکلی

  چی گفتی؟:ق می شد و میچسبید به میز و با خشم میگفتیکهو برا

  .جوجه فکلی منم یا تو که با دیدن مار میشاشی به خودت

  ....تویی...تویی:انگشت هشدارم را به طرفش گرفتم و گفتم

عصبانی میشد و با دست هر چه را که روي میز بود میریخت روي زمین و دو سه مشت هم میکوبید 

  .الهه ي بیچاره و صداي گریه ي انان را بلند میکردپشت کمر فوزیه و 

  .هیچ وقت حریف من نمیشد

  .هرگز مثل دختر هاي دیگر از او حساب نمیبردنم و نمیترسیدم

  .همین بیشتر او را حرصی و جري میکرد و بیشتر کفرش را باال می اورد و از کوره در میرفت
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  .مهمیشه خودم را یک سر و گردن از او باال تر میدید

  .خودش هم این را میدانست و میدانست تا چه حد از او متنفرم و چندشم میشود

  .هوا که رو به سرمامیرفت هنوز لباس هاي گرم سال پیش را میپوشیدم

  .کمی کوتاه شده بودند اما هنوز مرا از گزند سرما محفوظ نگه میداشتند

شته پشته هیزم از جنگل میکشید و ننه جان با ان جسم و جان نحیفی که داشت و با وجود کهولت پ

  .توي بخاري هیزمی میریخت تا مبادا من احساس سرما کنم

  .طفلی نمیگذاشت من دست به سیاه و سپید بزنم

  .تمام کار ها را خودش میکرد

میگفت بعد ها که بزرك شدي این قدر کار براي انجام دادن داري که فرصت نمیکنی سرت را بخارانی 

  .ي بازي کنی و نگران هیچ چیز نباشیپس بهتره تا بچه ا

  .خدا رحمتش کند

  .حرفهایش جواهر بود

  .ان روز ها نمیفهمیدم اما بعد ها به یک یک حرفهایش رسیدم

انگار از همان روز ها با یک اینه ي جادویی تصویر اینده ام را میدید و زنهار میزد که از این روز هاي 

  .ي هیچ چیز را نخورمبیدغدغه ي کودکی ام استفاده کنم و غصه 

  بله من غصه نمیخوردم چون ننه جان به تنهایی اندوه ان زندگی توام با فقر و

  .بد بختی را بر دوش میکشید

شب ها از درد سینه و غصه ي من خوابش نمیبرد با این حال نمیذاشت من بویی ببرم و خم به ابروانم 

  .بیفتد

  .بیچاره تاب و تحمل ناراحتی مرا نداشت

  .روز که با هم از جنگل برمیگشتیمیک 

  .ننه جان از جنگل قارچ چیده بود و من هم خوشحال از جمع کردن ان همه قارچ دنبالش میدویدم

  .همیشه تند و سریع راه میرفت

  .با ان سن و سال خیلی چاالك بود

  .چشمم افتاد به خانه اي که انگار متعلق به عمه ي من بود

  .سی را توي حیاط ندیدموقت رفتن هر چه نگاه کردم ک

  .اما هنگام بازگشت زنی با لباس بلند و یک چارقد سبز داشت از کلکی میرفت داخل

  .مارا که دید لحظه اي درنگ کرد

  .نگاه ماتش به من بود و تو که مثل همیشه زیر بغلم بودي.ایستاد
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  .یک لحظه خواست بی تفاوت بگذرد

  .اما گویی منصرف شد

  .کلنجار رفت تا خودش را متقاعد مرد بایستد و سر تاپایم را برانداز کندشاید با خودش کلی 

  !عجله کن.....شب شد ساره:ننه جان برگشت و رو به من که از او عقب افتاده بودم گفت

  .شتابی به خودم دادم و همان طور که به ان زن نگاه میکردم خودم را به ننه جان رساندم

  .زن سالم بلندي به ننه جان داد

او با رویی گشاده و لحن پر مهري جواب سالمش را داد به رسم ادب و احترام ایستاد و احوالپرسی 

  .کرد

  .زن هنوز نگاه پرحسرتش به من بود

  نه؟.ساراي کوچک خودمان است:اخر به خودش دل و جراتی داد و گفت

  .ننه جان نگاهی پر شوق به سویم افکند

  .امده پیش من زندگی کند.دمان استساره جان خو:رو به زن لبخند زد و گفت

  .زن دوباره نگاهم کرد

  .لحظه به لحظه حالت نگاهش عوض میشد و رنگ محبت و عشق میگرفت

  مرا نمیشناسی؟:چند لحظه بعد با مالحت پرسید

  .نگاهم به چشمان ننه جان بود

  باید از او چاره جویی میکردم که ایا اشنایی بدهم یا نه؟

  .ه یعنی هیچ مانعی نیستننه جان سر تکان داد ک

  .احساس کردم سرخ شده ام چون گونه هایم میسوخت

  ....شما عمه سلیمه ي من هستید:اهسته گفتم

  .انگار دنیا را به او داده باشند گل از گلش شکفت

لبهایش به خنده از هم باز شد و چوبهاي کلکی را یک به یک پایین گذاشت و با حالتی که انگار دست 

  .قرار و بی تاب به طرفم امد و با محبت در اغوشم کشید خودش نبود بی

  .من هم در اغوش او احساس غریبی و بی گانگی نمیکردم

نمیدانم شاید عطر تن پدرم را در اغوش عمه سلیمه استشمام ...بوي اشنایی به مشامم میرسید

  .میکردم

  .عمه سلیمه مرا میبویید و میبوسید و میگریست

چقدر بزرگ شده اي؟وقتی از .چقدر خوشگل و دلنشینی!چشمهاي ابی ات اخ اللهی که عمه فداي-

  مادرت چه میکند؟...این جا رفتی یک سال هم نداشتی
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  حالش خوب است؟

با صبوري به این منظره نگاه . دوباره چشم دوختم به نگاه عمه جان که ارام گوشه اي ایستاده بود 

  .میکرد

  .مادرم حالش خوب است:اهسته گفتم

  .دوباره در اغوشم کشید و صورتم را بر صورت زبر و خشک خودش چسبانداو 

  .همین جا صبر کن االن برمیگردم:بعد انگار یاد چیزي افتاده باشد به من گفت

  .و دوید به طرف حیاطشان

  .در ان لحظه نگاه پرپرسش من و ننه جان با هم تالقی کرد

  .ندخدیجه و مادرش را دیدم که به سمت ده پایین میرفت

  .خدیجه برایم دست تکان داد من هم دستم را بردم باال

  .زن همسایه ي روبه رویی داشت حیاطش را جارو میزد

یک نگاهش با کنجکاوي به ما بود و یک نگاهش به عمه سلیمه که با یک کوزه در دست به سمت ما 

  .می امد

مال ساره جان !را دوشیدیمنیم ساعت پیش گاو ها .خیلی تازه است:کوزه را به ننه جان دادو گفت

  .است قابلش را ندارد

  .ننه جان نگاهی به من انداخت و فهمیدم باید از لطفش تشکر کنم

چقدر این :مودب من پاك خودش را باخت و باخنده گفت. عمه سلیمه پس از شنیدن لحن تشکر امیز 

  .دست شهربانو جان درد نکند!دختر شیرین و باادب است

  .ماشااهللا...چه دختري تربیت کرده

  .زن همسایه جارویش را تمام کرده بود ولی هنوز گوشهایش تیز بود

  ...توي شناسنامه ام نوشته سارا...راستی عمه سلیمه من اسمم سارا است-

  .خوشم نمی اید ساره صدایم کنید

خوب ...من صدایت میزنم سارا....چشم...هزار اهللا اکبر:دست گذاشت جلوي دهانش و خندید و گفت

  .تاس

  .لبخند زدم

  .من و ننه جان دوباره تشکر کردیم و پس از خداحافظی راه افتادیم

  .زن همسایه جارو را گذاشته بود روي شانه اش و داشت به طرف اغلشان میرفت
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دو روز بعد که سر چشمه خدیجه را دیدم برایم تعریف کرد که ان شب یکی براي شوهر عمه سلیمه 

چشمان او به برادر زاده اش یک کوزه شیر داده است و شوهرش تا انجا که خبر برده که سلیمه دور از 

  .فحشش داده. میتوانسته ان شب کتکش زده 

  .تمام همسایه ها هم جمع شده بودند و تماشا میکردند

  .از چشمه که برگشتم خانه زیر درعت انجیر نشستم

  .دلم بدجوري گرفته بود

  .اشکم یرازیر نشودخیلی خودم را سرچشمه نگه داشتم تا 

  .یاد دوشب پیش افتادم که ننه جان با ان شیر تازه فرنی درست کرد و چقدر از خوردن ان لذت بردم

  .توي دلم گفتم بیچاره عمه سلیمه

  .بعد یاد زن همسایه افتادم

  .دلم دوباره سوخت

  .میدانستم همان زن فضول براي شوهر عمه سلیمه خبر برده بود

  .ه قلبم را سوراخ میکردندانگار داشتند با نیز

  .اشک بر پهناي صورتم جاري بود

  .دوباره دلم سوخت

  !بیچاره عمه سلیمه

  .مزه ي فرنی ان شب زیر دهانم یکهو سد زهر و اب دهانم را که فرو دادم تا ته گلویم تلخ شد

  پس چرا هر چقدر صدایت میزنم جواب نمیدي؟...ساره...ساره-

  ...است نه سارهبراي اینکه که من اسمم سارا -

  تنهایی رفتی چشمه؟چرا نیامدي دنبالم؟....سارا.....خیلی خوب تو هم....اوف-

اما برادر .امدم پی ات:پارچها را روي زمین گذاشتم و مهره هاي دستم را شکستم و بی حوصله گفتم

  .بی تربیتت گفت گل نسا خواب است

  م میگویی بی تربیت؟فقط چون گفت خواب:با ناراحتی و اخمهاي درهم کشیده گفت

  .اره-

  .خودم هم فهمیدم اره را با لحنی کشدار و پرتشر ادا کردم

  .گل نسا لحظه اي هاج و واج ماند

  .با زبانش گوشه ي لبش را تر کرد

  .پارچها را برداشتم و بی انکه حرف دیگري بزنم راه افتادم

  ...سارا....ساره...یاز چیزي ناراحت. ت:صداي گل نسا را شنیدم که از پشت سر فریاد زد
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من بی توجه به حرف گل نسا چوبهاي کلکی را گذاشتم پایین و در حالی که اعصابم به هم ریخته بود 

  ....اصال چرا باید خوشحال باشم؟کی گفت باید بخندم؟کی گفته....من ناراحتم...اره:با خودم گفتم

ممکن ....ا راه کلکی را نبستیساره جان چر:ننه جان بی اعتنا به چهره ي در هم و عصبی من گفت

  .ارد حیاط شوند. .است گاوهاي توي کوچه سرشان را بندازند پایین 

  .پارچها را گذاشتم لب ایوان

حالم از دیدنشان به هم ...مرده شورشان را ببرند:وقتی برگشتم راه کلکی را ببندم زیر لب گفتم

  .الهی که همشان سقط شوند و بیفتند و بمیرند....میخورد

  .اول نمیدانستم به کی دارم نقرین میکنم

  .صداي ماماي گاو ها همه جاي کوچه پیچیده بود

  .اه یادم امد

  .داشتم به گاو ها نفرین میکردم و بد و بیراه میگفتم

  ....الهی که

  .ظهر وقتی از مدرسه برمیگشتم چند گاو را دیدم که به سوي من میدویدند

  .اختندهراسان و ترسان ماما میکردند و می ت

من که لحظه اي از دیدن ان همه گاو که به سمت من هجوم اورده بودند ترسیده بودم فقط یک لحظه 

  .تحساسا کردم باید بگریزم لما هر چه فدر گشتم تو را پیدا نکردم

  .عجیب بود خیلی عجیب بود

  .تا همین چند لحظه پیش مطمئن بودم که توي بغلم بودي ولی پیدایت نمیکردم

  .ي چشمانم را با ابر سپیدي پوشانده بودندانگار رو

  .هر چقدر سعی کردم تو را روي زمین جست و جو کنم فایده اي نداشت

  .هشج جا را نمیدیدم

  .صداي ماماي گاو ها هرلحظه نزدیک تر به گوش میرسید و گرد و غبار همه جا را در بر گرفته بود

  .برو کنار...برو کنار سارا:کسی از جایی که نمیدیدم فریاد زد

  .اما پایم انگار تا ساق فرو رفته بود توي زمین

  .گفتم شاید دارم خواب میبینم

  .هط لحظه منتظر بودم از خواب بیدار شوم

  .دستی پیراهنم را کشید و با خودش پرت کرد اون طرف تر

  .ابر هاي سپید ارام ارام از پیش چشمانم پا پس کشیدند

  .میدویدندگاو ها پر سر و صدا و عصبی همچنان 
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  .ده پانزده شایدم بیست گاو از جلوي چشمانم گذشتند

  .گرد و غبار ارام ارام فرو نشست

  .تا به خودم بیایم صداي تند نفسهاي بیگانه اي را در نزدیک خودم احساس کردم

  .او را نگاه کردم

  .نیمی از تنه اس روي یک تخته سنگ افتاده بود و پاهایش روي خاك بود

  .ردم انوش را دیدمخوب که نگاهش ک

خودش بود که تند تند نفس میکشید و و چشمان نیمه بازش به گرد و غباري بود که اندك اندك محو 

  .میشد

  .صداي پاي گاو ها هر لحظه دور تر میشد

  .صداي فریادي شنیدم

ته نه ها صداي فریاد رعد اساي خودم بود که گویی کیخواست عالیم حیات را از وحود خسته و از 

  .افتاده ي انوش بزداید نفس

  ..تو میخواستی مرا زیر پاي ان گاو ها له کنی.....حرامزاده....کثافت-

  .با یک حرکت سریع خودش را از زمین جمع و جور کرد

  .ایستاد رو در روي من

  .دریت یک سز و گردن از من بلند تر بود

  .هاج و واج نگاهم میکرد و بی خبر از همه جا نشان میداد

  .عصبی ام کرد. فه بیشتر کال

چند لحظه بعد دست او روي گونه ي سیلی خرده اش بود و دست من از زدن ان سیلی محکم و ابدار 

  .گز گز میکزد

  .دوباره با یاد تو به گریه افتادم

  .انوش همچنان مات و متحیر ایستاده بود و تماشایم میکرد

  .چشمانم درست میدیدند تو روي زمین افتاده بودي

  ان لحظه ندیده بودمت؟چطور در 

  ...دویدم به طرفت

  ....تمام موهایت باز شده بود

  ...و لباست تکه تکه

  .اشک توي چشمانم وول خورد

  ....اه...تو زخمی سده بودي



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

60

  .داشت از قلبت خون میچکید

  ...فقط من دیدم

  .فقط من فهمیدم که تو چی کشیدي

  .صداي خسته و بغض الودي به گوشم رسید

  .میزد من بی گناهم صدایی که فریاد

  .نمیدانم تو در مورد من چه فکر میکنی...سارا-

ولی اگر فکر میکنی من گاو ها را به سوي تو تاختشان دادم تا تو را زیر دست و پایشان له کنند باید 

  .من هم مثل تو یهو از دیدن ان همه گاو غافلگیر شدم....خل که نیستم....بگویم اشتباه فکر میکنی

  .طرف که فکر میکردي گاو میباریداما از هر 

  .از دور تو را دیدم

  .هر چقدر صدایت زدم که بروي کنار نرفتی

  .اما انگار یکهو معجزه اي شد

  .نصفی از گاو ها از یک طرف دیگر سرازیر شدند

  .اي ها که دیدي باقیمانده ي ان همه گاو بود

  ...من...باور کن...سارا

  .تو را باور میکنمخفه شو فکر کردي من این مزخرفات -

  .شما خونوادگی خونریز و قاتل هستید

  ....نژادتان پست و قاتل است

  از تومتنفرم

  از پدرت متنفرم

  .ان گاه تو را بر صورتم فشردم و هق هق کنان تکرار کردم از تو متنفرم

  .ایستاده بود

  .محزون و سرخورده و دمق

  .خوب میدانست که کاري از دستش ساخته نیست

  .نست تا چه حد از دست او عصبانی و دل چرکینمخوب میدا

  .من راه افتادم

  .بی قرار و دل مرده و پریشان
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به من بگو کجایت درد ...الهی که من فدایت شوم!اه نازلی:با لحنی ملتهب و بیمارگونه تکرار میکردم

با من و تو چه ببین ....نازلی...نازلی....به من بگو چه حالی داشتی و در ان لحظه چه کشیدي...میکند

  .کار کرده اند

عزیزم ....آخ.همان که پدرش قاتل پدرم بود حاال میخواست پا در جاي پدرش بگذارد و مرا بکشد

  .کاش من ممردم و تو را به این حال و روز نمیدیدم...لباسهاي نازنینت

شی بسازم یک انو....حاال میبینی...پدر پدرسگش را می اورم جلوي چشمانش....پدرش را درمی اورم

چشمهایش را از کاسه در میاورم و میاندازم .تا انوش از بغلش بزند بیرون و واق واق کند 100که 

  .خونش را مریزم توي شیشه و باهاش شربت درست میکنم...جلوي شگ ها

  .هر تکه از وجود کثیفش را برباالي چند کوه میگذارم تا کرکسها یک دلی از عزا دربیاورند

  ....حاال میبینی

مثل دیوانه ها برگشتم و رو به انوش خیالی که انگار پشت سرم بود دستهایم را مشت کردم و بردم 

  .اگر نمردم مردن تو را با چشمهاي خودم خواهم دید...حاال میبینی انوش:باال و فریاد زدم

  

  

  

  ننه حان چی کار میکنی؟-

داشتم :انداخت و لبخند زنان گفتننه جان به طرفم برگشت نگاهی به چهره ي بی حال و حوصله ام 

  ....شده مثل روز اولش... ببین...نازلی جان تو را تیمار میکردم...نازي

  .تو را که نشانم داد چشمانم گشاد شدند و مخو و متحیر ایستادم

  .ننه جان برایت پیراهن ساتن ساخته بود

  .موهایت را باز مرده بود و از نو با دقت بافته بود

  .شکاف برداشته بود طوري با مهارت دوخته بود که انگار نه انگار روي شکمت را که

  .ننه جان نازلی حالش خوب شده-

  .اشک نشست پاي چشمانم

  .ننه جان دستی روي سرم کشید

این ساتن صورتی را .دیشب که خوابیدي توي بقچه هایم را گشتم:با محبتی بی دریغ اهسته گفت

  ...میگویم برمیگردد به زمانی که از تو کمی کوچک تر بودم ان که.پدرم از سفر حج بران اورده بود

این بود که شبانه این لباس را براي نازلی .وقتی غصه و گریه هاي تو را دیدم دیشب خوابم نبرد

  .چون میدانستم تو چه قدر خوشحال میشوي.دوختم
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ض و هق هق سرم را لحظه اي هر دو با چشمان نمناك و براق به هم زل زدیم و بعد من با شادي و بغ

  .در اغوش پرمهر او فرو بردم

اخر میدانی مادر نازلی را براي ..از غصه ي نازلی داشتم دق مرگ میشدم.تو چه قدر خوبی!اه ننه جان-

  ....من خریده

  .ووویی بیچاره دل من....بیچاره ساره...بیچاره شهربانو-

  .در ان لحظه میگریستیتو مابین من و ننه جان بودي بعد ها فکر کردم شاید تو هم 

  

  

  20پایان فصل 

  

  :21فصل 

  .ماه سوم پاییز هم به پایان رسید و فصل امتاحانات هم سپري شد!یادش بخیر نازلی

توي حیاط ننه جان یه درخت کوچک نارنگی وجود داشت که درست چسبده به دیوار اتاقک 

  .مخصوص طبخ نان کاشته شده بود

  .رفته رفته بزرگ شدند و رنگ زرد به خود گرفتندنارنگیها اول سبز و ریز بودند و 

گه گاهی که دو از چشمان ننه جان به یکی از ان ها دست درازي میکردم و از طعم گس ان لذت 

  .اخر او هم نارنگی سبز و نارس را دویت داست.میبردم یاد نادیا می افتادم

  .خودت کهع میدانی چه قدر دلم هوایشان را کرده بود

هواي درخت توت که من و نادیا به قول زندایی سوري .ی کوچک و حیاط نقلی اش راهوا ان خانه

  .همیشه مثل دو تا کالغ روي شاخه هایش مینشستیم و توت میخوردیم

  .از همیشه بیشتر دلتنگ ادرم بودم...اخ.دلم براي سایه ي بید مجنون هم تنگ شده بود

  

باخوشحالی و شور و شعف در حالی که چیز را پشت یکی از همان روز هاي ماه اول زمستان گل نسا 

سر پنهان کرده بود خودش را به من رسانید و در حالی که همچنان نفس نفس میزد زل زد به چشمانم 

  .مژده بده یک خبر خوش برات اورده ام:و گفت

بستم نگاه بی تفاوتی به رویش انداختم و در حالی که کتاب فارسی ام را که پیش رویم باز بود می

  .خب خبر خوشت را بگو:گفتم

در ان لحظه احساس گردم زبانش .زبانش را طبق عادت همیشه در اورد و دور لبش را مرطوب کرد

  .بیش از حد کم رنگ است
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  .لبختد زنان و با اشتیاق دستش را ار پشت سرش اورد بیرون

  .حشمانش برق نیزدند

  .در نگاه اول یک تیکه کاغذ در دستش دیدم

  .ت کردم یک پاکت نامه توي دستش بودخوب که دق

  .من هم قلبم داشت تند میکوبید و هر لحظه پر هیجان تر از قبل به نگاه براق گل نسا چشم دوختم

  .ان هم نامه اي براي من....هنوز باورم نمیشد ان یک نامه باشد

  هست؟...چی....چش:ناباورانه و بالکنت پرسیدم

  .گل نسا خندید

  .اش پر شده بودجاي دندان هاي خالی 

  .رسیده به مغازه ي مش مراد....نامه است!خوب معلوم است دیگر-

  .بعئ نامه را مفابل چشمانم گرفت و با صداي بلند نوشته هاي پششت پاکت را خواند

  .از طف دایی جمال و خانواده برسد به دست سارا احسانی

  .حشمان گلنسا مثل دو نقططه نورانی شده بود

  .م ان نامه را میبلعیدممن با نگاهم داشت

چرا ماتت ...بگیر بخوان:کل نسا نامه را گذاست کف دستم و انگشتانم را تا کرد روي ان و با خنده گفت

  برده؟

  ...من دیگه باید بروم...انگار سرما خوردم:بعد عطسه اي کرد و گفت

ي انگشتانم قرار نمیدانم خداحافظی کرد یا نه ولی تا به خودم امدم دیدم گلنسا نیست و پاکتی ال

  .گرفته

  .شاید هم بود و داشت توي تنور خانه نان میپخت.ننه جان نبود.دویدم توي حیاط

  .نشستم روي سنگی زیر درخت انجیر

  .هوا سرد بود و افتاب داشت غروب میکرد

  .نامه را گشودم

  .قلبم میلرزید

  .ددست خط دایی جانم بود

  .شکسته و خوش خط

  .اول نوشته بود سالم

  .ما خوب هستیم و هو چطوري و ما دل تنگ تو هستیمبعد 
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حند خط مانده به . و تو ما را از یاد برده اي و با درسها چی کار میکنی و ما پاي کرسی نشسته ایم 

برایمان نامه بنویس و کمی .فقط به درس فکر کن.زمستان سختی در پیش داریم:ذاخر هم نوشته بود

  .بنویسید از احوال و روزگار خودتان برایمان

  .قول بده دختر خوبی باشی و کم تر سر به سر ان پیر زن بگذاري.سالم مارا به ننه جان برسانید

  .روي ماهت را میبوسیم

- تو و نادیا را میگوید-زن دایی ات هم خیلی خیلی سالم میرساند و میگوید نادر هم از حاال مثل شما 

  .ر از دوري دختر گلمانهیچ ماللی نیست غی.ورجه ورجه میکند که کم نیاورد

  .و خداحافظی کرده بود

  .هیچ ار مادرم ننوشته بود

  .گیج و گرفته نامه را پشت و رو کردم شاي خطی را جا گذاشته ام

  .اما هر چه زیرو رو کردم نام و نشانی از مادرم پیدا نکردم

  .پکرم کرد ان نامه ي دور از انتظار نه تنها دل تنگی ام را پر نکرد بلکه بیشتر افسرده و

ننه جان از تنور خانه با قانتی خمیده و چشمانی که از بس به اتش تنور فوت کرده بود سرخ و پر اب 

  .شده بود امده بود بیرون

  .حواس به پاکت نامه ي توي دستم بود و نگاهش به دیده ي غمبارم

  ساره جان نامه کیست؟-

  .و بغضم را فرو دادم....دایی جان فرستاده-

  .بخوان ببینم چه نوشته...انشااهللا که خیر است:زد و گفت لبخند کجی

  .و خودش نشست لب ایوان و ترغیبم کرد کنارش بشینم و نشستم

  .صدایم گرفته و لرزان بود

  .ننه جان دست گذاشته بود زیر چانه و از من خواست شمرده شمرده بخوانم

  .در ان لحظه ننه جان سرتپا گوش شده بود

  .ار نامه را از ابتدا تا انتها با صداي بلند برایش خواندم رفت توي فکربعد از این که دو ب

  .شاید او هم منتظر پیامی در باره ي دخترش شهر بانو بود ولی به روي خودش نیاورد

  .پس از چند لحظه از جا بلند شد و شانه هایش را کش و فوسی داد

  .مبروم سري به مرغ کرچم بزن.خوب الهی شکر که همه سالمتند-

  .از دیروز تا به حال حرصش گرفته و روي تخمها نمیشیند

شاید چون یکی از تخمهاي غاز را در جایش گذاشته ام :بعد انگار داشت با خودش حرف میزدگفت

  ...وووش مرغها هم چه ادا و اطوار ها از خودشان در میاورند....عصبانی شده است
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  .است مرغ که سرش نمیشود تخم خودش کوچک تر از تخم غاز

هنوز لب ایوان نشسته بودم و اشک .همچنان که به طرف النه ي مرغها میرفت با خودش حرف میزد

  .میریختم

  

  

  

  گل نسا تو نفیسه را میشناسی؟دختر عمویم را میگویم؟-

  .گل نسا ظرف ها را اب کشیده بود و پارچهاي خالی اش را پر اب میکرد

نفیسه دو تا .ها شش خواهرند و برادري هم ندارند ان.ده پایین زندگی میکنند...اره میشناسمش-

  چطور مگر؟.دختر مانده به اخر است

  .نگاهم به اب بود

به ....دیروز که من و ننه جان از جنگل برمیگشتیم او را بین راه دیدیم!هیچی:مات و بی تفاوت گفتم

پدر نفیسه عموي  ننه جان کیگفت فقط....ننه جان سالم کرد و تا ان جا که میتوانست نگاهم کزد

  ...بزرگم بعد از قتل پدرم به خونخواهی بلند شد واما ارباب او را سر جاي خودش نشاند

  .دست گذاشتم توي اب سرد بود

  .دستان تپل و کوچک گل نسا از بس که توي اب مانده بود سرخ سرخ شده بود

این خبر را در مورد :تگل نسا پارچهایش را اب کردبعد نگاهم کرد و با حالتی محزون و معصوم گف

  عمه سلیمه ات شنیده اي؟

شوهر عمه :وقتی خیره و کنجکاو نگاهش کردم دستهاي سرد و کرخش را زیر بغلش قایم کرد و گفت

  !ات سر عمه سلیمه ات هوو اورده

  .چند برگ قرمز و زرد و نارنجی داشت روي اب میرفت

  .چند لحظه بعد همه جا زرد و قرمز و نارنجی بود

میگویند پریوش همان پیر دختره عمه سلیمه ات را جادو کرده بود .دختر همسایه شان را گرفتهپیر -

  .االن بیست سال است که بچه دار نشده اند.که بچه درا نشوند

یاد زنی افتادم که یک نگاهش به من و ننه جان و عمه سلیمه بود و یک نگاهش به زمین که داشت 

  !بیچاره عمه سلیمه.جارو میکرد

  حاال اگر بدانی پریوش فامیل کیست؟-

  .اخ طفلی عمه سلیمه دلم به حالش سوخت

  .واي یادم رفت کوزه را بیاورم چشمه و اب پر کنم.با چه محبتی کوزه ي شیر را داد دستم
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  ...سارا...سارا-

  .گل نسا دیگر سارا صدایم میزد

  چی گفتی؟...ها-

  .گل نشا نگاه هاج و واجی به من انداخت

بلند شد و تشت ظرفها را روي سرش گذاشت و پارچها را یکی داد این دست و یکی هم داد  بعد از جا

  .به ان دست

ووش نمیدانی چه زن ....ووش....ووش ....هووي عمه سلیمه ات را میگویم خاله اسد است ...پریوش-

  ...کهزبانشان مار را نیش میزند چه برسد به این ....عفریته اي است هم خودش و هم مادر اسد

  .یا این که من زورم نمیرسید سرم سنگین بود.انگار پارچها از همیشه سنگین تر بودند

  .دلم بد جوري براي عمه سلیمه میسوخت

  .با وجودي که یک بار بیشتر با او برخورد نداشتم اما مهرش عجیب ر دلم نشسته بود

  .ماشین ارباب را از دور دیدیم

  .دلم فرو ریخت

  .انوش نشسته بود جلو

  .ري زل زده به ما.نگاه کن چط:گل نسا گفت

  .ماشین ارباب گذشت

  .من هم دوباره اعصابم به هم ریخت

  سارا هنوز با انوش قهري؟-

  ...میخواهم سر به تنش نباشد-

  .طوري این جمله را تند و تیز ادا کردم که گلنسا لحظه اي وا رفت

  .کوچه از باران شب پیش لیز و گل الود بود

  .چین دار گل نسا با گل یکی شده بودلبه ي دامن 

حق داري باهایش .....کاري که انوش کرد منظورم تازاندن گاو هاست خیلی کار خطرناکی بود...میدانم-

  ...قهر باشی

گفتم میخواهم ....فقط قهر نیستم:دو قدم از گلنسا پیش افتادم و با لحنی عصبی و از خود راضی گفتم

  .سر به تنش نباشد

  .را به من رساند و شانه هایش را انداخت باال گل نسا خودش

تشت باالي سرش تکان پر سر و صدایی خورد و یک لحظه نزدیک بود تعادل عودش را از دست بدهد 

  .و در ان گل و الي با سر بخورد زمین
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  .من هنوز دلم در اتش گنگی میسوخت

  

  

  

  .ان شب نهه جان هم متوجه غم و ناراحتی و کسالت من شده بود

  .م تخم مرغ اب پز خوردیم و تا گلو سیر شدمشا

  .ننه جان داشت روي زانوي شلوارم را وصله میزد

  .گاهی احساس میکردم چشمهایش صعیف و بی نور است

  .چون کلی وقت میبرد تا نخ به سوزن بکشد

  توي مدرسه اتفاقی افتاده؟!ساره جان انگار خیلی دمغی-

  .سقفسرم روي بالش بود و نگاهم به چوبهاي 

  .چند بار شمرده بودمشان

  .اصله تنه توسکا 5شانزده تخته داشت و 

  .چیزي نیست ننه جان فقط کمی سم درد میکند-

  .عاقبت سوزن را نخ کرد 

  سرما نخورده اي؟؟؟نکند تب داري؟؟:نگاهی به من انداخت و دوباره پرسید

نمره را بیاورد باید کالغ پر برود فردا دیکته دارم اقا معلم گفته هر پسري کم ترین .نه هیچیم نیست-

  .و هر دختري پایین ترین نمره را بگیرد باید یک روز تمام بنشیند پهلوي دست یکی از پسر ها

  .ننه جان روي زانوي دیگر داشت وصله میدوخت

ووش این دیگر چه جورش است؟دختر مردم را بنشانند ور دست پسر غریبه که فردا پس :تندي گفت

  چه دوره و زمانه اي شده؟؟؟حاال نکند تو کم شوي؟...در بیاورند؟؟اهللا و اکبر فردا براش حرف 

تمام چه ها در دیکته ضعیف هستند و معلم این را گفته ....نگران نباشید....نه ننه جان:خندیدم و گفتم

  .تا بلکه بچه ها بترسند و نمره هایشان برود باال

  .ترس سو میزدته نگاه روشن و کهربایی رنگش هنوز نگرانی و 

برعکس همیشه مه براي رفتن به مدرسه از .صبح روز بعد با حالتی گیج و منگ از خواب بیدار شدم

خودم بی تابی نشان میدادم ان روز دلم میخواست بخوابمک ان قدر بخوابم که شب شود و دوباره 

  .صبح شود اما دلم نمیخواست ننه جان را دلواپس کنم

  .نم پوشیدم و با ننه جان خداحافظی کردمنان خورده نخورده لباس گر

  .چکمه ي پالستیکی پایم را میزد
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  .یک شماره براي پاي من کوچک بود

  .تخم مرغ به مش مراد ان را برایم خریده بود 20ننه جان در ازاي دادن 

  .بعد که فهمید به پایم کوچک است و خواست عوضش کند مش مرراد زیر بار نرفت

  .چکمه را بپوشم و دیگر اعتراض نکنممن هم مجبور شدم همان 

  .دم در مدرسه ماشین ارباب را دیدم که انوش از ان پیاده میشد

  .انوش تنها کسی بود که کتابها را میگذاشت توي کیف و به مدرسه می امد

راستی یادت هست که در همان جریان سرازیر شدن گاو ها -من هم بعد از این که کیفم پاره شد 

  .متابها را میگذاشتم توي پالستیک و میگرفتم زیر بغلم-شد و دیگر به درد نمیخوردکیفم اش و الش 

  .انوش نگاهش به من بود که بی اعتنا از کنارش گذشتم

  .ان روز هوا سرد و مه الود بود

  .دستهایم را غایم کردم و بردم زیر بغلم که گرم شود

  .زنگ به صدا در امد

  مداد مال تو نیست؟ این....سارا....سارا:انوش صدایم زد

  .از حرکت باز ایستادم و برگشتم به طرفش

  .مداد سیاه تازه تراشیده اي بود اما مال من نبود

  .مداد من خیلی خیلی کوچک شده بود

  .فهمیدم مداد خودش است و فقط میخواست سر به سرم بگذارد

  !ادم که این قدر سبک و احمق نمیشود....خر خودتی:با نگاهی غضبناك گفتم

  .مداد را گذاشت توي کیفش و لبخند زد

  .از ان لبخند هاي شیطنت امیز که صورتش را نمکین میکرد

ادمسبک و احمث باشد بهتر از این است که مثل تخم مرغی باشد که چهل دقیقه پخته و شده -

  .سنگ

  .بچه ها داشتند صف میبستند

  .خشم و نفرت تواما در نگاهم جوشید

بعد از ماجراي گاو ها دیگر چه طرح و نقشه اي براي من ...تو متنفرمکاش میدانستی چه قدر از -

  ریختی؟

  .لبهایش را جمع کرد و یکی از چشمهایش ریز تر از ان یکی شد

  .خدا مرا لعنت کند که یک لحظه احساس کردم ترکیب صورتش زیبا و با نمک است
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من فرقی نمیکند که تو از من بد می در ضمن به حال ....چند بار بگویم.ماجراي گاو ها تقصیر من نبود-

اون وقت .تو که زورت به من نمیرسد!این قدر هم به پر و پاي من نپیچ دختر....اید یا خوشت می اید

  ...باید به ننه جانت بگویی فکري به حال گریه هایت بکند

  .بعد زبانش را در اورد بیرون و با عجله خودش را به ته صف رساند

  .لی ردخیلی خی.هوا سرد بود

  .مغز استخوانم داشت میترکید

  .نگاهی به اسمان انداختم خورشید پیدا نبود

  .دلم از اندوه و نفرت و کینه سرشار بود

  !الهی که بروي زیر گل انوش-

  .سز کالس اصال حواسم سر جایش نبود

  .الهه و فوزیه متوجه پریشانی و اشفتگی من بودند

  نمیدونم چرا مدام بغص میکردم؟

بعد از رسیدن نامه ي دایی جمال تا ان موقع حال و روزم به هم ریخته .....گریه میخواست مدام دلم

  .بود

  .بی خبري از مادرم داشت کالفه ام میکرد

دلم میخواست چشمهایم را میبستم و وفتی باز میکردم پیش مادرم بودم و او دست نوازشی بر سرم 

  .میکشید

  .میبافت یا رها روي شانه هایم میریختموهاي بلندم را باز میکرد شانه میزد و 

  !و با عشق در اغوشم میکشید و تکرار میکرد تو عروسک زیباي منی

  ....کاش.....کاش پیش مادرم بودم ...هنوز گونه هایم از بوسه هاي پی درپی و مهر امیزش خیس بود

  .مداد ها روي میز دفتر امال ها را بدهید به من-

  .را جمع کرد اقاي بهروزیان دفتر امال ها

  .سرم درد میکرد

  .احساس کزدم کالس و میز و نیمکت و بچه ها دور سرم تاب میخورند 

  .حالم بد بود

  .دلم مادرم را میخواست

  .کالس اولیها داشتنت ریاضی حل میکردند و کالس دومیها سرشان به نقاشی گرم بود

  .اقاي بهروزیان امال ها را تصحیح کرد

  .ل زده بودممن به بیرون از پنجره ز
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شاید اگر خورشید بزند بیرون از این کسالت و اشفتگی خالص شوم اما خورشید در :با خودم گفتم

  .نمی امد انگار جایی پشت ان مه غلیظ جا خوش کرده بود

  .مو بر تن من راست کرد.صداي معلم تنین خوشایندي نداشت

یا غلط نوشته اي یا دو سه ....تماشا کنخودت بیا ....سارا این چه افتضاحی است که به بار اورده اي-

  ....شاگرد زرنگ کالسمان را ببینید...کلمه را جا گذاشته اي 

  .الهه بهتر از تو نوشته

حاال امروز تنبیه میشوي تا به خود بیایی و بچسبی .دیروز سر زنگ علوم هم حواست سر جایش نبود

  !به درس

  .دفتر امالیم را با عصبانیت پرت کرد روي میز

  .ا چند لحظه چشمهایم روي نمره ي پاي امالیم خشکیدت

  ...دنبال صفري میگشتم که همیشه کنار دو میدیدم

  .باورم نمیشود!براي اولین بار.اخ من تک اورده بودم

  .داشت گریه ام میگرفت

  .الهه و فوزیه با ترحم و دلسوزي نگاهم کردند

  !نوزده اخه از قضا امال شده بود.انوش نیشش تا بناگوش باز شد

اقاي بهروزیان هنوز باالي سرم ایستاده بود و با خشم و تغیر .اشک تمام چشمانم را پر کرده بود

  .نگاهم میکرد 

  .هر وقت عصبانی میشد بد جوري از کوره در میرفت

  .یک لحظه از تن بلند و خشن صدایش پریدم باال

  !برو بنشین روي میز شوم کنار انوش-

  .دفتر پاي نمره ي دواشکهایم ریخته بود روي 

دلم هزار تکه شده بود و هر تکه اش افتاده بود یک .نمره ي دو پخش شد به این طرف و ان طوف

  .گوشه

  .اقاي بهروزیان با فریاد بلند تري مرا از جا کند

  .بلند شدم و از سر ناچاري سرم را انداختم پایین

ش را میدیدم که میخندید و دستم می با این که سرم پایین بود اما نگاه بازیگوش و پر شرر انو

  .انوش خودش را کنار کشید.انداخت

  .اقاي معلم هنوز داشت تهدیدم میکرد که درس بخوانم و نگذارم افت کنم

  .وقتی رفت پشت میز خودش الهه و فوزیه برگشتند و نگاه مظلومی به من انداختند
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سومیها بنشینند و از هر :ر تحکمی گفتاقاي بهروزیان خودکار را گذاشت الي انگشتانش و با صداي پ

اولیها کتاب ریاضی را باز کنند و درس جدید را بیاورند دومیها دفتر هاي . غلطشان ده بار بنویسند

  .نقاشی را بیاورند تا نمره بگیرند

چیه دیگر زبان درازي نمیکنی؟چه افتخاري نصیبت شد :صداي انوش را شنیدم که اهسته و ارام گفت

  !ش منکه نشستی پی

  .پرغضب نگاهش کردم و لبهایم را با حرص بر هم فشردم

و نگاهی تمسخر امیز به دفترامالیم انداخت و دس گذاشت روي دهانش و .نیشش تا بناگوش باز بود

  .بی صدا خندید

اخ که چه قدر عصبانی بودم و دلم میخواست از الي نیش بازش دست ببرم و تمام دندانهایش را یکی 

  .بیرون و زبانش را با چاقو از ته ببرمیکی بکشم 

اما با ان چشمهاي میشی رنگ درشت چه میکردم؟با ان چشمهایی که وقتی برق شیطنت جالیش 

  .میداد شهال میشد و چهره اش را دلنشین جلوه میداد

از چشمهاي کسی که پدرش خون پدرم را .دارم از چشمهایش تعریف میکنم....خدا مرگم بدهد

  !بر مناخ ننگ .ریخته

  سارا پرا سگرمه هایت را کشیدي تو هم و زیر لب قرولند میکنی؟-

  مگر نگفتم از هر غلط باید ده بار بنویسی؟

  .زیر چشمی نگاهش کردم و بعد اهی شبیه به نفس کشیدن از سینه دادم بیرون

گر ماتم بله گفته بودید اما نمیدانید که دفترم تمام شده و از حاال باید براي خریدن یک دفتر دی

  .بگیرم

  !دفترم تمام شده:اهسته و به ناچار گفتم

خیلی :اقاي معلم خیلی بی خیال و خونسرد همان طور که به نقاشیهاي کالس دومیها نمره میداد گفت

  !خوب از بقل دستی ات چند برگه قرض بگیر و بنویس

  .احاس کردم چکمه هایم دارند میترکند 

  .گرمم شده بود

  .م داشت میسوختاز نوك پا تا فرق سر

  .انوش دت گذاشته بود زیر چانه اش و لبخند زنان نگاهم میکرد

  .من اگر بمیرم هم از تو یکی ورق قرض نمیگیرم:توي دلم گفتم

  .خاطر جمع باش
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د ست بردم توي پالستیک و با فکر این که دفتر مشقم را در میاورم و با پاك کن مشقهاي قبلب را 

  .امالیم را مینویسم دفتر مشقم را اوردم بیرونپاك میکنمو جریمه هاي 

دستم که خورد به تو که توي پالستیک خوابیده بودي یکهو حوس کردم بگذارمت روي میز و با نگاه 

  .کردن به تو یاد مادرم بیفتم

  .تو را در اوردم و با حسرت دستی کشیدم رو صورتت و گذاشتمت روي میز

  .دیدن تو بلند شده بود توي کالس پیچید صداي خنده ي تمسخر امیز انوش که با

  .دیگر نتوانستم خشمم را مهار کنم

  .صداي تشر امیز من در کالس طنین انداز شد

  .زهر مار به چی میخندي بادمجان-

به تو :بی ان که به زمان و مکان اهمیت بدهد و از نگاه پر تغیر اقاي بهروزیان بهراسد بی درنگ گفت

  .ک اورده که نشاندیش پهلوي منعروسکت هم ت!میخندم هویج

بی شعور ....خفه شو:از جا بلند شدم و با خشمی که از تمام صورتم مثل شعله میزد بیرون فریاد زدم

  ...عوضی

  ...بی شعور منم یا تو که:او هم بلند شد و فریاد زنان گفت

  !هر دو از کالس بروید بیرون-

  .پیچیدصداي فریاد اقاي بهروزیان بلند تر از ما در کال 

طوري غضب الود و عصبی نگاهمان میکرد که هر دو مثل بره سرمان را انداختیم پایین و بدون 

  .کوچک رین اعتراضی از کالس رفتیم بیرون

هوا سرد بود و اتش خشم درونم که همه ي وجودم را گرم کرده بود و میسوزاند یکهو سرد شد و من 

  .شدم یک قالب یخ

  .و از سوز و سرما چشمهایم پر اب شده بود دستهایم را به هم میمالیدم

انوش نزدیک من روي ایوان مدرسه ایستاده بود و دستهایش را فرو برده بود توي جیب پالتوي بلند 

  .قهوه اي رنگش و بی اعتنا به من داشت با نوك کفشش سنگی را روي پایش عقب و جلو میسراند

نایی او بیشتر حوصله ام را سر برد و کبریت به سکوت و بی اعت.من با حرص گوشه ي لبم را میجویدم

  .خرمن طاقت من کشید

  خوب دلت خنک شد؟حالت جا امد؟-

  .سنگ را با نوك پایش شوت کرد چند متر ان طرف تر

  .موهاي سیاه و خوش حالتش روي پیشانی اش لغزید

  .پوزخندي زد و ناخن شصتش را زیر دندان گرفت و هیچ نگفت
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  مشت کردم و در حالی که چانه ام را داده بودم باال بادستهاي سرد و کرخم را 

مثل ....بد خواهی...تو حسودي....تو چشم دیدن زرنگی مرا نداشتی:قیافه ي حق به جانبی گفتم

  ...پدرت

  .بی تفاوت و بی اعتنا به حرفهایم دستهایش را فرو برد توي جیبش و از ایوان پرید پایین

  .ودزمین مثل چشمهاي من نم برداشته ب

  .اشک از گوشه ي چشمانم جاري شد

  .از عجز و نا توانی خودم بدم امده بود

  .کز کردم گوشه ي ایوان و از شدت سوز و سرما در خودم مچاله شدم

  .ببین با عروسکت چه میکنند؟میزنند مرا بر زمین و پا میکوبند روي دلم.....مادر....اه مادر

  .دلم اغوش تو را میخواهد...اخ مادر

میخواهد سر بگذارم روي پاي و غرق شوم توي چشمهاي کهربایی رنگت و فارغ از هر غم و غصه دلم 

  ...اي به قصه هایت گوش بسپارم و به رویا ها سفر کنم 

  .ان جا که هیچ اندوهی از حصارش نمیگذرد

  .احساس میکردم دنیا دارد به حال من اشک میریزد.میلرزیدم و میگریستم

  .رم را بلند کردمس.سایه اي افتاد رویم

  .انوش را دیدم که پالتویش را گرفته بود طرف من

  .در ان لحظه چشمانش سو سوي عجیبی میزد

  .صدایش مثل قلبم میلرزید.مثل دو ستاره در پهناي شب میدرخشید

  .من سردم نیست-

ج به من احتیا:لجوجانه سرم را گذاشتم روي زانویم و بی اعتنا به دست یاري اش با لحن تندي گفتم

  .پالتوي تو ندارم

  .پالتو تا چند لحظه بین زمین و هوا معلق بود

  .خورشید دلش نمیخواست بزند بیرون...سرد سرد سرد...هوا سرد بود

  .پشت دستم پوسته شده بود

انوش پالتو را انداخت روي شانه اش و با سري پایین افتاده اندیشناك رفت به طرف درخت بزرگ انار 

  .وسط حیاط مدرسه

  !ادش بخیر نازلیی

  .روزهاي جمعه از صبح زود با ننه میرفتیم حمام محل

  .ننه جان موهاي بلندم را چند دست حسابی شست و شو میداد و شانه میزد
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  .میگفت موهایت خیلی بلند شده و نگهداري اش سخت شده

چون  اینها را میگفت و اضافه میکرد که موهاي فالنی هم مثل موهاي تو بلند و پرپشت بود و

نمیتوانست بهش برسد شپش افتاد و مجبور شد همه را از ته بزند اما من به هیچ وجه دلم نمیخواست 

  .موهایم را ذره اي کوتاه کنم

  .ننه جان موهایم را پس از شانه زدن میبافت

  .پنج گیس این ور و پنج گیس ان ور

  .وضو گرفتن برایت کاري ندارددیگر نماز و روصه به تو واجب شده فرق که باز کنی :ننه جان میگفت

  .خدا بیامرزدش هر بار که حموم میرفتیم و برمیگشتیم تا چند روز از تمیزي برق میزدم

  .ان روز هم از حمام برمیگشتیم

ننه جان تاس و اسباب حمام را بر دوش میکشید و من تو را زیر ژاکت نارنجی ام جا داده بودم تا 

  .سردت نشود

  .خیلی شباهت به عمه سلیمه داشت از دور زنی را دیدم که

  .خودش بود.هر چه نزدیک تر شد چهره اش شفاف تر گشت

  .چادر گلداري به کمر بسته بود و سر به زیر و خاموش قدم برمیداشت

از اخرین باري که دیده بودمش تکیده تر شده بود و گونه هایش کود رفته بود و استخوان هایش زده 

  .بود بیرون

  !بیچاره:ه من انداخت و زیر لب گفتننه جان نگاهی ب

  .ایستادیم و سالم کردیم یک لحظه محو و خاموش نگاهمان کرد 

  .انگار ما را به جا نیاورد

  .چشمانش گود افتاده بود و پاي چشمانش سیاه بود

  .ناخواسته گامی به سویش برداشتم و معصومانه زل زدم به نگاهش

  .ودشانگار حواسش برگشت سر جاي خ.به خودش امد

  .لبخند محو و ناپیدایی نشست گوشه ي لبان خشکیده و ترك خورده اش

  ننه جان پرسید میرفتی حمام؟

  .سر تکان داد که نه بعد چشمان سیاهش غرق چشمان ابی من شد

  .از ان صورت گوشتی و پهن فقط یم جفت چشم سیاه و درشت باقی مانده بود و یک دماغ عقابی

  .جان غصه نخورید عمه:اهسته و ناخوداگاه گفتم

  .دو قطره اشک از گوشه ي چشمانش اهسته فرو غلتید

  .دلم دوباره اتش گرفت
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  .ننه جان حالم را میفهمید

  .عمه سبیمه با گردنی فرو افاده شانه هایش لرزید

  ...خوب سالم برسانید-

  .اونگاهی به من انداخت

  !به خودم گفتم بیچاره کسی را ندارد که به او سالم برساند

  .سلیمه گریه میکرد عمه

  .عاقبت صدایش از میان رگه هاي بغض و گریه زد بیرون

  .عمه جانت اگر بخت و اقبال داشت که پیش برادرانش داشت...دلت به حال عمه جانت نسوزد-

ایم از ان خیر ندیده که رفت و داغش را گذاشت .....برادرانی که او را هیچ به چشم خواهري نمینگرند

ی هم از ان برادران بی غیرت که از تنها خواهرشان حمایت نمیکنند و ساکت گوشه ي دلم و ای

  .مینشینند تا هر کس هر بالیی که دلش خواست سرش بیاورد

  .عمه جان با گوشه ي روسري اشکهایش را پاك کرد و اه پر سوزي از سنه بیرون داد

  .ان گاه بدون خداحافظی با قدمهایی سست و لغزان از ما فاصله گرفت

  طفلی عمه سلیمه دیدي چه به روزش اوردند؟-

  .نگاهیی به اسمان انداختم 

  .گوشه اي از اسمان ابی بود

  .هر از چند گاهی برمیگشتم و نگاهی به پشت سرم می انداختم

  .عمه سلیمه دور شده بود

  .دلم در سینه به هم پیچید

  .تمام شب تصویر تکیده ي عمه سلیمه پیش چشمانم بود

  .میبستم میدیدمش چشمهایم را که

  !طفلی عمه سلیمه

  سرم را روي بالش به این طرف و ان طرف چرخاندم و فکر کردم همه ي ادم ها یه جوري بد بخت

  وبیچاره اند

  .کاش خدا همه ي ادم ها را لحظه ي تولدشان خوشبخت می افرید و کسی در زندگی غم نداشت

ند که خدا ببیند کدام بنده اش از پس بدبختیها و ننه جان میگفت ادم ها به دنیا می اند که ازموده شو

  .نامالیمات بر میاید و چه کسی رود جا مزند و خسته میشود و کم می اورد

  از نظر او من هم بهنوعی داشتم امتحان پس میدادم
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خدا میخهواست ببیند من تا چه خدي دوري ماردم را تحمل میکنم و دم برنمیاورم اما دل من حسابی 

  م تنگ شده بودبراي مارد

میخواستم پر در بیارم و به سویش بال بگشایم ان شب با فکراین که فردا براي دایی جمال نامه 

  .خواهم نوشت خوابم برد

  .صبح روز بد در راه مدرسه اسد را دیدم که یک گله گلو را داشت با خودش میبرد چرا

  از دورکه مرا دید به حرکت خودش و گاو هایش شتاب داد

  رس گوشه اي زیر درخت انار پناه گرفتممن با ت

  گاو ها یکی یکی از مقابلم گذشتند

  .به یاد خاطره تلخ ان روز افتادم و دوباره احساس تنفر شدیدي در دلم رخنه کرد

نمیخواهد : اسد همچنان که نگاهش به من بود با چهره اي پر توپ و تشر رو به من با صداي بلند گفت

.  

  .برو بنشیم خانه و کار یاد بگی. …..بخوانی دیگر بروي مدرسه و درس 

در ان لحظه ان قدر قرص و محکم و پرصالبت حرف میزد و دستور میداد که لحظه اي به خودم گفتم 

  باید هرچه او امر فرمود اطاعت کنم

  .اما یکهو یادم افتاد که نباید به اوحتی محل سگ بگذارم

  و به خودم جراتی دادم و از پناهگاهم امدم بیرونبا بی اعتنایی سرم را به جهت مخالف گرداندم 

  .انگار از بی اعتنا گذستن من کفرش باال امده بود

  گاو ها را به امان خدا رها کرد و دوید طرف من

او را که مقابل خود دیدم با ان هیکل قوي و درشت و اتشین و زخمدار یک لحظه دست و چاي خودم 

  را گم کردم و هل شدم

تند و غیر قابل پیش بینی گالستیک حاوي کتاب و دفترم را از زیر بغلم کشید بیرون و با یک حرکت 

  همه ي ان ها را مقابل چشمان بهت زده ي من پرت کرد روي زمین

  لحظه اي بعد من با تحیر و او با خشم به هم نگاه میکردیم

  صدا از گلویم به زحمت بیرون امد

  زمین؟ به چه حقی کتابهایم را ریختی روي:گفتم

میروي مدرسه که بنشاننت پهلوي دست پسر :دوباره صدایش بلند شد و با چهره اي بر افروخته گفت

  ها و به ریشت بخندند؟

  به ننه ام میگویم پدرت را در بیاورد...بهتو مربوط نیست مگر تو وکیل وصی من هستی

  دستش را هوا برد و محکم زد زیر گوشم
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  ز صورتم دچار حریق شده استپان قدر محکم که فکر کردم نیمی ا

اگر رفتی ..بهت گفته باشم حق نداري دیگر بروي مدرسه:انگشت تهدیدش را به صرفم گرفت و گفت

  با من طرفی حالیت میکنم که اب من چطور حرف بزنی

او رفت پی گاو هایی که انگار انتظارش را میکشیدند و من ماندم و کتاب و دفترهایی که روي زمین 

  .و صورتی که انگار دچار حریق شده بودولو بودند 

در آن لحظه چنان قرص و محکم و پر صالبت حرکت میکرد و دستور میداد که لحظه اي بخودم گفتم 

با بی .باید هر چه او امرفرمود اطاعت کنم اما یکهو یادم افتاد که نباید به او حتی محل سگ بگذارم

انگار از .بخود دادم و از پناهگاهم آمدم بیرون اعتنایی سرم را به جهت مخالف گرداندم و جراتی

او را که مقابل .گاوها را به امان خدا رها کرد و دوید طرف من.بیاعتنا گذشتن من کفرش باال آمده بود

خود دیدم با آن هیکل درشت و قوي و نگاه آتشین و زخمدار یک لحظه دست و پاي خودم را گم 

قابل پیش بینی پالستیک حاوي کتاب و دفترم را از زیر  با یک حرکت تند و غیر.کردم و هول شدم

لحظه اي بعد .بغلم کشید و بیرون و همه آنها را در مقابل چشمان بهت زده من پرت کرد روي زمین

به چه حقی :گفتم.صداي از گلویم به زحمت بیرون آمد.من با تحیر و او با خشم به هم نگاه میکردیم

  کتابهایم را ریختی روي زمین؟

میروي مدرسه که بنشاننت پلهوي دست :وباره صدایش بلند شد و با چهره اي بر افروخته گفتد

  پسرها و به ریشت بخندند؟

ناگهان مثل بمب منفجر .چشمانم هنوز به دفتر مشقم بود که توي آب گل آلود چاله اي خیس میخورد

  .شدم

  .پدرت را در بیاوردبه ننه ام میگویم ...بتو مربوط نیست مگر تو وکیل وصی من هستی-

آنقدر محکم که فکر کردم نیمی از صورتم دچار حریق .دستش را به هوا برد و محکم زد زیر گوشم

بهت گفته باشم حق نداري دیگر بروي :انگشت تهدیدش را بطرفم گرفت و گفت.شده است

  !حالیت میکنم که با من چطور حرف بزنی...اگر رفتی با من طرفی...مدرسه

وهایی که انگار انتظارش را میکشیدند و من ماندم و کتاب و دفترهایی که روي زمین ولو او رفت پی گا

خوب یادم .گریه میکردم فحش میدادم و ناسزا میگفتم.بود و صورتی که انگار دچار حریق شده بود

درم را او بود که پ.است که به ارباب بد و بیراه میگفتم او را باعث و بانی این زندگی فالکت بار میدیدم

از من گرفته بود و باعث شده بود که هر کس و ناکسی براي من تعیین تکلیف کند و به خودش اجازه 

نمیدانم فوزیه و الهه از کجا سر .آخ که چقدر دلم میسوخت.بدهد که بروي من دست بلند کند

د و هر دو صورت مرا که دیدند یخ کردن.رسیدند و کمک کردند تا کتابهایم را جمع و جور کنم

  .چسبیدند بزمین
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  کی این کار را با تو کرد؟...واي ببین چی شده؟کبود شده پاي چشمش رو ببین چطور سیاه شده-

  !انوش؟:الهه آهسته و با تردید پرسید

  .سرم را تکان دادم که نه و گریه کردم

اند میز سوم آنروز سر کالس دوباره معلم از بابت اینکه مشقهایم را ننوشته بودم تنبیهم کرد و مرا نش

هر قدر فوزیه و الهه .کنار انوش که آن ساکت و خاموش چشمانش به نیمه سیاه و کبود صورت من بود

به آقاي بهروزیان گفتند که دفتر و کتابم افتاده توي گل و کثیف شده گذشت نکرد و از تنبیه من 

  .منصرف نشد

د و سومیها باید به سواالت درس اولیها مشق مینوشتن.آقاي بهروزیان به دومیها علوم درس میداد

من سر بزیر و اندوهگین هر لحظه از فشار سنگین آنهمه حقارت و .جدید تاریخ جواب میدادند

آنوش همچنان چشمان .کتاب تاریخم حسابی کثیف و گلی شده بود.دلمردگی در حال انفجار بودم

  چی شده سارا؟:رسیدمحو و کنجکاوش به نیمه کبود صورتم بود انگار تاب نیاور و آهسته پ

  کی زدت؟:دوباره با لحن گرفته اي پرسید.سرم را بردم زیر میز یعنی دارم دنبال چیزي میگردم

  .بتو مربوط نیست:نگاهش نمیکردم ولی گفتم

  .از اینکه با او حرف زده بودم خوشحال بود

  .اگر بگویی کی بود دمار از روزگارش در می آورم-

یکی باید دمار از روزگار ...الزم نکرده:پالستیکم دنبال چیزي میگشتم گفتمهمانطور که بی اعتنا توي 

  فکر کردي کم از تو بدم می اید؟...خودت در بیاورد

خودم هم میدانستم توي پالستیکم غیر از کتاب و دفتر و .چیزي را که دنبالش میگشتم پیدا نکردم

همان موقع یادم افتاد تو .ال تو میگشتمیک مداد به ته رسیده چیز دیگري نیست اما در آن لحظه دنب

هنوز نمیدانستم به ننه جان چه بگویم؟از اینکه باز هم به اجبار کنار آنوش .را توي خانه جا گذاشته ام

تند تند عرق میکردم ...اگر ننه جان بفهمد واي:پیش خودم گفتم.نشسته بودم شرمسار و خجل بودم

آنوش هم انگار فهمید تا چه حد معذب و .ا بیشتر میکردمو هر لحظه با تکان فاصله خودم با آنوش ر

  .ناراحتم

آقا :معلم درس دومیها را تمام کرده بود و میرفت سروقت اولیها که آنوش با لحن انتقاد آمیزي گفت

هیچوقت نشده مشقش را ننوشته .شما نباید تنبیهش میکردید...سارا اینجا احساس راحتی نمیکند

  .باشد

منهم باورم نمیشد که او به جانبداري از من .تعجب و شگفتی به آنوش انداخت  معلم نگاهی از سر

  .تمام بچه ها برگشتند و نگاهی بمن و آنوش انداختند.برخاسته باشد

  چی شد که تو از سارا طرفداري میکنی؟...ا:معلم با لبخند تمسخر آمیزي گفت
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دانید که سارا شاگر زرنگ این من طرفداري نمیکنم ولی خودتان هم می:آنوش حاضر جواب گفت

  .نباید تنبیه شود.کالس است

پیش از اینکه معلم حرفی بزند و براي اینکه جلوي هر گونه سوءظن و شکی را بگیرم بخودم شهامت 

من مشقهایم را ننوشتم و ...الزم نکرده تو از من دفاع کنی:دادم و با لحن پرخاشگرانه اي به او گفتم

  !یچ خوشم نمی آید دل بحال من بسوزانیه.حقم بود که تنبیه شوم

من دفاع :لحظه اي گر گرفته نگاهم کرد و بعد همچنان که حرارت از چهره اش میزد بیرون گفت

تو باید من بگویی کی دفتر و کتابت را پرت کرد توي ...مطمئنم که تو مشقت را نوشته اي...نمیکنم

  .گلها و زده توي گوشت

من دوست ندارم بهت ...مگر تو پلیسی که باید بفهمی چی شده:مپوزخندي زدم و با تمسخر گفت

  .بگویم زور که نیست

  .اگر من جاي آن یک نفر بودم آنقدر میزدمت که صداي سگ بدهی!به درك:سرخ شد و با لج گفت

عاقبت اقاي معلم بخودش .بچه ها و معلم در سکوت شاهد بحث و مشاجره لفظی من و آنوش بودند

و اال هر دو را از کالس !ساکت:ارش چند بار پی در پی زد به میز و با تحکم گفتآمد و با ته خودک

  .اخراج میکنم

  .من و آنوش که چشممان بهم افتاد از روي لج و خودخواهی رو از هم برگرداندیم و بهم پشت کردیم

به .بیدآنروز وقتی بخانه برگشتم و ننه جان با صورت سیاه و کبود من مواجه شد دودستی بر سرش کو

هر نحوي بود از من اقرار گرفت و وقتی فهمید کار اسد است چشمهایش را تنگ کرد و عصبی و از 

فکر کرده کس !مگر بی صاحاب گیر آورده!مادرش را به عزایش مینشانم:کوره در رفته فریاد زنان گفت

  .و کار نداري دست کثیفش را روي تو بلند میکند که چی؟پدرش را در می آورم

خانه اسد میان ده باال و ده پایین بود نزدیک .ا گرفت و کشان کشان مرا تا در خانه آنها برددستم ر

ننه جان چسبیده به کلکی در حالیکه دستش .خانه شهربانو نرسیده به دوراهی اي که به حمام میرفت

زمان بد و  را رو به حیاطشان محکم در هوا میچرخاند مادر مهوش را با صداي بلند صدا زد و به زمین و

با دیدن ننه جان که دست .مهوش با شنیدن سر و صدا سراسیمه خودش را کلکی رساند.بیراه گفت

هیکل .دخترکی توي دستش بود و با چهره اي برافروخته و پر غضب نگاهش میکرد متعجب شد

ننه جان بدون مقدمه .رنگ چهره اش پریده و چشم و ابرویی کشیده داشت.درشت و چاقی داشت

پسرت به چه حقی دست روي نوه :م را نشان مهوش داد و همچنان که داد و بیداد میکرد گفتصورت

  .خورده غلط کرده بگو بیاید اینجا تا پدرش را در بیاورم...من بلند کرد
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مهوش نگاه بیتفاوتی به نیمه کبود صورتش انداخت و بعد با لحن طلبکارانه اي به ننه جان پرید و 

بی حیایی در می ...ما پیش در و همسایه آبرو داریم!انداختی سرت پیرزن هی چیه صدایت را:گفت

  .خودش را دیدي صدایت را بلند کن.بمن چه که زد...خوب زد که زد!آوري

ننه جان که فهمید مهوش دست پیش را گرفته که پس نیفتد از تک و تا نیفتاد و همچنان محکم و 

یادش ندادي فضولی دختر مردم را .تش کرديتو مادرش هستی تو تربی:استوار ایستاد و گفت

داییهاي این دختر اگر بفهمند که پسر انتر تو دست تو روي این بچه بلند کرده قیامت بپا ...نکند

  .میکنند و این خانه را روي سرت خراب میکنند

اگر دایی هاي ناتنی اش را میگویی که ما میدانیم !خوبه خوبه:مهوش با تمسخر پوزخند زد و گفت

به غیرتش برخورده که ...راستش را بخواهی اسد خوب کاري کرد زد...حل سگ به شما نمیگذارندم

همان ارباب که همه میدانیم قاتل پدرش ...دختر فامیلش را توي کالس بنشانند کنار پسر ارباب

  !اگر صاحاب داشت که مادرش دخترش را به امان خدا ول نمیکرد و نمیرفت شوهر کند...است

مهوش که خوب .نگاهش که کردم دیدم رنگ صورتش شده گچ روي دیوار.کمرش تا شدننه جان 

حاال اسد من :میدانست چه ضربه کاري اي به ننه جان وارد کرده با همان لحن پر قر و فرش ادامه داد

میخواست به این دختره حالی کند که اگر فامیل مادري اش همه از دم رگ غیرتشان را زده اند فامیل 

ش تا جان در بدن دارند غیرت و مرام دارند و نمیگذارند او هم مثل مادرش مایه آبروریزي پدري ا

  .شود

دختر من مایه آبروریزي :ننه جان دوباره یک پارچه آتش شد و مثل دینامیت یکهو منفجر شد گفت

  .شهربانوي من از گل هم پاك تر بود.آي بیشرفهاي خدا نشناس...شده

همه میدانیم که کریم خان عاشق شهربانو ...بله:لحن بسیاري بدي گفت مهوش دست به کمر زد و با

  .بود و ترتیبی داد که شوهر بیچاره اش را بکشند

اینبار پیش از اینکه ننه مثل دینامیت منفجر شود من از کوره در رفتم و پریدم به آن زن بی حیا و 

  .چشم سفید

چشمانت را ...واال خانه را به آتش میکشمخفه شو حق نداري پشت سر مادر من اینطور صحبت کنی 

  !خیکی بیشعور کفتار...اول برو وضو بگیر بعد اسم مادرم را به زبان بیاور...از حدقه در می آورم

  با من بودي؟:مهوش که چشمانش داشت از فرط تعجب و حیرت از کاسه میزد بیرون فریاد زد

منهم با دل و جراتی بی سابقه .قرار استهمسایه هاي فضول جمع شده بودند ببینند جریان از چه 

من و ننه جان باید کفاره بدهیم که ...با تو که نجاست از سر و ریختت میباره...با تو بودم...بله:داد زدم

  .با تو دهان به دهان شده ایم
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برویم :بعد رو به ننه جان که انگار خشکش زده بود و بی رمق ایستاده بود و تن و بدنش میلرزید گفتم

  .ولشان کنی آنقدر میخورند که نفسشان باال نمی آید.زیادي میخورند...نه جانن

و اینبار من دست ننه جان را گرفتم و با خودم کشیدم و از میان چند نفري که با کنجکاوي دورمان 

داشت به پسرش فحش میداد و بد و بیراه .صداي مهوش هنوز بلند بود.حقله زده بودند رد شدیم

  .میگفت

سرش را چند بار تکان داد و .که برگشتیم به ننه جان گفتم من دیگر مدرسه نمیرومبخانه 

گور پدرشان بزار هر چه خواستند ...میگویند قافیه را باخته...اگر نروي میگویند ترسیده...نه:گفت

خودم که اسد ....محل سگ به هیچکدامشان نگذار...تو باید درس بخوانی هر طوري که شده...بگویند

این ...یاد بگیر چطور بر خالف جهت اب شنا کنی.تو نباید زود جا بزنی.دم یقه اش را میگیرمرا دی

مردم چشم ندارند رو سفیدي و موفقیت دیگران را ببینند آنقدر پشت سر هم صفحه بگذارند که 

  .جانشان در بیاید

سند ما خوب هستیم هما حرفهایی که اغلب توي نامه مینوی.دو روز بعد نامه اي به دایی جمال نوشتم

و ننه جان زحمت میکشد و من درس میخوانم و همیشه به یادتان هستم و دو سه سطري که دایی 

در پایان هم سالم برسانید .جانم را قسم دادم که در نامه بعدي از مادرم هم بنویسد و بیخبرم نگذارد

  !و دعاي خیر

به شهر میرفتند نامه را دادم به آنها که برایم چند روز پاکت نامه پیشم ماند تا روزي که الهه و مادرش 

  .پست کنند

گلنسا وقتی ماجرا را شنید .نیمه کبود صورتم رفته رفته رنگ باز میکرد و به شکل عادي برمیگشت

ننه جان عاقبت اسد را که از چرا .کلی دل به حالم سوزاند و مادرش کلی براي مظلومیت من گریه کرد

دماغش را سوزاند و بقول خودش طوري که خودش را زرد کرده و  برمیگشت گیر آورد و حسابی

  .من خاطر سارا را خیلی میخواهم و هیچ خوش ندارم توي کالس بنشیند ور دست نامحرم:گفته

هر وقت تو را جز آدمیزاد به !تو به ریش پدرت خندیدي:ننه جان هم مالحظه اش را نکرده و گفته

حاال هیچ به ریخت و شمایلت نمیخوره که .ا و اطوارها در بیاورحساب آوردند خاطرخواهی کن و این اد

آخرین بارت باشد که تو !بس که با گاوها سر و کار داري شدي یکی از همانها.خاطر سارا مرا بخواهی

  .یکبار دیگر تکرار شود مادرت را سیاهپوش میکنم.گوش دخترم زدي

خودش پیش میرفت و گاوها پشت .بود ننه جان میگفت اسد وقتی میرفت راه رفتنش را گم کرده

  .سرش ماما میکردند

گل نسا هم وقتی شنید تشت ظرفهاي .توي دلم گفتم اسد هم آدم است که مرا بخواهد.دلم خنک شد

  .اسد هم آدم است:شسته را گذاشت روي سرش و با غیظ گفت



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

82

  .هر دو خندیدیم

هر چقدر .ه کسی تو را از من دزدیددر یکی از همان شبهاي زمستانی خواب دیدم ک!یادش بخیر نازلی

وقتی از خواب پریدم صورتم خیس عرق بود و براستی .گریه کردم و التماس کردم تو را بمن برنگرداند

تو را که دیدم زیر پتو توي بستر من خوابیده اي نفس راحتی کشیدم و محکم تو را بغل .گریه میکردم

  .نمیگذارم...بگیرد نمیگذارم کسی تو را از من:زدم و با هق هق گفتم

  .صداي خرناس ننه جان و سکوت نیمه شب دوباره آرامم کرد اما دیگر خوابم نبرد

  .صبح روز بعد سرکالس مدام چرت میزدم و با فریاد آقاي بهروزیان میپریدم باال

  .اگر میخواهی چرت بزنی بهتر است بروي خانه خودت.خانم سارا احسانی اینجا کالس درس است-

چشمانم را بیش از حد گشاد میکردم تا بلکه آن خواب لعتنی از سرم .دیگر چرت نمیزنم چشم آقا -

توي همان چرت کوتاه .دوباره رفتم توي چرت.پلکهایم عجیب سنگین بودند.بپرد اما دست خودم نبود

جیغ زنان از خواب پریدم .خواب دیدم آنوش قورباغه پهن و بزرگی را گرفته و پرت کرده روي صورتم

پدرت را در می !اي حرامزاده کثیف:ی آنکه بفهمم چنگ انداختم توي صورت آنوش و گفتمو ب

  ...پدر خونخوارت را...آورم

  ساکت میشوي یا نه؟:دستی با قدرت هر چه تمامتر بر دستهایم چسبید و فریاد زد

د و آنوش آقاي بهروزیان با چهره اي عصبی و برافروخته پیش رویم ایستاده بو.چشمهایم را باز کردم

یاد آن قورباغه پهن و بیریخت افتادم آه خداي .را دیدم که با سر و رویی آشفته نفس نفس میزد

  !داشتم خواب میدیدم!من

تو نظم کالس ...برو از کالس بیرون:آقاي بهروزیان بطرف در خروجی اشاره کرد و با خشم و فریاد گفت

  .را بهم ریختی

شک نداشتم این صداي آنوش بود که با لحن التماس آلودي رو .سر بزیر و خاموش آرام از جا برخاستم

  .ولی بیرون هوا خیلی سرد است:به آقا معلم گفت

تو که هنوز ایستادي ...خواب از سرش میپرد!بهتر:آقاي بهروزیان با تحکم و جدیت تمام گفت

  .زودتر برو بیرون...سارا

بخار گرمی که از دهانم بیرون میزد زل زدم و روي ایوان مدرسه ایستادم و به .یک روز سرد بارانی بود

دستهایم را توي جیبهایی که .فکر کردم آن از خواب آشفته دیشب اینهم از خواب امروز سر کالس

بردمشان جلوي دهانم و هاي بلندي !کرخ بودند و بی حس.هر دو سر خوردند پایین.نبود فرو کردم

شنیدم که داشت به کالس اولیها دیکته  صداي آقاي بهروزیان را.کردم و در خودم جمع شدم

زانوانم میلرزید .نوك پاهایم از سرما سست شده بود و گز گز میکرد.سرم را چسباندم به دیوار.میگفت
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صداي خشمگین آقاي بهروزیان را شنیدم که سر کسی فریاد .و دماغم از شدت سرما میسوخت

  .اي شوخی و شیطنت و بازیگوشی نیستچند بار تذکر بدهم کالس درس ج!برو از کالس بیرون:کشید

مستقیم .در کالس باز شد و آنوش را دیدم که پالتویش را انداخته بود روي شانه و از کالس آمد بیرون

  .بطرف من آمد چشم در چشم من دوخت و من با لجبازي سرم را پایین انداختم

  هوا خیلی سرد است اینطور نیست؟-

خواب چی میدیدي که چنگ انداختی به صورت من؟و با تمسخر :جواب ندادم مکثی کرد ودوباره گفت

  .خندید

سکوت مرا که دید سنگ جلوي پایش را پرت کرد توي حیاط بعد دوباره نگاهی بمن انداخت و آهسته 

  !اگر سردت است پالتویم را بپوش:و مهربان گفت

از روي .دادممن هنوز چشمانم به زمین بود و خشک و بیتفاوت هیچ واکنشی از خودم نشان ن

تا پایان زنگ من و لو .استیصال نفسش را فوت کرد بیرون ایستاد کنارم و سرش را چسباند به دیوار

  .بی آنکه کالمی بینمان رد و بدل شود در همان حال ایستادیم و از سرما میلرزیدیم

خت و به زنگ تفریح الهه و فوزیه با آب و تاب برایم تعریف کردند که چطور آنوش موشک کاغذي سا

هوا فرستاد و چطور آن موشک کاغذي صاف خورد تخت پیشانی آقاي بهرزویان که داشت به کالس 

  !اولیها دیکته میگفت بعد با شهامت بلند شد و گفت من بودم

رفته رفته که به امتحان ثلث دوم نزدیک میشدیم آنوش بطرز شگفت انگیزي درسخوان شد و پشت 

که آقاي بهروزیان از او خواست معلم سومیها شود و در ساعتهاي این بود .ردیف میکرد 20سر هم 

گاهی وقتها .ورزس و نقاشی و تفریح با ما درسها را مرور کند و به قولی اشکالهاي ما را برطرف سازد

  .زیادي خودش را جدي میگرفت و حس خودخواهی اش حسابی گل کرد

  .دستها یاال بگیر باال الهه-

اي که آنوش از درخت انار وسط حیاط مدرسه کنده بود و توي دستش بود الهه وحشت زده به ترکه 

  .منکه درست جواب دادم:نگاه میکرد و با رنگی پریده و زبان الکن گفت

گفتم .جواب سوال به این راحتی را نتوانستی خوب برسانی !نخیر:آنوش با صالبت و تحکم گفت

  .دستهایت را باال بگیر

تو که راستی راستی معلم نیستی که اینقدر :المت رو به آنوش گفتمبا م.دلم به حال الهه سوخت

  !سخت گرفته اي

بعد رو به الهه که همچنان با رعب و وحشت .کسی از تو نظر نخواست:بهش برخورد و با پرخاش گفت

  !گفتم دستها را بگیر باال زودتر:یک چشمش به ترکه بود و یک چشمش به آنوش با لحن خشنی گفت
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دو ضربه محکم بر کف دستانش زد و با لبخند .میلرزید و دستهایش را گرفته بود باالالهه سراپا 

  .از تو ریاضی میپرسم!حاال نوبت توست:فاتحانه اي رو بمن گفت

صدایش را بلند کرد و .چشمانش را برق شیزنت چراغانی کرده بود.من لج کردم و جوابش را ندادم

  .خوب حاال تو دستهایت را بگیر باال:گفت

وقتی .او که دلش میخواست منهم مثل الهه بترسم و بر خود بلرزم و التماسش کنم که تنبیهم نکند

غرور .پره هاي بینی اش دچار لرزش خفیفی شده بود و میپرید.دستهاي باال رفته مرا دید عصبانی شد

دیگر بزن !پس چرا معطلی؟معلم که جا نمیزند:آمیز نگاهش کردم و با لحن تحریک کننده اي گفتم

  .دستهایم خسته شد

چهره اش .خیهر نگاهم و بعد با یک حرکت عصبی ترکه را از وسط دو نیم کرد و پرت کرد روي زمین

از اینکه تا این حد باعث .از زور خشم و غضب گر گرفته بود و زیر لب با خودش چیزي غرولند میکرد

الهه .نی اش به تمسخر خندیدمعصبانیت و آزار روحی او شده بودم لذت بردم و بیتفاوت به پریشا

  .همچنان دستهایش را بهم میمالید و میگفت کف دستش را انگار با سرب داغ کرده اند

هر وقت زورش بمن نمیرسید عصبانیتش از سر بچه هاي دیگر .از کارهاي آنوش خنده ام میگرفت

یمکتها را بهم ریخت تمام میز و ن.آنروز هم یونس و تقی و جعفر را حسابی گوشمالی داد.خالی میکرد

و همه را مجبور کرد از نو آنها را بچینند اما من گوشه اي ایستاده بودم و با خونسردي به عصبانیت و 

  .خشم و غضبش میخندیدم

کمی ...همین امروز و فردا جواب نامه ات را میگیري:گفت.گلنسا دو برادرش را تمیز شست و اب کشید

  .حوصله کن

پس کی؟االن یک ماهی :ره به ریگهاي شسته و رفته کف رودخانه گفتم؟آهی از ته دل کشیدم و خی

  !حاال که دارد عید میرسد...میشود که منتظر جواب نامه ام

عجله نکن تو که بقول خودت یک ماه انتظار کشیدي دو سه روز هم :گلنسا بازهم با خوش خیالی گفت

  .روش

  ...میترسم...باشد حرفی ندارم اگه دو سه روز:گفتم.سنگی برداشتم و پرت کردم توي اب

نمیخواستم دچار ترس و هراس شوم اما .سایه اسد افتاد توي آب مثل همیشه عصبانی و طلبکار

اسد یک چشمش بمن بود و یک چشمش بتو که زیر .تندي از جا برخاستم و خیره نگاهش کردم.نشد

هش بمن و اسد بودو نگا.گلنسا رختهاي شسته شده را دوباره اب کشید.دکمه هاي ژاکتم بودي

  .صداي بم و کلفت اسد دوباره مو بر تنم سیخ کرد.دهانش مثل یک حفره خالی باز مانده بود

صدایم میلرزید اما نگذاشتم .مگر نگفته بودم حق نداري بروي مدرسه؟و یک گام بمن نزدیک شد-

  .بفهمد تا چه حد ترسیده ام
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  .از او فاصله گرفتم و یک گام.منهم بهت گفته بودم که بتو مربوط نیست-

  !از حاضر جوابی من کفرش باال آمد گلنسا لباسهاي دوبار آب کشیده شده را دوباره صابون میزد

  ....گفتم براي من زبان درازي نکن-

او مثل یک ببر درنده هر لحظه .صدایش بقدري بلند بود که چشمانم را وحشتزده برهم گذاشتم

  .بیشتر از پیش وحشی و سرکش میشد

  ...عروسک لعنتی را هم بنداز دور تو باید یاد بگیري کدبانو باشی نه اینکهآن -

یاد نصیحت ننه جان .دو جفت چشم شوریده و خشمگین پیش رویم بود.چشمهایم را باز کردم

تو که هنوز بلد نیستی :دل و جراتی بخود دادم و گفتم.من نباید برایش تره هم خرد میکردم.افتادم

  .حاال گمشو از سر راه من برو کنار...ق واق نکندمت را تکان بدهی وا

بزور چسبید بتو و .از لحن تند و نفرت آمیز من کمی جا خورد ولی دوباره خودش را پیدا کرد

از خودم مقاومت به خرج دادم اما چون زور و .میخواست هر طوري که هست تو را از من جدا کند

ناچار دندانهایم را بر بازوي راستش فرو .غلبه کند قدرت بازوي او چندین برابر من بود میرفت که من

همچنان که قسمت گاز گرفته .کردم که صداي ناله و آخ و واخش بلند شد و مجبور شد رهایم کند

موهاي بلندت را ...به حسابت میرسم:بازویش را مالش میداد رو به من دندانهایش را بهم فشرد و گفت

  .نکردم مرد نیستماگر اینکار را ...از ته کوتاه میکنم

حاال بگذار زخم بازوهایت خوب شود بعد دوباره برایم شاخ :زبانم را برایش در آوردم و با تمسخر گفتم

  !و شانه بکش

نگاه کینه توزانه اي بسوي گلنسا انداخت که .از زور خشم و نفرت آب دهانش را پرت کرد روي زمین

ابون و لباسهاي شسته ور میرفت اما شش دانگ وانمود میکرد به او اعتنایی ندارد و همچنان با ص

اسد که زخم خورده و عصلی راه افتاد گلنسا فوري لباسها را آب .حواسش به سایه باالي سرش بود

  .صداي قر زدنش تا فاصله اي که من ایستاده بودم بگوش میرسید.کشید و ریخت توي تشت

ب در می افتی یا با اینکه یکهو مثل جن پیش یا با پسر اربا.هیچ به صالح من نیست با تو بیایم بیرون

از این به بد تو ...گوش میکنی سارا:بعد صدایش را بلند کرد و خطاب بمن گفت.رویت ظاهر میشود

  .تنهایی بیا چشمه من هم تنهایی می آیم

اما در آن لحظه دلم گرفته بود و حوصله هیچ بامزه .از قهر و غضب گلنسا همیشه خنده ام میگرفت

نمیدانستم اسد چه از جانم میخواهد؟چرا دست از سرم برنمیدارد و شرش را کم .اي را نداشتمبازي 

دیگر داشت سایه این ترس بر تمام پیکرم .ترس از اسد رفته رفته پایش را در دلم باز میکرد.نمیکند

کم و از ان نگاه زخمی و دریده از آن بازوان قرص و مح.آري از او تا حد مرگ میترسیدم.می افتاد

  .آه خداي من بتو پناه میبرم...تنومند
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دلم نمی آمد دوباره لرزه بر اندام تکیده ننه جانم بیفتد از این رو اتفاق آن روز را توي دلم مسکوت 

  .نگه داشتم و از گلنسا خواستم او هم سکوت کند

که -پایینبین ده باال و .یک روز ابري و کسل کننده بود.پس از آخرین امتحایم به خانه برگشتم

یک فاصله چند صد متري بود که با درختان انبوه راش و توسکا و - مدرسه چسبیده به ده باال بود

هر روز این فاصله را طی میکردم جانم هزار بار باال می آمد و همیشه این مسیر را .ملش پر میشد

  .میدویدم تا زودتر آن را پشت سر بگذارم

جلوي همه دانش آموزان معلمها به پسرش قول داد که در آنروز پدر آنوش به مدرسه آمده بود و 

آنوش نگاه غرور آمیزش را به دیده پدرش .صورت قبولی هر چه را که او بخواهد برایش تهیه کند

  .نه تنها قبول که شاگرد اول میشوم قول میدهم:دوخت و با اعتماد به نفس زیادي گفت

ر نمیکرد رفته رفته احساس کردم سایه اي در حال راه خلوت بود و هیچ موجود زنده اي از آنجا عبو

فکر میکردم از البالي درختها چندین .جرات نکردم به پشت سرم نگاهی بیندازم.تعقیب من است

بر سرعت قدمهایم افزودم و در حالیکه قلبم تند تند میکوبید پیش .جفت چشم براق دنبالم میکنند

باش اما هر لحظه بر تعداد چشمهاي خیالی افزوده آرام باش آرام ...هیچی نیست!خودم گفتم نترس

تا فکر کنم که خیاالتی شده ام دستی از .میشد و سایه اي که تعقیبم میکرد بمن نزدیکتر میگشت

من که هنوز .پشت محکم بر بازوانم چسبید و بی آنکه مجالی براي مقاومت بمن بدهد مرا از جا کند

ا روي دستهاي اسد دیدم که دوان دوان خودش را به اسبی میان زمین و هوا دست و پا میزدم خودم ر

فریاد زنان بر سر وروي اسد مشت میزدم و از او با خواهش و تقال .که کنار بوته هاي انار میرساند

مرا .میخواستم مرا بر زمین بگذارد اما مگر من زورم به آن دستهاي تنومند و عضالت قوي میرسید

سرعت زیاد اسب و دستهاي .ایم را گرفت و اسب را پیش راندروي اسب نشاند و بزور دست و پ

  .قدرتمند او هر گونه مقاومت و تقالیی را از من گرفته بود

خیلی زود ده باال را پشت سر گذاشتیم و توي تاریکی جنگل میان درختان تنومند و تو در تو و انبوه 

او بی آنکه کالمی .توقف شدیمسرعت اسب به تدریج کم و کمتر شد و جایی میان جنگل م.گم شدیم

او که .من گریه میکردم و التماسش میکردم که مرا به ده برگرداند.بر لب بیاورد از اسب مرا پیاده کرد

مرا ضعیف و شکسته دیده بود جسورتر شد و در حالیکه دو دستم را به شاخه درختی میبست با 

یادت ...برایم زبان درازي کردي چقدر.بهت گفته بودم که به حسابت میرسم:لحنی پر کینه گفت

  هست؟

یادم هست ولی :با گریه و عجز و ناتوانی گفتم.در آن لحظه دستهایم را با طناب به درخت بسته بود

  ...قسم میخورم دیگر زبان درازي نکنم
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من باید امروز بهت درس ...نه:گفت.فریاد بلندش رشته کالمم را برید و رعشه بر اندام من انداخت

بعد .ید بهت بفهمانم که من کیستم حتی اگر به دست و پایم بیفتی از تصمیم خودم نمیگذرمبا...بدهم

با چشمانی خیس از اشک نگاهش میکردم و پیش .با سرعت رفت بطرف است و دنبال چیزي گشت

پس بهتر است سربلند محکم ...خودم گفتم ناله ها و التماسهاي من در دل سیاهش اثري نخواهد کرد

یک .دست خودم نبود.داسی توي دستش بود.اشم و بیخودي التماسش نکنم او برگشتو استوار ب

او همچنان که با نگاهی نافذ و پر شرر .لحظه چشمانم از حدقه زدند بیرون و صورتم سرد و کرخ شد

  .سرم را پایین انداخته بودم تا او شاهد خوف و هراسم نباشد.بمن زل زده بود نزدیک آمد

  یروي یا نه؟بازهم به مدرسه م-

سرم را بلند کردم و صاف تیر نگاهم را .این براي من ننگ و ذلت بود که زود تسلیمش شوم و بگویم نه

اما خودم را ...تو میتوانی مرا بکشی...پس چی خیال کردي...میروم:در نگاهش شلیک کردم گفتم

  .نمیبازم و تسلیم تو نمیشوم

آمد و پشت سرم ایستاد و موهاي بلند و طالیی ام را  لبهایش را با حرص و غیظ برهم فشرد و با شتاب

  .اگه قید رفتن به مدرسه را نزنی موهایت را از ته میزنم:توي دستهایش جمع کرد و فریاد زد

صدایم گویی از قعر .قطهر اشکی از زیر پلکهاي بسته ام فرو لغزید پایین.چشمهایم را بر هم گذاشتم

  ...من...من به مدرسه میروم!خوب بزن:صدایم را شنیدم گفتمخودم هم به سختی .چاه بیرون می آمد

این امکان نداشت که !شاید داشتم خواب میدیدم شاید براستی دچار کابوس شده بودم!آه خداي من

شاید خواب نبودم و اسد داشت فقط از من زهر چشم !اسد موهایم را بزد و بریزد پایین

  ...محال ممکن است که!آري.میگرفت

یک لحظه کار را تمام شده انگاشتم لبم را سخت به دندان .اس پشت گردنم را صیقل دادنوك تیز د

حال که میخواست موهایم را بزند پس بهتر که آرام باشم و دم .گزیدم تا مبادا صداي فریادم بلند شود

را  چرا موهایت:موهایم را رها کرد و در حالیکه تند تند نفس میکشید گفت.نزنم اما انگار منصرف شد

  .کوتاه کنم؟بهمین حال اینجا رهایت میکنم تا گرگها و خرسها بیایند سراغت و تکه پاره ات کنند

من هم .لبخندي که زد فهمیدم میخواهد به هر طریقی که شده از من اقرار بگیرد که به مدرسه نمیروم

فسار اسب داس را توي خورجین گذاشت و ا.صاف ایستادم و بدون هیچ تزلزلی خاموش نگاهش کردم

خوب میدانستم .فقط پوزخندي زد و راه افتاد.نگاه پر معنایی بسویم انداخت اما هیچ نگفت.را گرفت

که از مقاومت و ایستادگی من کالفه شده و میرفت خودش را در جایی در همان حوالی پنهان کند و 

ی ظاهر شود و شاهد رعب و وحشت من باید تا وقتی من جانم را در خطر دیدم او در نقش یک ناج

  ...شرط نجاتم را دست کشیدن از درس و مدرسه اعالن کند و آنوقت
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آخ ...لعنت بتو که اینقدر بدذات و پلیدي اگر دستم بهت برسد !آخ لعنت به تو اسد

ببین چطور اشک به چشمانش مینشانند و خوار و ...کجایی؟ببین با دخترت چطور تا میکنند...مادر...

  .حقیرش میکنند

ناي صورتم را شستشو میداد صداي زوزه بادي که البالي درختها میپیچید زهره دلم را آب اشک په

  .حتی از صداي پر کشیدن پرنده ها هم به طرز فجیعی میهراسیدم.میکرد

اسد رفته بود حاال فقط من بودم و سکوت جنگل و خوف و هراسی که هر لحظه بر دلم چنگ می 

حالتم را از دست نداده بودم خوشحال بودم و از طرفی خودم را  از اینکه موهاي بلند و خوش.انداخت

دیگر کار تمام شد یا گرگها به جانم می .که در آن حال و روز میدیدم دچار یاس شدیدي میشدم

چه مصیت دردناکی کاش پیش !آخ.افتند و تکه تکه ام میکنند یا من تسلیم اسد میشوم و میبازم

و هیچ احدي نمیتوانست با زورگویی و قلدري مرا تا حد مرگ  دایی جانم بودم در پناه او بودم

چشمانم را بستم و پیش خودم گفتم حتی اگر گرگها و خرسها بمن حمله ور شوند از او کمک .بترساند

مگر پدرم نبود که سر خودش را به باد داد اما زیر بار ناحق .نباید زیر بار حرف زور بروم...نمیخواهم

یا اینکه گوشه اي می ایستد و شاهد از هم .زرگترین شکست براي اسد استمطمئنم این ب...نرفت

با این فکر اندکی از آن آشفتگی و پریشانی .دریده شدن من میشود یا اینکه مجبور میشود رهایم کند

پیش خودم گفتم اسد است میخواهد مرا بترساند .از دور صداي زوزه گرگ می آمد.خالص شدم

  .م او را صدا بزنم و از او کمک بخواهممیخواهد از ترس جانم اس

ساعتی گذشت سست و بیحال چشمانم داشت روي هم میافتاد که با شنیدن صداي شلیک گلوله 

با .پریدم باال باالي سرم چندین پرنده با سر و صداي زیاد از بین شاخه ها پر کشیدند بطرف آسمان

  ...ند نجاتم میدهندوقتی مرا اینجا ببین!چه خوب.شکارچیها هستند:خودم گفتم

  .چشمانم به دور دستها خیره ماند تا شکارچیها از راه برسند و مرا از آن وضعیت خالص کنند

اما ...چه آهوي نازنینی را پراندي:کسی به دیگري گفت.خیلی زود صداي پا و گفت و گو به گوشم خورد

  ...عیبی ندارد براي بار اول بد نبود

دفعه بعد شکارش میکنم :گفت.بود صداي جوان و پر نشاط تري داشتدیگري که مخاطب قرار گرفته 

  .نمیگذارم تیرم خطا برود

ناراحت نشو پسرم شکار هم براي خودش آداب و رسومی :صاحب صداي اول خنده اي کرد و گفت

  ...داره که باید یک به یک آنها را بیاموزي

آه .آن پدر و پسر را میشناختممن صداي .این صداها به گوشم آشنا بود.چشمانم سیاهی میرفت

اما هر چه .خداي من باید فرار کنم باید خودم را جایی پنهان کنم و تا آنها مرا در این وضعیت نبینند
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توي دلم خدا خدا میکردم مرا .تقال کردم نتوانستم دستهایم را از شر آن گره سفت و محکم رها کنم

  .ش اشکهایم را گرفته بودمسرم را گرفته بودم پایین و سخت جلوي ریز.نبینند

آدم ...تو هم میبینی پدر:صداي آنوش بود که لحظه اي پر هیجان و شگفت زده رو به پدرش گفت

  !است

آدمی که به درخت بسته شده :پدرش که مسیر نگاه پسرش را دنبال کرده بود با لحن مطمئنی گفت

  ...است

چه آدم :یکتر میشدند پدر گفتصداي قدمهاي تندشان را شنیدم که هر لحظه نزدیکتر و نزد

  !کوچولویی

  .و بی درنگ جلوتر از پدرش بسمت من دوید!ساراست:آنوش گفت

در ان لحظه حالت پرنده اي بال و پر شکسته را داشتم که از عجز و ناتوانی خودش خسته و بیرمق از 

ضم را فرو دادم و بغ.آنوش با چشمانی متحیر و مات روبرویم ایستاد و آرام صدایم زد.نفس افتاده بود

عاقبت بخودش آمد و با حالت بهتی .لحظه اي هر دو بهم خیره ماندیم.بی آنکه بخواهم نگاهش کردم

  راستی خودت هستی؟اینجا چه میکنی؟کی دستهایت را بسته؟:که در نگاهش بود گفت

خنده !استاینکه همان دخترك :حاال پدرش هم کنارش ایستاده بود و شگفت زده نگاهم میکرد گفت

کی تو را بسته دختر؟آنوش رو به پدرش با حالتی جنگجویانه :تمسخر آمیزي سر داد و گفت

  .میبینی که به کمک ما احتیاج دارد!دستش ننداز پدر:گفت

  .ولش کن البد کار بدي کرده:ارباب زیر گردنش را خاراند بیتفاوت گفت

آنگاه .ت آمیزي به پدرش انداختآنوش دستهایش را از شدت خشم مشت کرد و نگاه تند و مالم

رو به آنوش که سعی داشت .از خنده هاي خونسردانه ارباب تمام تنم از خشم گر گرفته بود.بطرفم امد

فقط از اینجا .الزم نکرده نجاتم بدهید...ولم کن:گره طناب را باز کند با حالتی سرکش و عصبی گفتم

  .بروید

ارباب .از دستانم را باز کرده بود و رفت سراغ گره دیگرآنوش بی توجه به حالت تدافعی من گره یکی 

دستهایم را باز دیدم آنوش را هل .بی اعتنا و خونسرد آدامس میجوید و پشت سر هم پوزخند میزد

  .متنفرم...بدم می آید...از شما بیزارم...برو گمشو:دادم به عقب و فریاد زدم

هی :با لحن تندي گفت.د و فقط تماشا کندارباب انگار دیگر نتوانست ساکت و بی تفاوت بایست

بهت یاد ندادند از کسی که بهت کمک کرده تشکر کنی؟چرا مثل ماده سگ بخودت میپیچی و !دختر

  غرولند میکنی؟

  ...شما هیچی نگویید پدر:آنوش که ساکت مانده بود دستش را باال آورد و رو به پدرش گفت
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آنوش دوباره گامی بطرف .را انداخت روي شانه اش او نگاهش به آنوش و بعد بمن انداخت و تفنگش

من سارا را .پدر شما بروید:آنوش رو به پدرش گفت.حالت خوب است؟جواب ندادم:من برداشت و گفت

  .همراهی میکنم تا به ده برگردد

خیلی خوب :میان خنده هاي بلندش گفت.خنده اي که بنظرم خیلی وقیح آمد.پدرش قاه قاه خندید

  .مراهی اش کنمن میروم تو ه

با وجودیکه از خدایم بود کسی همراهی ام کند تا از شر اسد در امان بمانم اما در جواب ارباب با لحن 

فکر کردید از ...الزم نکرده این پسر انترتان را هم بردارید و با خود ببرید!هی :دندان شکنی گفتم

  ترس شغال به گرگها پناه می آورم؟

پدر خواهش :اما آنوش با لحن مالیم و آرامی رو به پدرش گفت.ي بگویدارباب براق شد و خواست چیز

  .شما پیش بروید ما هم عقبتان می آییم.میکنم سارا را ببخشید

آنگاه آنوش رو به من که به دور شدن پدرش .ارباب دست مشت کرده اش را رها کرد پایین و راه افتاد

زودتر از همه جا تاریک میشود شب از راه برسد جنگل ...بیا برویم سارا:چشم دوخته بودم آرام گفت

  .اینجا خطرناك میشود

خنده اي .میدانست از روي کله شقی دارم با او لجبازي میکنم.من چسبیده بودم بزمین تکان نخوردم

  به عمرم دختري لجبازتر از تو ندیدم ببینم ننه ات خبر دارد که تو اینجا هستی؟:و گفت

تیز که نگاهش کردم با دست .میدانست با چه ترفندي مرا از جا بکند آنقدر زیرك و باهوش بود که

من چه دختر .آخ بیچاره ننه جان البد تا حاال از دل نگرانی و دلشوره تمام کرده.بمن اعالن رفتن کرد

  .الهی که جز جیگر بگیري اسد.تقصیر من نبود تقصیر اسد جوانمرگ شده است...بیخیالی هستم

گاهی نیم نگاهی بمن می انداخت سکوت مرا که دید .ر کنار من گام برمیداشت آنوش آرام و آهسته د

  .لبخند میزد و به آسمان باالي سرش چشم میدوخت

  نگفتی چطور سر از جنگل در آوردي؟کسی دستهاي تو را به درخت بست؟...سارا-

  !بتو مربوط نیست-

کی تا به پدرم بگویم پدرش را در  فقط کافیست بگویی...من میتوانم کمکت کنم!مربوط میشود...چرا-

  .بیاورد

غرورم بمن اجازه نمیداد .اسم اسد هر بار تا نوك زبانم می آمد ولی هر دفعه نوك زبانم را گاز میگرفتم

هوا رفته رفته سردتر میشد و غروب سایه سنگین خودش را سر جنگل .پیش او از کسی شکایت کنم

آخر چرا اینقدر کله شقی؟با خودت :بانی شد و گفتآنوش سکوت و تردید مرا که دید عص.میکشید

  .هم لجبازي میکنی؟بخدا من میتوانم کمکت کنم

  هنوز یادم نرفته چطور میخواستی میان دست و پاي گاوها له ام کنی...من به کمک تو احتیاج ندارم-



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

91

وها باباجان چندبار بگویم ماجراي گا:دست مشت کرده اش را کوبید کف دست دیگرش و عصبی گفت

  .بمن چه که کی دستهاي تو را بسته به درخت وسط جنگل...اصال بدرك.تقصیر من نبود

با خودم گفتم اسد .چند لحظه هر دو در سکوت پیش رفتیم حتی نگاهی هم به یکدیگر نینداختیم

االن کجاست؟آیا پنهانی تعقیبمان میکند و میبیند که من دارم با پسر ارباب به ده برمیگردم؟به عقب 

  .آنوش هم ایستاد و نگاهش را به نگاه من به پرواز در آورد.گشتم شاید جایی همین نزدیکیها بودبر

  کسی تعقیبمان میکند؟...سارا-

عاصی و غضبناك نفسش را یک جا فوت کرد بیرون وقتی راه افتادم دنبالم دوید و .جواب ندادم

  ...هر چه دلت خواست لج کن خودت لطمه میبینی:گفت

تو ...چندبار بگویم بتو مربوط نیست:مانطور که خشمگین و با تغیر نگاهش میکردم گفتمایستادم و ه

کی من هستی که فکر میکنی بهت مربوط میشود؟ترجیح میدادم طعمه گرگها شوم اما با تو یکی هم 

  !قدم نشوم

د کمی بع.از روي استیصال چنگی بر موهاي سیاه و خوش حالتش انداخت و بادي به لپهایش انداخت

  !همین...من نمیخواهم آسیبی بهت برسد ...من:آشفته و با لکنت گفت

شاید به عمد سرعت .لحظه اي خیره نگاهش کردم و بعد بی آنکه حرف دیگري بزنم راه افتادم

تا جایی که .من بی آنکه لحظه اي برگردم و نگاهش کنم براه خودم ادامه دادم.قدمهایش را کم کرد

آنوش را .سریع به عقب برگشت.ه اسیر سکوت دهشتناك جنگل شده املحظه اي احساس کردم دوبار

تا چشم کار میکرد سیاهی بود و سکوت .چرخی دور خودم زدم.ارباب هم پیش روي من نبود.ندیدم

خودم را مالمت کردم که .دوباره سایه هاي ترس بر پیکر خسته و دردمندم افتاد.سهمناك و بی پایان

آخ نکند راه را گم .آنوش را عصبانی کردم و باعث شدم تنهایم بگذارد چرا با زبان تلخ و گزنده ام

  ...کرده باشم

فریاد زدم .دست خودم نبود دیگر غروري نمانده بود که لجبازي کنم.داشتم به گریه می افتادم

چند بار آنوش را صدا .صدایم در تمام جنگل پیچید و دوباره بسوي خودم بازتاب شد...آنوش

ناامید میشدم که آنوش از پشت درخت توسکا سرش را آورد بیرون و خنده کنان  دیگر داشتم.زدم

  چیه ترسیدي؟:گفت

اول خوشحال از اینکه او رهایم نکرده بود با اشتیاق گامی بسویش برداشتم و با لحنی معصومانه 

  تو اینجایی؟:گفتم

  نه؟مثل اینکه خیلی ترسیدي ...آره:در حالیکه بسویم می آمد لبخند زنان گفت

از اینکه میدیدم خیلی راحت با غرورم و احساسم بازي میشود ناگهان .هر دو چشمم پر اب شده بود

  .بغض فرو خورده ام طغیان کرد و به هق هق افتادم
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نمیدانم چه گناهی کرده ام که از روزي که پا گذاشته ام !همین را میخواستی مگر نه...ترسیدم...آره-

یا باید با تو کلنجار بروم یا اینکه از ترس اسد که نمیدانم چه از .دماینجا یک روز خوش به خود ندی

  .بعد دستهایم را روي صورتم گرفتم و زار زار گریه کردم.جانم میخواهد هر روز زهر ترك شوم

گفتی :پرسید.اما تن صدایش شگفت زده و متحیر بود.نگاهش را نمیدیدم.نزدیک من رسیده بود

  به جنگل آورد و دستهایت را به درخت بست؟ اسد؟ببینم امروز اسد تو را

  .آره کار اسد بود:گفتم.صداي خفیفی از میان پرده هاي تو در توي بغض گلویم زد بیرون

  چرا؟:فریاد زد

  ...بخدا نمیدانم...نمیدانم:صدایم را بلند کردم و گفتم

فهمیدم دمار از حاال که .خیلی خوب گریه نکن دیگر :انگار دلش بحالم سوخت با لحن آرامی گفت

بعد سعی کرد دستهایم را از روي صورتم کنار بزند که من مانع شدم و در حالیکه .روزگارش در میاورم

  ...چه از جانم میخواهی...راحتم بگذار ...ولم کن:به سمتی میدویدم فریاد زدم

خیلی زود ...نکنلجبازي ...راه را گم میکنیم...از آن طرف نرو سارا:او پشت سرم دوید و هشدار داد که

  ...سارا...سارا...اینجا تاریک میشود

از دست مادرم که .دلم از دست همه پر بود.و من بی توجه به هشدارهاي او پیش میرفتم و میگریستم

از دست دایی جانم که مرا بیخبر از مادرم .که دیگر مادر من نیست...میگفت دیگر مرا نمیخواهد

  .تمام عالم و آدم دل خون و ناراحت بودم از دست آنوش و اسد و...گذاشته بود

  .آنوش خودش را بمن رساند و کنارم قدم برداشت

اکر ...گوش کن...پدرم هم پیدایش نیست سارا...بخدا داري اشتباه میروي ما راه را گم کرده ایم...سارا-

  ...با تو هستم سارا...شب شود دیگر امیدي نیست

ایستادم مقابلش و چشم به چشمش دوختم و .المت آمیز ادا کردبا تو هستم سارا را با صداي بلند و م

میخواهم گرگها مرا از هم ...میخواهم گم و گور شوم...من میخواهم راه را عوضی بروم:گفتم

دنبال من نیا ...تو راه درست را بگیر و برو.بتو ربطی ندارد...اصال میخواهم غذاي خرسها شوم...بدرند

  .دنبال من نیا...میفهمی...

دنبال من نیا را فریاد زدم اما آنوش رهایم نمیکرد پابه پاي من قدم برمیداشت و مرتب تذکر میداد که 

اشتباه میرویم ولی من گوشم به این حرفها بدهکار نبود به راستی دلم میخواست گم شوم و دست 

اینکه میمردم  بعد از.دلم میخواست آنقدر میرفتم که از پا می افتادم و میمردم...کسی به من نرسد

خون گریه .مهم نبود گرگها از تن و بدنم سیر بخورند یا اینکه خرسهاي وحشی جنگل عروسی بگیرند

فکر میکردم من یک موجود اضافی ام یک موجود طفیلی و سربار حتی اگر گم و گور هم .میکردم
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میکرد که  فقط شاید ننه جان بیچاره بر سرش میکوبید و زاري.میشدم آب از آب تکان نمیخورد

  .عروسک شهربانو ازدست رفت...وویی ...دخترم پر پر شد!وویی

البد وقتی .البد دیگر نمیتوانست کمر خمیده اش را صاف کند.آخ بیچاره ننه جان دلم بحالش سوخت

  ...شبها گرسنه سر بر بالین میگذارد بیاد شکم خالی من میفتد و زار زار گریه میکند

قدر از مسیر اصلی دور شده ایم؟ببین هوا هم تاریک شده ما گم شده خسته نشدي؟میدانی چ...سارا-

  .ایم

او هم مقابل من روي زمین دو .قلبم سنگین بود و میسوخت.خسته و نفس بریده روي زمین ولو شدم

حالت خوب ...سارا:آرام و به نجوا گفت.چشمان کاوشگرش در نگاه من سایه انداخته بود.زانو نشست

  نیست؟

او آنقدر منتظر ماند و سکوت کرد تا اینکه شب شد و .ترکید و صداي گریه ام بلند شددوباره بغضم 

  .من هم دیگر براي گریه اشم کم آوردم

من و آنوش هر دو پس از پرسه هاي بی پایان خسته و درمانده گوشه اي نشستیم و !یادش بخیر نازلی

ه گرگان و شغاالن گاهی از دور و شب بود و سکوت و زوز.از سر استیصال و درماندگی بهم زل زدیم

  .گاهی از نزدیک به گوشمان میرسید

آنوش با تفنگی که همراهش بود دوبار شلیک کرد شاید پدرش صداي شلیکها را بشنود و پیدایمان 

آنوش ساکت و دمق روبرویم ایستاده و .من گرسنه بودم و از شدت سرما ضعف کرده بودم.کند

از اینجا که :وقتی خواستم پالتو را پس بزنم با لحن گرفته اي گفت.دپالتویش را روي شانه هایم کشی

  .زنده رفتیم بیرون به قهر و کینه خودت ادامه بده اما اینجا من و تو پناه همدیگر هستیم

از گوشه چشم نگاهش کردم و توي دلم از اینکه او را هم دربدر و گمراه کرده بودم خودم را سرزنش 

ان سیاه و نافذ آنوش بود که میدرخشید و گاهی روي چشمان من مات در آن تاریکی چشم.کردم

ساعتی بعد آنوش کمی هیزم فراهم کرد و با کبریتی که همراهش بود به سختی توانست آتشی .میماند

  .نمیدانستیم چه وقت از شب را سپري میکنیم اما در هراس کشنده اي دست و پا میزدیم.بیافروزد

  ست؟تو گرسنه ات نی:آنوش گفت

  .نه:به ارامی گفتم.نگاهش کردم شعله هاي آتش روي چهره اش رقصی از سایه و نور به پا کرده بود

هر شب اینموقع توي باغمان بره اي رادرسته به .ولی من خیلی گرسنه هستم:سرفه اي کرد و گفت

  .سیخ میکشیم و روي آتش میگیریم

وي آب خیس میکردیم و به زحمت از گلو به من بیاد شبهایی افتادم که نان بیات چند روز پیش را ت

بیچاره ننه جان نان سفت و سخت را نمیتوانست بجود و میگفت ناهار زیاد خوردم .پایین میفرستادیم

  .در حالیکه سر سفره ناهار هم تخم مرغ آب پز خودش را جلوي من گذاشته بود.و سیر سیرم
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چند سال داري؟سکوت کردم و با بیتفاوتی فقط  تو...سارا:گفت.آنوش با ترکه اي هیزمها را جابجا کرد

  .لبخند نمکینی گوشه صورتش را چال انداخت.نگاهش کردم

تو باید نه سال داشته .راستش تمام کالسها را سه سال سه سال طی کردم.سال دارم 13من -

  ...ببینم چرا آمدي اینجا؟شنیدم توي تهران بزرگ شدي پس...باشی

  .زیاد حرف میزنی آنوش حوصله ندارم:خشکی گفتمپریدم وسط حرفش و با لحن 

اینطوري .پس میخواهی فقط سکوت کنیم و بهم زل بزنیم:بی آنکه دلخور شود خنده اي کرد و گفت

  .که خیلی لحظه ها سخت میگذرند

این دلیل نمیشود :میدانستم حق با اوست و حرفش منطقی است با اینحال لب به انکار گشودم و گفتم

  .جیهاي تو گوش بدهمکه من به ورا

راستی چه موهاي ...تو دختر خیلی عجیبی هستی :خنده اي کرد و شانه هایش را باال انداخت و گفت

  .هیچوقت کوتاهشان نکن.مثل شاخه هاي طالیی انگور میماند...بلند و قشنگی داري

  .من نباش فضول موهاي:از تشبیهی که کرده بود توي دلم خندیدم اما با لحن سرد و بی مهري گفتم

چون نگاه پر غضب مرا خیره به خودش .خودش خندید.دندانهاش را بیرون داد و لحن مرا تقلید کرد

  !زهرمار:دید ساکت شد و خودش به خودش گفت

تا حاال کجاها را که پی من نگشته بود از در خانه گلنسا بگیر تا در .من بیشتر دل نگران ننه جان بودم

چه شب بدي را پشت سر میگذارد؟همش .ز همه جا کوتاه استدستش ا!طفلی.خانه عمه سلیمه

  .در کنار پسر ارباب اربابی که قاتل پدرم است.تقصیر من است که االن اینجا هستم!تقصیر من است

سارا :ناگهان و بی مقدمه پرسید.آنوش سرش را تکیه داده بود به تنه درخت و صاف نگاهم میکرد

  نگفتی چرا از من بدت می آید؟

  .بدم نمی آید میخواهم سر به تنت نباشد:و بیدرنگ گفتمتند 

خوب حاال چرا میخواهی :گفت.چشمانش فراخ شدند و در ان تاریکی مثل دو فانوس شعله کشیدند

  ...سر به تنم باشد؟از همان اولین روزي که من و تو همدیگر را دیدیم برویم خنجر کشیدي و 

  .اینکه تو پسر قاتل پدرم هستی براي:نگذاشتم به حرفهایش ادامه بدهد گفتم

  .قاتل پدرت؟سردر نمی آورم:تیز نگاهم کرد و گفت

پدر تو بخاطر اینکه از برادران بزرگترش جلو بزند ارباب !باید هم سردر نیاوري:پوزخندي زدم و گفتم

  .شود پدر مرا کشت پدري که فقط نخواست زیر بار ظلم برود و جلوي ناحق و ستم سر تسلیم خم کند

من باور نمیکنم پدرم کسی را کشته باشد چون هر بار که با :سکوت خیره به شعله هاي آتش گفت در

هم شکار میرویم دستش میلرزد وقتی میخواهد به سمت شکار شلیک کند چه برسد به اینکه 

  .بخواهد بسوي آدم تیر بیندازد
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حاال گیرم پدرم قاتل :پرسیدکمی بعد دوباره .اظهاري نظري نکردم و پالتو را روي شانه هایم کشیدم

  پدر تو باشد این موضوع چه دخلی بمن دارد؟

ندارد؟پدرم وقتی کشته شد من هنوز به دنیا نیامده بودم من حتی یک لحظه کوتاه هم پدرم را -

اگر پدرم زنده بود من حاال با این .بارها و بارها توي خواب دنبالش گشتم و پیدایش نکردم.ندیدم

اگر پدرت پدرم را نمیکشت منهم مثل تو و مثل بچه هاي دیگر .رها نشده بودم وضعیت تو دل جنگل

پس قاتل بودن ...حاال میفهمی کشته شدن پدرم بمن ربط پیدا میکند...کنار خانواده ام زندگی میکردم

  .پدرت هم بتو مربوط میشود

این بابت خیلی  از:لحظه اي گیج و منگ و خیره نگاهم کرد و بعد سري تکان و داد به نرمی گفت

سپس گوشه لبش را به دندان گرفت و حرفش را نیمه ...اگر راستی پدرم قاتل پدر تو باشد!متاسفم

و یکباره در سکوت مطلق فرو رفت و نگاهش در میان شعله هاي سرخ و آبی به آتش .تمام گذاشت

گینی میگذشت و انگار زمان به سن.وقتی او حرف نمیزد انگار منهم حوصله ام سر میرفت.کشیده شد

آنوقت که حرفی میزدي غر !به جهنم عذاب بکش:توي دلم گفتم.یا اینکه بطور کامل متوقف شده بود

  ...میزدي که چقدر وراجی میکنی و حاال

دلم از .دستهایش را فرو برد توي جیب شلوارش و چند قدمی از من فاصله گرفت.یکهو از جا بلند شد

با این حال سخت جلوي خودم را گرفتم تا .به تپش افتادهراس و وحشت تنهایی درون سینه ام 

  .نپرسم کجا میروي و خواهش نکنم از من دور نشو

سرگشته و .چشمانم تا آنجا که میتوانست تعقیبش کرد و ناگهان او را در میان تاریکی گم کردم

ر به آشفته آهسته به نحوي که فقط خودم میشنیدم گفتم برگرد آنوش درست است که میخواهم س

تنت نباشد اما االن به وجودن احتیاج دارم تو تنها پناه من هستی تنها کسی هستی که در این جنگل 

آه خداي ...وحشی پا به پاي من سکوت و ترس را تجربه میکنی و چشم امید به رهایی و نجات داري

  !من

نتوانستم .زل زده بود دوباره برگشت نتوانستم جلوي نگاهم را بگیرم که گستاخانه و با اشتیاق به او

وقتی این را شنید و نگاه معصوم مرا .خواهش میکنم تنهایم نذار!زبانم را مهار کنم و نپرسم کجا رفتی

  .دید لبخندي زد و کنارم نشست

آنگاه ...رفتم ببینم این طرفها چیزي پیدا میشود من و تو بخوریم دیدم نه...بجاي دوري نرفته بودم-

ناباورانه و بهت .دلم به رحم آمد و نیمی از پالتو را بطرفش گرفتم.یش کشیدگوشه پالتو را روي زانو

بیرون از این جنگل من وتو با هم :زده نگاهم کرد و تا خواست چیزي بگوید پیش دستی کردم و گفتم

  .دشمن جانی هستیم اما اینجا مجبوریم با هم دوست باشیم و همدیگر را تحمل کنیم
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در آن موقعیت .کاش همیشه توي جنگل بودیم:طرف من کشید و گفتلبخند زد و کمی خودش را ب

  .هم روي مرا پوشاند و هم روي آنوش را.پالتو به اندازه چند پتو قد کشیده بود

هر چه از شب میگذشت خوف و هراس به تدریج در دل ما شدت میگرفت و دیگر با شنیدن 

وسال کم خوشحال بودیم از اینکه همدیگر در آن سن .کوچکترین صدایی میپریدیم و بهم زل میزدیم

از جنگل که خالص شدیم میدهم پدري از اسد در بیاورند که :آنوش میگفت.را در کنار هم داریم

  !حاال میبینی...دستور میدهم اسد را ببندند به چوب و فلک و آنقدر بزنند تا بیجان بیفتد!دیدنی

تصور انتقامگیري آنوش لذت شیرینی ته دلم  چشمان وحشی و شوریده اسد مقابل دیدگانم بود و از

نمیدانم شاید شب از نیمه گذشته بود که هر دو از شدت گرسنگی و سرما و خستگی .را میلرزاند

آنوش خمیازه اي کشید و سست و بیحال .چشمانمان سنگین شده بود و داشت بر هم می افتاد 

  .فتدتو بخواب سارا من بیدار میمانم و مراقبم اتفاقی نی:گفت

  چطور میتوانی بیدار بمانی؟:رو به شعله هاي بی رمق آتش که کم کم رو به خاموشی میرفت گفتم

زمانم زیادي نگذشت که .تا چانه رفتم زیر پالتو.اینطوري خندید:دست گذاشت زیر چانه اش و گفت

رد خوابم چشمانم روي هم افتاد و با وجود ترسی که از ناامنی و خطراتی که هر لحظه تهدیدمان میک

  .برد

نیمه هاي شب که از شدت سرما از خواب بیدار شدم آنوش را دیدم که گردنش خم شده روي سینه 

در کمال تعجب دیدم پالتو را روي من کشیده و خودش بدون هیچ پوششی در آن .اش و خوابش برده

اطرافم آتش خاموش شده بود و من بی آنکه جرات کنم نگاهی به سیاهی .سرما خوابش برده است

بیندازم چشمهایم را روي هم گذاشتم و سعی کردم دوباره خوابم ببرد اما هر چه تالش کردم بی فایده 

داشتم نیمی از پالتو را دوباره روي آنوش میکشیدم که صداي نعره یک خرس از همان حوالی به .بود

اي بزرگی را در  در لحظه اول مثل برق گرفته ها بی حرکت ماندم و بعد که خرس قهوه.گوشم رسید

نزدیک خودمان دیدم که هر لحظه بما نزدیکتر میشود و پوزه اش را بر زمین میمالد نزدیک بود از 

آرام و لرزان در حالیکه .اولین فکري که به مغزم رسید بیدار کردن آنوش بود.ترس قالب تهی کنم

کش و قوسی رفت و در  آنوش.آنوش را تکان میدادم چشمانم لحظه اي خرس قهوه اي را رها نمیکرد

  چیه سارا؟دستشویی داري؟:حالیکه چشمهایش را به سختی از هم گشود گفت

و با دست ...خرس را میبینی....خِ ...میبینی!هیس:انگشتم را گذاشتم روي دماغم و با زبان بریده گفتم

به سریع چسبید .چشمانش فراخ شده بود.خواب به کلی از سر آنوش پرید.بطرف خرس اشاره کردم

  ...بیا پشت سرم قایم شو...نترس سارا:تفنگ شکاري اش و آرام رو به من گفت
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خرس قهوه اي نعره بلندي کشید و روي دو پاي خودش .میترسیدم حرکتی به خودم بدهم

با اینحال در نقش یک مرد بخوبی ظاهر خودش را حفظ .آنوش هم رعشه بر اندامش افتاده بود.ایستاد

  .کرده بود

یک لحظه احساس کردم ...گفتم بیا پشت سرم آرام و بی سر و صدا...بش میرسم سارااالن به حسا-

ناخواسته جیغ بلندي کشیدم و خودم را پشت سر آنوش .خرس دارد به سمت من یورش می اورد

آنوش لوله تفنگ را بطرف خرس عصبانی و گرسنه گرفته بود که بی امان نعره .پنهان کردم

  .بگذار تعادلم را حفظ کنم!سب بمن سارانچ:رو بمن فریاد زد.میکشید

خرس هر لحظه بما نزدیکتر میشد و ما گاهی به .تازه فهمیدم از شدت ترس به کمر آنوش چسبیده ام

  پس را شلیک نمیکنی؟:آشفته و هراسان گفتم.عقب برمیداشتیم

رم باید یک فشنگ بیشتر ندا:آنوش که هنوز انگشتش براي فشردن ماشه میلرزید با صداي بلند گفت

  .خیلی دقت کنم

من جیغ زنان دست گذاشتم روي .خرس قهوه اي نعره بلندتري کشید و به سمت ما یورش آورد

صداي شلیک را شنیدم و بعد هم صداي تند نفسهاي آنوش را که آن صحنه وحشتناك و .چشمهایم

  .خطرناك را کامل کرده بود

آنوش .تاده و از فرق سرش خون میچکیدچشمهایم را که باز کردم خرس را دیدم که روي زمین اف

با نگرانی بطرفش دویدم و .انگار نفس بریده بود افتاده بود روي زمین و سر گذاشته بود روي تفنگش

  تو حالت خوب است؟:گفتم

کمکش .نگاهش خاموش و بی فروغ بود و رنگ چهره اش بطرز وحشتناکی پریده بود.بطرفم برگشت

نمیدانستم چه باید .دستهایش میلرزید و کف باال آورده بود.ه میکردبی امام سرف.کردم از جا برخیزد

نمیدانم چکار کنم؟بعد به گریه افتادم و اسد را به !آنوش:از سر ناچاري و درماندگی فریاد زدم.بکنم

  .رگبار فحش و ناسزا بستم

ز اینکه ا.رفته رفته رنگ به چهره آنوش برگشت و چشمانش دوباره فروغ همیشگی را بدست می آورد

کاش آن نزدیکیها آبی بود و هر دو جانی تازه .میدیدم او به حالت طبیعی برمیگردد خوشحال شدم

نگاهش ناباورانه به خرس قهوه اي بود که بی جان روي زمین .صداي آنوش دو رگه شده بود.میکردیم

  .افتاد بود

  .سارا؟و برگشت نگاهم کرد تو باورت میشود...باورم نمیشود من این خرس را از پا در آورده باشم-

باور میکنم آنوش کارت محشر بود شاید اگر تیرت خطا :اشکهایم را به سرعت پاك کردم و گفتم

  .میرفت من و تو االن توي شکم این خرس بودیم

  .آنوش خندید منهم خندیدم
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م هر دو تصمیم گرفتی.سیاهی رفته رفته رنگ باز میکرد و ما شاهد طلوع سپیده در جنگل بودیم

  .اولین موضوعی که به میان کشیده شد تو بودي.بیدار بمانیم و با هم حرف بزنیم تا خوابمان نبرد

  عروسکت کو؟...سارا-

قتل پدرم -در ان لحظه آنوش دیگر پسر ارباب.تو را از زیر دکمه هاي ژاکتم در آوردم و نشانش دادم

ر من گم شده بود و جنش را در به او به چشم یک دوست شجاع نگاه میکردم دوستی که بخاط.نبود

  .خطر انداخته بود

  اسمش نازلی است اینطور نیست؟:نگاهی دقیق بتو انداخت و گفت

همه بچه ها میدانند که تو یک جور .خیلی شبیه خودت است:خنده اي کرد و گفت.سرم را تکان دادم

  هدیه مادرت است نه؟.دیگر این عروسک را دوست داري

  .بله هدیه مادرم است:با صداي بغض آلودي گفتم.ترك خورد بیاد مادرم افتادم قلبم

  .بعد هر دو در سکوت به هم زل زدیم.مواظبش باش عروسک جالبی است:تو را بمن برگرداند و گفت

این اولین شبی است که :سرش را چسباند به تنه درخت و گفت.دوباره او بود که به قلب آن سکوت زد

ادرم البد خوابش نمیبرد و پدرم شاید بیخیال دارد خواب م.تنهایی سر میکنم آنهم در جنگل

شاید هم چند نفري ...ساله اش را میبیند که همه در چندین خمره توي انبار رو هم چیده 7شرابهاي 

  .کاش هر چه زودتر صبح میرسید...را فرستاده پی مان

  !منهم توي دلم گفتم کاش

  .خوابش میگیردمیگفت اگر حرف نزند زود .نمیتوانست ساکت بماند

میخواست مرا زیر دست و پاي گاوها !میدانی سارا االن فکر میکنم جریان گاوها هم زیر سر اسد بوده-

  .تو اینطور فکر نمیکنی..له کند و بکشد

نگاهش کردم شاید فقط همان شب فکر کردم آنوش خوش قلب ترین پسر دنیاست و مهربان ترین 

ک و بلند بود که آنوش را دوست خودم انگاشتم و پیش خودم آري فقط همان شب سیاه و تاری...آنان

  .گفتم او قلبش پاك و اسمانی است من از آنوش متنفر نیستم

  .هر چه بگویی از اسد بر می آید!شاید-

هنوز :جایی میان شاخ و برگهاي درهم و فرورفته و گفت.اندیشناك نگاهش را دوخت باالي سرش

  با من و تو دارد؟نفهمیدم اسد چه کینه و دشمنی اي 

لحظه اي بعد او لبهایش را جمع کرده بود و من .منهم فکر کردم براستی چه قصه اي در کار است

  .لبهایم شده بود یک خط باریک

آنوش .اما بی جهت حرف میزدیم تا مبادا پلکهایمان سنگین شوند و بر هم بیفتد.خوابمان می آمد

اما راستش به او اطمینان نکردم میدانستم .خیلی اصرار کرد بیدار میماند و من با خیال راحت بخوابم
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ز و درد شاید آن خواب لعنتی که چشمان من و آنوش را هر لحظه پر سو.تا حرف زند خوابش میگیرد

  .میکرد به قیمت جان هر دوي ما تمام میشد

عاقبت آنشب سراسر وحشت و بیم که انتظار نمیرفت به سپیده صبح برسد نفسهاي آخرش را کشید 

من و آنوش که تولد سپیده را با ذره ذره وجودمان تجربه کرده بودیم .و توي دستهاي صبح جان باخت

  .یم و به امید پیدا کردن راه دهکده حرکت کردیمشاد و خرسند از روشنی هوا از جا برخاست

من و پدرم هر بار که به شکار میرویم براي اینکه راه :آنوش با چشمانش همه جا را میکاوید و میگفت

رفته را گم نکنیم مسیرمان را نشانه گزاري میکنیم اگر یکی از ان نشانه ها را پیدا میکردیم خیلی 

  .خوب میشد

از اینکه مسیر .دقت به هر سو نگاه می انداختم تا شاید نشانه اي عالمتی را میافتماین بود که منهم با 

مشخصی را طی نمیکردیم و مدام از این طرف به آن طرف کشانده میشدیم زود خسته شدیم ونایی 

  .با اینهمه هنوز به خودمان دلداري میدادیم که داریم نزدیک میشویم.در بدنمان باقی نماند

  .ولی باور کن همین طرفها باید عالمتی را پیدا کنیم...ولی...دي نه؟منهم خسته امسارا خسته ش-

  .من خسته نیستم آنوش فقط خیلی گرسنه هستم-

  ببینم میوه جنگلی میخوري؟...منهم مثل تو:از گوشه چشم نگاهم کرد و خندید گفت

  .تاحاال امتحان نکردم:لبهایم را جلو دادم و گفتم

تا خودم را به او رساندم .طرفی رفت که تا چند لحظه پیش در تیررس نگاهش بودبا گفتن با من بیا ب

  .بیا بخور سارا:گفت.داشت دانه هاي زیر قرمز زنگی را از نوك شاخه ها میچید و میخورد

  اینها چی هستند؟-

این خودم هم نمیدانم ولی بچه ها ده را دیدم که هر باز از جنگل برگشتند از :گفت.هر دو لپش پر بود

  .زیاد هم بدمزه نیست!بیا بخور.میوه ها توي دستشان بود

اول فکر .با تردید و دو دلی یکی از دانه هاي ریز را به دهان بردم و نامطمئن جویدم و فرستادم پایین

آنوش مشت مشت از آن دانه ها را .کردم خیلی کم نمک است بعد بنظرم طعمش کمی گس و بامزه شد

  .من او را از خوردن زیادي بر حذر کردم.هم ترغیب به خوردن میکردتوي دهان میریخت و مرا 

  .آنوش زیاد نخور ممکن است دل درد بگیري-

بی اعتنا خنده اي کرد و بی توجه به گوشزد من همچنان خورد تا اینکه بقول خودش شکمش باد کرد 

کامل طلوع کرده بود وقتی راه افتادیم خورشید .و دیگر نتوانست حتی یک دانه دیگر بر دهان ببرد

دوید به سمتی و منهم بی اراده .آنوش با گفتن پیدا کردم خبر داد که یکی از عالمتها را پیدا کرده

  .روي تنه درختی عالمت ضربدر زده بودند.دنبالش دویدم
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و این یعنی ...این نشانه را همین دیروز به جا گذاشتیم!دیدي:آنوش با چشمهایی امیدوار رو بمن گفت

  .ما داریم به راه اصلی برمیگردیم اینکه

آنوش ایستاد روبروي .با شوق و ذوق دستی روي عالمت کشیدم و توي دلم خدا را شکر کردم

بعد دستهایش را هم در امتداد هم باز کرد و بعد .یک نگاه به چپ انداخت و یک نگاه به راست.درخت

اره دستهایش را در امتداد هم باز نگاهی به روبرو انداخت و برگشت و پشت سرش را دید زد و دوب

ناگهان با .فهمیدم دارد فکر میکنم و نباید تمرکزش را بهم بریزم.کرد و چشمهایش را تنگ کرد

  .ما راه را پیدا کردیم...بیا سارا...از این طرف باید برویم:هیجان فریاد کشید و گفت

  .مچنان مطمئن نشان میداد که منهم بی هیچ درنگی دنبالش راه افتاد

آنوش گذر به گذر عالمتها رانشانم میداد و هر دو پر رمق تر از پیش و با امیدواري هر چه تمامتر هر 

  .چه زور و توان داشتیم به پاهایمان تزریق کردیم و از این عالمت تا عالمت بعدي را یک نفس دویدیم

آنوش را به اسم خوب که گوش کردیم چندین نفر .کمی بعد از دور سر و صدایی به گوشمان رسید

سپس .بیا از این طرف...میشنوي سارا؟مرا صداي میزنند:آنوش لبخند زنان به من گفت.صدا میزدند

آنوش دو .حاال دیگر صداها نزدیکتر و رساتر بگوش میرسید.دستم را کشید و دنبال خودش دواند

ما ...اینجاییمآهاي ما :دستش را دور دهانش پرانتز کرد و با صداي خیلی خیلی بلند فریاد زد

  ...اینجاییم

چشمانمان درست میدیدند چند نفر از .باورم نمیشود از آن جنگل وحشی و تاریک خالص شده ایم

دور با فانوسهایی روشن در دست بما نزدیک میشدند من و آنوش هر دو خسته و از نا افتاده ایستادیم 

من پشت سر همه ننه جان را .ما آمدپدر آنوش پیشاپیش همه بطرف .و لبخند پیروزمنده اي بهم زدیم

پدر آنوش که به .دیدم که از دور با قامتی خمیده و توانی به صفر رسیده لک لک کنان پیش می امد

چند متري ما رسید فریادي از سر خوشحالی و شوق بر آورد و دستهایش را بسوي پسرش گشود و 

  چرا معطلی؟...بیا اینجا!پسرم:گفت

نگاهی بمن انداخت و .جا از زمین کنده شود اما گویی بیاد من افتادآنوش انگار میخواست یک 

اما من خاطره دیشب را هرگز فراموش .من و تو شب سختی را پشت سر گذاشتیم...سارا:گفت

  !تو هم سعی کن فراموش نکنی...نمیکنم

اس چشمان آنوش مثل دو خورشید پرتو افشانی میکرد و شعاع طالیی نورش در چشمان آبی من انعک

آنوش بسوي پدرش دوید و در آغوش او .من در سکوت نگاهش کردم و سرم را تکان دادم.پیدا کرد

احساس .یک رویاي شیرین و کوتاه مرا به خلسه برد.منهم بازوانم را درهم حلقه کرده بودم.فرو رفت

  !کردم مادرم مرا تنگ در آغوش کشیده است
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آنوش سرخ .ه کرد و خودش با صداي بلند خندیدپدر آنوش با اشاره بمن چیزي در گوش پسرش زمزم

  .شد و سرش را انداخت پایین

در همان لحظه انتظار .با شوقی وصف ناشدنی به سویش پر کشیدم.ننه جان هم دیگر بمن رسیده بود

داشتم ننه جان با خوشحالی و محبت در آغوشم بگیرد و خدا را شکر کند که زنده و سالمتم چنان 

هیچوقت ننه جان را آنطور خشمگین و .که چند متر آن طرف تر پرت شدممحکم زد زیر گوشم 

عصبی ندیده بودم در حالیکه دستم روي گونه سیلی خورده ام بود یک لحظه شاهد کشمکش آنوش 

انگار آنوش میخواست خودش را بمن برساند و پدرش محکم دستهایش را گرفته بود و .و پدرش بودم

  .همین است حقش...ولشان کند:تکرار میکرد

اشک به دیده آوردم و بغضم که ترکید ننه جان حالی به حالی شد دست گذاشت روي زانوانش و 

  .ننه جان داشت گریه میکرد...شانه هایش میلرزید.سرش را انداخت پایین

اگر بدانی دیشب چه بر من گذشت؟هزار و یک شب را پشت سر گذاشته ام چه فکر و خیالها و چه -

هیچ فکر نمیکردم آنقدر نفهم و بیشعور باشی که ب یتوجه به قلب بیمار من .ندادم دلداریها بخودم

بعد یکهو سرش را بلند کرد و براق شد و .یک شب تمام را بیرون از خانه آنهم توي جنگل بگذارنی

معلوم هست تو و پسر ارباب توي جنگل چه میکردید؟معلوم هست چه کاسه اي زیر نیم کاسه :گفت

  تا است؟

بس کنید دیگر ننه جان وقتی از چیزي خبر ندارید چرا بیخودي :زود خشم و عصبانیت فریاد زدماز 

بله من دختر بیشعوري هستم که یک شب تمام در جنگل کنار پسر ارباب ...داد و قال راه میاندازید

 به روح پدرم من تقصیري...بجان مادرم به میل خودم توي جنگل گم نشدم...ولی...سپري کرده ام

  .ننه جان هم بلند گریه میکرد.نداشتم و نشستم روي زمین و هاي هاي گریه کردم

گه گاهی برمیگشت و نگاه نافذ و .آنوش میان حلقه پدر و همراهانش راه دهکده را در پیش گرفته بود

  .غمگینی بسوي من روانه میکرد

  .وزش وا میداشتصداي گریه ننه جان مثل ضربه شالق تمام وجودم را دردمند میکرد و به س

تمام رگهاي گردن و شقیقه هیش متورم شد و . ننه جان وقتی واقعیت را فهمید! یادش به خیر نازلی

من نمی دانم این پسر چه : در حالی که روي پایش بند نبود و مدام توي اتاق قدم می زد گفت

ید دستش، ولی می گفتم بعد از اینکه دمش را چیدم، حساب کار می آ... پدرگشتگی اي با ما دارد

بعد یک لحظه چشمانش درخشیدن گرفتند و گویی ...بینم مثل گربه بی حیاست و از رو نمی رود

لبهاي چروکیده اش را جمع کرد در حالی که سرش را . برگشت و نگاهم کرد. فکري به مغزش رسید

البته، . ندياین خیلی بد است که تو یک شب را توي جنگل با پسر ارباب گذرا: تکان می داد گفت

باید از حاال مراقب کردار و ... پسر ارباب هنوز بچه است اما خوب، جلوي دهان مردم را نمی شود بست
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قهمیدي چه ...نگذار مردم خیاالت گنند.مثل همیشه تند و سرد با آنوش برخورد کن... رفتارت باشی

  می گویم؟

شیشه کوچک پنجره و اهسته با  ننه جان صورتش را چسباند به. سر تکان دادم که بله فهمیدم 

  !عجب ماجرایی: خودش گفت

از دم در خانه تا جایی . مقصدي مد نظرش بود. عصر همان روز دستم را گرفت و مرا با خود همراه کرد 

که نمی دانستم کجاست خاموش بود و متفکر کالمی بر لب نیاورد؛ حتی به سالم بعضی رهگذران هم 

  ننه جان کجا می رویم؟: دادم و پرسیدمبه خودم جرات . پاسخ نمی داد

  .باید با انها صالح و مشورت کنم! می رویم پیش دایی هایت: بدون مکث و تاخیر گفت

  .داییهایم: با تعجب گفتم

یادم افتاد که سه دایی ناتنی داشتم، اما تا ان روز فقط . چهره ام را درهم کشیدم و به فکر فرو رفتم

  .همان که اسم کتاب قصه اش نازلی بود! در حوريدایی شاپور را دیده بودم، پ

از در اهنی و باغ بزرگشان پیدا بود که باید وضع مالی . ننه جان پشت در آهنی قرمز ایستاد و در زد

ننه جان بی انکه توضیحی بدهد با اراده اي استوار، صاف و . باغبان در را باز کرد. خوبی داشته باشند

از مقابل باغبان گذشتیم که هنوز فرصت نکرده بود . دستش بود فشرد مقتدر دستم را که همچنان در

  .بپرسد چه کار دارید

زیر درخت پرتقال بزرگی که . اشتهایم بدجوري دهان باز کرده بود. بوي کباب بره و برنج اعال می آمد

ن داشت و پاي پله هاي مرمر سفید قد برافراشته بود مرد میان سال قد بلندي ه ربدوشامبر قرمز بر ت

عطر کباب . چشمان شیشه اي بی روحی توي قاب صئرتش برق می زد پاي منقل کوچکی نشسته بود

مرد میان سال چشمش که به من و ننه نازخاتون افتاد طی یک اقدام عجیب . از خود بیخودم کرده بود

قد خمیده داد منقل آتش را زیر تخت پایه کوتاه پنهان کرد و دیگ حاوي کبابها را به دست پیرمردي 

ننه نازخاتون پوزخندي زد و آهسته و به نجوا زیر لب چیزي گفت که . و او را به سوي عمارت فرستاد

  .براي من قابل فهم نبود

چیه نازخاتون، سرت را : مرد میان سال بی انکه با چهره اي در هم و لحنی سرد و بی روح گفت

  می خواهی؟پایینمی اندازي و سر از ملک مردم درمی آوري؟ چه 

هیچ به روي خودش . لحن گرفته و حقیرش را هرگز فراموش نمی کنم. ننه جان دستم را رها کرد 

راستش شاهین خان، مشکلی : روبه او گفت. نیاورد که چرا منقل کباب را از دید او مخفی کرده است

  .براي خواهر زاده ات، ساره، پیش آمده که فکر کنم شما می توانید برطرف کنید

بعد بی تفاوت . هین خان، همان دایی ناتنی ام براق شد و تیر نگاهم کرد و سر تا پایم را برانداز کردشا

  چه مشکلی؟: پرسید
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من چشمم به . ننه جان که هم چنان سرش پایین بود ماجرا را خیلی خالصه و مفید برایش شرح داد

. خته را در فضا پراکنده می کرددودي بود که از روي تخت پایه کوتاه بلند شده بود و بوي چوب سو

دایی جمالش او را ! این مساله هیچ دخلی به من نداره: شاهین خان گره اي به ابروانش انداخت و گفت

من کی این دختره را دیدم که حاال بخواهیم ...به اینجا اورده، خودش هم مسول این اتفاقات است

ال هم زودتر بروید خیلی کار روي سرم حا...برایش کاري بزرگ تري کنم و مشکلش رابرطرف کنم

  !ریخته

از سنگدلی وبی تفاوتی دایی ناتنی ام تمام وجودم به . چشمان کهربایی ننه جان سرخ و پرآب شد

نیامده ! نترسید: با لحن نفرت انگیزي گفتم. در حالی که دندانهایم را به هم می ساییدم. خشم آمد

، خیلی کار روي سرتان ریخته، اول از همه باید به فکر بلهه...بودیم در کباب خوردتان شریک شویم

  .یک تخت دیگر باشید چون این یکی سوخت

دستی بر سرش . شاهین خان هاج و واج نگاهی به تخت انداخت و شعله هاي سرکش اتش را که دید د

م دلم خک من ه. زد و به ننه جان بیچاره هزار فحش و بد و بیراه داد که چرا سرزده به خانه اش رفتیم

این بار . فکر می کردم شاهین خان حقش بود که این طور جلوي ما سرخورده و کنف شود. شده بود

کلی سرزنشش کردم که چرا خودش را جلوي . من دست ننه جان را گرفته بودم و با خودم می کشیدم

  .می گفتاو در طول راه فقط گریه می کرد و به خودش ناسزا . دایی هاي ناتنی من حقیر می کند

فرداي ان روز، آنوش غیبت کرد و روز بعد که به مدرسه آمد تمام بچه ها فهمیدند که او از خوردن 

سعی کردم خودم را نسبت به . یموه هاي جنگلی دچار دل درد شدیدي شده و افتاده توي رختخواب

. داي بلند سالم کردخودش امد به طرفم و با ص. او بی اعتنا نشان بدهم، انگار او هم هم این را فهمید

  !نیم نگاهی به سویش انداختم و بعد رویم را از او برگرداندم

  .نگفتم کاش همیشه توي جنگل بودیم: خنده اي کرد و گفت

آن روز . نگاه فوزیه و الهه را که خیره به خودمان دیدم برگشتم و نگاه تند و تیزي را از من دزدید

گاهی به روي . جا که می توانستم بهش کم محلی کردمبهتر از آنوش به درس جواب دادم و تا ان

بیچاره پسرهاي کالس . خودش نمی آورد، گاهی هم به شدت عصبانی می شد و واکنش نشان می داد

که چقدر از انوش سقلمه خوردند و چقدر پشت گردنشان از شدت ضربه به کف دست آنوش گر 

  .گرفت

سارا پدرم قول داده حق اسد را : من رساند و گفت پس از خوردن زنگ پایان مدرسه خودش را به میز

دیروز پدرش کلی به پدرم التماس کرده و به پایش افتاد که از تنبیه پسرش ! بگذارد کف دستش

  ....بگذرد ، اما پدرم
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هیچ حوصله ندارم به : با بی تفاوتی در حالی که دفتر و کتابم را توي پالستیک می گذاشتم، گفتم

  .م آنوشحرفهاي تو گوش بده

چرا حوصله نداري؟ یادت رفته چقدر توي : دستهایش را گذاشت روي میز و کمی عصبی فریاد زد

  .جنگل به هم کمک کردیم

نگاهم را صاف به نگاهش دوختم و با لحن دلسردکننده اي گفتمک توي جنگل از ترس جانم بود که 

و پسر قاتل پدرم هستی و من روي خوش بهت نشون دادم، می فهمی؟ ما هنوز با هم مشکل داریم، ت

  .کسی هستم که دلم می خواهد با دستهاي خودم پدرت را خفه کنم و از پادر بیاورم

من شتابزده وسایلم را جمع و جور کردم و بی . لحظه اي، بی انکه حتی پلک بزند محو مات نگاهم کرد

تی را یک نفس دویدم ان مسیر لعن. تفاوت از مقابل او که مثل یک مترسک خشکش زده بود گذاشتم

  .و پیش خودم فکر کردم کاش پدر انوش حسابی اسد را گوشمالی بدهد

گل نسا اول او را دید و به من اشاره . دو روز بعد از سرچشمه که برمی گشتیم عمه سلیمه را دیدم

عمه سلیمه لباس تیره اي پوشیده بود و چهره اش از همیشه تکیده . کرد که به پشت سرم نگاه کنم

وقتی نزدیک ما . نفهمیدم چرا پارچه هاي پر را دوباره خالی می کنم. ر و گرفته تر نشان می دادت

عمه سلیمه نگاه خیره اي به من انداخت و ناگهان و بی مقدمه سخت گریه . رسید هر دو سالم کردیم

تم و به ارامی به طرفش رف. هم من و گل نسا، دستپاچه و ناراحت، به هم نگاهی انداختیم. کرد

  چی شده عمه سلیمه؟: پرسیدم

عمه جان با گوشه هاي روسري اش، در حالی که اشکهایش را از دیده می زدود با صداي گرفته اي 

بعد فین بلندي ... چه بگویم سارا جان، پریوش روزگار من را سیاه کرده، خوار و ذلیلم کرده: گفت

  .کشید و صدایش در گلو خفه شد

غصه نخور عمه سلیمه، شوهر عمه کار خیلی اشتباهی کرد : اش و گفتم دستم را گذاشتم روي شانه

  .که قدر شما را ندانست و پریوش را گرفت

این درد دیگر دیگه : چشمان عمه سلیمه دوباره خیس شدند و در حالی که به هق هق افتاده بود گفت

تازه اي به قلبم زده او زخم . کهنه شده بِرازا، مردم اگه مرد بود ریشش را دست پریوش نمی داد

  .زخمی که هوایی ام کرده باعث شده اتش بگیرم...است

. نمی دانم چرا فکر می کردم هر چه هست مربوط به من می شود. حس ششم در انتظار خبري بود

  عمه سلیمه؟. چه زخمی... چِ...چِ:اهسته و با لکنت پرسیدم

سرش را پایین گرفته بود با همان  عمه نشست و روي تخته سنگی در همان نزدیکی و در حالی که

برو که برادرزاده ات یک شب تمام با پسر ...پریوش دیروز سکوفتم زد و گفت برو: لحن بغض آلود گفت

  ...ارباب توي جنگل ولو بوده
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عمه سلیمه صورت خیس از اشکش را میان دستههاي الغر و استخوانی اش فشرد و دوباره به گریه 

  .افاد

نزدیک بود . رخ و فلک شده بودم که گاهی از این سو و گاهی از ان سو می چرخیدو من انگار سوار چ

  ...مواظب باش سارا: نقش بر زمین شوم که گل نسا داد کشید

. همهچیز سر جاي خودش بود. چند قدمی تلو تلو خوردم و بعد انگار چرخ و فلک از حرکت ایستاد

  راست است عمه جان؟: یره دید پرسیدچشمان مرا که خ. عمه سلیمه هم چنان گریه می کرد

  نه....نه....نه: نه و بعد فریاد کشان چند بار تکرار کردم: اول آرام و ضعیف گفتم

  .به خدا بهتان می زنند...دروغ است عمه سلیمه: دو دستم را روي شقیقه هایم گذاشتم و با گریه گفتم

مد طرف من و سرم را در اغوش از روي تخته سنگ برخاست و آ. عمه سلیمه دلش به حالم سوخت

خودت را ناراحت نکن برارزا، پریوش می خواست دل : کشید و در حالی که ارام بر پشتم می زد گفت

  .شاید پسر ارباب این دروغها را سرهم کرده و خواسته تو را خراب کند...مرا بسوزاند

نین مهمالتی را سر سرم را به بسته سینه پرمهرش فشردم و فکر کردم چطور ممکن است آنوش چ

  .هم کرده باشد

برایمان از جنگل ... سارا: روز بعد که به مدرسه رفتم فوزیه و الهه مرا در میان خود گرفتند و پرسیدند

  ...همه جا پیچیده تو و آنوش...تعریف کن

  من و انوش چی؟ -

رکات عصبی و با ح. به قدري لحنم تند و عصبی بود که هر دو لحظه اي خاموش شدند و ماتشان برد

دمار از : کتابها و دفترهایم را روي میز گذاشتم و در حالی که مثل بمب در حال انفاجار بودم و گفتم

  !حاال می بینید...روزگار انوش درمیارم

  .فوزیه و الهه نگاهی به هم انداختند، یکی لب پایینش را داد جلو و ان یکی شانه هایش را باال انداخت

توي حیاط دخترها و پسرها . امد اخرین نفري بودم که از کالس رفتم بیرونزنگ تفریح به صدا در

بچه هاي اول و دوم و سوم یک گروه بودند و چهارم و پنجم و . دسته جمعی داشتند بازي می کردند

چشمم افتاد به انوش که تب توي دستش بود . بازي چگ داله را خیلی دوست داشتم. ششم یک گروه

ف می گرفت، چوبها یکی به صورت دوشاخه عمودي در زمین فرو رفته بود، و داشت به چوبها هد

انوش تب . دو چوب معمولی دیگر هم دو طرف چوب عمودي دو شاخه ها قرار داشت. یعنی همان داله

: هر دو گروه فریاد زنان گفتند. یکی از چوبها افتاد و نفر مقابل نیز توپ را در هوا گرفت. را پرتاب کرد

  .اويیک، یک مس

چطور می توانست تا این حد شاد و . از دیدن شادي و شور و هیجان آنوش سراپا خشم و نفرت شدم

می دانستم در ان موقعیت نمی توانم او را به خاطر شایعه . پرشور باشد وقتی از خشم برخود می پیچم
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انوش پس از . از این رو گوشه اي ایستادم و به بازي انان چشم دوختم. پردازیهایش بازخواست کنم

سارا، تو هم بیا بازي، شنیدم تب انداختنت : اینکه تب را د رهوا قاپید، با صداي بلند رو به من گفت

  .حرف ندارد

یک بازي . آره، بیایم با تو هم بازي شوم که پاك آبرویم برود: چشمهایم را تنگ کردم و زیر لب گفتم

  .و بعد لبهایم را با حرص برهم فشردم...نشانت بدهم

زنگ کالس به صدا درآمد بچه هاي گروه باالتر که با امتیاز بیشتري برده بودند هوراي بلندي 

کشیدند، از ان طرف انوش مثل همیشه که بازنده بود عصبانی دنبال دو سه بچه دوید و سنگ به 

  .سویشان پرتاب کرد

به بهانه اینکه یک  سر زنگ نقاشی، آهسته به عقب رفتم و در حالی که سعی داشتم جلب توجه نکنم

وقتی زنگ خورد، کنار درختهاي توسکا منتظرت هستم، : لحظه مدادتراشت را بده، نجوا کنان گفتم

  .باهات کار دارم

آنوش چشمان گردش را به دو طرف چرخاند و بعد پشت سرش را نگاه کرد و انگشتش را گذاشت 

  من؟: روي سینه اش و با بهت پرسید

  !پس کی؟ احمق: و با اکراه گفتمچشم و ابرویی نازك کردم 

  

  .ساکت، دارم برگه تصحیح می کنم: معلم با ته خودکار کوبید به میز و گفت

  .در آن لحظه من برگشته بودم و به حالت عادي نشسته بودم

با عجله دفتر و کتابهایم را جمع کردم و بعد از خداحافظی نصفه نیمه از الهه و . زنگ که به صدا درآمد

خودم را طوري مخفی کرده بودم که . ن دوان خودم را به ان قسمت پر دار و درخت رساندمفوزیه دوا

همیشه موقع راه . صداي پاي انوش را می شناختم. اگر کسی از ان حوالی می گذشت مرا نبیند

رفتنش پاهایش را روي زمین می کشید و اگر قوطی حلبی جلوي پایش بد محکم با نوك پایش پرت 

  .د متر آن طرف ترمی کرد تا چن

: مرا که ناغافلی مقابل خودش دید اول کمی جا خورد و بعد گفت. به سرعت از پناهگاهم آمدم بیرون

  .فکر کردم درست حالیم نشده و تو چیز دیگه اي گفتی که من نفهمیدم

آخه بعضی تمرین ها رو ...دفتر ریاضی ات را می خواستم: قیافه خونسردي به خودم گرفتم و گفتم

  .ننوشتم

اشکالی ... ولی خوب...فردا امتحان ریاضی داریم: با ساده لوحی مکثی کرد و بعد با تاملی کوتاه گفت

  ...ندارد و
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بعد دکمه کیف چرمی اش را باز کرد و دفتر ریاضی جلد شده اش را درآورد و در حالی که به طرفم می 

  ...کجا پس می دهی؟ من باید براي امتحان فردا: گرفت گفت

و دفتر را گرفتم و تمام ورق ...نگران نباش، خیلی زود پس می آوردم: فش را قطع کردم و وگفتمحر

در . او فقط مات و بمهوت ایستاده بود و نگاه می کرد. هایش را ککندك و جر داد و ریختم روي زمین

تا . م نکنیتا تو باشی از روي عمد گُم. تا تو باشی براي من حرف درنیاوري: نهایت خشم و غضب گفتم

  ...تو باشی

! هر دو چشمش داشت از کاسه می زد بیرون. دیگر تمام ورق هاي نوشته شده را جر داده بودم

. من هم دلم خنک شده بد. دهانش هنوز باز بود و ناباورانه به ورقهاي پاره پاره روي زمین نگاه می کرد

سردي و بی تفاوت مرا که دید اگهان نگاه خون. حاال براي امتحان ریاضی فردا با مشکل مواجه می شد

دفتر ریاضی مرا چرا پاره کردي؟ من فردا امتحان : ازان حالت برق گرفتگی بیرون آمد و فریاد زد

  ...مگر دیوانه اي...دارم

دیوانه ام که با پسر قاتل پدرم یک شب را در ...آره دیوانه ام: من هم صدایم را بلند کردم و گفتم

بود همان وقت که خرس را دیدم، فرار می کردم و می گذاشتم درسته زیر  حقش. جنگل گذرانده ام

  !دندانهاي خرس تکه تکه شوي

من نمی فهمم تو : خشم و نفرت را در نگاه و لحن من دید، یک لحظه وا رفت و با لحن پریشانی گفت

  چرا این قدر عصبانی هستی؟ نمی دانم در مورد چی صحبت می کنی؟

کی بهت گفت همه جا به دروغ جار بزنی ! ودت را به کوچه علی چپ زديآره نمی دانی یا خ -

  ...که من با توي جنگل...که...که

  .سپس خودم از شرم و حیا سرخ شدم و سرم را زیر انداختم

من به دروغ جار نزدم، : پس از چند لحظه که خیره نگاهم کرد،در حالی که سرش را تکان می داد گفت

نگفتم نزدیک بود طعمه خرس شویم، چه برسد به اینکه بخواهم به دروغ  به کسی چیزي نگفتم، حتی

  ....بگویم

کار : همان طور که سرم را پایین انداخته بودم گفتم. او هم از شرم سرخ شد و حرفهایش ناتمام ماند

  .خود نامردت است، از تو بدم می آید

و به تاخت از او ! می آید، می فهمی از تو بدم: و خیره به چشمان میشی گیرایش با نفرت تکرار کردم

  .که انگار بر زمین چسبیده بود دور شدم

حاال دیگر یاد می گیري که پشت سر دختر مردم حرف . درس خوبی بهش داده بودم. حیالم راحت شد

چشمهایش داشت . وقتی دفترش را برگ برگ کندم و ریختم زمین چه کیفی کردم! آخیش. درنیاري
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الهی که به تنور داغ بیفتی، الهی که سرت به لحد ! خاك بر سرت کننند آنوش. داز کاسه بیرون می ز

  ...الهی که...بخورد

تا مرا دید دو سه قدمی . گل نسا را دیدم که منتظر من بود و چسبیده بود به کلکی خانه ننه جان

  !چرا این قدر دیر کردي: پیش آمد و گفت

گل نسا هم چهره اي شاد و . بابت کنف کردن انوش شاید از. خوشحال بودم، بی جهت خوشحال بودم

  .آخرش انکه منتظرش بودي رسید: بشاش داشت گفت

  !نامه: ناباورانه نگاهش کردم و بی درنگ فریاد زدم

سپس پاکت نامه را از زیر کش دامنش کشید و به طرف من ! نامه...آره: او هم با خوشحالی فریاد کشید

. گل نسا را د راغوش کشیدم و از او تشکر کردم، بعد دویدم بروم از فرط خوشحالی و هیجان،. گرفت

که ... انشاا: وقتی می رفتم گل نسا با صداي بلندي گفت. جاي خلوتی گیر بیاورم و نامه را بخوانم

  .و برایم دست تکان داد و رفت...خبرهاي خوبی برایت نوشته باشند

که ان روز ننه جان دیگ خالی اب را روي اتش  براي من اهمیتی نداشت. ننه جان توي تنورخونه بود

هیچ اهمیتی نداشت که ننه جان نان بیات چند روز پیش را روي بخار آب . گذاشته بود تا قل بخورد

  .قرار می داد تا نرم شود و بتوان به ان گاز زد

حال خط خوش دایی جان را که دیدم نزدیک بود از . رفتم توي کله و و در را به روي خودم بستم

  .اول بر خط خوشش بوسه اي زدم و بعد با صداي ارام و اهسته نامه را براي خودم خواندم. بروم

  سالم سارا جان

اگر . امیدوارم حال و روزت خوب باشد و در کنار ننه جان اوقات خوب و خوشی را پشت سر بگذاري

در نامه نوشتی که چرا تو را ! حال ما را بپرسی باید بگویم ماللی نیست جز دوري ماه تو نازنین دختر

مادرت هم خوب است و همی روزهاست . از مادرت بی خبر گذاشتیم، چه بگویم سارا جان، حق داري

  .که براي تو خواهر یا برادر به دنیا بیاورد

  .یکهو چشمانم سیاهی رفت و دیگر نفهمیدم چی شد. تا همین جاي نامه را بیشتر نتوانستم بخوانم

  .م تعریف کرد که وقتی امدم توي کله چو دیدم بیهوش افتاده اي روي نامهبعد ننه جان برای

مادر یک پسر یا دختر . می خواست دوباره مادر شود. بله نازلی جان، مادرم داشت بچه دار می شد

تو که خوب می ! نازلی...آخ نازلی...مرا بگو، مرا بگو که چه گریه ها کردم و چه ضجه ها کشیدم. دیگر

طفلی . وزها چه بر من گذشت و چطور در الك خود فرو رفتم و به حال خودم غصه خوردمدانی ان ر

  .ننه جان چقدر براي من غصه خورد و چه شبهایی که پا به پاي من نشست و گریست

مدرسه که تعطیل شد بدعنق و کسل .بهار آن سال آغاز سال خوبی براي من نداشت!یادش بخیر نازلی

بیچاره چقدر آمد دنبالم با هم برویم چشمه و من .گلنسا را هم نداشتمتر شده بودم حتی حوصله 
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نمیدانم یادت هست یا نه؟بیچاره ننه جان چه کارها که نکرد !حال خوبی نداشتم نازلی.بهانه آوردم

بلکه بتواند از آن ماتمزدگی خالصم کند اما مگر میشد؟خیلی سخت بود که باور کنم مادر هنوز هم 

جان میگفت نادیا هم قرار است صاحب برادر یا خواهر شود ولی مثل تو زانوي غم  ننه.مرا میخواهد

بغل نگرفته و اینطور که خودش توي نامه برایت نوشته با بیصبري منتظر به دنیا آمدن برادر یا 

  .خواهرش است

چرا من !حرفهاي ننه جان باعث میشد به فکر فرو بروم با خودم میگفتم راستی هم همین است

منهم باید مثل نادیا خوشحال و منتظر باشم منهم باید براي مادرم نذر .ودي نشستم و ماتم گرفتمبیخ

اما حرفهاي ننه جان یک بیشتر در من تاثیر نداشت بعد از .کنم که به سالمتی بچه اش را به دنیا آورد

یچاره ب!یک ساعت دوباره همان سارا میشدم و غصه ها همان غصه هاي بزرگ و غیر قابل تحمل

  .آن روزها چقدر دور و بر من تاب میخورد...گلنسا

  .سارا بیا برویم ونوشه بچینیم-

  .حالش را ندارم گلنسا-

چیه مثل زنهاي زائو !خوب بیا خبر مرگت از خانه بیرون...آه تو هم با این حال ندارمت کشتی مرا-

دلم براي درگیریهاي تو با آنوش و بخدا !تمرگیدي توي خانه و با این قیافه ات حال همه را بهم زده اي

  اسد تنگ شده راستی میدانی آنوش چه بالیی سر اسد آورد؟

  چه بالیی؟...نه:بی حال و حوصله پاهایم را دراز کردم و سرم را تکیه دادم به بالش و گفتم

تا نیایی از خانه بیرون برایت :دستم را گرفت و در حالیکه بزور مرا بطرف خودش میکشید گفت

  .ف نمیکنمتعری

ولم کن دیگر برایم مهم نیست :به زحمت دستم را از میان دستهاي پر قدرتش کشیدم بیرون و گفتم

  چکار بمن داري؟...میخواهم بحال خودم باشم...آنوش سقط شده یا اینکه اسد پس افتاده و مرده

مک یعقوب و وقتی دید از پس من بر نمی اید به ناچار کنارم نشست و تعریف کرد چطور آنوش به ک

مراد و چند نفر دیگر اسد را توي آغال مزرعه پدر مراد بسته و تا چند روز کسی از اسد خبر نداشته و 

بعد اسد به دست و پاي آنوش می افتد و اعتراف میکند که تمام شایعه پراکنیها از زیر سر او آب 

  ...میخورد و او همه جا چو انداخته که

نوش شک کردم و دفتر ریاضی اش را پاره کردم و باعث شدم ریاضی توي دلم از اینکه بی جهت به آ

از طرفی از اینکه اسد مورد ضرب و شتم دار و دسته آنوش قرار گرفته .اش تجدید شود شرمنده شدم

گلنسا تعریف کرد که اسد بعد از اینکه اعتراف میکند آنقدر کتک میخورد که .بود خرسند شدم

  .از دستهایش هم میشکند بیهوش می افتد روي زمین و یکی
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و بعد گوشه لبم را به دندان گزیدم و خودم .دست آنوش درد نکند!بدرك!آخیش:توي دلم گفتم

  .رامالمت کردم که فراموش نکنم آنوش پسر قاتل پدر من است

البته بعدها فهمیدم ننه جان از گلنسا .گلنسا دم به دقیقه پیشم بود چه میخواستم و چه نمیخواستم

کرده که در آن شرایط روحی در کنارم باشد و نگذارد من در تنهایی خودم را حبس خواهش می

او برایم تعریف میکرد .من گلنسا را دوست داشتم و پیش او که بودم همه چیز را فراموش میکردم.کنم

چطور همه غذاها را بلد است بپزد یاد گرفته است چطور خمیر کند و نان بپزد و کلی چیزهاي 

ز که با بدخلقی بدرفتاري من مواجه شد سرش را کج کرد و با لحن حسرت آمیزي یک رو.دیگر

  .همین امروز و فرداست که عروسی کنم و دلت بسوزه ها:گفت

براق شدم و در جایم دو زانو نشستم و خیره نگاهش کردم تا بلکه آثار شوخی را در چهره اش 

امن گلدارش بازي میکرد خیره به جاجیم در حالیکه با لبه د.ولی انگار خیال شوخی نداشت.ببینم

  !مرا دارند شوهر میدهند:رنگ و رو رفته کف اتاق آهسته گفت

  !به کی؟-

  .رفتم جلوتر و دستهایش را گرفتم و به نشان همدردي آنها را فشردم

تمام سال را با گله هاي ارباب .پسر عموي مادرمه!تا حاال ندیدمش!نمیدانم:گلنسا اشک ریخت و گفت

  .و قشالق میکند حتی پدر و مادرش هم خوب نمیبیننش و خبر درستی از او ندارند ییالق

احساس کردم پشت دستم داغ شده .یک قطره اشک از چشمان گلنسا افتاد پشت دست من

آخر براي چی؟تو که هنوز سن و سالی نداري چه وقت شوهر کردن :آرام و با صدایی خفه گفتم.است

  .است

-همین خواستگارم-میگویند ابراهیم...همین را بگو سارا:با گریه گفت گلنسا در آغوشم کشید و

  .آنوقت من دخترش حساب میشوم.سال هم بیشتر است 30سنش از 

دست گذاشتم البالي موهاي فر گلنسا و فکر کردم بیچاره با این غم و غصه اش تا حاال سعی میکرده 

  .آخ من چه دوست خودخواهی هستم...مرا دلشاد کند

نسال بر عکس تمام عیدهایی که پشت گذاشته بودم نه لباس نویی پوشیدم و نه با شور و شوق عید آ

در تمام روزها من بودم و ننه جان و تنهایی محقرانه کله چوي .و هیجان در انتظار گرفتن عیدي بودم

  .فقط گلنسا و مادرش به دیدارمان آمدند چاي و حلوا خوردند و رفتند.کوچک

مدام از درد پا و کمر مینالید درد قلبش هم از طرف .حال و احوال درستی نداشت آنروزها ننه جان

بعد از اینکه تعطلیات عید به پایان رسید و مدرسه ها دوباره .دیگر شبها آه و فغانش را بلند میکرد

آغاز شد کمی از شور و هیجان گذشته ام را بدست آوردم تنهایی و بیکاري بدجوري حوصله ام را سر 
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حاال دیگر پشت میز کالس جایی بودم که میتوانستم تالش کنم و در کنار بچه ها چند .ه بودبرد

  .ساعتی را خوش بگذرانم

فوزیه ار قول مادرش گفت آنوش و مادرش به امریکا .آنوش تا سه روز بعد از تعطیالت به مدرسه نیامد

و خواهرش آنجا مشغول تحصیل میگفت برادرها .رفته اند تا سري به دو برادر و خواهر آنوش بزنند

  .هستند و برادر بزرگتر با یک دختر امریکایی ازدواج کرده است

از جاهاي دیدنی امریکا گفت و از ساختمانهاي بلند و .آنوش وقتی برگشت خوشحال و سردماغ بود

میگفت خواهر و یکی از برادرهایش نوك یکی از آن ساختمانهاي بلند خانه .سر به فلک کشیده آنجا

اما نگفت آن یکی برادرش با یک دختر امریکایی ازدواج کرده و توضیح نداد ارباب آینده به ...دارند

  ایران برمیگردد یا نه؟

آنوش از پشت .فوزیه و الهه هنوز از توالت برنگشته بودند.آقاي بهروزیان هنوز به کالس نیامده بود

دیده ام پاشید این هدیه را براي تو  با تعجب به عقب برگشتم لبخندي به.سر به آرامی صدایم زد

  .آورده ام

  .آنوش براي تک تک بچه ها هدیه آورده بود

  .نمیخواهم:نگاهی به کادوي مکعبی شکل انداختم و گفتم

  .اگر خوشت نیامد پس بده:بزور گذاشت توي دستم و گفت

ک نگاه به آنوش آن اولین هدیه سال نو بود که گرفتم بدجوري وسوسه شدم ببینم چه برایم آورده ی

انداختم که هنوز لبخند به لب داشت و یک نگاه به کادوي مکعبی شکل بی آنکه چیزي بگویم کادو را 

  .کادو را گذاشتم زیر میز.برداشتم و به روبرو خیره شدم 

من دستم زیر میز روي کادو بود و پیش خودم فکر میکردم .آقاي بهروزیان به کالس آمد و برپا داد

واند باشد؟آقاي بهروزیان از اولیها خواست دفتر مشقشان را بگذارند روي میز دستم یعنی چه میت

حاال دیگر آن .وسوسه شدم کادو را باز کنم.هنوز روي کادو بود و داشتم سختی آنرا لمس میکردم

  .یکی دستم هم زیر میز بود و آرام و آهسته مشغول باز کردن کادو شدم

نصفی از کادو را باز کرده بودم کالس .که خوش خط تر بنویسد آقاي بهروزیان به یونس تذکر داد

  .دومیها ریاضی مینوشتند

  .آقاي بهروزیان گفت سومیها دفتر امال را بگذارند روي میز

دنبال در جعبه .حاال دستم یک جعبه مخملی را احساس میکرد.در آن لحظه کادو باز شده بود

در جعبه را باز کردم و با دو انگشتم وسط جعبه .قلبم داالمب داالمب میکوبید.میگشتم پیدایش کردم

د چیز را نشانه گرفتم یکهو احساس کردم هر دو انگشتم تیر میکشد انگار گیر کرده بود بین دو یا چن
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هر چه تقال کردم که دو انگشتم را بیرون بکشم بیفایده بود دیگر داشت اشکم در می .تیز و سخت

  .آمد

دیگر نتوانستم آنهمه فشار و درد را تحمل .فوزیه و الهه متوجه حالت پریشان و ناراحت من شدند

باعث شد  اول جیغ خفیفی کشیدم و چون دیدم به گوش کسی نرسید جیغ بلندتري کشیدم که.کنم

اول از همه آقاي بهروزیان با چهره اي شگفت زده و نگاهی مالمت آمیز آمد .تمام کالس زل بزنند بمن

  چی شده سارا؟:طرف من و پرسید

بچه ها با دیدن سگ اسباب بازي کوچک که به دو .با گفتن آخ دستم را از زیر میز بیرون کشیدم 

پشت سر غش غش میخندید و دستم می  آنوش هم از.انگشتم چسبیده بود زدند زیر خنده

روي دو .آقاي بهروزیان کمک کرد دو انگشتم را از زیر دندانهاي سگ کوچک بیرون بکشم.انداخت

  .بچه ها هنوز میخندیدند و من هنوز احساس درد میکردم.انگشتم چند نقطه فرو رفته دیده میشد

حاال ...ر نداشتم نظم کالس را بهم بریزيهیچ از تو انتظا:آقاي بهروزیان با حالت عصبی رو به من گفت

  .یاد بگیر که سر کالس من از این بازیها در نیاوري!برو از کالس بیرون

بچه ها دیگر نمیخندیدند ناچار از جا برخاستم برگشتم و نگاهی کینه توزانه به آنوش انداختم دندان 

  .قروچه اي کردم و از کالس بیرون رفتم

هوا در آن وقت از صبح خنک بود و .آبی ابی بود و خورشید زرد زردآسمان .یک صبح بهاري بود

دلم میخواست کسی را گاز بگیرم دلم میخواست با مشت .دلچسب اما من عصبانی بودم کفري بودم

چقدر از دست آنوش !آخ.آقاي بهروزیان داشت به کالس سومیها امال میگفت.بکوبم پاي چشم کسی

ز آقاي بهروزیان نبود همان جا سر کالس آنوش را ادب میدانستم اگر ترس ا.عصبانی بودم

مرتب با کف دست میزدم پشت آن یکی دستم و فکر میکردم چه راحت مرا دست انداخت و .میکردم

  .باعث شد بچه ها بمن بخندند

دستهایم را گرفتم زیر گوشهایم و زیر لب .صداي خنده هاي آنوش هنوز توي گوشم زنگ می انداخت

  .حاال میبینی...در میآوردم آنوشپدرت را :گفتم

تا زنگ تفریح بصدا در بیاید هزار بار به آنوش لعنت و نفرین فرستادم و برایش خط و نشان کشیدم 

زنگ که به صدا در آمد آقاي بهروزیان اول از همه از کالس آمد .که چنین میکنم و چنان میکنم

بچه هاي سه کالس باالتر با .ف دفتر رفتنیم نگاهی بمن انداخت و بی آنکه چیزي بگوید بطر.بیرون

نگاهی تمسخر آمیز بمن انداختند و سر در .اولیها پیدایشان شده بود.سر و صداي زیاد آمدند بیرون

پشت سر دومیها آنوش سوت زنان و در .دوباره خونم به جوش آمد.گوش هم چیزي گفتند و خندیدند

مرا میان چهارچوب کالس .الس می آمد بیرونحالیکه دستها را فرو کرده بود توي جیب داشت از ک

دستهایش را از توي جیب بیرون کشید و حالت معصومانه اي .دید که با خشم و غضب نگاهش میکنم
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با هر دو دستم چسبیدم به یقه پیراهنش و مثل اینکه دام درختی را تکان .به چشمانش بخشید

  می اندازي؟ حاال مرا دست!احمق بیشعور:فریاد زدم.میدهم تکانش دادم

بچه ها به .سعی داشت بدون اینکه برخوردي با من داشته باشد دستهایم را از روي یقه اش جدا کند

همچنان .آنوش انگار زورش بمن نمیرسید.تدریج دورمان حلقه زدند و با هیجان صحنه را دنبال کردند

اسزا تحویلش تکانش دادم و گاهی او را به این سو و گاهی به ان سو میکشیدم و فحش و ن

عاقبت کمی خشونت به خرج داد و دستهایم را از یقه اش جدا کرد و کمی هلم داد .میدادم

هنوز آخ و .تعادلم را از دست دادم و سرم خورد به چهارچوب در کالس و به شدت درد گرفت.عقب

بشتابند  بچه ها زمزمه کنان و بی آنکه به یاري ام.واخ میکردم که آنوش بی تفاوت از مقابلم گذشت

به یکباره بغضم ترکید و در .حاال دیگر من بودم و سکوت وحشی و زخمناك کالس.زود پراکنده شدند

  .بحال خودم به حال مادرم به حال ننه جان و به حال پدرم.آن خلوت و تنهایی هاي هاي گریستم

انداختم و به  زنگ کالس که زده شد و بچه ها سرجایشان برگشتند من آرامتر و خاموش تر سر به زیر

  .کسی توجهی نشان ندادم حتی به الهه و فوزیه

هر چه دلت !آنوش براي اینکه تحریکم کند با دم موهایم بازي میکرد اما من اهمیتی ندادم به جهنم

منهم یکروز بتو .میخواهد اذیتم کن و از آزار من لذت ببر و از بیچارگی من غش غش بخند

آنوش سرش !آنقدر اذیتت میکنم که جان به سر شوي حاال میبینی از آزار تو لذت میبرم و...میخندم

تقصیر خودت بود که از فضولی زیاد نتوانستی تا ...گریه نکن سارا:را آورد پشت گوشم و آهسته گفت

ولی میدانی چیست سارا؟من دلم میخواست جاي ان سگ بودم و انگشتانت را ...زنگ تفریح صبر کنی

  !گاز میگرفتم

بلند شدم و با کتاب علوم چندبار به سر و صورتش .م کرد و اعصابم را بهم ریختعاقبت کفري ا

  ...الهی که سر تخته بشورنت...الهی که بروي زیر گل !الهی خفه بشوي:کوبیدم و فریاد زدم

آنقدر عصبانی بودم .او بی خیال میخندید و سرش را میدزدید که دیگر نتوانم بر سر و رویش بکویم

الهه و فوزیه به .عرق میریختم و انگار داشتم جزغاله میشدم.توي یک کوره افتاده امکه فکر میکردم 

آنوش سرش زیر میز بود و با تمسخر و با صداي بلند .دستهایم چسبیدند و سعی کردند آرامم کنند

  .و پسرها از خنده روده بر شدند...بمن رحم کنید...اعالم آتش بس میکنم!من تسلیمم:میگفت

آقاي بهروزیان که وارد کالس شد همه چیز سرجاي خودش بود و .ه توانستند ارامم کنندالهه و فوزی

  .سرد سرد سرد بودم.منهم دیگر عرق نمیریختم

. یک ماه از فصل بهار گذشته بود که نامه دیگري از دایی جمال به دستم رسید! یادش به خیر نازلی

  :بود بعد از سالم و ما خوب هستیم و شما چطور هستید نوشته

  سارا جان،
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همه منتظر رسیدن نامه اي از طرف تو بودیم، اما چون جوابی نرسید بر آن شدیم نامه دیگري برایت 

مژدگانی اش را از تو خواهم گرفت که دو بوس محکم و آبدار ... خبر خوشب بدهم که انشاا. بنویسیم

سعید، برادرت، خیلی شبیه  .مادرت و زن دایی ات ه زمان فااراغ شدند و هر دو پسر آوردند. است

مادرت می گفت انگار خود . چند شب پیش همه در مراسم شب پنج سعید شرکت کردیم. توست

نادرخان شبیه نادیا نیست، فکر می کنم . زن دایی ات هم یک روز بعد مادرت فارغ شد. ساراست

مادرت می گفت . ممن به نیابت از تو برادرت را بوسید... خالصه جاي تو خالی. شبیه خودم باشد

اگر ...آقا خلیل هم خیلی کیفش کوك بود...چشمان ابی سعید مرا به یاد چشمان ابی سارا می اندازد

زن دایی ات خیلی سالم می . نامه را براي ننه جان خواندي یادت باشد از او مژدگانی بگیري

دش براي تو بنویسد، نادیا گفته از قول او چیزي ننویسم چون خودش خیال دارد با خط خو...رساند

یادت که هست، هنوز هم جلوي افتاب بگذاري جفتک ...البته تو خط ادیا را به کسی نشان نده

ما همیشه به یادت هستیم، وقت کردي برایمان نامه بنویس و از درس و مدرسه و هم ...میاندنازد

  ...روي ماهت را می بوسیم...کالسیهات برایمان بگو

نامه را که تا می کردم دو قطره اشک به ارامی از . بعد هم خداحافظی در آخر هم چند خط دعا و

صدایی ننه جان . حال خودم را نفهمیدم، انگار همه چیز را می دیدم و نمی دیدم. چشمانم فرو چکید

دلم می خواست سرم را بگذارمم . را که از تنورخونه مرا به اسم صدا می زد می شنیدم و نمی شنیدم

دلم می خواست می دویدم تا ته دشت و ان قدر می رفتم ت گم . زار زار گریه کنم روي دامن کسی و

  .و گور می شدم

حاال . تا حاال که یاد من نبود، بعد از این هم محال است. مادرم پسردار شده بود، خوب مبارکش باشد

خ آ. که چشمان ابی پسرش همیشه در مقابلش هست، کمتر به یاد چشمان عروسکی من می افتد

کاش بچه دار نمی شدي، کاش سعید زشت بود، مثل اقا خلیل، چشمهاي ریزي داشت .... مادر...مادر

مثل من خوشگل و ! مثل من نبود...که زیر ابروان پیوسته اش پیدا نبود، سیاه و بد ریخت بود

  .دارم از حسودي می ترکم! مادر...آخ مادر! عروسک

را پاك کردم و چیش خودم گفتم نباید بگذذارم ننه جان به سرعت اشکهایم . صداي پاي ننه جان آمد

  .متوجه ناراحتی من بشود

از اول که دیدمش و به یادم . ننه جان چارقد سبز گلدار سرش بسته بود. در کله چو تا نیمه باز شد

نگاهی ژرف و نافذ به . اما همیشه از تمیزي برق می زد. کهنه بود. مانده همین لباسها تنش بود

  گریه کردي؟: انداخت و با زیرکی پرسید چشمانم

نادیا روي برگ خط کشی . نگاهم روي خطوط کج و معوج نادیا مات شده بود. نه گفتم نه و نه گفتم ها

  .شده هم مثل هواپیما یکهو قوس برمی داشت و انگار داشت پرواز درمی آمد
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م که در ان لحظه گویی درگیر و بعد نگاهم را به چشمان روشنش دوخت.... دایی جان نامه فرستاده -

  .آتشبازي بود

  نامه؟ -

در را بست اما وقتی دید خانه چقدر تاریک و سوت و کور شده، سراغ فانوس رفت و در حالی که 

راستش را بخواهی من که دوست دارم نصفه شبی هم افتابی : فتیله اش را باال می کشید گفت

  .درست است گرم است، اما روشنایی داریم...باشد

بس که : به طرفم برگشت و لبخند تلخی زد و گفت. ننه جان انگار از فانوس روشن کردن منصرف شد

بیا برویم بیرون، هوا : بعد مکثی کرد و از جا پرید.... بی سوخت روشن مانده فتیله اش تا ته سوخته

تاریک نشده هنوز تاریک  

خورشید هنوز غروب . چو بیرون زدمخودش به سمت در رفت و منهم ب ه ناچار به دنبالش از کله 

ننه جان . من هم کنارش پهلو گرفتم. ننه جان نشست لبه ایوان. نکرده بود و همه جا ارغوانی رنگ بود

طبق عادت همیشه وقتی می خواست خبر مهمی را بشنود دست گذاشت زي چانه اش و تکیه زد به 

جمع کردم و فرو دادم تا هر گونه بغض احتمالی اب دهانم را چند بار . من هم نامه را باز کردم. زانویش

ننه جان در حالی که اشک شوق به دیده داشت سرم . نامه را از اول تا اخر برایش خواندم. را رفع کنم

ه قدمش مبارك است، چشم، مژدگانی تو هم به روي ... ان شاا: را در اغوش کشید و بوسید و گفت

چند . ك کرد و رفت که من به تنهایی نامه نادیا را بخوانمبعد با زیر دامنش اشک هایش را پا! چشم

  :نوشته بود. خط بیشتر ننوشته بود و همان چند خط پر بود از غلطهاي امالیی

  سالم به دختر اَمه خوبم

ناذلی حالش چتور است؟ من که خیلی دلم برایتان تنگ شده، درسها ! من هم خوبم... خوب هستی که

ناراحت نباش، جایت را حصابی خالی ...هم یواش یواش دارند می رسند طوتها. چقدر سخت شده اند

می دانم تو ...بابا غول داده تابستان ما را به کُدیر بیاورد... ناذلی را از تَرَف من سه بار ببوس..می کنم

.. هم تو را و هم ناذلی را...خیلی خیلی دوستت دارم....مسل هر سال شاگرد اول می شوي اما مرا بگو

خوب دیگر ماللی نیست به ...همین عالن دارد جیق می کشد...داش نادر هم برایت سالم می رسانددا

  !قیر از دوري تو

  فدایت نادیا

تو که هنوز امالیت : خنده اشک الودي کردم و گفتم. نامه که به اخر رسید غلطهایش را شمردم

ازي کردن، هواي باال رفتن از درخت هواي لی لی ب. یکهو دلم هواي نادیا را کرد! افتضاح است دختر

از این دفعه فقط ...راستی که من هم دلم برایت تنگ شده نادیا... توت، هواي قهر و اشتی کردنمان، آخ

فقط براي ...آره.او باعث شد بین من و مادرم جدایی بیفتد! با دایی جانم قهرم...براي تو نامه می نویسم
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فانوسمان فتیله داشت، یا اینکه هوا روشن بود و من می توانستم کاش االن ...کاش...تو نامه می نویسم

  اگر بدانی چه می کشم؟...آخ نادیا. جواب نامه ات را بنویسم

ان هواي ارغوانی و تاریک، ان نامه . سرم را گذاشتم روي زانوانم و بی انکه بخواهم به گریه افتادم

ست هم داده بودند که بز گریه به سراغم بیاید هایی که بوي عزیزانم را می داد، همه و همه دست به د

... هوا تاریک شده بود. انگار از عالم و ادم دلگیر بودم. آخ که چقدر دلتنگ بودم. و چشمان مرا تر کند

  .سیرِ سیر. نان بیات چند روز پیش داغِ داغ بود، اما من سیر بودم. ننه جان از تنور خان امد بیرون

  .خوانند، فردا هواي بارانی در پیش داریمداروگها می : ننه جان گفت

آسمان مهتابی و پر ستاره بود، چطور فردا هوا بارانی می شد؟ شاید . نگاه خیسم را به اسمان دوختم

  .ننه جان اشتباه می کرد

آن شب هر دو روي ایوان ، زیر روشنی فانوس همسایه که نورش تا نیمه حیاط ننه جان می رسید 

اگر چه سیر بودم و دلم چیزي نمی خواست، . داغ و تازه از تنور درآمده گاز زدیم نشستیم و به نان بیا

اما براي اینکه ننه جان غصه دار نشود تمام نان را گاز زدم و در سکوت به چشمان نمناك و کهربایی 

  .رنگ او خیره شدم

ن تندي، ننه جان چه چه بارا. صبح روز بعد با صداي شرشر باران دیده خواب آلودم را از هم باز کردم

جایش . ننه جان قبل از من بیدار شده بود. بلند شدم و جایم را جمع کردم! پیش بینی خوبی کرده بود

را جمع کرده بود و رفته بود سر زمین نصراهللا چاووشی، همان که هر کسی به حج می رود و از حج 

نیست توي این باران چطور می معلوم . برمی گردد یا به عتبات عالیات می رود چاووشی می خواند

  !خواهند نشا کنند

چیز زیادي نمانده بود که برسند به . واي که چقدر بلند شده بودند. شانه کشیدم به موهاي بلندم

روي همین اصل، روزهاي جمعه دو سه . ننه جان خیلی مواظب بود موهایم شپش نیفتد! پاهایم

چقدر دیشب موقع خواب دلش به ! چاره ننه جانبی. ساعتی توي حمام دستش به موهاي من بند بود

گفت ارباب نصف بیشتر برنج را براي خودش برمی دارد و براي نصراهللا . حاج نصراهللا چاووشی سوخت

تازه بماند که چقدر هم خودش و هم بچه هایش روي این زمین . فقط این قدر می ماند که گرسنه نماند

  !زحمت می کشند و عرق می ریزند

هیچ دلم نمی خواست . روزهاي بارونی یکی از سخت ترین روزهاي مدرسه بود. م می شدداشت دیر

لباسهایی را که ننه جان با زحمت زیاد سر چشمه هزار دفعه شسته تا از تمیزي برق بیفتد دوباره گلی 

 کتابها و دفترهایم را ریختم. خدا را شکر که از شدت باران کم شد. شود و کار دست ننه جانم بدهم

  .فکر کردم اخرین روز مدرسه را می گذرانیم، مهم نیست دیگر چطور سپري شود! توي پالستیک
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حیفم امد کلوشها را که از تمیزي برق . پاهایم را فرو بردم توي کلوشی که ننه تازگی برایم خریده بود

زاید کثیف آرام و یواش یواش می روم که : تو را گذاشتم توي پالستیک و گفتم. می زد گل مالی کنم

  .نشوم

با تمام . هر جا پا می گذاشتم کلوشها تا ته فرو می رفت توي گل. کوچه ها گلی و چاله ها پر اب بود

احتیاط و مراقبتی که در حین راه رفتن از خودم نشان دادم، هم کلوشها گلی شد و هم نیمی از 

  .لباسم

کشیده بودند روي سرشان و بعضی بعضی پالستیک . بچه ها یکی یکی خودشان را به مدرسه رساندند

هنوز از در حساط . ها مثل من بی امان می دویدند که زودتر خودشان را زیر سقف کالس برسانند

پدرش چیزي به او گفت و او در جواب . نرفته بودم داخل که دیدم آنوش از ماشین پدرش پیاده شد

نمی دانم چرا ایستاده بودم و . داختاز کنارم که می گذشت نیم نگاهی به من ان. دستش را باال برد

آنوش لحظه اي ایستاد و نگاهی به پشت . از برکت باران سر تا پا خیس شده بودم. تماشایش می کردم

  .سرش اندناخت

آنوش امد . نمی دانم چه مرگم شده بود که هنوز بر و بر نگاهش می کردم و پاهایم به حرکت نمی افتاد

یکی از ابروانم . را جلوي چشمانم چند بار به طرف باال و پایین برد دستش. طرف من و ایستاد مقابلم

فکر کردم شاید ... نه، خدا رو شکر زنده اي: خنده اي کرد و گفت. را دادم باال و تیز نگاهش کردم

  ...دچار صاعقه اي شده اي

د و هم من هم انگار پاهایم از زمین کنده ش. و غش غش خندید و تیز و چابک دوید به طرف کالس

  .زمان با اقاي بهروزیان رفتم توي کالس

با کوچکترین سر و صدایی اعصابش . آقاي بهروزیان هم روزهاي بارانی هیچ حوصله بچه ها را نداشت

آن روز ساعت اخر از کالس اولیها خواست دفتر هاي دیکته را . به هم می ریخت و از کوره درمی رفت

الس دومی ها رفت و ضمن خط زدن دفتر مشق ها از انان بعد سراغ مشق هاي ک. روي میز بگذارند

بعد رو به کالس . خواست تا به کالس اولیها امال می گوید انها درس اخر علومشان را مرور کنند

و کتاب فارسی سال اول را ...در مورد هر موضوعی که دوست دارید انشا بنویسید: سومیها گفت

  .نوشتندو اولیها ...بویسید: برداشت و فریاد زد

من مدادم را گرفته بودم جلوي دهانم و فکر می کردم در مورد چه بنویسم؟ اول گفتم بهتر است در 

به معلم و بچه هاي . بعد گفتم ولش کن. مورد ننه جان بنویسم و زحمتها و سختیهایی که می کشید

به نازلی چطور است راجع : بعد پیش خودم گفتم. کالس چه ربطی دارد که ننه جان چه می کشد

چهار برگ بیشتر باقی نمانده . بعد شادمان دفتر انشایم را باز کردم... از اول که مال من شد...بنویسم

پس این . بود حساب کردم تا مدرسه ها تعطیل شوند شاید یک موضوع انشاي دیگر هم داشته باشیم
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اگر بخواهم در مورد  فکر کردم من. دو برگ مال امروز، آن دو برگ هم باشد براي یک موضوع دیگر

لختی فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم هم یز بنویسم و هم . نازلی بنویسم ممکن است کاغذ کم بیاورم

  .شروع کردم به نوشتن. بدون فاصله

یادت که هست؟ تو را گذاشتم روي میز پیش چشمانم و با چه عشقی از تو نوشتم، از زیباییهات، از 

با . نوشتم و نوشتم و نوشتم. وستت دارم، از اینکه چقدر دوستم داريمهربانیهایت، از اینکه چقدر د

آن دو سه خط را پایین صفحه دوم هر طور بود جا . وجودي که ریز هم نوشتم باز دو سه خط کم آوردم

  .دادم

  .فوزیه و الهه هنوز داشتند می نوشتند و هنوز وسطهاي صفحه اول انشایشان بودند

  .نقطه سر خط: سرا گفتآقاي بهروزیان با صدایی 

. آنوش طبق عادت زشت همیشه، مدادش را الي دم موهایش گذاشته بود و داشت ان را می پیچید

خونسرد و بی خیال مدادش را کشید بیرون و . تندي به عقب برگشتم و غضب آلود نگاهش کردم

ر بدانی چه اگ: بعد چشمکی زد و گفت...داشتم ساندویچ مو و مداد درست می کردم: اهسته گفت

  .انشایی نوشتم

با بی تفاوتی روي از او برگرداندم و فکر کردم هر چه هم قشنگ نوشته باشی، به پاي انشاي من نمی 

  !خاطرت جمع...رسد

آقاي بهروزیان پس از پایان امال، سراغ علوم کالس دومی ها را تمام کرد و رفت و نشست پشت 

بلند شد و با دستمال سپیدي که همیشه توي . کردهیادش امد که دستهاي گچی اش را پاك ن. میزش

نگاهی به سومیها انداخت و . جیب داشت دستهایش را پاك کرد و دوباهر صاف نشست روي صندلی

چون وقت کم است فقط یک نفر می تواند انشایش را بخواند، بقیه هفته بعد می توانند همین : گفت

خوب حاال کی داوطلب است انشایش : ي بعد ادامه دادمکثی کرد و لحظه ا. انشا را سر کالس بخوانند

  را بخواند؟

امروز آنوش انشایش را : معلم نگاهی به من انداخت و بعد به انوش و گفت. دست من و انوش باال رفت

  .سارا تو هفته بعد اولین نفري هستی که انشایت را می خوانی...می خواند

ته سیاه رفت من توي دلم به آنوش بد و بیراه می وقتی انوش شادمان دفترش را برداشت و پاي تخ

آنوش هر وقت انشاي جالبی می نوشت بادي به غبغب می انداخت و صاف می ایستاد و با صداي . گفتم

بر عکس هر وقت انشاي خوبی ننوشته بود کج می ایستاد و مدام فین . محکم و شمرده اي می خواند

با تک سرفه اي گلویش را . آن روز سیخ ایستاده بود. می کشید و خط خودش را هم غلط می خواند

  :نوشته بود. تا معلم گفت بخوان او شروع کرد. صاف کرد
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آسمان به زیر ! کوه و جنگل و دریا و سبزه زارهها و گلزارها زیبا هستند وقتی قدرت داشته باشی

نکند که موضوع ازاد را  دست آقاي بهروزیان درد! پایت می افتد وقتی ابرمرد باشی و پر زور و پولدار

من از همین جا و با همین انشا به همه اعالم می کنم ارباب آینده من . براي انشا در نظر گرفته است

روزي که من ارباب . هستم و همه باید به من احترام بگذارند و از همی حاال حساب کار دستشان باشد

با یک اشاره من زندگی می کنند و با یک  همه. شوم تمام ا چیزي را که رعیتم دارد مال من می شود

مردم همیشه باید بر پاهایم . من فرمانروا و صاحب همه چیز خواهم شد. اشاره دیگر من می میرند

باید هر جا که من قدم می گذرام فرش کنند و بی اجازه من حتی ....بوسه بزنند و شکرگزار من باشند

  !اب هم ننوشند

می خواهم . زن و دختر خوشگل از اي طرفها هست مال من می شودروزي که من ارباب شوم هر چه 

  .دویست سیصد زن داشته باشم

  .آقاي بهروزیان در این لحظه لبخند به لب آورده بود

از میان دختر هاي ده باال و ده پایین، به سارا احسانی که . و هر روز با یکی از انها زندگی کنم

  .که کنیز زنهایم باشد چشمهاي آبی قشنگی دارد افتخار می دهم

  .بچه ها داشتند می خندیدند و من از فرط خشم یک گلوله آتش شده بودم

شاید هم یک روز چشمان آبی سارا را از او . و هر چه زنهایم به او امر کردند مجبور است اطاعت کند

چشمهاي . خریدم و به اروپا رفتم و از دکتر خواستم چشمان ابی سارا را جاي چشمهاي من بگذارد

خودم را هم شاید بخشیدم به سارا که طفلی نابینا نباشد و بتواند زنهاي زیباي مرا ببیند و حسادت 

  ....کند

  .در این لحظه با حرص من لبهایم را به هم می فشردم و دستهایم را مشت کردم

سجده می در پایا بگویم روزي که من ارباب شوم از زمین تا اسمان کف پایم را می بوسند و بر من 

آن روزي اگر مرا روي تخت . کنند و مرا روي تخت شاهی می نشانند و روي شانه هایشان می برند

شاید . دیدید به سارا احسانی بگویید همه زنهاي مرا آماده به صف کند و خودش هم برود اخر صف

ازي می یک روزي هوس کردم ي روز از عمرم را او زندگی کنم و عروسکش نازلی نقش بچه ما را ب

  !کند

وقتی انشایش به پایان رسید معلم هنوز لبخند تمسخرآلودي بر لب داشت و بچه ها آهسته در گوش 

هم پچ پچ می کردند و من با نگاهم آنوش را به آتش کشیه بودم و داشتم خاکسترش را تماشا می 

ق بود با لحن آقاي بهروزیان خطاب به انوش که با نگاهی مشتاق در انتظار تحسین و تشوی. کردم

خوب است گفتی ارباب، ... تو که همه را از خودت ترساندي... خوب، ارباب اینده: کنایه آمیزي گفت

  اگر می گفتی می خواهم شاه یک کشور شوم چه کارها می کردي چه بالها سر این مردم می آوردي؟
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  .ما به همین اربابی هم قانعیم! نه آقا: آنوش تک خنده اي کرد و گفت

خوب نگفتی با دویست سیصد زن : گفت. خودکارش را گذاشت الي انگشتانش و ان را بازي دادمعلم 

می خواهی چه کار کنی؟ فکر نمی کنی زنها اگر با هم متحد شوند، ارباب که سل است شاه شاهان هم 

  باشد پدرش را درمی آورند؟

زنهایی که من ! نه: فتگ. آنوش دوباره خندید و گوشه لپش چال افتاد و چشمانش درخشیدن گرفت

  !می گیرم، یعنی انتخاب می کننم هیچ وقت با هم اتحاد ندارند چون خیلی به هم حسودي می کنند

از کجا این قدر مطمئن حرف می زنی؟از انجا که همین حاال سارا دارد از حسادت به ان دویست نفر  -

  .زن می ترکد، نگاهش کنید آقا

زیر گوشش که سه دور دور خودش بچرخد، بعد محکم بخورد به  دلم می خواست بروم جلو چنان بزنم

  .تخته سیاه و سقط شود

فکر می کنم تمام بچه ها نگاهی به من انداختند که سرخ شده بودم و . معلم نگاهی به من انداخت

  .داشتم مثل الك پشت در خودم فرو می رفتم

  !س فکر نکنم به انها حسودي کندگفتی سارا احسانی کنیز زنهایت به حساب می آید پ: معلم گفت

چرا آقا حسودي می کند، می دانم از : دوباره آنوش با اطمینان خاطر سرش را فرود آورد و گفت

  .حسادت می میرد

بچه ها در حالی که . هنوز بحث و مناظره معلم و انوش ادامه داشت که زنگ تعطیلی به صدا درآمد

یشان را جمع و جور کردند و یکی یکی از کالس رفتند هنوز با هم پچ پچ می کردند دفتر و کتابها

  .بیرون

. هوا هم چنان ابري بود، اما باران قطع شده بود و ابرهاي نوك کوهها یواش یواش پراکنده می شدند

ننه جان همیشه می گفت در بهار، هر وقت دیدي بعد از باران ابرهاي نوك کوه پراکنده می شود بدان 

  .بی خواهد شدکه زود هوا صاف و افتا

  نمی خواهی بروي خانه؟: فوزیه نگاهی به من انداخت و گفت

مچم . هم چنان که چسبیده بودم به صندلی تمام خشم و غضبم را مشت کردم و کوبیدم روي میز 

  .درد گرفته بود

  .آنوش را که می شناسی. خودت را ناراحت نکن! ولش کن: الهه گفت

خواست، دلم می خواست مثل صبح ان روز بارانی شوم و ان قدر دلم گریه می . هنوز جم نخورده بودم

  .ببارم که ابرهاي دلتنگی و غم و اندوه از روي دلم بروند کنار

  .کالس خلوت و خاموش بود و من گریه می کردم. فوزیه و الهه رفته بودند. سرم را گذاشتم روي میز
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از سر زمین نصراهللا چاووشی که .ساختهواي بارانی و دلچسب بهار به ننه جان ن!یادش بخیر نازلی

من که دلم نمیخواست ننه جان را ناخوش و بیمار ببینم .برگشت دچار تب و لرز شد و توي بستر افتاد

ننه جان حتی وقتی در بستر بیماري هم .سعی میکردم تا آنجا که در توانم است از او پرستاري کنم

دست خالی مان خبر داشت و میدانست چیزي در بیچاره از .افتاده بود نگران حال و روز من بود

چیزي در خانه نبود که من .بساطمان نیست که اگر خداي نکرده اتفاقی افتاد سر کیسه را شل کنیم

از توي تنور خانه با دست خالی به .براي ننه جان بیاورم و به او بخورانم تا قوت بگیرد و سرحال بیاید

شه ترشی سیرو پیاز و بادمجان چیز بیشتري پیدا آنجا هم جز چند شی.مطبخ کله چو رفتم

خداي ...ناامید در مطبخ را بستم و به این فکر کردم که ننه جان اگر غذاي مقوي نخورد.نمیشد

  ...نکرده

ننه .باید میرفتم از مادر گلنسا یک مقدار خوراکی قرض میگرفتم.سپس فکري بخاطرم خطور کرد

  .دویدم طرف کلکی.ادیمجان که حالش خوب شد قرضمان را پس مید

بیچاره وقتی بیدار بود براي اینکه من ترس .در خواب صداي آه و ناله اش بلند بود.ننه جان خواب بود

  .برم ندارد جلوي آه و فغانش را میگرفت

خانه گلنسا هم در این وقت از سال از عطر .عطر بهار نارنج از تمام خانه ها بطرف کوچه سرازیر بود

یک لحظه از دیدن .پشت کلکی ایستادم و داخل حیاطشان سرك کشیدم.سرشار بودبهار نارنج 

آنهمه سپیدي میان شاخساران سبز درختان پرتقال و نارنج و نارنگی از خود بیخود شدم و یادم رفت 

براي چه کاري آمده بودم اگر گلنسا مرا نمیدید و بطرف من نمی آمد معلوم نبود تا کی در آن حالت 

  .ق بودمرویایی غر

  کاري داشتی؟...سارا-

  چی؟...ها...ها-

  !گفتم کاري داشتی؟-

  مادرت هست؟...یعنی چرا...نه-

  .البد فکر میکرد چرا با او کاري ندارم.با مادرم کاري داري؟و دچار تعجب شد-

  رفته سر زمین چه کارش داشتی؟...مادرم نیست-

  .ا انداختم پایینناامیدانه دستهایم را گذاشتم روي چوبکهاي کلکی و سرم ر

ننه جانم حالش :مکثی کردم و بعد چشم در چشم گلنسا دوختم و با لحن غمگینی گفتم...هیچی-

سپس یادم ...خوراکی چیزي ندارید به ما قرض بدهید و ...میخواستم ببینم شما غذایی...خوب نیست

فهمید چه حالی پیدا افتاد که چقدر ننه جان از دست دراز کردن پیش این و آن نفرت داشت و اگر می

  .میکرد
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راستش همه چیزمان تمام شده قرار بود امروز وفردا ننه جان خودش برود شهر و خرید کند -

  .طفلی مریض شده و افتاده...ولی

میروم .از ظهر هم اش ترش باقی مانده...نان و پنیر داریم:گلنسا لختی فکر کرد و بعد با مهربانی گفت

  .برایت بیاورم

بعد در حالیکه سرم را پایین گرفته ...آش ترش که براي سرما خوردگی خوب نیست:گفتمشتابزده 

  .همان نان و پنیر که گفتی کافی است:بودم و گوشه لبم را ورمیچیدم گفتم

  .گرم بودم و عرق میریختم.احساس کردم در آن لحظه کنارم بخاري هیزمی نشسته ام

من دستهایم را که انگار بر کلکی چسبیده بودند .گلنسا بدون مکث و تاخیر دوید بطرف کله چو

تا گلنسا برگشت هزار بار به خودم گفتم چرا به گلنسا .جاي چوبها روي کف دستم مانده بود.برداشتم

هر چند میدانستم گلنسا چیزي به کسی نمیگوید با اینهمه نگران بودم که اگر ننه جان .رو زده ام

  بفهمد چه واکنشی نشان میدهد؟

نانها را .دو قرص نان توي دستش بود و توضیح داد که پنیر را الي نانها مالیده است.برگشتگلنسا 

  .ننه جان که حالش خوب شد برایت پس می آورم:گرفتم و بعد از اینکه از او تشکر کردم گفتم

  .حاال دو قرص نان چی هست که پس بیاري...برو خودت را لوس نکن:گلنسا خندید و گفت

ننه جان توي بسترش .یلش دادم و فکر کردم ما همین دو قرص نان را هم نداشتیملبخند محوي تحو

نیم خیز شد و داشت آب مینوشید مرا که میان چهار چوب در دید چشمان بی فروغش برقی 

  کجا بودي هر چه صدایت زدم جواب ندادي؟:آهسته و با صدایی ضعیف پرسید.زدند

رفتم پیش گلنسا بزور این نانها را داد :مقابلش گرفتم و گفتمدر حالیکه لبخندي بر لب داشتم نانها را 

آخر مادرش خیال دارد مرباي بهار .بمن و گفت که عصري بروم و در جمع کردن بهار نارنج کمکش کنم

  رفتی نان قرض کردي نه؟:ننه جان با لحن بیروحی گفت.نارنج درست کند

دستپاچه و با لکنت .ل زدنی اي داشتسرم خم شد تا روي سینه ام ننه جان هوش و ذکاوت مثا

  .شما باید غذا بخورید...آخر چیزي نداشتیم...مجبور بودم...م:گفتم

از گشنگی :گفت.رنگ چهره اش کدر شده بود و از فرط خشم پلکهایش میپرید.ننه جان عصبانی بود

  ي دختر؟چرا خوارم کرد...میمردم بهتر از این بود که مردم بفهمند ما در خانه چیزي نداریم

  .هیچ دلم نمیخواست ننه جان آنطور سر من داد بکشد.نزدیک بود به گریه بیفتم

در ضمن اگر شما از گشنگی .همینطوري که اینها را نداد.خوب قرار شد منهم بروم کمکش کنم-

  من چه خاکی روي سرم بریزم؟کجا را دارم بروم؟...بمیرید

ه دادم به بازویم و اشک گرم پهناي صورتم را در سرم را تکی.زانوانم خم شد و گوشه دیوار نشستم

  .نوردید و به پایین سرازیر شد
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لحظه اي در سکوت خیره نگاهم کرد و بعد با صداي بغض کرده .ننه جان انگار دلش بحال من سوخت

  .دلم را به آتش نکش کاش میمردم و دربدري تو را نمیدیدم...گریه نکن:اي گفت

نانها .من همچنان گریه میکردم.لش و پتو را تا روي سرش کشید باالننه جان سرش را گذاشت روي ب

  .گوشه اي افتاده بود و بوي پنیر تازه در تمام کله چو پیچیده بود

وقتی شادمانی مرا دید .پس از ساعتی عاقبت ننه جان تصمیم گرفت با هم از آن نان و پنیر بخوریم

  .امروز فهمیدم تو چقدر دوستم داري...نمیزدماگر بخاطر گریه هاي تو نبود لب به این نان :گفت

پس از خوردن نان و پنیر سراغ گلنسا رفتم و بزور خودم را به او تحمیل کردم او که قرار نبود بهار 

اینطوري منهم راضی بودم و دیگر زیر منت .نارنجی جمع کند همراه من مشغول جمع کردن آنها شد

  .ما بروي خودش نیاورداو هم این را فهمیده بود ا.گلنسا نبودم

چند روز بعد ننه جان که هنوز خوب نشده بود و سالمتی خودش را کامل بدست نیاوره بود از بسترش 

اگر صد سال هم این گوشه بیفتی کسی به سراغ آدم :چادرش را به کمر بست و به من گفت .برخاست

من میروم سر زمین مشتی .باشدهر کسی باید خودش به فکر خودش .نمی اید و کمکی به آدم نمیکند

  .پاییز که شد اینقدر بما برنج میدهند که بخوریم و نمیریم...میرزا علی

ننه جان دنیاي .و رفت و هیچ هم به حرفهاي من گوش نکرد که یکی دو روز دیگر هم استراحت کند

ار بمیرم هیچ دلش نمیخواست من بار دیگر جلوي کسی گردن کج نکنم و هزار ب.غیرت و آزادگی بود

ننه جان سرفه هاي .حتی اگر آن کس بهترین دوستم بود.و زنده شوم تا چیزي بعنوان قرض طلب کنم

با هر سرفه انگار دل و روده اش میخواست بزند بیرون چهره اش به طرز وحشتناکی سیاه .بدي میکرد

از استراحتش و کبود میشد با اینهمه براي کار و تالش لحظه اي دست روي دست نمیگذاشت و حتی 

  .میگذشت و سر زمین میرفت تا پاییز دستش پر باشد و کمتر غصه زمستان را بخورد

فصل امتحانات نزدیک بود و میخواستم با نمره هاي خوبی .منهم دیگر سرم به درسهایم گرم شده بود

  .قبول شوم

کنیم و از آخرین معلم بچه ها را به حیاط فرستاده بود تا دسته جمعی بازي .زنگ آخر ورزش داشتیم

آنوش به عمد مقابل .مطابق معمول مشغول بازي چگ داله شدیم.روزهاي مدرسه لذت بیشتري ببریم

آنوش مصمم و تیز ایستاده بود که تب را .بعد از شیر با خیط حق زدن تب بمن رسید.من ایستاده بود

از چوبها افتاد آنوش براي منهم چگ را نشانه گرفته بودم و تب را که پرتاب کردم یکی .در هوا بقاپد

دستش به توپ نرسید و سکندري خورد و نقش بر زمین .دریافت تب چند متري جلو کشیده بود

آنوش در حالیکه از فرط خشم بخود میپیچید از روي زمین بلند شد .همه بچه ها زدند زیر خنده.شد

و با صداي بلندي  با شیطنت لبخندي زدم.تکانی بخودش داد و نگاه پر خشمی بسوي من انداخت

  !یک هیچ به نفع گروه ما:گفت
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  .آنوش سرجاي خودش برگشته بود و بازي دوباره از سر گرفته شد.گروه ما هورا کشیدند

ما بردیم و ما بردیم چلوکباب :بازي که تمام شد ما سه امتیاز جلوتر بودیم و بچه ها گروه ما میخواندند

  ل شما؟استخونا مال شما چطوره احوا.رو ما خوردیم

چطوره :وقتی از مقابلش گذشتم برایش زبان در آوردم و با تمسخر گفتم.آنوش سرخ و عصبی بود

  احوال شما؟

  .بتو مربوط نیست:دندانهایش را بهم میفشرد و گفت

آن روز سنجاق سري را که مادر از مشهد براي تو .خنده کنان بسوي کالس دویدم و آمدم سراغ تو

هنوز داشتم توي پالستیک دنبال تو میگشتم که فوزیه در حالیکه .بودم آورده بود به موهایت نزده

  .سارا آقاي بهروزیان با تو کار دارد:سرش را از الي در آورد توي کالس نفس زنان بمن گفت

  با من؟-

آنوش را .پالستیک را هول دادم زیر میز و از جا بلند شدم بروم ببینم آقاي بهروزیان با من چکار دارد

  .نیم نگاهی بمن انداخت.حالیکه پاهایش را روي زمین میکشید پکر و بیحال از کالس آمد تو دیدم در

  .لبخند شیطنت آمیزي تحویلش دادم و از مقابلش گذشتم

ببینم سارا وقت بیکاري داري یا :مرا که دید بطرفم آمد و گفت.آقاي بهروزیان مقابل دفتر ایستاده بود

  نه؟

  اي چه آقا؟وقت بیکاري؟بر:با تعبج گفتم

کالس اولیها و کالس دومیها را راضی کردم که در ازاي دادن مواد غذایی بتو به آنها :لبخند زد و گفت

خوب حاال چه .درس بدهی تا در امتحانات پایان ثلث قبول شوند و پشت هم صفر ردیف نکنند

  میگویی؟

چنین پیشنهادي بمن  هیچ باورم نمیشد.چشمانم هر لحظه گشادتر میشد و دهانم هر لحظه بازتر

چه بگویم اقاي :پس از چند لحظه عاقبت از آن حالت شگفتی در آمدم و گفتم.داده شود

  گفتید در عوض بمن مواد غذایی میدهند؟...نمیدانم میتوانم به آنها کمکی بکنم یا نه!بهروزیان

د کالس دومیها قرار کالس اولیها گفتند برایت آرد و برنج می آورن:سرش را فرود آورد که بله و افزود

  .شد پنیر و کره و نان و روغن بیاورند اگر راضی نیستی میگویم چیزهاي دیگري برایت بیاورند

  شما با پدر و مادرهایشان صحبت کرده اید؟...خوب است...نه...نه:هول شدم و شتابزده گفتم

باقی بماند و اال البته فکر نکنم دیگر وقتی برایت !بله یک هفته است که دارم راضیشان میکنم-

  .میگفتم به فوزیه و الهه هم درس بدهی و در عوض چیزي از آنها مطالبه کنی
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منکه از فرط خوشحالی در پوست خودم نمیگنجیدم و در حالیکه اشک شوق به دیده آورده بودم 

 به الهه و فوزیه هم درس میدهم فقط شما به آنها بگویید در عوض برایم...چرا وقتش را دادم:گفتم

  ...راستش من خجالت میکشم که.سیب زمینی و پیاز و بادنجان و گوجه بیاورند

خجالت ندارد دخترجان تو در عوض داري :یقه پیراهنش را صاف کرد و گفت.آقاي بهروزیان خندید

همین که تجدید نیاورند و بدون دردسر به کالس باالتر بروند لطف بزرگی .کمک بزرگی به آنها میکنی

هیچوقت از دریافت مزدي که بابت کارت میگیري خجالت نکش و ...ایشان کرده ايبه خانواده ه

باید .حاال برو خودت را براي درس دادن آماده کن و یک برنامه ریزي حسابی تهیه کن...شرمنده نشو

  .از کوتاه ترین لحظه بیشترین استفاده را برد

من با دلی سرشار از امید و ارزو .ختهمانموقع صداي زنگ خانه با صداي آقاي بهروزیان در هم آمی

بطرف کالس دویدم هر لحظه از فکر اینکه میتوانستم کمک خرج ننه باشم قند در دلم آب میشد و 

  .احساس خوشایندي سراپاي وجودم را در بر میگرفت

پالستیکم را برداشتم و رفتم که این خبر خوش را به ننه جان بدهم و او را هم در شادي خودم سهیم 

آنقدر سرمست و شادمان بودم که یادم رفت تو را از پالستیک بیرون بیاورم و مثل عادت هر روز .مکن

  .سرتاپایت را بیاد مادرم ببوسم و نازت را بکشم

ننه .بوي نان تازه می آمد.ننه جان داشت لباسهایی را که سر چشمه شسته بود روي بند آویزان میکرد

ننه جان از دور که مرا دید با .ی به او داده بود نان پخته بودجان آن روز با آردي که مش میرزا عل

حاال دیگر .خوشی بطرفش میدوم دست از کار کشید و ایستاد که ببیند چرا اینقدر خوشحال هستم

آب دهانم را قورت دادم و یک نفس تمام گفته هاي آقاي .من و ننه جان رودروي هم ایستاده بودیم

  راست میگویی؟:چشمان ننه جان برق زدند و ناباورانه گفت.بهروزیان را برایش شرح دادم

  .پدر و مادرهاي بچه ها خودشان گفتند اینکار را میکنیم...آره ننه جان بخدا راست میگویم-

چشمم بجاي خالی لک گوجه روي لباسم .ننه جان پیراهن شسته شده مرا روي بند آویزان کرد

  .که هیچ اثري از آن لکه روي پیراهنم باقی نمانده بودطفلی آنقدر با دستانش سابیده بود .افتاد

گفت از سر زرنگی سارا مادرم کلی مربا .دوستت گلنسا هم برایت یک ظرف مرباي بهار نارنج آورد-

  .پخته

  .بهتر از این نمیشود!آخ جان مرباي بهار نارنج:از خوشحالی جفت پا پریدم باال و گفتم

همه چیز خبر از خوشی و شادمانی میداد اما تا رفتم داخل کله .آنروز بنظر میرسید روز خوبی باشد

انگار زمین لرزه اي شدید همه .چو و پالستیکم را باز کردم یکهو انگار تمام دنیا روي سرم خراب شد

ابر .نمیدیدمسرم گیج میرفت و هیچ جا را !جا را میلرزاند و سقف چوبی داشت روي سرم فرو میریخت

اول آهسته و با صداي خفیفی زمزمه .سپیدي جلوي چشمانم را گرفته بود
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سپس نعره کشیدم و اسم نازلی را فریاد زدم تا جایی که صدایم تمام همسایه !نازلی!نازلی!نازلی:کردم

فریاد میکشیدم و مشت بر در و دیوار .گریه میکردم.ها را دور کلکی حیاطمان جمع کرده بود

  تو کجا هستی؟!نازلی!نازلی:م و تکرار میکردممیکوبید

  .بیچاره ننه جان هم هنوز نمیدانست چه اتفاقی افتاده است.همسایه ها ننه جان را دوره کرده بودند

بله تو توي پالستیکم نبودي با ننه جان به مدرسه رفتیم و تمام کالس را زیر و رو کردیم و تمام حیاط 

ننه جان اینرا میگفت ولی من .شده بودي و رفته بودي تو زمینانگار آب .را وجب به وجب گشتیم

کسی که تو را از من دزدیده .مطمئن بودم آب نشدي و نرفتی توي زمین بلکه تو را از من ربوده بودند

ننه جان بی جهت دلداري ام میداد که اینطور نیست و البد وقتی .قسم میخوردم که همینطور بود.بود

آه نه .زلی از توي پالستیک افتاده زمین و بس که خوشحال بودم متوجه نشدماز مدرسه برمیگشتم نا

بعد با صداي .نازلی:دیوانه وار فریاد کشیدم.من نازلی را گم نکرده بودم.محال بود چنین باشد!نه

پدرت را در ...به حسابت میرسم:زخمناك و پر کینه اي و بی هیچ مالحظه اي توي کوچه داد میکشیدم

  .چشمانم را در می آورم...در پدرت را هم در می آورمپ...می آورم

  که را میگویی دختر؟که را میگویی؟:ننه جان به بازویم چسبید و گفت

  .آنوش را میگویم پسر همان ارباب پدرسگ را میگویم

دیدم آمد ...کار خود پدرسگش است:ننه جان سرم را چسباند به سینه اش و من با هق هق ادامه دادم

میدانستم تالفی میکند ولی نمیدانستم میخواهد .ز اینکه بازي را بما باخت کفري بودا.توي کالس

  .نازلی را از من بدزدد

ننه جان به .پا بر زمین میکوبیدم و دوباره با ضجه و ناله اسم تو را بر زبان می آوردم و گریه میکردم

درد جدایی از تو .ر شده بودمبه درد بدي دچا.هیچ وجه نتوانست جلوي فرو ریختن اشکهایم را بگیرد

به خانه که برگشتیم .حاضر بودم بمیرم و به این درد دچار نشوم.از هر دردي بدتر و وحشتناك تر بود

تحملش را نداشتم تحمل بی تو سر کردن را .احساس کردم در و دیوار خانه مثل خوره افتاده به جانم

آنوش هیچ بالیی نمیتواند سر .پیدایت میکنمتو کجایی؟هر جا که هستی بهت قول میدهم !آخ نازلی...

میدانم ...او از من میترسد فقط خواسته دل مرا بلرزاند و باخت خودش را به نحوي تالفی کند.تو بیاورد

که فقط همینطور است میدانم که دلش میخواهد گریه کنم و به دست و پایش بیفتم و از او خواهش 

صبر میکنم تا خودش خسته شود و تو را بمن .ر را نخواهم کردکنم تو را بمن برگرداند ولی من این کا

آري تصمیم گرفتم صبوري پیشه کنم تا خدا خودش وسیله فراهم کند و آنوش را سر عقل .برگرداند

  .بیاورد و تو را بمن بازگرداند

لی روي همین اصل فرداي آن روز که به مدرسه رفتم هیچ بروي خودم نیاوردم که چه اتفاقی براي ناز

من افتاده است اگر چه در درون میگریستم و دلم خون بود اما هر طور که بود ظاهر قضیه را حفظ 
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کردم با این کارم دوباره آنوش را شکست میدادم و باعث میشدم این حیله و ترفندش به سنگ 

  .بخورد

آنروز .ده بودفقط یک روز به پایان مدرسه باقی مان.دو سه روز دیگر هم گذشت و از نازلی خبري نشد

میخواستم ...شب پیش انشاي دیگري نوشته بودم.هم قرار بود انشاي هفته قبل را سر کالس بخوانیم

لجبازي را کنار بگذارد و عاقالنه رفتار .از طریق انشایم به آنوش حالی کنم که چه با من کرده است

ز آخر مدرسه به حساب می آن روز چون رو.سر زنگ انشا اولین نفري بودم که انشایم را خواندم.کند

کالس .آمد بچه ها شور و هیجان بیشتري داشتند و سعی میکردند ساکت تر از همیشه گوش بدهند

من گلویم را چند بار صاف کردم .اولیها و کالس دومیها هم به دستور آقاي بهروزیان سراپا گوش بودند

با اشاره اقاي بهروزیان انشایم را .سانمبنظر میرسید دچار بغض شده ام و نتوانم انشایم را به پایان بر

انگار داشتم پشت تریبون مقابل خیل عظیمی از تماشاگران دکلمه .با صدایی بلند و پر تحکم.خواندم

  !همه محو و ساکت بودند حتی آنوش.میکردم

  الال الال بخواب نازلی عزیزم

  بخواب من با لولوها ستیزم

  الال الال فداي چشم نازت

  چشم نیمه بازتبخوابان آن دو 

  

وقتی شبها جاي خالی تو را در آغوش میکشم و برایت الالیی میخوانم میدانم !آخ یادش بخیر نازلی

نازلی من نتوانستم با لولوها بستیزم آنها تو را از من !هر جا هستی بخواب میروي آرام ناز و زیبا

من بی تو چه حالی پیدا خواهم  البد نمیدانست.گرفتند یک لولوي زشت بد و سیه دل تو را از من ربود

یادش بخیر !آخ.شاید هم میدانست من بی تو هر لحظه مرگ را تجربه میکنم تو را از من گرفت.کرد

میدانم که ...میدانم...من و تو چه درددلها که با هم نکردیم و چه غصه ها که براي هم نخورده ایم!نازلی

یاد تو درون قلب من محفوظ و .نخواهد ربود یاد تو را هیچکس از من!تو اینجایی درون سینه من

  ...دست هیچ لولوي بد سیرتی بتو نخواهد رسید.مقدس است

تو بوي خوش مادرم را بمن هدیه میکنی پس کجا !یادگار بهترین و عزیزترین کس زندگی ام!آخ نازلی

ست کردم گفتم دیروز برایت تاجی از بهار نارنج در...رفتی؟بگو اخر کجا گم شده اي که پیدایت نیست

عروسک زیبا و خواستنی من سنجاق سر تو لب طاقچه جا !آخ نازلی من!می آیی و بر سرت میگذارم

موهاي بلندت که ازارت نمیدهد؟من به شوق تو زندگی کرده ام و به امید پیدا شدن تو باز هم ...مانده

  .زندگی خواهم کرد میدانم هر جا هستی مال منی و بیاد منی
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یادت که هست چه خرم و شاد و مسرور بودیم؟انگار .بهار سال قبل را میگویم!نازلیآخ یادش بخیر 

نازلی من هر جا که هستی گوش کن من تو را با ...تو مرا داشتی و من تو را.دنیا زیر پاي من و تو بود

بی تو من هیچ هستم تو همه چیز دخترکی هستی که هیچ .ذره ذره وجودم میخواهم و دوستت دارم

آخ دلم براي بوي خوش مادرم تنگ شده است تو را بخدا عطر .در این دنیاي بزرگ ندارد دلخوشی

قلعه لولوها لیاقت عطر مادرم را .خوشبوي تن مادرم را در فضاي بی مهر و دوستی پراکنده نکن

میدانم که میدانی میدانم خبر .اگر بدانی چه دردي میکشم و دم برنمی آورم!نازلی!آخ نازلی.ندارد

لولوها پایدار نیستند میدانم .بخاطر من فقط بخاطر من دوام بیاور.کمک کن دوباره پیدایت کنم...داري

که نیستند کاش برگهاي دفتر انشایم به پایان نمیرسید و میتوانستم همچنان از تو بنویسم اما آخرین 

ز دل من شبها اما عزی.برگ هم به آخرین خط رسیده و ناچارم با نقطه پایانی از تو خداحافظی کنم

کاش ...آنقدر میخوانم که خوابت ببرد...گوشهایت را بمن بسپار اگر خوابت نبرد برایت الالیی میخوانم

  .یادش بخیر!آخ نازلی.االن اینجا بودي

من دفتر انشایم را روي صورتم گرفته بودم و بی صدا .آقاي بهروزیان داشت اشکهایش را پاك میکرد

صداي خفه و بغض آلود آقاي بهروزیان .چه هادارند برایم اشک میریزندفکر میکردم تمام ب.میگریستم

  .در غم گرفته کالس پیچید

  سارا تو نازلی را گم کرده اي؟-

دفتر انشا .آقاي بهروزیان بطرف من آمد.دستم را گرفتم جلوي دهانم تا مبادا صداي گریه ام بلند شود

نگاه کن تمام :را به دیده بارانی من دوخت و گفترا از مقابل صورتم کنار زد و چشمان سرخ و آبدارش 

  این انشا بود یا مصیبت نامه؟...دوستانت دارند به حالت اشک میریزند

دخترها سرشان را روي میز گذاشته بودند و .معلم راست میگفت حتی پسرها هم فین فین میکردند

  .ستندبخاطر من و گم شدن تو میگری!همه بغیر از آنوش.شانه هایشان میلرزید

اقا معلم سارا که دیگه بچه نیست بخاطر عروسکش :آنوش از میز سوم با لحن تمسخر آمیزي گفت

  !هم سن و ساالن او دارند کهنه بچه شان را میشورند.گریه میکند

  .آقا معلم نگاه تندي به او کرد و آنوش گوشه لبش را به دندان گرفت و سر به زیر انداخت

دلمان را ریش کردي :فوزیه گفت.چنان آکنده از غم و ناراحتی بودسرجایم برگشتم فضاي کالس هم

  .سارا

آقاي بهروزیان تا پایان زنگ کالس ساکت و خاموش پا روي پا گذاشت و به بیرون از پنجره چشم 

  .تا زنگ به صدا در آمد همه ساکت و محزون سرشان توي الك خودشان بود.دوخت

با اینهمه من هنوز امیدوار .لیم نشد و تو را بمن بازنگرداندحتی بعد از خواندن انشاي آنروز آنوش تس

روزها با فکر و خیال تو به بچه هاي کالس اول و دوم درس ...بودم و چشم براه که آنوش سر عقل بیاید



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

129

بچه ها .میدادم و همپاي همکالسیهاي خودم درس میخواندم امتحانات یکی پس از دیگري تمام شد

ند و هر روز چیزي برایم می آوردند اما قلبم شکسته بود و با هیچ مرهمی به تعهدشان عمل کرده بود

  .دلم تو را میخواست تو را که همه چیز من بودي!التیام نمیافت حتی با درد دل کردن با گلنسا

آن روز .آخرین امتحان هم تمام شد و آنوش هنوز بروي خودش نمی آورد که تو را از من دزدیده است

به بچه ها مژده داد که قرار است با مادرش دوباره امریکا برود و تمام تعطیالت را آنجا با شور و هیجان 

دیگر نمیتوانستم شاهد بیتفاوتی او .دیگر کاسه صبرم لبریز شده بود.خون خونم رامیخورد.بگذارند

با خودم تصمیم گرفتم هر طور هست آن روز از او اقرار بگیرم و وادارش کنم تو را بمن .باشم

همه بچه ها خوشحال و راضی از اینکه امتحانات را بخوبی و موفقیت پشت سر گذاشته یکی .گرداندبر

  .یکی از هم خداحافظی میکردند و راه خانه را پیش گرفتند

دلم براي همه شما تنگ :رو به بچه ها گفت.حتی با من.آنوش هم آن روز با همه خداحافظی کرد

  .آدمید که دلتنگتان شوم آخر شماها.میشود خاك بر سرتان بکنند

آنوش .بغض غم تو راه گلویم را بسته بود.منهم دلم میخواست بخندم اما نمیشد.بچه ها خندیدند

تو هم که هنوز عزادار عروسکت هستی این دنیا نشد آن :سکوت و ناراحتی مرا دید و با تمسخر گفت

  .هنم ببردالبته اگر خدا عروسکها را هم به ج...دنیا همدیگر را پیدامیکنید

خودش به این شوخی بی مزه اش غش غش خندید و من در دل افسوس خوردم چرا نمیتوانم جوابش 

آن روز به گفته خودش پدرش نمیتوانست دنبالش بیاید .را بدهم؟آنوش که راه افتاد منهم راه افتادم

  .پس فرصت خوبی بود که تنها گیرش بیاورم و وادارش کنم به ربودن تو اعتراف کند

راه تپه بلندي را در پیش گرفته بود تپه ها یی که به پرتگاههاي .نوش بطرف خانه اش نمیرفتآ

آنشو یا فهمیده بود که .عمیقی منتهی میشد و ما بچه ها هنوز جرات نمیکردیم پا به آنجا بگذاریم

  .تعقیبش میکنم و بروي خودش نمی آورد یا اینکه متوجه نشده بود سایه اي دنبالش میکند

پشت بمن ایستاده .ش ایستاده بود روي نقطه بلند پرتگاه و من نفس زنان خودم را به او رساندمآنو

هنوز لب باز نکرده بودم که صدایش را شنیدم انگار .بود و شاید داشت ته پرتگاه را دید میزد

  .مخاطبش من بودم

  مثل اینکه خیلی خسته شدي؟!نفس نفس میزنی-

اما وقتی بطرفم برگشت و با .تم واکنشی از خودم نشان بدهمابتدا دچار شگفتی شدم و نتوانس

  .تصمیم گرفتم شجاع باشم.چشمانی نافذ نگاهم کرد

  با تو حرف دارم آنوش-
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هوم بلندي گفت و دستهایش را در هم فرو برد و یک پایش را گذاشت روي یک سنگ بزرگ و با لحن 

خوب من ...اینجا البد حرف مهمی هم داري اینهمه راه را دنبال من آمدي...میدانستم:پرصالبتی گفت

  .گوش میکنم

  نازلی کجاست؟:حوصله آنهمه خونسردي را نداشتم ناگهان و بی مقدمه پرسیدم

نازلی؟مرا باش که فکر میکردم میخواهی بگویی دلتنگم میشوي و از من :خنده عصبی سر داد

  .م و دلتنگ نشوممیخواهی به امریکا نروم همانطور که من دلم میخواهد اینجا بمان

دلتنگت شوم آن هم دلتنگ تو؟چه :اینبار من خنده عصبی و تمسخر آمیزي سر دادم و گفتم

  جواب من را بده اینهمه مهمل نباف پرسیدم نازلی کجاست؟...من میخواهم سر به تنت نباشد!خیاالتی

  .دیده امچرا از من میپرسی؟نکند خیال میکنی من آن را دز...چه میدانم:با صداي بلند گفت

تو در این .پس چی؟خیال نمیکنم مطمئنم:گفتم.او حسابی داغ کرده بود و من حسابی کفري بودم

  ...مدت کم بال سر من نیاوردي این هم رویش اما بخدا اگر نگویی نازلی کجاست

  مثال چکار میکنی؟:پرید وسط حرفم و به تندي گفت

چشمم را تنگ کردم و با نهایت نفرت و  نزدیکش رفتم و هر دو.خون جلوي چشمانم را گرفته بود

  .مادرت را به عزایت مینشانم:انزجار گفتم

فکر نمیکردم تا این حد احمق و کودن باشی من هیچ :گامی به عقب برداشت و با پوزخند گفت

  .تو هم دیگر داري حوصله مرا سر میبري...احتیاجی به آن عروسک مسخره ندارم

در حالیکه .بودم و دلم میخواست او را از هم بدرم و تکه تکه کنمحال خودم را نمیفهمیدم جري شده 

  .عروسک مرا پس بده:فریاد میکشیدم گفتم

آنوش تعادل خودش را از دست داد و یکی از پاهایش از لبه پرتگاه .دو دستی زدم به سینه اش

رم و او را من وحشتزده به این منظره نگاه میکردم و رفتم براي کمک دستش را بگی.سرخورد پایین

بطرف خودم بکشانم که آن یکی پایش هم از لبه پرتگاه سرخورد و آنوش با فریادي دلخراش به ته 

پرتگاه سقوط کرد و من در حالیکه همچنان جیغ میکشیدم به پایین زل زده بودم و گریه کنان اسم 

  .آنوش را فریاد میزدم و تقاضاي کمک میکردم

من راه به جایی نداشتم از فکر مردن آنوش لرزه بر اندامم .نآنوش بی حرکت افتاده بود روي زمی

نمیدانم چرا بجاي فرار بخانه بطرف خانه ارباب سرازیر شدم و با سرعتی مثال زدنی خودم را به .افتاد

شاید بهتر این بود که فرار میکردم و از مهلکه میگریختم که اگر آنوش کشته شده .خانه آنان رساندم

  .ر من بوده اما دلم میخواست به آنوش کمک کنمبود کسی نفهمد کا

در تمام طول عمرم هرگز فکر نمیکردم .دو دستی بر در میکوبیدم و گریه کنان ارباب را صدا میزدم

چند و چون آنروز درست در خاطرم .روزي با آن حالت تضرع آمیز از ارباب تقاضاي کمک کنم
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فقط یادم است ده .اس من گذاشته بودفکر کشته شدن آنوش تاثیر بدي روي هوش و حو.نیست

دوازده نفر بدنبال من بسوي پرتگاه دویدند و کمک کردند بدن کوفته و شکسته آنوش را باال 

ارباب جیپ خودش را پاي تپه آورد و در یک چشم به هم زدن تمام چاله چوله هاي ده را .بکشند

تا چند لحظه گرد و غبار جلوي .ندپشت سر گذاشت و رفت که آنوش را به نزدیکترین درمانگاه برسا

  .من همچنان ا ز فرط ترس و ناراحتی گریه میکردم.دیدها را گرفت

هنوزم که هنوز است وقتی به یاد . همه چیز شکل خواب و کابوس پیدا کرده بود!یادش به خیر نازلی

م من، هنوز باور نمی کن. ان صحنه خوف برانگیز می افتم تمام تنم دچار لرزشی محسوس می شود

  .آنوش، پسر لوس و از خودراضی ارباب وقت را به ته پرتگاه سوق داده باشم

چشمان . خوب یادم است از سر تنور نتوانست کمر راست کند. ننه جان وقتی فهمید کمرش شکست

چهره اش اول مثل گچ سپید شد و بعد به یکباره سیاه و . کهربایی رنگش به رنگ هاي مختلفی درآمد

فقط بعد از چند دقیقه که از ان حالت درآمد آهسته . اره حتی نتوانست مالمتم کندبیچ. کبود شد

  .ارباب پدر ما را درمی آورد: گفت

هنوز که یاد چهره کبود و پیکر کوبیده اش می افتم . من نگران واکنش ارباب نبودم، نگران آنوش بودم

  .دچار وحشت می شوم و قلبم درهم می پیچد

خدایا او را حفظ کن، . خودم نیست که دارم براي پسر ارباب دعا می کنم دست! خدایا مرا ببخش

. مقصر اصلی پدرش بود...درست است که می خواستم سر به تنش نباشد، ولی. نگذار من قاتلش باشم

به . شاید او بی گناه بود... من بد کردم...آنوش که گناهی ندارد، چرا تاوان پدرش را پس بدهد؟ خدایا

خدایا کاري کن دوباره سرحال و قبراق آماده . به من رخم کن، به من و ننه جان رخم کن او رحم کن،

قول می دهم دیگر ناشري نکنم که چرا پسر ارباب را سر راه من قرار می دهی . برد و نزاع با من شود

اتلش دعا من دارم براي پسر ق. من از روي پدرم شرمسارم... خدایا...تا به هر طریقی به قلبم نیش بزند

آنوش باید . خدایا به پدرم بگو از دست من دلگیر نباشد و مرا ببخشد. می کنم و ان یکاد می خوام

  .خدایا به همه ما رحم کن...هر وقت خودت خواستی او را نزد خودت ببر، ولی این بار نه...زنده بماند

می کند که برخالف  گاهی اجبار زندگی ایجاب. من از ته دلم براي سالمتی آنوش دعا می کردم

مثال من به خاطر عاقبت کار خودم و ننه جان براي سر ارباب دعا . واقعیت ها و میل خودت عمل کنی

در . مطمئنم ننه جان هم براي انوش دعا می کرد و پنهانی از خدا می خواست او زنده بماند. می کردم

ان وقت که یادم افتاد مانده بودم . رمان شرایط هیچ به این فکر نبودم که چه توضیحی براي ارباب بیاو

چه جوابی به او بدهم؟ آیا بگویم بخاطر یک عروسک بود؟ شاید عروسکم براي من عزیز بود و از جانم 

بیشتر دوستش داشتم، ولی ایا ارباب این را می پذیرفت؟ قبول می کرد که پسرش را فقط به خاطر 

نه، هیچ به فکر اینها نبودم، ...و پایش را بشکنندیک عروسک به قتل برسانند و یا اینکه سر و دست 
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در واقع مهم نبود که ارباب توجیه و دلیل مرا قبول بکند یا نه؟ چیزي که در ان شرایط بغرنج مهم بود 

  .سالمتی آنوش بود

می دانستم . من تاب نیاوردم و به دیدار فوزیه رفتم. سه روز پس از این ماجرا در بی خبري گذشت

. خبرهاي جدید را به انها می رساند و فوزیه بیشتر از هر کسی حامل اطالعات درست استمادرش 

وقتی مرا دید اولش دچار شگفتی شد و بعد که فهمید آمدم از حال آنوش باخبر شوم تعجبش بیشتر 

ه چ...شما که ان وقتها مثل کارد و پنیر بودید و سایه همدیگر را با تیر می زدید: شد و با خنده گفت

  ....شده که حاال

به جاي طعنه زدن، اگر خبر درستی داري به من هم بگو : با بی حوصلگی حرفش را قیچی کردم گفتم

  .تا از این نگرانی دربیایم

مادرم همین : فوزیه دستم را گرفت و در حالی که توي دست سبزه و استخوانی اش می فشرد گفت

آنوش شکسته و گچ گرفته است، یک دتر خوب  دیشب که اینجا بود خبر داد که سر و دست و پاي

هم از تهران آمده و آنوش را دیده و بعد از معاینه گفته شکستگی سر و دستش چیز مهمی نیست و 

به زودي خوب می شه، ولی یکی از پاهایش دچار شکستگی عمیقی شده و ممکن است هیچ وقت 

  .خوب نشود و آنوش نتواند راه برود

چشمانم سیاهی می رفت و ! قابلم نایستاده بود، داشت دور سرم تاب می خوردآن لحظه فوزیه دیگر م

یعنی ممکن ! آه خداي من. اگر فوزیه محکم به دستم نمی چسبید چه بسا که نقش بر زمین می شدم

  !تقصیر من بود! تقصیر من بود...بود آنوش یکی از دستهایش را براي همیشه از دست بدهد

البته دکتر گفته اگر به خارج برود می : گفت. ه داشت دلداري ام می دادصداي فوزیه را می شیدم ک

این را هم گفت که . مادرم خودش گفت...تواند طی یک درمان دراز مدت پایش دوباره به حرکت بیفتد

او خودش لجبازي . تا آنوش به هوش آمده سراغ تو را گرفته و به همه گفته تو هیچ تقصیري نداري

که به تو بفهماند چقدر شجاع و نترس است لب پرتگاه ایستاده و یکی از پاهایش را کرده و براي این

  .سر داده پایین و بعد ان اتفاق افتاده

فکر کردم یعنی ممکن است چیزي به کسی نگفته . فوزیه که خاموش شد من ناباورانه نگاهش کردم

او که بدجنس تمام . باشد چطور ممکن است آنوش دم از بی گناهی من زده! باشد؟ این محال است

آه خدایا شکرت، ارباب دیگر نمی تواند کاري با من ...اما دلیلی نداشت فوزیه دروغ بگوید.... عیار بود

. اشک شوق به دیده آوردم. و ننه جان داشته باشد، چون پسرش همه تقصیرها را به گردن گرفته بود

. ه ننه جان بدهم و او را از دلواپسی دربیاورماز فوزیه خداحافظی کردم و رفتم تا این خبر خوش را ب

اما از طرفی هم براي اینکه ممکن . اگر چه از بابت سالمتی و بی تقصیر نشان دادن من خوشحال بودم



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

133

بود آنوش یکی از پاهایش را از دست بدهد ناراحت بودم و می دانستم همیشه دچار عذاب وجدان 

  .خواهم بود

برو خدا رو شکر کن کخ انو : یم را در سکوت گوش کرد و در پایان گفتننه جان از اول تا اخر حرفها

بعد ...ش همه تقصیرها رو خودش به گردن گرفته واال معلوم نبود پدرش چه بالیی سر ما می آورد

  .خودش دستهایش را به سوي اسمان گرفت و چیزي زیر لب زمزمه کرد

ر ده باال و ده پایین در مورد من و آنوش گل نسا تمام شایعاتی را که د. دو روز دیگر هم گذشت

مثال می گفتند سارا و انوش می خواستند از روي لجبازي از . پیچیده بود به گوش من می رساند

یکی دیگر گفته انوش از دست لج . پرتگاه بپرند پایین و شجاعت خودشان را به دیگري نشان بدهند

استه خودش را بکشد و ان یکی می گفت سارا و بازیها و بی اعتنایی هاي سارا عاجز شده و می خو

انوش هر روز لب همان پرتگاه همدیگر را مخفیانه دیدار می کردند و با هم قرار و مدار ازدواج می 

  .گذاشتند

براي من هیچ حرف و حدیثی اهمیت نداشت، حتی با شنیدن . راستی که مردم چقدر بیکار بودند

  .برخی از انها بلند می خندیدم

  .هر کسی جاي تو بود با شنیدن اي شایعات زود خودش را می باخت: ا گفتگف نس

این قدر پشت سرم . من که به خودم شک ندارم. دلیلی نداره جا بزنم: با قیافه حق به جانبی گفتم

  .بگویند تا بالنسبت تو مثل سگ از صدا بیفتند و از رو بروند

نکه آنوش نازلی را ندزدیده باشد تمام بدنم می از تصور ای. زخم غم نازلی داشت بیچاره ام می کرد

  .پس یعنی نازلی کجاست؟ کدام نامردي او را از من ربود که نفهمیدم. لرزید

همان روز از سوي ارباب کسی به خانه ما امد و از ننه جان سراغ ما را گرفت و گفت که از طرف ارباب 

  .گاهی انداختیممن و ننه جان هر دو با تعجب به هم ن. و پسرش آمده است

من : گفتم. من جلوتر رفتم و در حالی که قیافه ان مرد میانسال غریبه را به خوبی از نظر می گذراندم

  ارباب با من چیکار داره؟. سارا هستم

فقط همین را می دانم که پسر ارباب می خواهد در . نمی دانم: شانه هایش را باال انداخت و گفت

  .واهد تو را ببیند و تاکید کرده حتما به دیدارش بروياستانه سفرش به امریکا می خ

از ذهنم گذشت آنوش ممکن است چه . دوباره نگاهی به ننه جان انداختم و از او چاره جویی کردم

  کاري با من داشته باشد؟

من هم با سارا می : ننه جان چادر دور کمرش را سفت کرد و در حالی که به سوي من می آمد گفت

  بدانم با دخترم چه کار دارند یا نه؟باید ...آیم
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مامور بدون هیچ مخالفتی خودش پیش افتاد و به سمت تراکتوري رفت که میان کوچه با سر و صداي 

به ما هم پیشنهاد داد سوار تراکتور شویم، ولی ننه جان . زیادي روشن بود و موتورش کار می کرد

ه افتاد ننه جان دستم را گرفت و با لحن مضطربی تراکتور که را. ترجیح دادیم پیاده برویم. نپذریفت

  حدس نمی زنی چه کاري با تو دارند؟: گفت

  نه، از کجا بدانم؟: گفتم. کم کم ترس ننه جان داشت به من هم سرایت می کرد

  .بیا برویم... تا نرویم معلوم نمی شود: ننه جان دو سه قدمی پیش رفت و گفت

در طول راه هزار دلیل . جان است، تا نمی رفتیم معلوم نمی شد من هم دویدم و فکر کردم حق با ننه

پیش خودم فکر کردم در واکنش به فالن دلیل چه . آوردم که ممکن بود دلیل دیدار من با انوش باشد

  رفتاري از خودم بروز بدهم؟

ره هاي یک عمارت گرد و مرمري با پنج. خانه ارباب از عمارت ییالقی شان باشکوه تر و عظیم تر بود

خدمه تا فهمیدند سارا هستم راه ورودي را نشانمان می دادند و با احترام . مشبک و عریض

شاید اگر زمان دیگري بود از اینکه پا به خانه ارباب می گذاشتم دچار عذاب . مشایعتمان می کردند

ام را وجدان و ناراحتی شدید قلبی می شدم، ولی در ان لحظه حس کنجکاوي تمام حواس پنجگانه 

  .تحت تاثیر قرار داده بود، عالوه بر این به من هیچ چیز دیگري فکر نمی کردم

صدایش را از اتاق دیگري شنیدم که با لحن بی حوصله اي . کسی رسیدن ما را به ارباب اطالع داد

  .به ناز خاتون بگویید در باغ منتظر نوه اش باشد آنوش فقط با سارا کار دارد: گفت

را شنید خواست اعتراض کند که من دستش را گرفتم و با نگاهی عاجرانه از او  ننه جان که این

ننه جان وقتی صالبت و استواري من را دید تسلیم خواسته ام شد و . خواستم توي باغ منتظرم بماند

دمتکاري مرا از پله ها باال برد و دري نشانم داد و اشاره . قلبم داالمب داالمب می کوبید. رفت بیرون

  .رد که با ضربه اي اعالن حضور کنمک

صداي ظریف . اهسته به در نواختم. همه چیز مثل یک فیلم سینمایی لحظه به لحظه مهیج تر می شد

  زنانه اي به گوشم خورد، پرسید کیه؟

  .منم، سارا: آرام و ضعیف گفتم. صدایم لرزید 

  .بیا تو سارا: گفت. آن صداي ظریف و زنانه زنگدارتر و پر تحکم شد

در بدو ورود چشمم به زن زیبا روي به نسبت جوانی افتاد که با . آهسته دستگیره را کشیدم پایین

هنوز . ارایش غلیظ و لباسی بلند و پرچین روي صندلی نشسته بود و داشت خودش را باد می زد

کنجکاو به و با نگاهی . زن از روي صندلی بلند شد. آهسته سالم کردم. چشمم به انوش نیفتاده بود

نمی دانم آنوش چه چیزي را می . پس سارا تو هستی: طرف من آمد و با لحن توبیخ کننده اي گفت

  ببین پسرم به چه روزي افتاده؟...خواسته به یک دختر دهاتی مثل تو ثابت کند
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انوش تمام سرش باندپیچی شده بود و یکی از . جمله اخرش رو با فریاد گفت و به تخت اشاره کرد

یک لحظه تحت تاثیر قرار گرفتم و با حالتی منقلب به سوي تخت . ا و هر دو پایش در گچ بوددسته

  .رفتم

  !هنوز بهت اجازه ندادم از جایت تکان نخور دختر: گفت. زن از این گستاخی من جا خورد

  !به من گفتند انوش با من کار دارم نه با کسی دیگري خانم: جراتی به خودم دادم و گفتم

لبهایش را برهم فشرد و لحظه اي بعد عصبی و خشمگین نگاهم . از فرط حیرت گرد شدچشمانش 

اگر حوصله ام را از دست نداده بودم دستور می دادم ! چه دختر بی تربیت و گستاخی: کرد و گفت

تمام موهایت را از ته بتراشنئ و بریزند پایین تا من بعد بدانی با هر کس در حد شان و منزلتش 

  .یصحبت کن

در این لحظه که من و مادر آنوش با خشم و غضب به هم نگاه می کردیم صداي ضعیف و خفه اي به 

  !مادر، به سارا بگویید بیاید نزدیک تر: گوشمان رسید که گفت

  شنیدي پسرم چه گفت؟: مادرش با تشر رو به من گفت

  .رمی خواهم با سارا تنها صحبت کنم ماد: دوباره آنوش با صداي خفیفی گفت

ولی عزیزدلم، دلم نمی خواهد حتی یک لحظه تو را : مادرش رفت باالي تخت و با لحن پرشفقتی گفت

  ....تنها بگذارم، همین جا یک گوشه می نشینم و 

خواهش : آنوش نگذاشت حرف مادرش تمام شود و با لحن پر خواهشی که بوي دستور می داد گفت

  .من و سارا را تنها بگذارید...می کنم مادر

ولی نمی دانست با خواسته پسرش مخالفت کند، نگاه تند و . مادرش که انگار آه از نهادش برآمده بود

من هنوز پایین تخت ایستاده بودم و . پرغیظی به من انداخت و به حالت قهر از اتاق رفت بیرون

  .پاهایم به طرف انوش کشیده نمی شد

  ....ابیا جلوتر سار: آنوش این بار با صداي رساتر گفت

  هنوز نمی دانستم چه صحبتی با من دارد؟. قلبم تند می کوبید. رفتم جلو

  خوب نگاهم کن ببین با من چه کردي؟ -

پاي چشمانش سیاه و کبود شده بود و به طرز . دلم به حالش سوخت . سرم را انداختم پایین

و یکهو پایت سر خورد و تقصیر من نبود، ت: اهسته و شرمنده گفتم. وحشتناکی الغر و تکیده شده بود

....  

مگر این طور ...تو همیشه می خواستی سر به تنم نباشه: حرفم را قطع کرد و با لحن گرفته اي گفت

  .نیست
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... باور کن...شاید، ولی اون روز نمی خواستم تو ته پرتگاه سقوط کنی: گفتم. داشتم به گریه می افتادم

  .به خدا راست می گم...همه چیز یکهو پیش امد

اگر راست می گویی به چشمهاي من نگاه کن و بگو قصد نداشتی : لحظه اي مکث کرد و بعد ارام گفت

  .من رو بندازي ته پرتگاه

احساسی که وادارم کرد در چشمان . احساس عجیبی بر من غلبه کرد، ي احساس ناشناخته و عجیب

باور کن راست می ...آنوش قصدي نداشتم: میشی رنگ آنوش زل بزنم و با صداي بغض آلودي بگویم

  .گویم

صداي آنوش مثل دریا یک دفعه موج برمی داشت . لبخند محوي گوشه لبان خشکیده آنوش نشست

. اما می خواهم تو باور کنی عروسکت، دست من نیست... باور می کنم سارا: گفت. و آهنگین می شد

وستش داري، پس دلیلی من دخوب می دانستم چقدر ان عروسک برایت عزیز است و تا چه حد د

باور کن همین حاال هم اگر بدانم کار کی بوده، ...نداشت تنها چیز با ارزش زندگی ات را از تو بگیرم

  .پدرش را درمی آورم

من در ان . دست خودم نبود. نتوانستم جلوي اشکم را بگیرم، نتوانستم جلوي احساساتم را بگیرم

نفرتها و کینه ها را یک احساس پیچیده عمیق گرفته جاي تمام . لحظه یک ساراي دیگر شده بودم

. شاید چشمان او هم در ان لحظه بارانی بود. سرم را انداختم پایین تا چشمان خیسم را نبیند. بود

  .صدایش از میان پرده هاي بغض به زحمت به گوش می رسید

گفته دو الی پنج سال ...دکتر گفته من باید چند سالی را تحت مظر پزشک در امریکا با اروپا باشم -

البته باید ببینم تشخیص پزشکان آنجا چیست؟ می ....طول می کشید تا پایم دوباره به حرکت بیفتد

خودت که می ... دانی تا به حال کسی گفتم، ولی به تو می گویم از حاال دلم براي اینجا تنگ می شود

نمی دانم ...اینخاطره ها بیشتر و زیباتر شدندبعد از اینکه تو امدي ....دانی چقدر از اینجا خاطره دارم

  این حق را دارم که از تو بخواهم منتظر من بمانی یا نه؟

خواهش می ...منتظرم باش سارا: وقتی شگفت زده نگاهش کردم لبخند اشک الودي زد و ادامه داد

م همه چیز را قول می دهم وقتی برگشت. صبر کن تا من برگردم.. حتی اگر ده سال هم طول کشید...نم

آن طور که تو دلت می . همه چیز این زندگی را از نو برایت بسازم. برایت زیبا و خواستنی کنم

  قول می دهی؟...خواهد

من چه قولی باید به او می دادم، چرا باید به پسر قاتل پدرم قول می . مات و متحیر بر جا خشکم زد

ن به او چنین قولی بدهم، اصال به چه حقی می این امکان ندارد م...دادم که منتظرش می مانم؟ نه

  ....که...خواست از من قول بگیرد که
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وقت زیادي ندارم ...چرا ساکتی؟ من امروز باید به تهران بروم تا به پرواز فردا شب برسم...سارا -

  ...سارا

ج سال دیگر حاال که از اینجا می رفت و معلوم نبود تا پن. فکر کردم تا پنج سال دیگر خدا بزرگ است

چه پیش خواهد آمد، حداقل این بود که اگر جواب مثبت مرا می شنید که از روي لجبازي واقعیت را 

آري، . به پدر و مادرش نمی گفت و باعث نمی شد پدر خونخوارش به جان زندگی من و ننه جان بیفتد

قول؟ من به دروغ  فوقش بعد از اینکه چند سال که برمی گشت می گفتم کدام. این گونه بهتر بود

  .بهت قول دادم که شرت را از سرم بکنم

  .خودم هم صدایم را نمی شنیدم، انگار از ته چاه داشتم با خودم حرف می زدم

  .باشد، قول می دهم -

خنده از لبانش دور . شاهد بودم که چشمانش چراغانی شدند، انگار با صدها فانوس، با صدها ستاره

  .دنیا را به او داده بودمشاید د ران لحظه . نمی شد

راستش می خواستم قید رفتن به امریکا را بزنم، ولی با این قول ...خیالم راحت شد...متشکرم سارا -

  .فقط یک خواهش کوچولوي دیگر...تو اسوده خاطر می روم و به مداواي پایم می پردازم

  .باز دوباره پر رو شد: توي دلم گفتم

  ه خواهش آنوش؟دیگر چ: با لحن بی حوصله گفتم

  .چشمانش هم چنان برق می زد و من در آتشبازي چشمانش ناخواسته غرق شده بودم

امیدوارم خواهش بی جایی . کمی از موهایت را می خواهم به عنوان یادگاري همراه خودم ببرم -

  .نباشد

زیاد دلخور  با این همه با لحنی که. بیش از اندازه گستاخ شده بود. دیگر داشت کفرم باال می آورد

  .نمی شود آنوش، نمی توانم این کار را بکنم: نشود گفتم

  .در عوض هر چه از من بخواهی به عنوان یادگاري بهت می دهم...چرا -

تا مبادا خداي نکرده عصبانی . چشمانم را لحظه اي بر هم گذاشتم و سعی ردم بر اعصابم مسلط شوم

حد سمج و مصر است و تا مرا راضی نکند دست می دانستم تا چه . شوم و کار دست خودم بدهم

باید هر طور بود خودم را از ان خراب . پس بی جهت داشتم وقت خودم را تلف می کردم. برنمی دارد

  .شده نجات می دادم

  !بسیار خوب، البد قیچی را اماده کردي -

ایم قیچی از مادر فوزیه خواستم بر: در حالی که می خندید به زیر بالش اشاره کرد و گفت

  .برش دار...گذاشت زیر بالشم...بیاورد
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من نمی دانم تو با یک رشته : قیچی را از زیر بالش درآوردم و گفتم. از کارهایش خنده ام می گرفت

  ...به جهنم... مو می خواهی چه بکنی، ولی

یی و خوش بعد موهایم را ریختم روي سینه ام و با دقت طره اي از موهایم را قیچی کردم، طره اي طال

خواهش می کنم خودت آن را دور : وقتی به طرفش گرفتم با حالت محزونی گفت. رنگ از موهایم را

  .یک بند ببند و به گردنم بیاویز

بی . لحنش به قدري گرفته بود و حالت چشمانش به قدري غم زده که دوباره دلم به حالش سوخت

. زدم همه چیر را از قبل تهیه دیده استحدس می . انکه بپرسم بند کجاست دست بردم زیر بالش

به : بندي را کشیدم بیرون و در حالی که ان را دور طره مو می پیچیدم گفتم. درست حدس زده بودم

  .این موها را می خواهی ببندازي گردنت؟ اگر کسی ببیند بهت می خندد. خدا تو دیوانه اي آنوش

می دانستم با همان تکان خفیف تا چه حد . بستممویی را که به وسط بند گره زده بودم دور گردنش 

  .دچار درد شده است، ولی به روي خودش نیاورد

  .براي من مهم نیست...مهم نیست -

وقتی کارم تمام شد لبخند زنان از من . از من خواست که ان را زیر پیراهنش بگذارم که پیدا نباشد

من سفت و سخت . ادگاري از او مطالبه کنمتشکر کرد و با اصرار از من خواست چیزي را به عنوان ی

  .البد ننه جان حاال از نگرانی نفس کم آورده بود. دیگر باید می رفتم. گفتم نمی خواهم

  .امیدوارم وقتی برگشتی سالم و سرحال باشی. من باید بروم آنوش -

  .از تو ممنوم: دستی را که سالم بود کمی باال آورد لبخند زنان گفت

خوب ...من هم هیمن طور، براي اینکه واقعیت را به کسی نگفتی: زدم و گفتممن هم لبخندي 

  !خداحافظ

هنوز دستگیره را پایین نکشیده بودم که دوباره صدایم . با خیالی آسوده و راحت به طرف در رفتم 

  چیه آنوش؟: به طرفش برنگشتم و فقط پرسیدم. زد

  !یادت باشه به من قول دادي -

  .خداحافظ آنوش: گشتم و گفتمباز هم به طرفش برن

ماشین ارباب پاي پله ها پارك . و به سرعت در را باز کردم و با قدمهایی بلند از پله ها دویدم پایین

  .شده بود و ارباب کاپوتش را زده بود باال و داشت با چیزي ور می رفت

هم می خواستی  حاال: مادر آنوش که مرا دید گوشه چشمی نازك کرد و با لحن پر کنایه اي گفت

  ....نایی

فکر می کنم حسابی از این کار . در جواب با بی اعتنایی نگاهش کردم و بی تفاوت از مقابلش گذشتم

  .من برآشفت، چون داشت عقده این بی اعتنایی را سر باغبان بیچاره خالی می کرد
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  .شده خفه شو پیرمرد لق لقو، به جاي وراجی کردن به کارها سرعت بدهید که دیرمان -

دلم به حال باغبان . به طرف ننه جان رفتم که پاي درختان پرتقال نشسته بود و انتظارم را می کشید

  .سوخت

  چقدر دیر کردي؟: ننه جان گفت

  .صورتش زرد و پکر بود و نشان می داد که تا چه حد نگران من بوده است

ید دستش را گرفتم و د رحالی و چون دروغی به خاطرم نرس... آنوش...چیزي نیست ننه جان، آنوش -

حاال باید از اینجا ... بعد برایت تعریف می کنم: که با شتاب از البه الي درختان می گذشتیم گفتم

  .برویم، مگر نمی بینی زن ارباب چقدر عصبانی است

  .ننه جان بی انکه اعتراضی کند دنبال من دوید

روزي که آنوش رفت احساس غم .ایش بپردازدآنوش رفت که در امریکا به مداواي پ!یادش بخیر نازلی

  .نمیدانم چرا فکر میکردم دلم براي شیطنتهایش تنگ میشود.و ناراحتی بمن دست داد

عصر یکی از روزهاي آغازین فصل تابستان که ننه جان مثل همه داشت بار و بندیلش را میبست که 

بر خالف همیشه زیاد .گریه کرده بود ناراحت نشان میداد انگار.راهی کدیر شویم گلنسا به دیدنم آمد

  چیزي شده گلنسا؟:پرسیدم.در سکوت مرا تماشا میکرد.پرحرفی نکرد

به نوك درخت انجیر زل زد و .انگار طوفنی عظیم قلبش را دستخوش ناآرامی و پریشانی میکرد

  .همین روزها عقدم میکنند:آهسته گفت

  .انجیرها هنوز سبز بودند و خوب نرسیده بودند

  .تی؟چه بدراس-

از تصور اینکه ممکن است .یاد روزهاي شیرین سال قبل افتادم که همراه گلنسا در کدیر گذراندیم

  .امسال بدون حضور گلنسا در آنجا به من سخت بگذرد دلم تیر میکشید

ما فقط یک روز کنار هم هستیم و بعد او همراه .ابراهیم میخواهد قبل از کوچ به ییالق مرا عقد کند-

دان کوچ میکند و من کنار خانواده ش میمانم آخر خانواده اش رسم ندارند تابستان به ییالق گوسفن

  .کوچ کنند

صدایم بوي بغض و باران .دلم برایت تنگ میشود گلنسا:گفتم.کالغی داشت به انجیر کال نوك میزد

تمام و بعد .گفت منهم همینطور.گلنسا داشت با سنگ روي زمین خطوط نامفهوم میکشید.میداد

قطره اشکی توي یکی .خطوط را به هم متصل کرد و شکل چندین خانه کوچک روي زمین بوجود آود

  .از خانه ها چکید

  گلنسا گریه میکنی؟:آهسته گفتم
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خیلی .کالغ همچنان به انجیر کال نوك میزد.قطره اشکی دیگر کمی آنطرفتر در خانه دیگر فرو غلتید

  !ردزود تمام خانه هاي روي زمین را آب ب

این را زیر :گلنسا وقتی رفت تاجی را که من از بهار نارنج درست کرده بودم بطرفم گرفت و گفت

  کاش نازلی را پیدا میکردي راستی نفهمیدي چی شد؟...درخت پرتقال حیاطمان جا گذاشتی

اشتم به تنها کسی که شک د...نه:دلم دوباره زخم خورد گفتم .بهار نارنجها سیاه و قهوه اي شده بودند

  ...آنوش بود که او هم قسم خورد نازلی را ندزدیده

داشت چوبها را براي خروج میچید روي زمین که صدایش .با گفتن حیف شد بطرف کلکی رفت

از زیر دامنم و از میان کش شلوارم اشک شعمدان را در .آخرین چوب هنوز توي دستش بود.زدم

دیروز از البالي لباسهایم پیدایش کرده .رم بوداین اشک شعمدان سر عقد ماد.آوردم و بطرفش گرفتم

  .بودم و میخواستم براي همیشه نگهش دارم ولی بهتر دیدم آن را به عنوان یادگاري به گلنسا ببخشم

  مگر قرار است دیگر همدیگر را نبینیم که بمن یادگاري میدهی؟:گلنسا اشک را گرفت و گفت

یادگاري از مادرم است خودت که .لوم هم نیستمع:نوك دمپایی ام را روي زمین کشیدم و گفتم

  .میدانی هر چیزي که بوي مادرم را بدهد چقدر برایم عزیز است

از جانم بیشتر مراقبش هستم و تا :گلنسا اشک را میان مشتش فشرد و با صداي بغض آلودي گفت

م بهت یک منه:بعد برویم خنده اي کرد و گفت.لحظه مرگم این را به عنوان یادگاري حفظ میکنم

  .و خداحافظی کرد و رفت.یادگاري میدهم که هر وقت نگاهش کردي یاد من بیفتی

وسایل یک زندگی مختصر را فراهم .ننه جان تمام کارهایش را کرده بود.روز بعد ما به کدیر میرفتیم

  .کرده بود تا حمل و نقل آسان باشد

حیف که :شیده بود بمن داد و گفتعصر همان روز گلنسا یک ورق کاغذ سپید را که خودش نقاشی ک

  .مداد رنگی نداشتم

گلنسا با ذوق فراوان دو دختر بچه را کشیده بود که یکی الغر و کشیده بود و موهاي بلندي داشت و 

  .هر دو داشتند از سرچشمه اب میبردند.یکی دیگر گرد و تپل و کوتاه قد

  این تو هستی گلنسا؟:خندیدم و پرسیدم

  .م تو هستی نگاه این پشت درختها قایم شده یا آنوش است یا اسدو اینه:خندید و گفت

  .کو؟پس چرا من نمیبینم:نگاهی به درختها انداختم و گفتم

  .پشت درختها قایم شده قرار نیست دیده شود...خوب دختر جان:دوباره غش غش خندید و گفت

خط کج و کوله اش مرا .دارمقدر همه دنیا دوستت :من هم غش غش خندیدم پایین نقاشی نوشته بود

  .بیاد خط نادیا انداخت و همان موقع یادم افتاد جواب دو نامه آنان را هنوزنداده ام
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نقاشی یادگاري گلنسا هنوز پیش من است و هر وقت که نگاهم .من و گلنسا از هم خداحافظی کردیم

تصمیم گرفتم پیش ار همان شب نامه اي نوشتم و .به آن می افتد یاد خنده هاي آن روز می افتم

ننه جان .فقط براي نادیا نامه نوشتم.حرکت آن را به دست کسی بدهم که برایم از شهر پست کند

  .گفت بنویس حتما تابستان به کدیر بیایند

فرداي آنروز نامه را دادم به دست مش مراد و او راضی شد در ازاي گرفتن پنج عدد تخم مرغ خودش 

ننه جان هم که دلش میخواست پیش از رفتن به کدیر آن نامه را .پست کندنامه را ببرد شهر و برایم 

هر چند که بنظر من خیلی هم غیر .پست کرده باشیم موافقت کرد و پنج تخم مرغ به مش مراد داد

  !منصفانه آمد

آنها با چندین قاطر و اسب بارهایشان را .ما همراه دو تن از همسایه هایمان بسوي کدیر راه افتادیم

ننه جان هم از فرصت استفاده کرد و لحاف و تشکش را روي یکی از اسبها بست و خودش .یکشیدندم

بر خالف سال گذشته هیچ شور و شوقی براي رفتن به کدیر از خودم .بقیه وسایل را روي دوش کشید

احساس میکردم تو که رفتی تمام خوشیهاي منهم پر .هنوز دلم پیش تو بود.نشان نمیدادم

همیشه فکر .میدانستم او هم مثل من غصه میخورد.ي نادیا ننوشتم که تو را گم کرده امبرا.کشید

میکردم مادرم عروسکش را که من بودم از دست داد و من عروسکم را که تو بودي بهمین دلیل 

هیچگاه نمیتوانستم از یاد تو غافل شوم .مطمئن بودم من و مادرم سرنوشت مشابهی خواهیم داشت

لحظه مقابل چشمانم بودي چشمان آبی ات در تمام لحظه ها پیش رویم میخندید و من همیشه و هر 

  .در رویا موهایت را باز میکردم و دوباره از نو میبافم

براي تو خوب نیست که براي یک عروسک غصه :ننه جان براي اینکه دلداري ام بدهد میگفت

باشند ولی در کل همه عروسکند بی همه عروسکها شاید از حیث سر و شکل با هم متفاوت .بخوري

تو میتوانی شبیه نازلی را پشت تمام ویترین مغازه هاي شهر ببینی با .جان و بی روح و بی تحرك

  .پس خودت را بخاطر یک عروسک بیجان غصه دار نکن.لباسهاي رنگارنگ انگار نازلی خودت است

در واقع تو .براي من تو چیز دیگر بوديولی من هیچگاه با حرفهاي ننه جان متقاعد نمیشدم و همیشه 

عروسک نبودي تو تکه اي از وجودم بودي تکه اي از وجودم مادرم بودم نه این امکان نداشت 

عروسکهاي دیگر مثل تو باشند مطمئن بودم من با هیچ عروسک دیگري اقناع نمیشدم شاید اگر 

تو یک چیز .ا براي من پر نمیکردندتمام عروسکهاي دنیا را بمن میبخشیدند باز هم جاي خالی تو ر

یک نمونه بی نظیر چیزي که من نمیتوانم و قارد به وصفش نیستم فقط میتوانم بگویم تو !دیگر بودي

پس دور از عقل .همه عالیق و خواسته هاي من در تو خالصه شده بود.همه رویاها و آرزوهاي من بودي

  !باشدو منطق نبود که جاي تو همیشه میان دستهایم خالی 
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پس از جابجایی و آغاز دوباره یک زندگی تکراري تصمیم گرفتم بجاي بازي کردن و اتالف وقت 

زندگی در آن نقطه مثل حرکت زمین مثل از پی آمدن شب و روز مثل طلوع و .کارهاي خانه را بیاموزم

مثل نقطه در آن نقطه از زمین .غروب عادي و تکراري بود و گمان نمیرفت لحظه اي دچار وقفه شود

دست کم در آن روزگار .هاي دیگر هر دختري باید خانه داري آموخت و در سن پایین ازدواج میکرد

کسی نمیتوانست با سرنوشت از پیش تعیین شده و با این قانون مسلم زندگی بستیزد و مقاومت 

رمانبر همه چیز طبق یک برنامه حساب شده پیش می آمد و آدمها مثل رباتهاي امروزي فقط ف.کند

میدانستم تا چند صباح دیگر منهم مثل گلنسا و مثل گلنساهاي دیگر دیارم باید خواسته یا .بودند

ناخواسته به خانه بخت بروم پس چه بهتر که دانستنیها را بیاموزم و زندگی را همانطور که بود دوست 

ود چه بسا از زنان مطرح ننه جان زن تمیز و کدبانویی به تمام عیار بود که اگر دستش خالی نب.بدارم

او بمن فنون و آداب یک زندگی درست و سالم و پاك را می .روزگار خودش به حساب می آمد

تمیزي و نظافت براي او حرف اول را میزد و دقت و سرعت عمل و چابکی در مقام بعد قرار .آموخت

و مثل او پشتکار اینطور که خودش میگفت دلش میخواست من یک زن با خدا و کدبانو باشم .داشت

تمام نکته هاي ظریف زندگی را مو به مو براي من شرح میداد و چشمم را به حقیقت .داشته باشم

در آن زمان شبیه کسی بودم که مدتها در تاریکی سر کرده و اینک . لحظه به لحظه روشن تر میکرد

و بود و لحظه به لحظه همه چیز در نظر اول فقط یکپارچه نور مح.در مقابل خورشید قرار گرفته است

  .هر چیزي شکل واقعی خودش را پیدا میکرد و سر جاي خودش قرار میگرفت

ننه جان میگفت آدمها خیال میکنند همیشه میتوانند زنده بمانند و زندگی کنند روي همین اصل 

نیا بجاي نیکی کردن فقط به فکر بدي و ظلم و ستیز هستند تا بلکه بتوانند یک روز بیشتر در این د

دوام بیاورند غافل از اینکه همه چیز در دست قادر متعال است و با یک اشاره او همه چیز از هم 

متالشی میشود پس چه بهتر که آدم عمر کوتاه ولی با عزت داشته باشد و طوري زندگی کند که 

از همه همیشه خوبی اش ورد زبان آدمها باشد و پاکی و خلوص نیت داشته باشد و بداند که خداوند 

  .چیز آگاه است

ننه جان میگفت اگر روزي سر راهت مقدار قابل توجهی پول دیدي مبادا وسوسه شوي و آن را برداري 

شاید کسی آن نزدیکیها به کمین نشسته و خواسته از این طریق عزت نفس تو را محک بزند اگر پول 

از تو بعنوان یک زن پاك و  را برداشتی به دزد بودن متهم میشوي و اگر بی اعتنا از آن گذشتی

  .درستکار یاد میکنند

ننه جان بعد از اینکه عالقه مرا براي یادگیري کارهاي خانه دید اصرار کرد که خیلی چیزهاي دیگر را 

میگفت شاید دیگر مجالی پیدا نکنیم اینطور سر فرصت کنار هم بنشینیم و من درسهاي .هم بیاموزم

انگار قرار بود دستی میان و ننه جان !نگار قرار بود اتفاقی بیفتدا.زندگی را یکی یکی بتو بیاموزم
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او هر چیزي را که باید میدانستم و نباید .حصار بکشد حصاري که نفوذ از آن غیر قابل تصور مینمود

میدانستم بمن یاد داد حتی شمه اي از کارهاي بعد از ازدواج و بچه داري را برایم باز گفت و متذکر 

در پایان تمام درسهاي غیر رسمی خانه داري .بیشتر بدانم زندگی بهتري خواهم داشتشد که هر چه 

نمیدانم شاید پیش .قسمم دارد که از خانواده ارباب بخصوص آنوش بپرهیزم و هرگز به او فکر نکنم

گمانی که گاهی خود مرا هم به فکر .خودش فکر میکرد من به نوعی به آنوش عالقه مند شده ام

او سخت نگران !باعث میشد براستی دلباخته آنوش پسر ارباب قاتل پدرم شده ام وامیداشت و

میگفت هر چه هست همین حاال باید آن را از ریشه قطع کنی چه بسا فردا .احساس و عواطف من بود

که قد کشید و بر تمام وجودت سایه گستراند حتی نتوانی بر شاخه هایش بیاویزي و بخواهی ریشه 

ان راست میگفت آنقدر تجربه داشت که درست پیش بینی کند و درست تشخیص ننه ج.کنش کنی

من هر بار به او قول میدادم و قسم میخوردم که نگذارم میان من و پسر قاتل پدرم آنوش یک .بدهد

او اگر چه خیالش بطرز حتم راحت نمیشد ولی لبخندي از سر خرسندي .رابطه عشقی برقرار شود

یعنی تو هنوز یک روي سکه را دیدي یعنی هنوز .میگفت ته هال سره بچِرسیتحویلم میداد و همیشه 

یعنی هنوز نمیدانی خون کسی را که بی .بچه اي و معنی خوب و بهد را به درستی تشخیص نمیدهی

حساب ریختن چه درد اسفناکی است یعنی آن روي سکه بدبختی و دربه دري مادرت است آواره و 

  .یعنی هنوز به درستی به عمق واقعیت نرسیده اي...یعنی...یعنی...ییتیم شدن خودت است یعن

با عطر نان تنوري ییالقیها با چاله و چوله هاي بزرگ و کوچک توي کوچه .تابستان رفته رفته گذشت

ها با بازي گروهی دخترها دم غروب و با تمام روزهاي قشنگ و تکراري همیشگی اش از خانواده دایی 

من هم .ه جان میگفت شاید بخاطر بچه کوچکشان نمیتوانند جابجا شوندنن.جمال خبري نشد

همینطور فکر میکردم ولی دلم میخواست دست کم دایی جان نادیا به آنجا می آمدند و مرا از دلتنگی 

غیر از اب از سرچشمه کشیدن که هر بار پا به آنجا میگذاشتم بیاد گلنسا و خاطرات .در می آورند

به دلیل بضاعت .افتادم یاد گرفتم چند نوع غذاي ساده و معمولی درست کنم شیرین سال پیش می

با این حال من دوخت و دوز را .کم و ناچیز ننه جان نمیشد غذاهاي دیگر را بهم بطور تجربی بیاموزم

یادم است یک پیراهن چین دار دوختم با آستینهاي پفی با خوشحالی رو به ننه .هم بلد شده بودم

  .اگر این را بپوشد محشر میشود.ست اندازه تن نازلی استدر:جان گفتم

دو قطره اشک در پهناي صورتم .بعد با نگاه خیره و محزون ننه جان یادم افتاد که دیگر نازلی را ندارم

  .جاري شد و بعد وقتی که دیگر حواسم سر جایش نبود تیزي سوزن انگشتانم را هدف گرفت

شاید آن آخرین تابستان شیرین عمرم بود که اگر من و ننه .یشدتابستان داشت تمام م!آري نازلی من

تابستانی که اگر غم تو .جان میدانستیم بطور حتم از تمام لحظه هایش بیشتر و بهتر بهره میبردیم

  .عزیز نبود چه بسا بهترین روزهاي زندگیم بود
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ننه جان وقتی از درد .ردیمهمراه ننه جان با کوله باري از آموخته هاي تازه دوباره بسوي دشت کوچ ک

آنوقت به داد من پیرمردها و !دوست دارم دکتر شوي سارا جان:کمر و دست و پایش مینالید بمن گفت

  .پیرزنهایی مثل من برسی و دارویی تجویز کنی که این دردهاي لعنتی کمتر آزارشان بدهد

در تمام طول عمرم .یرسیدکمتر ابراز درد میکرد آنهم وقتی که جانش به لب م.دلم بحالش میسوخت

او نمونه کامل یک .ننه جان تنها زنی بود که صبر و تحمل مثال زدنی اي داشت با طبعی بلند و بی نظیر

کسی بود که از نداشته هایش شکوه اي نمیکرد و از تلخکامیهاي .زن بردبار و خستگی ناپذیر بود

وقتی سر گرسنه بر بالین میگذاشت  ننه جان در هر حال راضی بود حتی.زمانه اش گالیه اي نداشت

حتی وقتی ناپسریهایش در منزلشان را برویش باز نمیکردند و کمی از ثروت شوهرش را به او 

  .نمیبخشدیند که دست کم احتیاجات اولیه اش را رفع کند

ننه جان مهربان بود مثل خورشید میتابید بیوقفه و بی استراحت تا من روشنی و گرما بگیرم تا من 

  .دگی را زیبا ببینمزن

منهم در درست کردن گل که آمیخته .به خانه که برگشتیم ننه جان به گلکاري کله چو مشغول میشد

ننه جان مهارت خاصی در این کار .اي از خاك مخصوص و پهن چهارپایان بود کمکش میکردم

ننه جان .د میگرفتبعضی وقتها در ازاي گلکاري کله چوهاي مردم از آنها چیزي بعنوان دستمز.داشت

هیچ کاري را سبک فرض .میگفت یک زن واقعی زنی است که به تمام رموز خانه داري آشنا باشد

نکند و بداند که هر کار به ظاهر سهل و آسانی هم براي خودش فوت و فنی دارد که اگر آگاه نباشی 

مثل جواهر هر سخنش .ننه جان راست میگفت.درست از عهده همان کار ساده هم بی نمی آیی

حیف که خیلی زود دست زمانه او را از من گرفت و نگذاشت یک دل سیر از سایه !حیف.بود

  .مهربانیهایش لذت ببرم

  .اول پاییز شبی از شبها هر دو زیر نور فانوس نشسته بودیم و با هم حرف میزدیم

هیزم به اندازه  هوا خیلی زود سرد شده باید زمستان بدي داشته باشیم یادمان باشد:ننه جان گفت

  .کافی فراهم کنیم

با وجود همه ترس و هراس من نگذاشت از .همان شب ننه جان دچار درد شدیدي در ناحیه قلبش شد

بعد خودش رو به قبله دراز .میگفت آنکه باید از او تقاضاي کمک کنی آن باالهاست.کسی کمک بطلبم

از خیلی وقت پیش منتظر چنین لحظه اي !سارا جان:کشید و به نرمی یک ترانه آهسته و شمرده گفت

تویی که هنوز مثل یک غنچه تازه و شاداب میمانی و هر آن امکان .تنها نگرانی من بابت توست...بودم

اگر غم تو نبود شاید ...آخ عزیز دل شهربانو جگر گوشه من...دارد دست باد تو را از شاخه بچیند

ا انگار خدا هم دلش براي تو سوخت و مرا بیش از حد زودتر از اینها به ملک الموت لبخند میزدم ام
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من که دغدغه .آنطورها که میگویند مرگ ترسناك نیست...نترس...مقرر سرپا نگه داشت ساره جان

  .اي ندارم انگار میخواهم از دشت ییالق کوچ کنم حتی از انهم راحت تر است

الیکه میگریستم و به هق هق افتاده من در ح.ننه جان با لبانی خشکیده و کف کرده تقاضاي اب کرد

ننه جان بگذارید همسایه ها را خبر :بودم کاسه اب را به دستش دادم و با صداي مرتعشی گفتم 

  .شاید کاري از دستشان بر بیاید.کنم

بگذار :لبخند محزونی گوشه لبان ترك خورده اش نشست و همراه با یک نفس عمیق و جانسوز گفت

یادت باشد همیشه خدا را در نظر .من باشم و تو و خداي باالي سرمان...این دم آخر راحت باشم

هیچوقت .بگیري و بدانی پس از همه سختیها و مشقتها روزهاي خوب و خوشی در انتظار توست

براي لقمه نانی که کسی پیش رویت میگذارد حتما کاري .همیشه روي پاي خودت بایست...ناامید نشو

مبادا به آن پسرك که گوشت و خونش از گوشت و .یر منت کسی نرويکرده باشی که خداي نکرده ز

خون قاتل پدرت است حتی براي لحظه اي فکر کنی همیشه به چشم یک دشمن به او نگاه کن اما 

کاش االن دایی ات اینجا .آنها آن ور جوي و ما اینور جوي...هرگز کاري نکن که به ضرر تو تمام شود

  .ش میسپردم و با خیال راحت چشمانم را روي هم میگذاشتمبود و من دست تو را به دست

گریه کنان بر موهاي خاکستري .صداي زوزه باید با صداي ضعیف و گرفته ننه جان در هم آمیخت

منکه غیر .تو را به عزیزت مرا تنها نگذار...تو را بخدا نمیر...ننه جان نمیر:گفتم.رنگش دست میکشیدم

اگر زنده نمانی آنقدر اینجا میمانم تا از گرسنگی و بی .جان هم نمیروم پیش دایی.از تو کسی را ندارم

  .کسی بمیرم

تو :ننه جان دست بی جانش را بر سرم کشید و در حالیکه نفسهاي آخر را از سینه بیرون میداد گفت

 اگر دست من بود آنقدر میماندم که تو را سر و سامان.خدا را داشتن کم نیست.خدا را داري ساره جان

  ....ولی...بدهم ولی

چند ...بعد گوشه لبش را به دندان گزید انگار درد شدیدي داشت و نمیخواست من متوجه بشوم 

عزیز دلم من جز بدبختی هیچ چیزي :دقیقه بعد چشمان بی فروغش را به دیده ام دوخت و گفت

فکر میکنم روي ...ساره...ساره...آخ...ندارم که بتو برسد این خانه هم بعد از من از آن دایی جانت است

آن چند نفر را میبینی دم پنجره انتظار مرا ...میبینی...آسمانها تابم میدهند

و با صدایی که لحظه به لحظه .آمدم...دخترم میترسد.اینقدر به در نکوبید...آمدم...آمدم...میکشند

  .آمدم:خفیف تر میشد تکرار کرد

جلوي دهانم را .پشت پنجره بود ناگهان از نفس افتادهمانطور که نگاهش به آن چند نفر خیالی پشت 

نرو ننه :سرم را به سینه بی جان ننه جان فشردم و با هق هق گفتم.گرفته بودم که مبادا جیغ بکشم

  .دست کم مرا هم با خودت ببر...نرو...جان
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نها شاهد چشمان ننه جان را که به عمرش ت.ننه جان پر کشیده بود مثل کوچ پرنده ها به وقت پاییز

نگران من .آرام بگیر ننه جان آسوده بخواب:غمها و پستیها و تلخیها بود بستم و آرام گفتم

پس دلیلی ندارد بخاطر این راحتی و .میدانم از درد پاها و دستها و قلبت آسوده شده اي.نباش

جت تا هر وقت دلت خواست فارغ از تمام غصه هایی که رن.بخواب ننه جان...آسودگی گریه کنم

از کسی که وقتی زنده بود آزارش به مورچه .نمیترسم چرا باید بترسم.میدهند آرام بگیر من بیدارم

کاش یتیم نبودم کاش بی کس و !آخ ننه جان.اي نرسید حال که جان در بدن ندارد چرا باید ترسید

  .آنوقت مراسمی برایت برگزار میکردم که حد شان و منزلت تو باشد.کار نبودم

بنظر میرسید .نفسم را بسته بود باد تمام شاخه هاي درختان را به این سو و آن سو میکشاندبغض راه 

شبی بس دراز و وهم انگیز در پیش است باالي جسد بیجان ننه نازخاتون تا سپیده صبح بیدار بودم و 

  .بیاد تمام خوبیهاي ننه جان اشک ریختم و براي شادي روحش دعا کردم

صبحی تاریک تر از شام غریبان و بی .وي غم از هر قدمش جاري بودصبحی که ب.سپیده دمید

پر گرفته بود به سوي ابدیت به سوي .از دیار غصه و رنج و اندوه کوچیده بود.ننه جان رفته بود!پناهان

هنوز باورم نمیشود یک شب تمام بر باالي جسد بی جان ننه جانم نشسته باشم و هنوز در .جاودانگی

  !ه ایا براستی من بودم؟من؟تصورم نمیگنجد ک

باید میرفتم و همه را خبر میکردم که تنها .اما دست خودم نبود.دلم نمی آمد ننه جان را تنها بگذارم

باید همه میفهمیدند که ستون خانه من درهم شکسته و من زیر .یار و یاور زندگی ام را از دست دادم

  .آوار بی پناهی مانده ام

هر چند میدانستم دوست عزیزم دو سه ماهی .تم بود بروم خانه گلنسا بوداولین خانه اي که راه دس

مادر گلنسا که چهره گریان و اندوهگین مرا در آن .است ازدواج کرده و به دیار دیگري رفته است

آخرش ننه جانت تو را تنها گذاشت و !یا اما حسین:وقت صبح دید دو دستی بر سرش کوبید و گفت

  .رفت

از اینکه خودش درست حدس .نمیدانستم چطور این خبر دردناك را بر زبان بیاورم.دکار مرا راحت کر

  .ننه جان راحت شد:زده بود راضی بودم اشکهایم را مهار کردم و گفتم

مادر گلنسا گریه میکرد و هم چنان بر سرش میزد و بسوي همسایه هاي دیگر رفت که به داد من و 

  .جسد ننه جان برسند

نمیتوانستیم تا آمدن دایی .هاي مهربان جسد ننه جانم را از روي زمین بلند کردند خیلی زود همسایه

دست کم چند روزي طول میکشید که خبر به دایی جمال برسد .جمال جسد را روي زمین نگه داریم

  .و او خودش را برساند
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چند همسایه در مراسم تشییع بجز همان .آدمهاي فقیر و بدبخت و بیچاره مردنشان هم فقیرانه است

همان چند نفر از سر صفا و صدق ننه جان را به خاك سپردند بر سر خاکش .نزدیک کسی شرکت نکرد

  .چند قطره اشک ریختند و از نیکی و منش او گفتند

  .ننه نازخاتون شیرزن بود-

  .مردها را پشت سر گذاشته بود!اصال زن نبود -

  .ن دریاي از معرفت و مرام و غیرت بودهر چه شوهرش بی غیرت و بی مرام بود ننه نازخاتو-

نشسته بودم و با نگاهی خشک و بی روح زل زده بودم به خاك سرد و .من دیگر گریه نمیکردم

  .حیف که ننه جان رفت.توي دلم گفتم حیف که جاي بهتري نبود که ننه جان را به آنجا بسپاریم.سیاه

مرگ حق آدم .تا بوده همین بوده.جانغصه نخور ساره :مادر گلنسا دستی روي سرم کشید و گفت

مطمئنم مالئک دور و برش ...ننه نازخاتون بهشتی بود.هیچکس نمیتواند جلوي حق را بگیرد.است

  .تاب میخورند و نمیگذارند احساس ناراحتی کند

ناراحت نیستم که ننه جان را از :دستی روي خاك سرد کشیدم و آهسته و با صدایی ناآرام گفتم

منهم خدا را شکر میکنم که رنجها و بدبختی هایش پایان ...ودش از رفتنش راضی بودخ...دست دادم

نه فامیلی نه .ناراحتی من از این است که ننه جان خیلی غریب و بی کس به خاك سپرده شد.یافت

  .فرزندي هیچکس

ند و آدم وقتی مرد فامیل و فرز:مادر گلنسا دستش را روي دستم گذاشت و همراه با آه عمیقی گفت

حاال چه اینجا براي به خاك سپردن صف کشیده .دستش از همه جا کوتاهست.کس و کار نمیخواهد

چه فرقی میکند وقتی نمیتواند از خودش واکنشی .باشند و چه همین چند نفر حضور پیدا کرده باشند

زیر خاك پولدار و فقیر با دست خالی .آدمها وقتی میمیرند تازه با هم برابر میشوند...نشان بدهد

خاکی که انتظار همه آدمها را میکشد و برایش فرقی نمیکند من باشم تو باشی یا ننه ...میرود

  .نازخاتون

خیلی زود منهم ننه جان را تنها .باد شدیدي برگهاي درخت چنار را روي خاك ننه جان فرو ریخت

جان تا آنروز بیش از هر مرگ غریبانه ننه .مادر گلنسا با مهربانی و محبت تنهایم نمیگذاشت.گذاشتم

حادثه اي بر روح و روانم تاثري گذاشته بود انگار نیمی از وجودم را همراه ننه جان به خاك سپرده 

عزیز دلم من جز بدبختی هیچ :صداي پر خس و خفه ننه جان هنوز توي گوشم بود که میگفت.بودند

  .چیزي براي تو ندارم که بتو برسد

کسی سراغ از تو نگرفت کسی نپرسید نازخاتون در چه حالی؟کسی وقتی زنده بودي !آخ ننه جان

نفهمید با سیلی همیشه صورت خودت را سرخ نگه داشتی تا مبادا کسی بگوید زن خان نمیتواند 

وقتی دستت از از ...پس چه اهمیتی دارد این مردمان نامهربان وقتی مردي.شکم خودش را سیر کند
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اینها وقتی زنده .غصه نخور ننه جان...سبیدند و الاله اال اهللا نگفتندهمه جا کوتاه شد به دو تابوتت نچ

  ...واال وقتی مردي.بودي باید به دادت میرسیدند

روي .باد تمام شاخه ها را میتکاند.از میانه راه برگشتم و نگاهی از دور به خاك سرد ننه جان انداختم

  .دخاك ننه جان را برگهاي زرد و سرخ و نارنجی پوشانده بو

انگار سقفش، سقف . آن روزها که از کله چوي محقر خانه ننه جان غم می بارید! یادش به خیر نازلی

انگار مرغ و خروس هاي ننه جان ، . چوبی و کاه گلی اش باز شده بود و از اسمان هم غم می بارید

کرچ زر درخت مرغ . یادم نمی رود. حتی از جوجه هاي تازه از تخم درآمده هم به سوگ نشسته بودند

شاید منتظر ننه . انجیر جوجه هایش را زیر پر و بالش جمع کرده بود و زل زده بود به ایوان کله چو

از تنور خانه هنوز عطر نان بیرون می آمد، انگار . جان بود که با دست مهربانش برایشان دانه بپاشد

  .م می کردننه جان داشت نان می پخت یا نان بیات چند روز پیش را روي آتش گر

سر مرا در اغوش . دایی جمال سه روز پس از فت و خاکسپاري ننه جان، همراه نادیا خودش را رساند

گاهی چشمانش . نادیا در تمام طول اقامتش زل زده بود به چشمان من. کشید و هاي هاي گریه کرد

  .پر آب می شد و گاهی فقط آه می کشید

چرا : دستی روي خاك کشید و با لحنی الیه آمیز گفتدایی جمال وقتی نشست کنار خاك مادرش، 

صبر نکردي پسرت بیاد و این طور غریب به آغوش خاك پناه نبري؟ چرا خبر نکردي بیایم و این 

حتی ! آ خ ننه جان...خاك سرد را قسم بدهم که به جسم نحیف و بیچاره و دردمند تو آزاري نرساند

  !من هم درست نفهمیدم تو چه شیر زنی بودي

دایی جمال دوباره سرم را . دیکر نمی توانستم گریه کنم. اما انگار چشمه اشک من خشک شده بود 

  !بمیرم برایت که به چشم خودتمرگ عزیزت را دیدي: روي زانوانش گذاشت وگفت

: بغض کرده و غمگین سرم را از روي زانوانش بلند کردم و به دیده اشکبار و غمگینش زل زدم و گفتم

  نیامد؟ چرا مادر

مادرت : آهسته گفت. اولین بار او را با محاسن می دیدم. دایی جمال دستی روي محاسنش کشید 

  !این همه راه را بلند شود و بیاید و در مراسم شرکت کند؟... با بچه کوچک...نمی توانست

نها همش ای..ادم باید در مراسم مادرش شرکت کند! مراسم مادرش بود: با لحن کودکانه و دلخور گفتم

  .مادر نیامد که مرا نبیند، که چشمش به چشم من نیفتد، من می دانم...بهانه است

  .نمی دانم چرا ان بغض لعنتی به گریه نیانجامید و آزارم می داد

راستش مادرت دلش می . نه، این طور قضاوت نکن دخترم: دایی جمال سرش را تکان داد و گفت

  ...خواست بیاید ، ولی
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ننه جان مادري نبود که مادرم خودش را کنار کشیده و حاضر نشده سر : پریدم و گفتموسط حرفش 

اگر روزي مادر من بمیرد با وجودي که در حق من مادري نکرده و بی مهري زیاد ...خاکش حاضر شود

  .کرده، اما هر طور هست در مراسمش شرکت می کنم

. خواست راه نفس کشیدن را بر من ببندد پنجه هاي تیز بغض چنان بر گلویم چسبیده بود گویی می

سرم را گذاشتم روي خاك و بی امان ضجه زدم، اما باز هم اشکی از چشمان خشکیده ام را تر نکرد، 

  .دایی جمال به هق هق افتاده بود

  سارا، نازلی کجاست؟: نادیا دیستش را روي شانه ام گذاشت و آرام گفت

  

********** *********************************************  

  

  ....حتم دارم کار انوش باشد: نادیا گفت

مرغ کرچ داشت زیر درخت انجیر براي خودش و جوجه هایش جاي مناسبی براي نشستن دست و پا 

  .می کرد

  .حاال فکر می کنم دزدین نازلی کار آنوش نیست...من هم مثل تو اول به او شک کردم، ولی -

  یعنی االن کجاست؟! ننازلیطفلی ! پس کار کیه؟ آخ -

من هم زل زده بودم به اخرین . نادیا این را گفت و دست گذاشت زیر چانه اش و به فکر فرو رفت

جوجه حنایی رنگ که از راه رسیده بود و جیک جیک کنان از مادرش می خواست براي او هم جایی 

  .باز کند

وسط موي سرش ریخته بود و عصایی به مراسم هفتم را که برگزار کردیم، پیرمردي بلند قامت که 

دستش بود و یکی از پاهایش کمی لنگ می زد خودش را به من رساند که باالي سر جوجه ها ایستاده 

  .و نگاهشان می کردم. بودم

  ساره جان، این خودت هستی؟ -

اهم با تعجب به طرفش برگشتم و چشمانم را تنگ کردم تا صاحب این چهره مهربان را که با محبت نگ

  .مطمئن بودم او را نمی شناسم. می کرد به خاطر بیاورم

  شما؟. سارا هستم...من  -

حق داري : گفت. دندانهایش هنوز سپید و سالم بودند. لبخندي لبهاي چروکیده اش را از هم باز کرد

  .عمو نور علی. عمویت را نشناسی، من عموي بزرگ تو هستم

پدري که هیچ وقت ندیدمش و . شدم که برادر پدرم بود هاج و واج لحظه اي ایستادم و محو مردي

  .شاید شبیه این مردي بود که خودش را عموي من معرفی می کرد
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  .عمو نور علی؟ ننه جان کمی از شما براي من گفته بود: آرام و شگفت زده گفتم

  .سپس سرم را کج کردم و به یاد ننه جان دلم درهم مچاله شد

  .من دستم را گرفت و گفتک بیا برویم روي پله تنورخانه بنشینیمعمو نورعلی با درك اندوه 

نمی دانم با پاي لنگش چطور می توانست . دنبالش دویدم. جذبه اي داشت که ادم را مسحور می کرد

  .ان قدر سریع قدم برمی دارد

تند زنهاي همسایه صبح زود نان تنوري پخ. عطر نان تنوري می آمد. نشستیم روي پلکان تنور خانه

  .تا به مسجد ببرند

شوهر . ننه نازخاتون شیر زن بود: عمو نور علی نگاه حسرت امیز مرا کنار تنور گلی دنبال کرد و گفت

نازخاتون از ان زنها نبود ...بی غیرتش اسیر وسوسه هاي کلفتشان شد و او را به نازخاتون ترجیح داد

گرفت و با هر جان کندنی بود بزرگشان کرد،  بچه هایش را مثل گربه به دندان. که زیر بار خفت برود

حاال بعضی ها دختر مثل ماهشان را می گذراند و می روند شوهر می ...آن هم با فقر و بدبختی

  .اینها بویی از مهر و عاطفه مادري نبرده اند...کنند

کرد چه  در آن سن و سال خوب می فهمیدم منظور از بعضی که عمو نور علی با کنایه به او اشاره می

با کنایه داشت حالیم می کرد که مادرم چه کار . عمو نور علی روي سخنش با مادرم بود. کسی است

  .دور از انسانیتی با من کرده است

عصر همان روز، پس از پایان مراسم، دایی جمال که اهنگ رفتن کرده بود از من خواست تا خرت و 

وقت بود که عمو نورعلی خودش را به دایی جان همان . پرت هایم را جمع کنم و اماده حرکت شوم

خوب به سالمتی رفتنی شدید، من به اینجا آمده ام که : رساند و با لحن قاطع و پرتحکمی گفت

  .دخترمان را با خودم ببرم

دایی جمال انگار می خواست . چشمان دایی جمال یک لحظه گرد شدند و بعد لحظه اي روي هم افتاد

  .شود و افکارنامرتبش را متمرکز کندبه اعصاب خودش مسلط 

  !متوجه منظرتان نشدم! نفهمیدم -

به . منظور من خیلی واضح و روشن است: عمو نور علی این بار با صداي میخکوب کننده اي گفت

  .عنوان عموي بزرگ ساره جان، حق دارم او را پیش خودم نگه دارم

  .لحظه اي بر چشمان نافذ عمو نور علیلحظه اي به چهره دایی خیره بود و . چشمانم گرد شدند

در ضمن سارا چند سال با ما زندگی ...شما خودتان عیالوار هستید! شوخی می کنید عمو نور علی -

  .کرده و ما به هم انس و الفت بیشتري داریم

عیالوار : عمو نورعلی عصایش را چند بار بر زمین کوبید و بعد نگاهی کوتاه به من انداخت و گفت

شما انیس رو که می شناسید، نه بخل و . سارا روي تخم چشمان من و زنم جا دارد. که هستیم هستیم
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او بیشتر از من دلش ... نه بلد است زور بگوید و ظلم کند. حسادت می شناسد، نه بی رحمی و دلتنگی

هیم به شما قول می د. در ضمن انس و الفت تحمیلی نیست. می خواهد بچه برادرم با ما زندگی کند

فقط چند صباحی که از بودن ساره در کنار ما بگذرد آن وقت می بینید ما چقدر به هم وابسته شده 

  .ایم

دایی جمال دستی به روي محاسن کوتاهش کشید و چشمان کهربایی رنگش تیره تر شد و از حالت 

نه : فتپس از لختی سکوت در جبهه مخالف سنگر گرفت و گ. چهره اش پیدا بود غافلگیر شده است

  .مادر سارا به هیچ وجه راضی نمی شود و اگر بفهمد خودش را می کشد! عمونور علی

مادري که طفل معصومی را به امان خدا رها می کند و پی ! به درك: عمو با لحن نفرت انگیزي گفت

مادري که برایش مهم نیست دخترش دور از او چه روزگاري را ! شوهر تازه اي می رود مادر نیست

  !انده به درد جرز دیوار می خوردگذر

لحن عمو نورعلی به قدري کوبنده و تحقیرکننده بود که دایی جمال تا چند لحظه در سکوت سر به 

  .زیر انداخت و به فکر فرو رفت

از . در این میان من با افکار درهم و برهم و منطق ضعیف خودم داشتم حقیقت را حالجی می کردم

از طرفی دلم به حال دایی . از دست مادرم عصبانی و خشمگین باشد نظر من عمونورعلی حق داشت

  .جمال می سوخت که آنطور مظلومانه سر به زیر انداخته بود

به نظر می رسد : عمونورعلی که متوجه دودلی دایی جمال شد دوباره ته عصا را بر زمین کوبید و گفت

  !حرفی نداري

به هر حال سارا دختر . از خود سارا هم نظر خواهی کنیمباید ...چرا: دایی جمال به خودش آمد و گفت

  .عاقل و فهمیده اي است

  .از ساره هم نظرش جویا می شویم! بسیار خوب: عمونورعلی پوزخندي زد و گفت

همان موقع هر دو نگاه منتظر و پرسشگران را به دیده من پاشیدند، منی که بدجوري میان دو راهی 

زندگی آرام و بی دغدغه شهري را می خواست و از طرفی دیگر احساس  از طرفی دلم. گیر کرده بودم

به ان زندگی توام با فقر و فالکت . می کردن به سرزمین پدري ام و به ان طبیعت زیبا و بکر تعلق دارم

هم عادت کرده بودم، اما چیزي که بیش از هر علتی تصمیم مرا براي ماندن مسجل کرد کدورتی بود 

فکر می کردم اگر او به اقا خلیل بدهکار نبود مادرم هیچ وقت رهایم نمی . لم داشتمکه از دایی جما

نمی دانم، شاید می خواستم از دایی جمالم انتقام بگیرم که گفتم می . کرد و تن به ازدواج نمی داد

  .مانم و بدین ترتیب او را مقابل عمونورعلی خوار و ذلیل کردم

عمونورعلی با چشمانی که با برق . حتی پلک بزند مبهوت مانددایی جمال تا چند لحظه بی انکه 

دایی جمال دقیقه اي بعد با همان . پیروزي آذین شد هم چنان بر نگاه مات دایی جمال خیمه انداخت
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حالت ناباورانه، براي اینکه هم قدم شود کمی خم شد و هر دو دستش را روي شانه هایم گذاشت و 

مگر ان چند سالی که نزد ما بودي از ما بدي دیدي . اري اشتباه می کنیبه خدا قسم د.... سارا: گفت

  ....که حاال

اینجا بوي ننه . من دلم می خواهد همین جا بمانم. بدي ندیدم دایی جمال: حرفش را بریدم و گفتم

سرزمین پدري ام است، در ضمن انجا پیش شما، از اینکه در نزدیکی مادرم باشم . جانم را می دهد

  .بگذارید همین جا بمانم! س ناراحتی می نم، احساس حسادت و کینه و نفرتاحسا

دایی جمال با شرمندگی زیر چشمی نگاهی به عمونورعلی انداخت که باالي سرمان ایستاده بود و با 

دایی جمال دستی روي موهاي بلندم کشید و با لحنی پر عطوفت و . دقت به حرفهایمان گوش می داد

می دانم بعد از این نمی توانی به . ز دل دایی، تو باید درس بخوانی، مدرسه برويعزی: مهربان گفت

بیا با هم برگردیم، مثل گذشته با نادیا به مدرسه برو و نور چشم دایی جمالت ...درست ادامه بدهی

  .کمی فکر کن و درست تصمیم بگیر... سارا...شو

برد با عمونورعلی کم نیاورده باشد مرا تشویق در ان لحظه فکر می کردم دایی جمال براي اینکه در ن

من هم روي . به همراهی می کرد و نمی توانستم تشخیص بدهم که او به راستی نگران اینده من بود

دایی جان، حتی اگر : گفتم. دنده لج و لجبازي افتاده بودم و روي تصمیم خودم پافشاري می کردم

  .من با شما برنمی گردم تهران، اینجا را دوست دارم. مقرار باشد به مدرسه هم نروم اینجا می مان

هم یکی برق فتح و پیروزي در نگاهش سوسو می زد و ان یکی . دو مرد ایستاده بودند رو در روي هم

  .برق اشک و حسرت

  .دیدي که خودش ماندن را ترجیح داد: یکی گفت

  .اوست نمی فهمد چه چیز بیشتر به نفع. سارا هنوز بچه است: آن یکی گفت

لحظه اي بعد یکی ته عصایش را بر زمین زد و آن یکی به . هر دو لحظه اي در نگاه هم مات شدند

  .طرف من می آمد

. فقط این را بگویم که روزي از ماندنت پشیمان می شوي...نمی دانم براي چه لجبازي می کنی...سارا -

  .ت هستیولی مقصرش خود...البته هیچ وقت دوست ندارم ان روز را ببینم

سارا، راستی راستی می خواهی اینجا بمونی؟ پس من : نادیا به دستم چسبید و با بغض و گریه گفت

  .چی؟ البد مرا دوست نداري که نمی خواهی با ما بیایی

از همه بیشتر ...من همیشه شما رو دوست دشاتم. این طور نیست نادیا: به رویش لبخند زدم و گفتم

  ....تو را

دایی جمال دیگر باید می رفت، ولی این . ته بود روي سینه پدرش و گریه می کردنادیا سر گذاش

دست و ان دست می کرد شاید من پشیمان شوم و نظرم را عوش کنم؛ اما به طرز غیر قابل تصوري به 
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من . فکر می کردم با این کارم از دایی جمالم انتقام می گیرم، اما زهی خیال باطل. لج افتاده بودم

شاید اگر می رفتم زندگی بهتري در انتظارم بود و سرنوشت من به . از خودم انتقام می گرفتم داشتم

  .نحو دیگري رقم می خورد، ولی پاهایم را کرده بودم توي یک کفش و از تصمیم خودم منصرف نشدم

 هیچ دلم: دایی جمال وقتی می رفت نگاهی به زوایاي کله چو محقر مادرش انداخت و با حسرت گفت

دوست دارم همه چیز اینجا به همین شکل و دست . نمی آید اینجا را بفروشم یا به دست کسی بدهم

اینجا مال : گفت. بعد نگاهی به من انداخت و لبخند محزونی گوشه لبش نشست. نخورده باقی بماند

  ...وقتی بزرگ شدي....توست سارا

پیشانی ام را بوسید و آرام در گوشم . چشمانش پر اشک شده بود. دست نادیا را گرفت و راهی شد

هر طور دوست داري، شاید اینجا بیشتر به تو . امروز دایی جمالت را از خودش متنفر ساختی: گفت

  .فقط هر وقت خواستی برگردي کافی است به من نامه بنویسی... خوش بگذرد

عمونورعلی با . راه افتادنددایی جمال و نادیا . نادیا به حالت قهر از من جدا شد و خداحافظی هم نکرد

هیچ نگران ساره نباش، از بچه هایم : وجود مبارزه چند دقیقه پیش، دست دایی جمال را فشرد و گفن

  .اگر باعث ناراحتی ات شدم مرا ببخش. بیشتر مراقبش هستم

  .خدا از سر تقصیرات همه ما بگذرد: دایی جمال ارام بر شانه اش نواخت و با لحن حزن آلودي گفت

من ان قدر توي کوچه ایستادم و نگاهشان کردم که به کلی از دید . عاقبت دایی جمال و نادیا رفتند

  .محو شدند

هنوز نمی دانستم ایا . یک زندگی غیر قابل تصور. زندگی تازه اي داشت براي من رقم می خورد

  تصمیم درستی گرفته ام یا نه؟

پس از مراسم هفتم هر کسی . تلخی فرو رفته بود کله چو در سکوت. عمونورعلی انتظارم را می کشید

از تنور خانه هنوز عطر نان تنوري می آمد و مرغ کرچ به همراه . سر خانه و زندگی اش برگشته بود

  .جوجه هایش به طرف النه اش می رفت

  برویم سارا؟: عمونورعلی گفت

  .کند عاقبت ترکیدبغضی که چند روز امانم را بریده بد و بعضی وقتها می خواست خفه ام 

با دیدن من از روي ایوان با چاالکی پرید .زن عمو انیس زن چاق و تنومندي بود!یاشد بخیر نازلی

آمده )پدرم را میگفت(جرگ گوشه خیر ندیده!بمیرم الهی:پایین و دوید طرف من و گفت

نجمه :خوشامدي دخترم قدمت روي چشم صفا آوردي بعد یکی از دخترهایش را صدا زد و گفت.است

  .خواهرت ساره رسیده...بدو برو اسپند دان را پر از اسپند کن

رفتار مهربان و بی ریاي زنعمو انیس باعث شد من در آن جمع شلوغ احساس بیگانگی نکنم و خیلی 

  .زود با همه اخت شوم
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دیگر هوا داشت رو به تاریکی .نجمه در حالیکه اسپند دان توي دستش بود بطرف من آمد

همانطور که بطرفم .و انیس کمی اسپند روي آتش ریخت که صداي جلز و ولزش بلند شدزنعم.میرفت

چه بر و رویی چه چشمهایی چه موهایی درست عین ...بترکد چشم حسود ماشاهللا:می آمد گفت

  .شهربانو

  .زنعمو انیس اسپندان را دور سرم تاب داد و گوشه لبش را گزید.عمو نور علی چشم غره اي رفت

عمو چهار .فتار صمیمی و مهربان زنعمو انیس دختر عموها با من سرسنگین برخورد کردندبر خالف ر

ساله بود و یکی  4دختر بزرگ داشت که به ترتیب سن نازي معصومه نفیسه و دو دختر کوچک یکی 

تمام دخترها یکی دو سالی با هم تفاوت سنی .هنوز شیر میخورد به نامهاي فرنگیس و روح انگیز

عمو نسبت به عمو نورعلی بسیار جوان بود و پیدا بود که سن خیلی پایین ازدواج کرده زن.داشتند

  .است

یکی .کله چوي عمو نورعلی دو اتاق بیشتر نداشت.آن شب زیاد در جمعشان احساس راحتی نمیکردم

از اتاقها اتاق مهمان محسوب میشد جایی بود که عمو و زنعمو و دو دختر کوچک آنجا میخوابیدند و 

خوب یادم است وقت خواب هم .اتاق دیگر که کوچکتر بود به دخترهاي بزرگتر اختصاص داشت

نجمه و نفیسه با لجاجت سعی داشتند جاي بیشتري براي .رختخواب کم آورده بودیم و هم جا

سرانجام خواهر بزرگتر نازي که پنج شش سالی از من بزرگتر بود سرشان .خودشان دست و پا کنند

معصومه .بدین ترتیب مرا وسط دو گروه جا دادند.نها را وادار کرد براي منهم جا باز کنندداد کشید و آ

به هر حال باید ! جا نداریم ساره جان:که کنار نازي طرف راست من رو به دیوار دراز کشیده بود گفت

  .تحمل کنی

  .مهمان ناخوانده شدن همین است دیگر:نفیسه از آن طرف گفت

امشب خیلی زبان درازي میکنی به بابان جان :پر تشري خطاب به نفیسه گفتنازي دوباره با لحن 

  .میگویم زبانت را ببرد

بنظر میرسید همه از خواهر بزرگتر حساب میبرند چون نفیسه و نجمه که چند دقیقه زیر لب قرولند 

فردا :فتنازي در حالیکه سرش را بالش میخاراند گ.میکردند ساکت شدند و خودشان را به خواب زدند

  نوبت کیست براي هیزم برود؟

زود با دستپاچگی معذرت .معصومه نیم چرخی زد و همین باعث شد سرش محکم به سرم بخورد

  .نوبت نجمه است:خواهی کرد بعد در جواب خواهر بزرگش گفت

نوبت نفیسه است نفیسه یک نوبت بمن :نجمه که بنظر میرسید خواب باشد با صداي معترضی گفت

به بانو قول دادم دو جفت جوراب .فردا باید یک عالمه پشم بریسم.من فردا کلی کار دارم.تبدهکار اس

  .براي خودش و شوهرش ببافم و در عوض بمن رب انار و گوجه سبز بدهد
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خیلی خوب نفیسه زود .همش به فکر شکم خودت هستی.اي بگندي دختر:نازي با لحن شوخی گفت

  .یدارت میکنمکپه مرگت را بگذار که آفتاب نزده ب

به شرطی که از آن :بعد رو به نجمه گفت.با اینکه نامردیه ولی باشه:نفیسه کش و قوسی رفت و گفت

  .رب انار و گوجه سبزي که گفتی بمن هم بدهی

جر و بحث کردنشان بدجنس بازیهایشان همه و همه براي من .همه چیزشان براي من تازگی داشت

  .فته به همه آنها خو گرفتم و عادت کردمخیلی جالب بنظر میرسید ولی رفته ر

نفیسه که دلش .صبح روز بعد با صداي نازي که نفیسه را به اسم صدا میزد چشمانم را از هم گشودم

با لحن خواب آلودي .نمی آمد از خواب دلچسب صبحگاهی چشم پوشی کند مدام خمیازه میکشید

  ...هنوز که دیر نشده:گفت

بیدار شو خر مرگت می ایم گیست را :ت سر میرفت با تشر گفتنازي که کم کم حوصله اش داش

  .میکنم و به زور بیدارت میکنم ها

تهدید آخر نازي کاري بود و باعث شد نفیسه از جایش کنده شود و همانطور که چشمهایش را 

  .میمالید بطرف در خروجی رفت

ه بودم و تمام شب با هر هر چند آن شب خیلی راحت نخوابید.نفیسه که رفت من دیگر خوابم نبرد

حرکتی سرم به کله معصومه و از آن طرف به دماغ پهن و بزرگ نجمه خورد اما هر کاري کردم دیگر 

هیچوقت نفهمیدم نازي چطور سر وقت بیدار میشود و دیگري را براي رفتن به .نتوانستم بخوابم

ودم گفتم همه چیز اینجا پیش خ!صداي خرناسش دوباره بلند شده بود.جنگل از خواب بیدار میکند

اینکه فالن وقت باید از خواب بیدار شوي و فالن زمان باید فالن کار را .شکل عادت بخود گرفته است

  .بکنی

نازي مسئول جارو و نظافت خانه .بعد از خوردن صبحانه اي مختصر هر کسی به کاري مشغول شد

گفت بود دوك را به دست گرفت و معصومه داشت تدارك ناهار را میدید و نجمه همانطور که .شد

بچه ها کوچکتر فرنگیس و روح انگیز توي باغ کوچکشان زیر درختان نارگیل .مشغول ریسندگی شد

بنظر .زنعمو انیس داشت بیرون حیاط دم کلکی را جارو میزد.و ازگیل و خرمالو در حال بازي بودند

ست که آنها مثال داشتند دم کلکی میرسید جارو کردن بهانه اي براي حرف زدن با همسایه هایی ا

  .خودشان را جارو میکشیدند

میدانستم با پاي لنگی که دارد .عمو نور علی پس از خوردن صبحانه عصا به دست از خانه بیرون رفت

پس معلوم نبود معاششان از چه طریقی تامین میشد که البته بعدها .هیچکاري نمیتواند انجام بدهد

به قول .کوچک برنجکاري دارند که همان زمین زندگیشان را میچرخاندفهمیدم یک قطعه زمین 

  .زنعمو انیس جان میکندند که یک لقمه نان در بیاورند و دور هم بخورند
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خسته و وامانده دوید طرف صندوقی که در آن نان .نفیسه از جنگل با یک پشته هیزم برگشت

در آن جمع .میزد که آدم را به هوس می انداختچنان با اشتها به نان بیات گاز .نگهداري میکردند

نازي تمام ظرف و ظروفهاي نشسته شب قبل را براي شستن سر .تنها من بودم که بیکار میگشتم

وقتی تشت روي سرش را روي ایوان میگذاشت با لحن تمسخر آمیزي .چشمه برده بود و برگشته بود

  !آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی:گفت

میدانستم اگه ننه جان زنده بود من االن باید توي کالس مینشستم .پاییز داشت سپري میشد ماه اول

به هر کاري .اما اکنون مثل یک موجود عاطل و باطل نمیدانستم چکار باید بکنم.و درس میخواندم

عمو جانت سفارش کرده دست به :میخواستم دست بزنم زنعمو انیس به شدت مانع میشد و میگفت

اینهمه دختر اینجا ول میگردند تو چرا کار کنی؟هر چند زنعمو انیس از روي صفا ...سپید نزنیسیاه و 

و صمیمیت این حرف را میزد اما به دخترهایش به خصوص نجمه و نفیسه حسابی برمیخورد و زیر لب 

تم در واقع منهم دلم میخواست موجود مثمر ثمري باشم تا سر سفره دس.به مادرشان قرولند میکردند

دراز شود نه اینکه از روي شرمندگی حاصل زحمات دیگران را مورد استفاده قرار دهم و دچار عذاب 

  .شوم

هر .عمونورعلی شبها پیش از خواب کمی از خاطرات جوانی خودش و پدرش برایمان تعریف میکرد

ي برادرم را تو بو:وقت میخواستم همراه دختران دیگر به اتاقمان برویم صورتم را میبوسید و میگفت

  .میدهی بوي خوش کیکاووس را

همه را توي دوري .خورشهاي زنعمو انیس اغلب آبکی بودند.شام وناهارمان وضعیت دیدنی اي داشت

میدانستم تعداد نفرات و تنگ دستی .میریخت و تا چشم بر هم میزدیم دوري حسابی پاك شده بود

خیلی وقتها بخود زنعمو چیزي .یز بزنندباعث میشد حسابی صرفه جویی کنند و از سر و ته همه چ

نمیرسید و یا اگر میرسید بزور بمن میداد که بخورم چون به چشم خودش میدید که دختران شکم 

بعضی از کارهایش مرا .گنده اش چطور به ظرف غذا حمله ور میشوند و یکهو همه را چپاول میکنند

و با گذشت بود و خدایی هرگز میان من و زنعمو انیس هم حسابی مهربان .بیاد ننه جان می انداخت

  .دخترانش فرق نگذاشت که چه بسا لطف و محبتش بمن بیشتر از آنهاي دیگر بود

  نجمه بمن هم یاد میدي جوراب پشمی ببافم؟-

  .نه تو بهتر است بروي کمک نفیسه-

نمیدانم چرا کسی دلش .لحنش چنان سرد و تو ذوق زننده بود که از خودم خجالت کشیدم

نگاه که کردم بیش از .نفیسه داشت روي ایوان چهل تکه میدوخت.میخواست من کاري یاد بگیرمن

دویست سیصد تکه پارچه قدیمی و جدید را قیچی زده بود و همه را به یک اندازه کنار هم چیده بود 

  .تا با نخ و سوزن آنها را بدوزد
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  این تکه ها را براي چی کنار هم قرار میدهی؟:پرسیدم

مثل اینکه حوصله توضیح دادن نداشته باشد کوتاه و مختصر .شمی نگاهی بمن انداختزیر چ

  .اینهم یک مدل است دیگر:گفت

  بعد چطور استفاده اش میکنی؟:کمی با مکث و تامل پرسیدم.من دلم میخواست بیشتر بدانم

کاوي نگاه من هنوز با کنج.نفیسه نخ بلندي را به سوزن کشید و لبهایش راتر کرد و جوابی نداد

  .نفیسه چون سماجت مرا دید چاره اي جز توضیح دادن ندید.مشتاقم را به لبهایش دوخته بودم

براي همین هم .ما نداریم بدهیم چیت و چلوار بخریم که براي بالشهایمان روکش بدوزیم...ببین سارا-

درست کنیم که هم مجبوریم تکه هایی را که از پارچه هاي قلبی مانده قیچی بزنیم و یک مدل جدید 

  حاال فهمیدي؟...این تکه بی استفاده نمانند و هم بالشها رویه شوند

تکه هاي گلدار و راه راه و خال خال و حاشیه دار .نگاهی به تکه هاي دوخته شده در کنار هم انداختم

  .و رنگی که در کنار هم قرار میگرفتند طرح زیبایی را بوجود می آورند

  .میرسدبنظر خیلی جالب :گفتم

  ...جالب تر اینکه پدر حوصله و اعصاب آدم را در می آورد:یک تکه گل گلی را داشت میدوخت و گفت

  میخواهی کمکت کنم؟-

  بلند هستی؟...کمک؟چرا:چشمانش برقی زدند و لحظه اي از کار کردن باز ایستاد گفت

  .یاد میگیرم:با خنده گفتم

امتحان کن ببینم دست به :را بدستم داد و گفت با تردید و دودلی نگاهم کرد و بعد نخ و سوزن

  دوختت چطور است؟

من با خوشحالی و هیجان نخ و سوزن را در دست گرفتم و طبق ردیفی که نفیسه دوخته بود چند تکه 

نفیسه نگاه بی اعتمادي به دوختها انداخت در حالیکه لبهایش را ورچیده بود .را کنار هم دوختم

  .تو به درد اینکار نمیخوري...باید دوباره بازشان کنم و از نو بدوزم....ه اندکج شد...نه خوب نیست:گفت

میترسید یک وقت مادرش و .میدانستم از روي حسادت و لجبازي به دوخت من ایراد گرفته است

این را وقتی فهمیدم که .عمونورعلی از مهارت من تعریف و تمجید کنند و او حسابی کنف شود

کج دوخته اي نشکافت و دنبال تکه هاي دوخته شده من بقیه را وصله رجهایی را که میگفت 

فهمیدم طاقت دیدن دستی باالي .فهمیدم کسی دوست ندارد مهارت و استعداد مرا محک بزند.کرد

روي .سرشان را ندارند پس بهتر بود راه دیگري را براي پر کردن اوقات بیکاري خودم فراهم آورم

را که هدیه نادیا بود برداشتم و تصمیم گرفتم هر چه که به ذهنم  همین اصال دفترچه یادداشتی

جالب این بود که دخترها وقتی مرا بیکار و در حال نوشتن و یا خواندن کتاب .میرسد روي ان بیاورم

میدیدند زیر لب قرولند میکردند و به مادرشان عارض میشدند که سارا انگار آمده مهمانی؟من 
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شان باید برقصم؟نه دلشان میخواست مرا در کار خودشان سهیم کنند و نه نمیدانستم به کدام ساز

  .اینکه من بیکار بمانم

رفتارش هرگز تحت تاثیر قرولندهاي .زنعمو انیس کاري به کار بچه هاي حسود و لجبازش نداشت

کش از آن آدمها بود که عادت نداشت خم به ابروان باری.همیشه مهربان بود.دخترهایش قرار نمیگرفت

اما براي خودشان .هر چند چیزي براي بذل و بخشش نداشت.خیلی هم دست و دلباز بود.بیندازد

اگر عمو نورعلی روزي یک قرقاول شمار میکرد همان روز پر و بالش را میکند .هیچوت کم نمیگذاشت

و یک غذاي ناب و خوشمزه میپخت و تمام بچه ها یک دل سیر سر سفره میخوردند و بعد به خواب 

اگر اقبال به او رو میکرد و دو سه قرقاول شکار میکرد باز یکی از آنها را بار .خوشی میرفتند

و میگفت فالن روز فالنی وقتی هیچی .میگذاشت و آنهاي دیگر با به در و همسایه بخشش میکرد

یده خدایی اخالق پسند.نداشتیم به ما تخم مرغ داد یا فالنی فالن روز برایمان شیر و ماست فرستاد

مثات بانو زن همسایه .همه هم از همه چیزش باخبر بودند.همه چیز را براي همه میخواست.اي داشت

غل و .خدا بیامرز زن ساده و بی شیله پیله اي بود.میدانست در فالن کشو فالن چیز از فالن روز مانده

  .به قول عمونورعلی همه چیزش عین کف دست رو بود.غشی در کارش نبود

دلم میخواست از تو !با عروسکی بنام نازلی.تخیالتم هنوز خودم را با تو میدیدم من د رعالم

روي همین اصل شروع کردن به نوشتن داستانهاي دنباله داري به نام .هر چه بیشتر بهتر...بنویسم

  .سارا و عروسکش نازلی

ستان در بیاورم همه نمیدانم چرا ناخواسته بجاي اینکه خاطرات روزهایی را که با هم بودیم به شکل دا

احساس میکردم قوه تخیل قوي اي دارم و هر چه بیشتر .چیز تخیلی و غیر واقعی رقم میخورد

  .مینوشتم این احساس شکل واقعی تري پیدا میکرد

عمونورعلی گاهی با صبر و عالقه عجیبی مینشست و از من میخواست نوشته هایم را برایش 

الت و بعدها با غرور و افتخار هر چه که نوشته بودم را برایش روزهاي اول با کمی شرم و خج.بخوانم

کم کم دختر عموها نیز عالقه مند شدند که پاي داستانهایم بنشینند و شبها تا قسمتی از .میخواندم

بدین ترتیب من هر روز به .داستان سارا و عروسکش نازلی را برایشان نمیخواندم خوابشان نمیبرد

واکنش و ابراز هیجان اطرافیانم هر چند مختصر و .ه تخیل راغب تر میشدمنوشتن و استفاده از قو

  .گذرا بود اما باعث میشد تشویق شوم و بهتر بنویسم

  .حیف که دیگر نمیتوانی به مدرسه بروي واال یک داستانویس ماهر میشدي:یکروز نازي بمن گفت

  .نویسنده نازي جان:خندیدم و گفتم

ما هم :از اینکه از حرفش غلط گرفتم کمی دلخور شد ولی بعد سگرمه هایش را از هم باز کرد و گفت

حیف که باباجان عقیده دارد درس مال از ما .اگر به مدرسه میرفتیم شاید روزگار بهتري داشتیم
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ر کار بهتران است و دخترهاي طبقه ما فقط باید مثل خر کار کنند تا برایشان مشتري پیدا شود اگ

  .بیشتري بلند باشی خریدار بیشتري خواهی داشت

اواخر پاییز بود که متوجه شدم نازي و معصومه به شهر میروند تا در خانه هاي دو آدم پولدار و 

بدین ترتیب از در آمد حاصله کمکی به زندگی نابسامان پدر و .سرشناس به خدمتکاري مشغول شوند

فتند منکه خیلی دلم گرفت نشستم زیر درخت ازگیل که روزي که آندو ر.مادرشان کرده باشند

دستهایم را از سوز سرما بهم مالیدم و بعد ناغافل چشمانم پر اشک .عمونورعلی هرسش کرده بود

نمیدانم از بابت رفتن آندو بود که احساس ناراحتی میکردم یا از بابت دوري و بیخبري از مادر و .شد

زنعمو .مه و نفیسه هم دمق بودند و گوشه اي بغ کرده نشسته بودندآن روز نج.خانواده دایی جانم بود

انیس اگر چه بیشتر از ماناراحت و سرخورده بود اما براي اینکه ما را از آن حال و هوا در بیاورد 

بعد خودش ...غصه نخورید.تا عید آنجا کار میکنند و عید که شد برمیگردند...چرا ماتم گرفته اید:گفت

  !خرد کردن یک دل سیر گریه کرد و ما نفهمیدیم براي طبخ کدام غذا پیاز خرد میکند به بهانه پیاز

آنشب نجمه و نفیسه کلی بهم تذکر دادند که فردا صبح آن یکی دیگري را از خواب بیدار کند تا براي 

ن و بیچاره ها بعد از کلی هشدار و یادم باشد و یادت باشد باز هم نامطمئ.هیزم آوردن به جنگل برود

  .بی اعتماد چشمهایشان را روي هم گذاشتند

اگر چه بعد از رفتن نازي و معصومه براي خوابیدن حسابی جایمان باز شده بود اما جایشان خالی 

  .چاي شیرین خوردند و دو قرص نان تنوري 3آن شب شام نخوردم عوضش نفیسه و نجمه .بود

عادت هر روز نازي من هم بیدار شدم عادت مثل .صبح هنوز هوا تاریک بود که از خواب بیدار شدم

گاهی وقتها حتی .هر وقت نازي از خواب بیدار میشد منهم زود چشمانم را از هم میگشودم.کرده بودم

اول خواستم نجمه را بیدار کنم .صداي خر و پف نجمه و نفیسه بلند بود.زودتر از نازي بیدار میشدم

تصمیم گرفتم نفیسه را بیدار کنم که باز دلم .بیدار شودکه دیدم با آن خرناسش محال است به اسانی 

میخواستم .نمیدانم چرا از جایم برخاستم ژاکتی پوشیدم و روسري ام را روي سرم سفت بستم.نمیامد

وقتی از در میرفتم بیرون از تصور اینکه وقتی برگشتم با چه .براي هیزم آوردن به جنگل بروم

  .ینی بر لب آوردمواکنشی روبرو خواهم شد لبخند شیر

همه خواب .از اتاق عمو و زنعمو هم صدایی نمی آمد.خورشید تا یکی دو ساعت دیگر باال می آمد

فکر کردم چه خوب است من سخت ترین کار خانه را که همانان .مشتی آب به صورتم پاشیدم.بودند

ت از جنگل توي رفتم سراغ طنابی که نفیسه پس از بازگش.هیزم آوردن از جنگل است انجام بدهم

  .انبار میگذاشت

یکی از نقطه .خودم را به ان نقطه هاي سیاه رساندم .توي کوچه چند نقطه سیاه در حال عبور بودند

  .دیر کردي نفیسه:هاي سیاه گفت
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نفیسه خواب است من سارا :گفتم.منهم اگر کسی از دور نگاهم میکرد شبیه یک نقطه سیاه بودم

  .هستم

  .تو میتوانی هیزم بیاوري.تو هستی...سارا:سیاه گفتیکی دیگر از نقطه اي 

  .مگر شما از روز اول میتوانستید:خندیدم و گفتم

  .نه ما هم نمیتوانستیم:تمام نقطه هاي سیاه خندیدند و گفتند 

یکی از نقطه هاي سیاه که دیگر سیاه .از کنار کله چوي ننه جان که گذشتیم دلم هري ریخت پایین

  .خدا بیامرزدش:نو است با لحن گرفته اي گفتنبود و میدانستم با

خوب که .وقتی به جنگل نزدیک شدیم بانو زیر لب شعري را زمزمه میکرد.اشکم داشت جاري میشد

بعد نوبت به بلقیس همسایه روبرویی رسید که .گوش دادم داشت در شعرش بچه هایش را ناز میکرد

ت حلیمه همسایه دست چپی که شد ما وسط جنگل نوب.او هم خواهر و برادر و بچه هایش را ناز میکرد

منکه هیچ تخصصی نداشتم گوشه اي ایستادم و فقط .رسیده بودیم و دیگر باید هیزم جمع میکردیم

دیدم چطور شاخه هاي نازك درختان تبریزي و افرا و راش را میکنند و اگر هم الزم .نظاره گر بودم

این .بعد نوبت به جمع کردن هیزمها رسید.میکردند میشد از تبر براي قطع کردن شاخه ها استفاده

بعد یکی مشغول .دویدم و بهمه در جمع کردن هیزمها کمک کردم.کار دیگر چندان سخت نبود

پشته اي که .منهم همانطور که نگاه میکردم پشته ام را بار کردم.درست کردن پشته خودشان شدند

فهمیدم هر کسی که جثه بزرگتري دارد پشته .دبانو فراهم کرده بود از تمام پشته ها بزرگتر بو

  .بزرگتري هم بار میکند

نجمه و نفیسه کمی بیشتر میتوانستند پشته جمع :حلیمه گفت.پشته من خیلی کوچک بود

لحظه اول احساس .بعد کمک کردند بارم را بر پشتم ببندم.همین هم براي شروع خوب است...کنند

خم شدم و نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم که بانو .بسته اند کردم نصفی از کوه البرز را روي پشتم

هیچ باورم نمیشد با آن پشته هاي بزرگ آنطور .و بلقیس دستم را گرفتند و کمکم کردند سرپا بمانم

در حین راه رفتن به راست و چپ کشیده میشدم و گاهی می ایستادم که .راحت و چاالك راه بروند

  .بور بودند بایستند و صبر کنند تا من به آنها برسمآنها هم مج.خستگی در کنم

منکه تا آنروز دست به سیاه و سفید نزده بودم یکهو کار به آن سختی را .راستی که تجربه سختی بود

منهم نفس تازه اي .همسایه هاي مهربان تشویقم میکردند و برایم سوت میکشیدند.تجربه میکردم

به ده که رسیدیم هوا .رم سعی میکردم همپاي آنان راه برومپیدا میکردم و با وجود درد شدید کم

آخر کار طوري شدند .حسابی روشن شده بود دستها و پاهایم از شدت سرما سست و کرخ شده بود

  !هیچ موجودیتی نداشتند.که انگار دست ندارم
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انستم اگر مید.از کله چوي ننه جان که میگذشتیم سعی کردم چشمانم را ببندم تا اشکم سرازیر نشود

عروسک !ووش:خدابیامرز زنده بود و مرا زیر بار آنهمه هیزم میدید بر سر و رویش میزد و میگفت

  .مگر من مرده ام که تو کار کنی...شهربانو

از زنها خداحافظی کردم و بسختی از کلکی گذشتم البته بانو زحمت کشید و چوبهاي کلکی را پایین 

عمونورعلی در حالیکه کاله نمدي اش را روي سر میگذاشت از د .کردانداخت و کار مرا آسان 

اول نگاه بیتفاوتی بمن انداخت بعد انگار که شوك و شبهه شده باشد دوباره .راتاقشان آمد بیرون

کی گفته آن دو خرس گنده بکپند و تو !سارا توي...ا:نظري بمن انداخت و یکهو دوید طرف من گفت

  .بروي جنگل هیزم بیاوري

فکر میکردم نصفی از کوه البرز را از روي پشتم کشیدند .پشته هیزم را از روي دوشم پایین کشید

خودم خواستم عمو جان خیلی هم از :کمرم را صاف کردم و همراه با کش و قوسی طوالنی گفتم.پایین

  .اینکار لذت بردم

ب بیدار کند و حسابی عمونورعلی قانع نشد و میخواست برود نجمه و نفیسه را با کتک از خوا

شما را جان من اینکار را !نه عمونورعلی :بازخواستشان کند که به پاهایش افتادم و با التماس گفتم

آنها که مقصر نبودند خودم خواستم بروم و بعد از این هم .دخترعموها با من بد میشوند.نکنید

ر آنوقت صبح پرنده ها د.خیلی بمن خوش گذشت چون شاهد طلوع خورشید توي جنگل بودم.میورم

  .چه آوازي میخواندند عموجان

عمونورعلی انگار که آرام گرفته بود ایستاد و به خیال پردازیهاي برادرزاده اش گوش سپرد و لحظه به 

  .لحظه چهره اش شکوفا تر شد

نجمه و نفیسه که بیدار شدند و فهمیدند من جور تبنلیشان را کشیدم اول خوشحال شدند و بعد که 

براي من هیچ مهم .زنش عمو و زنعمو را شنیدند خرده گرفتند که نصف پشته آنها هیزم آورده امسر

نبود که چه میگویند و چه خرده اي میگیرند مهم این بود که کاري انجام داده بودم و سر سفره که 

این همان گوشزد مهمی بود که ننه جان در .مینشستم سهم تالش و خستگی ام را بمن میدادند

  .اپسین لحظه هاي عمرش سفارشش را بمن کرده بودو

از فرداي آنروز مدام به جنگل میرفتم و هیزم می آوردم و هر روز پشته ام بزرگتر از روز پیش میشد و 

  .هر روز تکه اي از کوه البرز کنده میشد و احساس سبکی بمن دست میداد

ترکاند و من و نجمه و نفیسه، که با  شبهایی که سرما تا مغر استخوان را می! یادش به خیر نازلی

گذشت زمان با من مهربان تر شده بودند، چنان تنگ دل هم می چسبیدیم و زیر پتوي نازك فرو می 

نفیسه الهی گور به گور بشی، این قدر پتو رو نکش رو : نجمه از ان سو داد می زد! رفتیم که دیدنی

  .خودت
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الهی که توي نتور داغ بیفتی، خودت تمام : و می گفت  نفیسه از سویی دیگر صدایش را بلند می کرد

  .پتو را می کشی و می اندازي گردن من

من بیچاره را می خواباندند وسط خودشان و از من می خواستند قصه اي از سارا و نازلی برایشان 

 تعریف کنم و من که قصه تازه اي نداشتم شروع می کردم به سر هم کردن یک قصه خیالی بی سر و

ته، که همان قصه بی سر و ته آغاز ي قصه دلچسب و زیبا می شد که روز بعد سر فرصت ان را می 

  .نوشتم

نجمه و نفیسه از اینکه مجبور نبودند در ان سرما براي هیزم آوردن بیرون بروند خوشحال بودند و 

مصیبتی بدتر  روزهاي زمستانی هیزم آوردن از جنگل از هر. روزي هزار بار از من تشکر می کردند

صبح . زن عمو چند از لباسهاي نفیسه و نجمه را که دیگر برایشان کوچک بود را داده بود به من. بود

از . که براي رفتن به جنگل از خواب بیدار می شدم چند دست لباس می پوشیدم تا حسابی گرم شوم

حسم را تا چند  جنگل که برمی گشتم می نشستم کنار بخاري هیزمی، دستهاي کرخ و سرخ و بی

  .دقیقه مالش می دادم تا رفته رفته به حالت عادي برگردد

بعضی وقتها از سر بیکاري از همسایه ها می خواستم پارچه هاي قدیمی خودشان را جمع کنند و به 

دقت . چه سلیقه اي در این کار از خودم نشان می دادم. من بدهند تا برایشان چهل تکه دوزي کنم

هاي رنگی در کنار هم قرار بگیرند و حاشیه دا و با هم و گلدار چسبیده به هم  می کردم که تکه

  .نفیسه اعتراف کرد که هرگز نمی تواند با این ذوق و سلیقه چهل تکه دوزي کنند. دوخته شوند

همسایه ها جاي مزد دستم، در حاالي که حسابی از کارم راضی بودند و دوخت مرا به همه نشان می 

چقدر زن عمو از ...زن عمو چاي و قند می آوردند و یا برنج و روغن و یا گوجه و بادمجان دادند، براي

  .این بابت خوشحال می شد

همه از استعداد من به . من هر کاري را در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین نحو یاد می گرفتم

ند و همه دور ان جمع می عصرها که یکی از تنورهاي همسایه را روشن می کرد. شگفت می افتادند

من هم با . شدند تا ضمن نان پختن با هم گفت و گو کنند بیشتر از ذوق و استعداد من می گفتند

زن عمو بیشتر وقتها که . دخترهاي همسایه دور تنور می نشستم و از هر دري با هم حرف می زدیم

د قرص نان به عنوان دستمزد خودش آرد نداشت خمیر کند نان همسایه ها را می پخت و در پایان چن

  .می گرفت که این خودش می شد کلی نان

روزهاي سرد زمستانی به انتها رسید و رفته رفته از . زمان در ده باال و پایین به سرعت می گذشت 

به نظر می رسید هر . کار و تالش خستگی ناپذیر مردم دهکده تمامی نداشت. برودت هوا کاسته شد

  .دند کمتر می یافتندچه بیشتر تالش می کر
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هر چه بیشتر . خودمان به جایی نمی رسیم. تا وقتی براي ارباب کار می کنیم: عمونورعلی می گفت

اوست که مزد خستگی و زحمات ما را براي خودش برمی دارد، . عرق بریزیم ارباب را داراتر کرده ایم

  .اعتراض هم بکنی دودمانت را بر باد می دهد

! نه انها نامه اي می نوشتند و نه من. خانواده دایی جمال و مادرم خبري نبودزمان می گذشت و از 

البته خیلی بعد ها فهمیدم که دایی جمالم هر ماه نامه اي به من می نوشت و عمونورعلی از من پنهان 

من که فکر می کردم همه مرا از یاد برده اند دلم می گرفت و گاهی اشکم . می کرده تا هوایی نشوم

من هم کینه می . فکر می کردم دایی جمال از روي قهر و بی مهري برایم نامه نمی نویسد. ی آمددرم

می گفتم اگر مرا می خواستند یک نامه چند خطی را از من دریغ نمی . ورزیدم و نامه نمی نوشتم

  .بدین ترتیب ما در فراموشی و بی خبري کامل از هم قرار گرفته بودیم. کردند

صاحب خانه اي که . ه رسید نازي و معصومه به خانه برگشتند، با کلی هدایاي رنگارنگبهار که از را

بعد از پرداخت حقوقش عذر او را خواسته بود . معصومه در انجا کار می کرد از دستش زیاد راضی نبود

و به نازي سفارش کرده بودند اگر کس دیگري را سراغ دارد تعطیالت که تمام شد با خودش سر کار 

  .یاوردب

  .معصومه تمام حقوقش را به زن عمو داد و از اینکه دیگر نمی توانست سر کار برود ناراضی بود

عید ان سال من لباس سال قبل نفیسه را پوشیدم و نفیسه لباس نجمه و نجمه لباس معصومه را 

  .گرفتند معصومه و نازلی هم از صدقه کار صاحب کارشان لباس نو پوشیدند و سال نو را جشن. پوشید

زن عمو دست و پایش را گم کرده . همان عید بود که براي نازي ومعصومه هم زمان خواستگار پیدا شد

چیزي که باعث می شد ان خوشحالی شیرین . با صالحدید عموجان هر دو دخترشان را نامزد کرد. بود

با جهزیه به خانه  زن عمو ارزو داشت دخترهایش را. را کم رنگ کند تهیه جهزیه براي دو عروس بود

از بد اقبالی عموجان هم سخت . می گفت جهاز است که به عروس از و ابهت می بخشد. بخت بفرستد

همان اندك پولی را که معصومه و مازلی از صاحب کارشان دریافت کرده . بیمار شد و توي بستر افتاد

و اندوه رنجورتر و بیمارتر می دیدم عموجان هر روز از فرط غصه . بودند هم در حال تمام شدن بود

  .می شود و زن عمو خودخوري می کند و به روي خودش نمی آورد

نازي و معصومه هم که سخت از شوهر دار شدن خوشحال بودند از دیدن نگرانی پدر و مادرشان 

رنجیده خاطر می شدند و به خوبی نمی توانستند از حال و هواي تازه اي که پیدا کرده بودند لذت 

از طرفی هر دو صاحب کار نازي و معصومه پشت سر هم پیغام می فرستادند که کسی را جاي . ببرند

نمی دانم چرا فکر می کردم وظیفه دارم در ان شرایط بغرنج به داد عمو و زن عمو . ان دو بفرستند

الفت این پیشنهاد ابتدا با مخ. این بود که پیشنهاد دادم من و یکی از دخترها سر کار برویم. برسم

  .من ساعتهاي زیادي را با هر دو کلنجار رفتم تا انان را موافق سازم. شدید عمو و زن عمو رو به رو شد
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من می دانم شما هیچ دوست ندارید من سر کار بروم، ولی مگر خون من رنگین تر از . ببین عموجان -

در عوض . و عار نیستکار که ننگ . خون نازي و معصومه است که سه ماه تمام خدمتکاري می کردند

من خیلی دوست دارم در تهیه جهازیه دخترعموهایم کمک ناچیزي کنم و از . به ما مزد می دهند

. باور کنید این به نفع همه است. خواهش می کنم با تصمیم من موافقت کنید. خجالت شما دربیایم

من خودم . خواهند بزنندبگذارید بالنسبت هر ززِري می . کاري به حرف و حدیث مردم نداشته باشید

پس اگر باور دارید خواهش می کنم با کار کردن من ...هیچ اجباري در کار نیست. می خواهم کار کنم

  .مخالفت نکنید

عمو جان خوب می دانست من که تربیت شده ننه جان بودم به هیچ وجه دلم نمی خواست زیر بار 

فت بشنوم که سربار خانواده عموجانم به هیچ وجه دلم نمی خواست روزي سرکو. منت کسی باشم

  .بوده ام

. من و نجمه به جاي معصومه و نازي را پر کردیم. این طوري بود که با سر کار رفتن من موافقت کردند

  .وقتی زن عمو پیشانی ام را بوسید و گفت ان شااهللا جهازت را خودم درست می کنم

  .ي مادرم هستیدشما جا: من هم صورت سپید و تپلش را بوسیدم و گفتم

بقچه ام را زیر بغل گرفتم . و بعد اشکی از گوشه چشمم فرو غلتید که از دید عمونورعلی مخفی نماند

  .و کنار نجمه توي اتومبیلی که برایمان فرستاده بودند نشستم

معصومه می گفت هر ناهار و شام ان قدر غذا روي میز اضافه می ماند : نجمه سر در گوشم کرد و گفت

  .می دانی از کجا شروع کنیکه ن

  .نگاهی به هیکل و فندقی اش انداختم و به فکر و خیالی که از سرش می گذشت خندیدم

مقابل در اهنی قهوه اي رنگی که گلهاي نسترن صورتی از روي ان به طرف کوچه . نجمه اول پیاده شد

یک . دوباره راه افتاد اتومبیل. برایم دست تکان داد و به بقچه اش چسبید. خلوت کشیده شده بود

یادت ... همین جاست: راننده گفت. پیاده شدم. کوچه باالتر، مقابل در آهنی سبز رنگ نوبت من بود

  .باشد خانم از دخترهاي مودب خیلی خوشش می آید

  .لبخند زدم و سرم را به عالمت فهمیدن تکان دادم

شب پیش . صومه را جواب کرده بودندخانه اي که من انجا براي کار می رفتم همان جایی بود که مع

معصومه کلی از بدخلقیهاي خانم گفت و اینکه از چه کارش بدش می آید و از چه کاري خوشش می 

در همان بدو ورود چشمم افتاد به . در به رویم باز شد. من همه را مو به مو به خاطر سپرده بودم. آید 

همان جا . ف شمشادهاي یک شکل و یک اندازهیک کپه کاغذي و شاه پسند و رزهاي رنگارنگ و ردی

راننده پس از اینکه اتومبیل را گوشه اي پارك . ایستادم تا کسی متوجه حضور من توي حیاط شود

گرد بود و دور تا دور نرده کشی شده بود و روي . کرد به طرف ساختمانی دوید که نقشه جالبی داشت
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نماي بیرونی ساختمان از مرمر . نی چیده بودندهره تمام پنجره هاي رو به حیاطش گلهاي شمعدا

  .سپید بود

چند دقیقه بعد زن بلند قامتی که لباس راحتی خانه بر تن داشت و صندل پاشنه بلندي پایش بود 

خودم را صاف کردم و پیش خودم گفتم برخورد اول خیلی مهم . همراه راننده از پله ها پایین امد

  .شماست، باید خیلی مواظب رفتارم با

. زن جوان و زیبا رو که موهاي رنگ کرده اش را ریخته بود روي شانه هاي ظریفش مقابل من ایستاد

  .من سارا هستم، سارا احسانی: همراه با تعظیمی کوتاه سالم کردم و گفتم

ببینم ! اوه سارا: کمی این دست و ان دست کرد و بعد گفت. انگار از رفتار مودبانه من حسابی جا خورد

  ، از قد و قواره ات پیداست که سن و سال زیادي نداري، این طور نیست؟سارا

  .ده سال دارم خانم: گفتم. لحن محکم و پر صالبتش ایجاب می کرد که من هم جدي باشم

باید : بعد رو به راننده گفت. یکی از ابروانش را داد باال و دوباره نگاه پر نفوذش را به سر تا پایم دوخت

  آخر یک دختر ده ساله چه کاري می تواند انجام دهد؟. ی بچه سال استمی گفتی که خیل

  .واهللا چه بگویم خانم: راننده در حالی که فرق سرش را می خاراند گفت

از شست و سو، از . من هر کاري بگویید می توانم انجام بدهم: پس از سکوت راننده لبخند زنان گفتم

  .رفت و روب و هر چی که مد نظر شما باشد

مثل ! هوم: گفت. زن جوان پوزخندي زد و موهاي رها شده روي شانه هایش را ریخت پشت گردنش

به طور آزمایشی چند روزي را اینجا کار می کنی و . اینکه خیلی به خودت اطمینان داري، خیلی خوب

  ...اگر راضی بودم می توانی بمانی، در غیر اینصورت

  .ئن باشید از کار من راضی خواهید بودببخشید که حرفتان را قطع می کنم، مطم -

زن جوان مات و متحیر لحظه اي ایستاد و بعد که به خودش امد با دست به من اشاره کرد که او را 

تمام انچه توي خانه بود از بهترینها و . انگار به یک قصر باشکوه پا گذاشته بودم. همراهی کنم

چندین . ته تا لوسترهاي چند ساخه با اشکهاي فراواناز فرش نائین گرف. زیباترین ها انتخاب شده بود

انتظار داشتم مرا مستقیم به اشپزخانه ببرد که این طور نشد . خدمتکار مشغول به کار و فعالیت بودند

حاال من و او پشت در اتاقی ایستاده بودیم که . و مرا با خودش از پله هاي مارپیچ فرش شده باال برد

اینجا اتاق پسرم کوروش : پیش از اینکه در را باز کند گفت. لق به کیستنمی دانستم کجاست و متع

  .است

  کوروش؟: آهسته تکرار کردم

  .تو باید کوروش خان صدایش بزنی: با لحن تندي گفت
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ولی معصومه چیزي در . یادم می ماند... کوروش خان: چشمانم را روي هم گذاشتم و پیش خودم گفتم

  .بودمورد کوروش به من نگفته 

تازگی ... یک سال تمام توي پاریس بوده: زن جوان در حالی که محو چشمان من بود اهسته گفت

البته دکترها معتقدند با یک جراحی سخت ممکن است . می دانی ناراحتی قلبی دارد...برگشته

اید بدانی سالمتی اش را به دست بیاورد، ولی نمی دانم چرا دارم اینها را به تو می گویم، چیزي که تو ب

تمام اوامرش را باید مو به مو انجام دهی واال عصبانی می . این است که نباید از گل کمتر به او بگویی

  .برویم داخل....خیلی خوب...شود و ان وقت

به نظر می رسید که با موجود عجیبی روبه رو می شوم، ولی وقتی در اتاق را باز کرد روي تخت پسر 

موهاي صاف و بلندي داشت و . ام پسر بچه هاي هم سن و سال خودشدوزاده ساله دیدم مثل تم

  .ترکیب زیباي صورتش را از مادرش به ارث برده بود

  .این دیگر کیست: میخ نگاهم کرد و خطاب به مادرش گفت. همراه با تعظیم سالم کردم

  !تقریبا هم سن و سال خودت است! یک خدمتکار تازه: مادر لبخند زنان گفت

  .مثل عروسک هاي دختر بچه است. از قیافه اش خوشم نمی اید: ي گفتبا لجباز

  .من سر به زیر انداختم و خودم را دعوت به ارامش کردم

تو به قیافه اش چیکار داري، چند روز اینجا کار می . این چه حرفی است که می زنی کوروش جان -

دو دست پسرش را گرفت و با بعد جلوتر رفت و هر . کند، اگر راضی نبودي می فرستیم می رود

  موافق نیستی؟: مهربانی ادامه داد

کوروش یا کوروش خان نگاهی به من انداخت و به جاي تصدیق لبهایش را جمع کرد و شانه هایش را 

فقط با من بیا که ! خوب سارا، می توانس مشغول کار شوي: مادرش با خنده به من گفت. انداخت باال

  .تو که سواد نداري...آه، حواسم نبود...د انجام بدهی به تو بدهمبرنامه کارهایی را که بای

  .دارم خانم -

  !داري: ناباورانه نگاهم کرد و گفت

  .بله خانم، تا کالس سوم درس خوانده ام: گفتم. چشمانم از فرط غرور برق می زدند

خیلی خوب ...چه خوب، کار من را راحت کردي: خانم با خوشحالی دستهایش را در هم حلقه کرد گفت

  .بعد گونه پسرش را بوسید و به طرف من آمد. برویم

ناهار چیزي میل ندارم، می خواهم : وقتی از اتاق بیرون می رفتیم کوروش خطاب به مادرش گفت

  .کارتون نگاه کنم

می خواهم با صداي بلند : یک فهرست به دستم داد و گفت. خانم مرا با خودش به اتاق دیگري برد

  .بخوانی
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فهرست را گرفتم و با اعتماد به نفسی مثال زدنی با . دانستم قصدش محک زدن سواد من است می

  .صداي بلند خواندم

ساعت هفت صبح باید از خواب بیدار شوي و موسیقی مورد عالقه کوروش را روي گرام بگذاري و  -

ا تشویق کنی کمی در پیش از خوردن صبحانه باید او ر. ان قدر منتظر بمانی تا چشمهایش را باز کند

همیشه پس از . در حین قدم زدن باید در مورد چیزهایی که او دوست دارد حرف بزنی . باغ قدم بزند

باید او را در تماشا کردن . خوردن صبحانه یکی از بازیهاي مورد عالقه کوروش را باید انجام دهی

وروش صرف می کنی و تشویقش می شام و نهار را هم در اتاق ک. کارتون و فیم و سریال همراهی کنی

شب پیش از خواب باید . همیشه و در هر حال با او موافق باشی. کنی که بهتر و بیشتر غذا بخورد

  .برایش قصه تعریف کنی و با اطمینان از خواب او به اتاق خودت بروي

ماتیک زده لبهاي . خانم لبخند به لب داشت و شوق آمیز نگاهم می کرد. فهرست را گذاشتم روي میز

  .اش مثل غنچه هاي تر و تازه می درخشید

  .همه را بدون غلط خواندي، آفرین! چه لحن خوبی داري -

. جعبه طال کوب شده اش را باز کرد و یک نخ سیگار از توي جعبه بیرون کشید. بعد پا روي پا انداخت

ر باید براي من دو سه روز دیگ: فندکی از روي میز برداشت و ضمن روشن کردن سیگار گفت

  .فیلمبرداري بروم بندرعباس

از اینکه می دیدم یک زن ان طور . پک محکمی به سیگار زد و دودش را حلقه حلقه فرستاد بیرون

با ان یکی دستش با فندك بازي می کرد و چشمان . راحت به سیگار پک می زند دچار شگفتی شدم

  .من بود درشت و اهویی اش با مژه هاي یمل خورده محو چشمان ابی

می دانی سارا، من باید در یک فیلم خیلی مهم بازي کنم، براي همین هم باید مدتی را دور از خانه  -

  .دلم می خواهد خیالم از بابت کوروش راحت باشه....سر کنم

  !فکر کردم من براي یک زن هنرپیشه کار می کنم، چقدر جالب

  ...ببخشید خانم -

  .کنی می تونی من را خانم ستاره صدا -

خانم ستاره، ببخشید فضولی می کنم، فقط برایم : گفتم. از لحن زیبایش و مهربانش به وجد آمدم

  خیلی جالب است بدانم آیا شما هنرپیشه هستید؟

عزیزم تو : گفت. انگار دندانهاي سپید و خوش ترتیبش را به نمایش گذاشته بود. غش غش خندید

پدر کوروش هم تهیه کننده و کارگردان فیلمهاي من  .البته من یک هنرپیشه هستم. چقدر مودبی

  تو تا حاال فیلمهاي من را دیدي؟...من و او در تمام فیلمها هم بازي هستیم. است

  .نه، من تا حاال هیچ فیلمی ندیده ام: سرم را به دو طرف تکان دادم و گفتم
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گردم و همراه تو و کوروش  مهم نیست عزیزم، این فیلم که تصویر برداري اش به پایان رسید برمی -

  .حاال بیا تا همه جاي این خانه را نشانت بدهم... به سینما می رویم

تمام اتاقها، راهروها و سرویس هاي بهداشتی و اشپزخانه . از جا خاست و من هم به دنبالش راه افتادم

سارا، : یم رو به من گفتدر پایان، وقتی هر دو روي تراس طبقه باال ایستاده بود. و انباري را نشانم داد

شاید به خاطر اینکه خیلی زیبا هستی و خیلی هم مودبانه رفتار می ...نمی دانم چرا از تو خوشم آمده

تمام نگرانی و فکر و ذهنمان پیش کوروش ... راستش ما هیچ کمبودي توي زندگیمان نداریم... کنی

ی از وقتی پا به دنیا گذاشته از این طفل! چیزي که در مورد کوروش مرده امید به زندگیست... است

لحظه اي ارامش به ...شهر به ان شهر و از این کشور به ان کشور براي مداواي قلب بیمارش روانه بود

  .دکتر زیاد به زنده ماندنش امید ندارند. خودش ندیده

ین زل زده احساس کردم به زیباترین زن روي زم. در این لحظه او به ارامی اشکهایش را از دید زدود

. موقعی که دانه هاي شفاف اشک را از گوشه چشمان آهویی اش می زدود دلم به حالش سوخت. ام

  .آدمهاي پولدار هم براي خودشان دغدغه هاي بزرگی دارند: پیش خودم گفتم

  :آهسته و با لحن غمگین گفتم. خانم ستاره هم چنان اشک می ریخت

من براي کوروش خان هر شب . واهد هیچ اتفاقی نمی افتدتا خدا نخ. ناراحت نباشید خانم ستاره -

شما هم بهتر است شب ها براي ...آخر می گویند شبها خدا به آدمها نزدیک تر است...دعا می کنم

  .سالمتی پسرتان دعا کنید

اوه : خانم ستاره یکهو اختیارش را از دست داد و در حالی که در آغوشم می کشید با هق هق گفت

. متشکرم که با این سن و سال کم با من احساس هم دردي می کنی. چه قلب پاکی داريعزیزم، تو 

بعد مرا از اغوش خودش جدا کرد و چسبید به حفاظ روي تراس و خیره به گلهاي اطلسی و رزهاي 

این اخرین فیلمی است که من بازي می کنم، بعد از این می خواهم در : گفت. رنگین و شاه پسندها

  .....تمام لحظه هاي باقیمانده را...باشمکنار پسرم 

. در همان حال منتظر ماندم تا خانم ستاره گریه کردنش تمام شود و دوباره به حال عادي بازگردد

لبهاي خوش فرمش را از . وقتی به طرفم برگشت چشمان زیبایش مثل دو یاقوت سرخ می درخشید

  .ریا زندگی کند، آخر کوروش عاشق دریاستما اینجا امدیم که کوروش در کنار د: هم گشود و گفت

پس از آن گفت گوي کوتاه که بیشتر با گریه کردن خانم ستاره گذشت من فهمیدم چه مسولیتی دارم 

من آمده بودم که امید به زندگی را به . و در غیاب خانم و اقاي اریانی چه وظلیفی را باید انجام دهم

امیلی بود و این طور که مادرش می گفت طبق توصیه قلب پسري برگردانم که حاصل یک ازدواج ف

  .هاي پزشکان، به دلیل مشکالت ژنتیکی هرگز نباید به دنیا می آمد
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یک پیراهن آبی آستین پفی که روي ان باید . خانم ستاره لباس جدید به من داد تا ان را بپوشم

ه دقت سر تا پایم را برانداز بعد ب. یک پیش بند شیري رنگ چارخانه. پیشبند خدمتکاران را می بستم

  می خواهم ببینم آیا تمیزند و مشکلی ندارند؟...موهایت زیادي بلندند سارا: کرد و گفت

من همیشه توي ...مانعی نیست: من که از بابت تمیزي موهایم خیالم راحت بود با لحن مطئمنی گفتم

نم که موهایم حسابی تقویت هر بار هم تخم مرغ به سرم می ز. حمام موهایم را به دقت می شویم

  .شود

آنگاه با دقت زیاد ال به . لبخند زیبایی بر لب نشاند و یعد از من خواست موهاي بسته ام را باز کنم

پس از وارسی در حالی که برق رضایت چشمان اویی اش را آذین کرده بود با . االي موهایم را دید زد

! آفرین دختر خوب. م یک مشت شپش بریزد بیرونفکر می کردم تا موهایت را کنار بزن: خنده گفت

همه آدمهایی . من از ادمهاي کثیف و شلخته متنفرم... معلوم است به تمیزي و نظافت اهمیت می دهی

دخترعمویت، معصومه، هرچند دختر خوبی بود، . که اینجا کار می کنند آدمهاي پاك و نظیفی هستند

مثال وقتی دستشویی می . هداشتی از دستش راضی نبودمولی به دلیل رعایت نکردن برخی از نکات ب

عوضش حسابی کار می .... رفت دستهایش را نمی شست یا اینکه مرتب انگشتش توي دماغش بود

تو اگر دختر تمیز و پاکی باشی، ولی کارایی چندانی . کرد، ولی گفتم که همه چیز باید با هم باشد

آدم باید در هر صورت مفید باشد، آن هم به . عکسنداشته باشی به چه دردم می خوري و یا بر

  .فهمیدي سارا. بهترین نحو ممکن

  .سرم را تکان دادم که بله فهمیدم و او به رویم لبخند زد

سر ساعت دوازده باید همه اینها را با هم : خانم ستاره سینی داروهاي کوروش را به دستم داد و گفت

  .ت دارم با هر ترفندي شده او را ترغیب به خوردن بکنیگفته ناهار نمی خورم، ولی دوس...بخورد

  .بله خانم متوجه شدم -

داروهایش را خورد زنگ بزن تا به خدمتکار بگویم . خیلی خوب برو: به در اتاق اشاره کرد و گفت

  .غذاي تو و کوروش را به اتاق بیاورد

صداي . متعاقب ان داخل اتاق رفتممن ضربه اي به در نواختم و . هم زمان به روي هم لبخند زدیم

کوروش روي تخت خوابش دراز کشیده بود و محو تماشاي کارتونی بود که از . تلویزیون بلند بود

سینی را گذاشتم روي میز . سالم کردم که نشنید، یا شنید و اهمیت نداد. تلویزیون پخش می شد

  .بیه چشمان مادرش بودچشمان زیباي کوروش درست ش. عسلی و خودم را چسباندم به تخت

  .کوروش خان شما باید داروهایتان را بخورید -

. من لب به ان داروهاي بی مزه نمی زنم: هم چنان که چشمانش میخ تلویزیون بود با لحن قاطعی گفت

  !برو از اتاقم بیرون...از تو هم خوشم نمی آید
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دستم گرفتم و نگاهی به بی توجه به بد خلقیهایش نشستم روي لبه تخت، شیشه شربت را توي 

  .نوشته بود روزي سه قاشق غذاخوري. نوشته روي ان انداختم

: کمی از محتویات شربت را توي قاشقی که روي سینه قرار داشت ریختم و رو به کوروش گفتم

  .کوروش خان، دهانت را باز کن

مسخره لب نمی گفتم که به ان داروهاي : نگاه غضب آلودي به سویم انداخت و با لحن خشنی گفت

  .زنم و از تو هم خوشم نمی آید

یک لحظه . سپس با ارنجش محکم زیر قاشق زد و باعث شد محتویاتش روي لباسم ریخته شود

فراموش کردم خدمتکار انها هستم و به من سفارش شده برخالف خواسته هاي اربابم رفتاري از خودم 

  .بروز ندهم

  .ود راضی و ننراز دست یک پسر لوس و از خ...عصبانی شدم

من مجبورم به ت خدمت کنم، واال تو هیچ برتري ...به جهنم، فکر کردي من از تو خوشم می آید -

نسبت به من نداري، فقط پدر و مادر پولدار داري که باعث شده این همه ادم سر تعظیم برایت فرود 

می خواهی زودتر البد ! فکر کردي کی هستی؟ خوب دارو رو نیم خوري نخور به درك. بیاورند

  /به درك، به درك، به درك...بمیري

برو از : او هم حسابی از کوره در رفت و در نهایت خشم و غضب فریاد کشید. دصایم را بلند کردم

  .احمق کثافت... سر من داد می کشی. دختر دیوانه. اتاقم بیرون

حالم خوب ...تر خبر بدهبه دک: بعد دستش را گذاشت رو ي قلبش و با صداي ارام و گرفته اي گفت

  .نیست

حسابی دست و . تازه فهمیدم چه کار خبطی مرتکب شده ام. تازه فهمیدم چه سدته گلی به اب دادم

پایم را گم کرده بودم و فکر می کردم االن است که کوروش از دست برود و من عامل مرگ او 

  .محسوب شوم

از اینکه مجبور بودم خانم ستاره را . پیچید دویدم طرف در اتاق، کوروش هم چنان از درد به خود می

هنوز در را باز نکرده بودم که صداي خنده . با نگرانی به طبقه باال بکشانم شرمنده و پشیمان بودم

هم چنان که دست . صداي نخده اش بلندتر شد. با تعجب و حیرت نگاهش کردم. کوروش را شندیم

  .دیگه بلبل زبانی نمی کنی. ت پریده دخترچیه؟ چرا رنگ: روي دلش داشت و می خندید گفت

باورم نمی شد او مرا دست انداخته باشد و به این خوبی توانسته باشد نقش بازي کند و مرا تا حد 

: و پیش خودم گفتم. براي اولین بار از اینکه کسی مرا دست انداخته بود شکرگزار بودم. مرگ بترساند

فکرش را هم که می . ی بود من االن چه حال و روزي داشتماگر تمسخري در کار نبود و همه چی واقع

در ان لحظه از فرت شادي من هم با صداي بلند خندیدم، دست روي دلم . کردم سرم سوت می کشید
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ببخشید کوروش ...راستی که قبض روح شدم کوروش: گذاشتم و در حالی که تلو تلو می خوردم گفتم

  .دوباره غش غش خندیدم! خان

من و . بلندمان غیر طبیعی به نظر می رسید و خانم ستاره هراسان به طبقه باال کشاند صداي خنده

  معلوم هست اینجا چه خبر هست؟: کوروش را که در حال خندیدن دید نفس اسوده اي کشید و گفت

یک کارتون بامزه تماشا : کوروش که از فرط خنده اشک به دیده آورده بود خطاب به مادرش گفت

  !نه سارا کردیم، مگر

از اینکه اینطور با صمیمیت سارا خطابم کرده بود شگفت زده شدم و در تایید حرفهاي کوروش فقط 

  .توانستم سرم را تکان بدهم

تا به حال ندیده بودم کوروش با صداي : خانم ستاره نگاهی شوق آمیز به هر دوي ما انداخت و گفت

  .بلند بخندد

و با زبان بی زبانی از من تشکر کرد و رفت تا من و کوروش را در بعد نگاه پر مهرش را به من انداخت 

  .دنیاي کودکانه خودمان راحت باشیم

  !منتظر تالفی باش! یک هیچ به نفع تو: در حالی که به سوي تخت می رفتم گفتم

  خیلی ترسیدي نه؟: نگاه زیبایش را به دیده ام پاشید و لبخند شیطنت امیزي تحویلم داد و گفت

گفتم االن از درد می . زهره ترك شدم. یک کمی بیشتر از خیلی: ا گذاشتم روي قلبم و گفتمدستم ر

  .میري و من مسبب مرگ تو شناخته می شوم

  .حرفهایم باعث شد تا دوباره به خنده بیفتد

تو باید داروهایت را بخوري : گفتم. او حاال دیگر زل زده بود توي چشمانم. دوباره نشستم لبه تخت

  ....کوروش خان...کوروش

  .نمی خورم: روي تخت نشست و گفت

  باز داري لجبازي می کنی؟ -

  .نُچ، لجبازي نمی کنم، این داروها فایده اي ندارد -

  از کجا می دانی فایده اي ندارد؟ -

البد بهترین دکترها این داروها را تجویز کردند، پس باید داروهاي : گفتم. شانه هایش را باال انداخت

اینکه فکر می کنی فایده اي ندارد به دلیل بی اعتمادي تو به داروهاست، آگر انها را ...شندخوبی با

مرتب بخوري و مطمئن باشی که به لطف خدا و معجزه این داروها سالمتی خودت را به دست می 

ه ام شاید تو ندانی، ولی من از بزرگ ترها شنید....آوري به طور حتم چیزي غیر از این اتفاق نمی افتد

  .آدم باید به هر چیزي معتقد باشد تا به ان چیز دست پیدا کند
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انگار تمام لوسترها را در چشمان زیباي او جمع کرده . چشمانش در ان لحظه مثل الماس درخشیدند

یعنی تو می گویی من این : موهاي صاف و خرمایی اش را از روي پیشانی اش کنار زد و گفت. بودند

  .طمئن باشم که خوب می شومداروها را بخورم و م

البته باید به لطف خدا هم ایمان داشته باشی و فقط از او : با تکان سر حرفش را تایید کردم و افزودم

  .بخواهی که سالمتی ات را به تو بازگرداند

به نظر می رسید در جال تامل و ارزیابی حرفهایی . کوروش تا چند لحظه در چشمان من محو شد

من هم صبر کردم و منتظر ماندم تا با خودش . به ان موقع به گوشش نخورده بود است که گویی تا

  .کلنجار برود و با عقل و منطق خودش واقعیت را همان طور که هست بسنجد

من تمام ان داروهاي ! بسیار خوب: کمی بعد نگاهی به سینی حاوي شربت و قرص ها انداخت و گفت

  .نشدم به حسابت می رسممسخره را می خورم، ولی اگر خوب 

همان موقع از خودم پرسیدم راستی انوش االن . رفتار و لحن متکبرانه اش مرا به یاد انوش انداخت

یاد انوش و شیطنتهایش ه افتادم آهی ...کجاست؟ به چه کاري مشغول است و به چی فکر می کند

اینجا، ! برایش تنگ شده استدست خودم نبود که فکر می کردم دلم . ناخواسته از سینه بیرون دادم

  !کمی دورتز از دیار پدري ام احساس می کردم فکر کردن به انوش نمی تواند گناه کبیره باشد

بعد که زنگ فشردم و خدمتکار نهار را به اتاق آورد اولش از خوردن . کوروش تمام داروهایش را خورد

دو قاشق را با بی میلی مزه مزه کرد و  امتناع ورزید و بعد اشتهاي مرا که دید به هوس افتاد و یکی

بعد قاشق ها را با شاتها بلعیئ و طولی نکشید که هر دو بشقاب خالی از غذا ماند و من و او به روي هم 

  .شاید کوروش نمی دانست که بعد از مدتها یک دل سیر خورده ام. می خندیدیم

  چسبید؟ -

  !خیلی: ه نگاهش به من بود گفتدور دهانش را با دستمال پاك کرد و در همان حال ک

تو باید در مقابل درد از : گفتم. بشقاب هاي خالی را روي سینی گذاشتم و سینی را روي میز چرخدار

خودت مقاومت نشان بدهی و این مقاومت را فقط از راه خوردن غذا و میوه و نوشیدنی می توانی به 

برعس باید . یی باید از خوردن امتناع کنیفکر نکن همین که احساس کردي بی اشتها... دست بیاوري

عوضش زور و قدرت بیشتري پیدا می کنی و هیچ ....بیشتر بخوري که اشتهایت خود به خود باز شود

  .دردي تو را از پا نمی اندازند

  مگر تو فیلسوفی که این چیزها را می دانی؟: سرش را فرو برد توي بالش پر قو و با خنده گفت

فیلسوف نیستم، ولی توي یکی از کتابهاي قطور دایی جانم : ودم ریختم و گفتملیوانی اب براي خ

این حرف یک پزشک و معروف ایرانی . غذاي شما دواي شماست. خواندم که دواي شما غذاست

  ابوعلی سینا را که می شناسی؟....است
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  .شنیده بودمولی این جمله را ن. اسمش را شنیدم: لب پایینش را با بی تفاوتی داد جلو و گفت

اگر به جاي این همه . پس تو چه می دانی پسر؟ فقط یاد گرفتی بخوري و غر بزنی و دستور بدهی -

ان هم با این . نق زدن روزي یک ساعت مطالعه می کردي االن معلوماتت این قدر ساده و ابتدایی نبود

  .همه امکاناتی که در اختیار داري

روز، برخوردمان به نحوي شکل گرفت که زود با هم صمیمی همان . دیگر کوروش خان صدایش نکردم

به راستی مثل . من فکر می کردم او برادر من است. شدیم، انگار که سالهاست همدیگر را می شناسیم

  .یک برادر دوستش داشتم و سالمتی اش براي من اهمیت پیدا کرده بود

عصر زودتر بیدارت می کنم : تم گفتماز اتاق که بیرون می رف. او باید به خواب نیمروزي می رفت

  .برویم توي حیاط و کمی به گلها اب بدهیم

فکر نکنم به این راحتی بیدار شوم، االن که بخوابم فردا صبح : غلتی روي تخت زد و با بی حالی گفت

  .بیدار می شوم

  .من هم در اتاق را پشت سرم بستم. خمیازه اي کشید و چشمانش را روي هم گذاشت

  .همه را خورد: اره که سینی غذا را خالی دید شگفت زده نگاهم کرد و گفتخانم ست

پس فکر می کنید من سهم پسرتان را خوردم؟ بله همه را میل کردند، آن هم با : با خنده گفتم

  اشکالی که ندارد؟. عصري هم قرار بود با هم به باغچه ها آب بدهیم. اشتهاي زیاد

آخ ...عزیزم، هیچ اشکالی ندارد...نه....نه: ده آورد و با لکنت گفتانگار از فرط خوشحالی اشک به دی

  .تو انگار معجزه می کنی...سارا

با اجازه می روم سینی غذا را به اشپزخانه ...معجزه فقط از دست خدا برمی آید: با نکته سنجی گفتم

  .ببرم

  .او با لبخند زیبا و دلنشینی بدرقه ام کرد

یک تخت . داده بودند در مقایسه با اتاقهاي موجود در ان خانه ساده بوداتاقی که در اختیارم قرار 

حیاط . پنجره اي داشت که به حیاط پشتی بازي می شد. معمولی و یک کمد لباس و یک میز و اینه

کنار . پشتی یک استخر بزرگ داشت و دور تا دور استخر را هم گلهاي رنگارنگی احاطه کرده بود

رار داشت که هر کسی روي ان می نشست غرق آن همه زیبایی می شد و یه استخر یک تاب بزرگی ق

  .به دنیایی مملو از زیبایی و شگفتی و هیجان. دنیاي دیگري سفر می کرد

من که . احساس تنبلی بر من غلبه کرد. روي تخت دراز کشیدم. تا دو سه ساعت بعد بی کار بودم

  .بم بردخیلی وقت بود به خواب نیمروزي نمی رفتم، خوا

بنظر میرسید کوروش از این .عصر آنروز من و کوروش حسابی به باغچه ها آب دادیم!یادش بخیر نازلی

خانم ستاره روي .کار لذت میبرد چون دلش نمی آمد براي لحظه اي شیلنگ اب را بگذارد روي زمین
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میزد و ماچ تراس نشسته بود و با لذت به شیرین کاریهاي پسرش نگاه میکرد و گاهی برایش کف 

  .میفرستاد

لجباز کله شق و فوق العاده یکدنده و گستاخ .کوروش پسر بچه اي بود با خصوصیاتی منحصر به فرد

گاهی هم میشد که تسلیم و .که وقتی مقاومت مرا در مقال لجبازیهاي خودش میدید جسورتر میشد

براي خانم ستاره جاي اراده و مقاومت من بشود و حسابی از جبهه خودش عقب نشینی کند و این 

خیلی وقتها از من میخواست در برابر کوروش کوتاه نیایم تا او بتواند .بسی تعجب و شگفتی داشت

  .واکنشهاي پسرش را بررسی کند

من و .دو سه روز بعد از ورود من به ویالي زیباي خانم ستاره ساعت نه صبح مرا به اتاقش فراخواند

خانم ستاره .تازه شطرنج را از کوروش یاد گرفته بودم.ردیمکوروش در آن ساعت شطرنج بازي میک

چشمان آهویی .لبخند زنان به استقبالم آمد و دعوتم کرد کنارش رو یکی از مبلهاي استیل بنشینم

  .در آن لحظه احساس کردم مژگان بلندش تا نزدیک ابروانش را میپوشاند.اش را به دیده ام دوخت

طی این دو سه روز متوجه .روز بطور آزمایشی اینجا بمانی و کار کنیببین سارا تو قرار بود دو سه -

من باید خوشحالی .شدم که حضور تو در این خانه باعث ایجاد شادي و نشاط در روحیه کوروش شده

دیشب که نظر کوروش را در مورد تو پرسیدم بمن گفت ...خودم را از حضور تو د راینجا ابراز کنم

وقتی گفتم چرا گفت چون از وقتی سارا آمده من نه احساس تنهایی .برودنگذارید سارا از اینجا 

بتو ....میکنم و نه اینکه فکر میکنم بیمار هستم و کاري جز روي تخت خوابیدن از من بر نمی اید

به جرات باید بگویم که تاثیر مثبت حضور تو در روحیه کرووش بسیار چشمگیر ...تبریک میگویم سارا

ر میکند که از این بابت از تو ممنون باشم و از تو بخواهم که اینجا بمانی و در مقابل بوده و مرا وادا

  .حقوق خوبی که از من دریافت کنی

شما لطف دارید خانم ستاره من فکر نمیکنم کار مهمی کرده :سر بزیر انداختم و با لحن موقري گفتم

  .باشم

ر نکن عزیزم برعکس فکر میکنم تو یک اینطور فک:دستم رادر دست گرفت و با لحن پر مهري گفت

  .فرشته کوچولو هستی که خدا تو را فرستاده تا کوروش مرا از کابوس مرگ نجات دهد

دستان سپید و مخملی اش هر لحظه دستان ظریف و کوچک مرا محکمتر میفشرد و من لحظه به 

  .لحظه خودم را به آن خانواده نزدیکتر و وابسته تر میدیدم

آن روز لباس تنگ آبی رنگی پوشیده بود و موهایش را .دوباره پشت میز کارش برگشتخانم ستاره 

وقتی حرف میزد انگار هر چه شکوفه بهاري بود روي لبهاي خوش رنگ او .دور سرش جمع کرده بود

  .شکوفا میشد
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 با حضور تو کم و بیش.باید بروم سرفیلمبرداري.همانطور که بتو گفته بودم من عازم سفر هستیم-

میخواهم بمن قول بدهی که ...خیالم از بابت کوروش راحت شده و نگرانی خوردن داروهایش را ندارم

بیشتر از این چند روز مراقب حال و احوالش باشی و مرتب از طریق تلفن بمن گزارش بدهی متوجه 

  .هستی

مثل برادرم دوست من کوروش را ...خیالتان راحت باشد.بله خانم متوجه ام:سرم را فرود آوردم و گفتم

  .دارم

منهم متوجه لحن خودمانی ام شدم و .خانم ستاره یک لحظه در جا خشکش زد و میخ نگاهم شد

میدان م نباید پایم را از حد خودم درازتر میکردم باور !خانم...خا...ببخشید:شرمزده و با لکنت گفتم

  ...کنید

در ضمن باید ...خودت دوست داري مهم نیست عزیزم ناراحت نیستم که تو کوروش را مثل برادر-

این احساس تو بمن اطمینان میدهد که تو براي کوروش از چیزي فروگذار نیستی ...خوشحال هم باشم

  .و هر کمکی از تو بر بیاید براي او انجام میدهی

سه روز پیش خانم .فکر کردم چقدر همه چیز زود تغییر میکند.چند لحظه در سکوت بهم زل زدیم

تذکر داد که باید پسرش را کوروش خان خطاب کنم و حاال ابراز خوشحالی میکند از اینکه ستاره بمن 

  .گفتم او را مثل برادرم دوست دارم

خانم ستاره تمام وسایل مورد نیاز خودش را جمع کرده بود فقط منتظر جواب معاینه دکتري بود که 

شد و خانم ستاره همراه دکتر از اتاق در اتاق کوروش باز .براي ویزیت کوروش به منزلشان آمده بود

چهره رنگ پریده خانم ستاره از هم باز .دکتر کوروش را خوب و غیر قابل باور وصف کرد.بیرون آمد

  .در پایان حرفهاي دکتر از فرط شوق و هیجان قادر به مهار احساسات و عواطف خودش نبود.شد

  .ل راحت به سفر برومآه راست میگویید دکتر؟پس یعنی نگران نباشم و با خیا-

امروز در جواب حالتان چطوره .بله خانم آریانی پسر شما بطرز شگفت انگیزي تغییر روحیه داده-

پسرم؟جواب داد انقدر خوبم که فکر میکنم همه چیز زیباست و این یعنی اینکه پسرتان به زندگی 

  .ما نمیتوانیم معجزه امید را انکار کنیم.امیدوار شده

متشکرم از اینکه :با قد بلندي که داشت هم قد دکتر بود گفت.ستاد مقابل دکتر پسرشخانم ستاره ای

تغییر حال کوروش در عرض این چند روز براي منهم مشهود و شگفت آورد ...مرا از نگرانی در آوردید

شاید بهتر است بگویم مدیون دختري هستم که به تازگی براي کار به اینجا آمده است دختري ...بود

  .م سارابنا

وقتی خانم ستاره مرا بسوي .من در آن لحظه پشت اتاق کوروش ایستاده بودم اندکی دچار شرم شدم

دکتر نگاه نافذي به چشمانم انداخت و .خودش فراخواند با گامهاي موزون و شمرده به سمتشان رفتم
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وچولو دارد در نگاه اول احساس کردم یک فرشته زیباي ک:بعد لبخندزنان رو به خانم ستاره گفت

باید بگویم راستی که خدا براي شما فرشته ...همه چیز این دختر زیبا و ملیح است...بطرف ما می آید

  .اي فرستاده تا به وسیله آن پسر شما رفته رفته بر بیماري خودش غلبه کند و به زندگی لبخند بزند

در مورد یک موجود خیالی نازلی عزیزم آن دو نفر طوري در مورد من حرف زدند که انگار داشتند 

پیش خودم گفتم خدایا اینها در مورد کی صحبت میکنند؟منکه .قادر به تکلم نبودم.بحث میکردند

من سارا هستم دختري که از سر بدبختی و بیچارگی براي خدمت به آنجا آمده .فرشته نیستم

اینها چرا .ته کجا بودفرش...اینها از سر شکم سیري توي بیداري هم خواب رنگین میبینند...پس.بود

  ...چرا متوجه نیستند...نمیفهمند من آدم بدبخت و فلک زده اي هستم

  .سارا جان با دکتر خداحافظی کنید-

خانم ستاره پس از اینکه خیالش از بابت پسرش راحت شد طی یک خداحافظی طوالنی آماده رفتن 

مادرش هم با کمال .قیمتی بیاورد کوروش از او قول گرفت از بند برایش اسباب بازي هاي خوب و.شد

میل به او قول داد و قول گرفت که هم داروهایش را بطور مرتب بخورد و هم غذاهایش را و به 

حرفهاي خانم سامانتا پرستار مخصوصش که صبح همان روز از تهران به شمال آمده بود خوب گوش 

طاعت کنند و تمام دستوراتش را موبه کند همچنین متذکر شد در نبود او همه باید از خانم سامانتا ا

  .مو به اجرا در بیاورند

به قول کوروش پاهایش مثل پاهاي لک لک دراز و باریک بود .خانم سامانتا بیش از حد الغر و بلند بود

ترکیب نازیباي صورتش او را به شکل کاریکاتوري .و چهره اش بیشتر شبیه پلیکان بود تا لک لک

اینحال از اینکه میدیدم کوروش او را دست می اندازد ناراحت میشدم و سعی با .مسخره در آورده بود

میکردم او را متوجه کنم که خانم سامانتا جز آفریده هاي خداوند بزرگ است و ما اگر او را دست 

  .بیندازیم نعوذباهللا خداوند را مورد تمسخر قرار داده ایم

ود که خانم سامانتا اولین فریاد بلندش را بر سر خانم ستاره رفت و درست بعد از خروج او از باغ ب

  .خدمتکاران کشید

  .قرار نیست تا ابد بایستید و بجاي خالی خانم نگاه کنید...زود باشید چرا معطلید بروید سرکارتان-

خدمتکاران که حساب کار دستشان آمده بود در همان برخورد اول تخت تاثیر جذبه و قدرت خانم 

  .چکترین اعتراضی بکنند سرکار خوردشان برگشتندسامانتا بی آنکه کو

در آن لحظه من و کورش در حال .خانم سامانتا ساعتی پس از رفتن خانم ستاره به اتاق کوروش آمد

نمیفهمم یک دختر ده دوازده ساله :ابروان نازکش را درهم کشید و رو بمن گفت.بازي مار و پله بودیم

  .نم ستاره هم پولهایش را حیف و میل میکندخا...به چه درد یک پسر بیمار میخورد
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بتو مربوط نیست در کار مادر من :پیش از اینکه جوابی بدهم کوروش با لحنی پرخاشگرانه گفت

  .دخالت نکن

خانم سامانتا که از چهره مات و درهمش بخوبی پیدا بود تا چه حد جا خورده و کالفه شده با 

ي با من اینطور گستاخانه برخورد کنی کوروش خان حق ندار:پوزخندي عصبی خطاب به کوروش گفت

در شان و منزلت تو :سپس در حالیکه دستهایش را درهم گره میزد و بطرف پنجره میرفت ادامه داد.

  .نیست که با یک دختر دهاتی همبازي شده اي

عالم منکه تا آن لحظه خاموش و سر بزیر شاهد گفت و گوي آن دو بودم نگاهی به کوروش انداختم و ا

به شما :از پشت میز بلند شدم و در نهایت خشم و انزجار گفتم.کردم اینبار خودم میخواهم دفاع کنم

  .اجازه نمیدهم بمن توهین کنید خانم

براي ...اجازه نمیدهی؟ها ها ها!جالب است:بطرفم برگشت و در حالیکه شگفت زده نشان میداد گفت

نم همیشه براي خندیدن به این جوکها حوصله ندارم و اما باید به عرضت برسا...خنده جوك بدي نبود

  .ممکن است واکنش بدي از خودم نشان بدهم

نگاهم به .اشک در چشمانم جوشید.خواستم لب باز کنم و چیزي بگویم که دیدم راه گلویم بسته شده

خانم  نگاه کوروش افتاد که منتظر پاسخی از طرف من بود و چون برق اشک را در نگاه من دید رو به

بهتر است تا :سامانتا که لبخند تمسخر آمیزي بر لب داشت و مرا نگاه میکرد با لحن تندي گفت

دستور ندادم از این خانه بیرونت کنند همین االن از اتاقم بروي بیرون و تا من اجازه ندادم به این اتاق 

  .پا نگذاري

کوروش انداخت که همچنان مصمم و  خانم سامانتا با دهانی نیمه باز و چشمانی بهت زده نگاهی به

  .عصبانی نگاهش میکرد بعد نگاه خشنی بسوي من انداخت و به حالت قهر و خشم ازاتاق بیرون رفت

از اینکه کوروش آنطور مقتدر از من دفاع کرده بود در پوشت نمیگنجیدم و دلم میخواست از او تشکر 

رد و ناراحت کننده را به دست فراموشی کنم ولی او انگار میخواست هر چه زودتر این برخورد س

و من فهمیدم بهتر !نوبت تو بود بندازي:بسپاریم چرا که پس از رفتن خانم سامانتا خطاب بمن گفت

خیلی زود چنان غرق بازي شدیم .است بروي خودمان نیاوریم که بین ما و خانم سامانتها چه گذشت

  .که همه چیز به سرعت از ذهنمان پاك شد

پس از آن برخورد نه چندان خوب خانم سامانتا خودش را بمن و کوروش تحمیل کرد و بیشتر به 

باغبان و راننده و خدمتکاران امر و نهی میکرد و حسابی همه را از شنیدن صداي جیغ و فریادش 

کوروش از من خواسته بود هیچ اعتنایی به حضور خانم سامانتا و دستوراتش .کالفه و عصبی میکرد

داشته باشم و جز براي کارهاي شخصی و ضروري از اتاقش بیرون نروم و همین بیشتر خانم سامانتا ن

انگار دلش میخواست دور از چشمان کوروش حسابی از من زهر چشم بگیرد و دلم .را عصبانی میکرد
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دون از اینکه میدید کورش بدون دستور از داروهایش سروقت میخورد و تمام غذاها را ب.را بلرزاند

من و کوروش .کوچکترین بهانه اي صرف میکند کالفه تر میشد و بیشتر سر خدمتکاران داد میکشید

  .از اینکه او را عصبانی میکردیم و جانش را به لبش میرسانیدم غش غش میخندیدم

خانم ستاره هر روز با خانه تماس میگرفت و از حالس پسرش .روزها به سرعت از پی هم سپري شد

خانم سامانتا به او گفته بود ما حسابی با او لجبازي میکنیم و هیچ از او حرف شنوي .جویا میشد

کوروش توانست مادرش را قانع کند که خانم سامانتا هیچ حقی ندارد بما زور بگوید و دستور .نداریم

فتار خانم ستاره هم پنهان از ما دو نفر خانم سامانتا را به تجدید ر.بدهد و پشت سر هم ایراد بگیرد

  .دعوت کرد و از او خواست با ما از در صلح وارد شود تا ما هم با او دوستانه رفتار کنیم

گوشزدهاي خانم ستاره کاري بود و طولی نکشید که خانم سامانتا تغییر روش داد و رفتار دیگري را 

که او را  مهربان شد و خوش اخالق و بذله گو و حتی به بعضی از کنایه هاي کوروش.با ما پیشه کرد

دست می انداخت با صداي بلند میخندید و تازه آن زمان بود که من و کوروش فهمیدیم او پشت این 

  .ظاهر خشک و خشن و عصبی چه قلب رئوف و مهربانی دارد

  گفتی دیگر هرگز عروسکت را ندیدي؟...سارا-

نازلی بود و از تمام حاال دیگر غیر از کوروش خانم سامانتا هم عاشق دنبال کردن سارا و عروسکش 

نه یکسالی میشود که او را گم کرده :سرم را به عالمت نفی تکان دادم و گفتم.ماجرا خبر داشت

ولی نازلی همیشه با من است من و او توي خواب دنبال هم میدویم و کسی نمیتواند ما را از هم ...ام

بهتر است غصه نخوري و :تجدا کند با مهربانی دستی بر سرم کشید و با لحن مالطفت آمیزي گف

تا خدا نخواهد هیچ اتفاقی نمی افتد البد پشت این قضیه هم حکمتی بوده که .خودت را ناراحت نکنی

  .ما خبر نداریم

خانم سامانتا در عرض یکماه چنان با ما دوست و صمیمی شد که شبها چند ساعتی را براي ما از هر 

ه پدرش ایرانی بوده و مادرش انگلیسی و اینکه مثال از خودش میگفت از اینک.دري صحبت میکرد

آندو هرگز با هم تفاهم نداشته اند و عاقبت از هم جدا میشوند اینکه او چند سالی نزد مادرش میماند 

و بعد از ازدواج مجدد مادرش پیش پدرش برمیگردد و چند سال بعد پدرش بر اثر یک بیماري 

تیمخانه زندگی میکند تا اینکه خوب درس میخواند و خطرناك از دست میدهد و بقیه عمرش را در ی

  .با تشویقهاي یکی از کارکنان یتیمخانه به کالج میرود و در رشته پرستاري به ادامه تحصیل میپردازد

من و کوروش بر عکس روزهاي اول ورودش که مدام دستش می انداختیم پس از شنیدن سرگذشت 

  .ا وقت خواب برایش اشک هم میریختیمتلخ او به حالش دل سوزاندیم و گاهی شبه

بعدها فهمیدم خیلی از حرکتها و حالتهاي عصبی اش دست خودش نیست و ریشه از احساسات و 

بعد از اینکه عصبانی میشد و سر همه داد میکشید گوشه اي .عوطاف سرکوب شده کودکی اش دارد
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اینکارم همه را از خودم متنفر خدایا من با :میگفت.سرش را روي زانوانش میچسباند و گریه میکرد

و چند روز بعد در حالیکه خیلی آرام و موقر نشان .دست خودم نیست بخدا دست خودم نیست.کردم

  .میداد از تمام کسانی که بر سرشان داد و بیداد کرده بود عذرخواهی میکرد

کوروش و خانم من و .بهار به پایان رسید و فصل گلهاي ارغوان و میمون و هفت رنگ از راه رسید 

خانم سامانتا گاهی انگلیسی .سامانتا هر غروب کنار ساحل قدم میزدیم و گوش ماهی جمع میکردیم

میگفت حافظه سارا از حافظه کوروش قوي تر است و کوروش از روي حسادت تمام .یادمان میداد

  .گوش ماهی هایش را میریخت روي سر من خانم سامانتا هم غش غش میخندید

خانم ستاره .ته به دیدار کوروش می امد و همیشه وضع را رضایت بهش توصیف میکرددکتر هر هف

وقتی از این موضوع مطلع میشد خوشحالی و شور و هیجانش را از راه دور و از پشت تلفن با شدت 

کوروش کم کم طبق نظر پزشک توانست به ورزشهاي سبک بپردازد و .هر چه تمام تر بروز میداد 

هر روز صبح زود به اتفاق خانم سامانتا در .نا کند و شنا کردن را هم یاد من بدهدحتی میتوانست ش

او لباس ورزش که میپوشید به قول کوروش مثل کرم خاکی .طول باغ به نرمش میپرداختیم

ورزش صبحگاهی تاثیر مثبتی بر .سوت زنان از ما میخواست تمام حرکاتهاي او را تکرار کنیم.میشد

  .ته بود و باعث شده بود تمام روز شاداب و پر نشاط و پر شور و هیجان باشدروحیه کوروش گذاش

گاهی که خودم را تنها در اتاقم میدیدم یا مواقعی که کوروش خواب بود و خانم سامانتا داشت 

استحمام میکرد دلتنگی سراغم می آمد گاهی میشد کاغذ و قلم برمیداشتم و تصمیم میگرفتم براي 

نویسم اما بعد از نوشتن چند خط پشیمان میشدم نامه را مچاله میکردم و پرت دایی جان نامه ب

آنها اگر مرا :میکردم توي سطل زباله و در حالیکه اشک در چشمانم میجوشید پیش خودم میگفتم

آنها مرا فراموش کرده اند پس بهتر است منهم فراموششان ...میخواستند باید برایم نامه مینوشتند

  .کنم

بمن میگفت تو اگر در انگلستان متولد شده .انتا هر روز چند جمله انگلیسی یادمان میدادخانم سام

بودي جزو نخبه هاي آن کشور میشدي چرا که هم به لحاظ زیبایی و هم به لحاظ استعداد از تمام 

کاهی بعد از .دخترهایی که دیده ام برتر هستی و حیف که مثل کودکی تاریکی را پشت سر میگذاري

دن حرفهایش به فکر فرو میرفتم و پیش خودم میگفتم آیا منهم بعد از اینکه به دوران بزرگسالی شنی

رسیدم مثل خانم سامانتا عصبانی و خشم میشوم؟ایا عقده هاي زندگی ته دلم میماند و بعدها ممکن 

ودم است سرباز کنند و به طریقی ازارم دهند و زندگی را به کامم تلخ کنند؟سوالهاي سخت از خ

وقتی رفتار عصبی خانم سامانتا را میدیدم براي خودم متاثر .دلم بحال خودم میسوخت.میپرسیدم

  .میشدم و دل میسوزاندم
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چهره اش دیگر رنگ پریده نبود و گونه هایش به سرخی میزد لبهاي .کوروش حسابی سرحال بود

عصر بعضی .باغ میپیچیدکبودش مثل شکوفه ها ارغوانی شده بود و وقتی میخندید صدایش در تمام 

از روزها که هوا خنک تر بود سوار اتوموبیل میشدیم و به گردش در شهر میپرداختیم و یا گاهی به 

اینهمه سبزي را که میبینی خدا بخاطر ما آفریده تا بیشتر از :خانم سامانتا میگفت.دل جنگل میرفتیم

  .زندگی لذت ببریم

سپس دست مرا میگرفت و اینطرف و آنطرف .پس بیا لذت ببریم:کورش میخندید و میگفت

گاهی پشت تنه هاي تنومند درختها قایم میشد و من و خانم سامانتا تا چند دقیقه دنبالش .میکشاند

  .میگشتیم تا آخر خودش را نشان میداد و به نگرانی و ترس ما با صداي بلند میخندید

همانطور که پیش چشمان کوروش و آنروزها جنگل و کوه و دریا پیش چشمان من زیباتر مینمود 

  .شاید پیش چشمان خانم سامانتا

گاهی سه تایی به پیک نیک میرفتیم و .آنروزها هر روزش ابستن حوادثی شیرین و دلچسب و زیبا بود

  .انقدر شعر و آواز میخواندیم که صدایمان میگرفت

  .بش است دیگر تمام پرنده ها را فراري دادیم:خانم سامانتا میگفت

خانم سامانتا من دیدم که کالغها چقدر :میگفت.وش گاهی به هوس می افتاد سربه سرش بگذاردکور

  .از صداي شما لذت بردند و داشتند با شما هم خوانی میکردند

خانم سامانتها به خنده هاي قاه قاه و شیطنت آمیز من و کوروش اعتنایی نمیکرد و در عوض با چند 

  .همه را از روي شاخه هاي درختها فراري میدادسنگ به جان کالغها می افتاد و 

خانم سامانتا میگفت هرگز روزها .آنروزهاي خوب و دوست داشتنی در ذهن ما سه نفر جاودانه میشد

  .دوستی چقدر زیبا و دلنشین است:منهم میگفتم.و خاطراتی که با شما داشتم فراموش نمیکنم

شما دو :ندید و با لحن تمسخر امیزي گفتکوروش بیتوجه به احساسات و عواطف ما غش غش میخ

  .چون دیالوگهاي قشنگی را با حرکات منظم بهم تحویل میدهید.نفر فقط به درد تثاتر میخورید

پیش خودم میگفتم ممکن است یک .شبها پیش از خواب تمام خاطرات روز را به نگاش در می آوردم

  :ام صفحه ها مینوشتمدر پایان تم.روز از خواندشان لذتی شیرین بمن دست بدهد

کسی هست تو را در ...آه نازلی عزیزکم تو کجا هستی؟ایا امشب کسی هست برایت الالیی بخواند

  .آنقدر بیدار میمانم تا تو بخوابی!من بیدارم نازلی...آغوش بگیرد و بر سرت دست نوازش بکشد

  :سپس با صداي ارامی زیر لب زمزمه میکردم

  الالالال بخواب نازلی عزیزم

  بخواب من با لولوها میستیزم

  الالالال فداي چشم نازت
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  بخوابان آن دو چشم نیمه بازت

همان . خانم سامانتا یک شب تب کرد و افتاد توي بستر. اواخر ماه تابستان بود! یادش به خیر نازلی

باالي چقدر من و کوروش . موقعی بود که خانم ستاره اطالع داد به اتفاق شوهرش به خانه برمی گردد

دکتر دو ساعت باالي سر خانم سامانتا . سر خانم سامانتا نشستیم و لحظه به لحظه حالش را پرسیدیم

روز قبل هوا بارانی . من و کوروش خودمان را مقصر می دانستیم. منتظر ماند تا تبش کمی ایین بیاید

انداختیم و بعد طی  لب استخر که رسیدیم من و کوروش نگاه شیطنت امیزي به هم. رفتیم حیاط. بود

اولش کلی عصبانی شد، اما وقتی . یک اقدام غافلگیر کننده سامانتا را هل دادیم و انداختیم توي اب

. خنده هاي قاه قاه من و کوروش را دید خودش هم خنده اش گرفت و یک ربعی توي اب شنا کرد

داشت می خندید و لُغز می وقتی از اب بیرون امد تمام بدنش می لرزید، با تمام این احوال هنوز 

  .خواند و دست از کرکري خواندن نکشید

دو ساعت بعد هر دو متوجه شدیم خانم سامانتا به قدري سردش است که اگر کسی چیزي نمی گفت 

هرگز . چه آبتنی دلچسبی بود: همان طور که زیر پتو می لرزید گفت. تمام بخاریها را روشن می کرد

  .این قدر نخندیده بودم

ساعتی بعد از . ن لحظه چند عطسه پی در پی امانش را برید و باعث شد اشک به دیده بیاوردهما

تا زمانی که دکتر بر بالین خانم سامانتا حاضر نشده بود . شدت درد استخوان هایش توي بستر افتاد

  .من و کوروش نمی دانستیم دچار چه تب و لرز وحشتناکی شده است

تا چند : ین آمد، دکتر لوازمش را توي کیفش گذاشت و خطاب به ما گفتتب خانم سامانتا که کمی پای

  .روز باید استراحت کند

این طور ! همش تقصیر ما بود: دکتر که رفت کوروش نگاهی به من انداخت و با لحن گرفته اي گفت

  نیست؟

و توي بستر بله، ولی ما هیچ دلمان نمی خواست خانم سامانتا مریض شود : سرم را تکان دادم و گفتم

  .بیفتد

نگاهی به خانم سامانتا انداخت که خواب بود و چهره اش به طرز محسوسی . کوروش رفت طرف تخت

  .تکیده شده بود

بعد برگشت طرف من که ایستاده بودم پشت . طفلکی خانم سامانتا، دکتر گفت خیلی تبش باالست -

  سارا، تو بلدي دعا کنی؟: پنجره و پرسید

  !دعا؟: برگشتم و با شگفتی تکرار کردمبا تعجب به طرفش 

. دعا دیگر، من بلد نیستم: بغ کرد و دست گذاشت زیر چانه اش و اهسته گفت. نشست روي صندلی

  .یعنی تا حاال براي کسی دعا نخواندم
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. از اینکه می دیدم این قدر احساساتی و مهربان شده خوشحال بودم. لبخند زنان به طرفش رفتم

  .هر چی گفتم با من تکرار کن...من بلدم بخوانم: انه اش و ارام گفتمدست گذاشتم روي ش

خدایا، هر کاري از : سپس ایستادم رو به قبله و دستهایم را در هم گره کردم و آهسته و شمرده گفتم

از تو می . این تو هستی که قادر مطلقی... فقط ما آدمها هستیم که ناتوانیم. دست تو ساخته است

فقط تو می توانی، جز از دست تو هیچ کسی کاري ساخته . نم سامانتا را خوب کنیخواهیم حال خا

  .آمین. پس لطف کن و حالش را خوب کن. نیست

در ان لحظه چهره اش به . کوروش چشم به دهان من دوخته بود و من چشم به نگاه روشن و شفاف او

اما . تابلویی جاودانه خلق کنمقدري نورانی و ملکوتی شده بود که دلم می خواست از ان چهره 

کوروش هم چنان که صدایش تحت تاثیر احساسات و عواطف سرشار . افسوس که من نقاش نبودم

تو چه خوب دعا خواندي، به دل من که نشست، البد به دل خدا : درونی اش می لرزید آهسته گفت

  .هم نشسته

  .انتا زل زدیمبه رویش لبخند زدم و هر دو به چهره غرق در خواب خانم سام

  

این همان موقعی بود که خانم سامانتا تازه از تب و لرز . خانم ستاره به اتفاق شوهرش به خانه برگشت

کوروش اول خودش را در اغوش . خالص شده بود و فقط با اندکی کسالت روي تخت دراز کشیده بود

ش پرید و با لحن لوس و مادرش انداخت و کلی خودش را برایش لوس کرد و بعد در اغوش منتظر پدر

  .دیگر داشتم فکر می کردم مرا فراموش کرده اید: ننري گفت

مگر می شود تو را فراموش کرد : پدرش نیشگونی از لپهاي خوش رنگ کوروش گرفت و با خنده گفت

  .پسرجان، حاال نمی خواهی دوست دخترت را به ما معرفی کنی

کوروش به طرفم برگشت و با هیجانی وصف . تمسرخ شدم و انگار چکه چکه توي زمین فرو می رف

سارا احسانی از وقتی به اینجا امده من زندگی را طور دیگري می : نشدنی رو به پدرش گفت

آه پدر نمی ...دختري که تمام غصه هایش براي عروسک گمشده اش نازلی رقم خورده است...بینم

  .دانی ما هم نگران نازلی هستیم

  نازلی؟ نازلی دیگر کیست؟: و گفتپوزخندي از سر تحیر زد 

در مورد نازلی بعد با هم : کوروش دست پدر را گرفت و در حالی که با خود به طرف حیاط می برد گفت

  .حاال می خواهم کمی خصوصی با شما صحبت کنم...حرف می زنیم

نگاهش به حالت . خانم ستاره با لذتی وصف ناشدنی ایستاده بود و به رفتن پدر و پسر نگاه می کرد

  .قدري زیبا بود که انگار داشت به قشنگ ترین صحنه زندگی اش نگاه می کرد
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خانم سامانتا در انتظار دیدار شما : خدمتکاري از راه رسید و بعد از اداي احترام به خانم ستاره گفت

  .هستند

آه : گفتخانم سارا با لبخند ملیحی به طرفش برگشت و سر تکان داد و بعد رو به من خنده کنان 

. رنگ چهره اش مثل شکوفه هاي بهاري شده است. ببین چطور پسرم را متحول کردي. سارا، عزیزم

اه ...صداي خنده هایش را که می شنوم انگار زیباترین تصنیف زندگی ام در حال نواختن است

  .راستی که تو یک فرشته اي...سارا

در ان لحظه . با محبت به چشمانم خیره شدانگاه دستهاي سپید و لطیفش را دور گردنم حلقه کرد و 

. حالت عروسکی را داشتم که در دست یک موجود احساساتی به این طرف و ان طرف پرتاب می شد

چشمان اهویی خانم ستاره به قدري محسورکننده بود که من هر لحظه در نگاهش خودم را در جایی 

دویدم و تو را، عروسک زیباي خودم را،  روي سبزه زار هاي بلند می. بی وسعت و نامحدود می دیدم

او دستم را . راستی که خانم ستاره اسطوره زیبایی بود. در اغوش داشتم و دنبال پروانه ها می پریدم

گرفت و مرا با خود به دیدن سامانتا برد که در ان لحظه روي تختش نیم خیز نشسته بود و انتظار 

خانم و . همه چیز در حال دوباره زیبا شدن بود. ول بودهمه چیز در حال تح. ورود خانم را می کشید

معلوم نیست . گویی من مثل کوروش برایشان عزیز بودم! آقاي آریایی به من عشق می ورزیدند

خانم ستاره مرا فرشته . کوروش راجع به من چه قصه اي بافته بود که دیگر مرا سارا خطاب نمی کردند

  !پسرم صدا می زدمی خواند و آقاي آریانی مرا ناجی 

حیف ! حیف...اگر تو ان روزها کنارم بودي، به یقین من خوشبخت ترین دختر یتیم دنیا بودم! آه نازلی

که همیشه و در تمام لحظه هاي شیرین و کوتاه زندگی ام تکه اي از دلم در جستجوي تو بود و تمام 

  .وجودم تو را می خواست

نی زندگی در ویالي بزرگ و زیبا رنگ و بوي دیگري پیدا چند روز پس از بازگشت خانم و اقاي اریا

کوروش از همیشه بیشتر شیطنت . همه جا صداي خنده بلند بود. همه جاا صداي خنده بلند بود. کرد

پدر و مادرش هرگز تصور نمی کردند که روزي پسرشان از . می کرد و از سر و کول همه باال می رفت

  .ه شاداب و سرزنده، مثل پرنده ها دور و بر النه عشقشان پرواز کندبستر بیماري بلند شود و این گون

وقتی ان را به من داد . خانم ستاره به سفارش کوروش برایم یک عروسک بزرگ و خوشگل خریده بود

  .مطمئنم نازلی به قشنگی این نبوده: گفت

موهاي . لک زده باشد نگاهی به عروسک انداختم ، فقط از روي کنجکاوي، نه اینکه دلم براي گرفتنش

پستانکش را درمی آوردي گریه می کرد . صاف کوتاهی داشت، با چشمانی سبز و لباسی از تور صورتی

  .مامان، بابا: و می گفت
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آخر تو . با وجود زیبایی خیره کننده اش چشمم را نگرفت. پستانکش را که برمی گرداندي می خندید

آري فقط تو می توانستی مرا . را نمی خواستمن هیچ عروسک دیگري . جلوي چشمان من بودي

  .دوباره به روزهاي زیبا و پر خاطره ام برگردانی

ولی من ...ولی...متشکرم خانم ستاره: سر به زیر و غمزده، در حالی که با ناخنهایم بازي می کردم گفتم

ن از تمام نازلی براي م...درست است که اسن عروسک گرانبها و زیباست، اما. عروسک نمی خواهم

  .عروسکهاي دنیا سرتر بود و من جز با عروسک خودم، با هیچ عروسک دیگري نمی توانم اخت شوم

اگر چه ته دلیم از اینکه باعث ناراحتی شان می . کوروش و مادرش بهت زده به هم چشم دوختند

ک شدم غمگین بودم، ولی خوشحال بودم که به آنها می فهماندم، عروسک نازلی با هیچ عروس

  .دیگري قابل مقایسه نیست

مگر نگفته بودم گرانترین و بهترین عروسکها را براي سارا : کوروش رو به مادرش قرقر کنان گفت

  .بیاور

لحن طلبکارانه کوروش بقدري تند بود که خانم ستاره دستپاچه و غافلگیر طره موهاي رها شده روي 

این . مت تمام عروسک ها را پرسیدیمچرا پسرم، من پدرت قی: پیشانی اش را زد کنار و گفت

  .من نمی دانم چرا سارا خوشش نیامده...گرانبهاترینش بود

ایراد از عروسک نیست خانم ستاره، شما به من : براي اینکه بحث بی فایده را تمام کرده باشم گفتم

من فقط  مشکل اصلی این است که. لطف داشتید که همه بازار ها را به خاطر من زیر پا گذاشته اید

یادگار عزیزترین کس . یک عروسک پالستیکی با بر و روي زیبا نبود، آن عروسک یادگار مادرم بود

  .زندگی ام

با هق هق خودم را به . دست خودم نبود که دانه هاي درشت و شاف اشک بر پهناي صورتم جاري شد

  .باغ رساندم تا در خلوت باغ با درد و اندوه خودم تنها باشم

  

آخرین رزها هم گل داده بودند و برگهاي بید مجنون و نارون رو به . اش یواش از راه رسیدپاییز یو

پاییز که از راه می . من عاشق پاییزم، پاییز فصل رنگ هاست: خانم ستاره می گفت. زردي می رفت

من هم فکر کردم پاییز از تمام فصول زیباتر است، حتی از . رسد من دوباره احساس جوانی می کنم

بهار که خانم سامانتا عقیده داشت بس که همه جا سبز است طبیعت شکل یکنواختی پیدا می کند؛ 

از . می گفت پاییز براي او هیچ لطفی ندارد. ولی کوروش عاشق بهار بود و از پاییز نفرت داشت

 او معتقد بود پاییز آدمها هم. تماشاي کوچ پرنده ها از پشت پنجره اتاقش خسته و کسل می شود

آقاي آریانی با همه موافق بود، در اصل اهل زدن . مثل طبیعت رنگی می شوند و قابل اعتماد نیستند
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اولین . زمانی با همسرش موافق می شد و زمانی دیگر با پسرش هم عقیده می شد. ساز مخالف نبود

  .ماه پرشکوه پاییز بی انکه هیچ حادثه قابل ذکري شود کم کم به پایان می رسید

یکی از روزهاي معمولی بود با هواي نیمه ابري و عطر گلهاي شب بو و یاس که هر لحظه در هوا  آن روز

از پنجره اتاقم که . از صبح خیلی زود با احساس دلتنگی شدیدي دیده از هم گشودم. پراکنده می شد

ریدن به دلم هواي پ. بیرون را نگاه کردم حکم پرنده اي را داشتم که اسیر قفسی تنگ و محدود بود

هواي بال و پر زدن، هواي دویدن در دشتی بی انتها و رقص با نی چوان و چیدن . سرش افتاده بود

بیشتر از . احساس می کردم دلم براي همه تنگ شده است. انجیر سیاه و گل هاي خود روي پاییزي

براي همه براي مادرم و گل نسا که نمی دانتسم زندگی زناشویی چطور می گذراند؟ حتی دلم 

  .دخترعموهایم نیز تنگ شده بود

دروغ نمی گویم، . سر گذاشتم روي بالش نرم و هاي هاي گریه کردم. از پس اشکهایم برنمی آمدم

این را می دانستم که ان قدر براي رفتن مصمم بودم که حتی به . بیشتر از همه دلتنگ تو بودم

انم ستاره و خانم سامانتا با شگفتی به وقتی خ. همین طور هم شد. ناراحتی کوروش هم اعتنا نکردم

  .دهانم خیره شدند من سر به زیر و آرام خواسته ام را تکرار کردم

  .درست شنیدید، می خواهم از اینجا بروم -

  .خانم ستاره دستهایش را گذاشت روي سینه اش و اهی نفس گیر از دهان نیمه بازش زد بیرون

و در حالی که به طرف من می آمد و با لحن ناراحت و خانم سامانتا دستهایش را درهم مشت کرد 

  دلگیري گفت چرا به اي سرعت به فکر رفتن افتادي؟ بدون هیچ اشار قبلی؟

با . نمی دانستم کوروش در ان وقت از روز با پدرش توي استخر سرپوشیده در حال شنا کردن است

من باید به . خانه احتیاجی نیست فکر می کنم دیگر به وجود من در این: لحن شمرده و آرامی گفتم

ماندن در این خانه، پیش آدمهایی مهربانی مثل شما آرزوي قلبی ...جایی برگردم که به انجا تعلق دارم

اینجا در کنار تمام امکانات و رفاه مجود احساس تهی ... من است، اما من به این زندگی تعلق ندارم

مسخره باشد که بگویم گاهی به خاطر سختیها و  بودن می کنم و دلتنگ می شوم، شاید براي شما

شکر خدا کوروش خان حالش بهتر شده و با وجود پرستار خیره اي ...رنجهاي گذشته دلتنگ می شوم

  ...مثل شما احتیاجی به من نیست

خانم ستاره که تا ان لحظه خاموش و متفکر به حرفهاي من گوش فرا داده بود یکهو از روي صندلی 

شاید اینجا با تو بدرفتاري .... من که سر درنمی آورم: ا نگاه آشفته و لحن پریشانی گفتکنده شد و ب

  ....شده، شاید کمبودهایی داري که چون به زبان نیاوردي بر طرف نشده

اینجا بیش از هر جاي دیگري به من به عنوان یک موجود زنده ...حرف بدرفتاري و کمبود نیست...نه -

  ...شاید بیشتر از حد الزم به من خوش گذشتشه باشد، ولیاحترام گذاشته شده و 
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تو در میان ما او فرصت . ولی چی؟ باور کن داري اشتباه می کنی: این بار او وسط حرفم پرید و گفت

داستانهایت را خواندم، . تو دختر با استعداد و باهوشی هستی. بیشتري براي موفقیت و ارتقا داري

مه اینها نشان دهنده هوش سرشار و ذوق هنري توست که اگر به انها ه. شعرهایت را هم همین طور

این یعنی . بها داده نشود به سرعت سرکوب می شود و به جاي شکوفایی از ریشه خشک می شود

ناسپاسی به لطف خداوندي که به همه آفریده هایش چنین هوش و ذوق و استعدادي را یکجا نمی 

ما حاضریم تو را مثل . یاج به تفکر و تجزیه و تحلیل بیشتري دارياوه سارا، عزیزم، تو احت....بخشد

مثل کوروش می توانی از تمام امکانات رفاهی موجود بهره مند شوي و هر ...فرزند خودمان نگه داریم

من هیچ دلم نمی خواهد برگردي به زندگی فقیرانه اي که ....ارزویی را که داري دنبال کنی

. هستی یا نه؟ سرنوشت تو مثل سرنوشت کوروش براي ما حائز اهمیت استنمی دانم متوجه ...داشتی

  .مطمئنم جاي تو ان باالهاست، پس کاري نکن با سربخوري زمین. تو باید درس بخوانی..

خانم سامانتا، خانم سارا را که اندکی ملتهب و پریشان شده بود به ارامش دعوت کرد و از من خواست 

کنم؛ اما من مطمئن بودم که دیگر حتی براي یک روز هم نمی توانستم ان بیشتر روي این مساله فکر 

متاسفم که با شما ... نه: سرم را به دو طرف جنباندم و با صداي گرفته اي گفتم. جا دوام بیاورم

می دانم که . مخالفت می کنم لی همان طور که گفتم من عاشق طبیعت و زندگی پر رنج خودم هستم

و خوشبختی مرا نمی خواهید، ولی با روحیه حساسی که من دارم نمی توانم  شما چیزي جز سعادت

خواهش می کنم با تصمیم من مخالفت . بیشتر از این در چهارچوب این زندگی مرفه دوام بیاورم

شاید کمی دوور از عقل است که بگویم ...من اینجا روزهاي خوبی را پشت سر گذاشته ام ، ولی. نکنید

  .عادت کردم براي رسیدن به هر چیزي زجر بکشم و از جانم مایه بگذارم....نیستمدختر رفاه طلبی 

ناخواسته لب فرو بستم و براي جلوگیري از ریزش اشکهایم لبهایم را بر . بغض داشت خفه ام می کرد

  .هم فشردم

شده خانم ستاره نگاهی به خانم سامانتا انداخت، بعد دست سپید و ظریفش را البه الي موهاي رها 

کلماتی که . تا به حال ندیدم دختري در سن و سال تو این قدر منطقی حرف بزند: اش فرو برد و گفت

درست مثل دخترهاي عاقل و بالغ هفده هجده ساله . استفاده می کنی بسیار مرا به حیرت وامی دارد

فم که نمی براي خودم متاس...مطمئنم تو جزوِ مخلوقات اعجاب انگیز خداوند هستی. حرف می زنی

  .توانم راي تو را عوض کنم

  او هم براي جلو. لحظه اي مکث کرد 

چند لحظه بعد اهی شبیه به نفس کشیدن از سینه . یري از ریزش اشکهایش لبهایش را برهم فشرد

ما همه تو را دوست داریم سارا، تو ناجی پسرم بودي، مثل یک فرشته از : بیرون فرستاد و ادامه داد

از خدا ممنونم که از سر لطف و احسان تو . ي و کوروش مرا دوباره به من بازگردانديعالم غیب رسید
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ما هیچ وقت تو را مجبور و وادار به کاري نمی کنیم، حتی اگر ان کار به خیر و .... را براي ما فرستاد

ود با این وج. مطمئنم آن قدر عاقل و منطقی هستی که تمام جوانب را سنجیده اي...صالح تو باشد

  .همه ما دلبسته حضور تو در این خانه شده ایم، اما هیچ وقت مجبور نیستی اینجا بمونی

از اینکه ان چشمان اهویی بی . او بدون ارایش زیباتر می نمود. چشمان قشنگ و زیبایش برق می زد

خودم تا به . به طرفش رفتم، بی آنکه دست خودم باشد. مثال را پر اشک کرده بودم از خودم بدم آمد

  .آمدم دیدم در اغوش پرمهر او فرو رفته ام و هر دو اشک می ریزیم

  .قرار شد کوروش از موضوع رفتن به من بویی نبرده تا خانم ستاره خودش ترتیب کارها را بدهد

دو روز بعد کوروش براي نخستین بار به اتاقم آمد و در حالی که ناراحت و پکر نشان می داد لبه تخت 

  حاال نمی شود در عروسی دختر عمویت شرکت نکنی؟! سارا: مقدمه گفتنشست و بی 

به رویش . فهمیدم خانم ستاره علت رفتن مرا شرکت در عروسی دختر عموهایم عنوان کرده است

خیال دارم . در ضمن االن شش ماهی می شود که اقوام را ندیده ام. نه نمی شود: لبخند زدم و گفتم

  .حسابی رفع دلتنگی کنم چند صباحی پیششان بمانم و

  زیاد که طول نمی کشد؟: با حرص ناخنهایش را می جوید گفت

  .چیه دلت برایم تنگ می شود -

  .کمی بهت عادت کردم...گفت نه فقط. خودخواه و مغرور سرش را کج کرد و شانه هایش را انداخت باال

  .عادت می کنیخب کمی که مشکل نیست، خیلی زود به نبودن من ! کمی؟: با خنده گفتم

همان طور که پشتش به من بود . رو ترش کرد و با حالت عصبی از جا برخاست و به طرف پنجره رفت

  خبر نداري آنوش از امریکا برگشته یا نه؟: گفت

فقط یک روز، همان روزهاي . چیز زیادي از انوش از آنوش برایش نگفته بودم.چشمانم گشاد شدند

ا دختر شجاعی جلوه بدهم ماجراي گم شدنمان را توي جنگل برایش اول ورودم، براي اینکه خودم ر

  .هیچ دلیلی نداشت این سوال را از من بپرسد. تعریف کردم

خبر : به طرفش رفتم و نگاهی به چشم انداز پاییزي باغ انداختم و با لحن بی تفاوتی گفتم

  .هیچ هم مهم نیست....ندارم

اگر دیر کردي مطمئن می شوم که آنوش برگشته و ...اشدامیدوارم همین طور ب: پوزخندي زد و گفت

اینها را . اگر زود امدي بیشتر از قبل دوستت خواهم داشت...آن وقت دیگر نمی خواهم تو را ببینم

گفت و با نگاهی طوالنی به طرف در رفت و پیش از اینکه برود بیرون برگشت و با لبخند معنی داري 

  .و در را تق بست. اگر انوش برگشته باشد حتی! می خواهم زود برگردي: گفت

گیج و کالفه و عصبانی نشستم روي تخت و فکر کردم براي کوروش چه اهمیتی دارد که آنوش می 

بقیه وسایلم را جمع . روم و یا اینکه در بازگشتم تاخیر خواهم کرد؟ از فکر کردن زیادي خسته شدم
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من که به خاطر آنوش برنمی . فکري بکند کردم و فکر کردم مهم نیست کوروش در مورد من چه

برود ! برود به جهنم! آنوش برود به درك. به خاطر آنوش حاضر نبودم هیچ کاري انجام بدهم. گشتم

  .....به

  .نمی دانم چرا دلم نمی آمد بیشتر از این به آنوش نفرین کنم. قلبم تیر کشید

  

************************** *********************************  

  

ار کفش و لباس و یف تا خوردنیهاي رنگارنگ؛ حتی . خانم ستاره کلی هدیه برایم خریده بود

به هر که دوست داري : عروسکی را که از جنوب براي من آورده بود البه الي هدایایش گذاشت و گفت

  .ببخش

دلم می . انداز کن یک مقدار را براي خودت پس: کلی پول هم گذاشت توي پاکت و داد دستم و گفت

. مطمئن باش هر وقت اشاره کنی به کمکت می آییم...خواست خیلی بیشتر از اینها کمکت می کردم

آن . ما همیشه جاي تو را خالی نگه می داریم...هر وقت دوست داشتی می توانی به جمع ما برگردي

  .گاه دو قطره اشک از گوشه چشمانش فرو چکید و مرا محکم به آغوش کشید

می گفت با پدرش تمام طال فروشیهاي شهر . وروش یک گردنبند گرانبهاي طال براي من خریده بودک

چشمان خانم ستاره درخشیدن گرفت و پسرش را با محبت . را از زیر پا گذاشته تا این را پیدا کرده

 در حالی که. خودم که هیچ باورم نمی شد صاحب چنین گردنبند گرانبهایی شوم. در اغوش کشید

من الیق این همه مهربانی و لطف . شما مرا شرمنده کردید: اشک شوق به دیده آورده بودم گفتم

  .نیستم

کوروش بی توجه به گریه هاي من میان کف و هلهله پدر و مادر و خانم سامانتا گردنبند را بر گردنم 

زشت و بدي  نه دچار شرم و خجالت شدم و نه احساس کردم مرتکب عمل. آویخت و در اغوشم کشید

کوروش تو از برادر هم : من هم دست انداختم دور گردنش و همچنان که می گریستم گفتم. شده ام

  .مثل خواهري که برادش را می پرستد به وجودت عشق می ورزم. براي من عزیزتري

  .ولی من خواهر نمی خواهم: کوروش خنده اي کرد و گفت

بی . خیلی زود برگرد، خیلی خیلی زود: بعد گفت خودش اشک به دیده آورد و کمی. همه خندیدند

  .تاب و بی قرار نگاهش کردم و میان گریه خندیدم

خانم سامانتا و خانم ستاره مرا در میان خودشان گرفتند و پس از کلی صفارش و خواهش و تمنا که 

اشک و من میان . در صورت تمایل بازگردم تمام هدایاي خریداري شده را توي اتومبیل گذاشتند 

صداي کوروش تا زمانی که اتومبیل مسافت . لبخند با همه خداحافظی کردم و روي صندلی جا گرفتم
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یادت نرود سارا، اگر دیر کنی . زیادي را پشت سر گذاشت و به جاده رسید توي گوشم زنگ می زد

  .فراموشت خواهم کرد

اگر برگشتی و ما : نوشته بود توي دستم یادداشتی بود که خانم ستاره در اخرین لحظه به من داد،

  ............اینجا نبودیم به نشانی زیر مراجعه کن، تهران، شمیران،

چقدر عمو و زنعمو و دختر عموهایم از دیدن غیر مترقبه من خوشحال شدند و !یادش بخیر نازلی

وانست از عموجان که طفلی از عفونت شدید ریه هایش افتاده بود توي بستر و نمیت.سرازپا نشناختند

جا تکان بخورد مرا که مقابل خودش دید به گریه افتاد و دستهایش را با محبت بسویم گشود و با 

بیا دختر قشنگم دیدي ما چقدر بی وفا و بی معرفت بودیم حتی یکبار هم به :صداي مرتعشی گفت

  .باز هم قلب پاك و مهربون تو که این قدر با گذشت و یکرنگ است...دیدنت نیامدیم 

دختر عموها .مرا نشاند روي زانوانش و تا میتوانست سر و رویم را بوسید و دست محبت بر سرم کشید

  .سرشان گرم بازدید هدایایی بود که با خودم آورده بودم

  این مال من؟...سارا...واي خداي من چه کفش قشنگی:نفیسه گفت

  مال من سارا؟...چه پیراهن خوش دوختی واي محشر است:معصومه گفت

بیخود براي این چند تا :زنعمو پیش از آنکه دچار معذور شوم آب پاکی را ریخت روي دستشان و گفت

  .تیکه شکم صابون نزنید اینها مال ساره جان است

زنعمو از .عمو از درد سینه اش گفت و از عفونتی که مرگ را پیش چشمانش به رقص در آورده بود

وقتی فهمیدم .اط ندارند که جهیزیه فراهم آورندعروسی دخترهایش گفت و از اینکه آه در بس

عروسی هر دو نزدیک است بی درنگ پاکت حاوي پول را از توي کیفم در آوردم و بطرفشان 

چشمان همه با دیدن آنهمه اسکناسهاي درشت برق زد .زنعمو با کنجکاوي پاکت را باز کرد.گرفتم

  .خودم هم باورم نمیشد صاحب آنهمه پول باشم

  .دستشان درد نکند البد خیلی بیشتر از حقت دادند:فتعموجان گ

زنعمو که لحظه به لحظه از بوي خوش آنهمه پول چهره اش شکفته تر میشد در حالیکه اسکناسها را 

نگفته پیداست که چقدر همه ...ساره جان مزد خوبیهایش را گرفته:توي پاکت میگذاشت با خنده گفت

آفرین دخترم آفرین رحمت به ...معصومه از پسش بر نیامدکاري که ...مجذوب و عاشق خودش کرده

  .شیر پاکی که خوردي

نفیسه هنوز داشت با کفشهایم ور میرفت و نازي و معصومه تمام لباسها و خوردنیها را زیر و رو کرده 

با اینکه دو .خانم ستاره از همه چیز سه عدد گذاشته بود منهم یکی از کفشها را دادم به نفیسه.بودند

به .ه سالی از من بزرگتر بود اما چون در عرض آن چند ماه حسابی قد کشیده بودم هم اندازه بودیمس

  .قول نازي مثل قارچ رشد کرده بودم
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تو محشري سارا تالفی :کفشها را که دادم دستش مثل فنر از جا پرید و دوید طرف حیاط و داد زد

  .مطمئن باش...میکنم

برعکس نفیسه اولش .خت و خوش رنگ را دادم به نازي و معصومهدو عدد از آن پیراهنهاي خوش دو

زنعمو هم نمیگذاشت لباسهایی را که مال خودم بود را به این و آن ببخشم .براي گرفتن کلی ناز کردند

معصومه پیراهن را برداشت و چسباند به خودش .ولی من دلم میخواست همه را خوشحال و شاد ببینم

دستت درد !جان میدهم شب حنابندان بپوشی واي:اغانی شده بود گفتو با چشمانی که انگار چر

  .نکند سارا

  .آستینهاي پفی داشت و دامنش بلند و پرچین بود.هر دو پیراهن یک شکل بود

  .مثل لباس سیندرالست:نازي خندید و گفت

عروسک بزرگ و خوشگل را دادم .با خنده ها و شادیهایش عشق میکردم.معصومه غش غش خندید

به رویش لبخند زدم و .ت فرنگیس که با چشمان درشت سیاهش انگشت به دهان نگاهم میکرددس

  .مال تو به شرطی که با روح انگیز بازي کنی:گفتم

بعد دوید طرف من و در آغوش .عروسک را بغل کرد و جفت پا پرید باال که نزدیک بود بخورد زمین

  .زنعمو اشک شوق به دیده آورده بود.فرو رفت

  .ا دل این دختر را شاد کن که به فکر شادي دل همه استخدای-

عموجان دست به عصا برد انگار خیال داشت از جا برخیزد اما لحظه اي عصایش را توي مشتش فشرد 

  .و از عجز و ناتوانی گریه اش گرفت

ه این پولها هدی:زنعمو میخواست پاکت پولها را بمن برگرداند که سفت و سخت مخالفت کردم و گفتم

  .به جان عموجان اگر یکی از اسکناسها را براي خودم بردارم.عروسی دخترعموهاي عزیزم است

عمو و زنعمو هر دو تحت تاثیر گذشت و احسان من کم آورده بودند کلی اصرار کردند که دست کم 

 من به پول احتیاج.من قاطعانه روي حرف خودم پافشاري کردم.نصفی از پولها را براي خودم بردارم

حال عجیبی .هدف من شادي و رضایت خاطر خانواده عمویم بود و به هدفم رسیده بودم.نداشتم

  .داشتم انگار روي زمین نبودم و میان ابرها سیر میکردم

از نگاه محبت آمیز عمو و زنعمو .احساس نمیکردم سربار کسی هستم خودم را جزیی از آنها میدیدم

  .ختر عموهایم با من صمیمی تر شدند بیشتر خوشحال شدمجانی تازه گرفتم و از اینکه میدیدم د

اول از همه .آنان وقتی فهمیدند من چه جاي خوبی را ترك کرده ام دچار حیرت و شگفتی شدند

بابا جان چی بهتر از این .من جاي تو بودم دو دستی میچسبیدم به آن خانه عینهو کنه:معصومه گفت

  .بت و هم بازي یک پسر بچه باشیکه خوب بخوري و خوب بپوشی و فقط هم صح
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بنظر من حماقت به خرج دادي که از آن خانه آمدي :نفیسه در ادامه حرفهاي خواهرش افزود

  .سعادت بزرگی را از دست دادي.بیرون

حاال اگر در خانه .هر کسی دلش میخواهد در خانه خودش باشد :عموجان با نظر همه مخالف بود گفت

تري برایش فراهم باشد باز هم هیچ جا خانه خود آدم نمیشود درست هاي دیگر خوشی و راحتی بیش

  !است ساره جان

کسی متوجه نشد من گریه .سرفرود آوردم یعنی بله و بعد با شتاب خودم را به حیاط رساندم

آري هر کسی میخواهد در خانه خودش باشد زیر سقفی که پدري و مادري نفسی به نفسش .میکنم

خانه اي هرچند فقیرانه و حقیر اما با .یخواست زیر سقف خانه خودم باشممنهم دلم م.بسته باشد

حضور پدر و مادري مهربان آن خانه مثل یک بهشت سرپناه امن و مطمئن براي دختري مثل من 

  .میشد

قرار .ماه دوم پاییز که تمام شد از طرف خانواده دامادها خبر آوردند که تاریخ عروسی نزدیک است 

زنعمو که خیالش از بابت جهیزیه راحت شده بود به فکر .و در یک شب عروسی بگیرندبود براي هر د

عمو رستم دومین .رفت و آمدها که بیشتر شد من با اقوام دیگر خودم آشنا شدم.تدارکات دیگر افتاد

عموي من بود که زنش کلثوم نام داشت و اینطور که نفیسه میگفت از آن زنهاي هفت خط روزگار 

از آخرین .لیمه هم کم و بیش می آمد و هر کمکی از دستش بر می آمد کوتاهی نمیکردعمه س.بود

مرا که دید چند لحظه مات و مبهوت سرتاپایم را .باري که دیدمش تکیده تر و مچاله تر شده بود

ولی .خدا تو را روزبروز قشنگ تر و دلرباتر میکند :برانداز کرد و بعد با صداي ضعیف و خفه اي گفت

  .گفتم شما هم هر روز رنجورتر و الغرتر میشویدمن ن

زنعمو کلثوم زن دوم عمو رستم محسوب میشد و اینطور که نفیسه گفت زن اول عمو رستم هنگام 

هم سن و سال .بچه اول عمو رستم دختري کوتاه قامت و چاق بنام ثریا بود.زایمان از دست میرود

زنعمو کلثوم با ثریا چندان مهربان و مهرآمیز رفتار .نفیسه بود و خیلی ساکت و کم حرف بود

دو متر - بقول نفیسه-هربار که ثریا را بنام صدا میزد او رنجیده خاطر میشید و دستپاچه و هول.نبود

  .میپرید هوا

نیامده از .با دست خالی و قیافه اي درهم و رنگ پریده.همان روزها بود که نجمه هم بخانه برگشت

  .ب به شکایت گشود و کلی قر زد که نزدیک بوده از گشنگی تلف شودسنگینی کار و کمی غذا ل

یکی از همان روزها که بطور اتفاقی از ده پایین میگذشتم ناخواسته وارد کوچه تنگ و ناصافی شدم 

جلوي کلکی که ایستادم فکر کردم انگار همین دیروز .که مرا دوباره دلتنگ عطر حضور ننه جان کرد

  .ط آتش به پا کرده بود و دیگ آبجوش صد قل خورده بودننه جان وسط حیا.بود

  سالم ننه جان امروز ناهار چی داریم؟-
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  .و من میخندیدم!آبروداري!آبروداري.سالم بروي ماهت همان که تو دوست داري-

یکی از چوبهاي کلکی را .ننه جان دنیاي معرفت و مهربانی و صفا و صمیمیت بود!یادش بخیر نازلی

زیر درخت کنار حیاط .قلبم سنگین شده بود و گویی میخواست از تپش بیفتد.انداختم پایین

کله چوي محقر .از توي تنورخانه صداي گربه بگوش میرسید.انجیرهاي سیاه فراوانی پخش شده بود

  .ننه جان رنگ رویی از غم و بی کسی بخود گرفته بود و زیر غبار ماتم و اندوه خاك میخورد

به که بگویم که دلم براي عطر نان تنوري ات تنگ شده .هستی؟بی تو میتوان کردتو کجا !آه ننه جان

ننه جان بعد از تو هیچ ننه اي را .خبر داري هنوز نازلی را پیدا نکرده ام؟میدانم که میدانی!آه.است

چقدر بی تو اینجا سوت و کور است انگار زمان اینجا .ندیدم که بخوبی و مهربانی و آبروداري تو باشد

یادت هست اول بهار سال قبل گفتی انجیرها امسال ...انجیرها را میبینی.به خواب ابدي فرو رفته است

دیدي دیدي دو فصل انجیرها بی آنکه نوبر شوند فروریختند و تو زیر خروارها .را مربا خواهی کرد

نی نازلی یقین دارم میدا.فداي آن چشمان کهربایی رنگت.خاك خواب مرباي انجیر میبینی ننه جان

خواهش میکنم بمن بگو نازلی کجاست؟تنها دلخوشی من نازلی بود آن عروسک .بمن بگو.کجاست

  .کوچک و زیبا

ببین پرنده اندوه از سر بام کله چو هر صبح .چه بوي غربتی گرفته این کله چوي متروك و بی صاحت

میگشودي و شب صبح پر.کاش مثل پرنده ها بودي.بال میگشاید و هر شب دوباره باز میگردد

کمکم .بی عطر حضور تو تهی تر از هر چه تو میدانی هستم.نمیدانم چه دلتنگم ننه جان.برمیگشتی

من بیشتر از سن خودم با .کسی نمیداند چرا.بخدا از غصه داغانم و کسی نمیفهمد چرا.کن ننه جان

حلوا سازي اما تا میدانم مثل همیشه میگویی گر صبر کنی ز غوره .آدمها غمها و همه چیز درگیرم

کی؟میترسم همین روزها از اینهمه اندوه و غم جان به لب شوم و توانم را براي مقاومت و ایستادگی و 

گریه نمیکنم ننه جان اینها که میبینی خون بیرنگ دل من است که از چشمان غم .صبر از دست بدهم

اما از خداي خودت بپرس این .کنمگریه نمی.دلخور نشو.بخاطر تو گریه نمیکنم.گرفته ام فواره میزند

راستی هر وقت خواب مرباي انجیر سیاه میبینی .انجیرهاي سیاه دل کدام خسته اي را شیرین میکند

  .مرا هم یاد کن

درخت نارنگی نارنجک زیادي بسته .کالغی با سر و صداي زیاد نشست نوك شاخه درخت انجیر

دوباره دلم .یاد مادرم افتادم.همچنان جاري استنشستم روي ایوان کله چوي و فکر کردم زندگی .بود

  .البد کوروش از آمدن من ناامید شده است!با خودم گفتم کاش پیش خانواده آریانی میماندم.گرفت

  کی اینجاست؟:پرسید.در افکار پریشانم غوطه میخوردم که صداي زنی را شنیدم

دیده زدودم و بطرف کلکی  به سرعت اشکهایم را از.اشتباه نمیکردم صداي مادر گلنسا بود

  .ایستاده بود پشت کلکی و تا مرا دید به وجد آمد.خودش بود.رفتم
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  !ساره جان خودت هستی؟-

  .رفتم از حیاط پر خاطره ننه جان بیرون و خودم را زیر درخت انجیر جا گذاشتم

باره چشمانم پر دو.و سرم را انداختم پایین.تازه آمدم راستش دلم هواي ننه جان را کرده بود...سالم-

  .اشک شد

همه ما هواي ننه جان :صدایش از پشت توده بغض به گوش رسید.مادر گلنسا دستی روي سرم کشید

هر لحظه فکر .گاهی خودم می آیم اینجا پشت کلکی می ایستم و زل میزنم به حیاط.به سرمان میزند

حیف که آدمها !ولی حیف.می ایدمیکنم االن ننه نازخاتون در کله چویش را باز میکند و به استقبالم 

  .همه بی وفا هستند و یک روز از همدیگر میبرند و میروند بسوي دیار دوست

احساس میکردم تنهاي ترین .بدجوري آشفته و غریب بودم.هق هقم را میان دستهایم خفه کردم

  !اهل ناکجا ابادهاي فراموش شده و متروك.دختر روي زمینم

ما .اینقدر خودت را ناراحت نکن دخترم:با لحن صاف و بدون خشی گفتمادر گلنسا دستم را گرفت و 

مرگ دست آدم .شاید فردا کس دیگري براي ما گریه کند.همه یک روز باید بگذاریم و برویم

  .هر وقت خدا خودش بخواهد آدمها را بسوي خودش فرا میخواند.نیست

  حال گلنسا خوب است؟:آهسته پرسیدم.دهانم تلخ بود.بغضم را بلعیدم و اب دهانم را فرو فرستادم

  .بد نیست خدا را شکر زنده است:نگاهش خاموش و اندیشناك بود گفت.سرش را کج کرد

تیز شدم و .لحنش بقدري محزون و غریب بود که یکهو فکر کردم گلنسا حال و روز خوشی ندارد

  .نگ شدهسراغ شما نمی اید؟خیلی دلم برایش ت:پرسیدم.نگاهم را به نگاهش پیوند زدم

  .و با روسري اش اشکهاي بی امانش را از دیده زدود.دل ما هم همینطور-

گوشه چادري را که به کمرش بسته بود .دیگر باورم شد که گلنسا در حال و روز خوبی بسر نمیبرد

  شما را بخدا بگویید گلنسا چکار میکند؟چرا گریه میکنید؟:گرفتم و با لحنی پر تمنا گفتم

بیچاره گلنسا از وثتی عروسی کرد و :ذاشت روي شقیقه هاي و با حالت نزاري گفتهر دو دستش را گ

هیچ نمیدانم به کدام ییالق پرت و .رفت نه گذاشتند بما سر بزند و نه گذاشتند ما به دیدارش برویم

فقط گه گاهی از پیرزن پیري که در همسایگی شان .دور افتاده اي کوچیدند که از آنها خبري نداریم

پیرزن هم فقط میگوید اخرین باري که بخانه مادرشوهرش آمده .دارد حال و احوالش را میپرسم خانه

من و پدر بیچاره اش بی آنکه دستمان بجایی بند باشد فقط بهمین پیغام کوتاه دلخوشیم و .خوب بوده

  .از خدا میخواهیم هر جا که هست سالم و سالمت باشد

همانروز وقتی .خاطرات خوب و خوشی از گلنسا در ذهنم بودمنهم گریستم .مادر گلنسا گریه میکرد

به خانه عمو نورعلی برگشتم نقاشی اش را از البه الي خرت و پرتهایم در آوردم و گرفتم جلوي 
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چه .دختر عموهایم ایستاده بودند و با کنجکاوي نگاهم میکردند.چشمانم و با صداي بلند گریه کردم

  .زخم میزند میدانستند چه درد عمیقی دلم را

عمه سلیمه که طاقت دیدن .سه روز مانده به عروسی مهوش و پریوش هم سر و کله شان پیدا شد

پریوش هووي بد دهان و بدرفتار خودش را نداشت خودش راناپدید میکرد و تا چند ساعت کسی او را 

پایین میشد  منهم از مهوش با آن هیکل گرد و تپل که وقتی میخندید چینهاي شکمش باال و.نمیدید

گذشته از اینکه مادر اسد بود بخاطر رفتار دور از ادبی که با ننه جانم داشت .خاطره خوشی نداشتم

دل خوشی از او نداشتم و هیچ دلم نمیخواست با او هم کالم شوم ولی خودش سرصحبت را با من باز 

آنها بسیار خودمانی و  زنعمو کلثوم هم با.منهم معذب و ناچار کوتاه و مختصر جواب میدادم.میکرد

آنها .صمیمی رفتار میکرد که با توضیح نازي فهمیدم زنعمو کلثوم خواهر ناتنی آنها محسوب میشود

من دلم پیش عمه سلیمه بود که کجا غیبش زده و چه حالی .ساعتها ضمن کار میگفتند و میخندیند 

یی که مورد ظلم قرار چون آدمها.نازي میگفت دلت بحال کسی نسوزد به فکر خودت باش.دارد

تو باید از تماشاي زندگی دیگران درست عبرت بگیري و سعی .میگیرند مقصر اصلی خودشان هستند

بقول معصومه ظالم باشی بهتر است تا اینکه مورد ظلم و ستم قرار .کمی مثل آنها مظلوم واقع نشوي

فهایشان میگذشتم و گاهی گایه سطحی و بی تفاوت از کنار حر.بگیري و همه به حالت دل بسوزانند

هم که فرصت دست میداد عمیق فکر کنم میدیدم چندان هم بی ربط حرف نمیزنند و شاید هم حق 

  .با آنها باشد

یک روز پریوش تا عمه سلیمه را پس از ساعتها غیبت دید پیراهنش را نیمه زد باال و شکم برجسته 

بخورم صمد آقا بخاطر من رفت شهر و تمام تازگی ویار کردم هندوانه :اش را نشان همه داد و گفت

  .و غش غش خندید.نتوانست هندوانه پیا کند و جایش برایم انار و موز خرید.بازار را زیر پا گذاشت

شاید فقط من متوجه چهره درهم و گرفته عمه سلیمه بودم که گویی زیر فشار یک تخته سنگ 

س خوردم که هیچ کمکی نمیتوانستم به او افسو.سنگین لحظه به لحظه فشرده تر و مچاله تر میشد

میدانستم اگر کمی بزرگتر بودم چنان جواب درشتی .بکنم دست کم جواب دندان شکنی به او بدهم

راست میگفت نازي که دلسوزي تنها هیچ فایده اي !به او میدادم که خودش حظ کند اما افسوس

  .آدم اگر میتواند باید کاري انجام دهد.ندارد

یک پسر :م دست گذاشت روي شکم خواهر ناتنی اش و با خنده و لحنی تحریک آمیز گفتزنعمو کلثو

  .بنازم به این مزرعه که به سرعت تخم سبز میکند.کاکل زري براي اقا صمد در راه است

پریوش و مهوش که کلی از حرفهاي خواهرشان ناتنی شان کیف کرده بودند تا چند دقیقه همانطور 

طفلی عمه سلیمه براي بار چندم خودش را گم و گور کرد و تا .هم گذاشتند میخندیدند و سربه سر

  .روز عروسی دیگر کسی او را ندید
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زنعمو انیس بهمه گفت از صدقه سر ساره جان است که این عروسی .عروسی به خیر و خوشی گذشت

هر کسی .عمري داشته باشم خودم برایش یک عروسی در خور شان میگیرم.با این ابرو برگزار شد

  .الهی که سفید بخت شوي:حرف او را شنید سر رو به اسمان گرفت و گفت

دوبار جلوي کلکی و سه بار وسط مهمانان دعوت شده .طی مراسم چندین بار با اسد برخورد داشتم

در یکی از .هر بار بنوعی سعی داشت خودش را بمن نزدیک کند ولی میدانی چقدر از او متنفر بودم.

سر پسر :طور غافلگیر کننده اي پیش رویم ظاهر شد چشم در چشمم دوخت و گفتبرخوردها که ب

  .ارباب خوب بالیی آوردي حقش بود

  .بتو مربوط نیست:پوزخندي زدم و در حالیکه از هم کالم شدن با او چندشم میشد با اکراه گفتم

خطر را از  ربطش همین است که:چشمانش مثل چشمان گرگ در تاریکی برق زدند و با تمسخر گفت

  .آنوش اگر اینجا بود دمار از روزگارم در می آورد...بیخ گوشم رد کردي

پدرت که از نوکران کمر .شما که با ارباب خب تا میکنید:خواستم جوابش را ندهم اما زورم آمد و گفتم

  .بسته ارباب است حاال تو چه مشکلی با پسر ارباب داري

بهم عمد باز گذاشته بود را صاف کرد و همانطور که چشمان یقه پیراهنش را که دو تکمه باالیش را 

بعد ...هر مشکلی بود تو حلش کردي:گرگی اش را به دیدگانم دوخته بود با لبخند موذیانه اي گفت

وقتی خواستم از مقابلش بگذرم با صداي زنگداري .کمی درنگ کرد و سرش را پایین انداخت

  .میدانی چقدر خاطرت را میخواهم:گفت

میخواهم سر به تنت نباشد که خاطرم را نخواهی :هی انزجار آمیز بسویش روانه کردم و گفتمنگا

  .البد تو هم میدانی که چقدر از تو بدم می آید...

  ...البد عاشق پسر ارباب شده اي:تیز نگاهم کرد و با لحن زخم خورده اي گفت

ت برو خدا را شکر کن که عروسی اینهم بتو مربوط نیس:با حرص دندانهام را بر هم فشردم و گفتم

دختر عموهایم است و اال میگفتم عمو جانم با عصایش چنان بزند توي مالجت که نتوانی از جایت 

  .و بی آنکه مجالی براي واکنش به او بدهم از کنارش گذشتم.بلند شوي

ابراز  نمیدانی براي دختري مثل من چقدر سخت و دردناك است که پسري چون اسد به او!آه نازلی

حیف که هیچکس نبود با او درد دل کنم و از او بخواهم اسد را متوجه اشتباهش بکند و به .عالقه کند

فقط یکبار به عمه .او بفهماند دختري که بقول خودت عاشقش هستی تا حد مرگ از تو بدش می آید

نها را من ای:سلیمه گفتم طفلی سرم را به سینه استخوانی اش گذاشت و با احساس همدردي گفت

یکی از .از آن دسته آدمهایی هستند که تا زهرشان را نریزند از پا نمینشینند!میشناسم ساره جان

اسد هم خون کثیف .خاله هاي چشم برادرم را کور کرد و آن یکی خاله اي خنجر به قلب من فرو برده

انمرد و جوانمرگم مگر پدر نامردش نبود که رفت و با قاتل برادر جو.همین ها توي رگهایش میدود
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اي سارا جان دست روي دلم نگذار که خون .دوست شد که خون این مردم را توي شیشه ریخته است

الهی که مثل من درمانده و فلک زده نشوي الهی که خدا سزاي قاتل پدر جوانمردت را بدهد که .است

  .تو را به این روز سیاه نشاند

اما عمه سلیمه با !فکر میکردم سیاهی یعنی همین.دانستممن هنوز معنا و مفهوم روزهاي سیاه را نمی

من به آن تجربه و .درك و بینشی که داشت سیاهیهاي تاریک تري را در زندگی من از دور دیده بود

  .درك نرسیده بودم و هنوز نمیدانستم زندگی چه بازیهایی براي من رقم خواهد زد

شبی که عروسها را .ید و آرزو به خانه بخت رفتندهر دو با دنیایی از ام.نازي و معصومه عروس شدند

اینکه دخترهایش چه سختیها و رنجهایی را در خانه پدر تحمل .بردند زنعمو کلی نشست و گریه کرد

منهم وقتی ناراحتی و گریه زنعمو .کرده بودند و با چه کمبودهایی ساختند و لب به اعتراض نگشودند

ه گریه افتادم و فکر کردم به راستی که آدمها همیشه بی وفا و دختر عموها و حتی عمویم را دیدم ب

  .هستند و ماندنی نیستند

عروسکها هم رسم بی وفایی آدمهاي دنیا را دنبال کرده اند اگر نه پس بگو کجا !آه نازلی عزیزم

  رفتی؟دلت آمد بروي و لب اندوهمند و تنهاي مرا در حسرت خودت داغدار کنی؟

اگر بگویم :که اسد پاي چشمه در حالیکه غافلگیرم کرده بود بمن گفت یکی از همان روزها بود

  عروسکت کجاست با من ازدواج میکنی؟

چون التهاب و بیتابی را در نگاهم .من با تردید و شگفتی و فکر کردم او از کجا میداند تو گمشده اي

  .میکنمپیش من است اگر زنم نشوي تکه تکه اش :دید با لبخند موذیانه اي گفت

یادش به خیر نازلی، وقتی اسد همراه خانواده اش رسما به خواستگاري آمد و با مخافلت شدید 

ساعتها و روزهاي متمادي غرق در فکر می . عمونور علی مواجه شد من به جنگ خویش رفته بودم

ج کنم، آیا روا بود به خاطر یک عروسک، با کسی چون اسد ازدوا. نشستم و با خودم کلنجار می رفتم

که ان همه از او متنفر بودم و حاضر بودم بمیرم و زن او نشوم؟ آیا روا بود فقط به خاطر یک عروسک 

دست به کاري بزنم که هیچ نمی پسندیدم و در شرایط عادي در برابر آن جبهه گیري می کردم؟ آیا 

از او در دفتر  روا بود به خاطر خودم می گذاشتم، عروسکم، نازلی عزیزم، که خاطره هاي خوشی

خاطراتم داشتم و تمام هستی و نیستی من بود و یادگار مادر بیچاره ام بود، تکه تکه شود، فقط به 

. نمی دانی بر سر چه دو راهی سختی قرار گرفته بودم! نازلی! نازلی! آه! خاطر اینکه از اسد متنفر بودم

! آه. می کردم و یا نازلی را فداي خودم یا با خودم را فداي نازلی. معماي پیچیده که راه حلی نداشت

دست . کاش هنوز فکر می کردم انوش نازلی را ربوده است! کاش به من نمی گفت نازلی پیش اوست

کم مطمئن بودم آنوش کوچک ترین لطمه اي به تو وارد نمی کند و چه بسا از جانش هم بیشتر 

نه و انتقام جویی اسد هستی دلم در سینه مراقبت خواهد کرد، اما حال که می دانتسم اسیر زندان کی
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او . اسد کسی بود که از شکنجه یک عروسک هم دریغ نداشت. مدام دلم می تپید. ام قرار نداشت

! آه خدایا. او همه عشقش بر هم زدن آرامش و دلخوشی من بود. قصدش آزار روح و روان من بود

از طرفی هرگز دلم . یضی شده بودممن دچار احساسات ضد و نق. کمکم کن تصمیم درستی بگیرم

حاضر بودم هر کاري بکنم، اما . نمی خواست با اسد ازدواج کنم و از طرف دیگر هالك دیدار تو بود

دوباره تو را داشته باشم؛ با وجودي که می دانستم داشتن تو با چه قیمت گرانی براي من تمام می 

با تمام اینها باز هم فکر کرم به . تظار استشود و می دانتسم پس پرده چه نمایشی دلخراشی در ان

این همه وقت را به امید داشتن تو ...من که این همه مدت بی قرار دیدن تو بودم. داشتن تو می ارزد

من که همین . اصل تو بودي، من که مهم نبودم. امیدوار باشم چرا باید فکر منافع شخصی خودم باشم

  .جه نرم می کردمطوري هم با زندگی اشفته ام دست و پن

شاید ب یجهت این قدر تو را براي خودم مقدس و خواستنی جلوه می دادم، شاید بی خودي ! آه نازلی

شاید من اشتباه می کردم و و هیچ فرقی با . بود که تو را از پله هاي سعادتمندي باال می کشاندم

بودي، یک عروسک  شاید من اشتباه می کردم و تو فقط یک عروسک. عروسک هاي دیگر نداشتی

  !معمولی

تو با تمام عروسکهاي . آه خدا مرا ببخشد که من تو را با عروسک هاي معمولی دیگر مقایسه کردم

دنیا فرق می کردي، تو فقط عروسک نبودي، تکه اي از قلب مادرم بودي که به قلب من دوخته شده 

فقط . دست خودم نبود. ا ببخشمرا ببخش نازلی، مر. تکه اي از قلب عزیزترین کس زندگی ام. بود

! می دانم مرتکب چه خطاي بزرگی شده ام. همان موقع بود که فکر کردم تو فقط یک عروسک هستی

یاد . تو ذره ذره وجود من بودي، حتی تا ان موقع خودم هم نمی دانستم چقدر با من عجین شده اي

می خواست با عطر خوشبوي چقدر دلتنگ چشمان کهربایی رنگش بودم، چقدر دلم . مادر افتادم

دلم براي وازش دستان سخاوتمندش تنگ . تنش نایاب ترین و گرانبها ترین عطرها را می ساختم

عروسک زیباي دختر ! آه نازلی. دستانی که این جوابگوي نیازهاي عاطفی کودکی دیگر بود. شده بود

را با تمام رنجها و غمهایش، با  غمگین شی، البد می دانی چقدر برایم عزیز بودي که من زندگی با اسد

آري، تنها به خاطر عروسکی که به دید دیگران با عروسکهاي دیگر هیچ فرقی . جان و دل پذیرفتم

  !نداشت

  .البد فردا هوا بارانی خواهد شد. به یاد ننه جان افتادم. شب بود و سکوت ممتد و صداي داروکها

  

د و چون دوباره با مخالفت جدي و صریح عمو نور اسد دوباره سر و کله اش پیدا ش. یک سال گذشت

علی مواجه شد بار دیگر به طور پنهانی سر راهم را گرفت و گوشه اي از پیراهن مخملی تو را نشان 

به من گفت اگر سعی خودم را براي جلب رضایت عمو نور علی به کار نبرم . من داد و هوایی ام کرد
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راستش من هم دیگر از ان همه لجبازي و . م می آوردتمام عروسک را تکه تکه می کند و برای

برایم فرقی نمی کرد زن اسد بشوم یا نه؟ من که هیچ چیزي براي به دست . یکدندگی افتاده بودم

نه مالدار بودم و نه پدر و مادري داشتم که جهاز . آوردن یک شوهر خوب و مناسب نداشتم

که در ان دوره و میان طبقه هاي پایین جامعه  فقط زیبایی داشتم. چشمگیري برایم فراهم آورند

زن خوب باید هیکل فربه تنومندي داشته . روستایی ان روز هیچ مالك مناسبی محسوب نمی شد

باشد که هم بتواند از پس کارهاي سنگین خانه و کشاورزي و باغداري برآید و هم بتواند چندین شکم 

ن خوب زنی بود که پدر و مادر محترم و متشخصی یک ز! زایمان کند و به نسل شوهرش تداوم بخشد

داشته باشد و زمیندار باشد و تمام و کمال در خدمت خانه و شوهر فرزند باشد، اما من چه بودم؟ یک 

دختر الغر و ضعیف که به خاطر سوتغذیه شدید گونه هاي سرخ فامش به زردي گراییده بود و پاي 

دختري که هیچ ! چه بودم جز سربار خانواده عمویم. چشمان آبی و عروسکی اش سایه افتاده بود

پس چرا . وقت طعم داشتن پدر را نچشید و آدمها دستان پر سخاوت مادرش را هم از او گرفته بودند

بی خودي باید ناز می کردم؟ شاید ازدواج فرصتی براي خط پایان کشیدن به روي تمام بدبختی ها و 

یک شوهر عاشق می توانست مرا با وجود عقده هاي زیاد انا  شاید محبت و سخاوت. آوارگیهایم بود

  .کند و باعث شود تمام کمبودهاي زندگی ام را به دست فراموشی بسپارم

  

من با دیدن دوباره دایی جمال اختیار . یکی از همان روزها بود که سر و کله دایی جمال پیدا شد

چنان که سرم را روي سینه اش گذاشته بودم  هم. خودم را از دست دادم و تا دیدمش به گریه افتادم

  !دیدید من براي هیچ کس ارزشی نداشتم! دیدید همه شما مرا فراموش کردید: با گالیه و اشک گفتم

دایی جمال هم به گریه افتاد و در حالی که دستهایش را البه الي موهایم فرو می برد با صدایی که 

ایت نامه می نوشتم، دیدم جواب نامه هایم را نمی دهی من که بر: لحظه لحظه گرفته تر می شد گفت

  ....گفتم البد دوست نداري با ما ارتباط داشته باشی، گفتم البد آن قدر از من کینه به دل داري که

  !نامه نوشتی؟ کدوم نامه؟ پس چرا من ندیدم -

ان موهایش را در همان حال که تارهاي سپید می. نگاه شگفت زده اش را به نگاه متعجب من دوخت

  .نامه اي به دست من نرسید: گفتم. نگاه می کردم

چهره اش قدري در هم فرو رفت، ولی دیگر چیزي . آه خفیفی از میان دهان نیمه بازش زد بیرون

از دست همه ! اوه نازلی. فهمیدم عمونورعلی نامه هاي دایی جمال را از من پنهان کرده بود. نگفت

عمونور علی عصبانی بودم که مرا از خواندن نامه هاي دایی جمال  از دست. خسته و کالفه بودم

  چرا نباید به او اعتراض می کردم و از او دلیل این کارش را می پرسیدم؟. محروم کرده بود

  .چرا این همه لب فرو می بستم و به کسی چیزي نمی گفتم
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و خانه و زندگی مستقلی براي  ازدواج می کنم. دیگر دوران تو سري خودن من به سر رسیده... اما نه

  ....خودم دست و پا می کنم و آن وقت

  

  تو حاضري با اسد ازدواج کنی؟ -

چون . براي همین هم با دایی جمال برنگشتم. بله: نگاهی به چشمان مات عمونورعلی انداختم گفتم

  !می خواهم اینجا بمانم و با اسد ازدواج کنم

  .من باز با خودم لج کردم و زیر بار نرفتم. کرد با او بازگردمدایی جمال پیش از رفتن کلی خواهش 

تکیه . اما انگار نا نداشت. می خواست برخیزد و قدم بزند. عمونورعلی عصایش را توي دستش گرفت

نجمه براي پدرش آب آورد و نفیسه قرص . زد به پشتی و متفکر و خاموش سرش را چسباند به دیوار

از یک سال پیش می خواستم : لیوان و با لحن پر صالبت و محکمی گفتم آب را ریختم توي. هایش را

  .ولی خب، فرصت اظهار نظر به من داده نشد... زنش بشم

عمونورعلی اب را گرفت و تا ته سر . و افتاد توي لیوان اب. قطره اشی از کنار چشمهایم فرو غلتید

  .حاال اشک من توي معده اش چرخ می خورد. کشید

ه جان، البد می دانی ما رسم نداریم دخترهایمان جلوي بزرگترهایمان بگویند من می ببین سار -

از فامیل خودمان است، ولی می گویم به درد زندگی با . اسد لیاقت تو را ندارد. خواهم زن فالنی شوم

و نمی دانم یکه...مادرش، مهوش، را می گویم نمی گذارد آب خوش از گلویت پایین برود. تو نمی خورد

  چی شده که خواهان ازدواج با ان پسرك شده اي؟

اما دوست دارم برخالف رسوم شما کسی را . من عاشق اسد نیستم، حتی شاید از او متنفر هم باشم -

و نگفتم تنها به خاطر عروسکم است . که دست رد بر سینه اش زدید، به عنوان شوهرم انتخاب کنم

  .که تن به این ازدواج می دهم

هاج و واج به من نگاه می کرد، خودم هم باورم نمی شد بتوانم ان طور صریح و رك چشم  عمونورعلی

هم چنان که ماتش برده بود و هم چنان که . در چشمش بدوزم و با این کلمات آهنگین با او حرف بزنم

 صدایت را بیاور پایین، می ترسم دختر عموهایت بشنود و آنها: پلک نمی زد آهسته و به نجوا گفت

  .هم مثل تو علَم مقاومت بلند کنند

از اینکه او را د رمقابل خودم درمانده کرده بودم و از اینکه می دیدم در برابر من دستهایش را باال 

عمو نور علی مات و متحیر به خندیدن من نگاه می کرد و من با . گرفته خندیدم، آن هم از ته دل

  .ظه به لحظه اوج می گرفتم و به هیچ می رسیدمخنده هایی که از هر گریه اي تلخ تر بود لح

زن عمو انیس جهاز . این طوري شد که من طی یک مراسم ساده که خودم خواستم به خانه بخت رفتم

آبرومندي برایم تهیه کرد، حتی می خواست گردنبد یادگاري کوروش را هم بفروشد و براي من 
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نمی آمد یادگار به ان شنگی را براي خانه و راستش دلم . جهزیه بیشتري فراهم آورد که نگذاشتم

اسد در پوست خودش نمی گنجید وبه قول خودش زیباترین دختر عالم را به . زندگی اسد فدا کنم

همیشه از خودم می پرسیدم آیا یک فرد . به قول خودش من عروس رویاهایش بودم. حجله می بردم

  !معمولی هم می تواند رویایی داشته باشد؟

روزهاي اول، . در شوهر بدخلق و خوبم همان روزهاي اول زندگی سر ناسازگاري با من نهادمهوش، ما

من هم بدم نمی آمد مهوش توسط . اسد حسابی از من جانبداري می کرد و با مادرش گالویز می شد

و اسد تنبیه شود، از این رو هر روز کج خلقیهایش را با پیاز داغ اضافی براي اسد تعریف می کردم و ا

مادرش که از دست بدزبانیها و بدرفتاریهاي پسرش ذله شده بود . را علیه مادرش تحریک می کردم

الهی که خوش نبینی : مدام بر سینه اش می زد و می گفت. زبان به بد و بیراه و نفرین من می گشود

  .و من می خندیدم! الهی که بمیري زن! زن

تار زننده اش با ننه جان که می افتادم، دلم خنک می یاد رف. به طرز جنون باري قهقهه سر می دادم

به هر چیزي که مورد توجه من قرار می . اسد فوق العاده حسود بود. شد و احساس رضایت می کردم

گرفت حساس می شد، حتی به عالقه شدید من به تو تا حد جنون حسادت می کرد و هربار که از او 

به جانبی می گرفت و با ژست همیشگی اش آستینهایش را می خواستم تو را به من بدهد قیافه حق 

عروسک را به بدهم که تمام عشقت را به : می زد باال و بازوان ورزیده اش را مالش می داد و می گفت

  پایش بریزي و از یاد من بیفتی؟

ردم و گاهی گریه می ک. با هر لحنی که بلد بودم سعی کردم او را راضی کنم که تو را به من برگرداند

یک روز هم به او گفتم که علت اصلی ازدواج من با تو فقط پس گرفتن نازلی بود واال . گاهی التماس

این را که فهمید حسابی خونش به جونش آمد و . من هنوز از تو متنفرم ومی خواهم سر به تنت نباشد

  .عصبانی شد و به حالت قهر از خانه زد بیرون

باره تو زن اسد شده بودم، چون او را در انجام قولی که داده بود در من که با امید به دست آوردن دو

تردید می دیدم و حتی گاهی مطمئن می شدم که به ان پشت پا زده، کالفه می شدم و با صداي بلند 

. می گریستم و حتی گاهی بلند بلند به او بد و بیراه می گفتم و مادرش را بر عیله خودم می شوراندم

  .ه دهان می شدیم و تا زبان یاري می کرد به هم فحش و ناسزا شلیک می کردیمان وقت دهان ب

با انکه سن و سال زیادي نداشتم، اما احساس می کردم . من هیچ چیز از زندگی زناشویی نمی دانستم

فکر می کردم باید با . نباید مثل عروسکهاي دیگر مادرشوهرم، کت بسته تحت فرمان او قرار بگیرم

و دعوا و هر طور که هست مادر شوهرم را متوجه قدرت خودم کنم و وادارش کنم از من  زور و جنگ

  حساب ببرد و می خواستم کاري کنم او که چهار عروس با جان و دل در خدمتش بودند
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مادر شوهرم با همه . حضور مرا به عنوان یک عروس زبان تلخ و جسور در کنار خودش تحمل کند

و تنها من بودم که از همان ابتدا سهی کردم زندگی ام را به نحوي از انها عروسهایش زندگی می کرد 

خودم را از عروسهاي دیگر باالتر می دیدم، چون من فکر می کردم من کتابهایی خوانده ام . جدا کنم

من کتاب جنگ و صلح خوانده بودم، کتاب . که انها به عمرشان، حتی اسمشان را هم نشنیده بودند

تمام این کتابها را به اضافه چند کتاب دیگر زمانی خوانده بودم . و بلندیهاي بادگیر را غرور و تعصب

مطمئن بودم هیچ دختري در سن و سال من، دست کم در جامعه . که در ویالي آریایی ها بودم

روستایی ان زمان و در ان محدوده جغرافیایی، چنین کتابهایی را نخوانده است و این خودش یک 

سعی می کردم وقتی با انان حرف می زنم از کلمات سنگین . براي من به حساب می آمدامتیاز 

این غرور کاذب به حدي مرا گستاخ کرده . استفاده کنم که مطمئن بودم معنی اش را درك نمی کنند

همه از دست من به اسد . بود که حتی جلوي پدر شوهرم نیز می ایستادم و به رویش تیغ می کشیدم

شبها که اسد از صحرا برمی گشت با انتقاد شدید خانواده اش نسبت به بی تفاوتی . بودند عارض شده

او با لحن خواهش مندي از من می خواست دست از بچه . هاي او نسبت به رفتار من روبه رو می شد

این را و من هم هر باز که او . بازي ها و لجبازي هایم بردارم و بگذارم اب خوش از گلویشان پایین برود

من . هر وقت نازلی را به من پس دادي: می خواست چانه ام را می دادم باال و با لحن قاطعی می گفتم

  .هم از خر شیطان پایین می آیم

  !نمی دهم! نازلی را بهت نمی دهم: کالفه و عصبی بر کف دستش مشت می کوبید و می گفت

من هم از خر شیطون پایین بیا ! نده! نده: ممن هم به تقلید از او یک شب صدایم را بلند کردم و گفت

دوست ندارم با مادر عفریته ات درست رفتار کنم، دوست ندارم مثل عروس هاي دیگر وقتی ...نیستم

  ...دوست ندارم. پدرشوهرشان را می بینند قبض روح شوم

اسد تقدیم  یکهو احساس کردم از تمام رگهایم خون به دهانم فواره می زند، ان اولین مشتی بود که

پس از ان یک هفته با او قهر بودم و شبها جایم را برمی داشتم و می رفتم توي آغل می . من کرد

او تا صبح صد بار از اتاق بیرون می آمد و سر به اغل می زد و من هیچ اعتنایی به التماس ها . خوابیدم

  .و خواهشهایش نداشتم

ضمن اینکه رفتار مرا تایید نمی کردند . شدند چهار عروس دیگر گاهی از دست کارهاي من گیج می

هر خانه براي خودش رسمی دارد و همه باید از ان . می گفتند بی خودم دارم خودم را خسته می کنم

می گفتند خیلی زود خسته می شم و مجبور می شوم مثل انها لجام . تابع کند و تابع اکثریت

شا بنشینم که با چه شگرد پیش پا افتاده اي رامم می گسیخته غرورم را به دست انها بسپارم و به تما

  .کنند
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شما از ان : همگی را زنانی ترسو و بزدل و پست لقب می دادم و می گفتم. من به انان می خندیدم

عادت کردید حکم بشنوید و چشم و گوش . دسته زنهایی هستید که عادت کردید تو سري بخورید

  .مثل شما باشم بسته اطاعت کنید، اما من نمی توانم

روزها می گذشت و تا چشم برهم زدم دیدم یک سال از ازدواج من و اسد گذشت، یک سالی که هیچ 

یک سالی که . از معنا و مفهوم زناشویی و زندگی مشترك نفهمیدم و با هیچ خاطره خوشی آذین شد

ن در خانه، توي عروس هاي دیگر کار کردند و سر زمین عرق ریختند و نشا و جبین و درو کردند م

گاهی هم قصه . سایه نشستم و به حالشان تاسف خوردم و براي چزاندن مادرشوهرم طرحی نو ریختم

  .می نوشتم و ترانه و شعر می سرودم

پریوش تا مرا می دید پسر کوچکش را به سینه اش می . آن روزها خیلی به عمع سلیمه سر می زدم

عمه : یک روز با طعنه و کنایه بلند بلند گفتم. می رفت چسباند و قرولندکنان از این سو به ان سو

  !سلیمه، چون می دانم خار چشم خیلی ها هستم، دوست دارم مدام بهت سر بزنم

عمه سلیمه که بسان پیرزنی ناتوان شده بود و چرخ گردون او را حسابی چروکیده و مچاله کرده بود 

خواهی با انها دربیفتی؟ هر چه باشد تو داري با  تا کی می: نگاهی بی فروغ به چشمانم انداخت و گفت

  .من زندگی می کنی؟ مگر شوهرت را دوست نداري؟ پس باید کس و کارش را هم دوست داشته باشی

درست، ولی من که : پوزخند زدم و در حالی که به ظرف ترشی سیر توي انبار ناخنک می زدم گفتم

  .اسد را دوست ندارم، حتی ازش متنفر هستم

چه می گوي؟ : ت زده نگاهم کرد و در حالی که دنبال آثار شوخی در چهره ام می گشت گفتشگف

  پس چرا رودر روي عمویت ایستادي و خواهان ازدواج با اسد شدي؟

یعنی باید به او می گفتم به خاطر یک عروسک؟ به خاطر عروسکی که هنوز . شانه هایم را انداختم باال

  .برگرداند و تفرش را نسبت به خودش در دلم افزون تر کرده استاسد دلش نیامده ان را به من 

خیلی بد است : عمه سلیمه که شاهد سکوت من بود اهی کشید و با ترحم و شگفت نگاهم کرد و گفت

چون در ازدواج با اسد هدفی نداشتی پس هرگز نمی توانی . ادم هدفی در زندگی خودش نداشته باشد

  ...ي، وقتیمی گوییوقتی دوستش ندار. راضی باشی

اسد را ولش کن عمه جان، چه سیر ترشی شده، یادم باشد وقت رفتن یک پیاله از این ترشیها به  -

  .من بدهی

از خونسردي و بی خیالی من گیج شد و از اینکه می دید ترشی زیاد می خورم با کنجکاوي نگاهم 

وقتی این را فهمیدم ! حامله شده بوممن . کرد و با چند پرس و جوي تخصصی تششخیص نهایی را داد

می دانستم براي مادر شدن آمادگی الزم را ! خوشحال نبودم. یک روز تمام نشستم و گریه کردم

ندارم و بی تجربه و ناشی هستم، می دانستم بچه دار شدن چقدر مسولیت مرا سنگین می کند و 
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ود که من یک زن متال و متعهد هستم تازه باورم شده ب. باعث می شود پایبند ان زندگی مسخره شوم

  .و خیلی از اخالقها و کارهاي کودکانه را باید کنار بگذارم

یک . برعکس من اسد وقتی موضوع را فهمید کلی ذوق کرد و براي اولین بار به من یک هدیه داد

شحال من نه تنها خو. قواره پارچه ساتن که اصرار داشت خیاط با ان یک پیراهن بلند برایم بدوزد

  .نبودم، بلکه از اینکه مادر بچه اي می شدم که اسد پدرش بود به طرز جنون آمیزي عصبانی بودم

نه خودت : آن روز هدیه اش را که از لحاظ من یک پارچه مزخرف و بی ارزش بود به سرش زدم و گفتم

  .نرا می خواهم و نه این پارچه مسخره را، اگر راست می گویی عروسکم را به من برگردا

اسد که حسابی به غرور مردانه اش برخورده بود و رفتار من حسابی بر او گران آمده بود نگاه کینه 

ان قدر براي ان عروسک گریه کن تا ! عروسکت را پس نمی دهم: توزانه اي به چشمام انداخت گفت

  .بعد قهر کرد و رفت پیش مادرش. بمیري

انکه مجالی به او بدهم خیلی صریح و واضح به او من بی . همان شب پدرش امد که با من صحبت کند

پدر شوهرم حسابی از کوره در رفت و حتی . فهماندم که او هم از اسد متنفرم و هم از خانواده اش

جرات داري به روي من دست : من شجاعانه در مقابلش ایستادم و گفتم. نزدیک بود مرا کتک بزند

البد یادتون رفته من دختر کدام . را به خاك بندازد بلند کن تا با یک اشاره عمونورعلی ام تو

  .پدرم که فامیل خودتان بود و بهتر می دانید در مقابل کسی سر خم نمی کرد! شیرمردي هستم

پدرت به خاطر : ابروهاي پیوسته اش را تا روي چشمهایش پایین کشید و با نهایت خشم و غضب گفت

تو هم باید مواظب رفتارت باشی، چون دیگر داري کاسه . همین قد بازیهایش سر خودش را به باد داد

تا حاال فقط به خاطر دختر شهربانو بودي چشم برهم گذاشتم و ! صبر و تحمل مرا لبریز می کنی

چیزي بهت نگفتم، پس از این اگر بخواهی به این کج خلقیهایت ادامه بدهی، ناچارم مثل خودت رفتار 

  .کنم

یرون، وجود یخ کرده ام را به کنج اتاق رساندم و سرم را چسباندم به پدرشوهرم که از اتاق رفت ب

دلم نمی خواتس به حرفهاي پدر شوهرم فکر کنم، اما هر . افتاب شهریور داشت غروب می کرد. دیوار

  !دخترشهربانو! دختر شهربانو: بار ناخواسته در ضمیرم صداي خشن او پژواك می یافت

نگفت چون دختر کیکاوس هستی؟ کیکاوس که فامیلی  چرا! عجیب است، خیلی عجیب است

چرا این قدر خنگ ...آه...پس. خودشان است، اما مادرم چه؟ مطمئن بودم با مادرم هیچ نسبتی ندارند

  ...البد خواسته بگوید دختر کیکاوس، اما...البد...شده ام

این یک . می شدم  اخرین روزهاي تابستان می گذشت و من مادر. رفتم کنار پنجره اتاق گلی ام

  .حقیقت تلخ و کشنده بود
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دلم می خواست به جاي اینکه کودکی را در اغوش داشته باشم تو را داشته باشم نازلی، تو را بر سینه 

همانطور که . دوست نداشتم هیچ کودکی جاي تو را د راغوش من بگیرد. ام بفشارم، و نوازشت کنم

  .جاي مرا در راغوش مادرم کودك دیگري گرفت

تازه . تو باورت می شود؟ باورت می شود، روزي مادر شوم؟ اخر من هنوز خیلی بچه هستم! آه نازلی

چطور می . چطور با این حقیقت کنار بیایم؟ چطور؟ من اسد را نمی خواهم. چهارده سالم شده

ن اسد غلط کردم ز. من این بچه را نمی خواهم! توانستم بچه اش را دوست بدارم؟ اه خدایا مرا ببخش

  .شدم

  .شب شده بود و من هنوز در پستوي خانه با کابوس مادر شدن دست و پنجه نرم می کردم

حالم از .حوصله هیچکس را و هیچ چیز را نداشتم.شکمم روزبروز باالتر می آمد!یادش بخیر نازلی

می هر غروب تا از صحرا برمیگشت و گاوها را به آغل میفرستاد سراغ من .دیدن اسد بهم میخورد

داري حالم را بهم میزنی برو !چه بوي بدي میدهی:با نفرت و امتناع او را از خود میراندم و میگفتم.آمد

  .برو بیرون...بیرون

یک شب هاج و واج نگاهم کرد و از اینکه دید با آن همه ذوق و شوقی که براي دیدن من به خرج داده 

بی آنکه اعتراضی .وي خودش نیاوردچیزي جز نرفت و سردي عایدش نشده رنگ به رنگ شد و بر

بکند از در رفت بیرون با اب سرد تن و بدنش را شست و لباس عوض کرد و دور از چشمان مادرش 

عطر سوغاتی مشهد خاله پریوشش را به سر تا پایش خالی کرد و با اشتیاقی مضاعف از در کله چو 

او برگردانم و با لحن دلسرد کننده اي او را مقابل خودم دیدم بجاي خوشحالی و شعف روي از .آمد تو

  .حاال توي هی لباس و تیپ عوض کن.از خودت بدم می اید:گفتم

چرا از :در حالیکه سخت جلوي بروز عصبانتیش را میگرفت گفت.از کج خلقی من به تنگ آمده بود

  ...من متنفري؟چه هیزم تري بهت فروختم که

براي اینکه خیلی :پر گالیه میدوختم گفتم وسط حرفش پریدم و در حالیکه چشم در آن چشمان

براي همین هم دلم !ولی تو زدي زیرش.بمن قول دادي عروسکم را بمن برگردانی!پست و نامردي

  .هیچوقت با تو صاف نمیشود

رفت لب پنجره نشست و چند لحظه بر و بر نگاهم کرد .چشمان ریزش حالت تمسخر بخود گرفت

هم باور نداشتم این مرد شوهر من است و بدتر از همه اینکه  هنوز.منهم صاف زل زدم توي صورتش.

  .پدر بچه منهم محسوب میشود

خجالت نمیکشی هنوز حرف نازلی را به میان می آوري؟تو داري مادر میشوي ندیدم مادري چشمش -

  !دنبال عروسک باشد راستی مسخره است

  .نی کاري میکنم بچه ات سقط شودمن این بچه را نمیخواهم اگر عروسک را برنگردا!مسخره خودتی-
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تو :صدایش مثل نعره یک خروش لرزه بر تنم افکند گفت.چشم غره اي رفت و از جایش پرید پایین

باور کن بالیی سر بچه بیاوري میبندمت به درخت و میگذارم تا از .غلط میکنی به قبر پدرت خندیدي

  ...پدرسوخته...تشنگی و گرسنگی تلف شوي

چرا به پدرم :همچنان که با نفرت نگاهش میکردم با بغض گفتم.مرا شستشو داد گریه چشمان غمزده

از ...برو گمشو...من پدرم را ندیدم این خیلی بیشرفی است که به مرده من رحم نمیکنی!فحش میدهی

  .این خانه برو بیرون برو ور دل مادرت که االن گوشهایش را چسبانده به پنجره و دارد فضولی میکند

از شدت عصبانیت سیاه و کبود شده بود همانطور که بطرف در میرفت و تیر خورده و زخمی لبهایش 

همان ...مادرم هر چه بد باشد از مادر لکاته تو که بهتر است:نگاهم میکرد با لحن نیشداري گفت

  .مادري که تو را گذاشت و رفت دنبال کیف خودش

دلم را رنجانده مستانه خنده اي کرد و دلم را وقتی دید با عتاب نگاهش میکنم وقتی دید تا چه حد 

  .سرم را چسباندم به بالش و هاي هاي گریه کردم.بیشتر بدرد آورد و از در رفت بیرون

خوب :از بیرون صداي مادرش به گوش میرسید که با لحن فاتح و رضایتمندي خطاب به پسرش گفت

  .علیه من میشوراند دختره آنقدر پرورست که همه را. چزاندیش دلم را خنک کردي

کجا میروي بیا وقت شام خوردن است بیا که امشب خورشت :اسد جوانی نداد مادرش دوباره گفت

بیا ...گفتم اسد عاشق فسنجان است...پدرت صبحی بوقلمون کشت.فسنجان درست کرده ام

  ...بیا...پسرم

ه اتاقم سرك کشید و آن شب عطر خوش فسنجان از پنجره کور کله چو ب.و از پنجره دیدم اسد رفت

  .کسی نگفت زن حامله اي در تاریکی اتاقش نشسته و هوس فسنجان بر دلش چنگ میزند

  چطوري عمو جان با زندگی ات خوش هستی یا نه؟-

گفتم عمونورعلی پس از یکسال آمده دیدنم خوب .اما دلم نیامد!دلم میخواست میگفتم نه عموجان

  .زندگی زناشویی خودم کنمنیست ناراحتش کنم و او را درگیر 

الحمد اهللا :عصیاش را از دستش گرفتم و د رحالیکه با گشاده رویی او را به داخل دعوت میکردم گفتم

  !چه عجب یادي از ما کردي؟.میگذرد!عموجان

منهم دویدم طرف سماور زغالی که همیشه فراهم .عموجان لم داد به پشتی و پاهایش را دراز کرد

  .ري کاري جز چاي نوشیدن نداشتمدر اوقات بیکا.بود

دیدم تو دیر سراغ ما می ایی گفتم شاید از دست ما دلگیري آمدم ببینم دختر قشنگم از دست -

  ...عموي پیرش چه دلتنگی اي دارد که

اي بابا عموجان چرا باید از دست شمادلگیر باشم؟شما بوي پدرم :با خنده پریدم وسط حرفش و گفتم

  .و بغض کردم!را میدهی
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چهره اش کمی درهم فرو رفت اما .عموجان زیر لب خدا بیامرزي گفت و به اطراف اتاقم نظر انداخت

تو که دختر بودي خیلی تمیز و شسته و رفته بودي یادم است :محض حفظ آبرو خنده اي کرد و گفت

ی بریز و بپاشهاي نفیسه و نجمه را هم تو جمع و جور میکردي چی شده که حاال به خانه و زندگ

  خودت نمیرسی و این قدر شلخته شدي؟

پیراهن چرك .گوشه به گوشه اتاق را که نگاه میکردي چیزي افتاده بود.عمونورعلی راست میگفت

وسط اتاق هم کاسه و .اسد روي طاقچه بود لحاف و تشکم جمع کرده و نکرده کنج اتاق رها شده بود

شرمم آمد بگویم .ی سرم را انداختم پایینبا شرمندگ.قابلمه شام شب قبل به حال خود رها شده بود

خجالت .چون اسد را نمیخواهم دست و دلم بکار نمیرود تا سر و سامانی به خانه و زندگیش بدهم

دیر بیدار شدم :رنگ به رنگ شدم و با لکنت گفتم.کشیدم بگویم همین هم از سر اسد زیادي است

  .عموجان االن همه را جمع و جور میکنم

بنشین دخترم بعد که من :هنوز ته مانده اي از همان خنده گوشه لبش بود گفت.االدستش را برد ب

رفتم میتوانی دستی به سر و گوش خانه بکشی حاال باید با عمویت اختالط کنی و حسابی او را از 

  .دلتنگی در بیاوري

تار مرا زیر نظر عمونورعلی با دقت تمام رف.بعد یادم آمد که چاي بریزم.این پا و آن پا کردم و نشستم

دوباره چاي ریختم .عمونور علی خندید.دستپاچه شدم براي همین هم چاي ریخت تو نعلبکی .داشت

و فکر کردم االن عمو نورعلی توي دلش مرا دست می اندازد و میگوید چه دختر دست و پا چلفتی اي 

  .هستم

چرا خودت را !شده دخترچی :عمو نور علی نگاهش بمن بود پرسید.سینی چاي را گذاشتم مقابلش 

اینجا بهم ریخته است هیچطوري نیست منکه میدانم تو دختر ...بابا جان منکه غریبه نیستم.گم کردي

  .کدبانو و با سلیقه اي هستی حاال اگر بخواهی اینطوري رنگ به رنگ شوي پا میشوم ومیروم

  .بخورید تا سرد نشدهناراحت نشوید عموجان چشم حاال چایتان را ...نه...نه:هول شدم و گفتم

  .عمونورعلی نصف چاي را ریخت توي نعلبکی و هورت بلندي کشید و باعث شد که افکارم بهم بریزد

  .خوب عموجان خبرهاي تازه چه دارید؟شنیدم نجمه هم به سالمتی نامزد کرده-

خدا را ...بله:عموجان نصف دیگر چاي را خالی کرد توي نعلبکی هنوز هورت نکشیده گفت

و دوباره چاي را هورت .کار و بارش بد نیست.نامزدش را میشناسی رحمت پسر نوکر ارباب!شکر

یعنی نجمه زن پسر نوکر ارباب میشود همان ارباب که قاتل پدرم بود از عمو !من رفتم توي فکر.کشید

  .نورعلی انتظار نداشتم

زمینشان را پس گرفتند  یعنی تمام ده.شکر خدا بعد از تصویب اصالحات ارباب زمینمان را پس داد-

  .از امسال دوباره زمین خودمان را شخم میزنیم و به کوري چشم دشمن براي خودمان کشت میکنیم
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چه خوب که زمینتان را پس گرفتید خیلی :منهم چیزهایی راجع به اصالحات شنیده بودم گفتم

  .خوشحال شدم

نگاهش بمن بود و .دیگر چاي نمیخواهدعمونورعلی استکان خالی را توي نعلبکی خواباند و این یعنی 

هنوز فکر میکردم چرا عمو نورعلی دخترش را به نوچه ارباب داده ؟همیشه فکر .من نگاهم بزمین

  ...میکردم او خیلی با غیرت و متعصب است و 

  خوب تعریف کن ببینم اسد تو را دوست دارد یا نه؟-

خوشبختم یا خیر؟او که غیرت ندارد فکر  به عمو چه که اسد مرا دوست دارد یا نه؟یا من با اسد

  ...ولی...میکردم مثل پدرم آزادمرد است

  .دوست دارد عمو جان من و او هیچ مشکلی با هم نداریم-

  .این حالت را دوست نداشتم چون چهره خشن و عصبی جلوه میکرد.ابروانش رفتند توي هم

  !یعنی پس اسد بیخودي آمده و به رفتار تو عارض شده-

ده نگاهش کردم تازه فهمیدم عمو فقط نیامده بمن سر بزند اسد رفته و از من شکایت بهت ز

  چه گفته؟:سرخ شدم و با لحن متفاوتی گفتم...یک اسدي بسازم.کرده

فقط گفت از وقتی ابستن شده اي رفتارت خیلی عوض !هیچی:در حالیکه زانوانش را میمالید گفت

  .شده و او را از خودت میرانی

با چه جراتی رفته از دست من !بیشعور احمق.داختم پایین و با حرص دور لبم را جویدمسرم را ان

  .عارض شده حالش را جا می آورم

ببین دخترم من نیامدم اینجا تو را نصیحت کنم چون میدانم تو دختر عاقل و فهمیده اي هستی و -

تو با شریک زندگیت  بیشتر از سن و سالت درك میکنی فقط پدرانه بگویم که این طرز برخورد

  ...اسد تو را دوست دارد خودش این را بمن گفته پس هیچ درست نیست که.درست نیست

ببین عموجان اسد هر شکري خورده نوش جانش منکه نمیتوانم همیشه رفتار خوبی از خودم نشان -

  .اسد گاهی بیش از حد متوقع میشود...بدهم

یکی از پاهایم خواب رفته .شد و لبهایش را دوخت بهماز اینکه پریدم وسط حرفش کمی رنگ به رنگ 

عمونورعلی به سرفه افتاد و عفونت گلویش را به سر و صداي زیاد و ناخوشایندي .بود و گز گز میکرد

معلوم نیست چه .دستی دستی داري زندگی ات را از هم میپاشی:بعد چشم دوخت به من و گفت.بلعید

سد به درد تو نمیخورد لج کردي و گفتی میخواهمش حاال که آنوقت گفتیم ا.از زندگی ات میخواهی

کمی با خودت بنشین و فکر کن زنگی !میگوییم مرد خوبی است معلوم نیست براي چه باز لج کردي

تو باید بخاطر بچه کوتاه بیایی حتی اگر .همیشه باید دست و منطقی رفتار کرد.لج و لجبازي برنمیدارد

هر دویتان باید بخاطر آن طفل معصوم با بد و .میخوري و نه اسد بدرد تو فهمیده باشی نه تو بدرد اسد
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یک نگاه به خودت بینداز از درد نداشتن پدر به این .خوب هم بسازید بچه هم پدر میخواهد هم مادر

اگر اینطور .حاال خیال داري یک بچه دیگر مثل خودت از همه چیز محروم شود.حال و روز افتاده اي

  .اصال کبریت بگیر و این زندگی را به اتش بکش...وست داري عمل کناست هر طور د

گیج و مات بر خطوط بافته شده جاجیم زیر پایم خیره شدم و به حرفهاي تند و صریح عموجان 

حاال هم بیاد نمی آورم کی با من .بقدري رفتم توي فکر که نفهمیدم چه گفت و کی رفت.اندیشیدم 

  .خداحافظی کرد

داشتم بچگی میکردم داشتم ساراي دیگري را به جامعه بیرحم خودم تحویل .میگفتعموجان راست 

چه ظلم بزرگی که از ..میدادم داشتم در حق کودکی که به زودي چشم به جهان میگشود ظلم میکردم

افتاده بودم روي دنده .عموجان راست میگفت!لعنت به من!نعمت داشتن پدر یا مادر محروم شود آخ

یکردم با اسد لجبازي میکنم ولی بعد فهمیدم با خودم لج کرده ام با خودم قابل ترحم اول گمان م.لج

  .و دلسوزي بودم

تازه یادم افتاد بی پدري بد دردي .یاد دربه دریهایم افتادم.یاد بدبختیهایم افتادم!گریه میکردم نازلی

یاد ننه جان .ل و خسته امتازه یادم افتاد چه بیچاره و مظلومم چه سوته د.است و بی مادري بد داغی

یادم افتاد یکروز هر دو از شدت .افتادم چه روزهاي سختی را همراه با تنگدستی با هم گذراندیم

بعد که دید من از زور گرسنگی دچار دل .مثل همیشه اب گذاشته بود روي آتش.گرسنگی نا نداشتیم

تا تقاضاي یک مقدار ارد  درد شده ام رفت سراغ مادر گلنسا سرخ و سفید شد و کلی عرق ریخت

  .دروغ مصلحت آمیزي گفت تا خوش را کوچک نکند.کرد

میخواهم خمیر کنم و سوراخ ته دیگ مسی را .یک مقدار خیلی کم میخواهم:به مادر گلنسا گفت

  .بگیرم

  .آخر آنوقتها با خمیر سوراخ دیگها را میبستند

ننه جان رنگ به رنگ شد و با .اله مسیمادر گلنسا بیشتر از حد انتظار ننه جان ارد ریخت توي پی

اینهمه ارد میخواهم چکار گفتم یک مقدار خیلی کم .خیلی زیاده همسایه:شرمندگی گفت

  .یکی دو قاشق کافی است.میخواهم

مادر گلنسا که زن تیز و زیرکی بود گویی حدس زده بود ننه جان براي اینکه خودش را حقیر نکند 

اینطور که بعدها خودش به گلنسا و .ا زور پیاله ارد را به دستش دادسوراخ ته دیگ را بهانه کرده ب

چند نفر از همسایه هاي دیگر گفت گوشه اي خودش را پنهان میکند تا ببیند ننه جان چه نقشه اي 

منهم که از درد معده به خود میپیچیدم بروي .ننه جان خوشحال میدوید بطرف من.در سرش است

گ کوچکتري میگذارد روي آتش پیاز را با کمی روغن سرخ کرد بعد دو ننه جان دی.خود نمی آوردم

سه قاشق ارد تفت داد و نمک و ادویه هم اضافه کرد و کمی اب جوش ریخت توي دیگ چند قل که 
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بیچاره از بس که گرسنگی .زد با قاشق چوبی یک پیاله براي من ریخت و یک پیاله براي خودش

ده و بیمزه را که در آن لحظه براي هر دوي ما بهترین غذها کشیده بود قاشق قاشق آن غذاي سا

  .محسوب میشد همانطور داغ و سوزنده بر دهان میبرد و به معده بیچاره اش میفرستاد

آخ ننه .گلنسا میگفت مادرش وقتی برمیگردد کلی براي تو و بزرگ منشی ننه جان گریه کرده

بابت منکه پدر نداشتم و مادرم مرا به امان خدا .ننه جان بیچاره چه سختیهایی بابت من کشید!جان

چرا داشتم با زندگی خودم بازي .عموجان راست میگفت...ول کرد و رفت زن یک مرد دیگر شد

میکردم ؟آنوقتها دایی خوبی داشتم که کمی از محبتهاي مورد نیازم را جبران میکرد ننه خوبی 

شکم مرا به هر طریقی بود پر میکرد اما این  داشتم که خودش شبها گرسنه سر بر بالین میگذاشت و

چطور دلم می اید در حق او اینگونه ظلم .طفل بیگناه چه؟نه دایی دارد و نه ننه و نه هیچکس دیگر

آه عموجان خوب شد چشم مرا به حقیقت باز ...کنم و او را از نعمت داشتن پدر و مادر محروم کنم

  .بچه بی گناهم را از خودم بدبخت تر میکردم کردي داشتم بچگی میکردم داشتم دستی دستی

سرم را .یاد ننه جان و تنگدستیهایش که میافتادم چشمان منهم بارانی میشد.باران گرفته بود

  .باز هم گریه کردم!بیچاره ننه جان.چسباندم به شیشه

اسد از . آمدبعد از اینکه دوران بارداري سختی را پشت سر گذاشتم پسرم به دنیا ! یادش به خیر نازلی

خوشحالی روي پا بند نبود و مادرش با وجود رفتارهاي من و کینه ورزیهاي خودش، مدام اسپند دود 

البد نمی دانی جیکو یعنی چه؟ مادر شوهرم و . می کرد و تا بچه به گریه می افتاد جیکو می کرد

ند جلوي خودشان و یک پیاله اب می گذاشت. بیشتر از بزرگ ترهاي خانواده به جیکو معتقد بودند

اسم تک تک افرادي را که ممکن بود به بچه چشم زده باشند زیر لب می بردند و بعد زغال برافروخته 

هر نامی که زغالش با جلز و ولز بیشتر توي اب می افتاد، یعنی او چشم . اي را پرت می کردند توي اب

اکثر مواقع . توي صورتش می ریختند بعد مقدار کمی از همان آب را به برخورد بچه می دادند و. زده

سر تخته بشورن، چشمان فروه چقدر شور : که صداي جلز و ولز بلند می شد مادر شوهرم داد می زد

  .است، الهی که بترکد

مادر شوهرم خیلی . زن قادر، برادر شوهر بزرگم که بچه دار نمی شد. فروه جاري بیچاره ام بود

گاهی معجزه جیکو تا حدي پیش می رفت . د، اما او زیر بار نرفتدسیسه چید تا قادر زن دیگري بگیر

من با حرص می گفتم که این خرافات . که پسرم همان دم گریه اش قطع می شد و به خواب می رفت

  .هیچ ریشه علمی ندارد و فقط یک تلقین پوچ بی ریشه است

رسم بود پدر شوهر و مادر آن وقتها . خیلی دلم می خواست اسم پسرم را بذارم کیکاوس، ولی نشد

من که حسابی از خر شیطان . شوهر و پدر پدر شوهر و مادر مادرشوهر اگر زنده بودند اسم بگذارند
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امده بودم پایین و به هیچ عنوان با کسی لج و لجبازي نمی کردم و فقط حرف شنوي داشتم اختیار 

  .رگزینندتام و تمام را دادم به بزرگ ترها تا هر اسمی که می پسندند ب

چه فرقی . اسد راضی بود و من بی تفاوت. اسم پدر خودش بود. پدرشوهرم اسم پسرم را گذاشت صابر

روزي که پسرم . می کرد اسمش را چه بگذارند، مهم این بود که زیر سایه پدر و مادرش بزرگ می شد

پدر و مادرش بهره مند به دنیا امد قسم خوردم تا پاي جانم به زندگی ام پایبند باشم تا او از وجود 

  .شود و مثل خودم عقده بی پدر و مادري ته دلش را چرکین نکند

بیشتر از همه اسد که باور نمی کرد من همان ساراي کله . همه از تغییر رفتار من شگفت زده بودند

از اینکه می دید اراده اش بر اراده من می چربد و حرفش روي حرف من . شق و جنگجوي قبل باشم

گاهی چنان به من امر و نهی می کرد که خودم هم یادم می رفت که . خوشحال و راضی بوداست 

. مادرش دن خیلی زود از من موجودي شکننده و مظلوم ساخت. روزي دمار از روزگارش درمی آوردم

یک موجود تو سري خور و ضعیف که حتی خواهر شوهر هاي کوچک تر هم به من دستور می دادند و 

پس از دو سال مستقل زندگی کردم مرا هم سر سفره خودش نشاند، مثل عروس هاي  مادر شوهرم

حتی گاهی شدت عمل بیشتري خرج می داد و به من حکم می کرد و اگر از خود سستی . دیگرش

این ماهیت ! نشان می دادم به بدترین شکل ممکن و با تلخ ترین لحن مقابل دیگران مالمتم می کرد

اینکه می گویم ساختگی، . ی من بود، مثل ماهیت زندگی اکثر زنهاي ان وقتجدید و ساختگی زندگ

خودم خواستم که موجودي شوم آرام و قابل حکم رانی، چون بچه ام را دوست . راست گفته ام

داشتم، بچه اي که پیش از به دنیا آمدنش کوچک نرین عالقه اي به او نداشتم و ذره اي نسبت به او 

من مادر شده بودم و مادر شدن یعنی سوختن و ساختن با تمام خوب و . ردماحساس مسولیت نمی ک

مشکالت بچه . یعنی فنا شدن به پاي بچه اي که داشتن یک زندگی خوب حق مسلمش بود. بد زندگی

کپه کپه کهنه و لباس بچه را توي اب سرد چشمه می . کسی کمکم نمی کرد. داري یکی دو تا نبودند

سر سفره مادر شوهرم، ان قدر غذا به . خ و سست توي افتاي پهن می کردمشستم و با دستهاي کر

صابر سیر که نمی شد به گریه می افتاد و . من نمی رسید که سیر شوم و پستانهایم پر شیر شوند

ساعتها در گهواره چوبی تابش می دادم که . چنان زمین و زمان را بهم می رساند ه عاصی ام می کرد

مادر شوهرم با توپ و تشر . ه این جور مواقع محکوم می شدم که از زیر کار دررفته امتاز. بلکه بخوابد

خوب بلدي از زیر کار دربري، پاشو با : می آمد مقابلم می ایستاد و دست به کمر می زد و می گفت

  .عروسهاي دیگر توي باغ پرتقال بچین

بدجوري بی قراري می کند، وقتی  صابر: هم چنان که گهواره را می تاباندم با لحن معصومی گفتم

  .خواباندمش چشم



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

211

اسد می امد و چند لگد به . عصبانی و قرولندکنان می رفت سراغ اسد و او را به جان من می انداخت

بعد هم براي اینکه لج من را دربیاورد فروه را از کار . پهلویم می زد و کشان کشان مرا می برد توي باغ

من گریه می کردم و می دانستم چاره اي جز . ات سراغ صابر برودمعاف می کرد و از او می خوس

من که ان روزها دست به . خودم این گونه خواسته بودم و باید تاب می آوردم. تحمل و بردباري ندارم

از شیر دوشیدن گاوها گرفته تا . سیاه نمی زدم حاال دیگر باید بیشتر کارها را باید انجام می دادم

کم کم . و و دوز و شستن و رفتن و به ترتیب نشا و وجین و کسو بر عهده من بود پخت و پز و دوخت

با وجود همه این کارهایی که انجام می دادم و از صبح . همه عادت کردند تمام کاهرا را من انجام بدهم

 تا شب سرم گرم کار بود و بچه ام تو دست این و ان و بیشتر از همه فروه تاب می خورد، همه از من

  .بیشتر از همه مادرشوهرم که همیشه خدا جلوي همه مرا می چزاند. طلبکار بودند

  این چه وضع رخت شستن است، چرا این لکه ها را پاك نکردي؟: یک روز گفت

  .ان لکه پاك نمی شود زن عمو: در حالی که برنج پاك می کردم گفتم

  .کردند به این نام صدایش می زدممن هم مثل عروسهاي دیگر که نمی دانم چرا زن عمو خطابش می 

  ...یعنی چه اك نمی شود؟ بگو زورم نرسید بسابم -

لکه : از ته دل از اینکه اینگونه سر من داد می کشید از خودم بدم می آمد، اما باز کوتاه امدم و گفتم

  .این قدر که دست هایم پوست انداخت. گردو پاك نمی شود زن عمو، به خدا کلی سابیدمش

تو غلط می : کمر زد و چشمانش را گرد کرد ابروان باریکش را کشید روي چشمهایش و گفت دست به

بس که جان نداري و الغر و مردنی هستی زورت نمی رسد، مثل عمه پدرشگت نفله اي، اسد هم ! کنی

 نمی...تو همان بهتر که خانه این و ان کلفتی کنی...باید سر تو هوو بیارود، یک هویی چاق و تنومند

  .نه لیاقتش را داري و نه عرضه اش را... توانی زن خانه اسد باشی

  .حسابی گرسنه است ساره جان: همان موقع فروه صابر را که گریه می کرد به طرف من اورد و گفت

الزم نیست صابر پستان : تا خواستم صابر را اغوش بگیرم، مادر شوهرم با تشر رو به هر دویمان گفت

هم پستانش پر شیر است و هم شیرش . ا مک بزند، ببرش بده دست سوسنهاي خشک این نفله ر

  .بچه بخورد جان بگیرد. بحر دارد

از اینکه می دیدم مادر بچه من . چشمانم خیس از اشک شد. فروه صار را دوباره در اغوش کشید

دوباره  فروه که بچه را برد مادرشوهرم رو به من. هستم و کس دیگري باید شیرش بدهد ناراحت شدم

یا اینکه شلخته بازیهات را تمام می کنی یا می نشینم زیر پاي اسد که زن : خنجر کشید و گفت

و رفت که پیراهن لکه دار نشان همه بدهد و بگوید چه عروس بی عرضه اي . تمام...دیگري بگیرد

  .هستم که از پس شستن لباسهایم برنمی آیم
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که داشت از پشتان زن عموي تازه فارغ شده اش شیر دلم با وجود تمام زخم هایش پیش صابر بود 

  .می خورد و یاد مادر بیچاره اش نبود که خودش را به خاطر او تا این حد خوار و حقیر کرده بود

اسد که امد، مادر شوهرم او را به گوشه اي کشید و تا انجا که می توانست گوشش را پر می کرد تا 

دو گوش اسد قرمز و داغ بود و بی انکه یک کلمه با من حرف  جایی که وقتی به سراغ من می آمد هر

من که نمی دانستم به کدام جرم این گوونه مورد ضرب و شتم قرار . بزند مرا به باد کتک می گرفت

دیدي ! اخ امان از بی کس و کاري نازلی جان. می گیرم گریه می کردم و مثل سگ زوزه می کشیدم

، دیدي چطور از زبونی و صبوري من سواستفاده کردند و تا جایی چطور خودم را پست و حقیر کردم

. که می شد جلوي همه تحقیرم می کردند و با انواع و اقسام شکنجه ها ي روحی زجرم می دادند

خواهر شوهرهایم که مثل . دیگر کار به جایی رسیده بود که از کوچک و بزرگ فحش می شنیدم

گفتند و جاریهایم که یک روز از من حساب می بردند دیگر  خوردن اب، به پدر و مادرم ناسزا می

در این میان بیشترین ظلم را اسد توسط مادرش در حق من روا می . برایم تره هم خورد نمی کردند

  .داشت

صابر که حرف زدن بلد شد یادش دادند به من بگوید پدر سوخته، هر کاري کردم نتوانستم یادش بهم 

برادربزرگم از . ادر صدایم زند، همیشه فروه را مادر خطاب می کردصابر م. حرف بهتري بزند

مادر به قربانت عزیز : سرخوشی لپهایش را می لیسید و فروه او را بر سینه اش می فشرد و می گفت

  .دلم

. می گفتم من به درك بادي به فکر صابر اشم. من همه را به چشم می دیدم و دم برنمی آوردم

نکند اسد گول . نکند از کوره در بروم و کار دست خودم بدهم. فراهم کنمخوشبختی او را باید 

. حرفهاي مادرش را بخورد و زن دیگري اختیار کند و ان وقت پسرم سایه زن بابا روي سرش بیفتد

و . به اینها که فکر می کردم بدبخت تر می شدم! اخ نازلی! همان طور که سایه ناپدري سر من افتاد

با این همه انها راضی نبودند و مدام قر می زدند و طعنه و کنایه . ه انها می خواستندهمانی می شدم ک

  .تحویلم می دادند

این طور که بعدها از اسد شیندم او عاشق مادرم بوده و به . پدر شوهرم دست کمی از بقیه نداشت

ی انکه هیچ گاهی از روي حرص و نفرت، ب. قولی زخم عشق مادرم هنوز ته دلش را صیقل می داد

  .دلیلی داشته باشد به مادرم ناسزار می گفت و با بدترین لحن ممکن از او به بدي یاد می کرد

دختري که بسیاري از حسرتها و عقده ها ته . رفته رفته دختري غمگین و گوشه گیر تبدیل شدم

  .دلش را گرفته بود و بنابر مقتضیات زمان همه را نادیده می گرفت و دم برنمی آورد

اسد هر صبح که می رفت به خواهرهایش می سپرد یک دم راحتم نگذارند و حواسشان باشد که من 

هر چه فکر می کرد هیچ دلیل منطقی براي این رفتار مضحک و بی . زاید اوقاتم را با صابر نگذرانم
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دم زمانی که صابر چند دندان شیري باالیی و پایینی را پر کرد احساس کر. اساس پیدا نمی کردم

. مادر شوهرم نق می زد که باید مواظب می بودم و به این زودي باردار نیم شدم. دوباره باردار شده ام

از طرفی خودم به هیچ وجه امادگی نداشتم . او نگران خرج و هزینه نگهداري یک بچه دیگر بود

هم گوش پذیراي بچه دیگري باشم هب ناچار می بایست سرزنشهاي اطرافیان و به خصوص اسد را 

  .می دادم و جیکم درنمی آمد

مرگ عمونورعلی بسان . ماههاي اول بارداري ام بود که عمونورعلی طی یک بیماري شدید درگذشت

تا . یک ضربه کاري بر روحیه شکننده و ظریف من فرود امد و بیش از پیش رنجور و افسرده ام کرد

می کردم و به جایی نامعلوم خیره می  جایی که گرفتار افسردگی شدیدي شدم و ساعتها گوشه اي کز

فکر می کردم تنها پشتیبانم را براي همیشه . احساس می کردم دوباره پدرم را از دست داده ام. ماندم

تنها کسی که اسد از او حساب می برد و گاهی از ترس او رفتار بهتري با من . به خاك سپرده ام

چطور . رعلی تنها کس من بود، تنها تکیه گاه من بودعمونو. این حق من نبود! اه خداي مهربان. داشت

دلت آمد مرا براي این عزیز از دست رفته سیاهپوش کنی؟ خودت که می دانستی این روزها مثل 

کبوتري بی اشیانه و بی ناه بر با بی کسی ام فروغلتیده بودم، پس دیگر این داغ جگر سوز چه بود که 

تاوان نداشتن پدر را خودت . اوان کدامین گناه را پس می دهممرا به ان دچار کردي؟ خودت بگ من ت

نمی دانی چقدر سخت و ! نازلی....آه...از من گرفتی؟ تاوان بی مادري که ان هم تقصیر من نبود

. دردناك است که یکهو آدم خودش را در برهوتی خشک و خالی تنها و بی یار و یاور احساس کند

دوباره کینه . روزي چند هزار بار از خدا ارزوي مرگ می کردم. تنمی دانی آن روزها چه بر من گذش

دوباره فکر کردم اگر ارباب پدرم را نمی کشت حال این گونه . دیرینه ارباب ته دلم قل زد و سرباز کرد

اه خدایا، تقاص مرا از . غریب و ماتم زده در الك بی کسی و تنهایی فرو نمی رفتم و اشک نمی ریختم

از تو می خواهم نسلش را . جوري نابودش کن که انگار یک کفتار پیر از بین رفت. ارباب بگیر

آه . ناخواسته به یاد انوش افتادم. یک احساس کهنه ناشناس گوشه قلبم گزگز می کرد. بخشکانی

خیلی سخت بود که خدا بخواهم انوش را از غضب خودش حفظ کند، ولی من این را از خدا ! نازلی

م، شاید گاها بزرگی مرتکب شده بودم، اما به راستی هیچ دلم نمی خواست انوش هم نمی دان. خواستم

  .طعم خشم خداوند شود

روزهایی که هر . روزهایی که با گریه من خیس می خورد و سبز نمی شد! روزهاي سختی بود نزالی

مه از دست بیشتر از ه. دلم بدجوري گرفته بود. ثانیه اش با اه من اتش می گرفت و خاکستر می ش

این از بخت شوم من است ك همیشه باید میان بحبوحه اندوه و حسرت . خودم خسته و دلسرد بودم

فکر می کردم چون خدا مرا دوست ندارد این گونه در منجالب بی کسی و بی . و درد محصور باشم

  .اما هرگز نفهمیدم چرا خدا مرا دوست ندارد. پناهی به حال خویش رهایم کرده است
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مجبور . من ساعتها از دردکمر و پهلوهایم می نالیدم و کسی اعتنایی بدان نمی کرد. ع کسو بودموق

ابراهیم، برادرشوهر بزرگم، که بسیار خشن و . بودم مثل سایر عروسها دوشادوش کسو جمع کنیم

شم مبادا دور از چ. عصبانی بود چهارچشمی مرا می پایید که لحظه اي از جمع کردن شالی بازنایستم

برایش مهم نبود من یک زن باردار هستم و نمی توانم مثل زنهاي دیگر کیه کیه . او خستگی درگنم

چیزي که براي ابراهیم حائز اهمین بود جمع . شالی را بر اشنه هایم بگذارم و از زمین بیرون ببرم

  .شدن شالی با سرعت هر چه تمام تر بود که مبادا باران بگیرد و انها خیس شوند

خواهر شوهرهایم بی . گاهی از زور کمردرد مثل سگ زوزه می کشیدم. روز دم کردم ابري بود یک 

کم کم از شدت خستگی و فشار روحی و روانی داشتم نقش بر . تفاوت شالیها را بر دوش می کشیدند

برو : زمین می شدم که سوسن جاري دومم به دادم رسید و دور از چشمان همه سر در گوش من گفت

  .من سهم تو را جمع می کنم، حالت که جا آمد برگرد و به کارت برس. استراحت کنکمی 

. عاقبت یک نفر پیدا شد که دلش به حال من سوخت. نگاهی از سر تشکر به سویش روانه کردم

نشستم روي تخته سنگی و چشمان پریشانم را . آهسته و نفس بریده خودم را از زمین کشیدم بیرون

براي لحظه اي فراموشم . دم را براي چند لحظه به دستان مهربان خواب سپردمبرهم گذاشتم و خو

. یادم رفت پسرم از صبح زود با زن عمویش به شهر رفته اند. شد که من هستم و این همه اندوه و غم

از خاطرم رفت شب پیش فقط به خاطر اینکه جاي اسد را به خاطر کمر درد نینداخته بودم از کوره در 

تازه داشتم . نده و مرده هایم بد و بیراه گفت و بیشتر از همه تن عمو نور علی را د رگور لرزاندرفت و ز

خودم را به دست فراموشی می سپردم که با صداي فریاد ابراهیم نفس در سینه ام حبس شد و قلبم 

  .نزدیک بود از حرکت بایستد

نشینی و چرت بزنی؟ این کسو ها امروز باید کی بهت اجازه داده از زیر کار در بروي و بیایی اینجا ب -

به چه حقی کار دزدي می کنی و بعد سر سفره دستت را دراز می کنی و شکم صاحب . جمع شوند

  مرده ات را پر می کنی؟

هنوز گیج و مات چسبیده بودم به زمین که با ترکه اي ظریف که دردستش بود و معلوم نبود از کجا 

برادر شوهر بی رحمم هیچ به باردار بودن من اهمیتی نداد و تا انجا که می  .فراهم کرده به جانم افتاد

در ان گیر و دار صداي سوسن را شنیدم که با . توانست ترکه را بر بدن درد کشیده من فرود اورد

التماس و تمنا از او می خواست به من و بچه توي شکمم رحم کند، اما گوش ابراهیم به این حرفها 

و دلش می خواست ان قدر با ترکه تن و بدنم را زخمی کند که مثل سگ صدا کنم و  بدهکار نبود

ابراهیم می زد و فحش می داد و من می گریستم و او را به تمام امامان . گوشه اي بیفتم و بمیرم

  .معصوم قسم می دادم که از گناه و قصور من بگذرد
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شم خورد که با خشم و غضب رو به ابراهیم در همین حین، صداي جانی از جایی که نمی دیدم، به گو

دست از سر این زن برمی داري یا بگویم تو را به اسب ببندند و تمام ده را : با لحن عتاب آلودي گفت

  .به تاخت بروند

اما حیرتزده به ان جوان رعنا . همه جاي بدنم می سوخت. ابراهیم سرخ شد و ترکه از دستش افتاد

  .در ان شرایط ان جوان را به خاطر نیاوردم. به نرظم اشنا می آمدنگاه می کردم که چهره اش 

جوان که چند نفري همراهی اش می کردند و از تن و بدن نیرومندش پیدا بود مامور حفاظت از ان 

نگاهی که انگار از دو کوره اتشین . جوان خوش سیما و جذاب وبدند نگاه نافذي به سویم انداخت

سایه اندوهی که نگاه گیراي ان جوان را هاشور می زد به قدري . من افتاد شعله کشیده بود و بر جان

  .مرا تحت تاثیر قرار داد که تمام سوزشهاي تنم را از یادم برد

جوان هم چنان که نگاهش به من بود رو . ابراهیم گنگ و الل، مودب و سر به زیر ایستاد و جم نخورد

  .وتر راه افتادو خودش جل! برویم: به همراهانش کرد و گفت

من مات و مبهوت ایستاده بودم و به دور شدن ان گروه نگاه می کردم و به این می اندیشیدم که انها 

  .که بودند و از کجا یکهو سر رسیدند که ابراهیم را با تمام خشم و غضبش بر جاي نشاندند

خی می زد و زیر لب ابراهیم هم چنان چهره اش به سر. سوسن زخمهاي تنم را با اب شست و شو داد

فحشی به کسی می داد و من هنوز گیج و مبهوت به ان چهره اشنا می اندیشیدم که ناگهان چشمانم 

  .سیاهی رفت و نقش بر زمین شدم

هنوز تنم از زخمهاي ناشی از ترکه هاي ابراهیم میسوخت که اسد در حالیکه دندان !یادش بخیر نازلی

نایی در بدنم نبود که .و هر دو دستش را دور گردنم حلقه زدقروچه اي میرفت بطرف من هجوم آورد 

صداي .اسد فحش میداد و هر لحظه حلقه دستانش را تنگ تر میکرد.از خودم مقاومتی به خرج بدهم

مادري که بخاطر تو خودش را .آه پسرك بیچاره من داري بی مادر میشوي.گریه صابر به گوشم خورد

یادت دادند صدایم .آه چه میگویم تو که مرا مادر خودت نمیدانی.تا این حد پست و زبون کرده بود

ببین هر ...تو که مادر زیاد داري.گریه نکن عزیز دلم.آه طفلک بیگناه من!کنی ساره خانم پدر سوخته

به !آه نازلی...نشد که سایه پدر و مادر واقعی خودت روي سرت باشد.کاري به خاطرت کردم نشد

  .راستی داشت خفه ام میکرد

معشوقه قدیمی ات به دادت رسید هان؟او از کجا خبر داشت که توي میروي سر زمین؟از کجا !خوبه-

  !بگو!خبر داشت؟د بگو

  .خدایا بچه ام را حفظ کن.صدایم د رنمی آمد

  .که را میگویی؟اسد دارم خفه میشوم-

  .عربده میکشید مثل پلنگی وحشی و از قفس رها شده.چشمان اسد دو کاسه خون بود



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

216

خون کثیفت را ....خونت را میریزم...یعنی تو نمیدانی آنوش چطوري به دادت رسید...آره مرگ خودت-

  .میکنم توي شیشه و توي حلق آنوش میریزم

آه چه میشنیدم یعنی این حقیقت داشت؟آن جوان رعنا و بلند قامت که درست مثل قهرمان قصه ها 

فکر میکردم همه اینها توي خواب .اورم نمیشد نازلیچطور باور کنم؟نه ب.رسید و نجاتم داد آنوش بود

  .امکان نداشت پس از چند سال آنوش دوباره سر راه من سبز شود.اتفاق افتاده است

از .کشیده محکمی زیر گوشم خواباند که برق از چشمانم پرید.اسد دستهایش را از دور گردنم باز کرد

  .شدت حرص گوشه سبیلهایش را میجوید

  .باشد جلوي آنوش سبز میشويبار آخرت -

کف پاهایش زخم و زال شده بود بس که پابرهنه به این .صابر همچنان که گریه میکرد دوید طرف من

  .طرف و آن طرف میرفت بس که گفتم کفش بپوش و گوش نکرد

نمیخواهم دم .شنیدي چه گفتم؟موهایت را باید از ته کوتاه کنی آنهم با تیغ همه را بریز پایین-

  میفهمی؟...ي زنم گردن یک نامحرم آویزان باشدموها

سرم را پشت سر صابر قایم کردم و از تصور اینکه موهایم را با تیغ بزنم تمام تنم یخ کرد و دلم 

  .سوخت

  ...د یاهللا...بدو برو خودت را آماده کن...همین حاال باید موهایت را بریزم پایین تا آرام شوم-

میدانستم از .میدانستم اسد کار خودش را خواهد کرد.بطرف کله چوبا ترس و وحشتی بی حد دویدم 

چقدر بلند شده !آخ موهایم.شدت خشم و کینه و حسادت موهاي بلند و زیباي مرا درو خواهد کرد

صابر را که همچنان بیقراري میکرد روي سینه ام فشردم و .بی اغراق تا زیر زانوانم رسیده بودند.بود

خدایا این چه سرنوشتی است که من دارم؟بغضم را بلعیدم و در دل .ندمقطره اشکی از دیده فشا

هر مرد دیگري هم .نباید دم موهایم را قیچی میکردم و میدادم به پسر ارباب یادگاري!حقم است:گفتم

  .صابر چه زیبا در آغوش من به خواب رفته بود!آه خداي من...بود

  .زیر و رو کرد صداي اسد دوباره از بیرون مثل زلزله اي دلم را

  .کجایی زنیکه؟میاي یا خودم بیایم و پدرت را در بیاورم-

با اینکه دلم میخواست صابر را همانطور که خوابیده بود در آغوشم بفشارم اما ترس از هیاهو و 

براي آخرین بار موهاي بلندم .قشقرق اسد وادارم کرد پسرك معصومم را بگذارم زمین و از جا برخیزم

حیف !مادر!آخ مادر.دم و بیاد آوردم که مادرم با چه عشقی موهایم را شانه میزد و میبافترا شانه کشی

من صابر را .این موها حیف این موهاي بلند و مواج که انگار ساعتها زیر بیگودي شکل گرفته بودند

کوتاه کردن .بخاطرش تن به هر کاري میدهم.این طفل معصوم تنها دلخوشی من است.دوست دارم
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موها دوباره بلند میشوند ولی اگر مخالفت و مقاومت کنم اسد مرا میکشد و آنوقت .چیزي نیست موکه

  .پسرم بی مادر میشود

  .پس چرا نمی ایی بیرون المصب!ساره-

  .آمدم-

اسد نگاه .و هر دو لنگه در را گشودم و انگار که پاي چوبه دار میروم پاهایم را به دنبال خود کشیدم

با دیدن تبر قلبم داشت از شدت ترس .توي دستش تبر بود.من انداخت سرد و بی احساسی ب

به هر طرف که نگاه میکردم چندین .نشستم.از من خواست بنشینم روي یک تخته سنگ.میایستاد

  .جفت چشم به این منظره زل زده بودند اما مطمئن بودم هیچ کدامشان دل به حال من نمیسوزانند

چشمانم را بستم و فکر کردم که این فقط یک .ذاشت روي تخته سنگاسد موهاي بلند و پرپشتم را گ

تبر رفت باال چشمان هراس زده ام را به تیزي تبر دوختم ..خواب وحشتناك است که وقتی بیدار شوم

از نگاهش شعله هاي کینه و انتقام .اسد بی اندازه بیرحم شده بود.که زیر برق خورشید میدرخشید

بیاد ننه جان افتادم که با چه مشقتی موهایم را توي .اره چشمانم را بستمدوب.بیدریغ زبانه میکشید

حمام میشست و شانه میزد و میبافت و تا از کوتاه کردن مو حرفی به میان می آورد به تندي مخالفت 

چه میشد در مقابل اسد هم از خودم مقاومت به خرج !آه.میکردم و او هم ناچار تسلیم میشد

ودم را خوار و خفیف نمیکردم و همیشه همان ساراي جسور و بیباك باقی کاش هرگز خ.میدادم

  .میماندم

قطره اشکی با حسرت قل خورد و از گوشه .ضربه تبر کمر موهاي لطیف و خوش حالتم را شکست

از جایم جم .اسد داشت با تیغ از ته موهایم را میزد.چشمانم هنوز بسته بود.چشمانم فرو غلتید

  .تا من باشم به کسی دم موهایم را یادگاري ندهم.از کار گذشته بود دیگر کار.نمیخوردم

چشمانم را .اسد تیغ را پرت کرد توي جوي ابی که از گوشه حیاط جاري بود و به سوي باغشان رفت

هر چه بود حقیقت محض بود که نمیشد از .نه خواب و کابوسی در میان نبود.بستم و دوباره باز کردم

انگار تا حاال سر بی مو ندیده بودند .چطور زل زده اند به من انگار آدم ندیده اند!نآن فرار کرد نگاه ک

موهاي من !چیه؟چرا اینطوري نگاه میکنید؟چرا پنهانی به باد تمسخرم گرفته اید؟آه این موها

انگار یک کپه پشم ریخته بودند روي زمین و .موهاي چین خورده و درهن فرو غلتیده من.است

خوب یادم است ننه جان همیشه از پشم نخ میریسید و به دوك میبست .ان نخ بریسند میخواستند با

چقدر سرم سبک شده است انگار اسد با تبر سرم را از تنم جدا کرده که وزنش را احساس !آه...و بعد

  .نمیکردم

در آن حال و هوا خوب نمیتوانستم حدس بزنم آیا از کوتاه کردن .اسد نگاهش به موهاي من بود

هیچکس جرات .موهاي من متاثر و پشیمان است یا نه؟اسد موهایم را جمع کرد و ریخت توي گونی
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نمیدانم شاید .حتی مادرشوهرم زیپ دهانش را کشیده بود و زخم زبان نمیزد.حرف زدن نداشت

ه اسد رفت و نمیدانم موهایم را به کجا برد بعدها فهمیدم که همه را ب.بدجوري قیافه ام رقت آمیز بود

  .آتش کشیده بود

  .روسري که به سرم کردم بغضم ترکید.از جا برخاستم پاهایم بی حس و ناتوان بود و سرم درد میکرد

  .دارم میروم از سر چشمه اب بیاورم-

  .مبادا با زنهاي دیگر گرم صحبت شوي و دیر کنی!زود برگرد-

  .نه اسد کی دیدي با زنهاي دیگر حرف بزنم؟زودي برمیگردم-

میدانستم با وجودم باردار بودنم نباید بار سنگین بلند کنم اما .بزرگ برداشتم و راه افتادم دو پارچ

نمیدانم چرا دلم میخواست به نحوي خودم را از شر موجود جدیدي که در وجودم شکل گرفته بود و 

را زیر بچه میخواستم چکار؟بیشتر از این نمیتوانستم خودم .بسیار ناخواسته و نامبارك بود برهانم

  .تا همان موقع هم کلی خودم را خوار و زبون کرده بودم.پاهاي این و آن لگد مال کنم

منهم از شوق دیدنش از خود .مرا که دید بسویم بال در آورد.بین راه نجمه را دیدم که به حمام میرفت

لش میگفتند لحظه آخرش د.یاد مرگ عمو نورعلی افتادم.بیخود شدم و اشک شوق به دیده آوردم

میخواسته من کنارش باشم و اسد و مادرشوهرم بزور مرا سر زمین فرستادند و به التماسهاي من 

  .اهمیتی ندادند

  .کجایی سارا؟چقدر عوض شده اي-

  .شما چطورید؟زنعمو انیس دختر عموهاي دیگرم-

  موهایت را چکار کردي؟...سارا...اي بد نیستیم شنیدم دوباره ابستنی-

  .دل بیچاره ي من.نداختم پایین دلم سوختسرخ شدم و سرم را ا

  .شپش افتاده بود مجبور شدم از ته کوتاهشان کنم-

  !واي موهاي به آن قشنگی؟-

با حسرت به موهاي تیغ زده زیر روسري زل زد و من مجبور شدم روسري ام را بیشتر بکشم 

  .هنوز نگاهش پر حسرت بود و دلم را بیشتر میچزاند.جلو

  .من باید بروم آب بیاورماگه کاري نداري -

  .تو ابستنی نباید بار سنگین بلند کنی-

سر چشمه .از هم خداحافظی کردیم.و لبخند دروغینی زدم که بنظر خیلی تلخ می آمد.مهم نیست-

  ...انگار همین دیروز بود که.که رفتم فکر کردم چقدر همه چیز زود گذشت

پارچ را .ی که با خودش روشنایی میبردسرچشمه خلوت بود خودم بودم و صداي شر شر آب روان

پارچ از دستم افتاد .پارچ را از آب پر کردم و بطرف صدا برگشتم.صداي پا شنیدم.انداختم توي اب
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دیدم که با آب میرفت دیدم که با شتاب پرید توي آب و از دستان پر تالطم اب پارچ مرا بیرون کشید 

اینک من .پاهایم از روي زمین کنده نمیشد.من بود خدا شاهد فرو ریختن قلب آشفته.و بطرف من آمد

نگاهش .صداي شر شر اب با صداي قلب من در هم آمیخت.و او درست رو در روي هم ایستاده بودیم

  ...آه خداي من نکند کسی من و او را با هم.پر گالیه و محزون بود

  از دیدن من خوشحال نیستی ؟نه؟ -

را گم کرده ام؟چرا اینقدر هول شده ام؟نباید در برابر  چرا دست و پاي خودم.خداي من کمکم کن

نباید بفهمد چطور از دیدنش قلبم فرو ریخت و معلوم نیست سر از کجاي .پسر ارباب خودم را ببازم

  .بدنم در آورد

  !چرا حرف نمیزنی؟چرا ماتت برده؟-

گاهش پارچ را دوباره پر خواستم بی اعتنا به تب تند ن.آب دهانم را بلعیدم هنوز نگاهش قهر آمیز بود

  با موهایت چکار کردي؟:اب کنم و بروم که گفت

  .بتو ربطی ندارد:با چشم غره گفتم

چرا :گفت.هنوز گستاخانه نگاهش به صورت من خیمه زده بود.لبخند محزونی لبانش را نیمه باز کرد

  سر قولت نماندي؟

کدام قول؟من :ا باید جوابش را میدادمام.باید میرفتم واي اگر اسد میفهمید روزگار مرا سیاه میکرد

  .خدا خدا میکردم پاهایت را براي همیشه از دست بدهی.فقط خواستم شرت را کم کنم

  .چه مرگم شده بود که فکر میکردم مسافت زیادي را دویده ام.نفسم به شماره افتاده بود

  ...تو دروغ میگویی سارا باورم نمیشود زن اسد شده باشی-

باید .مگر اسد سفارش نکرده بود زود برگردم.ستاده ام به چرندیات او گوش میدهمیعنی چه؟چرا ای

پارچم را پر آب کنم اما نه ولش کن بدون آب میروم بهتر از این است که با آنوش دهان به دهان شوم 

هیچ نمیگوید چرا پارچها خالی از اب است نمیگوید کدام گوري !جواب اسد را چه بدهم؟...اما آخر

  .بودي

سال برنگشتم که همه چیز را از دست رفته ببینم برنگشتم که تو در برابرم  6سارا؟من پس از -

تو بمن قول دادي و بیاد سر قولت .سکوت کنی و یا مثل گذشته بی دلیل برویم شمشیر بکشی

  .میماندي

  حاال که سر قولم نماندم میخواهی چکار کنی؟:با لحن پر تشري گفتم

او در نگاهش یک عشق عمیق صاعقه میزد و در نگاه من عصیان و خشمی بی .نگاهمان بهم گره خورد

  .حد شعله میکشید چقدر لحنش پریشان و گرفته بود

  .کاري نمیتوانم بکنم جز اینکه نفرینت کنم-
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خیلی سعی کردم خودم را ارام جلوه .اندوه و درد مثل گربه بر گلویم چنگ میکشید.بغض کرده بودم

  .نشود و او شاهد گریه هاي من نباشددهم و اشکم سرازیر 

هر چه !از این بیچاره تر و مفلوك تر میشوم؟نفرینم کن!نفرینم کن مگر از این بدبخت تر میشوم؟-

از این ...خسته شدم از این زندگی.از خدایت بخواه مرا بکشد و راحتم کند!میتوانی بیشتر

  !نفرینم کن نفرینم کن.بیچارگی

او هم نگاهش میان .عاقبت سد غرور من شکست.مگین من روان شدعاقبت سیل اشک از چشمان غ

  .قطره هاي اشک آبتنی میکرد

کمرم تیر میکشید میرفتم و گریه میکردم و به تقدیر خویش بد و بیراه .پارچها را دوباره پر اب کردم

سر  آري نفرینم کن نفرین کن دچار صاعقه شوم نفرینم کن همین حاال در حین راه رفتن با.میگفتم

این چه زندگی است که من دارم؟مرگ صد برابر این زندگی .بخورم زمین و ضربه مغزي شوم و بمیرم

به درك که عقده اي .دلم خوش است که زنده ام؟به درك که بچه ام بی مادر میشود.ارزش دارد

ر میشود به جهنم که سایه مادر ناتنی روي سرش می افتد به جهنم که روزگارش مثل من تیره و تا

مگر من بدبخت شدم کسی دلش بحالم سوخت مگر مادرم یاد من بود که دخترکش بی او چه .میشود

آره .چرا باید خودم را بخاطر بچه ام فنا کنم.من چرا باید به فکر بچه ام باشم.حال و روزي پیدا کرده

  .هر بیشتر بهتر است.آنوش خان نفرینم کن

از مقابلش بی اعتنا گذشتم کفري شد و با .یکشیداسد خشمگین و عصبی کنار کلکی انتظار مرا م

  چرا اینقدر دیر کردي؟:صداي خشنی گفت

شاید اگر دو ساعت پیش بود سرم را میگرفتم پایین و طلب بخشش میکردم .ایستادم و نگاهش کردم

هر چه خودم را سبک کردم و !اما در آن لحظه دوباره به ماهیت قبلی ام برگشته بودم دیگر بس بود

تا بحال فقط بخاطر دوام زندگی ام کوتاه آمده بودم و مثل حیوان .به حرفشان دادم کافی استگوش 

زبان بسته خودم را به دستشان سپرده بودم تا هر طور که دوست دارند با من تا کنند ولی دیگر به 

است تا هیچکس اجازه نمیدهم مرا به آغل ببندد و به رویم شالق بکشد صابر مادر نداشته باشد بهتر 

کی جرات میکند از این به بعد .پدر تک تکشان را در می آورم.مادري مثل احمق و زبون داشته باشد

چند وقت سازم را با سازشان کوك کردم چیزي غیر از حقارت و تباهی عایدم .با من در بیفتد

  .خود خودم...همان بهتر که خودم باشم.نشد

  .رفتم سري به عمه سلیمه زدم-

چشمانش گرد .عمه سلیمه چون میدانستم چقدر نسبت به این اسم حساسیت دارندبه عمد گفتم 

  .شدند و زدند بیرون

  !چه غلطها!درست شنیدم؟گفتی رفتی خانه عمه سلیمه ات-
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دیر کردم که کردم بتو ربطی ندارد .غلط را توي میکنی که اینجوري سین جیمم میکنی:به تندي گفتم

  !زت میپرسم کدام درکی بودي؟مگر تو اینهمه دیر برمیگردي من ا

بگو ببینم چرا با من اینطوري حرف میزنی؟بیام زیر :بیشتر از چند لحظه قبل شگفت زده شد و گفت

  دست و پاهایم لهت کنم؟

  .له کنی؟مواظب باش خودت را له نکنم:با تمسخر نگاهش کردم و گفتم

ی شده؟این دختر چرا اینقدر چ:در همین حین مادرشوهرم خودش را بما رساند و خطاب به اسد گفت

  .هار شده

هار شدم که گوشت :پیش از اینکه اسد از آن بهتزدگی بیرون بیاید و جواب مادرش را بدهد گفتم

  .تنتان را بکنم و استخوانهایتان را بریزم روي زمین هار شدم که پدرتان را در بیاورم

بس که این چند وقت مرا ساکت و .اسد مادرشوهرم با دهانی نیمه باز یک نگاه بمن کرد و یک نگاه به

  ...احمق و توسري خور دیده بودند عادت کرده بودند باورشون نمیشد یکهو قاطی کنم و 

  .بیا برو گمشو توي خانه یک پدري ازت در بیاورم که خودت حظ کنی-

پدرت منهم پدرت را در می آورم و هم پدر :پوزخندي زدم و در حالیکه بسوي کله چو میرفتم گفتم

  .مفتی خوردید ولی دیگر نمیگذارم...تا حاال تو خواب خرگوشی بودم و شما هر...را

چقدر پررو شده؟ببین چطوري با ما !واي اسد:صداي مادرشوهرم را شنیدم که دو رگه و عصبی گفت

  .حرف میزند

  .حالیش میکنم که یک من ماست چقدر کره دارد!همین حاال ادبش میکنم:صداي اسد زخمدار گفت

ولی .میدانستم همین حاال بمن حمله ور میشود و بی برو برگرد مرا دست و پاي خودش له میکند

کاري از دستم ساخته نبود فقط از حیث زبان حریفشان میشدم زورم که به آنها نمیرسید به خصوص 

  .به اسد که قوي هیکل و درشت اندام بود

بر روسري ام چنگ انداخت و صورتم را به طرف هنزو پارچها را نگذاشته بودم روي ایوان که از پشت 

او وحشتناك عربده میکشید و .خودش برگرداند تا با دو تا سیلی پی در پی چشمانم را خاموش کند

  .ناسزا میگفت همه از در و دیوار سرك میکشیدند ببینند چه خبر شده

  .ول کن ساره خاله را کشتی:صداي صابر را شنیدم که میگفت

اسد یکپارچه آتش بود و گمان نمیرفت تا .تازگی مادرت را ساره خاله صداي میکنیبمیرم الهی که 

منهم از دستش فرار .او با شیلنگ افتاده بود به جانم.یک دل سیر کتکم نزند دست از سرم بردارد

بطرف کلک میرفتم با اصابت یک ضربه محکم به ساقهایم با احساس درد شدیدي می افتادم .میکردم

باالي سرم ایستاده بود و میخواست شیلنگ را روي صورتم بکوبد که صدایی  او.روي زمین

  .صدایی که تمام وجود مرا مسخ کرد و لرزه بر تن اسد انداخت.آمد
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  .بنداز تا یک گلوله خرجت نکردم-

خواستم خودم را از روي زمین جمع کنم که دیدم .اسد وحشتزده به لوله تفنگ شکاري خیره شد

آه خداي .صداي کوبش قلبش را میشنیدم.اسد هنوز داشت میلرزید.خود ندیدم نایی در.نمیتوانم

به یقین نسبتهاي بدي بمن .حاال راجع به من چه فکري میکردند.او نباید از من دفاع میکرد!من

آنوش همچنان که دستش رو ماشه تفنگش بود با صداي رعد .شیلنگ از دست اسد افتاد.میدادند

دفعه بعد مغزت !ر آخرت باشد که اینگونه وحشیانه به جان این زن افتاديبا:اسایی روي به اسد گفت

  را میریزم بیرون فهمیدي؟

هم دلش میخواست غیرتش را رو کند و به پسر .بدجوري گیر افتاده بود.اسد نگاهش را بزمین دوخت

ب ارباب و ارباب بگوید اختیار زن خودم را دارم و بتو که خودت را انداختی وسط و هم اط خشم و غض

  .پسرش تا حد مرگ ترسیده بود و مجبور بود سکوت کند

تازه فهمیدم روسري از سرم افتاده که آنطور دردمند .همان موقع نگاه حسرت آمیز آنوش بمن افتاد

به سرعت روسري ام را به سرم بستم و براي اینکه فضاي آلوده اطرافیانم .به سر تاس من زل زده است

بتو مربوط نیست که در دعواي :اشم رو به او با لحن پرخاشگرانه اي گفتمرا کمی پاالیش داده ب

برو گورت را گم کن تا کسی بهت اجازه نداده در زندگی کسی سرك .خصوصی ما دخالت میکنی

  .نکش

  .چند لحظه میخ نگاهم کرد و بعد بی آنکه حرفی بزند تفنگش را روي شانه اش انداخت

و با نگاه .حیف این زن که با او مثل گوسفندهایت رفتار میکنی:رو به اسد که خشکش زده بود گفت

  .گذرایی رفت

وقتی خیال همه .من و اسد از میان حیاط و چندین جفت چشم این سو و آنسو به رفتنش نگاه کردیم

از رفتنش راحت شد شیلنگ را از روي برداشت و رو بمن دندان قروچه اي رفت و فریاد 

  ...فاع میکند؟بگو با هم چه سر و سري دارید کهبگو چرا از تو د!میکشمت:زد

اینبار خواستم با زبان خوش به او بفهمانم که اینطور نیست و اشتباه فکر میکند اما تا گفتم کدام سر 

  .و سر ؟چنان با شیلنگ بر دهانم کوبید که خون فواره زد بیرون

قرار میگرفتم؟گریه هاي من در من چه گناهی مرتکب شده بودم که باید اینگونه مورد ضرب و جرح 

  .دل سنگ اثر میکرد و در قلب بیرحم اسد رسوخ نمیکرد

پاییز که می شد دلم بیشتر از همیشه درون سینه . قصل پاییز به نیمه رسیده بود! یادش به خیر نازلی

اگر چه . بیشتر احساس می کردم بی کس و بی همدم و غریبم. ام احساس تنگی و خفگی می کرد

اراي مظلوم و تو سري خور نبودم، اما با تمام زبان درازي ها و قدم بازیهایم حریف همه نمی دیگر س

یکی از همان روزهاي پاییزي که باران می . شدم، به خصوص که اسد بیشتر لج می کرد و کتکم می زد
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.  آمدبارید و صابر از بی حوصلگی توي خانه نق می زد و اسد خودش را به خواب زده بود، صداي یاهللا

با تنبلی از کنار . صدایی آشنا که بوي خاطرات کهنه و دور و درازي را د ران حوالی پراکنده می کرد

فکر کردم کیست که . صابر که با انگشتهاي پاهاي پدرش بازي می کرد برخاستم و به طرف در رفتم

  .د بلند شددر را که باز کردم صداي قرولند اس. زیر این باران تند به مهمانی امده است

  .در را ببند پدر سوخته -

پدر سوخته خودتی بی : سوز پاییزي خورد به صورتم و زیر لب گفتم. برگشتم و با عتاب نگاهش کردم

  .شرف

  مهمان نمی خواهی؟! سالم سارا جان! یااهللا -

صدایی که بر شیشه غیار گرفته خاطراتم . اشتباه نمی کردم این صداي اشناي دایی جمالم بود

  .تلنگري غریب زد و انگار که از سیاره اي دور و ناشناخته به این سوي زمین پرتم کرد

احساس می . حال غریبی به من دست داد. و سرم را چسباندم به چهارچوب در! سالم دایی جان -

  .کردم روي ابرها سیر می کنم و سبک شده ام

  چه باران تندي، دعوتم نمی کنی بیاییم تو؟ -

دایی جمال را که دید سگرمه . ا دیدم که در اتاق دیگر را گشود و سرك کشید بیرونمادر شوهرم ر

  .هایش را درم کشید و در را تقی بست

  .بفرمایید تو، قدمتان روي چشم -

دایی جمال که هنوز چشمانش به در بسته اي بود که مادرشوهرم از انجا سرك کشیده بود چیزي به 

کمی دستپاچه و هول دویدم . ن خودش گذاشت و از پله ها باال آمدروي خودش نیاورد و دست بر زانوا

  .توي اتاق

  .اسد پاشو مهمان داریم -

اسد کلی طول کشید تا نیم خیز شد، بعد که فهمید دایی . کش و قوس و دستم را روي گونه ام فشردم

  .بیخود، من اینها را جزو فامیل به حساب نمی آورم: جمالم آمده با تشر گفت

ه رنگم به سرخی زد و به ناچار لب به تملق گشودم و التماسش کردم که در مقابل او کمی رعایت دوبار

  .کند

  .اخر او بوي مادرم را می داد. دایی جمال که آمد داخل اتاق، نزدیک بود به گیه بیفتم

  .به به، چه پسر گلی -

و کلی خجالت من هم سرخ و سفید شدم . دایی جمال دستی به روي سر صابر کشید و نشست

. دایی جمال گوشه گوشه اتاقم را از نظر گذراند. کشیدم از اینکه اسد تعارف درست و حسابی نکرد

. اسد یکی از پاهایش را دراز کرده بود و داشت زیر گردنش را می خاراند. من هم رفتم تا چاي بریزم
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راهی راننده یک جیب  داشتم می آمد سر دو: دایی جمال دانه هاي تسبیحش را ریخت پایین و گفت

من که نشونی بلد نبودم، تا گفتم سارا جان . خدا عمرش بدهد من را تا اینجا رساند. جلوي من ایستاد

  .را می خواهم یکراست مرا آورد اینجا، گفت اسمش آنوش است

دایی جمال نیم نگاهی به اسد . اسد چپ چپ نگاهم می کرد! کمی از اب جوش ریخت روي دستم

وب می دانتسم تنها به خاطر من رفتار دور از ادب اسد را تحمل می کند و به روي خودش خ. اندناخت

هزار ماشاهللا ! چقدر تغییر کرده اي دخترم: چاي که گذاشتم مقابلش لبخندي زد و گفت. نمی آورد

  .پسرت هم که تحویلم نمی گیرد...براي خودت خانمی شدي

د و رفت روي زانوان پدرش نشست که زل زده بود به چاي را که هورت کشید صابر از کنارش بلند ش

  .دایی جمال

  چه خبرها؟ اهل و عیال چه می کنند؟ خوش هستند ان شااهللا؟ -

  .خیلی خیلی سالم رساندند: دایی جمال استکان را دمر خواباند روي نعلبکی و گفت

ا که دیدم به شوق اسم نادیا ر. بعد دست فرو کرد توي جیبش و کارتی را درآورد و گرفت طرف من

عروسی نادیاست؟ چه خوب و وقتی فهمیدم دایی جمال براي دعوت کردن من این همه : امدم و گفتم

  .راه را آمده شرمگین شدم

دبیرستان که رفت . آخر نادیا دیپلم گرفت و رفت دانشگاه. داماد از همکالسی هاي خودش است -

هم به لطف الهی سال اول دانشکده علوم  حاال...یک سال هم جهشی خواند. درسش یکهو خوب شد

  .انسانی است و دبیري می خواند

چه می شندیم؟ نادیا که همیشه خدا تنبل بود و امالي فارسی اش وحشتناك ضعیف بود، حاال توي 

  .....آن وقت من که شاگرد اول بودم اینجا. دانشگاه درس می خواند 

اسد هنوز ما را نگاه . که بروم دوباره چاي بریزم خیلی خوب است دایی جمال، و سینی را برداشتم -

از اینکه نادیا سر . چاي که می ریختم فکر کردم چه دنیاي مسخره اي. می کرد و به عمد حرف نمی زد

از دانشگاه درآورده بود ناراحت نبودم، دلم از این خون بود که با تمام استعدادها و پشتکاري که 

من زن کسی شده بودم که نه تنها قدر مرا نمی دانست، . ه شده بودداشتم ادامه تحصیل براي من عقد

شقیقه هایم تیر می . حتی بلد نبود با نزدیک ترین و عزیزترین فامیل زنش چطور برخورد کند

کسی بود که . خوب معلوم است که نادیا دبیر می شود، چون مادر و پدري باالي سرش بود. کشیدنند

ادامه تحصیل هموار کند، اما من چه؟ تمام کودکی ام سربار این و ان  تشویق اش کند و راه را براي

  ...پدرم که فداي منفعت عام شد و مادرم. بودم

  حال مادرم چطور بود؟ -
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دایی . به سختی حال مادرم را پرسیدم. دایی جمال نگاهش را به چهره افسرده و غمگین من دوخت

  .جمال به یقین حال مرا درك می کرد

راستی خبر داري که خواهري داري . نمیدانست سراغ تو می آیم واال برایت سوغاتی می فرستاد -

  .اسمش ملیحه است

نام خواهرم ملیحه است؟ . چشمانم به چهره پرچین چروك دایی جمالم بود، ولی انگار او را نمی دیدم

که برادر و خواهري من مادر ندارم . ملیحه خواهر سعید است. کدام خواهر؟ من که خواهر ندارم

  ...من هم باید سر از دانشگاه در می آوردم، نه اینکه. اگر داشتم وضعم االن این نبود. داشته باشم

  سارا مگه کري؟ مادرم صدایت می زند؟ -

خوش به حال نادیا که زن یک ادم حسابی می شد، زن . از جایم که بلند شدم نگاهی به اسد انداختم

  .جلوي مهمان به زنش چشم غره نرود و تشر نزندکسی می شد که بلد بود 

غذاي مفت نداریم بدهیم به کس و ! براي نهار نگهش نداري ها: مادرشوهرم بی هیچ مقدمه اي گفت

  .کار بی خاصیت تو بخورند

از اینکه بدون مالحظه صدایش را بلند کرده بود درخودم شکستم و فکر کردم البد دایی جمال همه را 

  .شنید

ر کس و .چط. یعنی چی براي نهار نگهش نداریم. دایی از راه دور آمده! یواش تر تو رو خدا! هیس -

حاال بعد از قرنی یکی از فامیل هایم امده سري به من ... کار خودتان حق دارند سر سفره بنشینند

  .توپ و تشر می زنید. بزند

چنان غضب آلود نگاهم کرد . ناز اینکه می دید حرف روي حرفش اورده ام چشمانش از کاسه زد بیرو

  .که گفتم به من حمله ور می شود

  .خودم می روم و از خانه ام می کنمش بیرون...خیلی خوب، تو که زبان خوش سرت نمی شود -

این کار : می خواست با آرنجش بکوبد به در که من هر دو دستم را چسباندم به چهارچوب در و گفت

  .رو نکن آبرویم می رود

وقتی دیدم دایی جمال . به من زد و خواست مرا از جلوي در کنار بزند که یکهو در باز شد سقلمه اي 

کالهش را روي سرش صاف می کند و به طرف کفش هایش می رود کمرش شکست و همان جا روي 

کجا دایی جان، ناهار تشریف : خودم هم نشنیدم که گفتم. صدا از گلویم درنمی آمد. زمین افتادم

  ...ددشاته باشی

توي چشمان کهربایی رنگش تاثري بی حد سوسو می زد و برق . دایی جمال برگشت و نگاهم کرد

  .اشک چشمانش را چراغانی کرده بود

  .نه دیگر باید بروم، نمی خواهم مزاحمت بشوم، بروم که به شب برنخورم -
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. تاق جم نخورده بوداسد از توي ا. بعد نگاهی به مادر شوهرم کرد که داشت به طرف اتاقشان می رفت

دایی جمال دوباره نگاه محزون و پرترحمش را به دیده ام دوخت و . انگار هیچ چیز برایش مهم نبود

و دست برد توي جیب کتش دست گذاشتم روي دیوار گلی و خودم . نادیا برایت گل سر فرستاد: گفت

  .چه گل سر قشنگی. را کشیدم باال

  .ابشار موهاي طالیی سارا خیلی می آید نادیا می گفت این گل سر قرمز به -

دایی جمال گل سر را . مصل شبنم روي گل سر نشست. قطره اشکی از چشماي دایی جمال سر خورد

  .نگاهم نمی کرد که اشک هایش را نبینم. دوباره فرو برد توي جیبش

  !حیف موهاي به آن قشنی -

ر که دچار صاعقه شده باشم خشکم زده من هنوز مات و مبهوت ، انگا. دایی جمال هیچ نگفت و رفت

چطور باید باور کنم دایی جمالم با این پذیرایی مفتضح، با چشمانی گریان، دلی خونین و پرگالیه . بود

  .این امکان نداشت. البد دچار کابوسی شده ام. البد خواب دیده امم! رفته باشد؟ نه

ی دادم که بطور حتم نمام این وقایق مثل دیوانه ها با خودم حرف می زدم و به خودم دلداري م

کابوسی بیش نبوده است، اما صداي فریاد اسد این کابوس را به واقعیت پیوند داد و قلب اشفته مرا 

  .بیشتر گرفتار درد و عذاب کرد

  !لعنتی. ببند در این خراب شده را -

  

با همه . نمی کردم نگاهشان. چند نفري از چشمه اب می بردند. رختها را شستم و ریختم توي تشت

به مرز پوچی . حال و حوصله سالم و احوالپرسی کردن با کسی را نداشتم. قهر بودم، حتی با خودم

براي من مهم نبود با کنجکاوي به حالت . به انتهاي راهی که به تاریکی مطلق می رفت. رسیده بودم

رد که مرا دیوانه بپندارند و سر هیچ فرقی نمی ک. مات و گرفته من نگاه کنند و به حالم دل بسوزانند

  .در گوش هم پچ پچ کنند

دیگر مهم نبود زمان را از دست بدهم، حتی مهم نبود اسد را . رختهاي شسته را دوباره شستم

اتفاقا خیلی دوست داشتم موجبات خشم او را فراهم کنم تا کمی با هم دهان به دهان . عصبانی کنم

می دانستم انوش است که همه جا مثل . لند نکردم ببینم کیستسر ب. سایه اي افتاد توي اب. شویم

این . از اینکه می دید مثل همیشه برخورد تندي با او ندارم شگفت زده شد. سایه تعقیبم می کند

  .حالت شگفتی در تن صدایش جاري بود

  حالت خوب نیست؟ -

به تو چه که حالم خوب  .انگار وسواس گرفته بودم. لباسها تمیز بودند و بی جهت می سابیدمشان

وقتی دید بی اعتنا به او سرم گرم کار ... هر چه می کشم از دست تو و پدر قاتلت می کشم. است یا نه
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دیگر از شدت ترس قالب تهی نکردم و رنگ نباختم که اگر . خودم است روز دو زانو کنارم نشست

سارا، نگاهم نمی : گاه کرد و گفتبه نیمرخ من ن. اسد بفهمد چه می کند؟ دستش را فرو برد توي آب

  کنی؟

گیر داده بودم به لک گردوي روي لباس مادر شوهرم که خودش هم بارها با ان ور رفته بود و پاك 

  .تمام دستم پوست انداخته بود و می سوخت. نشده بود

 گوش کن من چه می گویم، تا کی می خواي زن اسد بمانی؟ اسد. سارا، این لک ها پاك نمی شوند -

  .نه آدم است و نه آدم می شود

  .در مورد پدر بچه ام حق نداري این طوري حرف بزنی: بی انکه نگاهش کنم با لحن سردي گفتم

  .دستش را محکم توي اب زد و آي شالپی صدا داد و ریخت روي سرمان

. فهمدبس که با گوسفندها سر و کار داشته خلق و خوي انها را گرفته، نمی . من اسد رو می شناسم -

  .نمی فهمد با تو چه رفتاري داشته باشد

این مومضوع چه دخلی به تو دارد؟ من زنش هستم و او هر طور : نیم نگاهی به سویش انداختم گفتم

  !که دوست دارد با من برخورد می کند؟ حاال هم برو گورت رو گم کن

. انه بازي می کردداشت با سنگ هاي کف رودخ. عصبی و شکست خورده سش را کشید میان پاهایش

بعد ...که...هیچ وقت هم نخواهد فهمید که...چرا نمی فهمی سارا؟ اسد قدر تو را نمی داند: آرام گفت

  چرا زن اسد شدي ؟ چرا؟: چشمهاي سیاه و درشتش را به طرف من چرخاند و گفت

را از  یک لحظه نزدیک بود اختیار. لحنش به قدري سوزناك و غمگین بود که دلم به حالش سوخت 

حیف من که خودم را . حیف من که زن اسد شدم. دست بدهم و به گریه بیفتم و بگومی حق با توست

می دانستم در قبال . اما خودم را ارام کردم و حرفی نزدم. دارم به این زندگی نکبت فنا می کنم

ی روي دستش الزم بود اب پاک. شوهرم تعهد دارم و هیچ درست نیست با مرد نامحرم اسرار دل گویم

  .چانه ام را دادم باال و پیراهن را پرت کردم توي تشت. بریزم

نمی دانم تو چرا دست از سر من برنمی اري؟ چرا باورت نمی شود . زنش شدم چون دوستش داشتم -

  چرا این قدر دور و بر من می پلکی؟! ولم کن دیگر. به خون تو و پدرت تشنه ام

فقط . نه تو اسد را دوست نداري: پشت دور گردنش حلقه کرد و گفتاز جا بلند شد و دستهایش را از 

  .من این را خوب می دانم! به خاطر عروسک نازلی زنش شدي

  

در حالی که نفس نفس می زدم به تندي نگاهش کردم و دست هاي مشت کرده ام را کوبیدم توي کف 

چقدر در . ی به رویم زدهمان طور که دستهایش پشت گردنش بود عقب رفت و لبخند محزون. تشت

پاچه هایش را زد باال . رفت و کمی دورتر روي تخته سنگی نشست. ان لحظه دلم براي خودم سوخت
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نگاهش به من بود که چطور با حرص و با شتاب رختها را براي چندمین . و پاهایش را فرو کرد توي اب

  .بار اب می کشم می ریزم توي تشت

بهار بود و فصل نشا و وجین هم کم کم از .بارداري ام را میگذراندم آخرین روزهاي!یادش بخیر نازلی

با وجودي که با شکم برجسته ام نمیتوانستم کاري از پیش ببرم اما ازترس قرولندهاي .راه میرسید

هیچ .خانواده شوهرم هم پاي دیگر عروسها تا زانو میرفتم توي گل تا زمین را براي کشت آماده کنیم

  .وردم که نزدیک فارغ شدنم استبروي خودم نمی آ

عصر یکی از روزها زنعمو کلثوم به اتفاق خواهر ناتنی اش پریوش هووي عمه سلیمه بیچاره من به 

پریوش مثل همیشه نیش و کنایه میزد و .با دیدنشان احساس بدي پیدا کردم.دیدن ما آمدند

پشت سر عمه سلیمه بد و بیاره  عروسهاي دیگر را به رخم میکشید و براي اینکه حرص مرا در بیاورد

آنقدر .میگفت و زنعمو کلثوم و مادرم شوهرم غش غش میخندیدند و عمه ام را دست می انداختند

دلم نمیخواست از کوره در بروم و .بیحال و حوصله بودم که دلم نمیخواست با آنها دهان به دهان شوم

باید با بی .درستش همین بود.توي اتاقم از جا بلند شدم که بروم.خودم را درگیر دعواي دیگري کنم

هنوز در اتاق را باز نکرده .اعتنایی نسبت به رفتار و حرفهایشان سرم را توي الك خودم فرو میبردم

آهاي دختر شهربانو کالغها خبر آوردند هر روز با پسر :بودم که پریوش با صداي بلند خطاب بمن گفت

  .ارباب سر چشمه قرار داري

انگار تیرش خورد به .با نگاهی برافروخته و قلبی منقلب و آشفته نگاهش کردم تندي برگشتم و

انگار دست در دست هم داده بودند تا .مادر شوهرم خودش را مبهوت و شگفت زده نشان میداد.هدف

مرا آتشی کنند و کاري کند که با آنها در بیفتم ولی اینبار هم خودخوري کردم و با ارامش و متانت 

هر چه باشد .خدا را خوش نمی آید چرا نشستید و هی غیبت میکنید و تهمت میزنید:تمساختگی گف

  .شما میدانید من چقدر دلم میخواهد سر به تن ارباب و بچه هایش نباشد

خدا خوشش نمی آید زن آدم برود و با یک :مادرشوهرم از آن حالت بهت زدگی در آمد و با تشر گفت

  .ر کندمرد نامحرم پنهانی رابطه برقرا

خدایا اینها از جان من چه میخواستند چرا دست از سر من .اشکم داشت سرازیر میشد

بی آنکه بفهمم کارد بلندي و تیزي را که اسد همیشه با آن گوشت خرد .رفتم توي اتاق.برنمیداشتند

ریه در حالیکه نوك کارد را روي شکمم گرفته بودم با بغض و گ.میکرد برداشتم و به سرعت زدم بیرون

  راحتم میگذارید یا از دست شما خودم را بکشم؟چه از جانم میخواهید؟:گفتم

زنعمو .بجاي اینکه دستپاچه شوند و به فکر نجات من بیفتند با خونسردي و بی قیدي نگاهم کردند

بجاي اینکه خودش را بکشی دست از .مادرت هم ننگ به بار آورد ولی خودش را نکشت:کلثوم گفت

  .بردارکثافتکاریهایت 
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مادرش چند صباحی با شوهر من عاشق و :مادر شوهرم پوزخندي زد و با نهایت کینه و نفرت گفت

اینها از ریشه کرم دارند و پدرشان از اول خراب و فاسد .معشوق بودند بعد رفت زن کیکاووس شد

  .بوده

حقیري چون بخاطر آدمهاي پشت و .چرا باید خودم را میکشتم.دیگر داشتم از خود بیخود میشدم

من اگر خودم را بکشم که اینها ککشان هم .باید خون آنها را میریختم که اینقدر به دلم نکنند.اینها

راستی حال خودم را نمیفهمیدم فقط دیدم که با همان کارد بسوي آن چند زن سیاهدل و .نمیگزد

کدام کسی را براي بدجنس حمله ور شدم و دیدم که هر یک با جیغ و فریادي به سمتی میروند و هر 

  .کمک به اسم صدا میزدند

مثل گرگ زوزه میکشیدم و دلم .نمیدانم اسد و پدرشوهرم از کجا پیدایشان شد و بطرف من آمدند

اسد با هر ترفندي بود کارد را از دستم .میخواست تمام آنهایی را که دور و برم بودند از هم بدرم

ر گرفتند گویی دیوانه اي زنجیري را مهار خودش و پدرش چنان بازوانم را در اختیا.گرفت

دو .فقط یادم است مثل حیوان نعره میکشیدم و میغریدم.خودم هم نمیفهمیدم چه میگویم.میکنند

زنها وحشتزده نگاهم میکردند و بچه ها پشت سرشان قایم شده بودند .نفري زورشان بمن نمیرسید

  .حتی بیاد دارم همسایه ها ریخته بودند توي حیاط

بی حیاي بی :توي آغل که پرتم کردند اسد لگد محکمی به پاهایم زد و گفت.ا به سمت آغل بردندمر

حاال دیگر بروي مادر و خاله هایم کارد هم میکشی پدري از تو در .پاك ابروي ما را بردي!چشم و رو

  ...بیاورم که

ش کن اسد االن ول:پدرشوهرم دست اسد را گرفت و در حالیکه خودش خشمگین تر از او بود گفت

  .ممکن است کاري بکنی که بعد پشیمان بشوي!عصبانی هستی

راضی خونش را بریزم !به درك:اسد لگد دیگري به پهلومی زد و با لحن نفرت آمیز و پر کینه اي گفت

  .و بروم زندان

پدرش دستش را کشید و بی اعتنا به هق هق و دردي که راحتم نمیگذاشت در آغل را برویم 

ضجه .بوي تند و نامطبوعی که بر فضاي آغل حکم فرما بود نزدیک بود حالم بهم بخورداز .بستند

گریه میکردم و از خدا .میزدم و خدا را گواه میگرفتم که تا چه به زندگی خودم پایبند هستم

خیلی زود همهمه حیاط به سکوتی سنگین مبدل شد و .میخواستم تقاص بیگناهی مرا از آنها بگیرد

بمن بگو چه گناهی مرتکب شده !خدایا این حقش نیست.تنها و بی کس گوشه آغل دیدممن خودم را 

  .ام؟چرا اینقدر بدبخت و ذلیلم؟چرا مرا نمیکشی و راحتم نمیکنی

عمه سلیمه .خوب میدانستم چرا از من خوششان نمی آید.صداي ماماي گاوها یک دم قطع نمیشد

گفته بود مادر شوهرم آن روزها !و کلثوم عاشق پدرم برایم گفته بود که پدر شوهرم عاشق مادرم بوده
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گفته بود که پدرشوهرم با وجود .تا چه حد براي مادر بیچاره من چاه کند و پشت سرش حرف درآورد

زن و بچه هاي قد و نیم قدش چقدر واله و دیوانه مادرم بوده و حاضر بوده هر کاري بکند تا به مادرم 

ین مردي بود که براي خواستگاري مادرم پا پیش گذاشت و اینکه پس از کشته شدن پدرم اول.برسد

عمونورعلی چطور دمار از روزگارش در آورد و مادرشوهرم چقدر دسیسه چید و فتنه انگیزي کرد تا 

با گذشت چند سال هنوز آن .دایی جمال مجبور شد دست مادرم را بگیرد و با خود به تهران ببرد

در این میان اسد که .یاهشان شعله میزد و وجود مرا بیگناه میسوزاندکینه و غرض ورزي در قلبهاي س

شریک و مرد زندگی ام بود چشم و گوش بسته از آنها فرمان میگرفت و بجان من نگون بخت می 

بیچاره عمونورعلی چقدر بمن گفت اسد بی اجازه پدر و مادرش آب نمیخورد و من به خرجم .افتاد

آه عروسکم عروسک نازنین من .وسک اینگونه بدبخت و ذلیل کردمنرفت و خودم را بخاطر یک عر

  .نازلی بیچاره

توي آن آغل تاریک و .بقدري گرفتار و درگیر بدبختیهام بودم که پاك تو را از یاد بده بودم!آه نازلی

درد شدیدي در .به گریه افتادم و میان هق هق نام مادرم را صدا زدم.بدبو دوباره یاد تو افتادم

شب به نیمه رسیده بود و کسی به سراغ من نیامده .ایم میپیچید و نفسم را میگرفتپهلوه

میدانستم این درد زایمان است که راحتم نمیگذارد اما نمیتوانستم خودم را از آغل لعنتی بکشم .بود

دیگر از شدت درد به خودم نمیپیچیدم .روي یک کپه کاه دراز کشیدم و خودم را بخدا سپردم.بیرون

خدا ننه جان را بیامرزد که این دعاها را .به ارامی اشک میریختم و دعا میخواندم.له سر نمیدادمو نا

  .یادم داده بود

با این حال دل سپردم به .درد بحدي رسید که احساس میکردم هر لحظه امکان دارد از دست بروم

زار روي یک کپه پوشال باورم نمیشد در آن حال ن.قضا و قدر الهی و تا آخرین توانم استقامت کردم

صداي گریه بچه که به گوشم خورد از .توي آغلی آلوده و کثیف از آن همه درد و فشار فارغ شوم

بچه ام .تو چه بزرگ و رحیمی!آه خداي من.شدت بغض و شوقی وصف ناشدنی دوباره به گریه افتادم

گرم شستشو داده  میدانستم سردش است میدانستم باید با آب.دختري بود کوچک و سرخ و سفید

با وجودي که ناي جنبیدن در من نبود دخترم را در .میشد اما انگار این عجیبترین زایمان دنیا بود

تا صبح صداي ماماي گاوها بلند شد گریه کردم و بحال .آغوش فشردم و دامنم را رویش کشیدم

  .خودم و دختر بیچاره ام دل سوزاندم

وها را به چرا ببرد با شنیدن صداي گریه بچه مات و مبهوت اسذ که صبح در آغل را باز کرد تا گا

بی آنکه نگاهش کنم پستانم را بر دهان بچه گذاشتم و با صدایی که میلرزید و دلی که در خون .ماند

رسم نداشتید زنهایتان توي آغل زایمان کنند که از این .خوشا بحال ایل و تبارتان:غلت میخورد گفتم

  .د پوزخند زدم و به آرامی قطره اشکی از دیده فرو نشاندمبع.به بعد مرسوم میشود
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با .اسم دخترم را بزرگترهایش گذاشتند ربابه نام مادر مادرشوهرم ولی خودم غمناز صدایش میزدم

از ابتداي بارداري ام .وجود بچگی اش غم مرموزي در چهره اش هویدا بود که دلم را بدرد می آورد

اسمش را غمناز گذاشتم چون دختر نازي بود که انگار نافش .ن رفته بودغمها و بدبختیهاي زیادي بر م

غمناز من ضعیف بود و مدام گریه .انگار بختش از بخت مادرش سیاه تر بود.را با غم زده بودند

  .چشمان آبی رنگش را هنوز درست از هم نمیگشود.شکل خودم بود.میکرد

مش دختر شده بود ناراضی بود و انگار که مقصر از اینکه بچه دو.اسد هیچ کششی نسبت به او نداشت

نمیدانم شاید هم از اینکه زنش توي آغل زایمان کرده بود شرمنده و ناراحت .باشم با من حرف نمیزد

  .بود و رفتار سردي نسبت بهمه بروز میداد

حسود شده صابر تا پیش از دنیا آمدن غمناز بمن نمیچسبید و با من دمخور نبود اما آن روزها حسابی 

منهم خوشحال از اینکه صابر به دامن مادرش پناه آورده است طوري به .بود و از بغل من جم نمیخورد

  .او محبت میکردم که دیگر کسی را بجاي مادرش نگیرد

اسد صبح زود بی هیچ حرفی به صحرا میرفت و شب با خستگی خودش را توي بسترش رها 

ر سرم گرم تر و خشک کردن غمناز و رسیدگی به صابر منهم با بیتفاوتی هر چه تمام ت.میکرد

تمام روزهایش تکراري و خسته کننده و رو به افول .زندگی با اسد هیچ طرح تازه اي نداشت.بود

تمام دلخوشی من بچه هایم بودند که به یقین اگر آنها را نداشتم خیلی وقت پیش قید زندگی با .بود

بعد از آن جریان زیاد به پر و پایم نمیپیچیدند و مثل همیشه خانواده مادرشوهرم .اسد را زده بودم

اسد رفته رفته حوصله اش از بابت بی اعتنایی و بی تفاونی من سر میرفت و کم و .شکنجه ام نمیدادند

منتظر کوچکترین بهانه اي از طرف من بود که دق دلی اش را .کم عصبانیت و خشونت به خرج میداد

بی اعتنایی من به تنگ می آمد براي تنبیه من غمناز را با خودش میبرد و او را هر بار که از .خالی کند

حسابی به لج می .باز هم به او اعتنا نمیکردم و سرم گرم کارهاي دیگر میشد.بدست فروه میسپرد

یا کتکم میزد و دشنام میداد که من نه گریه میکردم و نه التماس و یا اینکه با حالت قهر میرفت .افتاد

تازه داشتم خودم را .این شکل از زندگی براي من خوشایند بود.تا دو روز خودش را آفتابی نمیکردو 

  .پیدا میکردم که آن اتفاق افتاد

عروسها وظیفه داشند هر روز به نوبت براي آوردن هیزم به .ماهه شده بود و تازه میخندید 6غمناز 

را شیر دادم و دوباره کنار برادرش توي بستر پس از اینکه غمناز .آن روز نوبت من بود.جنگل بروند

از .میدانستم زنهایدیگر کمی دیرتر به جنگل میروند.خواباندمش از خانه زدم بیرون هوا تاریک بود

  .اینجوري بیشتر راضی بودم چون مجبور نبودم با کسی همکالم شوم.اینکه تنها بودم نمیترسیدم

یک لحظه با خوف و .پشتم که صداي پایی شنیدممیخواستم ببندم روي .یک کپه هیزم جمع کردم

بسم اهللا گفتم و بخودم تلقین کردم که این سر و صداها فقط خیال است و .هراس بطرف صدا برگشتم
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دوباره صداي پا .خم شدم هیزمها را جمع کنم.هر چه زودتر باید خودم را از جنگل بیرون بکشم

آنوش است که مثل همیشه تعقیبم کرده و  اولین حدسی که زدم این بود که گفتم البد.شنیدم

خودت را قایم نکن منکه میدانم کی :قیافه مصممی به خود گرفتم و فریاد زدم.میخواهد مرا بترساند

  .هستی

در حالیکه زیر لب به آنوش لعنت و ناسزا میفرستادم دستی از پشت بر دهانم .صدایی نیامد

او مرا از روي زمین کند و در حالیکه .نگش رها کنمهر چه تقال کردم نتوانستم خودم را از چ.چسبید

  .مرا ببخش سارا چاره اي جز این ندارم:به سمتی میدوید گفت

در حالیکه با پاهاي آویزانم بر کمرش میکوبیدم فریاد .من درست حدس زده بودم.صداي آنوش بود

  .منو کجا میبري؟نشنیدي گفتم بگذارم زمین...بگذارم زمین:زدم

یدوید و بی انکه به فریادهاي من اهمیتی بدهد مسافت زیادي را پشت سر گذاشت و آنوش تندتر م

به کلبه که رسید در را با لگد باز کرد و مرا نشاند .بجایی رسید که یک کلبه چوبی از دور نمایان شد

باورم نمیشد صبح به آن زودي بجاي .نفس نفس میزد و من انگار نفس نمیکشیدم.روي یک صندلی

از تصور وقوع حوادث بعدي خون در .هیزم به خانه برگردم سر از ان کلبه شکاري در بیاورم اینکه با

  .عروقم یخ میبست

  !هیچ میفهمی چکار میکنی؟چرا مرا آوردي اینجا؟-

  .چون خودم هم نمیدانم...نپرس :روي زمین زانو زد و همچنان که نفس نفس میزد آهسته گفت

من باید .تو دیوانه اي آنوش!نمیدانی؟خنده دار است:ماز جا بلند شدم و با خشم فریاد زد

  ...میدانی اگر اسد بفهمد...برگردم

هر لحظه که بخواهم .براي من اسدي وجود ندارد.مهم نیست:فریاد کشان پرید وسط حرفم و گفت

دیگر طاقتش :سپس کمی آرامتر دستش را گذاشت روي قلبش و گفت.میتوانم زیر پاهایم خردش کنم

  .طاقت نداشتم تو را متعلق به کس دیگري ببینم...سارا را نداشتم

چرا داري زندگی ام را :اما بجاي دلسوزي به گریه افتادم و گفتم.از لحن پر تضرع و زارش دلم سوخت

چرا میخواهی بی .دو بچه معصوم دارم که به وجود من احتیاج دارند...از هم میپاشی؟من مادرم

  حرف در بیاورند؟چرا؟چرا؟ مادرشان کنی؟چرا میخواهی پشت سرم

مهم نیست که پشت سرت حرف در بیاورند :رو بمن گفت.به هق هق که افتادم چشمهایش سرخ شدند

  .مهم این است که تو االن پیش منی

خودت !خودت میدانی میخواهم سر به تنت نباشد؟...که پیش توهستم:دوباره صدایم بلند شد و گفتم

  میدانی که از تو و پدرت متنفرم؟

  .تو دوستم داري.نه تو از من متنفر نیستی...نه-
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آره خیلی دوستت دارم آنقدر که دلم میخواهد سرت :قهقهه عصبی و تمسخر آمیزي سر دادم و گفتم

چه از جانم میخواهی؟االن میروم و به اسد میگویم که .را از تنت جدا کنم و خون کثیفت را میک بزنم

  .دم در می آورماگر او نتوانست خو.پدرت را در بیاورد

خواستم در را باز کنم که از جا پرید و پشت به در روبروي من ایستاد و با چشمانی که سرخ بودند زل 

  .زود...برو بشین روي صندلی:زد به چشمانم و نعره کشید

نمیدانم چرا یک لحظه .بقدري صدایش بلند شده بود که انگار به کلی اختیارش را ازدست داده بود

  .دم و عقب عقب رفتم و افتادم روي صندلیدچار وحشت ش

. آن قدر دلواپس و آشفته بودم که مثل دیوانه ها زیر لب با خودم حرف می زدم! یادش به خیر نازلی

اگر ....واي...خدایا غمناز رو چه کنم، اگر بیدار شود و گریه کند؟ اگر پدرش رفته باشد با گاوها به صحرا

  .ولی نه، سماور خاموش بود....چهار دست و پا برود سمت سماور

سارا گوش به حرف من می دهی یا نه؟ شش سالی که در امریکا تحت معالجه بودم فقط به تو فکر  -

ولی ....می کردم، حتی وقتی پاهایم خوب شد برادرهایم اصرار کردند بمانم و همان جا درس بخوانم

وقتی با هزار اکید و آرزو برگشتم و . يقبول کن به من بد کرد....سارا...چون...زیر بار نرفتم، چون

اگر زن کسی شده . شنیدم تو زن اسد شدي نزدیک بود از شدت ناراحتی و فشار پوست بیندازم

اسد و خانواده اش سنگدل ترین و وحشی ترین . بودي که قدرت را می دونست دلم نمی سوخت

مثل زالو . براي پدرم کار می کند پدرش یک عمر دارد. من اینها را می شناسم. وجودات روي زمین اند

  ....چرا نگاهم نمی کنی...سارا...به اینها کاري ندارم...بهش چسبیده و از برش می خورد

بی قراري . با پستانهاي پر از شیر...گریه نکن مادر، االن مادرت از اره می رسد. آه غمناز بیچاره من

عموهایت شنیدم به خاطر عروسکت نازلی زن  وقتی از یکی از دختر ---  - -....نکن، اگر پدرت نبود

مگر ادم می تواند . پیش خودم گفتم سارا عقلش را از دست داده...اسد شدي گیج تر و عصبی تر شدم

  .به خاطر عروسک زن کسی شود، ان هم زن کسی چون اسد

آه چه می . به او بگو که ببردت پیش زن عمو سوسن. اگر پدرت نبود برادرت را بیدار کن. آه عزیزکم

  .....الهی مادر برایت بمیرد، الهی. گویم، طفل معصوم تو که بلد نیستی حرف بزنی

تا کی می . یک کمی به من حواست باشد. سارا تو را به خدا این قدر زیر لب با خودن حرف نزن -

  خواهی با من لجبازي کنی؟ تا کی؟

شان آنوش بود، اما انگار او را نمی نگاهم به صورت پری. سرم را چسباندم به دیوار چوبی پشت سرم

کاش می مردم، کاش همان موقع می مردم، . دیدم، انگار صدایش از صدها متر دورتر به گوشم رسید

  .من طاقت رسوایی را ندارم
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آنوش زل زده بود به منم و من به نقطه اي ناکعلوم خیره . نازلی من، ساعتها در همان حال گذشت

. از گوشه اتاقک چوبی نان و پنیري از توي طرفی دربسته بیرون کشیدآنوش . شب شد. مانده بودم

  .یک لقمه براي خودش گرفت و یک لقمه براي من

  .بگیر، از صبح تا حاال چیزي نخوردیم -

نگاه زیبا و . نگاهی بی حس و بی روح و بی رمق، دلش به حالم سوخت. در سکوت نگاهش کردم

حق داري ازدست من عصبانی باشی، ولی حق : گرفته اي گفت افسون گرش را از من دزدي د و با لحن

  بودم؟....من که مقصر نبودم. نداري به خاطر گذشته پدرهایمان از من متنفر باشی

هنوز باورم نمی شد . برق اشک ته چشمان سیاهش را جال داده بود. دوباره نگاهش را به من دوخت

  .باشمبیدار باشم و این صحنه ها را در بیداري دیده 

. نکند خوابم ببرد و براي هیزم آوردن بیدار نشوم. پیش خودم گفتم البد هنوز از خواب بیدار نشده ام

آن شب با تمام سنگینی و خستگی اش ....آن وقت باید تمام روز با مادرشوهرم درگیر باشم که چرا

ارنگی بر دلم چنگ شبی که دلواپسیهاي رنگ! شبی که نه من دیده برهم گذاشتم و نه آنوش. صبخ شد

  .می انداخت و یک دم راحتم نمی گذاشت

آنوش تکانی به خودش . خورشید که تابیدن آغاز کرد سرم را از روي خستگی روي زانوانم گذاشتم

تمام شب، به د رکلبه تکیه زده بود مبادا از انجا بگریزم، غافل از اینکه نه توانی در من مانده بود . داد

  !و نه حوصله اي

یا نه، هر جایی که تو . جایی که با هم اشنا شدیم. ا، طالقت را می گیرم و می بردمت کدیرسار -

باور کن نمی . زندگی جدیدي برایت می سازم که همه انگشت به دهان بمانند. دوست داشته باشی

  به چیه اسد دلت را خوش کردي؟. گذارم توي دلت آب از آب تکان بخورد

که مثل گلوله اي بر حنجره چسبیده بود و آزارم می داد، شکستم و عاقبت ان سوت خفقان آور را 

من حاضر نیستم، حتی . تو دیوانه اي آنوش، من دو تا بچه بی گناه دارم ك مادر می خواهند: گفتم

  .مردم تف روي صورتم می اندازند. تو پسر قات پدرم هستی....براي یک لحظه به تو فکر کنم چون

پدر من قاتل بود، به من چه دخلی دارد؟ من چرا . بنداز روي قبر پدرشان تف: عصبی شد و داد کشید

  باید تاوان پس بدهم؟

. نگاه خیره اي به سویش انداختم و بعد صورتم را میان دستهایم گرفتم و به هق هق افتاده بودم

بچه هایم با چه رویی برگردم؟ اسد زنده زنده مرا در گور دفن می کند و آن وقت به راستی ! خداي من

  خدایا از دست چه کسی گله مند باشم؟. بی مادر می شوند

می دانم داري به بازگشتت فکر می کنی، به اینکه اسد پوست از تنت می کند و تو را توي اغل  -

من خوشبختت می کنم، حتی بچه هایت را . تو رو به خدا به رفتن فکر نکن.... ولی...زندانی می کند
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من به . باور کن اینها که می گویم فقط وعده وعید نیست. یش خودت می آورمهم از اسد می گیرم و پ

  .خاطر تو حاضرم هر کاري بکنم

بگذار سرم ! تو رو بخدا ولم کن برم آنوش: میان بغض و هق هق گفتم. گریه ام شدت بیشتري گرفت

ي هستم و من زن مرد دیگر. این حقش نیست که به زور تصاحبم کنی. به بدبختی هاي خودم باشد

تو را به هر کسی که ....چطور می توانم تمام این پایبندي ها را زیر پا بگذارم. متعهد به زندگی دیگري

  .پیش پسر قاتلم...اسد مرا بکشد بهتر از این است که با ت باشم. می پرستی بگذار بروم

ن هیچ وقت تو را م. باشه برو: گفت. از جا برخاست و چرخی توي کلبه زد. چنگی بر موهایش انداخت

باور کن دست ...نمی خواستم برایت دردسر درست کنم. مجبور نمی کنم برخالف میلت کاري بکنی

  .خودم نبود

معلوم نبود . نگاه پر تاثري به موهاي من اندناخت که تازه کمی بلند شده بود. آمد و روبه رویم ایستاد

نگاهمان با هم تالقی . ي را انداخت روي سرمروسر. روسري ام کی افتاده بود پایین و من متوجه نبودم

متعهد : به رویم لبخند محزونی زد و آرام گفت. او هم نگاه شوریده اش با اشک خیس می خورد. کرد

  .به هر زندگی که باشی، من دوستت دارم

 چه گناه. آه. نباید ان طور بی پروا به چشمانش زل می زدم! خدایا مرا ببخش. سرم را پایین انداختم

  .هنوز نگاهش به چشمانم بود. اه عمیقی کشیدم و از جا برخاستم. بزرگی مرتکب شده بودم

  .اگر زندگی ام از هم پاشید مقصرش تو هستی -

به طرف در می رفتم که او . از فکر رویایی با اسد دیوانه می شدم. لبهایش را ورچید و چیزي نگفت

  .کردمبهتزده نگاهش .تفنگ شکاري اش را به سمتم گرفت 

این طور . به همه بگو که به خاطر ذفاع از خودت مرا کشتی. می توانی مرا بکشی. بگیر، پرش کردم -

  .یااهللا بگیر. دیگر پشت سرت حرف درنمی آوردند

او صاف و بی . دستهایم می لرزید. به زور تفنگ اش را به دستم داد و لوله ان را روي قلبش گذاشت

  .ی کردتزلزل ایستاده بود و نگاهم م

هیچ کس تو را به خاطر این کار به دار نمی . پس معطل چی هستی؟ دفاع از خود حق هر کسی است -

  .نترس، حاضرم بمیرم، ولی باعث بد نامی تو نشوم. آویزد

او داشت به زور دستم را روي ماشه می فشرد که جیغی کشیدم به زحمت خودم را از شر ان اسلحه 

او خونسرد و بی تفاوت . قلبم می خواست از کار بیفتد. ی زدمنفس نفس م. لعنتی راحت کردم

دوباره به . از تصور اینکه نزدیک بد قاتل شوم مغزم سوت می کشید. ایستاده بود و به منز ل زده بود

هنوز چند قدمی برنداشته . در را باز کردم و به سرعت خودم را از کلبه کشیدم بیرون. گریه افتادم



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

236

برگتشم و نگاهی پر تاسف به سوي . قبم داشت از دهانم می زد بیرون. امدبودم که صداي شلیک 

  .یعنی خودش را کشت. کلبه انداختم

از ان فاصله . در همی حین در باز شد و انوش در حالی که از پایش خون می چکید، از کلبه بیرون آمد

او را زنده می دیدم  نمی دانم چرا از اینکه. نگاه محزون و افسرده اش را به سوي من شلیک کرد

مهم نبود اسد و خانواده اش . بی انکه واکنشی از خود بروز دهم دوباره به راه افتادم. خوشحال شدم

به هر حال از ان زندگی . چه برخوردي با من داشتند، حتی اگر مرا می کشتند هم دلم نمی سوخت

همه دلم می خواست غمنازم را بیش از . هر طور بود راه دهکده را پیدا کردم. نکبت خالص می شدم

  .ببینم

  

 **********************************

****************************  

  

  .اسد به باد کتکم گرفت

  .یک شب تمامکدام گوري رفته بودي؟ حاال برگشتی که چی زن بی آبروي بی شرم -

سپردم به قضا و از خودم تحمل  بی آنکه ذره اي احساس درد کنم و یا اینکه ناله و فریاد سر بدهم تن

. او باورش نمی شد من در این میان بی تقصیر باشم. تمام واقعیت را مو به مو برایش گفتم. نشان دادم

هر طور دلش می خواست به زور از من اعتراف بگیرد که براي معاشقه با پسر ارباب به جنگل رفته 

پس از اینکه کلی کتکم زد و جلوي . بودم بودم و یک روز و شب تمام خودم را به دست او سپرده

از مادر و . همیاسه ها بد و بیراهم گفت و نتوانست از من اعتراف بگیرد مرا نشاند وسط حیاط

آنان هم کم لطفی نکردند و رفتند و هیزم . خواهرهایش خواس هیزم بیاورند تا مرا به اتش بکشد

گریه . لهی بمیرم مادر داري بی مادر می شويا. صدي گریه غمناز داشت دیوانه ام می کرد. آوردند

کاش کمی بزرگ تر بودي تا از تو می خواستم خاکسترم را جمع کنی . نکن، من هم بی مادري کشیدم

. کاش صابر کمی بزرگ تر بود تا تو را به دست او می سپدم. و به عنوان یادگاري براي مادرم ببري

نتوانستم عمر خودم را به . صابر مادر خوبی نبودممن براي تو و . فداي چشمهاي هم رنگ آسمانت

  .گریه نکن مادر، دلم را خون نکن. پایتان بریزم

پیپ نفت توي دستش بود و نگاه خون آلودش . اسد با بی رحمی هر چه تمام تر هیزم ها را دور چید 

  .یک دم راحتم نمی گذاشت

  .زنده آتشت می زنم و جزغاله ات می کنمبگو چطور شبت را با پسر ارباب گذراندي، بگو واال زنده  -
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دیگر چه از من باقی مانده که می خواهی جزغاله اش . آتشم بزن اسد. سرم را گذاشتم رو یزانوانم

اگر پدري داشتم، اگر مادري داشتم محال بود جرات . من که پیش در و همسایه بی آبرو شده ام. کنی

من گورم . بسوزان مرا، مرا به اتشم بکش. رفتار کنی کنی با دخترشان تا این حد بی رحم و سنگدالنه

  .راپیش از اینها کنده ام

حاضر . دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. من سرم را بلند نکردم. اسد نفت را ریخت روي هیزمها

نفت را ریخت روي توي تن و بدن کوفته دردمند . بودم توي اتش بسوزم و از این جهنم خالص شوم

اما من که گناهی مرتکب نشده بودم به چه باید . دلش می خواست از من اعتراف بگیرد هنوز هم. من

  اعتراف می کردم؟

  حرف می زنی یا نه؟: دوباره فریاد زد

می دانستم هیچ کدامشان دلشان . سر و صداي اطرافیانم را می شنیدم. سرم هنوز روي زانوانم بود

تمام را بیرون از خانه اش سپري کرده باشد سزایش از نظر انان زنی که یک شب . برایم نمی سوزد

  .چیزي بیش از این نبود

و . خیلی زود هیزمها شعله ور شدند. و این نهایت انتقامجویی و بی رحمی بود...اسد هیزمها را اتش زد

در ان لحظه دلم پیش . من بی انکه تکان بخورم در همان حال نشستم و واکنشی از خودم نشان ندادم

  .د که شاید همیشه این خاطره وحشتناك ذهن او را شعله ور می کردصابر بو

گوشه دامنم اتش گرفته بود و تمام . دچار گرماي خفقان اوري شده بودم. صداي شلیک گلوله آمد

. داشتم از حال می رفتم. کسی هیزمهاي پر لهیب را با لگد کنار می زد. وجودم داشت می سوخت

  برگشتی که به اتشت بکشد؟: صداي انوش را شنیدم که گفت

نفتی که اسد روي بدنم ریخته بود داشت بدنم را . تمام تنم می سوخت. چشمهایم را از هم گشودم

  .سوزاخ می کرد

. آنوش پس از اینکه مرا نجات داد به سراغ اسد رفت. بی حس و بی رمق نگاهی به دور و برم انداختم

  :هم چنان که به یقه اش چسبیده بود فریاد کشید

به خاطر دفاع از خودش مرا به این روز ....یک نگاهی به پایم بینداز. این زن از گل هم پاك تر است -

حقش است که تو . اصال به چه حقی او را به اتش کشیدي....آن وقت تو چطور توانستی. انداخته است

  .را میان هیزمهایی که خودت فراهم کردي بیندازم و دودت بروي هوا

آنوش انگشت تهدیدش . و هیچ نگفت. اسد الل شده بود. ها کرد و پرتش کرد روي زمینیقه اسد را ر

واي به حالت اگر یک تار این موي زن کم شود، آن : را به سوي او گرفت و با همان لحن کوبنده گفت

  .وقت روزگارت را سیاه می کنم، فهمیدي
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انداهت و با همان لحن قاطع و صریح آنوش نگاهی به بقیه . اسد اب دهانش را قورت داد و هیچ نگفت

زن و مردش براي من . با شما هم هستم، واي به حالتان از گل کمتر به این زن بگویید: کوبنده گفت

مهم نیست، به خاك سیاه می نشانمش، فهمیدید، فکر نکنید این زن کسی را ندارد و می توانید هر 

  یا نه؟روشن شد ! من پشتش ایستاده ام. بالیی سرش بیاورید

. آنوش خان، تقصیر خودش است با همه لجبازي می کند: مادرشوهرم به خودش جراتی داد و گفت

  .گوش به حرف کسی نمی دهد

بیشتر از همه تو در این میان : گفت. آنوش چشمانش را تنگ کرد و چند گام به سوي او برداشت 

راي اذیت و ازار این زن مضایقه خوب می شناسمت، این زن روباه مکار، تو از هیچ تالشی ب. مقصري

به خدا قسم به این زن بد کنید خون تک تکتان را می ریزم نمی گذارم آب خوش از ! نکرده اي

  .گلویتان پایین برود

نگاه متاثر و غمگینش را به چشمانم دوخت و آهسته . همان طور که لنگ می زد به طرف من آمد

  حالت خوبه سارا؟: گفت

. دلم می خواست می خوابیدم و هرگز بیدار نمی شدم. اس ضعف می کردماحس. نگاهش نمی کردم

نگاهم به دستمالی بود که به پاي مجروحش . تفنگش را روي شانه اش انداخت . هنوز تنم می سوخت

  .بسته بود

  ...هر مشکلی پیدا کردي. فکر کن برادري داري که در همه حال پشتیبان توست! سارا -

  ..واهم ببینمتاز اینجا برو، نمی خ -

وقتی رفت تا چند . با گفتن هر چی تو بخواهی راه افتاد. نفس عمیقی کشید که بیشتر شبیه اه بود

اسد از همه زودتر . هیچ کس جرات نداشت با دیگري صحبت کند. دقیقه کسی از جایش تکان نخورد

استم و به طرف کله چو من هم بی انکه با کسی حرفی بزنم از جا برخ. به خود امد و صحنه را ترك کرد

  .رفتم

کا هم اگر پسر ارباب حامی مان می شد چشم : صداي مادر شوهرم را شندیم که به کسی می گفت

  .دریده و بی حیا می شدیم

اتاقی که در هم و بهم ریخته بود دلگیر . در کله چو را پشت سر خودم بستم و خزیدم به گوشه اتاق

  .بودم و باز ه از خداي خودم گله مند

تمام ان هفتاه . من به کسی شکایت نمی کردم. یک هفته تمام بدنم از تاولهایی که زده بود می سوخت

گویی کسی با من کاري . از اتاقم بیرون نیامدم و نه لب به غذا زدم و نه با کسی دهان به دهان شدم

اسد بیشتر . وندشاید تهدید انوش کار خودش را کرده بود و جرات پیدا نمی کردند پاپیچم ش. نداشت

غمناز پستان خشکیده ام را مک نمی زد و بی امان گریه . از همیشه عصبی و خاموش نشان می داد
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مادر، داشتی کباب : صابر گاهی سرش را روي زانوانم می گذاشت و با لحن شیرینی می گفت. می کرد

  می شدي؟

نه عزیزم، من : می گفتممن خنده اي عصبی سر می دادم و در حالی که دستی به سرش می کشیدم 

  .هر روز خدا و تو نمی بینی... دلم کباب است

چشمان بادامی اش را به دیده ام می دوخت و بی انکه از حرفهاي من چیزي دستگیرش شود لبهایش 

  .را به هم می دوخت

 آن جریان دهان به دهان گشته بود و تمام اهالی دهکده پایین و باال با خبر شده!یادش بخیر نازلی

زنعمو انیس پس از .بودند که پسر ارباب از عروس فالنی دفاع کرده و از همه زهر چشم گرفته است

مدتها به دیدارم آمد تا از دهان خودم چند و چون ماجرا را بشنود وقتی همه را تایید کردم با مهربانی 

 قربان کرم خداوند چه پشتیبانی نصیبت:همیشگی خودش سر به سوي آسمان گرفت و گفت

خدا را شکر کن که آنوش به دادت رسید و اال این :بعد آهنگ صداي را کمی پایین آورد و گفت.کرده

  .قوم خدا نشناس هر روز خدا پوستت را میکندند و زیر پا رش میکردند

زنعمو انیس که بسیار شکسته و پیر شده بود کمی از حال و روز خودش نالید و از مشکالت خانوادگی 

اینکه براي نفیسه هنوز خواستگار پیدا نشده و مجبور است براي امرار معاش به دخترهایش گفت و 

خدمتکاري برود و اینکه خودش با وجود تمام دردها و بیماریهایش براي این و آن کار میکند تا بتواند 

  .لقمه نانی سر سفره جلو بچه هایش بگذارد

آنقدر زیبا و .غش غش میخندیدتشویقش که میکردم .غمناز تازه داشت کم کم قدم برمیداشت

دو تا از خواهر شوهرهایم .صابر سه سال را تمام کرده بود.خواستنی بود که هالك خنده هایش بودم

برادر شوهر بزرگم هم دست .پشت سر هم عروسی کردند و خانه کمی از شلوغی و سر و صدا افتاد

  .یل و تبار زنش باشدبه قول مادرشوهرم رفت که نزدیک ا.زنش را گرفت و به گرگان رفت

زمین نشا شده بود و هنوز خستگی وجین بر تنمان .غروب یکی از آن روزهاي آخر فصل بهار بود

سنگینی میکرد که پسر یکی از همسایه ها در حالیکه نفس نفس میزد خودش را پاي پله هاي 

ك را که دیدم چهره هراسان و عرق کرده پسر.من داشتم موهاي طالیی غمناز را شانه میزدم.رساند

  .تا گفتم چی شده دستش را گذاشت روي قلبش و فقط توانست بگوید اسد.توي دلم آشوب به پا شد

رفت که مرغ .مادرشوهرم از آغل بیرون آمد.غمناز برگشت و معصومانه نگاهم کرد.شانه از دستم افتاد

خروسها را بحال  مرغ و.وهاب را که پاي پله ها دید مشکوك شد.و خروسهایش را به النه بفرستد

اسد را گرگها !اسد:وهاب گریه میکرد و در همان حال گفت.خودشان رها کرد و خودش را بما رساند

  .تکه پاره کردند
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تازه یادم افتاد وهاب چند روزي بود که بعنوان کمکی همراه اسد با گله گوسفند به صحرا 

یعنی .ع از چه قرار استمن هنوز نمیفهمیدم موضو.مادرشوهرم دو دستی زد روي سرش.میرفت

صداي جیغ و زاري مادرشوهرم که بلند شد غمناز وحشتزده سرش .میدانستم و نمیخواستم باور کنم

من ساکت و بی حرکت به .خیلی زود تمام همسایه هاي ریختند توي حیاط.را فرو برد توي سینه ام

چند دقیقه بعد صداي .رم راحتی تصویر آدمهاي دور و ب.هیچ جا را نمیدیدم.نقطه اي ماتم برده بود

نمیخواستم جیغ بکشم و .دستم را گذاشتم روي دهانم.جیغ و گریه زنهاي دور و برم به هوا بلند شد

  .غمناز را بترسانم

خدایا تو را به .چشمانم را بر هم فشردم.یکی از مردهاي ده اسد را غرق در خون روي دستهایش آورد

  ...نگذار بچه هایم بی پدر شوند نگذار.دمقدسات عالم قسم نگذار این واقعیت باش

گرگها به گله حمله کرده بودند و اسد را که به دفاع از گله .نازلی بهمین راحتی بچه هایم یتیم شدند

  .جلو کشیده بود از هم دریدند

هیچ خاطره خوشی از اسد نداشتم که با یادآوري اش اشک به دیده بنشانم اما وقتی یادم آمد چه 

حق من روا داشت و من همه را فقط بخاطر بچه هایم نادیده گرفتم و دم بر نزدم دلم آتش ظلمهایی بر 

فکر میکردم تمام آن .حاال تقدیر با بیرحمی هر چه تمامتر ما را در سوگ نشانده بود.میگرفت

حادثه اي که سخت از آن میهراسیدم و عاقبت به ..صبوریها و گذشتها هیچ نتیجه اي در بر نداشت

  .یوست و بچه هایم بی پدر شدندوقوع پ

خوب اینهم .نمیخواهم ناراحتت کنم.نمیخواهم بگویم چه روزهاي سختی بر من گذشت!نازلی!آه نازلی

مادرشوهرم بیش از هر کس ضجه میزد و گریه .تقدیر را نمیشود عوض کرد.یکجور زندگی است

بد و بیراه میگفت و از بدیها و جالب اینکه من خود صاحب عزا بودم و او بین مویه هایش بمن .میکرد

  .دلم از همه کس و همه جا خون بود.ظلمهاي من یاد میکرد و مرا زنی بی وفا و خیانتکار معرفی میکرد

پس از مراسم چهلم که هنوز دل و دماغ هیچکس را نداشتم و حوصله ام سرجایش برنگشته بود بمن 

با اینهمه سنگدلی و سرسختی با من برخورد باورم نمیشد .گفتند باید بچه هایت را بگذاري و بروي

گفتند قیم بچه ها اسد اسد و اوست .شبانه شورایی تشکیل دادند و تصمیم گرفتند که من بروم.کنند

آنشب بی آنکه دچار ضعف شوم و به گریه بیفتم تا جایی .که میتواند بچه ها را نزد خودش نگه دارد

پدرشان را .کردم بهمه گفتم که بچه هایم مادر میخواهندکه میتوانستم از خودم و حق بچه هایم دفاع 

همه به من پوزخند زدند و دستم .دست روزگار گرفت و آنها اجازه ندارند بیمادرشان کنند

تو بهتر است بروي شوهر :مادرشوهرم با بیرحمی هر چه تمامتر پیش روي فامیل بمن گفت.انداختند

ي حاال نمیخواهد بعد از مرگش اداي یک زن باوفا را در تا وقتی اسد بود معشوقه کس دیگري بود.کنی

  .بیاوري
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با وجودي که قلبم از شنیدن آن حرفها ریش ریش میشد اما جلوي بروز هر گونه خشم و غضبی را 

گرفتم و با استواري دوباره از آنها خواستم که مسئولیت بزرگ کردن بچه ها را بر عهده خودم 

صداي گریه غمناز .دست اخر به گریه افتادم.زیر پستان من کشیدندهمان شب غمناز را از .بگذارند

میان هق هق گفتم شما را به روح اسد در حق بچه هایش ظلم نکنید مادرشان را از .مرا دیوانه میکرد

  .آنها نگیرید

  .حتی به اندازه سر سوزن هم حق را بمن نداد.کسی گوش به حرف من نداد و بحال من دل نسوزاند

عد در حالیکه صابر بر دامنم چسبیده بود و غمناز دستهایش را از آغوش عمه اش بسوي صبح روز ب

من دراز کدره بود مادر شوهر و خواهرشوهر بزرگم بزور به بازوانم چسبیدند و مرا کشان کشان بسوي 

  .جیغ میکشیدم و اسم بچه هایم را بر زبان می آوردم.کلکی بردند

غمناز خیلی بچه است هنوز شیر مرا .هایم را میخواهم من بچه...شما را بخدا رحم کنید-

بخدا این ...رحم کنید منکه جایی را ندارم بروم...هنوز نمیتواند روي پاهاي خودش بایستد....میخورد

  .انصاف نیست

پاهایم انگار بزمین فرو .بطرز شگفت انگیزي قدرت ایستادگی پیدا کرده بودم.کسی حریف من نمیشد

برو گورت را گم ...زنیکه بدکاره بی شرم:رم بر موهایم چنگ میکشید و فریاد میزدرفته بودخواهرشوه

بعد از این .تا بحال فقط بخاطر اسد وجود هرزه و نحس تو را در این خانه تحمل میکردیم.کن

برو قبر پدرت را باز کن و خودت را ...نمیخواهیم سایه کثیف تو روي سر این طفلهاي معصوم باشد

  .ما آبرو نگذاشتی زنیکه بی عفت بی ابروبراي .دفن کن

بمیرم الهی غمناز هم که دید مادرش را دارند از او .من همچنان پا بر زمین میکوبیدم و گریه میکردم

مرتب .صابر چسبیده بود بر دامن ننه اش و به او فحش میداد.جدا میکنند گریه میکرد

  .پدرسگ مامانم را ول کن:میگفت

برو برو همان بهتر که معشوقه پسر ارباب :می انداختند و میگفتند همسایه ها تف بر صورتم

  .همان بهتر که بچه هایت بی مادر باشند.باشی

نمیدانم چه ظلمی در حق آنان کرده بودم که هر کدام با کینه و نفرت چنگی بر موهایم می انداخت و 

  .داشتم از هوش میرفتم.تفی روي صورتم پرت میکرد

نزدیک بود میان بازوان مادر شوهر و خواهر .و حق کشی و ظلم را نداشتمطاقت آنهمه رسوایی 

شوهرم از حال بروم و جسم بیجان و بیرمق مرا روي زمین کشیدند و بردند آن سوي کلکی چنان 

کاش خرد !به درك.پرتم کردند روي زمین که احساس کردم تمام استخوانهایم شکست و خرد شد

غرور و شخصیت و ابهتم را .دیگر چه از من باقی مانده بود.نمیشدم میشد و براي همیشه از جا بلند

  .نفرین به این زندگی پست و حقیر.که پیش از اینها لگد مال کرده بودند
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اشتباه نمیکردم این صداي زخم خورده عمه سلیمه .صداي خسته و رنجور زنی به گوشم خورد

حرمت لباس ...ببین چه به روزت آورده اند ...تهابرار زا عمه به قربانت ببین چه کارت کردند نامرو:بود

تف به رویتان آدم که عروس ...سیاهت را نگه نداشتند اي نامسلمانها اي بیشرفهاي بی ناموس

داغدارش را مضحکه دست مردم نمیکند شما که بچه هایش را ازش گرفتید دیگر چکار به حیثیت و 

  .آبرویش دارید

شنیدن حرفهایش دوباره جري شد و با الفاظ زشتی به او بد و بیراه مادرشوهرم با دیدن عمه سلیمه و 

عمه سلیمه بی آنکه اهمیتی به دشنامهاي او بدهد دست زیر بازویم برد و کمکم کرد از جا .گفت

از پشت پرده هاي اشک خوب نمیتوانستم چهره اش را ببینم اما از اینکه کسی پیدا شده بود .برخیزم

بچه هایم را بی ...عمه جان عمه:بغضم پاره شد و با لحن سوزنده اي گفتم.ودمبه دادم برسد خوشحال ب

  .گوش کن صداي گریه غمناز و صابر من است.مادر کردند

بیا برویم سارا بیش از این خودت :عمه سلیمه سرم را بر سینه کوچک و استخوانی اش فشرد و گفت

  .بیفتی و التماسشان کنی بیا برویم سارااینها خوششان می آید به پایشان ...را خوار و ذلیل نکن

  کجا برویم عمه؟مگر من جایی را هم دارم؟مگر کسی را هم دارم؟-

عمه سلیمه در حالیکه مرا دنبال خودش میکشید زیر .دوباره ضجه زدم و دستم را روي سرم گذاشتم

ده بودم اگر تا آن روز هرگزپیش خودم فکر نکر.لب قربان صدقه ام میرفت و به حالم اشک میریخت

اسد را از دست بدهم باید به کجا پناه ببرم؟به کجا بروم و زیر سایه چه کسی بنشینم و خستگی این 

ببین چه بدبخت و بی کس و .خوب تماشایم کن چشمهایت را نبند!چند سال را از تن و روحم بتکانم؟

  .دازتو هم مثل مردمان سیه دل و بیرحم بمن بخند و دستم بین.کار و بیچاره ام

صداي موتور اتوموبیلی را .من از پس توده اشک هنوز به درستی جایی را نمیدیدم.عمه سلیمه ایستاد

از خانه کردنش بیرون بی انصافها بچه هایش را از او :شنیدم و صداي عمه سلیمه که به کسی گفت

  .گرفتند

صداي .دم و به هوا میرفتمانگار دود میش.سرم پایین بود و بیاد گریه هاي صابر و غمناز آتش میگرفتم

صدایی که شبیه صداي آنوش بود نفهمیدم چه گفت فقط احساس کردم عمه سلیمه .دیگري آمد

  .دوباره دست زیر بازوي من برده و مرا دنبال خودش میکشاند

! آه عمه.اشکهایم را با گوشه آستینم پاك کردم و نگاه بیروحم را به کله چوي محقر ننه جانم انداختم

  مرا آوردي اینجا چرا؟.ل و روزي دارم تو هم داغ دلم را تازه کنخوب حا

حاال که سقفی داري .غصه نخور.سارا جان خدا را شکر کن دایی جمالت اینجا را براي تو گذاشت-

  .باالي سرت نگو کجا را دارم که بروم
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ان داشت سکوت و خفقان حاکم بر حیاط کوچک ننه ح.مات و مبهوت ایستاده بودم زیر درخت انجیر

انگار ننه جان از هر سو بطرف من سرك میکشید و چشمان کهربایی اش اشک آلود .دیوانه ترم میکرد

  .میشد

پیش خودم گفتم چند وقت است پا یه اینجا نگذاشته .عمه سلیمه با لگد در کله چو را باز کرد

  .مببین دوباره از بی کسی بتو پناه آورده ا!ام؟چهار پنج سالی میشد آخ ننه جان

سقفش تعمیر :عمه سلیمه گفت.کله چو بدلیل بی استفاده ماندند نامرتب بود و رو به ویرانی میرفت

  ...به همسایه میگویم.نگران نباش.جزیی میخواهد

  .تا پا گاذشتم توي اتاق از حا رفتم.دیگر حرفهاي عمه سلیمه را نشنیدم

ریخت و مویه کرد و به زمین و زمان عمه سلیمه سه روز و سه شب پیش من ماند و هم پاي من اشک 

نمیدانستم عمه .تا آن روز نمیدانستم عمه سلیمه را هم از خانه اش بیرون انداخته اند.بد و بیراه گفت

عمه سلیمه میگفت یکسالی هست که .سلیمه خانه این و آن کار میکند تا شکم خودش را سیر کند

می ایم از خانه و زندگی خودم بیرونم چون دیدند دیگر به دردشان نمیخورم و به کارشان ن

  .شوهرش طالقش داده بود و براي همیشه عذرش را خواسته بود.کردند

نمیدانم شاید این خودخواهی محض بود که در آن شرایط از اینکه عمه سلیمه طالق گرفته بود 

ري ام از اینکه میدیدم در آن حال و هواي بغرنج روحی و فکري کسی هست که دلدا.خوشحال بودم

همسایه هاي مهربان تا فهمیدند موضوع از .بدهد و به پاي درد دل هایم بنشیند خدا را شکر میکردم

  .چه قرار است دسته دسته آمدند و با من همدردي کردند

من بیاد .من و عمه سلیمه زیر درخت انجیر نشسته بودمی.روز چهارم دلم براي بچه هایم پر پر میزد

عمه سلیمه پا شد و به .ه صداي بوق اتوموبیلی هر دوي ما را شگفت زده کردبچه هایم گریه میکردم ک

سه .من سرم را چسباندم به تنه درخت و چشمهاي سرخ و متورمم را بر هم گذاشتم.طرف کلکی رفت

  .شب تمام نخوابیده بودم و آرام و قرار نداشتم

مامان اینجاست .یر عزیز دلمآرام بگ:آرام زیر لب گفتم.صداي گریه غمناز در گوشهایم زنگ میزد

به . اما این صداي به هیچ وجه قطع نمیشد.جلوي گوشهایم را گرفتم که صداي گریه اش را نشنوم.

گریه افتادم و چشمهایم را از هم گشودم در کمال بهت و حیرت آنوش را دیدم که وسط حیاط 

صدایی .از جا برخاستم به زحمت.ایستاده و غمناز را در آغوش داشت و دست صابر توي دستش بود

صابر دستش را از دست آنوش رها کرد و دوید بطرف من ناباورانه او را در .خفه از گلویم بیرون پرید

آنوش .اما نه این صداي گریه غمناز بود.آغوش فشردم و پیش خودم گفتم نکند این یک رویاست

دم و غمناز را میبوییدم و سر صابر را روي سینه ام میفشر.جلوتر آمد و غمناز بسوي من پر گرفت

  .چطور باور میکردم که بچه هایم را دوباره در آغوشم میفشارم خدایا شکرت.میگریستم
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تو سرت به .خیلی وقت است که رفتخ:عمه سلیمه گفت.به خودم که آمدم آنوش را مقابل خودم ندیدم

  .بچه هایت گرم بود

  .رباب بودمهم نبود که پسر ا.حیف شد باید از او تشکر میکردم!آه

میگفت بزور .من از طرف تو تشکر کردم:عمه سلیمه گونه هاي رنگ پریده صابر را بوسید و گفت

  .تهدید بچه ها را از آنها پس گرفته

  .دوباره گونه غمناز را به صورتم فشردم و قطره اشکی از دیده چکاندم و توي دلم خدا را شکر کردم

  !مامان ما را تنها نذاري ها:میگفتصابر یک دم دامنم را رها نمیکرد و مرتب 

چطور میتوانم تنهایتان بگذارم؟من پیش شما میمانم تا روزي که .الهی من بمیرم مادر:با گریه گفتم

  .بمیرم

بعد از غذا .صابر با اشتها خورد.عمه سلیمه بادنجان سرخ کرده بود.هر دو را بردم داخل کله چو

  .را بکشدمامان اقاهه نزدیک بود با تفنگش ننه :گفت

غمناز همانطور که .لبخند بر لب نشاندم و دست محبتی روي سرش کشیدم.منظورش آنوش بود

  .پستان خشکیده ام را میک میزد بخواب رفت

  .من دیگر باید بروم:عمه سلیمه سفره را که جمع کرد چادرش را به کمر بست و گفت

کجا عمه جان؟همینجا پیش ما :گفتم.از تصور تنها شدم دلم درهم پیچید.دلم هري ریخت پایین

  .میخواهی برادر زاده ات را به اما خدا رها کنی و بروي...من و تو که کسی را نداریم.بمان

نمیخواهم سربار تو :چهره رنجور و گرفته اش را بسوي من گرفت و با چشمانی غمناك و سرخ گفت

  .باشم عمه جان

  .ر مرا تنها بگذارید دیگر اسمتان را نمیبرماین چه حرفی است که میزنی سربار کدام است بخدا اگ-

  .سرش را میان دستهایش گرفت و بغضش ترکید.لبخند محزونی زد و دوباره نشست

دورانی که با فقر و بی پولی و مریضی . دوران جدیدي از زندگی ام اغاز شده بود! یادش به خیر نازلی

اره اي که براي من باقی ماند فروش آخرین چ. عمه سلیمه وضع اسفناکی را براي من رقم زده بود

عمه سلیمع به سرطان سینه . گردنبند یادگاري کوروش بود که خرج دوا و دکتر عمه سلیمه کردم

شیرم . دیگر هیچ نداشتیم که بفروشیم. مبتال شده بود و پول گردنبند کفاف خرج عملش را نمی داد

. و خواب درست و حسابی هم نداشت غمناز از گرسنگی بی قراري می کرد. به کاي خشک شده بود

با این همه هیچ . صابر به طرز وحشتناکی الغر و تکیده شده بود و پوست صورتش به زردي می زد 

می ترسیدم خبرش به گوش خانواده شوهرم برسد و . دلم نمی خواتس دستم را جلوي کسی دراز کنم

سنه ماندن بچه ها و مریضی عمه از غم گر. بگویند نتوانست سرپرست خوبی براي بچه هایش باشد

  .سلیمه در عرض دو هفته کلی گوشت آب کردم و الغر شدم
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صبح یکی از روزها که در کله چو را باز کردم چشمم ورد به ي گونی آرد و یک گونش برنج و چند دبه 

ه هیچ سایه اي ب. ناباورانه و شگفت زده نگاهی به اطراف انداختم. روغن اعال و قند و شکر و چاي

سرابی در . در حالی که فکر می کردم دچار سراب شده ام چشمانم را بستم و باز کردم. چشم نمی آمد

می دانستم کار آنوش است، می دانشتم در شرایط عادي همه را . اشک شوق به دیده آوردم. کار نبود

ه کنم که بچه پس می دادم و با لحن تندي از او می خواستم من بعد از این بذل و بخشش نکند، اما چ

در ان شرایط . چه کنم که عمه ام مریض احوال بود و حالش رو به وخامت می رفت. هایم گرسنه بودند

که بیش از هر زمان دیگري محتاج و نیازمند بودم از انوش بسیار هم سپاسگزار بودم و در دل خدا را 

و ما را دچار خجلت و  شکر می کردم که دست کم به یاد ما بود و بی انکه خودش را نشان بدهد

  .شرمندگی کند دست یاري به سوي ما دراز کرده بود

پس از مدتها یک غذاي درست و حسابی مهیا کردم و همه سر سفره یک دل سیر غذا خوردیم و خدا 

هر روز کمکهاي نقدي و غیر نقدي را پشت . را شکر کردیم، کمکهاي پنهانی انوش کماکان ادامه دات

  .ت و می رفتدر کله چو می گذاش

همه می دانند پسر ارباب دیوانه عشق توست : عمه سلمه که موضوع را فهمید سرفه اي کرد و گفت

سارا جان، پدرش هر کار کرده نتوانسته او را ثل بچه هاي دیگرش براي ادامه تحصیل به خارج 

اشد جانم را برایش حتی اگر سارا از من متنفر ب: ان روز که بچه ها را آورده بود به من گفت. بفرستد

می دانم تو هم در دلت به او رغبت داري و فقط به خاطر کینه اي که از پدرش در دل داري از . می دهم

  ...او دوري می کنی، ولی

. کی گفته من به انوش رغبت دارم عمه جان، برعکس: سرخ و دستپاچه دویدم وسط حرفش و گفتم

  .ینه و انتقامهیچ احساسی نسبت به او ندارم جز انزجار و ک

  .عمه سلیمه آهی کشید و من غمناز را گذاشتم روي پاهایم که بخوابد

  

  .عمه سلیمه، صابر بدجوري تب کرده، از صورتش لکه هاي قرمز زده بیرون -

عمه سلیمه به زحمت از بسترش خزید بیرون، نگاهی به چهره تب آلود صابر کرد و سري از تاسف 

  !رخک سنگینی هم گرفته! سرخک درآوردهطفل معصوم : تکان داد و گفت

- نه! آه! سرخک...س.  

. از اینکه می دیدم دستم به جایی بند نیست بیشتر غصه ام گرفت. از سر استیصال به گریه افتادم

من نمی دانم . آخر چرا باید سرخک بگیرد. نصف شبی کجا ببرمش. حاال چی کار کنم عمه جان: گفت

  .ویمان پایین برودچرا نمی خواهد اب خوش از گل
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مواظب ! نصفه شبی چرا زار می زنی؟ خوب بچه است و هزار جور مریضی: عمه سلیمه با تشر گفت

  .خوب می شود عزیز دلم، دست و پاي خودت را گم نکن. باش غمناز از او نگیرد

روي  ان دو که رفتند دستمال تر را. از عمه سلیمه خواستم غمناز را بردارد و ببرد توي اتاق دیگر

پیشانی داغ صابر گذاشتم و در حالی که می گریستم از خدا خواستم هرچه زودتر از شر این بیماري 

  .خطرناك را از سر ما کم کند

به آرامی هق هق . تا خود صبح بر بالین صابر بیدار ماندم. اوایل پاییز بود و هوا رو به خنکی رفته بود

ح روز بعد دیگر تب نداشت، ولی تعداد دانه هاي صب. می کردم و بر پیشانی اش دستمال گذاشتم

در حالی که بی اشتها بود و دلش نمی خواست از . سرخ روي دست و صورتش و بدنش بیشتر شده بود

  مامان، چرا این همه پشه مرا گزیده؟: بستر جم بخورد به من گفت

حالت که خوب  :دستی روي سرش کشیدم و در حالی که چشمانم پر از اشک شده بود آهسته گفتم

  .شد پدر همه پشه ها را درمی آورم

  

من و عمه سلیمه مواظب بودیم غمناز به او نزدیک . یک هفته تمام از او مراقبت و نگهداري کردم

  .به تدریج دانه هاي سرخ کم رنگ و محو شدند و حال صابر رو به بهبودي رفت. نشود

و در دل خوشحال بودم از اینکه بدون  عصر روز هشتم در حالی که باي صابر اب سیب می گرفتم

می خواستم عمه . مراجعه به دکتر حالش بهتر شده یددم غمناز تاتی کنان از در کله چو آمد تو

سلیمه را صدا بزنم تا بیاید و غمناز را با خودش ببرد که دیدم دست برد توي پیاله مسی و می خواهد 

برو پیش ...این مال دادا شاست. نه، نه: ستش و گفتمبا مالیمت زدم روي د. اب سیب را ببرد به دهانش

  .عمه

عمه سلیمه که امد دنبالش غمناز به به کنان و در حالی که هنوز چشمش . دستش را برد توي دهانش

وقتی اب سیب . به پیاله اب سیب بود به ناچار در اغوش عمه سلیمه پناه گرفت و از اتاق بیرون رفت

از اینکه غمناز را از خوردن اب سیب منع کرده بودم . جوري اشوب شددلم بد. را به صابر خوراندم

خواستم عمه سلیمه را صدا بزنم که غمناز را بیاورد تا اب سیب بخورد، اما . دچار عذاب وجدان شدم

  .دیدم ضررش بیشتر از منفعتش است

ی بهتر شده بود صابر خیل. آن شب در حالی که هنوز از دست خودم عصبانی بودم کنار صابر خوابیدم

: نیمه هاي شب بود که عمه سلیمه به در کوفت و آرام گفت. و از ان بی حس و حالی درآمده بود

  .بیا ببین چش شده. غمناز تب کرده... سارا...سارا
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دو دستی بر سرم زدم . غمناز از شدت تب بیهوش شده بود. شتابزده خودم را از بستر کشیدم بیرون

این طفل معصوم هم . عمه سلیمه از چیزي که می ترسیدم بر سرم آمد :و با ناله و فغان گفتم

  !سرخکگرفته

حال عمه سلیمه خراب تر از حال من ود اما هر طور بود دلداري ام می . زوزه کشان بر سرم کوبیدم

من می دانستم غمناز ان قدر . داد و به من می گفت خدا بزرگ است و نباید امیدم را از دست بدهم

  .عیف است که از پس این بیماري مهلک و ست برننمی آیدکوچک و ض

  .ممکن است از دست برود. باید برسانمش دکتر -

  اي وقت شب؟ چطوري؟: گفت. نگاه اشفته عمه سلیمه بر نگاه من خشکید

  .نمی دانم، فقط می دانم باید برسانمش دکتر: با گریه گفتم

این موقع شب وسیله پیدا می . ح صبر کنیمباید تا صب: دستش را گذاشت روي دستم و آهسته گفت

  .شود

  .و سرم را گرفتم میان دستهایم. اه لعنت به این خراب شده -

هوا که روشن شد چادر سرم انداختم و . غمناز تا صبح خرناسهاي شبیه ناله از سینه بیرون می داد

ور هست غمناز را به شهر هر ط. شما مواظب صابر باشید : غمناز تب آلودم را میان چادر گرفتم و گفتم

  .می برم

هم چنان که به بخت بد خویش بد و بیراه می . عمه سلیمه با چشمانی نگران و مضطرب بدرقه ام کرد

در دل خدا خدا می کردم وسیله اي پیدا شود که من بتوانم خودم را هر چه زودتر . گفتم به راه افتادم

  .به شهر برسانم

بوس محل که هفته اي یک بار محلیها را به شهر می برد از راه می کاش ان روز اول هفته بود و اتو

  ...رسید و 

چیزي یکه خاطر اشفته مرا بیشتر مکدر . مسافت دهکده تا لب جاده را هر طور بود پشت سر گذاشتم

میانه راه که به . ساخت، دیدن پدر شوهرم بود که کفش و اله کرده بود تا زودتر خدمت ارباب برسد

خیلی هم . یم چادرم را کشیدم روي صورتم تا مرا نشناسد، اما این طور نشد و شناختهم برخورد

  .ایستاد و با نگاه مرا دنبال کرد، نمی دانم چرا از راه آمده برگشت

فقط دو سه کامیون با سر و صداي زیاد از مقابلم . آن وقت صبح هیچ اتومبیلی از جاده نمی گذشت

هر از چند گاهی به غمناز نگاهی می انداختم . دهم که بایستندجرات نکردم دست تکان ب. گذشتند

در اوج ناامیدي و آشفتگی اتومبیلی را دیدم که از روبه رو می . که تمام تنش از شدت تب می سوخت

هنوز داشتم فکر می کردم چه . یک اتومبیل خارجی بود. اندك اندك از سرعتش کاسته شد. امد

ا یک اتومبیل خارجی وارد روستا شده باشد که دیدم اتومبیل کسی ممکن است در ان وقت صبح ب
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در سمت راننده باز شد و در کمال . نگاه نامطمئنی انداختم. دنده عقب گرقته و پیش پاي من ایستاد

خواستم با بی تفاوتی رو از او برگردانم که . بهت و حیرت انوش را دیدم که شگفت زده نگاهم می کرد

  جا چی کار می کنی؟این وقت صبح این: گفت

چشمان گریانم . نشد که بی تفاوت پشت به او بایستم، اخر موضوع مرگ و زندگی دخترم در میان بود

  .غمناز مریض است، باید ببرمش دکتر: را به سویش گرفتم و گفتم

  .سوار شو بریم شهر! خیلی خوب، چرا معطلی: نگاهش متاثر شد و نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

همیشه او را با جیب پدرش . مخالفتی از خود نشان بدهم از خدا خواسته نشستم توي ماشین بی انکه

سرم را . از اینه نگاهی ب من انداخت. یک هفته اي بود که به کلی غیبش زده بود. دیده بودم

  .چسباندم به شیشه

  ....کارهایم را کردم، ولیهمه ...رفتم ترتیبی بدهم براي همیشه بروم امریکا. تازه از تهران برگشتم -

نمی دانم چرا امروز به جاي اینکه توي فرودگاه باشم سر : دوباره از اینه نگاهی به من انداخت و گفت

  غمناز چش شده؟: نفسش را فوت کرد بیرون و گفت. از اینجا درآورده ام

از مطمئن شودم براي میانه راه براي اینکه از زنده بودن غمن. واکنشی از خود بروز نداد. جواب ندادم

ناباورانه نبضش را گرفتم، نبضش هم نمی . صدایی نشنیدم. چندمین بار سرم را چسباندم روي قلبش

از تصور مرگ غمناز چشمانم سیاهی رفت و نزدیک بود . داشتم از ترس سنکوپ می کردم. زد

  !نگه دار: فریاد کشیدم . استفراغ کنم

  چی شده؟: آنوش محکم پا کوبید روي ترمز و پرسید

جاده . خودم از گفتن حرفی که روي قلبم سنگینی می کرد به هراس افتادم. در را به زحمت گشودم

سرم از شدت بیچارگی روي خاك . پر از درخت بود و در ان وقت صبح در سکوت غوطه می خورد

جان  شاید چشمش به جسد بی. آنوش دوید به طرف من. بغضم نمی ترکید و راحتم نمی کرد. گذاشتم

. سرم را از روي خاك بلند کرد و به ارامی روي گونه هایم نواخت. دخترم افتاد که او هم نفسش برید

  :صداي زوزه مانندي از گلویم زد بیرون

  !متاسفم سارا -

گویی همین یک جمله کافی بود تا ان بغض لعنتی بترکد و سیل خروشان اشک از چشمهاي غمزده ام 

اگر دستان قدرتمند انشو نبود . کمرم راست نمی شد. د تا از جا برخیزمانوش کمکم کر. سرازیر شود

  .ده مرتبه خورده بود زمین

  .غمنازم...آنوش -

ارامش ! ناراحت بناش عزیزم: آنوش در حالی که مرا میان درختها می برد اهسته و بغض الود گفت

  .این طوري پیش بروي مشعرت را از دست خواهی داد! خودت را حفظ کن
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ضجه می زدم و دخترکم را به اسم صدا . ترکم مثل عرسکی بی جان و بی روح چسبیده بود به مندخ

دو ساعت تمام گریه کردم و عروسکم را بر سینه ام . انوش به هیچ وجه نتوانست ارامم کند. می زدم

  .فشردم و نالیدم

انگار با این . شدم کم کم آرام. اب روانی ازمیان درختها می گذشت. انوش نشسته بود روبه رویم

نگاه . واقعیت تلخ کنار امده بودم، انگار پذیرفتم که این هم جزئی از سرنوشت شوم و سیاه من است

  کمکم می کنی اینجا دفنش کنم؟: سرد و یخی ام به دیده غمزده انوش دوختم و گفتم

  اینجا؟: گرفته و غمگین گفت. انگار حرف عجیبی زده بود

  نی؟کمکم می ک: دوباره گفتم

خنده عصبی سر . دیگر از نگاه کردن به چشمهایش طفره نرفتم. آمد و دو زانو نشست روبه روي من

  .مبادا بیدارش کنی. بچه ام خواب است: دادم و گفتم

وقتی برگشت یک تیشه . بعد از جا بلند شد و رفت سراغ اتومبیلش. آنوش سرش را چسباند به سرم

ل شد و و من مات و بی روح زل زدم به گودالی که هر لحظه او به کندن خاك مشغو. توي دستش بود

تا گفت غمناز را به من بده به . س از نیم ساعت انوش جلو امد و مقابلم ایستاد. عمیق تر می شد و 

می خواهم پیش . نه نمی دهم: به شدت دخترك بی حانم را به سینه ام فشردم و گفتم. گریه افتادم

  ....خودم باشد، می خواهم

می دانست تا زمانی که جسد او در اغوشم است هوش و حواسم . نوش غمناز را از اغوشم جدا کردآ

هم نان که می گریستم او با سرعت هر چه تمام تر در حالی که اشک می . سر جایش برنمی گردد

وقتی خاك ها را رویش می ریخت به طرز جنون آمیزي به سویش . ریحت غمناز را به خاك سپرد

  .تنهایم بگذار...برو کنار، برو: او را به سمتی هل دادم با تشر گفتم. شدمحمله ور 

برخودت مسلط : دستهایم را در دست گرفت و با لحن عطوفت امیزي گفت. سعی داشت ارامم کند

  .باش سارا

  ....برو....می خواهم تنها باشم. گفتم از اینجا برو: دوباره فریاد کشیدم

ن ندارد دستهایم را رها کرد و همان طور که غمگین و افسرده نگاهم می انگار فهمید چاره اي جز رفت

وقتی خودم را تنها یددم و فهمیدم من مانده ام و گور سردي که . کرد به طرف اتومبیلش رفت

سرم را فرو بردم توي . دخترك بی نوایم را د رخودش جا داده، زانوانم سست شد و روي زمین افتادم

چرا این قدر زود مادر سیه بخت خودت را تنها گذاشتی؟ ! آخ غمنازکم! کشیدمخاك و ناله اي عمیق 

می خواستم عروست کنم و برایت جهزیه تهیه . باید همدم مادر می شدي...تو باید زنده می ماندي

می ..کنم، می خواستم دلم را خوش کنم که دختري دارم که چند سال بعد مونسم می شود
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کاش دیشب می گذاشتم اب سیب . فقط کاش من به جاي تو مزده بودم. گریه نمی کنم مادر..خواستم

  .برادرت را بخوري

کم کم راضی شدم غمنازم را . ساعتی در خلوت نشستم و زار زدم و مثل دیوانه ها با خودم حرف زدم

ب و از البه الي درختها که امدم بیرون، انگار قل. به گهواره سرد زمین بسپارم و به امان خدا بگذارمش

روحم را انجا گذاشته باشم، بی حس و بی تفاوت از مقابل اتومبیل انوش گذشتم و از کنار جاده به راه 

  .انگار وزن خودم را احساس نمی کردم و زیر پاهایم خالی بود. سرد، خسته و بی رمق بودم. افتادم

  .انوش سرعت اتومبیلش را با سرعت من موزون کرد

  ....سوار شو سارا -

  چرا نرفتی؟: نگاهش کنم گفتم بی انکه

  .چطور می تونستم تو را اینجا به حال خود رها کنم و بروم؟ بیا سوار شو -

وقتی . کمی جلوتر ماشین را متوقف کرد و پیاده شد و امد به طر من. من بی اعتنا به راهم ادامه داد

ه و نگاهی مالیمت امیز با چهره اي برافروخت. خواستم از کنارش بگذرم محکم دستم را از پشت کشید

  چرا با من لجبازي می کنی؟ سوار شو با هم برویم؟: گفت

  .چرا دست از سرم برنمی داري؟ چرا نمی گذاري به حال خودم باشم -

. لبهایش با لرزش خفیفی می پرید. چنگی بر موهایش انداخت و چشمانش را لحظه اي برهم گذاشت

  :ه گوشم می رسیدصدایش از میان امواج پر تالطم بغض سخت ب

هنوز نفهمیدي چرا؟ چرا دست از سرت برنمی دارم؟ چرا نمی توانم تو را به حال خودت رها کنم و  -

بروم؟ این همه وقت نفهمیدي؟ یا می دانی و مثل همیشه از من فرار می کنی؟ تا کی می خواهی از 

بیشتر از خودت من را خرد واقعیت فرار کنی؟ تا کی می خواهی مغرورانه پا روي قلبم بگذاري و 

این را به چه زبانی به تو باید تفهیم کنم؟ چطور بگویم که بدون تو نمی ... کنی؟ دوستت دارم سارا

از ...سارا...توانم خاطرات مشترك کودکی مان را فراموش کنم و مثل تو چشمانم را روي حقیقت ببندم

از اینکه تو را . ون تاب دلمردگی تو را ندارمچ. اینکه دخترت را از دست دادي بی اغراق خیلی ناراحتم

چرا دستت را به من نمی دهی تا با هم . اینطور بی روح و شکسته ببینم به مرز جنون کشیده می شوم

از این ورطه نابودي برویم بیرون؟ چرا به خاطر گذشته پدرهایمان تیشه به ریشه همدیگه بزنیم؟ مگر 

  من و تو چه گناهی کردیم سارا؟

با من بد نکن سارا، به کسی که دیوانه وارد : بغضش ترکید روي از من برگرداند و ادامه داد وقتی

  !خواهش می کنم...دوستت دارد و نفسش به نفس تو بسته است

این بار نه فقط به خاطر بدبختیهاي خودم، . من هم گریستم. دیگر از گریه کردن خجالت نمی کشید

  .زوِ بدبختی هاي تازه من شده بودبه حال او که ج. که به حال او هم
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چهره اش . چند لحظه بعد امد و نشست پشت رل....جلو رفتم و در اتومبیل را باز کردم و نشستم جلو

  .ماشین را که روشن کرد آخرین قطره اشکش را از دیده فرو نشاند. خیس بود

را گریان دیدم بخانه که برگشتم و عمه سلیمه .زمان خیلی سنگین میگذشت!یادش بخیر نازلی

فهمیدم عمه سلیمه از مرگ غمناز باخبر نشده ناچار است خبر .فهمیدم اتفاق بدتري افتاده

  .دردناکتري را به گوشم برساند

میترسیدم عمه سلیمه لب باز کند و من نفسم بند بیاید .زانوانم خم شدند و افتادم روي زمین

  !میترسیدم

نامسلمانها آمدند و صابر را با خود بردند گفتند میبرندش :عمه سلیمه میان بغض و ناله و نفرین گفت

  .گرگان

خدایا این چه صبري است بمن بخشیدي؟چرا از هجوم اینهمه درد و مصیبت .سرم را چسباندم زمین

قلبم نمیترکد و پاره پاره نمیشود و راحتم نمیکند؟چرا در حسرت همه چیز به سوگ مینشانی 

  .قلبم دیگر توان ندارد...ت این درد بزرگ را ندارمطاق...ام؟خدایا این حق من نیست

یکی را خاك سرد با بی .در یک روز هر دو فرزندم را از دست دادم.چه مصیبتی بر من گذشت...نازلی

از آن روز به .مهري هر چه تمام تر به سینه اش فشرد و آن یکی رفت که فرزند خوانده عمویش شود

کم و بیش .میرفتم و از این و آن سراغ بچه هایم را میگرفتمبعد مثل دیوانه ها در کوچه ها راه 

حتی زنعمو و دخترعموهایم را هم بیاد .هیچکس را بخاطر نمی آوردم.مشاعرم را از دست داده بودم

شما غمناز مرا :وقتی میدیدمشان چون غریبه اي نگاهشان میکردم و از آنان میپرسیدم .نمی آوردم

بگویید هر چه زودتر برگردند ...یدشان بگویید مادرتان دلواپستان بودندیدید؟صابر را چطور؟اگر دید

  .خانه

بحال من که روزي .آنان هم مثل رهگذران بیگانه اشک به دیده می آوردند و بحال من دل میسوزاندند

زیباترین دختر دهکده بودم و امروز همچون عجوزه اي قابل ترحم در آمده بودم و از کوچک و بزرگ 

  .روزم اشک میریختندبه حال و 

عمه سلیمه خودش بیمار و رنجور بود و نمیتوانست هر روز دنبال من توي کوچه ها راه بیفتد و از 

یکی از روزهایی که پابرهنه توي کوچه ها راه افتاده بودم و با صداي بلند نام .انظار عمومی دورم کند

سوار اتوموبیلش کرد و با خودش به عمارت بزور مرا .بچه هایم را بر زبان می آوردم آنوش از راه رسید

من با جیغ و فریاد و فحش و ناسزا میخواستم خودم را از .زیبایی برد که انگار متعلق به خودش بود

مجا میخواهی :سرانجام چون دید آرام نمیگیرم فریاد زنان گفت.او نمیگذاشت.آنجا دور کنم

همه را به تماشاي خودت بنشانی؟خیلی دوست  بروي؟ولت کنم که مثل دیوانه ها تو ده راه بیفتی و

  میفهمی؟...من اینجا نگهت میدارم حتی شده با زور...داري به حالت دب بسوزانند؟آره
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دوباره آفتاب .ابرهاي تیره فراموشی از روي چشمهایم کنار رفتند.ساکت شدم و خیره نگاهش کردم

واقعیت دردناك مرگ .ده روبرو میدیدمحقیقت طلوع کرده بود و من خودم را با واقعیتی تلخ و کشن

  .دخترم و از دست دادن صابر

اینجا :آنوش دستم را در دست گرفت و اینبار بر خالف چند لحظه پیش با متانت و خوش خلقی گفت

  .نگاه کن چه زیباست.فقط و فقط براي تو...را براي تو ساخته ام

به گوشه آن عمارت زیبا و رویایی را نشانم در حالیکه گوشه .کمی که ارام شدم مرا با خود همراه کرد

تا .دیگر چه میخواهی سارا؟من و تو یک عمر میتوانیم اینجا در کنار هم خوشبخت باشیم:میداد گفت

کی میخواهی من دیوانه را دنبال خودت به این سو و آن سو بکشانی؟تا کی میخواهی مثل دیوانه ها 

ادي نمیتوانی بدست بیاوري مهمتر از همه شور و رفتار کنی؟قبول کن چیزهایی را که از دست د

  .از این به بعد خودت را بسپار دست من ببین چه کارها که بخاطرت نمیکنم!جوانی ات را

  .تو پسر قاتل پدرم هستی-

چند سال از عمر و خودت را .اینقدر این جمله را تکرار نکن:با عصبانیت دستم را رها کرد و گفت

به ...سارا...چند سال دیگر را هم میخواهی از دست بدهیم...تباهی کشانیدي بخاطر این افکار پوچ به

  .از این به بعد هر چه تو بخواهی من همان را میخواهم.عشق من اعتماد کن

دوستم ...من میخواهم تو دست از عشق من بکشی :لحظه اي با تردید نگاهش کردم و بی تامل گفتم

  .ندارمنداشته باشی من به این عشق احتیاجی 

هر چیزي به غیر از این که از تو و عشقت !نمیتوانم یک چیز دیگر از من بخواه:سر تکان داد و گفت

  .دست بکشم

پس پدرت را بکش اگر میخواهی دست از :اینبار صاف زل زدم توي چشمانش و با لحن گستاخی گفتم

مام بدبختیها و بی کسیهاي کینه هاي خودم بردارم اگر میخواهی عشقت را بپذیرم باید باعث و بانی ت

  .مرا نابود کنی

روي پله هایی که به طبقه باال میرفت نشست و .وا رفت نه نه انگار روح از کالبدش پر کشید و رفت

میدانستم آه از نهادش بر آمده میدانستم چه ضربه سختی را بر پیکر .نگاهش بر چهره ام ثابت شد

ه برزخی رها کرده ام اما کاري از دست من ساخته میدانستم او را در چ.احساسش فرود آورده ام

در آن لحظه براي .این تنها راهی بود که میتوانستم خودم را از حصار عشق او بیرون بکشانم.نبود

نخستین بار در طول عمرم احساس کردم عاشق شده ام براي نخستین بار قلبم تند تپید و گونه هاي 

میدانستم دوستش دارم و دیر یا زود تسلیم .دیده ام آوردمرنگ پریده ام به سرخی زد و اشک غم بر 

این عشق پاك و مقدس میشوم میدانستم این عشق اگرچه پاك است اما شاید بعدها خودم را بخاطر 

  .قبول آن نبخشم
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باید میرفتم پیش از اینکه پرتو عشق از .هنوز نگاه آنوش از آن حالت شگفت زده بیرون نیامده بود

آري باید براي .هم بر تن تو بتابد و پیش چشمان شیدا و مجنون او رسوا شومخورشید سرد نگا

در همین گیر دار بود که با لحن افسرده اي .و اال هرگز نمیتوانستم خودم را ببخشم.همیشه میرفتم

  تو که به راستی این را از من نمیخواهی؟:گفت

  .چرا اگر میخواهی عشقت را ثابت کنی باید همینکار را بکنی-

چند لحظه نگاهمان بهم خیره ماند بیچاره آنوش بدجوري پایش در آن عشق گل آلود پیچ خورده 

  .نگاهش سرزنش آمیز شد لحنش هر قلب سنگی را نرم میکرد.بود

شاید پدرمن از نظر تو .تو چطور از من میخواهی بخاطر پدري که هرگز ندیدیش پدر خودم را بکشم-

براي من بهترین پدر دنیاست چطور میخواهی بهترین پدر دنیا را  یک قاتل و جانی و بیرحم باشد ولی

  .بکشم

خوب پس مرا فراموش کن مطمئنم این کار راحت :با حب و بغض گوشه چشمی نگاهش کردم و گفتم

  .تر از این است که تو بهترین پدر دنیا را بکشی

دلم بحالش بسوزد و نزدیک بود .دستش را روي دهانش گرفت و نگاه براقش را به دیده ام دوخت

نزدیک بود عشق .دستخوش احساسات پیچیده تري شوم و دستهایم را به نشانه تسلیم باال ببرم

عمیق آنوش سد نفرت و کینه و انتقام را بشکند اما وقتی یاد سرگذشت تلخ خودم می افتادم که در 

 80ذر عمر یک پیرزن سالگی فراز و نشیبهاي زیادي را پشت سر گذاشته بودم و به اندازه گ 17سن 

ساله داستان زندگی ام خط خطی و سیاه بود وقتی بیاد کودکی ام افتادم که بی دست نوازشگر پدر 

دوباره یاد آن .سپري شد این عشق عمیق پشت سد غرور و عقده و حقارت شکست و ذره ذره شد

مال داداش غروبی افتادم که غمنازم دلش سیب میخواست و من زدم پشت دستش و گفتم نه نه 

  .است

چشمانم پر ...هنوز نگاه معصوم غمناز پیش چشمان من بود که حسرت خوردن آب سیب بر دلش ماند

فراموشم کن بطرف در خروجی ...اب شدند و در حالیکه زیر لب میگفتم فراموشم کن آنوش

یافت و صداي آنوش را شنیدم که انگار در همه جاي آن عمارت زیبا پژواك م.بغضم را بلعیدم.رفتم

  .بسان خنجري بر قلب زخم خورده ام فرود می آمد

باشد عداوت و کینه و نفرت را ...خودت هم میدانی که من تو را بزور وادار به کاري نمیکنم...برو سارا-

بجاي عشق من به قلبت تزریق کن تا آخر عمرت میتوانی روي عشق من حصار بکشی و سد 

مثل همیشه از تعقیب این ...فرار کن...برو.نفسم عاشقت میمانم بدان من تا آخرین...ولی بدان...بسازي

اما یادت باشد عشق پاك و اسمانی با هیچ کینه و انتقامی د رنمی آمیزد و سیاه ...عشق بگریز



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

254

با بیرحمی تمام مرا میان این برزخ بحال خویش رها کن و انتقام پدرم را از من ... برو سارا.نمیشود

  .ز من بگیرا...از من بگیر...بگیر

او را دیدم که سرش را گذاشته روي پله ها .در را که باز کردم حس غریبی وادارم کرد برگردم عقب

یک لحظه خواستم برگردم و دستهاي سردم را به دستش بسپارم .او گریه میکرد.شانه هایش میلرزید

م کند خواستم میخواستم برگردم و از او بخواهم بقدر تمام سختیهایی که بر من گذشته خوشبخت

اما بخود ...برگردم و چشم در آن چشمان عاشق و شوریده بدوزم و بگویم من هم دوستت دارم آنوش

تنهایش ...حاال که شدي جورش را بکش...تو نباید عاشق پسر ارباب میشدي!نهیب زدم که هی دختر

  .آنجا دفن کن را بگذار و خودت هم براي همیشه روي قلبت گل بگیر و عشق پسر ارباب را تا ابد

ماجرا را براي عمه .پیش از اینکه تسلیم عشق و احساساتم شوم به خانه رفتم.پا به فرار گذاشتم

چرا به بخت خودت پشت کردي :عمه سلیمه با مهربانی نگاهم کرد و گفت.سلیمه تعریف کردم

  دختر؟بگو ببینم تو به غیر از اینکه ارباب قاتل پدرت بوده چه بدي از او دیدي؟

غیر از یکی دوبار هیچ برخورد نزدیکی با او نداشتم !هیچ:مان اشک آلودم را بزمین دوختم و گفتمچش

  ...اما

دیگر طاقت نداشتم آنجا بمانم و جاي خالی .بجالی خالی غمناز...چشمانم افتاد به جاي خالی صابر 

تی پرسیدم کجا وق.به عمه سلیمه گفتم میروم.دسته گلهایم را ببینم و آتش بگیرم و خاکستر شوم

جایی که ...جایی که بتوانم خودم را به دست فراموشی بسپارم و گذشته هاي تلخم را از یاد ببرم:گفتم 

  .سایه هاي عشق آنوش تعقیبم نکند و من مجبور نباشم با احساسات و عواطفم گالویز شوم

  .تغییر نمیدادمتصمیم خودم را گرفته بودم و آن را .عمه سلیمه نمیتوانست مانع رفتن من شود

هر دو گریه کنان از .پس اندازم را بخشیدم به عمه سلیمه و فقط مقدار ناچیزي براي خودم برداشتم

به همسایه ها سپردم به نوبت سري به عمه سلیمه بزنند و مراقبش .همدیگر خداحافظی کردیم

ستم که از عشق اما نمیدانستند کجا و چرا؟فقط خودم میدان.همه فهمیده بودند که میروم.باشند

  .میرفتم تا مبادا روزي خودم را تسلیم این عشق کنم.آتشین آنوش فرار میکردم

عروسک گمشده من این چنین بود که پس از پرس و جوي فراوان از دختر عموهایم که در !آري نازلی

از .خانه آقاي آریانی و دوستانشان کار میکردند نشانی خانه اریانی را در تهران بدست آوردم

راستش آنجا تنها جایی .دخترعموهایم خواستم تحت هیچ شرایطی به کسی نگویند من کجا رفته ام

میدانستم به پاس خدمتی که به آنان کرده بودم به .بود که به ذهنم رسید بروم و آنجا پناه بگیرم

  .گرمی پذیرایم میشوند و بر جراحات تن و روح خسته ام مرهم مینهند
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پس از .ن من پیش میرفت و خانواده آریانی به گرمی از من استقبال کردندهمه چیز طبق حدس و گما

شنیدن سرگذشت من در حالیکه به حالم دل میسوزاندند قول دادند مثل فرزندشان از من حمایت 

  .کنند و کاري کنند که تمام آن روزها و سالهاي دردناك را به زباله دان فراموشی بسپارم

خانم و آقاي آریانی بهترین .یخواند و براي خودش مردي شده بودکوروش سال اول پزشکی درس م

  .مدرسها را استخدام کردند تا درخانه بمن درس بدهند

انگار حاال که قرار است از خوشی بنویسم احساس میکنم خسته ام انگار فقط باید از مصیبت !آه نازلی

زندگی در کنار خانواده آریانی .ورمسرت را درد نیا.شاید هم اینگونه عادت کرده ام.و ماتم مینوشتم

بقدري شیرین بود و همه چیز زود گذشت که تمام آن روزها و سالها را در بیشتر از چند جمله 

بی آنکه حادثه تلخی اتفاق بیفتد و .چون تمام سالها یکنواخت و تکراري گذشت .نمیتوانم خالصه کنم

من دبیرستان را تمام کردم و وارد .کندبی آنکه موج غم آن آرامش و سکون و امنیت را متالطم 

ننه جان :همیشه یاد ننه جان بودم که وقتی از پادرد مینالید بمن میگفت.دانشگاه علوم پزشکی شدم

  .کاش درس میخواندي و دکتر میشدي و به داد امثال من میرسیدي

یلی اش من که دانشگاه را به نیمه رساندم کوروش فارغ التحصیل شد و در انتظار بورس تحص

چون بورس تحصیلی به او تعلق نگرفت تصمیم گرفت مطبی باز کند و به مداواي بیماران .بود

من هم که هنوز زخم .کوروش سخت به من عالقه مند شده بود و به قول خودش عاشقم بود.بپردازد

ین عشق آنوش بر فلبم نیشتر میزد با رضایت خانم و آقاي آریانی به این عشق رضایت دادم و به ا

  .ترتیب من و کوروش با هم ازدواج کردیم

دوست دارم به .دانشگاه که تمام شد به کوروش گفتم خیلی دوست دارم براي خدمت به زادگاهم بروم

کوروش که همیشه و در همه حال با من موافق .مردم فقیر و تهیدست دیارم خدمات رایگان ارائه کنم

هر جا که تو دوست :انی و عشق نگاهم کرد و گفتبود بی آنکه کوچکترین اعتراضی بکند با مهرب

  .داشته باشی منهم آنجا را دوست دارم

اشک شوق به دیده آوردم و از اینکه دوباره بسوي دیارم پر میگشودم حال و هواي غریبی 

منکه فراموش کرده بودم با چه عقده و حال نزاري زادگاهم را ترك کرده ام دوباره در حال و .داشتم

  .م نفس میکشیدم و قلبم از شوق دیدار دوباره سر زمین پدري ام تند میتپیدهواي دیار

به آنان گفته بودم وقتی خیلی بچه بودم پدر و مادرم .خانواده آریانی نمیدانستند من مادري هم دارم

  .را از دست داده ام و ننه جانم بزرگم کرده است

ر کشیده بودند دوست داشتند باقی عمرشان را خانم و اقاي آریانی که به کلی از گروه فیلمسازان کنا

آندو خیلی زود با رفتنمان موافقت کردند و زودتر از من و کوروش .در طبیعت زیباي شمال بگذرانند

  .ما منتظر تاییدیه نظام پزشکی بودیم.عازم شمال شدند



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

256

اشد سال بر من گذشت بی آنکه احساس خستگی و پژمردگی کنم بی آنکه یادم ب 16!آري نازلی

حال بدون هیچ ابایی به گذشته ام برمیگشتم .چطور اینهمه سال مثل برق و باد بر من گذشته است

قلبم .بجایی که شاید یک لحظه خوش آنجا تجربه نکرده بودم و با این حال دلم به سویش پر میکشید

رویایی اش  براي چشمه هاي پر آب و طبیعت بکر و.براي کوچه هاي تنگ و پر از چاله اش تند میتپید

براي فقر مردمانش که از بدو تولد تا لحظه مرگ گریبانشان را رها نمیکرد و همیشه مثل یک درد 

  .براي تو...براي...براي.براي تنهایی عاشقانش.مزمن همراهشان بود

کوروش همه را .سال دوباره به زادگاهم برگشتم کلی اشک ریختم 16وقتی پس از !یادش بخیر نازلی

بیاد زخمها و .نمیدانست بیاد غمها و تیره روزیهایم افتاده ام.انات و احساساتم گذاشتبه حساب هیج

طفلهاي معصومی که بخاطر سیه .بیاد غمناز و صابرم افتادم.دلمردگیهایی که هنوز التیام نیافته بود

 کوروش مدام نوازشم میکرد و از من میخواست.بختی مادرشان به سرنوشت دردناکی دچار شده بودند

سال تمام بروي غمها و عقده  16انگار سرپوشی که .اما دلم آرام نمیگرفت.آرام بگیرم و بردبار باشم

یاد نگاه نافذ و پر اشک .هایم نهاده بودم عاقبت سر باز کرده بود و همه با هم به سوزش در آمده بود

د رحق خودم و  من.آنوش که می افتادم قلبم زیر فشار سنگین اندوه و تاسف و ندامت در میکشید

با وجودي که زندگی راحت و بی دردسري را پشت سر میگذاشتم اما احساس .آنوش بد کرده بودم

جاي نگاه عاشق و معصوم انوش بدجوري به .میکردم یک جاي خالی همیشه در زندگی من هست

در فراموش کرده ام که چطور .چشم می آمد و من سالها خودم را فریب دادم که فراموشش کرده ام

خوب میدانستم هرگز نمیتوانم خاطرات ...لحظه هاي آخر عاشق ترم کرد و به مرز جنون کشاندم

عشق آنوش را از یاد ببرم خوب میدانستم آن خاطرات با تمام ذره هاي جانم درآمیخته و با هیج آهم 

  .ربایی قادر نیستم براده هاي این عشق فوالدین را جذب کنم و وجودم خالص گردانم

تمام این کوچه و پس کوچه ها روزي شاهد فالکت و .خوب نگاهش کن.دهکده من است کوروش اینجا

خوب نگاه کن کوروش ببین کله چوهاي تنها مهر تایید بر سندمعصومیت و ..رنج بی پایان من بود

  .چشمهایت را خوب باز کن کوروش.بیچارگی من میزنند

یک دشن بی انتها که .کیوي و گوجه سبز را میدیدم گلها را میدیدم درختهاي انار و پرتقال و نارنج و

سال پیش هم در  16دریا را میدیدم خیلی جالب است نازلی من !تا چشم کار میکد سبز بود و سبز

جوار دریا زندگی میکردم و هرگز بیاد ندارد چشمم به آن افتاده باشد هیچ بیاد ندارد از امواج پر 

آن روزها چنان پرده اي تیره تالم و .مد اعصاب کرده باشمتالطم دریا به هیجان آمده باشم و تم

اري .و لذت ببرم.حسرت جلوي چشمانم را گرفته بود که نمیتوانستم زیباییهاي پیرامونم را ببینم

نازلی من برگشته بودم دختري که دلشکسته و بیپناه از دیار خودش فراري شده بود حال در لباس 

هیچکس باور نمیکرد این .کسی او را نمیشناخت.ت آماده بودیک پزشک با رضایت قلبی براي خدم
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خانم دکترآریایی همان ساراي بیچاره و بدبخت باشد همانی باشد که روزي در و همسایه شاهد کتک 

سال پیش سارا در اذهان  16شاید .نه از کجا باور میکردند.خوردن و خون دل خوردنهایش بودند

شکل کوچه ها عوض شده بود و .چهره آشنایی پیده نکرده بودم منهم.عمومی مرد و در یادها دفن شد

بچه هایی که در کوچه ها .بسیاري از کله چوها جایشان را به ساختمانهاي سنگی و سیمانی داده بودند

  .بازي میکردند لباسهاي مرتب و تمیز بر تن داشتند

که رایگان در خدمتشان روزهاي اول که مردم فهمیدند خانم و آقاي دکتري به دهکده آمده اند 

خیلیها هر روز شیر تازه و ماست و دوغ برایمان می .باشند دسته دسته آمدند و تشکر کردند و رفتند

  .صدقه سر تو از سر ماست و شیر و دوغ پاستوریزه راحت شدم:کوروش میخندید و میگفت.آوردند

ردم دیارم داشتم به وجودشان من همیشه لبخند میزدم و با وجود تمام خاطرات تیره و کدري که از م

  .انگار گرد زمان روي تمام کدورتها را پوشانده بود.افتخار میکردم

از کنار مدرسه که گذشتم لحظه اي درنگ کردم و نگاه پرحسرتم را به بناي قدیمی اش انداختم و اه 

انی در در آن فصل سال دختر و پسرهاي دبست.به بناي ساختمان اضافه شده بود.اندوهباري کشیدم

بیاد خاطرات مدرسه افتادم و نزدیک بود به گریه بیفتم یاد آخرین زنگ .حیاط مشغول بازي بودند

انشاي آنوش را بخاطر آوردم و در حالیکه تمام خطوطش را بخاطر .انشا سال سوم ابتدایی افتادم

اي خاصی انوش افتادم که آ ن روز با اد/بیاد غرور چشمان سیاه .داشتم اشکی از دیده چکاندم

  .انشایش را خواند با صداي بلند اداي آنوش را در آوردم و با لحن او از بر خواندم

آسمان به زیر پایت .کوه و جنگل و دریا و سبزه زارها و گلزارها زیبا هستند وقتی قدرت داشته باشی

مه اعالم میکنم که من از همین جا و با همین انشا به ه...می افتد وقتی ابر مرد باشی و پر زور و پولدار 

  .ارباب آینده من هستم و همه باید به من احترام بگذارند و از همین حاال حساب کار دستشان باشد

  سارا با کی حرف میزنی؟-

یاد انشاي یکی از :چشم دوختم به کوروش که روبرویم ایستاده بود خنده اشک آلودي کردم و گفتم

  .هم کالسیهایم افتادم

بگوید که زنگ مدرسه بصدا در امدبچه ها با هیاهو بطرف کالسهایشان پر لب باز کرد که چیزي 

یاد آنوش هر لحظه چون شالقی بر تن خسته آرزوهایم فرود می آمد و فریاد دردمندم را در .کشیدند

  .گلو خفه میکرد

تو اینجا درس میخواندي؟و از تپه اي که رویش قرار داشتیم رفت !چه مدرسه بانمکی:کوروش گفت

  .پایین
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برجا .از کنار کله چوي ننه جان که میگذشتیم احساس کردم وزنه سنگینی روي پاهایم افتاده است

از پسر بچه اي که .کله چوي ننه جان ویران شده بود و در سکوت غم انگیزي فرو رفته بود.خشکم زد

  اینجا صاحب نداره؟:انطرفها با توپش بازي میکرد پرسیدم

ت و میدانست خانم و آقاي دکتر هستیم با لحن مودبانه اي در حالیکه پسر بچه که ما را میشناخ

صاحبش ننه ناز خاتون بود مادرم گفته بعد از مرگش پسرش آن را :شلوارش را میکشید باال گفت

مادرم میگفت دایی ساره چشم آبی وقتی میمرد وصیت کرده اینجا را ...بخشید به ساره چشم آبی

  .شاید روزي برگشت...نگه دارند براي همیشه براي ساره خالی

  .بیچاره دایی جمالم:پسرك که رو به توپ میدوید گریه کنان رو به کوروش گفتم

  .و از فکر مرگ دایی جمال انگار که بر قلبم اسید پاشیده باشند دلم سوخت

همان شب تصمیم گرفتم کله چوي ننه جان را بازسازي کنم و به شکل یک کارگاه قالی بافی در 

  .بیاورم تا زنان و دختران جوان در آنجا مشغول به کار شوند

چند ماهی بود که من و کوروش کارمان را به عنوان پزشک در دهکده اغاز کرده !یادش به خیر نازلی

من . گاهی خودمان سر وقت بیماران می رفتیم و از نزدیک از حال و روزشان باخبر می شدیم. بودیم

هر دو از . ردم و کوروش هم مطب مردانه اي براي خودش ترتیب داده بودبیشتر زنها را ویزیت می ک

دو روز در هفته را هم در شهر، در مطب خصوصی خودمان کار می کردیم تا . کارمان راضی بودیم

زندگی در هواي پاك دهکده به من و کوروش ارامش عجیبی بخشیده . هزینه زندگیمان را تامین کنیم

تازه خودمان عادت کرده بودیم که براي هر دو نفرمان جاي بسی تعجب و ان قدر به زندگی . بود

هر روز بیماران زیادي در مطب . شهرت و اوازه ما به دهکده هاي مجاور هم رسیده بود. شگفتی بود

اغلب براي جبران ماست و شیر و تخم . جمع می شدند و ساعتها انتظار می کشیدند که نوبتشان شود

  .اضی و خوشحال برمی گشتندمرغ می آوردند و ر

هر چه بیش تر نگاهش می . یک روز زن چاق و کوتاه قامتی به مطب امد که به نظرم خیلی اشنا بود

کردم بیشتر متحیر و شگفت زده می شدم تا جایی که دیگر قادر به پنهان کردن هیجانات درونی ام 

  گل نسا تو هستی؟: نبودم و ناخواسته گفتم

انگار او هم مرا شناخته . مات و مبهوت ماند و نگاهش میخ شد به چشمانم صورت گرد و تپلی اش

باور ...بود،انگار او هم از پشت هیبت تازه ام، همان ساراي ممظلوم و محزون را می دید و باور نداشت

عینکم . نداشت این خودمهستم که در لباس سپید پزشکی پشت میز نشسته ام و به او نگاه می کنم

شاید او پیش خودش فکر می . پا شدم و امدم مقابلش. شمم برداشتم و گذاشتم روي میزرا از روي چ

اما من مطمئن بودم که این خود گل نسا است که این طور هاج و واج به من زل . کرد اشتباه می کند

  مرا به خاطر نمی آوري؟...گل نسا: دوباره نگاه مشتاقم را به دیده اش دوختم و گفتم. زده است
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از اینکه می دیدم دوست و هم بازي دوران کودکی ام . بار با دقت بیشتري به چهره ام میخ شداین 

براي به خاطر اوردن من چشمهایش را تنگ می کند و با افکار خودش در حال کشمکش است خنده 

سارا، . من هستم...اشتباه نمی کنی: چون داشت حوصله ام را سر می برد با خنده گفتم.ام گرفت

  .تودوست 

کلی طول کشید تا از ان . دهان کوچکش باز ماند و بی انکه پلک بزند چشم از چشمم برنمی داشت

من و گل نسا حرفهاي زیادي داشتیم که . حالت بهتزدگی بیرون بیاید و باورکند که من سارا هستم

یک وقت پس از بیست و اندي سال به هم می زدیم، از این رو تمام گفت و گو ها را گذاشتیم براي 

  .مناسب

دو روز بعد که گل نسا را دیدم حرفهاي شنیدنی زیاد دشات که با تمام وجودم به او گوش سپردمو 

او از سرنوشت خودش گفت که پنج بچه داشت . گذاشتم مثل گذشته با پر حرفی گوشهایم را داغ کند

از رفتن من، این طور  از عمه سلیمه ام گفت که دو ماه پس. و با خوب و بد شوهرش ساخته و دم نزده

از دختر عموهایم که هر کدام سر خانه و . که مادرش می گفت طی یک مریضی سخت در گذشت 

  .از زن عمو انیس که چند سال پیش فوت کرده بود. زندگی خودشان بودند

از خانواده شوهر سابقم گفت که پس از رفتنم انوش چنان عرصه را بر انان تنگ کرد که ترك دیار 

از پسرم صابر گفت ه فقط یک بار در سن شش . و به سوي ییالقهاي کوهستان کوچ کردند گفتند

در اخر وقتی با بغض و افسوس حال انوش را جویا . سالگی دیده بودش که بسیار شاد و شنگول بوده

مادرم و کسانی که شاهد بودند می گفتند بعد از اینکه انوش فهمید تو براي : شدم اهی کشید و گفت

شه و بی خبر گذاشتی و رفتی تا مدتها مثل دیوانه ها توي ده راه می رفته و با هر کس که یک همی

روز در حق تو ظلم کرده بود بدجوري در می افتاده، تا اینکه دوره اربابی به اخر رسید و دیگر کسی او 

ه با حیوانات مدتی شایع بوده ک. البته خیلی ها می گویند او خودش را در جنگل حبس کرده. را ندید

البته این را من نمی گویم، خیلی ها می گویند که انوش از عشق تو دیوانه شده و ...دوست بوده

  .خودش را گم و گور کرد

با حالی منقلب و اشفته، اب دهانم را قورت دادم تا بغضم را به نحوي پایین بفرستم، اما انگار بی فایده 

  .نشست و تا چون باران نمی برید ارام نمی شدبود، حتی ان بغض با اب دریا هم فرو نمی 

  

به کوروش گفتم می خواهم تنهایی به . من کارم تمام شده بود. آن روز مطب کوروش خیلی شلوغ بود

ابتدا مخالفت کرد و از من خواست این تصمیم احمقانه را کنار بگذارم و حساب خطرات . جنگل بروم

ید مثل همیشه که دلش نمی امد ناراحتم کند، به ناچار احتمالی اش را بکنم، اما وقتی مرا صمم د

  .زود برگرد، مبادا از نگرانی بمیرم! خیلی خوب: دستانش را باال اورد و گفت
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از . نترس عزیزم، من صبحهاي خیلی زود به جنگل می رفتم تا هیزم بیاورم: خنده اي کردم و گفتم

  .هیچی نمی ترسم

پس . باید قبول کنی که همه چیز با گذشته فرق کرده: د و گفتطره اي موهاي روي پیشانی ام را کشی

  .مواظب باش، بیشتر از گذشته

ان قدر به حرفهاي گل نسا فکر کردم که نفهمیدم کس . بخند دلپذیري تحویلش دادم و راه افتادم

چه خاطراتی از این ! درختها همان درختها بودند و سکوت همان سکوت، آه. وسط جنگل رسیدم

چه صبحهایی که از شدت سرما دستهایم کرخ می شد و کپه کپه هیزم می بردم که . اشتمجنگل د

. نگاهی به ساعتم انداختم. یک دسته سار از باالي سرم به پرواز درآمد. تنور روشن کنند و نان بپزند

 .اما نمی دانم چرا حس بیگانه و ناشناسی مرا به سمتی سوق می داد! دیگر کم کم باید برمی گشتم

می خواستم ببینم هنوز سر جایش است یا نه؟ دلم را . دلم می خواست سري به ان کلبه شکاري بزنم

به یاد ان . از دور ك کلبه را دیدم قلبم تند تپید. زدم و از راهی که به یاد داشتم به سوي انجا رفتم

کلبه شکاري در . تررفتم جلو. روز صبح افتادم که انوش از جا بلندم کرد و با خودش به ان کلبه برد

خواستم پا به فرار . براي یک لحظه از آمدنم پشیمان شدم. ارامش و سکوت مرموزي غوطه ور بود

من که تا انجا امده . پاهایم براي فرار کردن یاري نمی کرد. بگذارم که صداي ناله اي به گوشم خورد

ی رسد؟ جراتی به خود دادم و به بودم باید می رفتم داخل تا ببینم این صداي ناله از کجا به گوش م

صداي ناله از سینه اي . با هر گام که برمی داشتم صدا واضح تر به گوشم می رسید. کلبه نزدیک شدم

تا بر ان همه . وقتی در را گشودم از خدا خواستم کمکم کند. دستهایم می لرزید. تبدار بیرون می زد

  .ترس غلبه کنم

شی را دیدم که با موهایی بلند و ریشی انبوه روي تخت چوبی افتاده از الي در نیمه باز، مرد ژنده پو

حال رقت امیز مرد به قدري مرا به عنوان یک . بود و هز از چند گاهی ناله اي جگر خراش سر می داد

رفتم . پزشک تحت تاثیر قرار داد که بر تمام رعب و وحشتم فائق امدم و به درون کلبه پا گذاشتم

مرد الغر اندام بود و چهره اش به طرز وحشتناکی زیر ان همه مو خشن و . نزدیک تخت. جلوتر

. داغ بود و از شدت تب هذیان می گفت. دستم را گذشاتم روي پیشانی اش. غیرطبیعی جلو می کرد

نگاه پر تاثري به بیمار رنجور . از اینکه لوازم پزشکی ام را همراه نداشتم اه پر حسرتی کشیدم

با شگفتی بند را از زیر یقه اش کشیدم . چشمم افتاد به بند مشکی دور گردنشناگهان . انداختم

چطور باور می کردم . چشمانم سیاهی رفت. یک طره موي خشک و زبر به ان بسته شده بود. بیرون

این مرد بیمار که با حالت رقت امیزي روي تخت افتاده بود آنوش است؟ به چشمان خودم اعتماد 

نمی توانستم پس از این همه سال . دست خودم نبود. کار و هیجانات درونی ام نیزنداشتم، حتی به اف

  .که او را دیده ام به روي خودم نیاورم و فریاد نکشم
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  ....منم سارا. چشمهایت را باز کن...انوش، انوش -

فقط وقتی چشمانش را گشود متوجه شدم . نفهمیدم چه گفت. صداي خفیفی از گلویش بیرون پرید

از ان چشمان سیاه و درشت یک جفت چشم گود رفته . مرا در کنار خودش احساس کرده است حضور

می دانستم فققط اوست که . و بی روح باقی مانده بود که تا ر چهره ام سر خورد سرخ شد و بارانی

می دانستم عشق همیشه آدمها را . پس از گذشت سالها مرا در ان شکل و شمایل شهري می شناسد

دستش را . لبهایش را تکان داد تا چیزي بگوید اما نتوانست. کل و شمایل شهري می شناسددر هر ش

نی . شاد فکر می کرد از شدت تب دچار رویا شده است. با لرزشی محسوسی به سویم دراز کرد

دستش را در . توانتسم اشکهایم را مهار کنم، فقط جلوي دهانم را گرفته بودم که مبادا جیغ بکشم

کسی که به عشقت ...این من هستم، ساراي بی وفاي تو. درست می بینی: تم و با گریه گفتمدست گرف

نیامدم تو را با این . آره منم آنوش...کسی که عشق خودش را هم زیر پا له کرد...پشت پا زد و رفت

هنوز ...امدم اعتراف کنم دوستت داشتم...نه...نه. حال رقت امیز ببینم، نیامدم دل به حالت بسوزانم

بگو که مرا می ...! آخ آنوش...کاش...کاش پدرت قاتل پدرم نبود...براي همیشه...هم دوستت دارم

اگر ...خواهش می کنم مرا ببخش آنوش...در حق خودم هم...من خیلی در حقت ظلم کردم. بخشی

  .....هنوز دوستم داري

تم حرفهاي زیادي براي گفتن می دانس. بر دستم فشار خفیفی وارد کرد و قطره اشکی از دیده فشرد

دارد، اما حالش به قدري وحیم بود که ناي نفس کشیدن هم نداشت، من باید می رفتم و کوروش را با 

باید هر طور بود او را از این وضعیت . باید او را نجات ي دادم.تمام لوازم پزشکی به اینجا می آوردم

  .می رهاندم

با دیو مرگ ستیز کن و دوام . منتظرم بمان... یت دکتر بیاورممن باید بروم آنوش، باید بروم و برا -

  .ان قدر زود که حوصله ات سر نرود. زود برمی گردم! بیاور، باشه

اما او دستم را کشید و نگاه تب الود و ملتمسش را به دیده ام دوخت و با زبان بی زبانی به من گفت 

  .ترکم نکن....نرو

هر طور بود دستم را از میان حلقه تنگ دستانش . از دست می دادمنباید وقت را . من باید می رفتم

  .مشیدم بیرون و در حالی که دست توازشی بر چهره اش می کشیدم به او قول دادم زود برمی گردم

عشق انوش تازه . وقتی از کلبه آمدم بیرون و به سرعت یک پلنگ راه دهمده را در پیش گرفتم

  .تازه داشت دودم می کرد و به هوا می فرستاد. دداشت در در وجودم شعله می کشی

فرصت هر گونه ابراز . کوروش که مرا ان طور دستپاچه و نفس بریده دید نگران شد و به طرفم دوید

یک بیمار ! زود تمام لوزام پزشکی ات را جمع کن: نگرانی و طرح پرسشی را از او گرفتم و گفتم

  .اورژانسی داریم
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  کی؟ کجا؟ -

  .فقط دنبالم بیانپرس،  -

کوروش مجبور شد دو سه نفر از بیماران منتظرش را با شرمندگی به خانه . هوا رو به تاریکی می رفت

  .برو طرف جنگل: گفتم. سوار اتومبیل شدیم. بفرستد و به دنبال من بدود

ي ممکن مجبور شدیم اتومبیل را در نزدیک ترین جا. او بی هیچ اعتراضی اتومبیل را به پرواز درآورد

. من چند متري از او جلوتر بودم. کوروش به راستی از نفس افتاده بود. پارك کنیم و به جنگل بزنیم

  .چقدر مانده؟ خسته شدم: با صدایی که بشونم گفت

  .هیچی نگو کوروش، هرچه توان داري به پاهایت بده و بدو: من هم با صداي بلند که او بشنود گفتم

  :کوروش نگاهی به من انداخت و گفت. نفس بریده رسیدیمعاقبت هر دو عرق ریزان و 

  همین جاست؟ -

آره : صداي ناله انوش را که شنیدم نفس راحتی کشیدم و گفتم. بی هیچ حرفی در کلبه را باز کردم

  .همین جاست

: کوروش پس از اینکه انوش را معاینه کرد با چهره اي درهم و افسرده نگاهش را به من دوخت و گفت

  .عفونت تمام بدنش را گرفته...انه نمی توانم کاري برایش کردمتاسف

نمی خواستم باور کنم انوش من در . دلم نمی خواست باور کنم کار از کار گذشته. آه از نهادم برآمد

چطور نمی توانیم کاري برایش : از ناتوانی و عجز حرفه ام منزجر شدم و با گریه گفتم. حال مرگ است

  .می میرد بکنیم؟ کوروش دارد

تا به حال نیدده بود براي مریضی تا این حد بی قراري و ناراحتی از خود بروز . شگفت زده نگاهم کرد

نگاهی نامطمئن به . تا به حال ندیده بود براي بی عالجی ي بیماري ان طور غریبانه گریه کنم. بدهم

مه چیز را خواهد فهمید، می دانتسم ان قدر تیز و زیرك است که خیلی زد ه. چهره مریضش انداخت

موي زبر و رنگ رو رفته اي که به بند دور گردن بیمارش بسته بود با دستش لمس کرد، بعد به طرف 

  .من برگشت

این عشق بی . من که گناي مرتکب نشده بودم. بی تردید عشق من لو رفته بود، اما مهم نبود

. باید خیالش را راحت می کردم. ه بودمثل پیچک دور تمام رگهاي تنم پیچید. انکهخواسته من باشد

  .باید او را از ان همه کشمکش روحی و فکري خالص می کردم

قبول دارم ...بله کوروش، اینکه می بینی همان آنوشی است که در مورد او با تو صحبت کرده بودم -

  ...بديتو باید به من حق ...توباید درکم کنی... بیش از یک مقام یک پزشک به فکر نجاتش هستم

خودت را اذیت نکن سارا، من هیچ توضیحی از تو نمی : نگاه سرد و خاموشی به من انداخت و گفت

  نه؟...همه چیز را می توانم حدس بزنم، تو عاشقش بودي...خواهم
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  .چشمان سرخش را از من دزدید و به ارامی ار در رفت بیرون

مانم که با نگاه تب الودش مرا به سوي خویش نمی دانستم باید دنبال او بروم یا اینکه در کنار کسی ب

مهم نیست که ! آه انوش. دلم بی انکه ذره اي شرم و حیا کند مرا به سوي تخت کشاند. می خواند

  ...مهم این است که...کوروش راجع به من و تو چه فکر می کند

  .لبهایش تکانی خورد و صداي بسیار ضعیفی به گوشم رسید

من خیلی وقت پیش باید می ... می دانستم یک روز برمی گردي... ارادیشب خوابت را یددم س -

  .مردم، اما زنده مانم تا بیایی و به تو بگویم عروسکت پیش من است

از سرفه اي که امانش را بریده بود اگار تا لب . او به زیر تخت اشاره کرد. با بهت و حیرت نگاهش کردم

  .گور رفت و برگشت

به زور از . سالها، پیش از رفتنم به امریکا فهمیدم دزدیدن نازلی کار اسد است همان...برش دار سارا -

آخه می دانی ...که...به عروسکت که....بهت برنگرداندم چون به ان حسادت می کردم...او پس گرفتم

  ...من عاشقت بودم و تو عاشق عروسکت... سارا

تا تو را لمس کردم بغضم . را ببردم زیر تختاشکهایم را زدودم و با اشاره دوباره او خم شدم و سدتم 

  .ترکید، تو را می دیدم و باور نمی کردم پس از سالها به اغوش من بازگشته باشی

وقتی از امریکا برگشتم می خواستم بهت : آنوش که شادي مرا دید لبخندي زد و خرخرکنان گفت

من به خاطر عروسکی که پیش  ترسید بگویی...پس بدهم اما ترسیدم مرا مسبب بدبختیهایت بدانی

  .تو بود و فکر می کردم دست اسد است زنش شدم و به این روز سیاه افتادم

به همان . احساس می کردم تو هم از هیجان این رویارویی گریه می کنی. سرم را به صورت تو فشردم

هم چنان  .فقط به جاي پیراهن مخملی ات یک دست لباس نو بر تن داشتی. شکل باقی مانده بودي

... چرا نفهمیدي من هم دوستت دارم؟ چرا: که گریه می کردم و هم چنان که نفسم باال نمی آمد گفتم

  چرا این قدر دیر؟

  .ناله اي کشید و به خر خر افتاد. دستم را با اخرین توانی که در بدن دشات فشرد

ور باید باورم می شد قبی چط. گیج و مدهوش و ناباورانه به ان جسد خاموش و بی روح نگاه می کردم

چطور باید با این . که از روزگاري دور و دراز به عشق من می زد از تپش افتاد، ان هم براي همیشه

  .حقیقت کنار می آمدم؟ جیغ بلندي کشیدم و کوروش را سراسیمه به داخل کلبه کشاندم

بعد نگاه یخی اش را . تو را توي دستم دید نگاهش چرخید به طرف من که زانو زده بودم روي زمین

  .دوخت به تخت و هاج و واج ماند

چه خوب که . چه خوب بود که به گل نسا می سپردم به کسی نگوید من کی هستم: خیره به تو گفتم

تو ...اخ کوروش...پشت سرم نیم گویند آنوش از عشق تو در عین دیوانگی در کنج عزلت خویش مرد



www.98ia.com زلییادش بخیر نا

264

دانستی ان قدر زنده مانده تا من بیایم و نازلی را به من می . می دانستی نازلی پیش آنوش بوده

من بهت نگفته بودم که عاشق انوش بودم و از زخم این عشق به شما ! کوروش! آه کوروش. برگرداند

  .به هق هق افتادم...بهت نگفته بودم. پناه آوردم

دلم می . خت جا ماندنگاه پرحسرتم روي ت. کوروش دست برد زیر بازوانم و کمکم کرد از جا برخیزم

  .خواست انقدر قدرت داشتم که دوباره زنده اش می کردم

  .نباید تنهایش بگذارم...کوروش -

آرام باش سارا جان، : در حالی که مرا با خودش از کلبه بیرون می برد، با لحن مالطفت آمیزي گفت

همیشه در کنارت  من.. صداي ضجه هاي تو برایش آزاردهنده است. روح انوش همین نزدیکی هاست

بیا ...مهم نیست یک روز عاشق انوش بودي، مهم این است که امروز من عاشق تو هستم...هستم

  ...برویم

چشمهایم را که بر هم گذاشتم تمام . سرم را روي سینه اش گذاشتم و تو را به سینه ام فشردم

ان ! آه. و دلچسب بودخاطراتی که در عین تلخی شیرین . خاطرات کودکی ام پیش چشمانم زنده شد

  !خاطرات زرد و رنگ و رو رفته قدیمی

  .کلبه شکاري در ارامش ابدي غوطه می خورد و انوش براي همیشه رفته بود. ستاره ها می درخشیدند

  ....یادش به خیر نازلی...ان روزها و ان خاطره ها....نازلی من! آه نازلی

  

  !پایان


