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 اتاقش، خيره ماند. آنگاه یايستاد و با بغض به گوشه

 سست و لرزان یبا قدمهاي ی،خاموش یاز لحظات بعد

 یحريرش آمد.با ديدن آنهمه كاغذهاطرف ميز ت به

 ميزش يّکه خورد. یرو یو پاره مچاله

 و يرفتو پريشان طول و عرض اتاق را م آشفته

 دست بر شقيقه نهاده و در ی. هرازگاهميآمد

 ینکشيد که رو ی. طوليرفتژرف فرو م انديشهای

 کناره پنجره ولو شد.پس از يكي دو ساعت صندلی

 ن در دل آسمانو تعمق، ماه همچنا مطالعه

 .ميدرخشيد

 سينهاش حبس شد. ینفس در قفسه یلحظها یبرا

 به طرف ميز تحريرش برگشت. اين بار قطره دوباره

 روي نوشتهاش چکيد و يك دايره بزرگ از اشكي

 ورق دفترش پخش شد. یرو جوهر،

 كوچكش را در خرمن بلوطي موهايش فرو دستهاي

 سرخ شده و . وقتي سر بلند كرد ، چشمانش كاملا برد

 خيس به راه یو کوچكش دو شيار یکنار بيني قلم از

 .افتاد

 كوچكي كه یدست صورتش را پاككرد و به آينه با
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 روي ميزش بود،چشم دوخت.به عکس داخل هميشه

 لبخند یآيينه نيز به تلخ یلبخند زد.دختر تو آيينه

 خط انداخته بود، به ياشرا که برپيشان ی.طره مويزد

 صورت كوچک و گردش با آن خال کنار زد. سرعت

 مهتابگونش را یچهره یسياه پايين لبش،زيباي ريز

 صد چندان كرده بود. دو

 ايش را بهه هاز احساس گون یسرد و عار یلبخند

 کشدار کشيد و دستش را زير چانهاش ینشاند.آه گود

 و باخود انديشيد: برده

 «...بکنم. بايد یکار بايد»

 شفتهاش سر و سامانآ ینتوانست به انديشه حتی

 . شانهاش را با خستگي تكان داد و خودش رادهد

 پيشآمدها کرد. با اين وجود آنچه آزارش تسليم

 نبود که بر زبان آورده يا حداقل با یچيز ميداد،

 در ميان بگذارد. هر وقت خواسته بود تا در ديگران

 از عجز یحاک یبگويد، پتک یاحساساتش چيز مورد

 کوبيده شده بود. بر سرش یناتوان و

 لحظه بعد بلند شد و پرده را کنار زد.همه جا چند

 در سکوت و خاموشي محض بود. تلش ميكرد غرق
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 فكر و عقلش را به دست گرفته و خود را از شر عنان

 رها کند. نگاهش را به سمت پنجره احساساتش

 بر سطح صاف یباران شبانگاه یاه ه. قطرچرخاند

 .يدرخشيدندم شيشه

 عتش نگاه كرد، يك ربع به شش بود. هوا کمکمبه سا

 رفتن به دانشگاه آماده ی. بلند شد تا برايشدم روشن

 .شود

 ینان سوخار یوارد آشپزخانه شد، بو وقتي

 زد و یلبخند یرا تحريک کرد. با ديدن آباج اشتهايش

 :گفت

 «!پيچيده  یخوب یچه بو »

 پاسخ داد: یسر بلند کرد و با دلخور زن

 كسي كه گرسنه و تشنه تا صبح بيدار یابر البته»

 سوخته نان هم برايش لذتبخش است چه یبو باشد،

 «...به نان برشته و برسد

 پرسشگرانه ینازک کرد و با لحن یپشت چشم دختر

 :گفت

 يدونم! تو رو خدا بس کن...به وهللا خودمم نمآباجی»

 «!چه دردم شده؟ که
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 بش يخوابیکه نشان از ب یکشدار یخميازه با

 درب تكيه داد و نگاهش را یبه آستانه يدادم گذشته

 بيرون از آشپزخانه پرواز داد و به زمزمه گفت: به

 «!...کنم هان! شما بگيد يبرد،چکارخوابم نم خوب»

 از اشك محو شده یزن به چشمان دختر كه در هالها

 بود، عميق شد. سپس دستش را زير ش   رشر نرم آب ُ  

 يد و گفت:و با خستگي آهي کش گرفت

 تو يه چيزيت هست. يدونمدختر برو...من که م برو»

 «!از سر درون يدهدرخساره خبر م رنگ

 كه بيشتر یچند قدم به طرفش برداشت و با لحن آباجی

 زمزمه ميماند، ادامه داد: به

 !«یعاطفي شد یدرگير يک مسئله نکند»

 :يگفتزد و به آرام یلبخند دختر

 شدم و نه اتفاقعاطفي  یدرگير يك مسئله نه»

 اين دختر سر به ی...هيچکيخانمافتاده آباج خاصی

 درگير خودش کنه ونه يتونهرو نه م هوات

 ...«دخترت

 پوشاند. ی.حال خرابش را با لبخنديکندم سکوت

 حرفش را گرفت: یگليهآميز پ یبا لحن آنوقت
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 خودتون بهتر از همه ميدونيد كه کوچکترين»

 چه برسد به يکنم،حاالرو از شما پنهون نم مسئلهای

 «.هم که باشه.. یشما مسئله، عاطف قول

 دختر خيره ماند. يتحرکبا ترديد به چشمان ب آباجی

 بعد سرش را پايين انداخت وگفت : لحظهای

 هان! اين يزنهچرا اينهمه دلم شور تو رو م پس»

 «...سينه یتو يکوبندپا نم يالکیکه الک اه هدلشور

 بيرون وزيد و ادامه داد: یآباج یاز ميان لبها آهی

 اينهمه نگران و دلواپس تو نبودم. آروم هيچوقت»

 مترسک یشد يخوری،کم م يزنی،کم حرف م شدی،

 .«يزنیپلک هم نم یجاليز، که حتّ  سر

 که غرق در اشک بود، خيره یبه چشمان آباج دختر

 زمزمه یعاريها ی. سرش پايين افتاد و با صداماند

 :کرد

 «!واقعا"خوبم... من»

 یزد و بربر در چشمان آباج یلبخند یبه تلخ سپس

 زد وگفت: زل

 گفتن باشه از اين حس ششم یبرا یهم چيز اگه»

 ! واسهيخانمآباج يمونهم يمونه،که دور نم شما
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 «!...يه پا هرکول پوآرويد که خودتون

 یو حت ینگران یجلو يکردم یکه سع زن

 السرش را با یرا بگيرد،از فرط ناراحت کنجکاوياش

 . بيآنكه چيزي بگويد در سکوت يک فنجانگرفت

 برايش ريخت. چايي

 نگاه یلرزان آباج یبه دستها یزير چشم ينور،آ

 جان برلبش رسانده و یکه کنجکاو يدانست. مکرد

 بغض به صلبهاش کشيده. سرش را باال استخوان

 و گفت: گرفت

 «!وجود نداره...هيچ چيز ینگران یبرا چيزی»

 دست گرفت و چند ید زن را تودستان سر آنگاه

 آن نواخت: یپياپي رو بوسهی

 یمن ،اينهمه فكر و خيال فقط و فقط از تنهاي مادر»

 «!آدم مياد؛ مگر غير از اينه سراغ

 یبرد و حالت یرا به طرف فنجان چاي دستش

 زمزمه یبه چهرهاش بخشيد و به آرام هوشيارانه

 :کرد

 اواخر هم! اين ه هدانشگا يوقتکه وقت و ب فراز»

 «...من صرف نوشتن رمان جديد شده و وقت
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 ميان حرفش آمد و گفت: زن

 تو، آشفتهم یمن تنها هستم...نه! کلفگ يکنیم فکر»

 .یو زود رنج شد یمنزو یدختر...يکجورهاي کرده

 یتو یداره با آدما ينورمبگم آ يتونموهللا م به

 . درد من اينهيکشه. نفس ميکنهم یرمانش زندگ

 یور اون آدما رو خط بکش. بيا به اين دنيا!دآينورم

 . واقعيت منم، واقعيت فراز...واقعيت اينجاواقعی

 «...نشسته کنارت

 آويزان ماند. بعد از يک مکث یبر نقطها یآباج نگاه

 حرفش را گرفت: یدنباله کوتاه

 يگفتم؟دستچ ی! حواست به من هست؟شنيدآينور»

 یجا خوامينوشتن بردار، بردار دخترم! ديگه نم از

 یيا جا یرمانت خودت رو حلقه آويز کن یتو آدمای

 . يادت رفتهیکن یعشق گداي یرمانت بر یتو آدمای

 سرت اومد دختر...يادت رفت که یدفعه چه بلي اون

 «...اون مرد  يرسيداستاد فروتن به دادت نم اگه

 یدوخته شد و با لحن ينورنگرانش به آ چشمان

 زمزمه کرد: مهرآميز

 دخترم! ببخشکه اين وقت صبح موجب ببخش»
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 تو شدم. دست خودم نيست، نگران هستم. دلخوری

 بيفته ّ و تحملش رو نداشته باشم. یاينکه اتفاق نگران

 «!که شاخ و دم نداره،داره آيا؟ نگرانی

 خيره شد. ته دلش یغمگين آباج یبه چهره ينورآ

 که نگرانش باشد. خودش هم اين يداداو حق م به

 . نگاهش را ازيکردرا باور نم یار ناگهانرفت تغيير

 تار و یاين نگران یدزديد. تلخ ینگران آباج چشمان

 وجودش را آکند. با خودش فکر کرد که آيا پود

 فهميده! آيا به احساس جديد و یچيز مادرش

 برده یکه امروزها در درونش دميده، پ نورستهاش

 اين بار شخصيّت جديد رمانش را انتخاب کرده است؟

 به ياد آورد که به السا گفته بود: یو حتّ  بود

 .«يکندرا رسوا م او»

 برتنش نشست.هنوز از شخصيت یلرز یلحظها برای

 . فکرش پر کشيد به آنيترسيدم ياشقبل رمان

 !اتّفاق

 هنوز به یکرکننده موسيق یتاريک بود، صدا فضا

 یلعنت یسرخ و آب ی اما از نورها ّيرسيد؛م گوشش

 ی. چشمانش تيره و تار بود. هر چيزنبود یخبر هيچ
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 . بايکردو حالش را خراب م يچرخيدسرش م دور

 بلند بلند حرف یگيج. در عالم يزدحرف م خودش

 :ميزد

 چرا اينقدر سرگيجه دارم؟من اينجا چکار دارم؟اينجا»

 «السا؟ کجاست

 یرا باز کرد. خنکا ياشزيپ لباس نقرها دستی،

 هوا را با شّدت کشيد. یبر جانش نشست. هوم عجيبی

 را یبه ريهاش فرو داد. احساس برهنگ بيشتری

  بود؛ اما اينبار بدن ّیداشت. هر چند قلقلک دوست

 بود. انگار یديگر یدرحال و هوا يحالشو ب سست

 رمانش سر و یتو ینيمه هوشيارش با آدمها ذهن

 زد. همين لبخند شخصيت رمانش ی. لبخنديزدم کله

 رد.کرد. گستاختر ک يترجر را

 لب زد: یسست به

 «آرمان؟»

 ذهنش یفقط کم ی،آرمان کم یزيبا یشنيدن صدا با

 داشت: دوست شد. چشمانش را  هوشيار

 «...نگرانم ميشه یکن برم...االن آباج کمکم»

 تاريک ی. نگاهش به فضا
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 اتاق سرد شده بود، بدنش از یعادت کرد. هوا اتاق

 یچلهبه لرزه افتاد، انگار در وسط تابستان  سرما

 یبرا یشده باشد، بدنش قنديل بست. ناي زمستان

 یاه هخوردن نداشت. چند بار دستش را به لب تکان

 تخت بند کرد و چند بار صدا زد و چند بار ناله چوبی

 يداشتند؛. تصاوير هنوز پيش چشمش دور برمکرد

 

 که از دست یيادش آمد که آب پرتقال...آب پرتقال تازه

 فهميد که آب پرتقالها، گرفته بود. تازه آرمان

 . قسم خورد کهيآوردم یو کرخت یگنگ سرگيجه،

 به پرتقال هم لب نزند. یبه آب پرتقال و حتّ  ديگر

 توانش یکرد با همه یدستش فشار آورد و سع به

 را پس بزند. آرمان را خودش خلق کرده بود و آرمان

 زير دست و پايش به تقل افتاده بود: حاال

 «...ت...از...سرم...نکن ...دسنکن»

 سرش یامواج موهايش را چنگ زد. درد تو دستش

 چشمان آرمان خيره ماند. اين ینگاهش تو پيچيد،

 ی . دردانه  يشناختروشن را خوب م یقهوها چشمان

 که نصف عمرش را در يگفتندرئيس دانشگاه بود. م
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 یکرده و فقط به خاطر تشييع جنازه یزندگ آلمان

 در ايران یهم بنا به داليل برگشته است. بعد مادرش

 را یبداند چنين شخصيّت يآنکهب ينورشد. آ ماندگار

 رمانش، با همان لبخند و همان نگاه خلق کرده در

 دانشگاه، یگفته بود که نصف دخترها ی! السا حتّ بود

 اين پسر بلند قامت و ورزيده هستند. به قول خاطر

 استاينکه سر آخر نفهميدند که آرمان دانشجو  السا

 . حااليزدحاج مطيّب دکتر صدايش م یاستاد. ول يا

 رمانش هم یتو یکه حتّ  یبا آرمان يکردچکار م اينجا

 با او تنها باشد. ميترسيد

 :يکندم بغض

 . نگفتهيآرمرو که بخوام بدست م یهر چيز گفتم»

 «بودم؟

 یآرمان بود که مثل وز وز زنبور در تارها صدای

 :يشدباال و پايين م صوتياش

 کنم...من اشتباه یآرمان...خواهش م نکن»

 «!چرا اينجام يدونم...من اصل نمکردم

 نشست و با ينورآ یسينه یقفسه یانگشتانش رو

 گفت: بدجنسی
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 و ی! با هزار سختينورآ ينويسیرمان م شنيدم»

 کتابت رو گير آوردم و خوندم. برام جالب بود مکافات

 یاز شخصيّتها ی. يکينويسیاينطور رمان م که

 کار ينورنکن آ یشبيه من بود. پس کار یخيل رمانت

 يشمبدم. بذار آروم شم. من با تو آروم م دستت

 ...«آينور

 یمشبک رنگارنگ یاه هدر آن لحظه به پنجر آينور

 را یريز قال ینورش، گلها یاه هکه رگ يکردم فکر

 يکردفکر م یبه آباج ينور. آيدادنوازش م ینرم به

 سته بود که پيش روانپزشکچند بار از او خوا که

 .يزدو او هر بار سر باز م برود

 . با ديدن آرمان بغضيشودباز م یبه آرام چشمانش

 :ميکند

 «...کثا...فت ی...خيلی...کثافتخيلی»

 هر يزند،سياه   دختر زل م یآرمان به چشمان بادام

 .يکرددست و پايش را گم م يديدرا م ينورآ وقت

 بداند. امشب هم به خودش يآنکهشده بود ب عاشقش

 اهل اين يدانستاورا ديده بود. م یتصادف شکل

 که يکردو بزن و بکوبها نيست ّ . اول فکر م محافل
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 اسمش را با دو تا یکرده ّ است؛ اما وقت اشتباه

 یشنيد، خيال کرد که شايد تشابه اسم گوشهايش

 .باشد

 :يکندنوازشش م یآرام به

 «!ش بگذره! بذار بهمون خوينورنکن آ بدخلقی»

 کثيف آرمان، مورمورش یاز لمس دستها آينور

 . به آرمانيشودم یدر ته دلش خال ی.چيزميشود

 که یاز زير وزنها يتواندنم یکه حتّ  يکندم نگاه

 افتاده، تن ظريف و شکنندهاش را جا به جا رويش

 ی. دستيکنددست آرمان را متوقف م ی. به سختکند

 در آن لحظه ينورآ مالکانه بود. یبه دنبال تصاحب که

 خدا خواست که نجاتش دهد.. هر بار توبه کردهبود که از

 قلم به دست نگيرد؛اما دوباره حريصتر از قبل ديگر

 به نوشتن کرده بود. شروع

 اين دختر را از آن یبه هرطريق يکردم یآرمان سع

 بکند. خودش

 آن لحظه تمام زندگيش را ورق به ورق مرور در

 اب شد و کلمه به کلمه در. ورق به ورق کتکرد

 به رقص در آمد.احساس مرگ داشت.بارها ذهنش
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 بود؛ اما بارها نفس به جانش برگشته بود. مرده

 مرگ رو به قبله افتاده بود و نگاهش به مثل

 جسمش یماتبود،چنگال مرگ را در نزديک گوشهای

 . قسم خورده بود که ديگر ننويسد؛ امايکردم احساس

 را صدا یاوست. آباج یوياهااين، مرگ ر ميدانست

 کرد و کمک خواست

 

 ذهن و فکرش بارها و بارها جيغ زد و جيغ زد صدای

 زير لب نجوا کرد: یجيغ زد...مثل آباج و

قل لَّن ي صيبَنَا إالَّ َم َ ا کَت َب ّاللُّ لََن   ا ه َو َم ْوالََن َ ا وَعَل ّ ى  »

 اللّ 

 «ليََت َو َّکل ْ ال  م ْؤمن  َ ون. ْفَ 

 از گوشه چشمش پايين چکيد و دوباره یاشک قطره

 شد: یزبانش جار بر

 َي ْفتَح َّاللُّ للنَّاس م َّ ن ر ْح َم ٍة َف َال  م ْمس َک َل َه َ ا و َما ما»

مس ْک َف اَل  م ْرس َل لَه  من َب ْعده َو  ه َو ْ العَزي  ز ْ  ْي  

 «.ال َحکي  م

 یه در با صدافقط چند قدم فاصله بود ک ياشرسواي با

 فروتن در یلنگ تا لنگ از هم باز شد و چهره مهيبی
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 درب نمايان گشت. چهره فروتن پيش ی آستانه

 عميق او را یمثل درها یتار بود و تاريک چشمانش

 خودش فرو داد. در

 نه یبه خودش آمد.کابوس آن تاريک یآباج یباصدا

 یوجودش، رو یزندگيش،بلکه رو یرو تنها

 یسنگين یه بود.واقعيت مثل سيلخيمه زد آبرويش

 هم نگران همين یصورتش نشست.آباج توی

 در ينورسر از لحظات آ یبود که هرازگاه کابوسها

 .ميآورد

 ببيند با یآباج يآنکهبه گلويش خيمه زد و ب بغض

 دستش، چشمان پرآبش را پاک کرد. پشت

 دستش را در چاك جيبش فرو برد وتسبيح شاه آباجی،

 ا تربت معطر حضرت سيدالشهداءرا كه ب مقصودش

 شده بود، بيرون آورد. عاشقانه آن را بوييد و آغشته

 نجوا کرد: يشد،شنيده م یکه به سخت یلحن با

 اين یدانهدانه يكنم،بهم یاحساس دلتنگ وقتي»

 ا باه هکه اين دلشور يستاما مدت يزنم؛زل م تسبيح

 اين تسبيح هم به آرامش یاه هدان يقرارب چرخش

 ...«دنميرسن
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 زل زد. بعد از یآباج یبرافروخته یبه چهره آينور

 بند از زبانش برداشته شد: یکوتاه مکث

 «...خانم یآباج يزنيدمثل شاعرها حرف م»

 گفت: یصورتش كشيد و با آه یرو یدست آباجی

 آدمها را شاعر یداره.گاه یعجيب یچرخه زندگی»

 .فقط زمان موعدش فرقيمشاعرهم ب یو گاه ميکنه

 .«هميکن

 یچشمانش را بست و به آباج یلحظها یبرا آينور

 از افکار مزاحم بر سر و یکرد. دوباره موج فکر

 کشيد و در یآه ياختيارب ینشست. آباج صورتش

 ثابت ماند. ينورمتفكر آ یبه چهره سكوت

 آمرانه گفت: یبا لحن یاز لحظات بعد

 یکه معلم بودم، پا یعرض اين بيست و چند سال در»

 ا نشستم،تار و پود وجودم درده هاز بچ یيلدلخ درد

 کلفم کرده. آآآه،اگه یدختر خودم، بدجور ميکنه؛اما

 .«يشدکه چه دردت هست، خيالم راحت م ميدونستم

 نگاه کرد و دو زانو کنارش یبه چشمان آباج آينور

 . سرش را با تأثر تکان داد و گفت:نشست

 یبرا یلطفا"بس کنيد مادر من...اصل"چيز »
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 «.وجود نداره گرانین

 نرم یموها یانگشتان استخوانياش را ال به ال آباجی

 لغزاند: ينورمخملين آ و

 حال غريب بچهش رو از یمن مادرتم...هر مادر »

 ...«يفهمهم یفرسخ چند

 ینگاه سرزنش آميزش پايين افتاد و به آرام آنگاه

 :گفت

 ! نکند محرم تو نيستميکنی؟اين پا و اون پا م چرا»

 !«ورم؟آين

 یداخل به طور عجيب یعرق شدهبود، هوا خيس

 شده بود ميان دو احساس متفاوت دست و پا نفسگير

 .ميزد

 به صدا درآمد: منمنکنان

 «...که يدهرخ م یاتفاقهاي یزندگ توی»

 یاه هشان یبه ناگاه از گفتن باز ماند.سرش را از رو

 برداشت. بعد از چند لحظه مکث ، فنجان یآباج نحيف

 دستش گرفت و با یاز دهن افتاده را تو چايی

 که نوک يفشردو چنان م يفشردباريکش م انگشتان

 به یسرخسرخ شده بود. کوچکترين صداي ناخنش
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 یکه هر چندگاه یآباج یجز آه پياپ يرسيد،نم گوش

 .يدادسينه اش را تکان م قفسهی

 بيخ گوشش فرياد زد: یآباج

 يگر چهبهتر از اين است که دلم بشکنه.د بميرم»

 !انگاريبينی؟و نه م يشنویکه نه م یداره وقت فايده

 «..واسه تو نداره. یو نبود من هيچ فرق بود

 ميان بغض و غم ناليد: آينور

 وجود نداره...نداره به ینگران یبرا یچيز آباجی»

 «!...وهللا

 غريد: يهواب آباجی

 ! نه...نه، شايد همی؟با فروتن بگو مگو داشت نکند»

 افتاده؟!نکنه اون ّ بچه سوسول یه اتفاقدانشگا توی

 «!مطيّب مزاحمت شده هان حاج

 دقيق شد. آثار یبه صورت مضطرب آباج آينور

 پيشانيش خط انداخته یمثلچين و چروک رو نگرانی

 يتوانستچه م ی؟اصلبه آباج يگفت. چه مبود

 که عاشق شخصيت رمان جديدش شده، بگويد؟بگويد

 يکهکوبيده!کس ياشکه بر طبل رسواي یمرد عاشق

 لرزش بنشيند. همين بهتر یخورده،بايد پا خربزه
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 که همه چيز را به گردن بگيرد و گرنه هر سخن است

 که بر زبانش ميآمد،تيري بود که بر یتحقيرآميز

 نبود یچيز ی. فکر به جنايت کسيرفتفرو م قلبش

 آن گذشت و يک درپوش هم یاز رو یسرسر که

 گذاشت. رويش

 تا اين حد سقوط کردهباشد. با کرديباور نم هيچ

 هستم که به بود و نبود آدمها یمن ک يگفت؛م خودش

 کنم. اصل"چرا بود و نبود فروتن بايد در اين فکر

 فروتن وجود يکردمهم باشد؟! فکرش را هم نم رمان

  داشته باشد؛ اما وجود داشت. استادش بود. ّ خارجی

 درآهش را فروداد. بيآنكه چيزي بگويد  آباجی

 زل زد.آزرده خاطر ينور،آ یبه حركات آشفته سكوت

 نگاه ی. با سنگينيآوردخودش نم یاصل"به رو بود،

 خورد: یيّکها آباجی

 ! مگه حرفی؟اين جوري نگام ميكني آباج چرا»

 «.زدم عجيبي

 که به زحمت از یبا صداي یبعد از اندك مكث آباجی

 آمد،گفت: یبيرون م گلويش

 یردت چيه؟! ...بلخره مکه د يفهممباالخره م»
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 .«فهمم

 ینيمه جان یکه نفسش بند آمده بود با صدا درحالی

 زد: لب

 «!فهميدن نيست...هيچ چيز یبرا چيزی»

 لحن صدايش پايين بود. يزدکه حرف م وقتی

 :يگويدم یاستفهام آميز یبالحن آباجی

 «!چه؟ باالخره»

 سرش پايين افتاد: آينور

 به شما قول يکنم،ش مبيفته، خودم درست یاتفاق هر»

 .«ميدم

 ساعت ساطع شد یعقربه ینگاهش رو یبارقه آنگاه

 با عجله بلند شد: و

 «.من ، ديرم شد یخدا وای»

 یانداخت و با صدا ينورنگاهي به حرکات آ آباجی

 گفت: خفيفی

 يرسی،توکه هميشه دير سر کلس استاد فروتن م»

 در عجبم که فروتن چطور یدار يکهاين عادت بد با

 .«يدهبه کلسش راه م تورا

 یدلش گذاشت. در حال یناخودآگاه دست رو آينور،



 

  22                        

 قند مکرر  

 تا آستانه يکشانپا يکشانپايش کرخت شدهبود،پا که

 آمد. رنگ صورتش پريده و لبهايش یورود درب

 پا بند شد. یبه زحمت رو ميلرزيد

 .يشدافکار مسمومش نسبت به فروتن ديوانه م از

 یبرا یتازها یقشهچند هر روز و هر لحظه، ن هر

 روز ی اما روز بعد نقشه ّيکشيد؛و آزارش م اذيت

 .يدادرا تغيير م قبلش

 و سخت ّ دل نبود، خودش هم متعجب بود که بيرحم

 . دستکميکردم یهزار بار بدتر در حق او بد چگونه

 حاال یبار در دفتر اساتيد تحقيرش کرده بود ول چند

 را داشت نهرفتن به دانشگاه  یبود نه نا درمانده

 خودش را! یريخت و قيافه ديدن

 که يکرد. هر چه تلش ميکشيداز خودش خجالت م

 .يشدرمانش را تغيير بدهد، به مراتب بدتر م متن

 بود به همان اندازه که فروتن چشم در چشمش گيج

 و با حيرت به او خيره شده بود و او گيج و دوخته

 يک یدوختهبود که حت یچشم در چشم مرد منگ

 از دهانش بيرون نيامد. لمهک

 داشت در يک موقعيت ديگر با يا شرايط بهتر با آرزو
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 نه اينطور که قلم به ختم يگشت،رو به رو م فروتن

 لغزانده بود. زندگيش

 یدستهايش گرفت. احساس بد یرا تو سرش

 که خواب را از چشمانش گرفته بود. ی. حسداشت

 که یر حالفکر و ذهنش متوجه اتّفاق آن روز بود. د ُّ 

 عرق بود و نفسش بند آمده بود،پيش خودش خيس

 ناجور بکند؟ ینکند در موردش فکرها يکرد،م فکر

 او را سبکسر، خيال کند؟! نکند... نکند

 به خودش آمد و همين یآباج یبا صدا هراسان

 از زبانش پريد: جوری

 خانم! انشاءهللا که یهم خواب ديديد آباج باز»

 ...«خيره

 ميكرد،خونسرديش را حفظ یليكه سعدر حا آباجی

 خيره شد و ينوردر سكوت به چشمان درشت آ کند،

 بغض گفت: با

 رو مگه نگفتم پاک یديشب يهایاون سبز اصل»

 يشه.حاال ببين رنگ و روشون پريده! اصل نمکن

 «.آش ريخت توی

 گلويش پيچيده بود یکه تو یبغض یاه هبعد با رگ
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 داد: ،ادامه

 بردار بيار. یرو از روشناي یمس یاون سين برو»

 ی. چار تا سبزيکنمخوبه همه کارا رو خودم م حاال

 یو يه پيمونه برنج شستن ديگه تنبل پاککردن

 «داره؟

 که از یبا چشمان گرد شده،زل زد به آباج آينور

 رنگش سفيد شدهبود. هميشه ی،ناراحت شدت

 را یسين ينورهمين بود. آ يشانلفظ ایه همشاجر

 را هم ريخت يهاگذاشت و سبز یظرفشويسينک  کنار

 آن وگفت: توی

 يادم رفت بگم که فرانک خانم زنگ یآباج راستی»

 حضرت رقيه)ع( دعوتمون یبود. واسه سفره زده

 زينب ّ و آقا محمدجواد، ی. گفت به خاطر نامزدکرد

 سه روز پشت سر هم سفره پشت سفره ميخواد

 ،یدار ینياز ی،! گفتش اگه تو هم نذربندازه

 . ببخش تازه يادمیبزن آباج ی...بهش يه زنگبگو

 .«افتاده

 خيره شد وگفت: ينوربه آ یلحظها آباجی

 «.تلفن رو بده ببينم ی. اون گوشیميگ یتازه دار»
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 داد و به یتلفن را دست آباج یبا شرمندگ آينور

 گفت: آرامی

 «.يادم افتاد يهابا ديدن اين سبز منم»

 چند لحظه کنار پنجرهبه اتاقش رفت، یبا کلفگ بعد

 سطح صاف شيشه کشيد، ی. دستش را روايستاد

 انگشتانش را قلقلک داد. پلکهايش یمطبوع خنکای

 ايشه ههم افتاد و اشک گون یچند بار رو ناخودآگاه

 خيس کرد. را

 دست به طرف صورتش برد و با حزني كه بياختيار

 صدايش پيچيده بود،چند بار اسم فروتن را درطنين

 تکرار کرد. لب زير

 يحرکتو نه غمگين بود. ب يخنديدنه م چشمهايش

 پنجره یدر مردمکها به عکس تو یجنبش بيهيچ

 باز يلرزيد،ايش سرد و لبهايش مه هبود. گون خيره

 یمحسوس به دختر تو یبا تمسخر یحرکت بيهيچ

 پنجره زل زد و آه کشيد وچشمش به مقدمه صفحه

 کتابش افتاد: اول

  هستند؛ اما هيچ چشم ّیزيباي ی...چشمهاچشمانت»

 هم با چشمان یو هيچ دنياي يبيندزيبا نم زيبايی،دنيارا
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 «.فريبنده نيست زيبا،

 کجا بود، دوباره به پنجره زل زد. آنقدر که مشکل

 هم آمد و باز هم از جايش تکان نخورد. چشمانش

 يهيچو ب يتحرکنزد ، درد نکشيد و همچنان ب زانو

 ه خيره بود.پنجر یبه تصوير تو حسی

 به حرف آمد: دوباره

 ساعتها بتونم به همين منوال بمونم، حتما"از اگر»

 با اين ادا و ی. نه، شايد هم بميرم! نه، کسيرمم حال

 .يدم!خودم را فريب ميميرهنه مرده و نه م اطوارها

 پيدا ميشه که خودش رو هم فريب یآدم کجا

 مگريکنن؟فکر م یمثل من به چ ی!کجا...؟آدمهايبده؟

 فکر کردن دارن؟اصل"چرا بايد اين مرد یبرا چيزی

 من مهم باشه ؟به من چه که گذشتهاش چه بوده برای

 آدمه که اينطور سر یو چکار کرده؟اصل"مگر قحط

 «!کتاب من درآورده  از

 و سر تا پايش خيس عرق بود. يزدخودش حرف م با

 صورتش کشيد. قطرات یناگاه دست رو به

 خيس کرده بود. ياد ديالوگ را ايشه هاشک،گون

 کتابش افتاد:۳۴  یدر صفحه فروتن
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 اه هاين گري ی؟بايد گريه کن ی؟چرااينطور شدها چرا»

 «!صلبت؟ ينورنيستند خانم آ يعلتب که

 و يکردعرض و طول اتاقش را گز م ديوانهوار

 ممکن نيست؛يعني فروتن همان ميانديشيد؛نه

 تلش کرده یرمان جديدش است.خيل شخصيت

 بيرون یخلق کند که اصل در دنيا بود،شخصيتی

 بود، اتفاق افتاده بود با همان ینداشته باشد.ول وجود

 و شمايل، با همان رفتار و اخلق، با همان شکل

 که در کتابش تصوير کرده بود. زيبايی

 .تخم آهش دانهدانه در دليترسيدخودش،از خودش م

 مديآ. يادش نميآمدو از چشمش بيرون م ميشکست

 یاين قضيه خال یذهنش از يادآور ی،لحظها یحت که

 ...یلحظها یباشد، حت شده

 ا محصوره هفقط درچارچوب همان نوشت احساساتش

 سرايت کرده بود به واقعيت زندگيش! به نبود،بلکه

 دوباره لج و يديد،فروتن را م یخاطر وقت همين

 و برايش خط و نشان يشدشروع م لجبازياش

 .ميکشيد

 اما احساس يشناخت؛بود که فروتن را م چندماهی
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 و يشناسداستکه او را م یکه ساليان مديد ميکرد

 را دردل پرورانده است. سالهاست... دشمنياش

 بر کلس درس استاد فروتن حاکم یسنگين فضای

 یاه ههمچون نوح یاستاد فروتن ، با نواي ی. صدابود

 . مرديانداخت، بر تار و پود کلس ، چنگ م کهن

 : يخواندبند م يک

 عشق  مردگان پاينده نيست زآنک»

 «...ما آينده نيست  یمرده سو زآنک

 بود، يلکطرف پنجره رفت. آسمان صاف و ب به

 تند و پر از گرد و غبار به آسمان بلند یباد گهگاهی

 بخارآلود پنجره کشيده یشيشه ی. دستش روميشد

 که در آهنگ صدايش نشسته بود، ی. با بغضشد

 .يخواندم همچنان

 از ته کلس در فضا پيچيد: ینه چندان بلند صدای

 یکدوم عشق استاد؟! البد منظورتون همون عشقها»

 «!ديگه يستو لحظها کاغذی

 یرنگ باخت. استاد فروتن،با چند سرفه سکوت

 به سمت صدا چرخيد. کشدار

 چشم دوخت. یساکت و خاموش به نقطها آينور،
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 طلبکار باشد، که از عالم وآدم یبعد مثل کس دمی

 تلخ بر لبش ماسيد و به بيرون از پنجره خيره لبخندی

 .ماند

 به يآنکهفروتن، دست به حنجرهاش برد و ب استاد

 صدا بچرخد،پاسخ داد: طرف

 به ميزان عمق و باور يتواندم یدر هر زمان عشق»

 پيدا کند، البته عشق در اشعار یجاودانگ یکس هر

 ن ويژه و از نقطه نظرموالنا، نيما و...با زبا حافظ،

 هر چند متفاوت عمل کرده؛اما مضمون همان اه هديدگا

 وعشق همان رنگ و بو، همان شکل وشمايل را است

 .«دارد

 از لفظ قلم حرف زدن استاد فروتن هم ينور،حتیآ

 را ياشبگويد، کوله پشت یچيز يآنکهداشت. ب نفرت

 ، دوباره از کلس بيرون رفت. برداشته

 یآرامش ميداد، کتابخانه ينوربه آ كه یجاي تنها

 به دور از هر گونه هياهو یبود كه در فضاي دانشگاه

 کنار پنجره یصندل یشده بود. طبق عادتش رو واقع

 درهم یسر به فلک كشيده و تاكها یداد.درختها لم

 آن را در بر گرفته بود. یچونان نگين فرورفته،
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 و پيچيديا مه هدر ميان شاخ یهم باد مليم هرازگاهی

 را با سرانگشتان نرمش به بازي برگبرگش

 .ميگرفت

 یا، تنها سمفونه هجيکجيک گنجشکها و پرند صدای

 بود که آرامش آنجا را دو چندان کرده دالنگيزی

 كوچكي نمايان ی.كمي دورتر از كتابخانه، تپهبود

 ا پيادهروي تا آنجا راه ه.جايي كه مراجعه كنندبود

 آن پيش یبه دست تا دامنهداشته واغلب کتاب  دوست

 . سقف كتابخانه پر از گل و بته و ديوارهايشميرفتند

 زير سقف پوشيده از قفسهي كتاب بود. تا

 آقا رحمان را ديد که مثل هميشه سر در گريبان ،

 چشمان ينور،آ یجارو کردن بود.با صدا مشغول

 که زير ابروان پرپشت سفيدش پنهان بود، باال ريزش

 :آمد

 آقارحمان! خدا بد یامروز هم سرحال نيستانگار  »

 ...«نده

 بلند جارو تكيه دادوگفت: یسرش را به دسته پيرمرد

 احمد رو به بيمارستان ببرم، هرروز كه بايد»

 «...دخترم يشهحالش بدتر م ميگذره،
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 به پيرمرد كه روز به روز کوچکتر و آينور

 پرسيد: یعميق شد و با مهربان يشد،م مچالهتر

 «!نشده هنوز؟ یبنياد خبر از مگه»

 زد و گفت: یرحمان لبخند تلخ آقا

 که حوصله واسه آدم يهادکتر اين کاغذباز خانم»

 ا، واسه خودشون عريضه بازه هادار ی. همهنميذاره

 از اين اداره ينويسمکه منم هر روز عريضه م کردند

 «!دخترم يکشماون اداره...ديگه نم به

 سرش پايين افتاد و زمزمه کرد:

 مادرش! از خورد و خوراك افتاده ، ديگه بيچاره»

 ...«اميدی

 بلفاصله گفت: آينور

 خودت رو فراموش یرحمان اميدت کو؟! حرفها آقا»

 «!...اميد است ی،که کليد هر در بستها کردی

 که زخم یپيرمرد بيرون آمد. مثل کس یاز سينه آهی

 سرباز کرده باشد،پاسخ داد: چرکينش

 یزياد ینيست که باباجان؟احمدهافقط احمد من  آخ»

 و هر روز، مثل مرغ يرناين درد کلنجار م با

 .اينا عين شمعند وبا يه فوتيدنجون م پرکندهای
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 .«يشنم خاموش

 هم لغزيد: یبغض آلودتر شد و لبهايش رو لحنش

 تابودند،جنگيدند. بعد از اينهمه ايثار و گذشت البته»

 که یهاي يمهریکه نيفتاد؟! چه ب یاتفاقهاي چه

 ی! بعد از بيست و چند سال ، هنوز هم ضجهنشد؟

 داغديدهشون، بغض زجرآور پدراشون رو مادرای

 يتونی.میاز ميون تل خاک و نخلش بشنو يتونیم

 . اينایحال غريب شلمچه، خرمشهر و آبادانش ببين از

 فقط ديد و يشهنديد گرفت بابا جان! نم يشهنم رو

 یال وچشا. اينا زنجموره شدند به دگذشت

 یکه چ يبينند...نميبينهنم یکس ی... ولداغديدمون

 «...يکشندم یو چ ميکشيم

 لرزانش جارو را به دست یآقارحمان با دستها

 داد و ناليد: ديگرش

 یتابوتهاشون ه یهم از تلويزيون صفطوالن هنوز»

 قلبم يبينم؛خودروها! اينا رو که م یرو يشهم قطار

 کاش احمد يگهم ...حاج خانوميشهآتيش م کورهی

 و شاهد اين طور پرپر شدنش يشدشهيد م هم

 ...اينه حال و روزمونه دخترم...حال و روزموننبودم
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 ...«تماشاييه

 .يکردآقا رحمان فکر م یبه غربت معصومانه آينور

 فرو یکه مثل موج ياشجنوب یلهجه یته مانده به

 :يآمدنشست و باال م می

 یطور زندگوقتها درد اين یبا شماست، بعض حق»

 ، هزار بار به مراتب عذابآورتر از درد مردن کردن

 !«هست

 كتابها یقفسه یکه كيف کوله مانندش را رو درحالی

 کلمش را گرفت: یدنباله ميگذاشت،

 یاز چيزها، معنا یا نباشه،خيله هاگه اين صحن»

 دارن واسه ی.اينا رسالتيدنرو از دست م واقعيشون

 .يبينيمرسالت همينه که مو امثال من! نتيجه اين  من

 . همهيگيرهم یو قربان يدهم یهمينه؛قربان جنگ

 دنيا اين طوره! اصل دنيا شده جوالنگاه جنگ! جای

 .اينیواسه زور آزماي یکيسه بوکس يه عدها شده

 .يشيم. ماييم که هلک ميکشيمماييم که درد م وسط

 «!که گرسنهايم ماييم

 د عميق شد وپيرمر یبه چشمان ريز و دکمها آينور

 پرسيد: یآرام به
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 «!نشده، نه؟ یهم خبر يهااز اون ليست شيمياي البد»

 به زمزمه گفت: آقارحمان

 «.ليست نبود یتو اسمش»

 پيرمرد را از نظر گذراند یصورت برافروخته آينور،

 گفت: یبه آرام و

 یوکوتاه یهمين بوده...اينهمه سهل انگار هميشه»

 مثل احمدها، یختبدب ی! هميشه آدمهايشه؟م مگه

 هم نيست یو کس يگيرنسکوت خفه خون م یتو

 «که دردت چيه؟  بپرسه

 دستش را درجيب كتش فرو برد وكاغذ تا پيرمرد

 گرفت وگفت: ينوربه طرف آ شدهای

 .«يهاستدخترم،اين ليست شيمياي ببين»

 عميق كشيد واضافه كرد: یآه سپس

 م.اين اميدها هيدادمبه مادرش نم یاميد واه کاش»

 «!دخترم يشهتموم م جايی

 در یکاغذ حواله شد.به ناگاه رعشها یرو نگاهش

 سينهاش یسينهاش پيچيد.با انگشتش، قفسه ناحيهی

 یفشار داد. چند لحظه بعد به خود آمد و به سخت را

 :گفت
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 يتونهم یاين شرايط فقط يك استشهاد محل در»

 دست گذاشتن هم که یکار باشه. از دست رو چارهی

 «!ت آقا رحمانهس بهتر

 صفحه كاغذ مچاله را درجيب کتش چپاند پيرمرد

 :وگفت

 مادرش از اين كار خوشش نمياد. به نظر من هم»

 هست، آن هم به شکل یکار فقط گداي اين

 ...«آبرومندانهاش

 به چشمان اشکآلود یبعد از مکث کوتاه آينور،

 خيره شد و گفت: پيرمرد

 صابران است وهرحال بايد صبور باشيد، خدا با  به»

 «.را دوست دارد صابران

 مأيوسانه گفت: پيرمرد

 هست یبه جز صبر و تحمل هم کار مگه»

 «...!خوراک فقير و فقرا مگه به غير از اينهدخترم

 یديوار انداخت و با آه یبه ساعت رو ینگاه بعد

 از آنجا دور شد. کشدار

 یلحظها یدورشدن آقا رحمان خيره شد.برا آينور،به

 ديوار کشيده شد: یرو یه سمت نوشتهب نگاهش
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 مطابق واقع نميباشد؛مگر اين كه یهيچ بندها ايمان»

 آنچه در اختيار خدا است، مطمئنتر باشد از آنچه به

 «.اختيار خود او است در

 چشمانش به اشک نشست.با خودش گفت:

 خدا؟ سوز یکجا بود ی؟که صدات زدم،کجابود من»

 لطف تو مثل یکجا لطف تو بذارم؟! یدل رو کجا اين

 «نزار من پر از گل و بلبله... حال

 سينهاش بيرون پريد. یدلخراش از فراخنا آهی

 درد دل کند، یهر بار که خواسته بود با کس آينور،

 و يکردهم سکوت م ينور،. آيدادرخ م یاتّفاق حتما

 و يلرزيدسست عنکبوت م یمثل تارها حنجرهاش

 .يشدماز غبار غم دفن  یزير تَل دردهايش

 کتابخانه چشمش به فروتن افتاد که یپنجره از

 هم در یدورش حلقه زده بودند. قطره اشک دخترها

 حلقه زد. آرمان مطيّب از دور به فروتن ينور،آ چشم

 دم گوش دوست کنار یهم چيز یو گاه يکردم نگاه

 . اصل"برايش عجيب که چرايکردزمزمه م دستياش

 دارد. هر جااينطور فروتن را زير نظر  آرمان

 مثل سايه دنبالش بود. ميرفت
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 و به دو از آنجا بيرون يکشدبه صورتش م یدست

 . قبل از آنکه به استاد فروتن برسد، آرمان باميآيد

 :يکندخطابش م یبلند صدای

 !«آينور»

 که استاد فروتن به يخواست. چقدر دلش مميايستد

 . عطر مليم مردانهاشيزدآرمان صدايش م جای

 روح رنجورش جان یاين فاصله هم به شامهاز  حتّی

 که قصد ی. لعنت به احساس عاشقانهايدادم تازه

 را کرده بود. جانش

 چند ثانيه ينور،با شنيدن نام آ یلحظها یبرا فروتن

 . فقط چند ثانيه !ايستاد

 آرمان توجه نشان دهد، یبه صدا يآنکهب آينور

 پسر تلخ ، دلش را لرزاند. هر وقت آرمان اين لبخندی

 دلش از ترس يديد،وخوش قد وقامت را م جذاب

 حسود دختران یاه ه. هرچند نگايکشيدم رعشه

 .يکردمثل نيشتر، قلبش را پاره م اطرافش

 آرمان از همان مسافت، دوباره در گوشش صدای

 . قسم خورده بود که هيچ وقت با او چشم درپيچيد

 عجيب از نگاه آتشبار آرمان ینشود؛ اما ترس چشم
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 .يزدعمق جانش شرر م بر

 یمانتو یبرگردد که از پشت پره ميخواست

 که حرارت آن را یکشيده شد. لرزيد از دست عبايياش

 مچ دستش احساس کرد. نگاهش باال نيامد. یرو حتی

 هم نظر نکرد. یآرمان ذرها یبه چشمان خواستن حتی

 چشمهايش را بست و صدايش را از اين گوش به آن

 پنبه گرفت. گوش

 آلود پوست و لباس آرمان تب یاز بو یلحظها یبرا

 از عطر مليم یمخلوط یتهوع افتاد. بو به

 ... گلب

 مانتويش را کشيد و غريد: یخشم پره با

 یانگار...مگه نگفتم حق ندار یچيه هان؟هار شد »

 «!...گفت آدم يشه. به تو هم میو بر من باش دور

 بادچشمانش  یدر شيشه یو انزجار مثل حباب نفرت

 و تاول چرکين حقد وکينه هم ، هر لحظه منتظر کرد

 بود. ترکيدن

 شد. يلرزيد،خيرهکه مثل بيد م ينوربه آ آرمان

 مثل مار به خود پيچيد: ينورکه آ ی! جورعميق

 یهنوزم دار یعوض یتو يکنی؟م یچه غلط داری»
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 . اونم کجا؟ درست مقابليکنیم یمن باز یآبرو با

 «.همه ديد

 زد وگفت: یهربانآرمان لبخند م

 ! مگه چکارتينورآ يخودرو بلند نکن ب صدات»

 نيفتاد. به چه ی. اون شب بين من و تو هيچ اتفاقکردم

 کنم دختر! هر چند آرزو داشتم که یبهت حال زبونی

 يدادبين من وتو رخ م یشب به ياد ماندن يه

 «...لعنت به هرچه خرمگس معرکه!که

 عصبانيت نشست. با ينورصورت آ یرو پوزخندی

 بار دستش مشت شد: چند

 اشتباه کردم تو يه ی...ولیفکر کردم تو آدم من»

 «...یبرا یکه از هرفرصت یکثيف حيوون

 حرفش را بلعيد و به زمزمه گفت: یشرم باق با

 «!ازت متنفرم...ازت متنفرم بشر »

 پروا مچ دستش را گرفت: یب آرمان

 که یيدون. اين چيزا عاديه...مينورنکن آ بدخلقی»

 نبوده ونيستم ...چرا اينا رو یهيچ دختر با

 «؟ یکه چ یبه اون شب کذاي ی!گير دادنميبينی؟

 یلحظها ی. برايچرخدسرش به راست وچپ م یبه آن
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 نگاه پشت پنجره یاز سنگين يشودخشک م نگاهش

 قدرت از بين یدستش را با همه ينور،اساتيد. آ دفتر

 فريادو  يکشدآرمان بيرون م یکشيده انگشتان

 :ميزند

 !«یبه من دست نزن! به من دست نزن وحش ديگه»

 سرش برد و یدستش را به شکل تسليم باال آرمان

 :گفت

 .يکننددارن نگامون م يبينیدختر داد نزن. نم هيس»

 افتاده،با یهم ندونه بين من و تو چه اتفاق یکس اگه

 . اصل بهيکنیادا و اطوارها همه رو متوجه م اين

 «...که اون شب  يدونهنم ین و السا کساز فروت غير

 کاش آدم يگفت؛بغضش ترکيد. با خودش م آينور

 اال فروتن ! يدانستم وعالم

 به نگاه يتوجه. بيداشتقدم از قدم برم یسخت به

 یآرمان به طرف کتابخانه راه افتاد. وقت سرگردان

 را از یکوچک ینشست،آينه یصندل روی

 و يرنگهره ببه چ یدر آورد. نگاه ياشکولهپشت

 زير چشمانش انداخت. قبل از اينکه السا سياهی

 بشود، شتابان وارد سرويس شد و صورتش پيدايش
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 آب سپرد. پوست صورتش به طراوت یبه خنکا را

 خون بود. یچشمانش يک کاسه یاما سرخ نشست؛

 داخل کتابخانه انداخت که یبه محوطه نگاهی

 .دنديکرداشتند تک و توک ، مطالعه م دانشجوها

 ميزش خيره یرو یبه كتابها ی،عادت هميشگ طبق

 بيرون کشيد یشد و از ميان چند جلد کتاب ، يک

 به ورق زدن آن کرد. اغلب هنگام ظهر وقت وشروع

 و نگاهش را به يكردمطالعه پيدا م یبرا اضافه

 .يسپردکلمات م یسرب جادوی

 فرط خستگي سرش روي ميز افتاد. يك چيز برايش از

 لم بود كه خوب مينويسد و بهتر از هرو مس حتمي

 خود و نيروي درونش را ميشناسد. پلکهايش كسي

 یهم لغزيد. قطره اشكي از رو یرو ینرم به

 برجستهاش به پايين چکيد. چشمانش ايه هگون

 "گرم خواب نشده بود که تصوير مبهم مردکامل

 سينما در مقابل چشمان خسته یمثل پرده جوانی

 رفت. به دور و برش خيره شد.جان گ وخوابآلودش

 بود كه چون مهي یجا پر از گرد و غبار  تيرها همه

 ا وه ه. صفير گلوليشدتا دوردستها کشيده م غليظ
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 .يزدندکمانهوار در هوا جرقه م ا،ه هخمپار

 یجيغ خودش از آن چرت سبک پريد. نگاه یصدا با

 ريز و درشت یدور و برش انداخت. چند دانه به

 .يزدبرق م ياشنپيشا یرو عرق

 سنگين به طرف آبدارخانه رفت. شيرآب یبا قدمهاي

 آب به صورتش پاشيد. یباز كرد و مشت را

 آينه یخودش در تو يحالدر تصوير مات و ب چنان

 شانهاش یدست افتاده بر رو یبود که از سنگين غرق

 از جا پريد: هراسان

 «يکنی؟...تو اينجا چکار متو»

 یتش لغزيد و با لهجهصور یسياه السا رو چشمان

 گفت: خاصی

 . وهللا باهلل اينی! دلم! عزيزم!بازهم که کم آوردجانم»

 «.نيست راهش

 با تشر غريد: آينور

 . اين هم شد کلس!يخورهاين مرد حالم به هم م از»

 ادامه بده، تا يخوادم ی... شعار...شعار...تا کشعار

 پيش بيايد، اگه یشعار بده. اگه فرصت يخوادم کی

 «بياد... يشپ
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 ميان حرفش آمد و با عصبانيت گفت: السا

 ی! باز هم که دارينورآ یفرصت...فرصت چ»

 .«يکنیم یسراي داستان

 نجواکنان تکان خورد: لبهايش

 من. با یزندگ یفروتن مثل بختک افتاده رو سايهی»

 زنه...انگار یخدا خدا کردنهاش حالم رو به هم م اين

 «.ثال فروتنهاستخدا فقط مال فروتن و ام اين

 ايش را تکان داد و گفت:ه هخشمزده شان السا

 .یبا اين بدبخت لج کن يخوایاين ترم هم م آينور،»

 يهایهرترم به خاطر لجباز يشی؟تو چرا آدم نم آخه

 «...من هم تو

 ميان حرفش آمد: آينور

 که اصل" دست یترم آخرين فرصت منه؛ فرصت اين»

 «.جان ، فقط همين يه بار السا نداده

 یاين حقد وکينه از جا یاه هريش يدانستم السا

 ينوراما باز هم به خاطر آ يخورد؛آب م ديگری

 که با او همراه يدادساکت ماند. هرچند دلش رضا نم

 تنها رفيق گرمابه وگلستانش بود. باشد،ولی

 خيره شد و گفت: ينورآ یبه چشمان کشيده السا
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 که يفهمی.مهمين يه بار، فقط همين يه بار.. فقط»

 !«يگمم چی

 شد. به یديگر یصدا یاين هنگام صدايش قاط در

 چرخيد با ديدن فراز چند قدم عقبتر ايستاد: عقب

 !«یتو هم که اينجاي »

 یسياه بلندش را که آشفتهوار رو یموها فراز

 کنار زد وگفت: يکرد،م یدلبر پيشانياش

 به يخوایبيرون. نم یکه باز از کلسش زد شنيدم»

 «ی؟دال خاتمه بدج اين

 یچشم درچشم فراز دوخت. هيچ چيز به اندازه آينور

 فروتن برايش لذتبخش نبود. سقوط

 گفت: یآرام به

 «.اين جريان نکن یفراز، خودت رو قاط لطفا»

 کلمش را گرفت: یکه نفسش بند آمده بود،پ یدر حال

 کردن اين مرد واسم سخته. انديشه و عقايدش باور»

 یداره که من چ یبه اوچه ربط همينطور. اصل هم

 داره که نسل امروز ی. اصل به اون چه ربطميپوشم

 ازعشق و ی. طوريخورنم یو چ يپوشهم چه

 که انگار آسمون سوراخ شده يزنهحرف م اعتقادش
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 «فروتن...نعوذ باهلل و

 فراز سرش را با تأسف تکان داد وگفت:

 .یپاتوقت رو از دست بد يخوای...تو که نمهيس»

 بکن. انتظار هم نداشته باش که يخواددلت م اریهرک

 یرو انتخاب بکنم. اگه آباج یبين تو و فروتن يک مدام

 قبض روح ميشه به وهللا ! اصل تو چه مرگت بفهمه

 تا اينجا يداری؟چرا دست از سر اين بدبخت برنم شده

 یکه تو رو تحمل کرده، به پير به پيغمبر ساالر هم

 !«کرده

 سرحاضران درکتابخانه به گردش یاز باال نگاهش

 کشيد. فراز به یبگويد، آه یچيز يآنکهو ب درآمد

 که یعميق شد و با خشم ينورآ یبرافروخته صورت

 لحن صدايش نمايان بود، گفت: در

 یتوهين به انسانيت ومردانگ ی،توهين کرد تو»

 به تو نگفته يا ازکلس یفروتن.اگه تا حاال چيز استاد

 ! به قولينوربزرگيش بوده آ نکرده، از بيرونت

 اين همه سقوط کرده باشه. من يتونهيه آدم نم خودت

 بين تو و استاد فروتن است که یچه پدرکش نميدونم

 . به خدايکنیکلسش رو متشنج م یفضا مدام
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 پروا نيستند که تو یجسورترين آدما هم اينهمه ب

»... 

 سر جنباند: یمهارناپذير یبا خشم آينور،

 چرا همه فکر يدونمادرم.بس کن .من نمکن بر بس»

 «..که استاد فروتن اسطوره است. ميکنند

 لبهايش را گزيد و گفت: فراز

 "جلسه دارم. اميدوارم که تا پايان کلس، تو همفعل»

 .«یعقل اومده باش سر

 که صورت سبزهاش را گلگون کرده یبا شرم آنگاه

 رو به السا گفت: بود،

 مارا تحمل يعقلاين خواهر ب یچه جور تو»

 «ميکنی؟

 نگفت؛ اما هر یسرش را پايين انداخت و چيز السا

 یو نا يتپيدقلبش به شدت م يديدفراز را م وقت

 . دوسال بود که فراز رايدادرا از دست م تکلمش

 داشت. دوست

 به السا خيره شد و گفت : یزير چشم آينور

 «!نه؟ یتو که با فراز موافق نيست»

 باال و پايين یپيوستهاش را اندکابروان به هم  السا



 

  47                        

 قند مکرر  

 و گفت: داد

 خودتون نکنيد. اين همه سفت یدعوا یرو قاط من»

 هم دنبال قضيه رو نگير. اصل" به توچه وسخت

 که فروتن چه جور آدميه؟ به فرض که حق با مربوطه

 !«ی؟باشه، آخرش چ تو

 را با زبانش تر کرد و با خنده، آينور،لبهايش

 د و گفت:او ز یبه چهره چشمکی

 . چند وقتهيشیمثل انار سرخ و سفيد م تازگيها»

 .«یما شد یاين کاکا عاشق

 که فقط یبه سمت درب رفت. زير لب طور السا،

 شنيد، زمزمه کرد: خودش

 «تازه فهميده!  يعقلب دخترهی»

 که السا دو سال است که يدانستزد. م یلبخند آينور

 ، مثل يشددر گرو فراز دارد. هروقت بحث فراز م دل

 یمحو رو ی. لبخنديشدحاال به سرعت دور م

 نشست. صورتش

 یپيش عشق السا بود که با شنيدن صدا فکرش

 ناشناس ديگر، به سمت یو يک يا دو صدا فروتن

 یبه راه افتاد. قبل از بيرون رفتن، رو به رو درب
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 خودش زد و یبه چهره یايستاد. لبخند پهن آينه

 يرغمشيد. علک ياشبلوط یرا ميان موها دستش

 فروتن بارها وبارها از پوشش او، انتقاد کرده اينکه

 هم دوست داشت به قول السا ، جذاب و زيبا بود،باز

 چشم بيايد. به

 بکرش، اعتماد به یاز زيباي یتعريف کوچکترين

 را که ی. از يک طرف، مرديبردرا باال م نفسش

 چشمهايش و یکه تو يخواستداشت و م دوستش

 به نظر برسد. یا و دوست داشتندلش، زيب توی

 کشيد و زير لب زمزمه کرد: یعميق نفس

 يکنم،به وهللا رامت م یکه از من گريزان حاال»

 سخت یمرد روزا ی! به قول داداش فراز ، ااسطوره

 «...چطور آبت يکنمچطور ذوبت م ببين

 حرف یفروتن که داشت با چند نفر یبا صدا

 یساعت درس شد. هنوز چند دقيقه به ميزد،ساکت

 به سر تا پايش انداخت یماندهبود. نگاه یباق فروتن

 پيشانيش کشيد. لباس دانشگاهش یدستش را رو و

 وقت یهم بد و نامناسب نبود و گرنه فراز خيل آنقدرها

 بود که یداد؛ اما اين بار سوم یبه او گيرم پيش
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 به اين موضوع اشاره کرده بود. هرچند فروتن

 دستش را ینداشت؛ ول ينوربه آ یمستقيم اشارهی

 او نگه داشته بود. یبه رو رو

 مدرس یرا حس کرد. استاد بهادر ینگاه کس سنگينی

 منتظر يآنکهسلم کرد و ب یبود.به آرام یبيهق درس

 باشد از آنجا دور شد. پاسخی

 یدم کرده ینمنم باران و هوا یلک زده بود برا دلش

 تکيه زد.و آويزان به ديوار  يحرکت. ايستاد، بظهر

 درگوش همديگر یدانشجو خيره به او، چيز چند

 ا،ه هبه ايما و اشار يتوجهکرده و دور شدند. ب زمزمه

 اين يخواستبه ساعتش انداخت. دلش نم نگاهی

 یيک یرا هم سر درس استاد فروتن باشد. رو ساعت

 کلس هم یکه مشرف به پنجره یآهن يهایصندل از

 يره شد.خ ینشست و غمزده به گوشها بود،

 بود که به شمال آمده بودند. بعد از السا که چندسالی

 دو سال بيشتر نبود با او آشنا شده بود،نوشتن البته

 بود که از طريق آن، خلء ياشتنها سرگرم هم

 .يکردرا پر م درونش

 صورتش، سرش باال یرو یبا افتادن قطره باران
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 صورتش نشست. استاد فروتن ی. چند قطره رورفت

 ديد. پيش خودش زمزمه کرد: یبهادر با را

 «!...فروتن...خدا لعنتت کندفروتن»

 دانشگاه چطور به یدخترها يديدم یاينکه وقت بدتر

 ،خونش را يکردند؛خونابراز عشق و علقه م فروتن

 . لبش را گزيد.ميخورد

 . _نشونتیدر افتاد یفروتن که با ک يدم_نشونت م

 وغگو کيه؟و در یکذاي یآدمها یکه سردسته ميدم

 که عيار خوب وبد آدمها، با شعار يدم_نشونت م

 .يشهباال و پايين نم دادن

 _و...

 به خودش آمد: یدر افکارش بود که با صداي غرق

 «کدوم شخصيت شاهنامه خوشتون مياد؟ از»

 سراسيمه از جايش بلند شد، نگاهش را به آينور

 گفت: یدوخت و در کمال سرتق فروتن

 «!بايد جواب بدم »

 زد و حصارنزد، شاهنامه و کيفش را زير  یحرف فروتن

 :پرسيد

 «شده خانم صلبت؟ ی،چيزیسرکلس نميا چرا»
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 هنوز گيج حضور فروتن بود. نگاهش را به آينور

 دوخت: زمين

 نمياد استاد. گرشاسپ نامه و شاهنامه رو خوشم»

 «.ندارم دوست

 هم به سرعت بلند ينورنکرد، آ یديگر سوال فروتن

 زودتر یدانشگاه رفت. حت یبه سمت در خروجو  شد

 از محوطه دانشگاه بيرون یماشين استاد بهادر از

 . ذهنش پر شد از حضور فروتن. احساس کرد کهزد

 دلش لرزيده و رنگ از رخسارش پريده است. دست

 تمام شدن کلس، سه ساعت وقت داشت. اگر تا

 یو ه يشدنگران م يرفت،آباجیبه خانه م زودتر

 .نگاهش به بوفه افتاد.به سمتيکردپيچش م سوال

 خريد. یخودش ساندويچ یرفت و برا بوفه

 یادويه یبو یهميشه ميلش به خوردن نبود،ول مثل

 یزياد یو آويشن وسوسهاش کرد و با اشتها کاری

 خوردن شد. ساندويچش که تمام شد،بلند شد. مشغول

 ميان پارک سر خيابان و دانشگاه در حال نگاهش

 یمد بود. نفسش را بيرون داد، با چشم هايو آ رفت

 به در بزرگ و راهراه يزدنداز شدت انتظار برق م که
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 نبود. یثابت ماند. هنوز از السا خبر دانشگاه

 کشيد و با یهوم ی،بوق ماشين یبه ناگاه با صدا

 به راننده خيره شد. از شدت ترس زبانش بند ترس

 ر لب چندبود. بند کولهاش را محکم گرفت و زي آمده

 ماشين را پايين زد. ینثارش کرد. راننده شيشه فحش

 بيرون را پر کرد، یفضا یمليم یموسيق صدای

 .يشناختم یرا به خوب یاين موسيق آينور

 را بيرون داد و نگاهش به فروتن خيره ماند. نفسش

 بلند موج یفروتن با آن پلکها یديدن چشمان عسل با

 باخت:، هول شد؛ اما خودش را ن خورده

 «.شو خانم صلبت.. سوار»

 از خودش نشان بدهد.به یبايد چه رفتار نميدانست

 گفت: تلخی

 «.به راننده يا سرويس ندارم استاد ینياز من»

 فرمان چنگ شد وگفت: یفروتن محکم رو دست

 که پشيمون يکنمم یشو و گرنه خودم کار سوار»

 ...«ينورخانم آ شی

 وخيره به فروتن حيرت زده، چند بار پلک زد ينورآ

 :گفت
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 استاد...حاال با اين يکرديدلفظ قلم صحبت م هميشه»

 یسفيد که البته به لطف شما، خودمون یپيشون دختر

 . نکنه به دل خدا گرون بياد و از عرشيزنيدم حرف

 «.فرشش واستون گناه نازل شه و

 فرمان حواله کرد و یرو یخشمش را با مشت فروتن

 :گفت

 باهات حرف بزنم.پس اينقدر اميخوم يدونهم فراز»

 «..درنيار و سوار شو. یباز تخس

 ينورهمين را گفت و در ماشين را باز گذاشت. آ فقط

 کرد، به محض سوار شدن پرسيد: نگاهش

 «شده؟ یچيز خوب»

 و پوزخند ميزند: يگرددطرفش برم به

 «. یتمومش کن نميخوای»

 بهار نارنج شايد هم پرتقال زير دماغش پيچيد: بوی

 یرفته؛ول یاين زبون تند و تيزت به ک يدونمنم »

 دانشگاه به ويژه کلس من محل يهقل دوقل فضای

 و یکن ینيست که هروقت ميلت کشيد باز حضرتعالی

 يگم.اينارو دارم میکنار بکش یهروقت هم که خواست

 «...اين ترم هم اگه  که
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 :يآيدحرفش م ميان

 اينکه دو استاد خودم هم نفرت پيدا کردم از نترس»

 «پشت سرهم، کلستون رو تحمل کنم.  ترم

 کرد؛ پرنفوذ وعميق! هروقت خودش را توي نگاهش

 .يگرفتخندهش م ینگاه ميكرد از تشبيه آباج آينه

 . البته موهايش فر يايگفتم یبه او، انشرل هميشه

 ینبود، صاف هم نبود، حالتدار هم نبود! ول قرمز

 دارش را زيرموج یمو یداشت. طره یخاص زيبايی

 فرو داد. یکراوات مقنعه

 نگاه عميق فروتن کلفه بود وسر در گم! از

 قلبش سست يرسد،. به فروتن که ميکندم سکوت

 . حق داشت، بعد از فراز ،فروتن زيباترين وميشود

 مرد در دور واطراف زندگيش بود. خوشپوشترين

 آرمان مطيب را از قلم نينداخته بود که او نيز البته

 از ذهنش گذشت. تياربياخ

 شنيدن نام خود به آن شکل ملطفت، دلش شل با

 .از اين کهينشيندريز کنج لبش م یو لبخند ميشود

 اولينبار از دهان فروتن اينگونه یرا برا نامش

 اگر یدر دلش فوران کرد؛ حت یعجيب یشاد ميشنيد،
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 خانم هم استفاده کرده یپيشوند آن از کلمه برای

 .باشد

 یقيل یوتن نگرانش بود،دلش يک جوراهايحاال که فر

 به نيم یرفت و قلبش بر مدار تند دويد.زير چشم ويلی

 فروتن زل زد. چند بار دستش را بلند کرد تا آن ته رخ

 صورتش را نوازش کند. تمام اين لحظات ريش

 در همين گوشه وکنار یآشنا بود. انگار جاي برايش

 .يشناختفروتن را م مغزش

 .يکندندازه فروتن ، مضطربش مبيش از ا سکوت

 . هر چند تنها شدن با فروتن رايکندم یسرفها تک

 :يگفتداشت و پيش خودش م دوست

 _استادم است...

 _نگرانم است...

 يحرفقلبش را غمگين کرد.سکوت، ب یتلخند بعد

 يخواست.شايد هم با اين روش ميکردم پردهدری

 ستوهکلمش را پنهان کند. از اين وضعيت به  عريانی

 وگفت: آمد

 یاستاد.اگه حرف يکنماين ترم تمومش م من»

 ...«نمونده
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 .يدوزدو چشم در چشمش م يچرخدم یفروتن لحظها

 از فرو دادن ی. حتيشودفروتن م ینگاه طلي جذب

 در یدهانش واهمه دارد. آيا او هم چنين جذابيت بزاق

 از یبود که آن یسوال یفروتن داشت؟ جرقه نزد

 موش شد.گذشت و خا ذهنش

 فروتن زنگ خورد. به یهمين فکر بود که گوش در

 واز همان جا يکندنگاه م یصفحه گوش یرو شماره

 :يگذاردپخش صدا م روی

 «... الو»

 ... سکوت

 برقرار است.ابتدا یمحض، آن سمت گوش سکوت

 که حتما تماس قطع شده است. يکندم گمان

 که تماس ياندازدبه ثانيه شمار تماس م نگاهی

 برقرار است.چند بار دوباره "الو... الو"... انهمچن

 .ميگويد

 نه يکندوشخص پشت تلفن، نه تماس را قطع م یول

 :يگويدم ی. فروتن به آراميزندم حرفی

 !«ی؟توي نجيبه»

 .يشودتماس قطع م بيحرف
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 نگاهش را به يبيندرا که م ينورنگاه آ سنگينی

 :يدوزدکنجکاوش م چشمان

 ت. تازه درسش تمومحاج خانم هس یخاله دختر»

 همين دانشگاه همکارم شه. البته یو قراره تو شده

 هست که برگشته. یايران نبوده ،يه چند ماه یسال ده

 ...«يزنهحرف نم ی،ول يزنهوقتها زنگ م بعضی

 چند بار شايد هم بيشتر اسم نجيبه را در آينور

 از او در دلش یتکرار کرد. نديده نفرت عجيب ذهنش

 :يشودجا به جا م یصندل یرو یزد. کم ريشه

 «ی؟شد خسته»

 .ذهنش هنوز درگير تماسيشنودفروتن را نم یصدا

 دوباره فروتن شرمگين سر یاست. باصدا نجيبه

 :ميافکند

 «.گفتيد چيزی»

 طرفش یپشت ماشين جزوها یاز صندل فروتن

 :يگويدوم ميگيرد

 هست که ازش ینمونه سواالت اون دو درس بگير»

 «...یدار نفرت

 محو شد: یلبش نشست وبه آن یرو خندکوتاهیلب
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 «...و شاهنامه گرشاسپنامه»

 :يکندبا ذوق سرش را بلند م آينور

 «.رسونين یاينه که دارين تقلب م منظورتون»

 .«آره»

 جزوه را یصورت فروتن قابل لمس بود. وقت اشتياق

 ريز به ريز اين یوزبان یبا ديدن تمام نکات ادب گرفت

 يق ميان ابروان خوش فرمشعم یکتاب ،اخم دو

 هم نثار یدلش چند بد و بيراه آبک یو تو نشست

 کرد. فروتن

 سرش باال آمد و نگاهش در چشمان درخشان فروتن

 یبگويد ،جزوه را تو یچيز يآنکهشد. ب تهنشين

 چپاند و لب زد: کولهاش

 که مدام دستش به خير و دلش به یآخه کس گفتم»

 دوز وکلکها نيست.الساو پيغمبر گرمه ، اهل اين  پير

 خاطر نيم نمره از درس شما افتاد چه برسه به واسه

 «...که  من

 «ی؟آتيش درست کردن خبرها یتو هم تو »

 . دستانش را در هم قفليشودنيمهتمام رهام حرفش

 و صورتش را به يگرددو به سمت فروتن برم ميکند
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 :يکندجمع م یبامزها شکل

 «... آتيش»

 ف استاد فروتن داشت. حسبه اين حر یحس قو يک

 .يکندرا بيان م ی، دارد غير مستقيم چيز ميکرد

 از يتوانستداشت از برداشت فکرش؛ اما نم ترديد

 دريافت کند. فروتن یمبهم فروتن هم چيز جملهی

 را از کيفش بيرون آورد و گفت: کتابی

 «!کتاب رو شما نوشتيد؟ اين»

 . ازديگيرديدن اولين کتابش، چشمانش رنگ غم م با

 بارها خواسته بود که از چاپ رمان "من،تو ناشرش

 ی! عصبيديد؟االن چه م ینيستم" صرف نظر کند. ول

 دستش مشت شد و هراسان به چشمان یحرص و

 که منتظر پاسخ بود، خيره ماند. فروتن

 یچيز يخواستبه گلويش چنگ انداخت. م بغض

 دلش یدوباره توفان سرد وحشت، خانه بگويد؛ولی

 هم چفت شد یرو یو رو کرد. دندانش به آن زير را

 باز مثل گذشته به قرچ قروچ افتاد. و

 فاصله ميان خود و فروتن را پر کرد. فروتن بياختيار

 خودش را یبا حيرت و شگفت ينور،اين واکنش آ از
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 به یماشين چسباند. نفسهايش تا چند یشيشه به

 به یکه اگر اسپر یافتاد. درست مثل آباج شماره

 .يمردحتما م يشد؛پمپاژ نم اشريه

 .يبودخشمگين فروتن در آن لحظه تماشاي صورت

 گرم ینزديک صورت فروتن بود و نفسها صورتش

 . فروتن خشکيخوردکه به صورتش م یپرحرارت و

 را درتمام صورت ياشعصب یمسخ شده،چشمها و

 کليد شدهاش غريد یگرداند و از ميان دندانها ينورآ

: 

 «!خانم صلبت ديکنيچکار م داريد»

 با جملت تند وتيز خطابش کند: يخواستهم م شايد

 خانم! با توام. ی_آها

 يکنی؟دختر! چکار م ی_آها

 .ی...اشتباه گرفتی_اها

 _و...

 بهت زده ينور،هنوز از حرکت ناپسند آ درحاليکه

 و پرخشم به عقب هلش داد و در عين یعصبان بود،

 با غضب توفيد: حال

 بيرون به وهللا! دستم يکنمن مصلبت پرتتو خانم»



 

  61                        

 قند مکرر  

 «.ول کنيد تا تصادف نکرديم رو

 یاز آن بود که در آن لحظه حت يترعصب فروتن،

 ينور،خوش نيست، يا آ ينور،حالشدهد که آ احتمال

 ترسيده. فقط يک لحظه، سرانگشتانش با یاز چيز

 برخورد کرد: ينور،سرد صورت آ پوست

 ز شيرينحالتون خوب نيست؟صبر کنيد يه چي شما»

 «.... حتما فشارتون افتادهبگيرم

 خيره شد. قبل از آنکه از ماشين ينورچشمان آ به

 ، گوشه کتش را محکم چسبيد: ينورشود؛آ پياده

 «!...تو رو خدا نرونرو»

 ينور،آ یلحظه نگاهش از چشمان وحشتزده يک

 لبان سرخش افتاد! يک لحظه دلش فرو ريخت روی

 …اين استيصال دختر  از

 زده زمزمه کرد: ر،خجالتآينو

 «...نذار...من رو برسون خونه استاد تنهام»

 که صورتش یدر همين لحظه ، همين لحظها درست

 صورت فروتن بود و نفس گرم و پر یميليمتر در

 ی؛ همين لحظها يکردصورتش را نوازش م حرارتش

 چشمانش از ترس، غل و زنجير شده بود به دو که
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 یدلش را ، به آنکه وحشت تاريک  یطلي یگو

 کرد. چند لحظه بعد خون به مغزش رسيد و روشن

 از فروتن فاصله گرفت. بلفاصله

 بد بود. آنقدر که با ديدن صورت برافروخته حالش

 گفت: ی، بدتر شد. فروتن به آرام فروتن

 «خانم صلبت؟ يکنهاذيتت م یچيز »

 نگاهش به کتاب"من، تو نيستم" افتاد. حال ينور،آ

 از نگاه فروتن دور نماند. ورينآ غريب

 گفت: یبه آرام فروتن

 .«یبه من بگ يتونی، م يکنهاذيتت م یچيز اگه»

 به استاد فروتن یبهتش برد. زيرچشم یلحظها برای

 يخواستخيره ماند. دلش م يزد،يکريز حرف م که

 ، نه اينجا کنار يخوابيدتختش بود و م یتو االن

 بود. مرگش را کشيده یکه بارها نقشه مردی

 بگويد. در سکوت به خيابان چشم یچيز نتوانست

 یگفت. وقت ی. نه او حرف زد ونه فروتن چيزدوخت

 با حيرت پرسيد: ينورسر کوچه رسيد، آ ماشين

 «استاد؟ يکنمم یکجا زندگ ميدونستين»

 به ينورآ یکه به فکر فرو رفته بود ،با صدا فروتن
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 آمد و پرسيد: خود

 «گفتيد؟ چيزی»

 زد و سکوت کرد. در اين لحظه ، یخند، لب ينورآ

 به فراز افتاد که کنار درب ايستاده بود و چند چشمش

 کشيد و به یکتاب هم در دستش بود. نفس راحت جلد

 گفت: آرامی

 «.که من رو رسونديد ممنونم»

 از اينکه از ماشين پياده شود،فروتن گفت: قبل

 «...دکتر بگيريد یيه وقت برا بهتره»

 گفت: یمبه آرا آينور

 درد من نوشتنه. واسم یخوبه استاد...دوا حالم»

 «.نباشيد يکنه،نگرانمسکن عمل م مثل

 مبل یرا ديد که رو یداخل خانه شد،آباج وقتی

 گفت: ینگاهش کند، به آرام يآنکه. بنشسته

 «.رو عوض کن لباست»

 لبش را زير دندانش يرفت،ا باال مه هکه از پل درحالی

 گفت: يحوصلهو ب فشرد

 !«یلباس عوض کردن ندارم آباج حال»

 مکث کرد و فکرش پيش زن عمو فرانک یلحظها
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 بگويد يخواستبه طرفش چرخيد ، م یکه آباج رفت

 با ديدن رنگ رو به یبهرنگ هم برگشته ؛ ول که

 کلم در دهانش ماسيد. ينور،آ موت

 نگران پرسيد: یرا خاموش کرد و با نگاه تلويزيون

 «!خوبه؟ حالت»

 بلند کرد و گفت : یکم را سرش

 «.بهترم.به قول استاد فروتن فشارم افتاده بود االن»

 برلب زد واز پله باال ی،لبخند بزرگ یآباج ینگران از

 مبل نشست و یپايين آمد و کنارش رو نرفته،

 را خم کرد. چهار زانو شد و طبق عادت، زانوهايش

 گذاشت: یدست آباج یرا رو دستش

 من يکنيد؟البدفکر م یچفکر وخيال !به  بازم»

 نداره یدخترتون بزرگ شده،نگران ی!آباج

 «.از پس خودش بربياد يتونه!خودش مکه؟

 برداشت ينورچشم از صورت رنگ پريده آ آباجی

 :وگفت

 مونده یفکر کنم هنوز کوفته قلقل يخوری؟م یچيز»

 ..«باشه

 دستش را آهسته به دورش پيچيد. سرش را آينور



 

  65                        

 قند مکرر  

 پاسخ، یفرو داد و به جا یآباج یدر سينه کامل

 کرد: زمزمه

 «.اينجا باشم ميخوام»

 زد و دست نوازش بر سرش کشيد و یلبخند آباجی

 :گفت

 گنده بچه شده. پاشو...پاشو مادر برو خرس»

 .«یکن که رنگ به رو ندار استراحت

 یعلت اين حال و روزش را به آباج ميخواست

 ت .از گفتن طفره رف یاما هربار به طريق بگويد؛

 یکشيد و خودرا بيشتر به سمت آباج یعميق نفس

 ی،زغال یمثل بخار یآباج حصار ی. گرماکشيد

 به دلش. يچسبيدم حسابی

 ربع به سه شب بود و تا اين وقت شب مدام از يک

 . ذهنش پر از سوال بود؛يشدپهلو به آن پهلو م اين

 جواب قانع يتوانستهيچکدام از سوالها، نم اما

 هن و فکر آشفتهاش باشد. بلند شد وذ یبرا کنندهای

 ميز کنار تختش ، يک ليوان آب ريخت. یپارچ رو از

 .يدادسفيدرنگ را تکان م یتور یپرده یمليم نسيم

 گذشته يادش رفته بود که پنجره را ببندد. شب
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 يکرد،بحث م یديدن فراز که داشت با آباج با

 تيز شد: گوشهايش

 من اجازهفراز!  ینعش من رد بش یمگر از رو»

 .«یبهش بگ یچيز نميدم

 یبايد بدونه چ ينورآ ی،طور حرف نزنيد آباج اين»

 دربسته يتونهم یسر گذرونده. اين راز تا ک از

 یبا اين رويا يتونهاين دختر م ی. اصل تاکبمونه

 آدم چقدر یکنه...شما بگيد آباج یزندگ زجرآورش

 اش رو خونديد؛ه هتحمل کنه؟! اصل نوشت ميتونه

 يپرسهنوشته عين حقيقته...البد از خودش م یهرچ

 اون یکه از کاسه مغزش بيرون مياد ورو ياندچ اينا

 ...«يريزهم کاغذها

 سينهاش کوبيد: یدست مشت شدهاش را رو آباجی

 نيستم فراز، اين در صندوقچه نبايد باز یراض من»

 ..«.بدونه  یچيز ينور...نبايد آشه

 . اين دختریباجآ يفهممآخه چرا؟ من شما را نم »

 . امروز حال و روزش رويبينهم یيه چيزهاي داره

 يتونيمگفت. ما نم یکه؟شنيديد دکتر فروتن چ ديديد

 «تصميم بگيريم؟ ينورآ یزندگ واسه
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 چشمانش کشيد و یچارقدش را رو یپره آباجی

 گفت: بغضآلود

 ... فقطيکنهرو حل نم یپسرم...گفتن حقيقت چيز»

 یبه اون روزا ردونهيگرو دوباره برم خواهرت

 یيادش نمياد. بذار همه چيز ، تو ی...اون هيچتلخش

 «...بمونه یلعنت یگذشته اون

 یچند قدم باال و پايين رفت ودوباره سر جا فراز

 برگشت: خودش

 . بايد بگيم. حال و روزيكنی! اشتباه مآباجی»

 رو ديديد که؟! به خدا گناه داره، بايد درمان امروزش

 دست بذاريم، حالش یکنيم و دست رو. اگه دير  شه

 .«يشهاين که هست بدتر م از

 قلبش گذاشت و دست یيک دستش را رو آباجی

 را به درخت انار تکيه داد و به جلو خم شد: ديگرش

 اشتباه نكن. اشتباه خان بابات رو تکرار نکن. نه،»

 تلخ دود شن پسرم . بذار دود یاه هاون خاطر بذار

 ...«شن

 را تر کرد و گفت: لب خشکش فراز

 . اينا آتيش زير خاکسترنديشن! اينا دود نمیآباج نه»
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 .«يکشنشعله م یيه روز و

 یفرو داد و دنباله ياشچرم یپالتو یدستش را تو

 را گرفت: کلمش

 رو ببينم. به ينورآ یبدبخت يخواممنم نم آباجی»

 ترميم یبدونه و تلش کنه برا يگم،بذاردليل م همين

 .ما امروز بگيم بهتر از اينه کهشکستهاش.. روح

 با ديدن اون کتاب به یخودش يادش بياد. نديد فردا

 کتابش چاپ یافتاده بود. يادتون هست وقت یحال چه

 .«یآباج يرهچقدر گريه کرد. من يادم نم شد،

 از پنجره برگردانيد. آب دهانش را به یرو آينور

 پنجره یقورت داد ودوباره گوش به سينه سختی

 .دچسبان

 با بغض به گوشش رسيد: یآباج صدای

 «.نگفت یعلت گريه رو پرسيدم ؛ چيز وقتی»

 به زمزمه گفت: فراز

 کتابش سوخته بود. حاال اگه یدختر تو یدلش برا »

 تمام اين اتفاقات رخ داده و خودش همون ميدونست

 .«يشه"من، تو نيستم" کتابش هست، داغون م

 قاطع گفت: یرا گرفت و با لحن یفراز دست آباج
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 !«آباجی»

 دردمند پاسخ داد: یبا لحن آباجی

 گذشته برگرده. تا خود يذارمفراز جان، نم نخير»

 و مثل گندم برشته باال و پايين یاينجا بشين صبح

 .«يکنه، نظرم تغيير نم بپری

 را قطع كرد: یحرف آباج فراز

 گذشته یبه زور گذشته رو تو يخواهيدکه م حاال»

 زير بار ی، من يك ینه آباج ید. ولکنيد؛ بفرمايي حبس

 شد و به کجا رسيد؟ آخه چرا یکه چ يرمنم گذشته

 ، بذاريد به ميل خودش ينورهآ یاين زندگ نميفهميد،

 که ذرهذره زندگيش یرو تغيير بده ...نه اينطور اون

 «.نابود کنه رو

 يك لحظه از وحشت و ترديد گشاد یآباج چشمان

 نداخت. پسر جوانش، بابه فراز ا ی. نگاه خيرهاشدند

 یپرپشت مواج، بين یموها ی،چشمان درشت ميش آن

 و پوست یکشيده ، لبان خوش تركيب صورت قلمی

 روشن ، همچنان مصممانه در چشم مادرش زيتونی

 که اين پسر جوان يگفتشده بود. با خودش م خيره

 به خان بابا شبيه بود. نه تنها از نظر سر و چقدر
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 خصوصيات اخلقيش. انگار كه ؛ بلكه از لحاظ شكل

 .يکندصادق دوباره جوان شده و مقابلش نطق م حاج

 سكوت را شكست وگفت: یتخمه یآباج

 رو حللت ی،شيرمبه وهللا اگه زبان از زبان باز کن »

 جونم بند يدونی. به جان صديقه خاتون که منميکنم

 ...«جونشه

 با مهر پاسخ داد: فراز

 ینيست که تنها نوه یض، صديقه خاتونم را مادرمن»

 به اين حال و روز بيفته...البته اگر صديقه دختريش

 ، دست رو دست يدونستدرد ما رو م خاتون

 . صديقهيگرفتقضيه رو م یو خودش پ نميذاشت

 رو طور ينوراش، آه ه. بين نو ينورهعاشق آ خاتون

 ، براش مثل يه ستون ينوردوست داره، آ ديگهای

 «ينورگفته خونه زندگيم مال آ. بارها وبارها ميمونه

 :يکندبغض م آباجی

 پسرم، دلم رو دچار ترديد نکن...اين راز نکن»

 رو نابود کنه... ما رو ينوربزرگ هست که آ اونقدر

 «...خاک سياه بنشونه ؛ بذار همين جا، بمونه  به

 و يگيردپرخيالش اوج م ی.فقط لحظهايکندسکوت م
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 :يگرددم بر

 يکردگه خان باباش دقت ممن ...ا یبيچاره دختر»

 ما از اعتماد خان بابات ی. بدبختيافتاداتفاق نم اين

 «!حرام ی...امان از نطفه يخورهم آب

 .چند باريکشدصورت مغمومش م یرو یدست فراز

 که سر آخر با تحکم يکندزمزمه م یلب چيز زير

 :ميگويد

 يپرسيدکرد. م یم یکنجکاو یفروتن خيل ديروز»

 مثل اين مورد رو داره يا یا چيزسابقه ترس ي آينور

 که یاون ترس يگفت؛بود. م ينور! اونم نگران آنه

 ديده؛ مال امروز و ديروز ينورچشمان آ در

 «...نبوده

 یرا تکان داد و جلو رفت. با ترديد کنار آباج سرش

 و آهسته گفت: نشست

 «...کنه  یرو راض یبايد اون يک يکيمون»

 اد و اضافه کرد:کنار پنجره افت یبه سايه چشمش

 بشين که اين اتفاق یهست شما بايد راض یهرطور »

 «...یآباج بيفته

 نگاهش پايين آمد وانگشتش را به علمت سپس
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 "هيس" به لبهايش چسباند و ساکت ماند.

 و فراز را یبود که بحث ميان آباج یاولين بار اين

 خيره یکه به آسمان ابر ی.درحاليديدم یجد آنچنان

 گفت: بود،

 «.... فقطيکنمچيز رو درست م همه»

 که همان لحظه زده یناگاه ، رعد و برق پر صداي به

 پنجره چپاند. یاو را ترسان به گوشه بود،

 که حاال اخم هايش بيشتر شده یبه سمت آباج فراز

 چرخيد و اضافه کرد: بود،

 و حالش فهميدم. اون کتاب ينوردر مورد آ يکم»

 اه هنش باشه...به بچواسه درما يتونهم یبزرگ کمک

 «.در مورد اين عليم تحقيق کنند یگفتم يه کم هم

 گفت: یكرد و به تلخ یمكث آباجی

 فراز ، در اين مورد با صديقه خاتون حرف ببين»

 با اين يخوامکردم ونم یسال رازدار۱۸. نميزنی

 رو یبرادرانهات ، همه چيز رو خراب کن دلسوزی

 از زنعمو یکه صديقه خاتون چيز يدونی! مسرم

 ... اگه زن عموت بفهمه از کاهيکنهپنهون نم فرانک

 . اين فکر رو از سرت بيرون كن . اصليسازهم ،کوه
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 «.كن و ديگه حرفش رو هم پيش نکش فراموش

 :يگويدو م يگذاردشقيقهاش م یدست رو فراز

 رو واسه بهرنگ ينورزن عمو ، آ يگیمگه نم»

 بهرنگ پسر. خوب بذار اين اتفاق بيفته. ميخواد

 ...«يتونههم خونده و م ی... روانشناسخوبيه

 ينور،غضبآلود آ یتمام نشده بود که با صدا حرفش

 دو، سراسيمه سر چرخاندند: هر

 که يه چيزيم هست،گفتم که دلم غمگينه، گفتم گفتم»

 جسمم زخم برداشته،گفتم که روحم مريضه... که

 تم وگفتموگف ينورگفتم! اينا رو به آیگفتم آباج اينارو

 به اين یآروم نشد. آروم نشد آباج یآروم شه...ول تا

 اون چنگ انداخت ؛ سرآخر خودش زخم برداشت. و

» 

 :يگويدوم يآيدهراسان به طرفش م آباجی

 «!نشده؟ ی...چيزينورمباش...آروم باش آ آروم»

 یرو یلرزان آباج یقبل از آنکه دستها آينور،

 :ديروبنشيند چند قدم به عقب م شانهاش

 قبل اينکه تمام قيد و بندها را پاره كنم ،خودتون »

 ! پيشيبخشمت! نمیآباج يبخشمت؟ من نم بگيد
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 با ينورجنزده شده ، روح ديده...آ ينورخودم گفتم آ

 دور و برش فرق داره. حاال فهميدم آدمای

 «...حاال فهميدم فرق من و بقيه چيه؟آباجی

 ناله کرد: یشکست و با زار بغضش

 زن عمو، چنين و چنان كرد؟ مگه گیينم مگه»

 رو یچ ی! آباجيفهمهاگه بفهمه آدم و عالم م نميگی

 فهمند. من به غير از اينکه مريض هستم ديگه می

 یکه اين سکوت ارزش بدبخت يكنيدشده ...فكر م چم

 «!رو داره ؟ دخترت

 :يگرددبه طرف فراز برم سرش

 . یودم نزد یدکتر صلبت ، تو کتاب رو خوند آقای»

 «. ینگفت ینوشتم و چيز یچ ديدی

 گريهاش در حياط ی. صدايافتدزمين دو زانو م روی

 :ميپيچد

 ...سکتهش بهيدونستم ی....اون چیجونم چ آقا»

 «!من بود؟ خاطر

 با خشم ينور. آيافتدشانه اش م یفراز رو دست

 :يزندم پسش

 به من دست نزن دکتر صلبت ، درد دارم . درد من»
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 نيست که امشب فهميدم. یمق دردباشه به ع هرچی

» 

 که در گلويش یو با بغض يزندکنارش زانو م آباجی

 زد،گفت: یم چنگ

 ! ینشده به مرگ آباج ی. چيزينورمنشده آ یچيز »

 كي «

 سر خود را بلند كرد و با شك و ترديد به لحظه

 نگاه کرد و گفت: آباجی

 . من بچهيکنيدچرا بازم کتمان حقيقت م آباجی»

 و چند یصلبت نزديک به س ينورمن آ. نيستم

 یهم بهم ميگن خانم دکتر...ول ی...يه عدهاسالمه

 که تازه يبينهم ينوریهنوز من رو همون آ آباجی

 «......تازه يرهم مدرسه

 که ناراحت و سر در گم اين طرف و آن یدر حال فراز

 حرفش آمد: يچرخيد،ميانحياط م طرف

 هست. ديروزفقط نگرانت  ی...آباجينوربس کن آ»

 يفهمی،تو رو با اون حال و روز ديد، ترسيد. م که

 ...«ترسيد

 خنديد. آنقدر که اشک در یخنديد. به تلخ آينور
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 ايشه هحدقه زد و با يک پلک زدن ،گون چشمانش

 خيس شد: دوباره

 گفتيد. شنيدم یكه با اين دوتا گوشام شنيدم چ خوبه»

 «...! با اين دوتا گوشام که به قدفراز

 گذاشت و گفت: ينوردهان آ یدستش را رو اجیآب

 «...که  يدونی...نگو خانم دکترم! عزيزم ! منگو»

 به خسخس افتاد. رنگش سياه و سفيد شد. سينهاش

 بعد دراز به دراز کف حياط افتاد. لحظهای

 یرا گرفت و با زار یآباج یاه هبغض آلود،شان آينور

 :ناليد

 «...تورو خدا...اشتباه کردم... یکردم آباج غلط»

 نزديک یرا به دهان آباج یکه اسپر یدرحال فراز

 گفت: یبه آرام ميکرد

 . بهيدونهم یصلح تو رو بهتر از هرکس ی،آباج »

 که تصميم یگوش كن،بعد آزاد هست یآباج حرفهای

 رو بايد دورش یواسه همه خوبه و چ یچ بگيری

 یتوست. اگر دلت م یزد. به قول خودت اين زندگ خط

 «..بينداز. ی،آتيش بينداز یخودت را تو ،خواد

 دستش بلند کرد و برخاست . یرا رو یآباج فراز،
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 گفت: یدردمند و خشمگين، با لحن گرفتها آينور

 «من حق دارم که بفهمم نه!  ولی»

 بگويد یچيز يآنکهلبهايش را به هم فشرد و ب فراز،

 ا باال رفت.ه هپل از

 روز ینودرست مقابل پيا یلهستان یصندل روی

 از پشت ینشست. کمان رنگينکمان ظهر بهار تولدش

 . كتابيتابيدتور بر فرش دستبافت اتاق م پردهی

 ميز مطالعه وسط اتاق باز بود. ی"من، تو نيستم"رو

 از جمله کوچه باغ سهراب ینقاش یتابلو چند

 هم ديوارها را زينت داده بود. سپهری

 يآنکهبلند شد و ب یصندل یاز رو یآباج یصدا با

 مشغول کرد. یبگويد، سرش را به تورق کتاب چيزی

 هم با ينور. آيدادآويشن و نعنا م یهميشه بو آباجی

 كه يكرد؛چراو ولع آن عطر را استشمام م حرص

 . هرچند ته دلشيخواستآرامش م سينهاش

 . هرچند فکرش از آن روز به بعد آشفتهترميسوخت

 بود. شده

 ادرش نه تنها زننگاه کرد، م یبه آباج یزير چشم

 هم داشت . اين را یبود، بلكه قلب مهربان زيبايی
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 خانم که يک مطلقه یفهميد که خان بابا، با زر زمانی

 ازدواج کرد. البته اين ازدواج به قول خان بابا ، بود،

 سالهاش۱۷خانم و پسر  یحمايت از زر یبرا فقط

 سالش بود و از داشتن۱۱فقط  ينور. آن روز آبود

 خوشحال شد. یر جديد، خيلبراد يک

 نديد. یآن روز خون استفراغ کرد و کس یآباج ولی

 نشنيد . درد ها و زخم ها یکرد،کس یو زار ضجه

 جوان یخيل یلباس شدند به قالب تنش. آباج يکييکی

 دوباره بچه دار شود؛به قول صديقه يتوانستو م بود

 مادر خان بابا ، زن به بار و نتيجهش زن خاتون،

 .ميبود

 دوست داشت يک دختر و پسر ديگر یآباج هرچند

 یکه خان بابا ، زر یاز روز یداشته باشد؛ ول هم

 يک شب در خانه یرا صيغه کرده بود، حت خانم

 نشد. خان بابا هم سرحالتر وهم جوانتر شده پيدايش

 .بود

 بود با چشمان یبا نمک یخانم زن سياه چرده یزر

 ، يخنديدم یپرپشت. وقت یوز وز یو موها عسلی

 در سکوت ی. آباجيدرخشيدم یمثل دو گو چشمانش
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 حق اعتراض نداشت. ی. البته کسيکردنگاه م فقط

 بود یو زاخوران یبابا ، خان واالتبار ايل موصلن خان

 حرف ، حرف خان بابا بود. ،

 كه انگار تحمل وزن يرفتراه م یطور یآباج اآلن

 كشيده و خوش تراشش یپاها یخود را رو بدن

 خودش ی. حاال بماند که مرگ خان بابا هم براداردن

 داشت. یعجيب حکايت

 تختش نشست. رايحه عطر مليمش یلبه یرو آباجی

 پايين یفراز هم از طبقه  یشامهاش پيچيد. صدا زير

 .يآمدباال م یتا طبقه يزدحرف م یداشت با کس که

 بلند شد و از اتاق بيرون آمد ينورکه نشست، آ آباجی

 یمرمر یسنگها یرو ياشطب يهایمپايد ی. صدا

 کوچک و دستبافت مفروش یاه هکه با قاليچ راهرو

 فراز يخ بست. ی. نگاهش رويرسيدگوش م بود،به

 شنيدن حقيقت بود. هرچند خودش جسته یتشنه

 برده بود. یپ یبه يک چيزهاي گريخته

 دروازه ، در سکوت غمگين خانه یسوت بلبل صدای

 یبود. صدا ينوربه آ. فراز تمام حواسش نشست

 به طرف یبدون هيچ حرف ينوردوباره پيچيد. آ زنگ



 

  80                        

 قند مکرر  

 بود ،پا تند کرد. فراز یکه مشرف به پذيراي آشپزخانه

 به طرف آيفون رفت . هم

 یبه خورد و خوراکش نبود. در اين دو هفته حواسش

 دانشگاه هم یوزن کم کرده بود. حت یکل اخير

 س گرفته بود. چند بار هم فروتن با او تمانميرفت

 . السا هم دقيقه به دقيقهيزدبار رد تماس م وهر

 .يفرستادم پيامک

 . هربار بايشدم یهر لحظه بيشتر عصبان آينور،

 اينکه چه شده و چه بر سرش آمده ، يادآوری

 خودش رابگيرد. به یکنجکاو یجلو نميتوانست

 یخاطر،اعتصاب کرده بود که الم تا کام با کس همين

 نزند. حرف

 صديقه خاتون را خوب یتق تق عصا یصدا

 او را گرفته بود. صديقه حصار. فراز، زير ميشناخت

 و جوراب كلفت یقهوه ا یمخمل یيک مانتو خاتون

 سرش یبزرگ هم رو یبود. يك چارقد رشت پوشيده

 . هنوز هم مثل گذشته شيک پوش و زيبا بود. دربود

 سپيد پر چروكش يك انگشتر ظريف عقيق انگشت

 یتو یداشت. ول یريز ی. چشمان قهوهادميدرخشي
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 ، درشت و یعکسها، آن چشمان قهوها آلبوم

 هم از زير چارقد یبودند.عينک مخملين

 بود. صديقه خاتون ، سرزنده ريشريشياش،آويزان

 . با اين همهيدانستسنش را نم یسرحال بود. کس و

 داشت.به یادراک قو یشنيد و قوه یخوب م گوشش

 ما یرا شناسنامه یمر حقيقاستاد فروتن "ع قول

 " مصداق بارز احوال صديقه خاتون يکندنم تعيين

 .بود

 پله، با ديدن صديقه خاتون یاز همان باال آباجی

 یزد و چند لحظه نگاهش رو یبه زرد ،رنگش

 که دست به چانه داشت از پنجره به صديقه آينور

 خشکيد. حضور صديقه خاتون يکرد؛نگاه م خاتون

 متحيرش کرد.اين حيرت ین بابا، کماز مرگ خا بعد

 نگاهش با نگاه یهم بود که وقت ینگاه آباج در

 کرد. یتلق آينور

 را يآزاراين زن يک مشت پوست و استخوان ب آباجی

 که چطور خان بابا يرفتدوست داشت. يادش نم خيلی

 که در یخانم ، گه گاه یزر یخاطر آن مطلقه يعن به

 .يکردرفتار م یاجبا آب يشد،چطورپيدايش م خانه



 

  82                        

 قند مکرر  

 از يک خانواده با اصل و نسب افشاريه بود که آباجی

 .يکردم یدوالنقر زندگ یدر تکاب نزديک به روستا

 سالش بود.۱۲که با خان بابا ازدواج کرد، فقط   وقتی

 متوقف یحقيقت اين ازدواج يک خون بس بود برا در

 جنگ بين دو طايفه. کردن

 د ، صديقه خاتونعروس خون بس بو یاينکه آباج با

 هم جرات یبه او نازکتر از گل نگفت و کس هيچوقت

 را هم نداشت. تا یبه آباج ياحترامیو ب بيمهری

 در یبا درايت وکياست صديقه خاتون،مهر آباج اينکه

 خان بابا جوشيد و دل به دلش داد. اين زن، دل

 یاز دو سالگ یمثل مادر نداشتهاش بود. آباج برايش

 چشيده بود. هروقت صديقه خاتون را يمادریب طعم

 شد و خيالش راحت... یدلش گرم م يديدم را

 یسوت بلبل یدقيقه طول نکشيد که دوباره نوا چند

 یرا رو ياشچادر گلدار زرشک یبلند شد. آباج درب

 انداخت و به پيشواز صديقه خاتون آمد. هميشه سر

 بود؛ هيچوقت بدون چادر پيشش حاضر اينطور

 با آن کمردردش ، تا یاخل شد، آباجد ی. وقتنميشد

 کمر خم شد و دستش را بوسيد. صديقه خاتون هم سر
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 را بوسيد و گفت: آباجی

 «!دخترم یش پير»

 ؛دخترم ! واقعا هم مثل دخترش بود. يگفتم وقتی

 صديقه خاتون یو دواندوان به سو يمقدمهب آينور

 زد و نه یدستش را بوسيد. نه حرف یو مثل آباج رفت

 گفت. صديقه خاتون با آن چشمان کمفروغش چيزی

 انداخت و گفت: ينوربه آ ،نگاهی

 خاتون...دردت به ینازدونه یمريض شد شنيدم»

 «!خاتون جان

 یلبخند زد و دستش را گرفت و رو آينور

 نشاند. هروقت صديقه خاتون یراحت نزديکترين

 .يآوردنقل اروميه را هم با خود م یبو ميآمد،

 صديقه خاتون را یزير بازو با يك دست آينور،

 را کنار ميز یطلي یو با دست ديگر عصا گرفت

 تاشو گذاشت. عسلی

 مبل بنشيند، صديقه خاتون یرو ينورقبل از آنکه آ

 را گرفت وکنار خودش نشاند. دل در ينورآ دست

 حضور صديقه خاتون یفرو ريخت. گوي یآباج سينه

 اشت.پچپچ فراز از سر ظهر به اين موضوع ربط د و
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 بلفاصله به آشپزخانه رفت و چند استکان آباجی

 ونقل مغزدار یريخت و يک ظرف نبات زعفران چايی

 کنارش گذاشت. هم

 یرا رو یچا یکه سين یخاتون رو به آباج صديقه

 پرسيد: يگذاشت،م ميز

 «زنگ نزده ؟ فرانک»

 یکه ساکت بود ، نگاهش به چشمان خسته آينور

 حواسش به صديقه خاتون اصل یافتاد . آباج آباجی

 هراسان پاسخ داد ی. چون دوباره پرسيد و آباج نبود

 : که

 «! نه»

 داشت. چون یزياد یبار معناي یمنف یيک کلمه همين

 یاه هکه سرش را به شان ينوررو به آ بلفاصله

 صديقه خاتون تکيه دادهبود یظريف و شکننده

 از چيزها به یشنيدن خيل یكه برا يدانستم وخوب

 :يگويدخود را کنترل کرده است، م ختیس

 «!ببين فراز کجا موند دخترم برو»

 یاز اين كه آباج ينوربرقرار شد. آ یدر پذيراي سكوت

 تا دنبال نخود سياه برود، يكردبه ندانستن م تظاهر
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 شد و با عصبانيت گفت: خسته

 مگه صديقه خاتون نيومده که اون صندوقچه خوب»

 «!باز کنه...؟ رو

 سکوت کرد. آباجی

 خاتون کنجکاو شد و پرسيد: صديقه

 «صندوقچه دخترم...؟ کدام»

 یکشيد. همين يک جمله پرسش ینفس راحت آباجی

 ،قلبش را آرام کرد وگفت: سنگين

 عادت به لغز ينورنيست خاتون جان...آ چيزی»

 «...دارد  گويی

 خاتون ساكت و ی. ولينگريستم یبه آباج آينور،

 به بيرون خيره بود. یپذيراي بود و از پنجره گرفته

 گرفته، انگار كه با خودش زمزمه یبا صداي عاقبت

 آهسته گفت: ميکرد،

 «...وقتش رسيد دخترم باالخره»

 «خاتون؟ چی»

 يتوانستصديقه خاتون با آن چشمان کمسويش که م

 را تشخيص دهد، یدور هم حاالت صورت آباج از

 و به او خيره شد: برگشت
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 رم...دارد زير غبار دفنصندوقچه دخت همان»

 جمع یبه آسان يشود. غبار زمان را که نمميشود

 و يا به دست تقدير سپرد. بهتر است که قفل راز کرد

 «!صندوقچه هم باز شود دخترم اين

 به آن دو يروحکه مثل يخ ، سرد و ب ينوربه آ بعد

 يکردعميق شد. آنقدر عميق نگاهش م يکرد،م نگاه

 یاست. آباج ينوراعش با آانگار اين آخرين ود که

 یيک کلمه حرف بزند. کلمات ال یحت نتوانست

 تکتک عضو یچفت شده بودند؛ اما رو دندانهايش

 .يکشيدندانگار خودشان را به رخ م ی،آباج صورت

 من چه كارهام که به تو بگم سر قفل رو بشکن حاال»

 قفل خودم را دارم. قفل من یجان؟ من فقط قصه دختر

 صادق خان سکته کرد و نگاهش به موقع که همان

 ی،و حرف آخرش را بشنو یبود تا توبياي در

 .«شکست

 صديقه خاتون پراز درد بود. باز نگاهش به یصدا

 خيره شد. پنجره

 قورت داد. حالت یآب دهانش را به سخت آباجی

 تشخيص داد که تعجب يشد،را اين بار نم صورتش
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 يا نگران است. کرده

 یلحظه ساكت شد. بعد به آرام خاتون فقط چند صديقه

 :گفت

 حسين کرد نقل یفراز و بهرنگ انگار قصه اين»

 «که اين طور دير کردند.  ميکنند

 پرسيد: يمقدمهب آينور

 «بهرنگ برگشته؟ مگه»

 صديقه خاتون برق زد. يك لحظه آرزو کرد که چشمان

 دو جوان را به وصل همديگر در بياورد. چون هم اين

 یآه یرا. آباج ينورشت و هم آرا دوست دا بهرنگ

 وگفت: كشيد

 «.اآلن دو هفته است برگشته »

 یخواست چيز یکه انگار م یصديقه خاتون رو آباج

 ، گفت: بگويد

 «...دخترم یسفره حضرت رقيه )ع( نيامد برای»

 همه چيز از حافظهاش پريده يکلکه انگار ب آباجی

 گيج زد. بعد منمنکنان گفت: یلحظها باشد،

 داشتم یمعه ميام خاتون جان ...عذر شرعج اين»

 ...«و
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 صورت سرخ و سفيدش که حاال یرو یدست آباجی

 یآن نشسته بود،کشيد و دنباله یعرق رو قطرات

 را نگرفت. کلمش

 یخاتون سرش را تکان داد و دست رو صديقه

 گذاشت: ينورآ شانهی

 «.دقيقه مارا تنها بگذار دخترم چند»

 و نجوا کنان گفت: بلند شد یبا دلخور آينور

 «.دنبال نخود سياه.. ميرم»

 نشست. یصورت آباج یرو لبخندی

 یصديقه خاتون به جلو خم شد و يك پاکت طرف آباج

 :گرفت

 یپاکت صادق خان است دخترم. من اجازه اين»

 آن را نداشتم. اما امروز که فراز سربسته گشايش

 به من گفت. مجبور شدم اين پاکت را به تو چيزهايی

 . البته صادق خان سفارش کرده بود که اين پاکتدهمب

 مهر ومومش باز شود که زمان موعدش زمانی

 .«باشد

 خاتون ، چايش را نوشيد و در مبل فرو رفت صديقه

 خود را دراز كرد وگفت: یبه عقب لم داد. دو پا و
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 بهرنگ یرا برا ينورآ يخواهمم واينکه»

 یکس کنم دخترم. بهرنگ بهتر از هر خواستگاری

 «.را خوشبخت کند ينورآ ميتواند

 با اشتياق گفت: آباجی

 بهتر یبهتر از بهرنگ خاتون جان! ول یکس چه»

 تصميم بگيرد. اصل ببينيم به ينورکه خود آ نيست

 که حرف و يخوامعمهش علقمند است يا نه. نم پسر

 «بيفتد سر زبان اين و آن...خاتون جان!  حديثش

 عصا نهاد و به یرا رو خاتون جان ساكت شد. چانه

 خيره ماند: پنجره

 یحاتم مرد. اهال یهمين ديروز بود ، وقت انگار»

 شنيدم و ینبود. م یکه حاتم من ، پسر خلف ميگفتند

 چشمانش یصداقت تو يديدم. آخر ميکردمنم باور

  . اما برعکس، ّيگويد. چشم آدمها که دروغ نمرا

 بود. سر به زير و اهل کار و بار یخيل صادقخان

 داشت. هر چقدر یمردم هم ارج و قرب خاص پيش

 است، همان قدر هم یکه حاتم الت و الابال ميگفتند

 آن یپاک و اهل خدا و پيغمبر بود. وقت یصادق ، بچه ُّ 

 یکه قبول کنم مقصر اصل يتوانستمافتاد، نم حادثه
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 من بود. حاتم را من بزرگ کرده بودم. پسر حاتم

 هم زود باور . فقط یبود و خيل یو سادها صاف

 را یگوهر باج یبزرگ زندگيش اين بود که خيل اشتباه

 «.داشت و گوش به فرمانش بود قبول

 به دستان يشودخاتون چند لحظه خيره م صديقه

 زانوانش است. انگار داشت به گذر یکه رو لرزانش

 به آفتاب لب بوم. يکردفکر م عمر

 کرد: زمزمه

 حاتم کشته شد یوقتدخترم.  يگذردعمر زود م چقدر»

 صديقه خاتون هم مرد. همان روز که خبر آوردند ،

  نصرت خان ، حاتم را کشت. اما من باور ّیزاده خان

 یکه آن پسر سربه زير نصرت خان ،الک داشتم

 .«يشودآلوده نم یبه خون کس دستش

 تلخ و دلهرهآور، یآن روزها یبا يادآور یآباج

 را فرو داد. بغضش

 یچشمان اشك آلود در چشمان آباج خاتون با صديقه

 هم غرق یزد. چشمان آباج یو لبخند غمناك نگريست

 بود. اشك

 حاال زندگيش يزد،حاتم دست به مکروهات نم اگر»
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 برادرت ی. شنيدم که حاتم به شيرين خوردهيکردم را

 کرده بود. عزيزخان هم قصد جان یدراز دست

 ردهصادق خان شبانه کمين ک یرا کرد؛ حت خانزاده

 تورا ديد دست و یتا خان زاده را بکشد. وقت بود

 «.خودش نياورد که نياورد یلرزيد ّ . اما به رو دلش

 خاتون ساکت شد و به بيرون خيره گشت. صديقه

 شنيدن یمشتاقانه برا یيادش رفته بود که آباج انگار

 .يکندحرفها ، دل دل م اين

 یزود گذشت ...درست گفتند که عمر آدم چقدر»

 رف است و آفتاب تموز"؟ انگار همين ديروز بود"ب

 ، یخاتمه دادن اين دشمن یبرا یريش سفيدان آباد که

 تو را به عنوان عروس خون بس به عزيز خان تقديم

 «.خودم افتادم یتورا ديدم ياد جوان ی. وقتکردند

 از ميان لبان صديقه خاتون پريد و گفت: آهی

 یه بود. يکنوروز بود و خانه شلوغتر از هميش »

 را یواندرون ی. کلفتها، بيرون يرفتم یو يک ميآمد

 بلبل حياط را یگل و نغمه یانداخته بودند. بو برق

 یبود. حياط يک تکه بهشت شده بود. بو برداشته

 وخوشمزهتر از همه یو نان روغن شيرينی
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 ننه صنم بود که عطر و طعمش،شب عيد ایه هچزغال

 خودش... یبود برا یي. برو بيايکردخاطرهانگيز م را

 ننه صنم یاه هچزغال یبار بود که من از بو اولين

 . حامله بودم و عجيب هم، وياريخوردبه هم م حالم

 به یعزيز خان بود حق مادر ی. ننه صنم دايه داشتم

 خوشحال یفهميد که باردارم خيل یداشت. وقت گردنش

 . منيخواست. عزيزخان هم هميشه دلش دختر مشد

 عزيز خان یويل سال دعا کردم که براوقت تح هم

 به دنيا بياورم. حاتم و صادق هر کدام نوزده دختر

 «سالم شده بود. ۴۰بود. من هم تازه   سالشان

 زد: یگذشته لبخند تلخ یصديقه خاتون با تداع

 عزيز خان فهميد یاز حرف مردم...امان! وقت امان»

 ۶۸خوشحال شد. عزيز خان هم  یباردارم ،خيل که

 و راست يرفتبود و مثل تازه دامادها، چپ م لشسا

 :يگفتم ميرفت،

 خاتون جان خودت را خسته نکن.-

 قوت دار بخور. یخاتون جان غذا-

 خاتون جان برات جگر گرفتم.-

 خاتون جان... -
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 یعزيز ّ خان زبانزد بود ؛ اما آتيش فتنه مهربانی

 مردم زبانزدتر، درازتر: زبان

 .يکشدعزيز خان خجالت نم -

 عزيز خان را چه به بچه؟!-

 سال پيش بچه دار نشده...۱۴چرا -

 البد زنش ...-

 . امايدادم ی. ننه صنم دلداريزدمو دم نم يشنيدمم

 .یعزيزخان پرشده بود از اين خزعبلت آباد گوش

 نگاهش به ی.هرچندگاهيکندخاتون سکوت م صديقه

 یخودش را رو یهم کم ی. آباجيشودخيره م پنجره

 تا صديقه يگويدنم یو چيز يکندجا م جابه مبل

 از دوردستها برگردد. نگاهش برگشت: خاتون

 که ننه صنم چيده بود، یآن روز همه دور سفرها»

 خوش یرنگارنگ از برنج رشت یبوديم.سفرها جمع

 مرغ برشته و ی،کرمانشاه ی، روغن خوشبو عطر

 و ینوقا،رشته ختاي یسفيد کباب شده ، شيرين ماهی

 . عزيزخان رايشدسفره ديده م یور یقند نان

 و يگفتاينهمه خوشحال نديده بودم.م هيچوقت

 .«ميخنديد
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 عمه بزرگ عزيزخان هم بود. ی،روز گوهر باج آن»

 زن دوم درويش خياط بود. درويش خياط، یباج گوهر

 درشت یعزيز خان بود. مرد یباوفا یاز آدمها يکی

 با ريش و سبيل برآمده که تا بنا گوش هيکل

 . زن اول درويش خياط ، سر زا مرد. گوهررسيدمي

 وقت پيش دل در گروه عشق درويش یاز خيل باجی

 در یعزيز خان فهميد که گوهر باج یداشت. وقت خياط

 سوزد،خودش آستين باال زد. درويش یاو م وصال

 یاين وصلت نبود. انگار او هم خيل يميلهم ب خياط

 و،حتم دارم پيش از شيرين بان یپيش حت وقت

 بوده. یدنبال گوهر باج چشمش

 فهميد که من آبستن ی. وقتيشدبچهدار نم یگوهر باج

 نازا، هميشه از اين یناراحت شد. زنها هستم،خيلی

 گوهر يدانمنم یداشتهاند. ول يهاو همچشم چشم

 ريخت و چه گفت که عزيز خان ، یچه زبان باجی

 را در هم کشيد و نگاه غضبناکش ، دلم را اه هسگرم

 .«زاندلر

 سوسو زد: یچشمان صديقه خاتون برق اشک در

 فهميدم که علت خشم عزيزخان چه بوده ، بند یوقت »
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 را به خاطر اين یگوهر باج يخواستمپاره شد. م دلم

 دعوا کنم که خودش قهر کرد و رفت؛ اما تهمتها،

 من یکه بر پا کرده بود، خاموش نشد. مشاجره آتشی

 باال گرفت. ننه صنم ،اولين بار  یعزيز خان برا و

 کرد. عزيز خان به خاطر او، کوتاه یپا در ميان فوراا 

 .آمد

 از کوره در بروم يخودنبودم که ب یهم آدم من

 را به کام خودم و عزيزخان تلخ کنم. ننه صنم وزندگی

 من یآدم حامله ضعيف و کم طاقت است. ول ميگفت؛

 «.ضعيف بودم و نه کم طاقت نه

 کرد. اما عزيز خان ديگر آن آدمقضيه فيصله پيدا »

 من و عزيز خان ینشد. چند روز از دعواها سابق

 و يخوردم یپنج در ی. عزيز خان همچنان توگذشت

 درش را باز یکه ده سال بود کس ی. اتاقميخوابيد

 آن نشسته یبود. يک وجب گرد و غبار رو نکرده

 خواب بلند مدت عزيزخان شده یبرا ی. حاال جايبود

 .«بود

 پوست یاينجا که رسيد يک قاچ سيب را که آباج هب

 کشيد و چند لحظه یبود، از بشقاب برداشت. آه کنده
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 آن را به بشقاب برگرداند و غمناک ادامه داد: بعد

 هم یقهر تا آنجا پيش رفت که ديگر در پنج در اين»

 شد و عزيز خان، خواهر درويش خياط را صيغه بسته

 .يخوابيدم یر پنج درشنبه را د یو فقط روزها کرد

 یيا چيز یهم به خاطر پسرهايش که مبادا حرف آن

 پيش بيايد. البته حاتم و صادق کم یو دلخور بگويند

 یکه در خانه پيدايشان شود. صادقخان حت ميآمد

 . صادقخان ملکيچرخيدلحظه عاطل و باطل نم يک

 کرد. حاتم هم سرش یاملک عزيز خان را اداره م و

 اباره گرم بود. البته عزيزخان چندبار،به ميخانه و ک

 حاتم درست یحاتم را از کاباره جمع کرد. ول پای

 نبود. به قول ننه صنم معلوم نبود که کدام شدنی

 «حرام سر سفره آمد و کارش را کرد.  لقمهی

 خاتون به اينجا که رسيد،زبانش را گاز صديقه

 سرخ و سفيد شد و يهايش. درست مثل جوانگرفت

 :گفت

 عزيز خان تنگ شده بود. شنبه شب که یبرا دلم»

 آمد،خودم را به دست مشاطه سپردم. از اينکه خانه

 به سر و صورتم کشيده بودم، یاز سالها دست بعد
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 اميد اينکه عزيز خان يکردم؛بهم یشاداب احساس

 نرم شود و به اين قهر بلند مدت خاتمه دهد، دلش

 چندشدم. هر یپاورچين وارد پنج در پاورچين

 بود. یکه خواهر درويش خياط هم زن زيباي ميدانستم

 نسبتا فربه یدوبار دور دورها ديده بودم؛ زن يکی

 به رنگ یسياه و چشمان یمثل برف ، با موها سفيد

 متوسط! ده سال جوانتر از من بود. یو قد چمن

 که عزيز خان گفته بود ثريا بانو، چقدر شبيه شنيدم

 . همين تعريفها واست یدربار یزيبا خانمهای

 ثريا بانو را به خانه یعزيزخان، کمکم پا یتمجيدها

 کرد. باز

 یشدم. عزيزخان رو یشب که داخل پنج در آن

 یپيشان یدراز کشيده بود و يک دستش باال تختش

 ودست ديگرش از تخت آويزان! با ديدن من بود

 شد و به سرعت خودش را جمع کرد. فکر شوکه

 چند قدم به یاست . با طناز که اشتباه ديده يکردم

 تختش نشستم و مثل هر یلبه یبرداشتم . رو سمتش

 «... ینگاهش کردم. خواهانش بودم . ول زنی

 خاتون به اينجا که رسيد، سر برداشت. صديقه
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 لرزان انار! دستش یبه پنجره بود و برگها نگاهش

 شد. مشت

 به صديقه خاتون یشب عزيز خان هيچ تمايل آن»

 م و دلش را ثريا بانو پرکرده بود. آنشب. چشنداشت

 شايد همين يگويمفراموش کردم. گاه با خودم م را

 فتنه را روشن کرد. یشعله یگوهر باج یجمله يک

 همين حرف مرا کنجکاو کرد و به صرافت شايد

 چه گفت و عزيز خان چه یتا بفهمم گوهر باج انداخت

 «.که اين طور به هم ريخت شنيد

 پشت ستون ، صديقه یعطسه یاناگاه با صد به

 زد و از گفتن باز ايستاد و گفت: یلبخند خاتون

 یتمام وقت آن پشت بود يدانستمکه م ینخود بيا»

»... 

 بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. کريستال یآباج

 ينور،شيشه را پراز ميوه کرد و برگشت. آ بزرگ

 به کمرش داد و به طرف صديقه خاتون یو قوس کش

 گفت:و  آمد

 خاتون جان...من قصد استراق سمع نداشتم؛ ببخشيد»

 ...«ولی
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 زد و گفت: یلبخند آباجی

 درس و مشق بهرنگ هم که تمام شد. وقتش »

 «.براش آستين باال بزنم رسيده،

 اولين بار ميان کلم صديقه خاتون آمد: یبرا آباجی

 بدون آنکه بهرنگ بداند، يشودجان نم خاتون»

 «زد يا از طرفش حرف زد. آستين باال  برايش

 شد. پيش خودش ينورآ یخاتون محو تماشا صديقه

 خودش است؛ چشم يهایکه چقدر شبيه جوان گفت

 یبلند، لب و دماغ مينياتور یکشيده با پلکها تيلهای

 از همه ، ظرافت اندام ريز نقشش بود که او وزيباتر

 کرده بود. یبيشتر خواستن را

 خيره شد وگفت: به چشمان صديقه خاتون آينور

 حاال مثل گذشته یخاتون جون ، ازدواج جوونا یول»

 «!که؟ نيست

 «است؟ یمگر ازدواج حاال چه شکل »

 نگاه کرد و گفت: یبه آباج یزير چشم آينور،

 !«خوب»

 خاتون خنديد: صديقه

 «آن شرم و حيا!  تصدق»
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 بگويد که بيشتر دختر و پسرها بدون آنکه ميخواست

 . مثل آنيکنندم یم وقت سپرکنند، با ه ازدواج

 شما نيست که پشت پرده حرف بزنند و پشت روزهای

 "بله" بگيرند. پرده

 ی،ميز عسل یپراز ميوه را رو یپيشدست آباجی

 کنار دست صديقه خاتون گذاشت و گفت: درست

 اينه که رسم و رسوم ينورجان منظور آ خاتون»

 «.کرده فرق

 ت:را گرفت و گف ينورخاتون دست آ صديقه

 به فرق رسم و رسوم اآلن يا گذشته ندارم یکار من»

 . ازدواج سنت پيغمبر است. هرچه زودتر ايندخترم

 که رسيد بايد ، یاجرا شود، بهتر است. ميوها سنت

 چيد. دختر هم مثل ميوه است، زياد بماند ،زده

 و يشود. آبش خشک ميافتد. از رنگ و رخ مميبيند

 .«يدهدرا از دست م مزهاش

 . هيچيبردصديقه خاتون لذت م یاز صحبتها رآينو

 . بيشتر دوست داشت خاتونيکردزياد صحبت نم وقت

 بزند و او گوش کند. به همين خاطر خاتون حرف

 :ميگفت
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 صاحب سخن را بر سر کار آورد مستمع،»

 «...خاموش ، بلبل را به گفتار آورد غنچهّ 

 گفت: یخاتون رو به آباج صديقه

 ترم. فرانک دست تنهاست.جمعه زود بيا دخ شب»

 پسر دکتر یکه شيرين خورده یهم از روز زينب

 «.شده، پيدايش نيست فراست

 خودش را به سمت صديقه خاتون کشيد یکم آينور

 پرسيد: یآرام وبه

 «شد؟!  یجون بعد چ خاتون»

 کشيد و سرش را انداخت پايين: یصديقه خاتون آه

 یچيزبرگشتم. عزيزخان نه  یاتفاق يهيچآنشب ب »

 مقابلش بود. یو نه چشمش به خاتون زيبارو گفت

 کرده بودم. البته اين را صورت گداخته وپوست تب

 که آمدم بيرون، يکراست ی. از پنج دريگفتم تنم

 حوض رفتم و دست و رويم را شستم. آنقدر سر

 تخت که یو ناراحت بودم که همان جا، رو غمگين

 ه صنم ،درخت انجير قرار داشت، نشستم . نن زير

 .يکردهمين جا پهن م یصبحانه را هرچند گاه بساط

 ا وه ههندوان یدادن به غلغل سماور و تماشا گوش
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 یحوض ، خود عالم عجيب یشناور تو ایه هخربز

 و چه یک يدانم. تا خود صبح آنجا نشستم. نمداشت

 تخت افتاده بود که هراسان از یلبه یسرم رو وقت

 «.پريدم خواب

 زد و گفت: یخند تلخخاتون لب صديقه

 خورد و به یآمد و در سکوت ناشتاي عزيزخان»

 سر زدن به ملک واملک، از خانه بيرون بهانهی

 خاگينه در دهانم حل نشده بود که ی. اولين تکهرفت

 یپيدايش شد. پس از سلم و احوالپرس یباج گوهر

 هم قربان یراست رفت کنار ننه صنم نشست و کل يک

 بزرگ خاگينه در یکه تکه یلرفت. در حا صدقهاش

 بود، گفت: دهانش

 تکليف اين ثريا بانو هم مشخص شد. باالخره»

 ، اجازه دادند که از امروز اسباب و عزيزخان

 "ببرند. زن خان کهیرا به عمارت"گوزل پر وسايلش

 کند. خدارا شکر که خان یآن آلونک زندگ یتو نبايد

 «.او را روشن کرد تکليف

 سال با۲۸نبود.   یهرکس یا"جیعمارت"گوزل پر

 من به آن یکردم و فقط يکبار پا یزندگ عزيزخان
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 یکه پر یرسيده بود. آن هم وقت یافسانها عمارت

 ، مادر عزيز خان در بستر افتاده بود و نازخاتون

 . تازه عروس بودم ويکشيدنفسهايش را م آخرين

 من مثل ی"برایعمارت "گوزلپر یآنهمه زيباي ديدن

 که ثريا بانو نه چک زد و نه يديدمحاال مبود.  خواب

 ، صاحب عمارت "گوزل پر "شده بود. چانه

  صنم نگاهش به چشمان متعجب من بود که به ّننه

 گفت: آرامی

 ندارد. ّ من که از اول یجان ، ثريا بانو تکليف گوهر»

 در يتواندنم یتا صديقه خاتون هست کس گفتم،

  که دلکند. حاال یخاتون زندگ ينازپر عمارت

 اين عمارت ، نرم یباز کردن درها یبرا عزيزخان،

 ، با اين اوصاف،همان بهتر که بسته باشد. اين شده

 بزرگ است گوهر یدهان ثريا بانو خيل یبرا لقمه

 .«باجی

 صديقه خاتون آنجا نرود يا يگويمخوب، من که نم»

 نکرده ، تخم کينه پاشيده باشم؛ نه! ننه صنم ، خدايی

 آبستن است. عزيز خان که فهميد زنشبانو  ثريا

 یزندگ یاست ، قبول کرد در عمارت گوزل پر آبستن
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 . تا هم صديقه خاتون آرامش خيال داشته باشد وکند

 يزادثريا بانو زير تيغ حرف اين و آن نباشد. آدم هم

 ديگر شير خام خورده و هزار و يک حرف و است

 «!ديگر...وهللا حديث

 زد و گفت: یلبخند بعد

 که یيک جشن بگيريم ننه صنم!از آن جشنهاي بايد»

 «.شبانهروز بزن وبکوب دارد هفت

 اندوهناک گفت: یصنم صورتش مکّدر شد وبا لحن ننه

 به سور و یبيوه زن چه نياز یبرا یگوهر باج آخر»

 . الحمدهللا عزيز خان آنقدر زير پايش پاشيده کهسات

 .«يکندهفت پشتش کفايت م تا

 کرد وگفت: یاخم یباج گوهر

 است ننه صنم؟ چه بيوه یاين چه حرف ی،وا یا»

 به جان خودتان عروس دو ماه بود که شوهرش زنی؟

 «.کشته شد يخبراز خدا ب یدست يک اجنب به

 حرفش را زد و رفت. بلند شدم. چادر و یباج گوهر

 يتوانستمکردم تا سراغ عزيز خان بروم. نم چاقچور

 يا يبينمعزيز خان را م کنم تا شنبه بيايد که آيا تحمل

 !؟نه
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 «يروی؟م تنها»

 ننه صنم بود. صدای

 تهمت یکاف یبا که بروم ننه صنم؟! به اندازه پس»

 با اين یکه زن جوان عزيزخان حتما َس ّ ر و سر زدند

 آن دارد. عزيزخان اگر عزيزخان بود که اجازه و

 به اين ترهات باز شود. صد یدهان خود نميداد

 ه اگر تهمت زد نعوذ باهلل را پشتبه غريبه ک رحمت

 «.فوت کرد بندش

 .يگويدنماندم که ننه صنم چه م منتظر

 يک چشم بر هم زدن سر کوچه رسيده بودم.حاال به

 تصميم گرفته بودم تا با عزيز خان اختلط کنم که

 قلبم آرام شده بود. خودم را به دکان یفقط کم ،کمی

 شوم؛ ديدم خان رساندم؛اما قبل از آنکه داخل عزيز

 روبرو، یعزيزخان و ثريابانو ّ از دکان عطار که

 خريدند و بعد هم از یگل گاوزبان وختم مقداری

 چند توپ پارچه اعل کنار گذاشتند. یبزاز ُّ 

 همان جا دل شکسته به ديوار يک یبدون هيچ کلم

 سال۲۸تکيه دادم. عزيز خان در طول اين   دکان

 به دکان برده بود. خريد یفقط يکبار مرا برا زندگی
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 خاتون که دلش ، ينازيک بار ، آنهم به خاطر پر فقط

 کرده بود. از همان یشربت انجير صحراي هوس

 که با آب و شکر و گلب و انجير قاچ شربتهايی

 .يکردنددرست م شده،

 به زير انداخته بودم. انگار با خودم و اقبالم قهر سر

 م. فقطبودم. من از عزيز خان رنجيده بود کرده

 سرش چرخيد.ابتدا فکر کرد که اشتباه لحظهای

 چه در گوش يدانماما دوباره سر چرخاند. نم ميبيند؛

 گفت که سرش را تکان داد و ريز ريز خنديد. ثريابانو

 رسيد، سرم پايين افتاد. انگار ميل صحبت و وقتی

 سکوت برقرار ی،مدت یدر دلم خشکيد. برا اختلط

 .يکرديمه زمين نگاه م. هر دو غرق در فکر بشد

 را گفتم. يکردم یدلم سنگين یکه رو یچيز عاقبت

 یاه هبر زبان آوردنش در خانواد یکه حت ميدانستم

 یو جرمش حت يبودم یگناه بزرگ یو اشراف اصيل

 من با مرگ برابر شده بود یزندگ یبرابر با مرگ! ول

 که عزيزخان ذرهذره با یاز مرگ يترسيدمديگر نم و

 من درست کرده بود. یبرا شبيمهريهاي

 گفتم : یهيچ ترس ولرز بدون
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 را یبده عزيزخان...من ديگر اين زندگ طلقم»

 که نه من ی. تو با ثريا بانو آنقدر خوشبختنميخواهم

 . اصل صديقه خاتون بهيآيندا، يادت نمه هنه بچ و

 و یسال زنت بودم در سخت۲۸عزيزخان!   جهنم

 تو، آب نخوردم. دستت یکنارت. بدون امر ونه آسانی

 ینکند؛ اين است مزد تمام اين مدت زندگ درد

 عزيز يفهمیبه فنا ! م ی...دادخاتون

 «!به فنا یرا داد یيک عمر زندگ ی! نتيجهخان

 به صورت برافروختهاش کشيد و یدست عزيزخان

 نگفت. نگاهش به دور وبرش بود و به پچ چيزی

 مردم.  پچ

 :يگويمو م تلخميخندم

 دست از یخاله زنک یخاطر همين پچپچهاتو به  »

 که ی. شده يکبار پيش خودت بگويیشست خاتون

 ...«یشرم داشت حت خاتون

 يگيرمبه نگاه نگرانش،دستش را م بيتوجه

 :يگويمشکمم و به زمزمه م یرو وميگذارم

 صديقه یتوست عزيزخان! درباره ینطفه اين»

 و یشد یبرتو که قاض ی...وایچه فکر کرد خاتون
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 باخت دين و ايمان ی؛. حکم يک طرفه يعنیداد محک

 یپيش خودت چه خياالت کرد يدانم! نمعزيزخان

 «.بزرگ.. یعين الدوله پسر

 کشيده و عضلت سخت یاه هبه ماهيچ نگاهم

 بود که بعد از اين همه سال باز هم جذاب صورتش

 . نگاهش در يک آن در چشمانم تهنشين شد.بود

 کان داد و گفت:سرش را به علمت تحسر ت ُّ 

 «وقت اين حرفهاست صديقه خاتون.  اآلن»

 :يگويمبا خشم م

 وقتش هست عزيز خان...شنبه... پشت یک پس»

 «عزيز خان بزرگ؟ ی؟کی!کی؟بسته پنج در درهای

 بار زيرلب "استغفرهللا" کرد و گفت: چند

 ثريابانو را برسانم تو به خانه برو...زود تا»

 .«برميگردم

 با يپروايیوب یجرات گستاخ یزن. هيچ يزنمم تشر

 آن روز صديقه خاتون هم یرا نداشت. ول مردش

 شده بود و هم گستاخ! بيپروا

 «!عزيزخان شده ثريا بانو یبانو! زندگ ثريا»

 چادرم را کشيد و زير لب غريد: پرهی
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 برو خانه ...بگو يگويمم یخاتون وقت صديقه»

 «!...ختم کلمچشم

 ی_باطعمواقع

 گفتم: یردرنجش و دلس با

 صديقه خاتون یبرا یعزيزخان! ديگر نفس برو»

 که منتظر آمدن تو باشد. ديگر زير پتپت نمانده

 که خيالش از آمدن تو راحت ينشيندنم چراغگردسوز

 از خواب يوقت.صديقه خاتون وقت و بشود

 .اينها را گفتم چون تويبيندنم نميپرد،کابوس

 ديقهعزيزخان اين انتظار شيرين ص ی.نديدنديدی

 را.حاال وقت رفتن است؛ برو...برو دنبال همين خاتون

 تازه به دوران رسيده که چنان برسر و کولت زن

 سوار است که صديقه خاتون هيچ، هفت جد وآبادت

 .«یفراموش کرد را

 آن چشمان خشمگين وادامه دادم: یکردم تو نگاه

 نبودم؛ بودم یاين سالها من که کارها تمام»

 !«عزيزخان؟

 تحملش کرده بود، لب یبه سخت يدانمکه م یشمخ با

 :زد
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 نکن که زبان از یخاتون!کار یدراز شد زبان»

 زن یدست رو يخواهمبکشم بيرون. نم حلقومت

 درست مثل آن یبلند کنم؛ اما تو نشان داد جماعت

 .«یهست یبه گور پدرت مش يحي گور

 را به علمت"هيس"باال آوردم و به چشمان انگشتم

 ره شدم. آرامش قبل از توفان، حالخي عزيزخان

 یصديقه خاتون بود. يک چشمش به آدمها غريب

 ، بازار بود و ديگر چشمش ميخ صورت من. کوچه

 گفت: یسکوت و خاموش یبعد از لحظها

 یهنوز دلت با من صاف نيست، حق دار ميدانم»

 غّدار، یخاتون. عزيزخان هم از اين دنيا صديقه

 صاف یبه اين آسانديده که دلش  یدرشت آنقدر

 یاين دل صاحب مرده، وقت يشود. صاف نمنميشود

 از فرنگ برگشته و ياتکه عشق دوران کودک گفتند

 سر اين کوچه هم آمده...بگو با کدام آب صافش کنم تا

 «...خاتون صديقه

 یاز گفتن باز ايستاد. حيرت سراپا یلحظات برای

 چه ی؟را تکان داد. کدام عشق کودک وجودم

 :يگويمزده م ی؟حيرتکشک هعشقی؟چ
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 تو تلف یحيف آن همه عمرم که به پا عزيزخان»

 با تو چه کشيدم و دم نزدم. ی. بماند در زندگشد

 لوند ، پايشان به بهار خوابت یچند تا زن روس بماند

 شب يک چشمم یاه هشد يا نشد. بماند که تا نيم باز

 درب عمارت بود و ديگر چشمم به کلفتها که حال به

 گفتم که؛ یدلم ه یعزيزخان را مبادا ببينند. تو گيج

 يگردیدر کوزه و تو تشنهلبان م آب

 ....يگردیيار در خانه و تو گرد جهان م

 هم گفتم مرد است و پير و پيغمبر گفته هر چند باز

 حللش! اما اين را نگفته که اگر زن زيبا و زن

 در خانه داشته باشد چه؟! اين را نگفته که زن جوانی

 از عشق یو جوانش چه به ناز و نياز! حاال آمد يباز

 عشق عزيزخان؟ تا يزنی؟کدامخاتون حرف م صديقه

 به جمال دنيا روشن شد؛ تو را نشانم دادند و چشمم

 شوهرم ، یاين مرد شوهرت هست. وتو شد گفتند

 باال سرم...حکايت صديقه خاتون همين یسايه شدی

 «يزخان! ندارد عز یپنهان کار یبرا ی. چيزاست

 به ثريا بانو افتاد که يک چشمش به دکان نگاهم

 بود و چشم ديگرش به عزيزخان. اين زن زرگری
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 چطور دل و عقل عزيز خان يدانستبود و م زرنگ

 چطور خودش یبه دست بياورد. ديدم ّ که کنار بزاز را

 . تازه فهميدم که حق بايکندعزيزخان لوس م یبرا را

 ا بانو بخواهد همان است.است. هرچه ثري یباج گوهر

 .يميردبمير، عزيزخان م بگويد

 . حال من بهيشنيدماما من نم يزد؛عزيزخان حرف م

 خواستم از زور حسادت، لبخند یگريه بند بود. م يک

 حال هيچکدامشان را نداشتم. یيا نيش بزنم. ول بزنم

 عزيزخان تمام شده بودم. یبرا من

 پيش گرفتم. بگويم، راه خانه را در یچيز بيآنکه

 نشنيدم که عزيزخان چه گفت که در جوابش فقط حتی

 کردم. به سر کوچه نرسيده با يک درشکه شاخ نگاه

 زمين افتادم. چند یشاخ شده و دراز به دراز رو به

 که از زير لباسم یهم جمع شده بودند. به خون نفر

 يخواستمزده بود، هيچ التفات نکردم. فقط م بيرون

 خانه برسم. به

 . به چپ و راستيلرزيدکرده بودم. تنم م کوتس

 حال نزار صديقه خاتون یکه مبادا کس يکردمم نگاه

 .يداشتدر سرم موج برم یدرشکهچ یببيند. صدا را
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 يدانمبه همه بلند شدم. با آن حال غريب نم بيتوجه

 خودم را به داخل خانه انداختم. چطور

 باطعمواقعی

 یکردن شيرهصنم با اقدس خانم مشغول درست  ننه

 کمک یبود که برا یبود. اقدس خانم چند مدت انگور

 ننه صنم به مطبخانه آمده بود. اهل نماز و دست

 دلنشين. تا حال یخوشرو با صداي یبود. زن روزه

 مرا ديد هراسان به طرفم دويد. نزار

 صنم گيج و منگ خشکش زده بود. اقدس خانم ننه

 ت برد وتخت نشاند.دس یم را گرفت و روحصار زير

 آب را با شيره انگور بهم زد و گذاشت کف ليوان

 حرف یگفت و نه من نا ی. نه اقدس خانم چيزدستم

 داشتم. زدن

 آتش بود. دستش را یمثل اسپند رو یننه صنم ول

 يا نشسته در آب حوض فرو برد و شتابان شسته

 رفت. اقدس خانم مخده را درست کرد تا تکيه بيرون

 از شربت را مزه یبود. کم. دهانم خشک شده دهم

 کردم. فايده نداشت. آمدم ليوان را زمين بگذارم مزه

 افتاد و هزار تکه شد. که
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 گفت: یخانم که حال خرابم را ديد به آرام اقدس

 جيگر بگذار صديقه خاتون...درست یرو دندان»

 «.دخترم ميشود

 گلويم گير کرده بود و یبند آمده بود. حرف تو نفسم

 :يکردخفهام م داشت

 اين يتوانمعزيزخان گفتم طلقم بدهد. ديگر نم به»

 را تحمل کنم اقدس خانم...من ماندم که بيعدالتياش

 به ثريا بانو تهمت و افترا نبست؟! مگر از یکس چرا

 باردار نيست!مگر در بوق و کرنا نکرده عزيزخان

 که عزيزخان را چه به بچه؟سر اين رشته به بودند

 ؟!به کدام گناه ناکرده، آبرويماقدس خانم يرسدم کجا

 حلواحلوا کرد و داد به دست اين وآن! عزيزخان، را

 زن گرفته به جهنم! زنش آبستن است، مبارکش باشد.

 «...اقدس خانم  ولی

 کلمم را تمام کنم. نميتوانم

 خانم دستم را که مثل يک تکه يخ بود در دست اقدس

 گرفت. گرمش

 ببين دخترم. یباجاين آتيش را از چشم گوهر  دود»

 «!از جانت يخواهداين زن چه م يدانمنم من
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 یکه داشت قطرهقطره رو يافتدم یبه خون چشمش

 چکيد. یم زمين

 نگو! من حالم خوب یچيز یجان بچهت به کس به»

 .«است

 :يکنددست يخ زدهام وحشت م از

 بگو ببينم چه شده دردت به جانم. نترس!بگوچه »

 «!ن؟سرت آمده صديقه خاتو بليی

 به پايين افتاد و ناگهان یسنگين یمثل وزنه سرم

 آنکه بخواهم، چانهام لرزيد و اشک در چشمانم بدون

 .جوشيد

 . با دستيکرداقدس خانم با دهان باز به من نگاه م

 من خم شد و گفت: یبه سرش زد. به سو چپ

 عزيزخان اين بل را سرت آورده است صديقه نکند»

 !«خاتون؟

 دم. کاسه سرم پر بود از آتشساکت بو همچنان

 یثريابانو و حمايتها یاه ه! از خندحسادت

 در سرم زبانه ييکیعزيز خان که يک عاشقانهی

 .ميکشيد

 بر سرمان شده دختر!بايد حکيم یببينم چه خاک بگو»
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 تا ببينم بچهت سالم است يانه!خدا مرگم بدهد بياورم

 زده زير دل عزيزخان و یآخرآخرها، خوش که

 ! اصل اين مرد جماعت دور ازيکند؟چه م دنميدان

 و عاشق يکشندعزيز خان، عين سگ بو م جان

 نيست بگويد که اآلن وقت تجديد ی. آخر يکميشوند

 بود. آن هم با دو تا پسر جوان که یحضرتعال فراش

 ...«یآستين باال بزن يشانبرا بايستی

 گفتم: یو دلمردگ یخستگ با

 بياور...آبش کن تا اقدس خانم برايم عسل با کره »

 «.بايد از اين وضع خلص شوم بخورم؛

 اقدس خانم دوباره با دست به سرش کوبيد و خيره به

 نگاه کرد. گفتم: من

 ...همين عسل يا کره آب شده ،يخواهمنم حکيم»

 با خبر شود. یکس يخواهم. نميکندرا پاک م زهدانم

 «....اينطور راحت هستم يهانشو ناراحت

 .يگيردم را محصارتا گرمابه زير  و يکندم بلندم

 عزيزخان به آقا جانم، هنوز هم در گوشم بياحترامی

 .يشودم تکرار

 کفايت، ی. به اندازهيگفتندم یآقا جانم سيد يحي به»
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 نباشد. مرد زحمت یو منال داشت که محتاج کس مال

 بود که در بازار حجره عتيقه داشت. یشريف کش

 ین چشمان قهوهايکدست سفيد آقا جان با آ محاسن

 داشت. مادرم فرحناز خاتون یخاص تيرهاش،آرامش

 یمن عاشق همين آرامش سيد يحي يگفتم هميشه

 را ديدم يک دل نه صد یسيد يحي یوقت يگفت. مشدم

 یعاشقش شدم. حاال بماند که فرحناز خاتون برا دل

 ا کشيد. فرحناز خاتون از يکه هچ یبا سيد يحي وصال

 زيبا ودلربا. شايد یگ بود. زنبزر یاشراف خانوادهی

 است. یروس يگفتند؛نداشت، م یسجل ايران اگر

 و ابروان باريک نه یاستخوان یبا صورت یچشمان آب

 ايش بهه هدو طرف گون يخنديدم یسياه. وقت چندان

 .«ينشستم چال

 . تمام لباسميدهماقدس خانم بغضم را فرو م یصدا با

 يرسدر که م. به لباس زييآوردبيرون م ييکیيک را

 :ينشينددستش م یرو دستم

 دستت درد نکند اقدس خانم. اگر الزم شد ، صدايت »

 .«ميکنم

 .يگذاردو صابون مراغه را کنار دستم م سفيدآب
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 را یکور ودندش نرم که اين همه زيباي چشمش»

 .«نديد

 اقدس خانم بود که نگاهش مثل خريدار يا صدای

 گفت: یمثل آن بود. به آرام چيزی

 از دهانم خارج يارادهخاتون جان اين حرف ب خشبب»

 «...ناکرده نه چشمم شور است و نه دلم  ی. خدايشد

 حرفش آمده و گفتم: ميان

 است یاست اقدس خانم ! عزيز خان آدم خوب بشر»

 «چشم و دلش را کور کردند.  ولی

 بزرگ را پراز آب داغ کرد و یخانم طشت مس اقدس

 ت و گفت:را هم داخلش انداخ یمس کاسه

 نيست، به یکار از کار گذشته و راه بازگشت ديگر»

 «.هايت فکر کن بچه

 یدست به اقدس خانم اشاره کردم که برود. وقت با

 فرو ريخت. دلم يصداطشت نشستم. اشکم ب توی

 به دنيا نيامدهام سوخت و در سکوت یبچه یبرا

 . بلنديکشيدکردم. ضجه زدم. زير دلم تير م عزاداری

 کردم. چشمم به یسرم خال ید کاسه آب روو چن شدم

 یکه راست قامتم بود. دست يافتدم یبزرگ مس آينه
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 . با وجود چنديکشمشکم صاف و درخشانم م روی

 پرپشت سياهم یزاييدن، هنوز زيبا بود. موها شکم

 يگفت؛از تن عريانم را پوشانده بود. آقا جانم م نيمی

 خداست؛زيبا و یخاتون مرمر تراشيده صديقه

 آقاجانم و یاز تعريفها يبردم!و من لذت مبينقص

 . فرحناز خاتون هميکردمم یو طنّاز يزدمم چرخ

 آقاجانم که به مادرش رفته است. یبرا يآمدم عشوه

 فراز یخاتون، غرق در گذشته بود که با صدا صديقه

 هم مثل ينورکنج لبش نشست. آ یبهرنگ، لبخند و

 به سمت یتا يک ا را دوه ههراسان بلند شده و پل جت

 کرد. یط اتاقش

 گفت: یآهسته رو به آباج صديقهخاتون

 اين دور و زمانه یاه هخوب بزرگ شده ! بچ آينور»

 .«يدانندهم حلل و حرام را نم هنوز

 حيرت کرد. چون ينوراز واکنش سريع آ یآباج

 اصل اهل حجب و شرم وحيا نبود. بارها پيش آينور

 شوميز نه چندان بلندفراز با يک شال و يک  دوستان

 .يدادهم بدون شال کنارشان لم م یبود و گاه نشسته

 و يشدفراز بارها در اينباره با او بحثش م هرچند
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 به اين طرز تفکرش نداشت. یهم هيچ اعتقاد آينور

 کشيدوگفت: یخاتون آه صديقه

 ليوان شربت سکنجبين بيار دخترم...گلوم يک»

 «.شده خشک

 گرفت و زير لب به وريننگاهش را از آ آباجی

 خاتون چشم گفت. هنوز داخل آشپزخانه نشده صديقه

 که بهرنگ و فراز هم پيدايشان شد. بهرنگ سلم بود

 يا نکرده، کنار صديقه خاتون نشست و فراز هم کرده

 طرف ديگر صديقه خاتون را پر کرد. آن

. 

 بهرنگ خيره یاز همان جا، به قامت بلند باال آباجی

 و گفت: شد

 .یشکر که دل از غربت کند ی؟الهیآمد یک ادرم»

 نذر داشت و نياز... الحمدهللا یفرانک خانوم ه بيچاره

 «!...چشم و دلش روشن شد که

 دست صديقه خاتون را گرفت و بوسيد. در بهرنگ

 که نگاهش به صديقه خاتون بود و گوشش به حالی

 ،گفت: یآباج سمت

 اونجا هم! یشماست که اينجام آباج یبه خاطر دعا»
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 یبودم واقعا دلتنگ تکتکتون بودم. غربت جا که

 . منيکندآدم پر رنگ م یاز چيزها رو برا یخيل خالی

 «.دلم اينجا بود و جسمم اونجا که

 قربان صدقهاش رفت و با لبخند گفت: آباجی

 شنيدم که ی. وقتیبا فرازم ندار یوهللا هيچ فرق به»

 ن باردلم هزارا ی؛تویو آمد یاز غربت کند دل

 «.شد چراغانی

 پايه بلند را با چند ليوان شربت یبرنج یسين آباجی

 را از دست یپر کرد و برگشت. بهرنگ سين سکنجبين

 گذاشت و تشکر کرد. یميز عسل یگرفت و رو آباجی

 نوشيد و رو به یخاتون ليوان شربتش را کم صديقه

 گفت: يکرد،که داشت دم گوش فراز پچپچ م آباجی

 اينجا که غريبه يآيد؛ا پايين نماين دخترچر »

 .«نداريم

 پله گفت: یاز همان باال آينور

 خانجون ما اينجا غريبه نداريم. فقط اين آقا پسر از»

 !ینه زنگ ی،بود. نه نامها يوفاما ب یبرگشته فرنگ

 یو پشت سرش هم نگاه نکرد. به قول آباج رفت

 «.تاختان رفت تاختان
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 صورت یروکه شال بلند سفيدش را  یحال در

 ادامه داد: يکرد؛درست م مهتابياش

 خانم است که بنده از یاينا اصطلحات آباج البته»

 «.کردنشون عاجزم معنی

 ینگاهش باال آمد و در چشم گرم وزيبا بهرنگ

 یاين دختر زيبا يکردنشست. هيچ فکر نم آينور

 چند سال یده يازده ساله یهمان دختر بچه روبرو،

 است. پيش

 ينورآ ین ديد که بهرنگ محو تماشاخاتو صديقه

 لبخند زد و گفت: است؛

 ده يازده ساله یهنوز يه بچه ينورکه آ یکرد فکر»

 «!نه است

 زد وگفت: یسرش پايين افتاد ولبخند محجوب بلفاصله

 «!خاتونجان نه»

 از جا برخاست. قبل از یزنگ گوش یفراز با صدا

 ونبيرون برود رو به صديقه خات یاز پذيراي آنکه

 :گفت

 پيش ما باشيد. البتّه اگر یيه مّدت يخوامم خانجون»

 «.نداريد و دلتنگ فرانک خانم نباشيد کاری
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 حرفش یهم چاشن یلبخند يزد،اين حرف را م وقتی

 به ی خاص ّی. چون صديقه خاتون يک جورابود

 برايش یخانم وابسته بود. او هم مثل آباج فرانک

 ايشه ه اسم بچ ّ یعزيز بود. آنقدر عزيز که حتّ  خيلی

 یخودش وارد سجل کرد؛ چون وقت یبا فاميل را

 خانم به صديقه خاتون پناه آورده بود، ّ اولين فرانک

 فقط همين بود. هر چند صديقه خاتون خواهشش

 را پرسيده بود و فرانک خانم هم در جوابش دليلش

 یندارد. حتّ  یبه ثروت سيّد عل یگفته بود که نياز فقط

 خاتون گفته بود که فرنگيس ّ بانو زن اول لفافه به در

 زخم زبان يرفت،راست م يرفت،چپ م یعل سيّد

 اوست. یاه هکه اين مال و منال مت ّ علق به بچ ميزد

 هم آنقدر از فرانک خانم خوشش آمده بود که خاتون

 تو از یاه هفقط در جوابش يک ّ جمله گفته بود" بچ

 .من هستند" یاه هبه بعد مثل نو امروز

 زد و گفت: یهم از نوع لحن فراز لبخند بهرنگ

 «.برسونمت يخوایم يری؟م جايی»

 یفروتن دم در خونه است. برم زود استاد»

 .«برميگردم
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  تعجب پوشاند و ّ یبهرنگ را سايه یبرنزه صورت

 :گفت

 !«ميشناسمش؟»

 بلفاصله گفت: آينور

 اين استاد ادبيات منه و با داداش فراز هم دوست نه»

 «.کار هستهم و

 از حالت چشمان بهرنگ خندهاش گرفت و آينور

 :گفت

 یبهرنگ مگه قراره همه رو بشناسيد آخه!جور آقا»

 که انگار صد ساله اين طفلک رو پرسيديد

 .«ميشناسيد

 با تشر گفت: یآباج

 خدا مرگم بده. اين چه طرز صحبت کردن با وای»

 !«ينوراز خودت هست آ بزرگتر

 گفت:خاتون خنديد و  صديقه

 برم يخوامکن دخترم بذار راحت باشند. منم م ولش»

 «.خسته شدم یاستراحت کنم، امروز حساب یکم باال

 قبل از ينورصديقه خاتون را گرفت. آ حصارزير  آباجی

 صديقه خاتون باال برود، گفت: آنکه
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 حکايت اون قفل یشب ميام پيشت که باق خانجون»

 «.رو بشنوم بيزبونتون

 گوش صديقه خاتون زمزمه کردکهزير  یچيز آباجی

 پهن و گشاد صورت پرچين و شکنش را لبخندی

 .پوشاند

 سرش یکه تمام مدت سرش پايين بود، به آن بهرنگ

 باال آورد و گفت: را

 !«یمثل اون روزها هنوزم پررو و سرتق »

 يکردنبود، سکوت م یکس یهميشه اين جور بود. وقت

 مخمور. نگاه قشنگش را درچشمان يزدحرف نم و

 از جيبش در آورد و به ینشاند. بهرنگ عکس بهرنگ

 گرفت: طرفش

 «ميشناسيش؟»

 دست بهرنگ خيره شد و به یبه عکس تو آينور

 گفت: آرامی

 «يکنه؟که منم.پيش تو چکار م اين»

 قلبش یعکس را رو یظاهر سکوت پيشه کرد. ول در

 و گفت: گذاشت

 «.جاش اينجا بوده هميشه»
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 افتاد که ی. ياد روزيکندش م متعجب نگاه ّآينور،

 گفته بود: یو بيدار گيجدر حالت  آرمان

 !«ينور؟آ يذارندم یچرا اينجا باطر ميدونی»

 یبرا یهم در آن حالت سکر آور هيچ پاسخ آينور

 آرمان نداشت. سوال

 تازه از اين ی انگار اولين بار بود که حرفها ّآينور

 ينورو آ يزد. بهرنگ حرف ميشنيدروبرو م مرد

 بلند شد و یحرف يهيچ. سر آخر بيکردگوش م فقط

 عجيب از اين یا باال رفت. ترسه هسرعت از پلّ  به

 فراموش شده در وجودش نشسته بود. خاطرات

 که فروتن آمد دم درب خانه و با فراز حرف یروز از

 و ينورکه چند بار آ یفکر بود. طور یفراز تو زد،

 یه تنها جوابصديقه خاتون او را سوال پيچ کردند؛ ن

 به حالت قهر بلند ينوربلکه موجب شد که آ نگرفتند،

 وصديقه خاتون هم بگويد که نامحرم شديم. شود

 است. ينورکه اين قضيه مربوط به آ يدانستم آباجی

 ی،هم که صديقه خاتون آنجا بود، آباج یچند روز اين

 به صديقه خاتون یرا قسم داد که الم تا کام چيز فراز

 خودش یقه خاتون هم ديگر اصل به رو.صدينگويد
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 از کجا آب يها،که اين موش و گربه باز نياورد

 .ميخورد

 قبل از اينکه به دانشگاه برود رو به فراز که آينور

 داشت، با پشت قاشق به ميز یميز غذا خور پشت

 گفت: يزد،م ضربه

 «اومده بود؟ یاون روز فروتن واسه چ راستی»

 چرخاند: رينوسرش را به طرف آ فراز

 «.داشت.چند بار بايد بگم یکار شخص هيچی»

 بلند شد: یصندل یاز رو بعد

 ی...اون آدمیفروتن نپيچ یيادت باشه که به پر و پا»

 و بعد هم به یسربه سرش بذار یکه تو بخوا نيست

 !«ینداشتهاش بخند ريش

 چند قدم پيش آمد و چشم در چشمش دوخت: آينور

 یاگه اومدهگلگ نی؟يکفکر م یمن چ یدرباره تو»

 . ديگهيگفترو بکنه خب مستقيم به خود من م من

 داشت بياد دم در. اصل تو که با اين آدم یلزوم چه

 شده که در یچ يدونم. نمینيست یهم صميم چندان

 و ده تا فروتن از دهانت يگیمدت يه فروتن م اين

 «مياد.  بيرون
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 که يحرفهايیبود و فکرش پ ينورنگاهش به آ فراز

 .دز

 تنگ وکوتاهش یکاربن یمانتو یرو یدست آينور

 و گفت: کشيد

 امروزمون رو بخير کنه آقا فراز...اگه عاشق خدا»

 که نمرده! اصل خودش برات ينوربگو...آ شدی

 .«يزنهباال م آستين

 فراز زد و خنديد: یبه بازو یبعد مشت

 السا عاشقت شده...دو سال هست که ميدونستی»

 «..داره. دوستت

 صورتش نشست: یگرمابخش فراز، رو دست

 يکردم! من فکر ميگی؟السا دوستت رو م همين»

 رو دوست داره...چند دفعه دفتر اومده بود و بهادری

 .«يگرفترو م سراغش

 رو ی...اومده تورو ببينه که بهادریبس خنگ از»

 . مغرور ويشناسمکرده. اين دختر رو من م بهونه

 «.هميدمهست که ف ی! منم تازه يه مدتغده

 را خط به خط باال و پايين کرد. ينورصورت آ فراز

 بلند، یکشيدهاش را که با خط چشم یتيلها چشمان
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 پهن  روشن شده، یکرده بود،با ابروها زيباترش

 بود. یکه حاال کاربن یداشت و چشمان یعجيب تناقض

 گفت: یآرام به

 یکه خوش پوش نباش. فقط وقت يگممن نم ينورآ»

 رعايت کن. به هرحال یکم يری؛مفروتن  سرکلس

 از پوشش تو اگه هم نقد کرده و خرده گرفته به اون

 «.وجود خودت هست خاطر

 یش را که روياز موها یقسمت اختيار، یب آينور

 سايه انداخته بود،کنار زد: چشمش

 ...مشکل من هم اينه...نگاه نکنه برادر من.خب»

 رو درويش کنه. اصل مگه من خواهر يا چشاش

 نکرده زن نداشتهشم که اينطور رگ غيرتش دايیخ

 ...«يکنهم باد

 را از داخل گاز گرفت و زل زد به چشمان فراز لپش

 انگار كمي مكدر بود،وقتي گفت: که

 لعنتش کنه! همونقدر که باسواده ، مرموز و خدا»

 داخل يشههم هست. اين جور آدما رو که نم پيچيده

 که انگار ما يزنهحرف م یحسابشون کرد. طور آدم

 «اينا دارن....وهللا!  یو شعور نداريم ول عقل
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 مزاحم را گرفت و پشت گوش یسرانگشتانش موها با

 :فرستاد

 ...بعد هم، اونيدونیاصل من همينم...تو که م »

 !«ينور؟دانشجو...چرا گير داده به آ همه

 خودش یشانهاش انداخت. فراز کم یکولهاش را رو

 نکه بيرون برود، دستش راکنار کشيد. قبل از آ را

 :گرفت

 يذاریبده امروز سربه سر فروتن نم قول»

 رفته کمک دست فرانک ی...بعد هم امروز آباجآينور

 «.ميام دنبالت که اونجا شام دعوتيم ی. عصرخانم

 زد وگفت: پوزخندی

 یخانم هم با اين نذر و نيازهاش...آخه يک فرانک»

 ور باال وو به ز یبگه تو که ديسک کمر دار نيست

 اجبارت کرده آخه؟!خدا هم وهللا یکس يشی،م پايين

 «..نيست. یراض که

 صورتش کشيد: یرو یدست فراز

 ...تو به فرانک خانم وينوربهت رحم کنه آ خدا»

 برو خجالت بکش. ديگه ی؟برو،چه کار دار افکارش

 .«يآریسگ من رو باال م یاون رو داری
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 فضا پيچيد. یتو ينورآ خندهی

 فراز با آن لبخندش از هم باز شد یخ بستهي یچهره

 بگويد، به دور شدنش خيره شد. یچيز يآنکهب و

 که از خانه بيرون یساعتش نگاه کرد. در حال به

 گفت: یبلند یبا صدا ميرفت

 کنه سر وقت به کلسش برسم. ماشينم بنزين خدا»

 «...يرمکرده ، امروز با ماشين تو م تموم

 یچ ماشين را از آويز طلينماند. سوئي یپاسخ منتظر

 يديد؛برداشت. از اينکه م یدم درب ورود آينهی

 ال و بل نياورده بود،تعجب کرد. برايش

 یبه صورتش انداخت. لبخند یماشين نگاه یآينه از

 بر لبش نشست. دستش به طرف ضبط صوت محو

 را تا آخر باال یموسيق یپيش رفت و صدا ماشين

 یا و حته هرانند یشاک یاه هبه نگا ی. توجهبرد

 پيادهرو هم نداشت. عابرين

 دقيقه به هشت بود. با اين وجود فروتن هميشه ده ده

 هم نه تنها ی. کسيشدزودتر در کلس حاضر م دقيقه

 نداشت،بلکه خودشان را هم با تايم آمد و یاعتراض

 فروتن تنظيم کرده بودند. شد
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 فروتن یتازه کرد. صدا یدر کلس ايستاد ونفس کنار

 گوشش پيچيد: در

 یهست ازين چرخ را آگه اگر»

 یکه گشتهست مغزش ته همانا

 دان کزين گردش آگاه نيست چنان

 راه نيست ی،چرخ برين بگذر ز

 رفتن اکنون ببايد گريست بدين

 که کارش به فرجام چيست ندانم

 یچنين گفت کاوسک برستم

 یاز کوه البرز تا برگ ن که

 برد خواهدش گردانسپهر یهم

 «...فکندن بدين خاک مهر نبايد

 فروتن بود که درب کلس به یشنيدن صدا غرق

 قلبش بود و ديگر یباز شد. يک دستش رو ضرب

 به طرف يآنکهکشيد و ب یسرش! هين یرو دستش

 نگاه کند خشمزده گفت: مقابلش

 «!در طويله که نيست؟ آشغال»

 اين پا و آن یفروتن کم یبرافروخته یديدن چهره با

 امروز را با اين مرد مغرور و يخواستکرد. نم پا
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 سر و کله بزند که سر آخر تمام کاسه و متکبر

 قبل از آمدن چند بار "و یسرش بشکند.حت اه هکوز

 به چپ و راست فوت ی،يکاد" خوانده و مثل آباج ان

 بود. کرده

 نگاه غضب آلود فروتن را که ديد هرچه در ذهنش

 ه جانشب یپشيمان یبود؛ پنبه شد و خوره رشته

 .افتاد

 يخ زدهاش مشت شد و سرش پايين دستهای

 که نزديک به درب ياشصندل ی.السا از روافتاد

 بود، بلند شده و به طرفش آمد: کلس

 ...«یخوب که امروز سر وقت اومد چه»

 ينوربه فروتن بگويد که آ يخواستالسا م درحقيقت

 وقت و به موقع ، سر کلس حاضر شده است و سر

 يک نقطه عطف در يتوانستولين بار،ما یبرا اين

 به ويژه در درس ادبيات باشد. ينورآ یدرس کارنامه

 به صورت اين مرد جذاب خيره شد. محوش آينور

 . دست خودش نبود ،انگار اين بت واقعا برايششد

 با او به يخواستپرستش شده بود. چقدر دلش م قابل

 داشته باشد. در حقيقت یارتباط عاطف نوعی
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 یچگونه آدم یعاطف یببيند که او در دنيا تميخواس

 برصورتش نشست و زود یاست؟! از فکرش لبخند

 خشکيد. هم

 گفت: یخونسرد با

 ...«يديداجازه م استاد»

 آنکه منتظر بماند،درست از کنارش رد شد. بدون

 چند ثانيه یتنش شامهاش را نوازش کرد. برا عطر

 شد.و به فروتن که سرش پايين بود؛ خيره  برگشت

 ننشسته بود که رو به فروتن گفت: یصندل یرو هنوز

 داستان اين پدر و پسر رو من یاصل"فلسفه استاد»

 «!نميفهمم

 مانتويش را کشيد و گفت: یپره السا

 و یمن خرابش نکن. امروز سر وقت اومد جون»

 «.درسش رو بگه و بريم بذار

 گفت و یانداخت. نه چيز ينوربه آ ینيم نگاه فروتن

 داد. یدختر پاسخ یه گستاخب نه

 !يکنیيک بامبول ديگه سوار م یکه دار بازهم»

 . اين نيش ویبه سرت زده که اين ترم هم بمون نکنه

 شماست. تو را یتوهين به شخصيت هردو ا،ه هکناي
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 ...«ينوربس کن آ خدا

 دور لبهايش را چين انداخت و زمزمه وار لبخندی

 :گفت

 نيست. با نه اصل"بحث، بحث رستم وسهراب»

 و ريس کردن اين کلمات و ترفندها، خدا راست

 شکرش یکه بحث رو به کجاها نکشونه. جا ميدونه

 یتو یکه هنوز بحث رو به رستم و سهرابها داره

 که دنيا فرق يفهمهم یک يدونمنکشونده، نم ه هجب

 «ريختن خون ناحق نيست؟ یدر پ یو ديگه کس کرده

 حرفش را بريد:به ساعتش انداخت و  ینگاه السا،

 که زير يخوایکن دختر...فروتن هم آدمه! نم بس»

 هان! آآآه یبد و بيراه خودت، خرد ش یحرفا سنگينی

 . فکرکن که چرا اين بحثها بايدیبه لبش رسوند جان

 «!داشته باشه اصل ادامه

 یکنار یصندل یبا عصبانيت کيفش را از رو بعد

 بار به و از کلس بيرون رفت. ته دلش چند برداشت

 یصندل یبد و بيراه گفت. سرش را به لبه خودش

 داد و چشمانش را بست. تکيه

 سرش را یشد. وقت یسپر یدر خاموش یچند ثانيها
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 سرش ايستادهبود، یآورد، با ديدن فروتن که باال باال

 زد. حس کرد که بند دلش پاره شده. اگر خشکش

 شايد از همان نزديک ته ريش يرفت؛نم بيرون

 .يکردروتن را لمس مف صورت

 بزند به سرعت بلند یبگويد يا حرف یچيز بيآنکه

 .شد

 گفت: یسّد راهش شد و به آرام فروتن

 «! ی؟ميز رو نديد یرو ورقهی»

 ميز نگاه کرد و گفت: یبه ورقه رو آينور

 «!چکارش کنم استاد؟ خب»

 «......سواالت هفته پيش هستبنويس»

 اما خوش ی؛مات وحيران به صورت استخوان آينور،

 فروتن خيره شد وگفت : ترکيب

 «...جديد رو مطالعه نکردم فصل»

 فروتن، چشم در چشمش دوخت و با مليمت پرسيد:

 نکرده یداريد خانم صلبت؟ خداي یمشکل شما»

 ...«اگه

 از لحن کلم فروتن بهم ريخت و گفت: یلحظها آرام

 یداشته باشم استاد، ول يتونمم یچه مشکل من»
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 «.ا داريد..شم انگار

 قبل از آنکه دختر ادامه دهد ،گفت: فروتن

 رو درآورديد خانم صلبت...يک کلمه شورش»

 سخن رو یبا شما حرف زد. هميشه رشته نميشود

 باريک کشونديد که نبايد کشيده بشه...من یجاها به

 شما شده يه معضل یچرا اين دوتا کتاب برا نميدونم

 خانم يداریمن برم...اصل" چرا واحدت رو با الينحل

 ی...من خسته شدم از اين ادا و اطوار بچگانه

 «...شما

 يگيدداريد پيش خودتون م یالينحل؟!چ معضل»

 من يگيدو م يکنيدچشمام نگاه م ی...داريد تواستاد

 لطفا دريغ نکنيد، بگيد همه يدونيددارم. اگه م مشکل

 داره که خودش هم یصلبت چه مشکل ينوربدونند آ

 «...نداره خبر

 کشيد و گفت: یآه فروتن

 خانم يهاتگير ه هبا اين جب یچکار کن ميخوای»

 یخودتون و من باز ی! اينقدر هم با آبروصلبت؟

 . خوب دانشجو حق داره، سوال کنه؟! تازه بهنکنيد

 هم نبايد بسنده کنه ؛ مگه امثال شما ، دکتر امجد اين
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 درنياوردند. یبا يک تلنگر کوچک از پا رو

 اين اذيت یبرا یدليل يتونه،زودرس نم تگیبازنشس

 باشه؟حاال هم انگار نوبت منه! نه، اشتباه آزارها

 یاگه جسمم هم بخواد کوتاه بياد اين روح آدم نکنيد

 چرا؟! به قول شما، روح يپرسيد؛نمياد. م کوتاه

 مثل فروتن که درد کشيده، یوتبار ينسلب آدمهای

 اروت باشه.يک معدن ب يتونه،شده ، خودش م تحقير

 !«يدونهوکجا منفجر بشه خدا م یبماند که ک حاال

 يچرخد،و م يچرخدو م يچرخدکلس م یتو نگاهش

 :ينشيندم ينورصورت متعجب آ یرو دوباره

 فحش و ريچار يتونهاصل"دانشجو حق داره تا م »

 امثال ما بکنه؛ اما، اينجا اين سوال پيش مياد که بار

 يشه؟م ینياريد چ يه روز شرط احتياط به جا اگه

 مسأله يکنه؟چيز آيا به خواست دانشجو تغيير م همه

 سر گذروندن خشم دانشجو نيست؛ مسأله ريشه از

 «.فکرش رو بکنيد یاز چيزيه که حت دارتر

 حرفهايش را بر زبان یکم وکاست يهيچفروتن، ب

 . خشمزدهيزدبرق م ی. چشمانش از شدت ناراحتراند

 گچ شده بود، زل زد. یکه به سفيد ينورصورت آ به
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 گلويش گيرکرده باشد ، به یتو یکه چيز یکس مثل

 ادامه داد: سختی

 از استاد یانتقام گير یخب، اين هم يک شيوه خيلی»

 ...«یقبل از هرگونه انتقام ی. ولهست

 ميان حرفش آمد. در آن لحظه چنان آينور

 که بايد حرف دلش را بزند.دلش آشوب ميانگاشت

 رنگش را در یر. چشمان تيلهاو ترسش بيشت بود

 فروتن آويخت و بريده و منقطع گفت: نگاه

 «...... من من»

 حرف دلش را يخواستبه چهرهاش دويد. م خون

 تپانچه به مغزش چسبيد. یکه غرور مثل لوله بگويد

 گفت: ینيمه جان یبا صدا فروتن

 «ی؟چ خب»

 خودش را در مردمک چشمان کشيده و ينورآ

 اولين بار اينگونه ی. برافروتن ديد خوشرنگ

 به صورت يک مرد زل زده بود. به آرواره خواستنی

 بهم فشردهاش! احساس گرما کلفهاش کرد. یلبها و

 بدنش باال یبه اين مرد نزديک بود، دما وقتی

 کولهاش را برداشت و به ی. در يک حرکت آنميرفت
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 از کلس بيرون رفت. نفسش تنگ شده و سرعت

 اره افتاده بود.قلبش به شم ضربان

 رنگ فراز رفت. با یبه طرف اتومبيل آلبالوي شتابان

 دست فرمان ماشين را گرفت وفشرد. آنقدر فشرد دو

 دست هايش به عرق نشست. باران نمنمک که

 ماشين را پايين کشيد و ريهاش را، ی. شيشهميباريد

 از سينهاش یهوا پر کرد. هوووم عميق یشرج از

 احساس آرامش یم و بازدمفرستاد. با هر د بيرون

 !ميکرد

 يک پولش کرد. یفروتن فکر کرد که چطور سکه به

 فروتن بود. آن چنان در یحواسش به حرفها تمام

 فرو رفته بود که سرعت ماشينها و رفت و خودش

 . سراپايش مثل يک تکهيديدآمد دانشجوها را هم نم

 سرد بود. آنچه ميان او و فروتن رخ داده بود، يخ،

 . در آن لحظه فکرش به طرف آرمانيدادم آزارش

 یبا يادآور یآرامش کند. ول يتوانستکه م رفت

 که با او از سر گذرانده بود، سرش را به کابوسی

 "نه" تکان داد. علمت

 که يکرداز فرمان ماشين جدا شد. احساس م دستش،
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 یهيچوقت فروتن را نخواهد ديد. مسئله ديگر

 در یانگار، چيز به باخت نداشت. یشباهت غرورش

 پر کردن آن ،دست به یشده باشد و برا یخال درونش

 . هميشه اينطور بود. به فروتن کهيزدم یناشيگر هر

 .يدادمنطق و استداللش را از دست م یقوه ميرسيد

 زده صورتش را با کف دستش پوشاند.خسته و شرم

 را یکشيد. به آينه ماشين خيره شد. دقايق یآه وامانده

 ل وهوا به سر آورد. چشمانش مثلحا درهمان

 .يانداختزيتون دم به دم آب م یکشيده ایه هدان

 یرنگش م یرا ديد که به طرف اتومبيل نقرها فروتن

 زد و به اين بت غرور خيره شد. به ی. لبخند تلخرود

 برجسته و صورت سبزه یزلفان سياه واستخوانها

 یلحظها یکه پريده رنگ و محزون بود. برا اش

 مهار ناپذير چهار ستون یحاطهاش کرد. خشما خشم

 را محصور خودش کرد. تنش

 زمزمه یعاريها یدر هم فرو رفت وبا صدا ابروانش

 :کرد

 «...بهش آسيب بزنم...اگه اگه»

 الستيک اتومبيل به طرفش کشيده شد. به بياختيار،
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 ، فروتن به کف زمين چسبيد.خون سر و ناگاه

 وا بلند شد وبه ه یرا پوشاند. هياهوي صورتش

 که دراز به یشلوغ شد. چشمش به سايها اطراف

 از زبانش یکلم يآنکهافتاده بود، دوخته شد. ب دراز

 زمين ولو یبيايد، در ماشين را باز کرد و رو بيرون

 .شد

 درگوشش نشست: صدايی

 «...دختر یمن توچکار کرد یمن...خدا خدای»

 ستگريه کند، نتوانست به هيچ وجه نتوان يخواستم

 کند. سرش را با دو کف دستش گرفت. چند گريه

 چکيد. ياشخون از بين قطره

 :يکشيدندازپشت پنجره کلس سرک م دانشجوها

 _بايد اخراج شه...

 چيز... يهمهب ی_لعنت

 :يغريدم ديگری

 _شورش را در آورده

 ...ی_ دکتر روان

 به حالش ... ی_وا

 زده؟ ی_معلوم نيست چ
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 _و...

 معيت انداخت و چون بادج یرا تو السا،خودش

 یجمعيت بيرون کشيد. صدا یرا از تو آينور

 گوشش نشست: یتو لرزانش

 «...چکار کردم ...من من»

 زير يکرد،از خشم که خفهاش م یالسا، با صداي

 را گرفت وگفت: شحصار

 سرش زخم برداشته، خدا را ینشده ، فقط کم چيزی»

 «.که به خير گذشت شکر

 با بغض ادامه داد: السا

 یکه اين بار بدجور يکنی! فکر نمیبهتر شد حاال»

 !«ی؟چ يکشتيش! اگه مينورآ یکرد خراب

 دست السا را کشيد: یبا حالت جنون آميز آينور

 «...ببينمش ...بايد بايد»

 السا حصار ی. از هول جان خودش را تويلرزيدم بدنش

 ی. صورتش غرق خون بود. السا با دستپاچگانداخت

 سردش او را به وحشت انداخت. ش گرفت. بدنحصار در

 افتاده، یمثل آن که تازه يادش آمده که چه اتفاق بعد

 زد: فرياد
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 «......کمککمک»

 را از ينورآ يجانبدن ب ی،که دست يزدداشت فرياد م

 که دورش حلقه شده یبه دست ينوربلند کرد. آ زمين

 ،چنگ زد. بود

 یپيراهن ياسمن یخون رد انداخته بود رو ایه هقطر

 یناموزون و حرکت ناآرام سينه ی...نفسهارمانآ

 را در رگهايش به جريان انداخت. یحس تلخ آينور،

 سردش را بوسيد. یبه حضور السا، پيشان بيتوجه

 بيمارستان مثل هميشه شلوغ و پر رفت و آمد، بود.

 بيمارستان پيچيد: ینگران آرمان در راهرو صدای

 که داره ديبينياين خراب شده نيست...نم یتو کسی»

 ...«يشهم تلف

 یواقعا نگران کننده بود. پرستار ينور،تن آ سرمای

 چه»:را به آرمان رساند و با تشر گفت خودش

 آقا...بيمارستان رو گذاشتيد خبرتونه

 ...انگار نه انگار که اينجا مريضروسرتون

 !«خوابيده

 انداخت و گفت: ينوربه آ ینگاه بعد

 ..مراعات حال بقيه روتا دکتر بياد.۱۰۸اتاق   ببريد»
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 «.بکنيد هم

 تخت یرا به کمک السا رو ينور. آيزدنفس م نفس

 گردنش کشيد. يک چشمش یو پتو را تا باال گذاشت

 .ينوردرب اتاق بود و يک چشمش به آ به

 را فقط ينور. آيکردرا داشت تجربه م یحال عجيب

 . به اجبار پدرش از تهران بهيشناختماه م هشت

 تميز و پاک، یه قول حاج مطيب هواآمد تا ب اينجا

 یحرف گوش کن یکند. آرمان هر چند بچه آدمش

 اين بار به حرف حاج مطيب گوش کرد. نبود؛ولی

 روز ورود به دانشگاه را هيچوقت فراموش اولين

 ی. خواست سر به سر اين دختر که به تنهاينکرد

 ینشسته بود، بگذارد. كنارش رو یصندل روی

 بوسيد. يمهابارا ب شگونهانشست و صندلی

 را تا عمق وجودش حس کرد، ينورنگاه آ نگرانی

 گفت: وقتی

 «!سخته یخيل ی!کنار اومدن با تنهايی؟تنهاي خيلی»

 نسبت به اين يپاسخفکرش هزار تا حرف ب توی

 چرخيد؛ اما در نهايت دختر ، دست او را گرفت دختر

 فقط يک جمله گفت: و
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 ...«نهيکخلء آدما رو زود پر م تنهايی»

 و فقط خدا ميداند وقتي اين حرف را زد ، آرمان چه

 پيدا کرد. چقدر احتياج داشت تا يكي به او حالی

 بترسد. الزم یالزم نيست، الزم نيست از چيز بگويد؛

 نصيحتش کند، الزم نيست که دلش را یکس نيست

 تمام اين حرفها را به ينورکنند.در آن لحظه آ خالی

 گفته بود. آرمان

 بار بود که يک غريبه اينقدر تا اين حدعميق، ناولي

 . قسم خورد، دل بهيکردآشنا به ذهنش تلقين م حسی

 غمگينش رااز نو یاين دختر زيبا بدهد و زندگ دل

 .بسازد

 به پنجره خورد. آن روز هم باران نگاهش

 یدرشتش به شيشه یاه ههم دان ی.گهگاهميباريد

 .يخوردم پنجره

 سه بيرون آمد:السا از آن خل یصدا با

 «.اقا فراز شما رو ببينه يخوامبهتره شما بريد.نم»

 شبانه ، ینگفت. چون سر آن مهمان یچيز آرمان

 انداخت ينوربه آ یبا او سر سنگين بود.نگاه هنوز

 گفت: یبه آرام و
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 هوش که اومد بهم زنگ بزن! يادت نره که بهم به»

 ...«یبزن زنگ

 یرو يجان،ب یتا خود صبح، مثل يک مرده اينور

 به ی. وقتيشدافتاده و ذرهذره جان به سر م تخت

 گفت: یآمد، السا به آرام هوش

 بديم، از اينجا که یرو شکر دختر! بايد قربون خدا»

 امامزاده! نگران يريماومديم ؛ يکراست م بيرون

 هم نباش،حالش خوب خوبه...خدا اون رو فروتن

 «.از تو دوست داشته بيشتر

 داد:مليمت ادامه  با

 هيچ وقت يکرد،دکترش گفت که اگه تصادف نم تازه»

 . خود فروتن هميشدندسرش باخبر نم یترکش تو از

 یاز اين ترکش تعجب کرده بوده...انگار خدا باز

 !«ينوربا شما دو تا آغاز کرده آ عجيبی

 نداشت. به زور خودش را یالسا توجه یحرفها به

 تخت جابه جا کرد.خشم زده ناليد: روی

 يتونهنم یکه حت ی، آدم رذل يامآدم رذل من»

 رو کنترل کنه! اين مقابله به مثل کردن، شد احساسش

 دور يشهشکسته...دست شکسته رو هم کهنم دست
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 «.السا انداخت

 با مليمت گفت: السا

 !اينينور؟هست آ یبه مثل، ديگه چه صيغها مقابله»

 ...«يکنهداره ديونم م اصطلحاتت

 یکه فروتن بستر یتا به اتاقتخت بلند شد  یرو از

 تخت نشاند: یبرود. السا، با زور او را رو بود،

 «کجا؟»

 گريه کند.با بغض گفت: يخواستدلش م

 ببينمش السا...بايد با چشم خودم ببينم که حالش بايد»

 !ی؟چ يشدمنکرده مرتکب جنايت م ی! اگه خدايخوبه

 "من چرا اينطور شدم؟ نکنه، تسخير شدماصل

 !«السا

 ش گرفت وگفت:حصاردر لساا

 ...ينوررو خدا اين چرنديات رو بس کن آ تو»

 مسخير ديگه چيه؟! تو هم با اين خرافات تسخير

 «... دختر

 !«یفروتن خوب نشه چ اگه»

 در نمايان شد. هرچه یاين لحظه فراز، در آستانه در

 کرد که لحنش آرام باشد،نتوانست. صدايش پر سعی
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 خشم بود: از

 آفرين! آفرين به ی،رخودت رو کردکا باالخره»

 شنيدم باورم نشد که خواهر من، دست ی! وقتحماقتت

 !چرای؟زده. خوب چرا لفتش داد یچنين حماقت به

 !«نکشتيش؟

 یاوج گرفت. آشکارا جا خورد از صدا یکم صدايش

 خودش نياورد: یبه رو یفراز! ول بلند

 ی...آباجیمارا نگران کرد یاحمق...همه دخترهی»

 بدونه...يه یهم چيز يخوام...نميدونهنم چيزی

 راست و ريست کردم که نگرانت نباشه ...از طورايی

 یخونه يريميکراست م یاينجا که مرخص شد

 ...خاتون هم انگار امروز حالش بد بوده وفرانک

 «...بهش سرم وصل کرده بهرنگ

 را چند بار محکم بوسيد وگفت: پيشانياش آينور،

 بود. اصل قرار نبود یش آنفراز! اين واکن ببخش»

 «...بيفته یاتفاق چنين

 درب اتاق ايستاده بود، یديدن فروتن که در آستانه با

 نيمه تمام ماند. با ديدن اين مرد انگار تمام حرفش

 آن يک عذاب وجدان یآب شد و جا دلواپسيهايش



 

  150                        

 قند مکرر  

 ی. چشمانش را از فروتن دزديد و به گوشهانشست

 زد. زل

 زد و گفت: یتن به اجبار لبخندهم با ديدن فرو السا

 استاد هم حالش خوبه...حاال باورت شد...خدا رو »

 «...که بخير گذشت شکر

 مرتب یسياهش که با القيد یموها یرو یفراز دست

 بود، کشيد و گفت: شده

 داده یبعد وقت جراح یهفته یدکتر ابهر برا »

 ...«اهورا

 کلنگفت. السا هم  یسرش پايين افتاد و چيز آينور

 که در قلبش ريشه یبه فراز بود. به عشق حواسش

 و در چشمانش کامل به بار نشسته بود. زده

 زد وگفت: یلبخند فروتن

 «.اين رفيق هم پيداش شد یرو شکر که جا خدا»

 ريز ترکش بود یفروتن از"رفيق"همان براده منظور

 که يدانستلبخند بر لب هر دو آورد. فراز م که

 یسوريه بوده. از آن مدافعان حرمدر  یده سال فروتن

 . اين براده هم يادگاريکردندو نشان خدمت م ينامب که

 که فروتن نه تنها يدانستم یساليان بود. حت آن
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 دارد؛ بلکه فارغ یزبان و ادبيات فارس دکترای

 از دانشگاه یفيزيک هستها یدکترا التحصيل

 را یهم بوده. فقط به خاطر دل خودش مدت هامبورگ

 آورده تا به اصطلح با آن به آرامش یدبيات روا به

 .برسد

 گفت: یالسا به آرام

 شما بايد مراقب خودتون باشيد. راستش استاد»

 یبرخلف ظاهر خشک و بدعنقش، خيل آينور

 و دلسوزم هست. آزارش به يه مورچه هم مهربون

 اين اواخر، يه خرده بدعنق وکم حوصله یول نرسيده؛

 خودم خواستم که پوستش رووقتها هم  ی. بعضشده

 «...بکنم قلفتی

 السا، بر کنج لب یکه با حرفها یبه لبخند آينور

 یبه آدمها يتوجهنشست ، دلش آرام گرفت. ب فروتن

 عميق یبلند شد و به طرف پنجره رفت. آه اطرافش

 بود وگاه یو به بيرون خيره شد. هوا گاه، باران کشيد

 زير يک دست روشن محوطه، ی. چمنهاآفتابی

 آفتاب وباران براق شده بودند. یخيره کننده درخشش

 «!خوب بزن ی،صبرم رو محک بزن ميخوای»
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 فروتن بود. برگشت و چشم درچشمش شد. نه صدای

 بود و نه فراز...چهار ستون تنش لرزيد. اختيار السا

 دست و پايش را نداشت. هر بار به اين مرد نگاه

 ته بود.شيرين بر سر دلش نشس یبود، حس کرده

 سبزه و جذاب فروتن به یچهره ینفهم بفهمی،

 شود، یکه بخواهد يک هفته بعد جراح بيماری

 . اصل"اين چند ساعت استراحت ، خلق ونداشت

 را تغيير داده بود. خويش

 تخت گذاشته یرا که السا رو یرنگ یزرشک مانتوی

 بيمارستان را از تنش یبرداشت. لباس صورت بود؛

 مقابل نگاه فروتن که حاال نقش هم در درآورد؛آن

 بود. زمين

 از یکه چهرهاش جان گرفته بود، با ته موج یحال در

 گفت: شادی

 شما رو محک بزنم. شما هر لحظه يه يتونمنم من»

 «.هستين استاد یديگها جور

 کردهاش کشيد و یباندپيچ یپيشان یرو یدست فروتن

 گفت: یآرام به

 رو یعنان کس شيطان هميشه از آدما جلوتر هست.»
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 براش مهم بوده که يکنه،حتماابليس مهارش م که

 «...ببره و از کجا سر در بياره کجا

 فروتن حالش خوب است. حالش خوب يديداينکه م از

 گرفت. مقابلش ايستاد. با یو دلش آرامش عجيب بود

 آن جشمان نجيب وزيبا ، غم عالم در دلش تماشای

 :نشست

 بد اومد...بس که یبدجوررو بد اشتباه کردم.  اينجا»

 یشيطانه مثل خودم بود... بس که بلد نبودم دلبر اون

 ... بس که مثل يه دختر احمق گير دادم به تو !کنم

 یکابوس ببين يذارهاين آدم نم يگفتخوشم م خيال

 «... يتونهآرومت کنه ...م يتونه! اين آدم مآينور

 شرم را کنار گذاشت.آن يک قدم فاصله یپرده آينور

 ستبر فروتن. یبرداشت و تخت چسبيد به سينه را

 تپش قلبش را ی،نفس فروتن مثل نسيم دل انگيز هرم

 شماره انداخت. به

 ، شرم زده گفت: فروتن

 «.خانم صلبت يشممن متوجه منظورتون نم »

 زد. یخم کرد و لبخند شيرين یسرش را کم آينور

 فروتن به سرعت خودش را کنار ی!ول
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 .کشيد

 از اتاق بيرون برود، دوباره نفس به نفسشآنکه  قبل

 :يزددر چشمانش موج م ی. شيطنت عجيبايستاد

 مثل شما با يه زن زيبا چطور یمرداي راستی»

 .اصل" اونا دل دارن!اگه سراغش رورفتارميکنند

 «فروتن. یحتما بهم معرفيش کن استاد اهورا داشتی،

 یدو پهلو یگيج و سر در گم از حرفها فروتن

 قدم عقب برداشت؛ قبل از آنکه، دست ،چندآينور

 ته ريشش را لمس کند. آينور،

 دل فروتن را یيک جورهاي ينورآ یزيبا لبخند

 :لرزاند

 ظاهرشون قضاوت کرد یاز رو يشهرو نم آدمها»

 قلبم نبود. ی! اين اتفاق به هيچ وجه خواستهاستاد

 بودم. اصل انگار یيه وضعيت خاص ديگها یتو منم

 ا عنان فکرم به دست شيطان بود و جبر وقول شم به

 «...هم دست اون اختيار

 غرق صحبت با فروتن بود که نگاهش افتاد به يک

 ورود به اتاق یکه برا یسراپا مشک یچادر دختر

 . حرکات موزونش در زير چادر، نرميکردم درنگ
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 احساسش خراش کشيد و افتاد ی،نت به نت رو نرم

 ا فروتن حسش کردهکه تازه ب یآن لحظه شاد روی

 . ناخود آگاه با خودش گفت که شايد عمق اينبود

 و ينورآ یبرا یآنقدر درخشان باشد که جاي سياهی

 نباشد. يهايشافکن پرتو

 ضربه زدن به درب اتاق بيرون یدختر که برا دست

 بود با ديدن فروتن ، دوباره زير چادر سياه آمده

 گم شد: براقش

 !تا شنيدم خودم رو فورای؟دکتر گفتند اينجاي سلم»

 شده...تو هم ی. البته به حاج خانم نگفتم چرسوندم

 نگو! امروز دوباره قلبش گرفت. نگران چيزی

 نبود،رفع شد. االنم مامان پيش حاج ی...چيزنباش

 «.هست خانم

 یباال آمد و در چشمان زاغ دختر چادر ينورآ نگاه

 . شستش خبردار شد که اين دختر بايد هماننشست

 جيبه باشد. مثل اسمش نجيب و با وقار بود. پوستن

 عين برف، سفيد بود. لب کوچک و سرخ صورتش

 برانگيزش مثل ياقوت در چارچوب چهرهاش وسوسه

 يگفت؛م يديد؛حتما. اگر السا، نجيبه را مميدرخشيد
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 !ينور؟آ یهلوي چه

 از حرفهايش را نه شنيد و یچيز يزد،حرف م وقتی

 بود که یه اين قرص قمرفهميد. تمام حواسش ب نه

 قاب سياه چادر، نگاه مغرور فروتن را به سمت در

 کشيده بود. خود

 یگرم و مهربان فروتن در چشمان زاغگونه نگاه

 دور ينور،نبود که از نگاه غمگين آ یچيز نجيبه

 ياشبلوط یموها ياختيارب ی،لحظها ی.فقط برابماند

 درکه امروز با فروتن  یزير شال فرو داد. حس را

 یمثل تمام حسها يتوانستگذاشته بود،م ميان

 یبدرخشد. پلکهايش، لحظها یبه خوش ديگرش

 هم افتاد. روی

 زد و به طرف یفقط لبخند کوتاه ينورنجيبه با ديدن آ

 رفت. فروتن

 !دکتر ابهری؟اينجا چکار دار ی،اتاقت باش یتو بايد»

 چيز رو واسم تعريف کرد...خدا رو شکر که زود همه

 اته هشده...حاال ديگه دليل سردرد و سرگيج متوجه

 «.نيست يحکمتهم فهميديم. هيچ کار خدا ب رو

 بعد یبا ديدن نجيبه از همان ابتدا جا خورد. ول فروتن
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 گفت: یرنگ مهر به خود گرفت و به آرام نگاهش

 یبياي ی،خوبم. الزم نبود ، از اون سر دنيا پاش من»

 ...«اينجا

 گفت: یبه آرام نجيبه

 چه حرفيه اَهورا...مگه ما به غير از همديگه ناي»

 «...رو هم داريم کسی

 نگاهش بين نجيبه و فروتن در حال رفت و آمد آينور

 یبرا ی. چنان در رفتار آن دو غرق بود که جايبود

 یغير نديد. قبل از آنکه اتاق را ترک کند با صدا

 خشکش زد: فروتن

 «دارم.  یبعد روز شنبه جراح هفته»

 با حيرت به طرفش چرخيد. نگاه نجيبه هم پر آينور

 در هوا زد که منظور فروتن ينوربود. آ یدلخور از

 گشاد شده رو به فروتن یچه؟!نجيبه با چشمها يعنی

 :گفت

 «اَهورا... یقرار اينجا عمل ش مگه»

 با سر پاسخش را داد. فروتن

 لرزه بر تن فروتن یلحظها ینجيبه برا صدای

 :انداخت
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 همون دختره هست که چوب حراج زده اين فروتن»

 «...آبروت به

 که نجيبه گفت و یاز جملها يزندخشکش م آينور،

 طرفش و درست مقابل يگردد. برميگفتنم کاش

 :يايستدنجيبه م صورت

 «!خانم؟ يگيدم یچوب حراج!متوجه هستيد چ»

 بر فروتن انداخت وگفت: ینگاه مهرآميز نجيبه

 «اَهورا. یبگ یچيز نميخوای»

 طرفش رفت و آن چند قدم فاصله را پر کرد: هب

 ی!بگو از دست اين دختر روانی؟سکوت کرد چرا»

 اهورا؟!بگو که علت بيشتر سردردهاش، یکشيد چی

 ...«اونه

 بهتزده به نجيبه خيره ماند. اصل دوست آينور

 باز هم یکه ديگر در آن اتاق باشد. ول نداشت

 یتگيرهدس یکند. يک دستش، رو یخوددار نتوانست

 کمد یاتاق خشکيد. با دست ديگر، کيفش که رو درب

 سفيد جا مانده بود، برداشت. نفسش را حبس آهنی

 بغضش را نشان ندهد، يخواستکه م ی. در حالکرد

 به فروتن گفت: پشت



 

  159                        

 قند مکرر  

 یمن پيش استاد، اين طور یواقع یپس چهره»

 ...من...در ذهن و فکر شما...فقط...يکهست

 !«روانيام

 بر زبان آورد. به یريده کلمات را به سختاين ب آينور

 در امتداد تار و پود وجودش ، ینفس کشيد حت سختی

 یپلکها یاز ورا یسراپا چشم شده بود؛ حت که

 !بستهاش

 زد: ینجيبه لبخند

 که اهورا از دستت یعزيزم...اون همه عذاب خب»

 «...وهللا از داعش نکشيده کشيده

 ت داد و ادامهبا سکوت فروتن به خودش جرأ نجيبه

 :داد

 به ینادان یتو ندونسته يا شايد بگم از رو ميدونی»

 که یآدماي يدونی. تو هيچ میفروتن نشست قضاوت

 فقط دنبال يه جو يکنند،م یزندگ یگمنام توی

 خانم ی...تو ،اين آرامش رو ازش گرفتآرامشاند

 ...«صلبت

 نپاييد که یسنگين برفضا سايه انداخت. دير سكوتی

 سكوت حاكم را شكست و با کنايه گفت: یبا آه آينور
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 نگران کننده شده ی"اين اوضاع براتون، خيلحتما»

 اينطور شما رو سراسيمه به اينجا کشونده و که

 «...رو به هم ريخته فکرتون

 یتو یيک لحظه از خودش ، بدش آمد. بعد يک سوال

 جرقه زد و مثل گوگرد سر کبريت، کشيده شد ذهنش

 را آتش زد. حتما عاشق فروتن بود. قلبش و آن روی

 سوخته یدر برابر اين حريف قدر ، فقط يک مهره او

 .يگنجيدکه شايد اصل در خيال فروتن هم نم بود

 ، بلفاصله ادامه داد: یاز يک مکث کوتاه بعد

 مثل من یبا آدم روان ی"استاد چه صنماصل»

 خانم...حتما منظور استاد چيز ی...اشتباه گرفتداره

 داشتيد. وگرنه یبوده که شما فهم ضعيف گهایدي

 نيست که پشت دانشجوش بد و یفروتن آدم استاد

 بگه و بعد هم چند لقب پشت بندش اضافه بيراه

 ...«کنه

 سرخ فروتن عميق شد. بعد از یبه چهره آينور،

 کوتاه، نگاه توقع آميزش را بر چشمان متحير مکثی

 دوخت و دوباره ادامه داد: نجيبه

 عاشق یان حتما"از دستت در رفته خواهر! آدمازم »
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 احمق نيستند. شايد تو هم ی. وليکننداشتباه م خيلی

 نگاه یو به چشم رقيب به اين روان یفروتن عاشق

 ...نه خواهر من عاشق فروتن نيستم. استاد رايکنیم

 !«ی؟به عشق يه روان چه

 که تمام مدت ساکت بود، چشمش باال آمد و در فروتن

 نشست. ينورشمگين آخ نگاه

 «...فقط عاشق يه نفره اونم من آينور»

 ینشست. با صدا ينورعجيب در چشمان آ ترسی

 تيپ زده بود، یهاليوود یکه مثل بازيگرها آرمان

 !يکرد؟در چشمانش تپيد. آرمان، اينجا چکار م قلبش

 بم آرمان، پاسخ داده شد: یبود که با صدا سوالی

 تر؟! پشتم شکست تاتو دخ یچرا اين قدر سنگين »

 «ماشين، ديسک کمر گرفتم یکردم آوردمت تو کولت

 کش یبا لحن طنزآلود آرمان، لبش با لبخند آينور

 و زود هم جمع شد: آمد

 «!اينجا؟ یگفته بيا کی»

 خانم...بعد که ديدم بحثتون ينورخودم آ یاجازه با»

 شده؛ گفتم منم باشم که مباد استاد، رو دل داغ

 عشق چند تا چند تا یديگه...وقت هيزاد...آدمکنه
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 ... قربونيشهسراغش بياد...اشتهاش هم تحريک م

 ...«يشهکرمش خشک م يرسهبرم به ما که م خدا

 گفت: یسرش را پايين انداخت و به آرام نجيبه

 «.خانم داريد ينورشما دل در گرو آ انگار»

 دوخت ينوربه آ ياختياررا ب ياشنگاه عاص فروتن

 ت. قبل از آنکه بيرون برود، فقطبه طرف در رف و

 لحظه کنارش ايستاد. چند

 پشت سرش اتاق را ترک کرد. یهم با پوزخند نجيبه

 به صورت خوش نقش و نگار آرمان خيره آينور

 . يک طور خاص! حسش را نسبت به اوشد

 . بارها با خودش فكر كرد چه حالي داردنميدانست

 . آرماندارد ینسبت به کس یکه حس ناشناختها آدمی

 برايش آشنا بود و نه غريبه. اما خط نگاهش نه

 بود که انگار دوست نداشت او را از دست طوری

 .بدهد

 هم همين نگاه و حس را داشت و از صميم آرمان

 یرا دوست داشت. آدم عجيبي بود. وقت ينورآ قلب،

 برايش رقم یخاطرات عجيب يزد؛به او زل م آينور

 . چند بار بهيشدارج مو تپش قلبش از کنترل خ ميزد
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 همين تپشها، به دکتر رفته بود و هربار هم خاطر

 بودند که قلبش بيمار است و يا شايد نياز به گفته

 داشته باشد. باطری

 داشت ، فكر ميكرد که چقدر فرق هست بين ينورآ

 آرمان یو آرمان، يك مرتبه، دلش برا فروتن

 در و اما يکرد. پيش آرمان هيجان را تجربه مسوخت

 فروتن دنبال آرامش بود. اين را در همان وقت کنار

 ماشين فروتن فهميده بود. توی

 اين آدم هم شيرين بود و هم با ديدن یبرا دلتنگي

 .يبستدر ذهنش نقش م یخاطرات عجيب آرمان

 به فروتن و نجيبه هم فکر کرد كه االن یلحظها برای

 ی!يعني االن با نجيبه تنهاست؟ يا رويکنند؟م چکار

 يا يکند؟هيچ فکر م ينوردراز کشيده و به آ تختش

 شايد هم مشغول خواندن يزند؟با نجيبه حرف م دارد

 سر وقت... نماز

 دنياي فروتن دور بود از ذهنش. دلش براي چقدر

 هم ميسوخت که هنوز اميد داشت بتواند اين خودش

 جذاب چهل ساله را از آن خودش کند. مرد

 غصه يکرده،م یوس زندگاين سالها که با کاب تمام
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 . غصه خورد که يک آدم اين همه سال چطور باخورد

 کابوسها زندگي كرده. واآلن که تصميم دارد ، اين

 ه هدر مقابلش جب یديگر یزندگي كند؛ اما تقدير طور

 است. گرفته

 اولين فرصت به آرمان بگويد او را یگرفت تو تصميم

 باور . هرچند ته دلش آن رايبينديک دوست م مثل

 .نميکرد

 در یآرمان ،سر چرخاند. نگاهش حت ینگاه خيره با

 ینگاه عصب یو خاص بود. ول یهم وحش سکوت

 هزار برابر بيشتر از نگاه آرمان، برايش فروتن

 فروتن یعصبان یصدا یداشت. نياز داشت حت جذابيت

 بشنود. او حرف بزند و فروتن برايش منطق و را

 شود و فروتن، سپر یرديف کند. او عصبان استدالل

 و اين جنگ را با خودش و او تمام کند... بندازد

 را در سکوت تجربه کرد و با خودش یهيستريک خنده

 ! اصل چهيکند؟كرد که فروتن حاال چه فکر م فكر

 دارد نسبت به او ...آيا اينهمه که او برايش حسي

 درقلبش دارد يا نه؟!فکر کرد یاست ، او هم نقش مهم

 آرمان یو فکر کرد که سراخر با صداو فکر کرد
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 به اتاق برگشت: ذهنش

 آرمان رو دوست یکه يک زمان یکرد فراموش»

 یتغيير نکرده، فقط کم ی. االنم چيزينورآ داشتی

 تو جا به جا شده. اون هم زمان درستش احساس

 ...«ميکنه

 آرمان؟!من اصل يگیم یواسه خودت چ داری»

 داشته باشم. چرا هم بهت ینداشتم که احساس دوستت

 من... چطور بهت بگم یزندگ یرو یبختک افتاد مثل

 که یاون اتفاق فقط يه اشتباه محض بود. يه اشتباه ،

 که افتاد. هنوز هم کابوس اون شب با يافتادم نبايد

 «...ياومد! اگه استاد نممنه

 اينجا که رسيد، سکوت کرد.آشکار بود که آرمان به

 یتداع یاست؛ اما برا جا خورده ينورآ یحرفها از

 اين یاتفاق خوشحال هم بود. مدتها از رو آن

 اميدوار ينورو نسبت به احساس آ يگذشتم احساس

 . طنين احساسش بر سر زبانش ريخت:بود

 ...اين عشق من، مال امروزينورمن عاشق توام آ»

 وقتا پيش من عاشقت یديروز نيست؛ انگار از خيل و

 ينورآ يفهمی..م. من ديوانهوار عاشقتم.بودم
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 !«صلبت

 در یدستش را به طرف دستگيره يدرنگب آينور،

 و قبل از آنکه از اتاق بيرون برود؛ سينه به سينه برد

 شد. فروتن

 بيمارستان در گوشش یالسا هم از راهرو صدای

 عقب کشيد. نگاهش بين ی.خودش را کمنشست

 گفت: یو آرمان چرخيد و بعد به آرام فروتن

 «...ما متنفرمش یاز هر دو »

 يهيچکه پايش به خانه فرانک خانم رسيد، ب یوقت از

 نشست و به فکر فرو یراحت ی،رویوحديث حرف

 و صديقه خاتون با چشم و ابرو، ی. چند بار آباجرفت

 پرسيدند که چه شده؟! فراز یو اشاره از فراز م ايما

 یکرده و در جواب فقط لبخند زد که يعن یشانه خال هم

 که فرانک خانم حالش یزمان یيست.حتن یمهم چيز

 پرسيد، سرش يک ميليمتر هم باال نيامد. را

 را که با پودر گل یزعفران یسمنو و حلوا ظرف

 یدارچين وخلل بادام تزيين شده بود؛ رو محمدی،

 گذاشت وگفت: ميز

 خدا حفظش کنه اين آقا محمد جواد رو! خودش»
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 فاون سمنوها رو کشيد. تا نص یپخش همه زحمت

 «.هم بيدار بود که مبادا سمنو ته بگيره شب

 به زحمت یريز نقش بود که حتّ  یخانم زن فرانک

 تشخيص داد که پنجاه سالش يا شايد هم ميشد،

 شايد به خاطر یباشد. به قول آباج بيشتر

 ريزش بود که او را کمتر از سن استخوانبندی

 مطمئن بود که پانزده ی. آباجيدادنشانم واقعياش

 یا بيشتر از او بزرگتر است. يک ته لهجهي سال

 هم ميان کلمش بود. یخاص اصفهانی

 گفت: ينوربا مليمت رو به آ آباجی

 ديروز تا حاال دلم هزار راه رفت. نه تو ونه فراز از»

 کدومتون زحمت يه زنگ رو هم نکشيديد. به هيچ

 قديما،اذان گفته يا نگفته ، هرجا که بوديم، وهللا

 اآلن يه چشمم یول يرسونديم؛خونه م رو به خودمون

 چشمم به تلفن که آيا زنگ بخوره یدره و اون يک به

 «!نه؟ يا

 خودش را جمع وجور یکم یآباج یبا صدا ينور،آ

 افتاد یزعفران ی. نگاهش به بشقاب سمنو و حلواکرد

 ميز قرار گرفته بود. یو چه وقت رو یک که
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 ذاشت وبشقاب گ یرا تو یزعفران یاز حلوا تّکهای

 :گفت

 هم یخانم...هرچ ینيست آباج ینگران یبرا چيزی»

 «.باشه پيش شماست اگه

 سوز سنگين یاين کلمات را برزبان آورد؛ول آينور

 چند لحظه قلبش یفرو رفت. فقط برا یتا قلب آباج آن

 صورتش یو ول کرد. آشفته ،کف دستش رارو گرفت

 جا به جا کرد. یراحت یخودش را رو یو کم کشيد

 پر از سمنو را یکوچک چين یخانم يک کاسه رانکف

 کنار دست فراز گذاشت و گفت: یميز عسل روی

 درد نکنه پسرم...نسخه خاتون رو گذاشتم دستت»

 «...پيشخوان آشپزخانه روی

 زينب و محمد جواد ، یحرفش تمام نشده بود که صدا

 که یطور یخانم را به حياط کشاند. آباج فرانک

 گفت: ينورد ، رو به آخاتون نشنو صديقه

 رعايت کن دخترم...اين آقا محمد جواد آدم کمی»

 نکرده احساس ینکن که خداي یهست. کار مقيدی

 «...کنه یيا دلخور ناراحتی

 بگويد، بلند یچيز يآنکهزد و ب یلبخند تلخ آينور



 

  169                        

 قند مکرر  

 و به طرف پنجره رفت. محمد جواد يک مرد کت شد

 ب و آقا محمدبسيار خوش تيپ بود. البته زين شلواری

 در کنار هم مثل فيل و فنجان بودند. زينب هم جواد

 جذاب بود. صورت یفرانک خانم ريز نقش ول مثل

 تنها بخش ی،قلوها یزينب با آن لبان گوشت برنزهی

 صورتش بود. جذاب

 ديدنش از پشت پنجره دست تکان داد و بلفاصله با

 در گوش محمد جواد گفت که او هم خنديد. چيزی

 «!عروسيت آماده شده يا نه مادر؟ سلبا»

 محمد جواد یفرانک خانم بود که داشت پابه پا یصدا

 .يشدم داخل

 یافتاد گردن خود آقا محمدجواد. عصر زحمتش»

 .«ميگيره

 یپا تند کرد و خودش را تو ينوربه سمت آ زينب

 پرت کرد و گفت: شحصار

 و نه یواسه مراسم اومد ی،نهتو؟ اصل نيست کجايی»

 «.مامان فرانک ینذر واسه

 در صورت اين دختر خونگرم و با محبت باال نگاهش

 حرف یوقت ی حراف بود؛ ول ّ یپايين شد. هر چند کم و
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 رگبار کلمش مثل عسل، حلوت داشت. ميزد،

 چرخ خورد و چرخ ينورپوشش آ یزينب رو نگاه

 دوباره در نگاهش نشست و گفت: خورد؛

 انک گفتمهميشه خوش پوش! به مامان فر مثل»

 انتخاب لباس، با سليقه یتو ينور،مثل آ ی...هيچکها

 خودت لباس عروسيم رو یگفتم بيا ی.حتنيست

 .دختر چند بار بهت زنگیکه جواب نداد یانتخاب کن

 .«زدم

 آقا محمد جواد که سلم کوتاهش به یبا صدا آينور

 به گوشش رسيد، نگاهش باال آمد. محمد جواد سختی

 آن کت و شلوار شق و رق،هيکل بود. در  خوش

 مدام ی. چون هيرسيدهم راحت به نظر نم چندان

 تا يداند. خدا ميکشيدآستينش را باال و پايين م پرهی

 یدست فراز نشست ،چه حال حصارکه رفت و  وقتی

 .داشت

 یخيره شد و به آرام ينورآ یبه دست خشکيده زينب

 :پرسيد

 «شازده عشق ما چطوره؟ اين»

 خنديد: آينور
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 «.شيرين بياد، که اومده یبايد به دهان بز فعل»

 و یمذهب یآقا محمد جواد خيل خونوادهی»

 يهایتهران یرو همه ی.حاج رحيم تهراناصيلند

 .«يشناسندم اصيل

 کلمش شد: یچاشن یبعد طنز

 سه تا برادر کوچکتر از خودشم هم داره راستی»

 «.اشارهش رو بهم بده فقط

 شد: يلحنشچاشن لبخندی

 و با یاين خونواده، مرد مذهب یت بخواد تودل تا»

 هست. از رفتار محمد جواد هم ناراحت کماالت

 دست ی. رويشه.با زن جماعت همکلم نمنشيها

 با نامحرم اينقدر حساسه که نگو.از اين جور دادن

 .«يياداصل"خوشش نم چيزا

 زخم یو ندانسته، انگار نمک رو يزدحرف م زينب

 ش گرفت. البد فروتن هم. قلبش آتيپاشيدم آينور

 با خود يديدا مه همحمدجواد بود. البد او هم فاصل مثل

 ...ينورآ و

 فرستاده؛ یمحمد جواد، خورشت قيمه نذر مامان»

 محمد جواد هم اهل کافه، مافه نيست که؟! بهش اين
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 بخوريم که دلم یبريم يه قهوه يا يه کيک شکلت گفتم

 نب گرسنه...به مامانش زنگ زده که زييرهم ضعف

 ...به ده دقيقه نرسيده، داداش کوچکش،يه قابلمهاست

 بود مامان یآورده دم درب خونه! البته چون نذر غذا

 «!نگفت ها یچيز فرانک

 به گلويش چنگ انداخت و نفسش، سخت باال و بغض

 رفت. تمام حواسش پيش فروتن بود. پايين

 زينب به خودش آمد: یصدا با

 من از سر ظهر دل دردتو برو ميز رو بچين.  نه»

 استراحت یبرم اتاق خاتون تا کم يخوام. االنم مداشتم

 .«کنم

 «...ينورهست آ ی!نذريخوری؟نم»

 جيبش لغزيد و به زمزمه یتو یگوش یرو دستش

 :گفت

 «!زينب جان...نوش جان نه»

 صديقه خاتون در سالن همکف بود. حمام و اتاق

 تخت یهم داشت. خودش را انداخت رو دستشويی

 و به سقف سفيدش زل زد. به يک لحظه خاتون

 را از جيبش بيرون کشيد و انگشتش، یگوش نرسيده،
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 اسم فروتن نشست. چند بار اسمش را با یرو مردد

 لمس کرد. بارها در عالم خواب يا رويا، انگشت

 یرا در کنار فروتن ديده بود و بارها هم سايه خودش

 بود. قلبش را پر از رعب و وحشت کرده سياهی،

 هم تا صبح در خودش کنجه شده و مثل بيد بارها

 .ميلرزيد

 حرف یمکث کرد، اصل" رو یاسم فروتن کم روی

 با او را نداشت. به ويژه اينکه گفته بود که چقدر زدن

 از او نفرت دارد. بين قلب و عقلش درگير بود. بدون

 فروتن را گرفت. یعقل، شماره فرمان

 قلبش یمش در سيمهانر یبوق دوم نرسيده صدا به

 .پيچيد

 «!بفرماييد سلم»

 اشک به چشمش فشار آورد.زبان در کامش نيش

 در آن لحظه، به ذهنش ی. هيج کلمه و حرفنچرخيد

 .نرسيد

 «!صلبت؟ يزنيد؟خانمحرف نم چرا»

 به ی،محکم خانم صلبت گفتنش در عين شيرين لحن

 کشيد و لب زد: یتلخ آمد. آه مذاقش
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 التون رو بپرسم.اآلن حالتون!خواستم حببخشيد»

 «!! سردرد يا سرگيجه نداريد که؟چطوره؟

 !شکر خدا خوبم. شنبه که عمل کنم، بهتر ممنونم»

 .«يشمم هم

 گفت: یحال بدش از نگاه فروتن دور نماند که به آرام

 «.صدات گرفته...حالت خوب نيست چرا»

 را دوست داشت. آب یزير پوست یاين دل نگران چقدر

 قورت داد و با بغض شايد هم نه؛ یبه سخترا  دهنش

 به هيچوجه از يشدخش نهفته در صدايش را نم ولی

 پايين بکشد، گفت: گلويش

 «.خوبم...فقط نگران حالتونم من»

 بود که یحسادت یريشه يکردکه نگرانش م چيزی

 يکرد،م یچشم ودلش داشت يک تاز یاه هته ماند در

 پرسيد: یآرام به

 «...جا هستند يا نهخانم هم اون نجيبه»

 بر زبان راند که پيش یيک جمله را به سخت اين

 افزود: بندش

 یهر حال تنها نباشيد بهتره است.بايد کس به»

 «.باشه.. مراقبتون
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 اين جملت را بر یسکوت پشت خط برقرار شد.وقت

 لبخندش را تا عمق جان نيز احساس یراند؛ تلخ زبان

 :کرد

 «.نيستم تنها»

 پيچيد. ینفسهايش در گوش یداگفت و ص آهايی

 لب زد: بيجون

 «...استراحت شما که نشدم مزاحم»

 يخواستشد. م ی...ذهنش خالیهم يه مکث طوالن باز

 حرف دلش را بزند؛ اما یاگر هم شده پشت گوش حتی

 بار خرابترش کرده بود: هر

 جشن یتو یاتفاق یآرمان...فقط يه طور ی...يعنمن»

 «...ششناسم ی. من زياد نمديدمش

 یمهم نيست خانم صلبت...به هر حال بايد خيل برام»

 گذرم به یخودتون باشد. منم به طور اتفاق مراقب

 «!افتاد. البته بماند که چرا و چطور شد؟ اونجا

 بغض کرد.

 «...عوض ميشه یبگم برام مهمه چيز اگه»

 یچطور زبانش به اين چند کلمه جادوي نميدانست

 همين حال را داشت.هم  ی.سکوت پشت گوشچرخيد
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 «!منتظرم شنبه»

 قطع شد. مات ومتحير به روبرو خيره شد. گوشی

 بر لبش نشست.از بس فکر و خيال کرده بود، لبخندی

 چه مدت بود که يدانستچشمانش گرم شد. نم کمکم

 آن تختخواب در خود جنين وار، مچاله شده روی

 پشت آن کابوسها هم،چند بار از یو در دنيا بود

 فرانک خانم را یصدا یريده بود.تنها گاهپ خواب

 یاحوالش بود يا اصرار داشت برا یکه جويا ميشنيد

 پشت یدر تاريک یشام، بيدارش کند. حت صرف

 چند بار وجود آرمان را حس کرد. چشمان پلکهايش

 در مقابل نگاهش، یآرمان، مدام مثل منور غمگين

 دعا خواندن یهم صدا ی. چند باريزدم چشمک

 خاتون را درست بيخ گوشش شنيده بود. فقطصديقه 

 آرام گرفته بود. یآن لحظه، اندک در

 پلکهايش ديد و بين خواب یخاتون را از ورا صديقه

 هم آمد. یلبخند زد. دوباره پلکهايش رو یبيدار و

 یخاتون دست پيش آورد و نوازش وار رو صديقه

 کشيد و گفت: سرش

 «!...دخترم یبهتر اآلن»
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 ليد.حضور صديقه خاتون برايشچشمانش را ما

 گفت: یبود. به آرام ملموس

 سردرد داشتم که یخاتون جون...فقط کم خوبم»

 «.اونم رفع شد الحمدهللا

 را باال کشيد و به تاج تخت تکيه داد. به محض تنش

 خيس خاتون خيره ینگاهش به مردمکها نشستن،

 :ماند

 یشده خاتون جون...گريه کرديد!اتفاق چيزی»

 !«؟افتاده

 خاتون چند لحظه بدون پلک زدن نگاهش کرد. صديقه

 ايش نشست:ه هشان یرو دستش

 هست،به خاتون جانت بگو... من یاگه چيز دخترم»

 سنگ صبور... کور يشومبل گردونت، م ميشوم

 «!الل ی! الل...خيلوکر

 بود ينوربهت و حيرت در صورت آ یاه ههنوز نشان

 گفت: که

 شده باشه...به خدا يه یجون مگه قرار چيز خاتون»

 !اين فرازيزنهمشکوک م یهم يه جوراي یآباج مدتيه

 هم که يکنه؛حاالکه دم به دم رنگ عوض م هم
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 !«شما

 خاتون دستش را گرفت و بوسيد: صديقه

 ناکارنکن باالم! از يهارا با اين خودخور خودت»

 یقسمم داد که آباج یشنيدم؛ ول یيک چيزهاي فراز

 .«نفهمد

 اشاره ينورآ یبا نگاهش به سر تا پا کشيد و آهی

 :کرد

 دهانها ننداز! صديقه خاتون یرا تو اسمت»

 کن. سنگين یکه مثل قديم و نديم زندگ نميگويد

 ینور ديده ی...رنگين باش،خوب بپوش...ولباش

 هم که بياد، به وهللا از یکه سر آدم یهر بلي خاتون،

 نکرده، یخود آدم است.اگر خداي یقصور و کوتاه

 «!چه؟ يافتادم یالل، برايت اتفاق زبانم

 کرد و ادامه داد: یمنمن بعد

 دلم را پيش تو باز کردم؛ همان قفل یسفره من»

 که به اندازه عقل و شعورش ، به خاتون بيزبانی

 يزبانکرد و آرام شد. البته هنوز اين قفل ب کمک

 «.خودش حکايت دارد برای

 گفت: گيدرنرا پوشاند و ب ينورصورت آ لبخندی
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 به آقا بهرنگ ندارم. یجان! من هيچ علقها خاتون»

 واسه خاطر آقا بهرنگ هست، يها،اين مقدمه چين اگر

 «...بذاريد همين جور، مسکوت بمونه لطفا

 که دست خود آدم نيست. من ی، عاشق ينورمآ ببين»

 با یکه دار يفهمم، م يکنمبه چشمانت نگاه م تا

 که يدانمو مبهتر از ت يکنی؛ومنجنگ م خودت

 ! بهرنگ هم عاشق تو شده...حرف حاال،عاشقی

 «...نيست حاالها

 فورا گفت: ينوربود که آ یآنقدر صديقه خاتون جد

 در يخواهمبهرنگ رو دوست ندارم خاتون.نم من»

 «!بفهمه یچيز یهم کس اينباره

 به خود داد تا از جا بلند شود. خاتون دوباره تکانی

 ود. مثل يک تکه يخ،را گرفت. دستش سرد ب دستش

 داغ داغ. ينوردستآ و

 جان خاتون؟ بگذار شش دانگ حواسم را جمع کجا»

 .یدختر. بگذار فکر کنم که چرا دوستش ندار کنم

 بهرنگ عاشقت یخاتون هيچکس به اندازه عزيز

 ؛چون خودم بهرنگ را بزرگ يدانم. اين را منيست

 . بيا و از خر شيطان پياده شو و حرف اينکردهام
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 «...را زمين ننداز يرزنپ

 پا تند یوبه طرف دستشوي يآيدتخت پايين م از

 مشت یو جور يکند. شير آب را تا آخر باز مميکند

 که يکندکه حس م يزندآب بر سرو صورتش م مشت

 خيس گريه يهایهر لحظه ممکن است از زور سيل

 صديقه خاتون یکه صدا يکند. شروع به سرفه مکند

 .يشنودايش مه هرفاز پشت در و بين س را

 «دخترم؟ یشد؟ خوب یچ آينور؟»

 بار چندم مشت مشت آب یرا دوباره،برا صورتش

 :يهدو جواب م ميپاشد

 «.ميام خاتون.. اآلن»

 پخش شده دور لب و ريمل پشت چشمش را با رژ

 .چشمهايش پر از اشکيکنددست، تميز م فشار

 ی. نگاه با مهر فروتن به نجيبه را از تخمهميشود

 دور کرد. به اشکهايش غبطه چشمش

 که اين طور جرات سقوط يخوردم ميخورد؛غبطه

 و او نداشت.سقوط با فروتن را دوست داشت. داشتند

 که بيرون آمد،صديقه خاتون همچنان دم یدستشوي از

 منتظرش بود. در
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 «...؟یخاتون...باز دل پيچه دار ينورشد آ چی»

 لبهايش یو به سخت يکشدصورتش دست م یرو

 :يآيدم کش

 «!خاتون جون...واجب بود ببخشيد»

 يکندنگاه م ينورولعاب آ يرنگبه صورت ب خاتون

 :يگويدم و

 حاال. شام که یدخترم...چقدر هم قشنگ شد بشين»

 گوش یهم که حرف تو ی...با شکم خالنخوردی

 .«نميرود

 تخت نشست: یلبه یرو یسکوت و نارضايت با

 «...نيستم خاتون گرسنه»

 زد: یند تلخ و معنادارلبخ بياختيار

 نه تنها به بهرنگ بلکه به هيچ کس یعلقها من»

 «.ندارم ديگهای

 حرف در ينور،صديقه خ ّ اتون متعجب از لحن آ

 :يکندماسيد. چند لحظه مکث م دهانش

 «..حال غريب تو، فقط مال عاشقهاست. اين»

 :يکشدم یو نفس عميق يبنددرا م چشمش

 اتون جون! خودم،من عاشقم خ یبگ يخوایم يعنی»
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 «.زدم يخبریرو به ب خودم

 خاتون گفت: یوقت يشوداز تعجب گردتر م چشمهايش

 «دختر...؟ یعاشق اين استادت شد تو»

 :يلرزدصدايش م بغض

 گفتم خاتون جون گفتم بهش، عاشق اين ينورآ به»

 نشو...چکار کنم که تو از يه نيم نگاه آدم تا تهش مرد

 .«يخونیم رو

 :يافتدو سرش ، پايين م گيرديرا گاز م لبش

 «!يه عشق يه طرفم خاتون درگير»

 یحرف دلش را واضح گفت که هيچ اما و اگر آنقدر

 خاتون نگذاشت. پشيمان و خجالتزده به برای

 خاتون نگاه کرد. چشمان

 بهتر ی. اينطور خيليگفتیبايد به استادت مستقيم م »

 «!دختر جان ینه اينکه اذيتش کن بود

 . سرش راينشيندو دو زانو کنارش م يشودبلند م

 :يگذاردخاتون م پاهای روی

 «!ديگه رو داره خاتون جون کسی»

 :ينشيندسرش م یخاتون رو دست

 سحر ندارد یآن شب است امشب که ز پ دگر»
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 اثر ندارد یو باز آن دعاها که يک من

 که زد آنچنان به تيغم یو زخم تيز دست من

 «نداردسرم فتاده برخاک و تنم خبر  که

 . اگريبردلذت م يزند؛خاتون حرف م یوقت آينور

 است. بهرنگ یبار بگويد بهرنگ پسر خوب هزار

 یوقت يشود؛است و بهرنگ...اصل دلگير نم عاشق

 عشق را به قلبش وصل یخاتون چطور چاشن ميداند

 ينورنبض احساس آ ی. چطور دست روميکند

 .ميگذارد

 شرمزده لب زد:

 يشتر فکر کنم، فکر کنم بهراجب فروتن ب ميخوام»

 !هر چه با دلميريزهفرو م یديوار فاصله که ک اين

 کنم از یاز دلم رو خال یگوشها يتونمنم يرمم کلنجار

 خاتون!من باختم. من به خودم يشهحس، نم اين

 که به خودش باخت و افتاد، یخاتون جون...آدم باختم

 «...شدنش با کرام الکاتبينه بلند

 صفحه یبه اسم رو يتفاوت،. بخورد گوشياش،زنگ

 . قبل از آنکه بيرونيشود. بلند ميکندنگاه م گوشی

 :يگويدم یناراحت برود،با
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 خاتون جون...دلم بهونهش يشهبراش تنگ م دلم»

 ...دلم مدام ميگه که اآلن کجاست؟ چهيگيرهم رو

 با کيه؟ و هزار سوال يره؟پوشيده؟ کجا م لباسی

 ...«ورهيخسرم وول م یتو یکه ه بيجواب

 .يآيدميان نگاه مهربان خاتون از اتاق بيرون م در

 نبود. بدون یکس ی. به غير از آباجيچرخاندم چشم

 و با يک يرودطرف آشپزخانه م ی،بهکلمها هيچ

 یآباج یو درست روبرو يگرددبر م یليوان چا

 .مينشيند

 :يگويدو م يکندنگاهش م یبا دلخور آباجی

 «خدا؟ ین بندهبه اي يدی!چرا جواب نمالساست»

 «يزنمبهش زنگ م بعدا»

 داره باهات دختر! اگه یيه کار مهم ی؟شايدچ يعنی»

 !«يزد؟نبوده به من که زنگ نم مهم

 یبا ناراحت ينشستم یراحت یکه رو یدر حال آينور

 :گفت

 .«يزنم. بعدا"زنگ میچه کار مهم یآباج واه»

 یاين اولين حس خوب ی،بعد از چندين سال زندگ شايد

 که امروز بر سر دلش سراريز شده بود. حس بود
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 که شايد صديقه خاتون، خوب يا بد روشنگرش یخوب

 .بود

 نگاه یدر سکوت نگاهش کرد. با سنگين آباجی

 سرش باال آمد و در نگاهش نشست : آباجی،

 «ی؟شده آباج چی»

 به دور و یچايش را مزهمزه کرد و نگاه یآرام به

 انداخت و پرسيد: اطرافش

 اينا کجا رفتند؟ فقط دو ساعت نبودم. انگار راستی»

 «.رو سيل برده از بس سوت و کوره.. خونه

 .يشود"سلم "بهرنگ همزمان م یبا صدا حرفش

 ی. پذيرايينشيندکه سر راه است، م یاولين مبل روی

 با خانه مجلل و یخانه، هيچ شباهت یو سنت خلوت

 خودشان نداشت. زيبای

 داره...امشب انگارشوهر زينب سرطان خون  مادر»

 رفتند یخوب نبود که مامان اينا هول هولک حالش

 اونجا...آقا فراز زحمتش رو کشيد. منم تازه از

 «.اومدم يه ساعت ديگه بايد برگردم بيمارستان

 و در حين بلند يکندتلويزيون را قطع م یصدا آباجی

 :يگويدم يدهدو،جواب سلمش رام شدن
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 خدا حالش خوبخودش رحم کنه. به اميد  خدا»

 «. يکشهم ی.بيچاره چه زجرميشه

 بهرنگ نگاه کرد و با یخسته یبه چهره بعد

 افزود: مهربانی

 پسرم...تا تو يه دوش يکنمبرات شام آماده م االن»

 «...غذا هم گرم ميشه بگيری

 يآمدو پرش م یبه پيکر عضلها یمشک پيراهن

 یغم نهفته در چشمانش، پررنگتر از سياه هرچند،

 صديقه یبود.شايد دليل غمش حرفها هنشپيرا

 با بهرنگ حرف ينوربعد از آ یباشد که لحظات خاتون

 باشد که یبود. شايد هم دليلش مرگ دختر جوان زده

 کرده بود. هرچه یخودسوز یدر کمال نااميد

 اصل خوب نبود. بود؛حالش

 سوز نگاه بهرنگ سرش باال آمد. نگاه عاشق را با

 ش با جنس اين نگاه آشنا. چون خوديشناختم خوب

کشيد و  شگردن یاز شالش را رو یکم ی،.با يک حرکت آنبود

 گفت:

 !«يرسی؟خسته به نظر م »

 سر یمبل بلند شده و درست باال یاز رو بهرنگ
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 . هرميشودايستاد. سرش به سمت جلو خم م آينور

 يهيچو ب يخوردم ينورنفسش به صورت آ داغ

 :يشودم یارغم نگاهش بر سر زبانش ج مقدمهای

 عاشقت باشه يتونهمن نم یکس به اندازه هيچ»

 !«آينور

 شالش را ی.با کلفگيشودچشم در چشمش م متعجب

 :يگويدپايين کشيده و م یپيشان تا

 «!باهات حرف زده نه خاتون»

 :يگويدو پشت به او م يشوداز جايش بلند م

 بزرگ شده...نگفت که خودش ينورکه آ نگفت»

 «!رو نگفت؟ يکنه،اينااب مزندگيش رو انتخ عشق

 با بغض همراه است: صدايش

 دلت نگه دار آقا یعشق رو ، تو ینطفه اين»

 حرفا، اصل" یوقتها گفتن بعض ی! بعضبهرنگ

 «.نيست درست

 . ريشه زده و بزرگينوراين عشق نطفه نيست آ»

 بادگير"رو دادم بهت و يهای...يادته چرا"بلندشده

 حال من مثل حال آروم بخونش و بدون آروم گفتم

 کتابه... گفتم منتظرم بمون تا بيام. تو هم لبخند همين
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 بهم ...تو اينا رو یو اون عکس رو داد زدی

 یفراموش کن يتونی. چطور میکرد فراموش

 !«آينور؟

 که مشغول چيدن ميز یبه آباج يدوزدرا م نگاهش

 و دست سرد و يآيدبه سمتش م ی. بامکث کوتاهبود

 :يبردچانهاش م را به زير لرزانش

 با ذرهذره عشق تو ، غربت رو دووم آوردم. من»

 تا عمر یکه بتون یشم؛ آدم یبرات آدم بهتر گفتم

 من برات حصار. مثل همون روزا که یتکيه بد بهش

 بود یبود؛ اَمنگاه بود. اينا واسم زندگ مخفيگاه

 «...رو ازم نگير ی...زندگآينور

 به یچيز از حيرت گرد شد. اصل ينورآ چشمهای

 ذهن و يهایو بلند ی. چند بار پستيآمدنم خاطرش

 خاطرش را باال و پايين رفت. سر آخر، نگاهش را

 انداخت و جواب داد: پايين

 از دستت یجد یجد ی،! اگه تمومش نکنببخشيد»

 «.ميشم دلگير

 لرزان و سرد بهرنگ یبه سرعت دستها آينور،

 از ی.هيچ درکيکشداز زير چانهاش پايين م را
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 یچيز یبهرنگ نداشت؛ اما حس کرد، جاي حرفهای

 که بهرنگ مثل نقل و ینيست.مثل اين خاطرات درست

 و مغزش را بيرون يکردمزه م ييکیبرايش يک نبات

 .ميکشيد

 ينور،به رفتار تند آ يکند،بيتوجهرا کج م سرش

 :يزندآخرش را م حرف

 . اون روز هم بایهمين هفته ميام خواستگار آخر»

 ون اومده بودم همين رو بگم بهت. بگمخات صديقه

 «.بيست سال منتظر امروز بودم من

 نگاهش وزبانش توامان باهم خشک شد. دستش را

 سرد را با تفالهاش سر یچا یکرد و ته مانده دراز

 . زنگ خطر برايش به صدا در آمده بود.کشيد

 ديوار افتاد. یچشمش به ساعت برنز رو ناخودآگاه

 هيچ یو ب يدارد. کيفش را برميک بامداد بود ساعت

 . بهرنگ سراسيمه،يآيدبيرون م یاز پذيراي حرفی

 يکند،. هرچه صدايش ميافتدسرش راه م پشت

 . با کشيده شدن کيفش ،چند قدم به عقبنميشنود

 :برميگردد

 «!تو يری!اين وقت شب کجا مينور؟آ يریم کجا»
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 مچش است: یبه دست سرد رو چشمش

 يخوامبخورم بهرنگ. م یهوايولم کن...بايد يه  فقط»

 نگو که تنهام...اين لطف رو یتنها باشم. به آباج کمی

 «!حقم بکن دکتر؟ در

 تاريک و خلوت است به ینگاهش به کوچه بهرنگ

 .يزدکم جان تير برق که مدام پرپر م المپ

 :يگيردچشم از اطرافشم ينورآ یصدا با

 «..هوا بخورم. يخوامگفتم م»

 وقت شب هزار اتفاق در کمينه...اين ينورآ نميشه»

 . اگه به خاطریفرض کرد یدختر...خودت رو چ يه

 «!...وقتش نبود، ببخشيدی،باشهمن ناراحت حرف

 و با تشر يايستدبهرنگ م یسينه به سينه آينور

 :ميگويد

 ...هيچوقت، هيچیبرم هواخور یوهللا اگه نذار به»

 !«يبينیرو نم ينورآ وقت

 به صورت ينور. آيديآبه ناچار کوتاه م بهرنگ

 :يگويدو م يزندزل م نگرانش

 بگو السا یبرو...همين دور و اطرافم...به آباج حاال»

 «...زده بود زنگ
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 را از کيفش بيرون ياشقدم برنداشته،گوش چند

 .مصمم است که حتما با فروتن حرف بزند.ميآورد

 شمارهاش را یدرنگ و تعلل يهيچب اينبار

 بار...دو بار... يخورد؛يکزنگ م ی.گوشيگيردم

 یدستش پايين بيفتد؛ صدا ی...قبل از آنکه با نااميدو

 :يپيچدفروتن در گوشش م نگران

 «!...بله...بله»

 ،لحظات بودن ی. قلبش مثل ثانيه شماريگيردم لکنت

 چند کلمه از ميان ی. به سختيشمارداو را غنيمت م با

 :يآيدبيرون م لبهايش

 «...فلن خيابون یبيا ميتونی»

 یبوق آزاد در گوش یوديگر هيچ!صدا کوتس

 . بهيگيردبوق آزاد را به فال نيک م ينور. آميپيچد

 . چنديشود، از ترسش کم م يرسدخيابان که م سر

 . با هر بوقيگذرندبوق زنان از کنارش م ماشين

 .ينشيندو در نگاه راننده م يآيدسرش باال م ماشينی

 . نگاهشرسيد يرفت،زودتر از آنچه انتظار م فروتن

 نگاه نگران فروتن لرزيد. از ماشين پياده شد و به در

 سرش نامرتب یآمد. صورتش خسته و مو طرفش
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 حالت خورده بود. مات و متحير به اين مرد خيره شد.

 پيش بردارد و نه، توانست زبان در یتوانست قدم نه

 بچرخاند. کامش

 گفت: یعاطف یيک جمله فقط

 «...کن استاد حصاررو  من»

 بکند، يا یکار ينور. قبل از آنکه آيزندگيج م تنفرو

 از ينور،را با ديدن حال وخيم و نگران آ اختيارش

 و با يرودبدهد، بدو بدو به طرف ماشين م دست

 آب را به لبش ی. بطريگرددبرم یآب معدن بطری

 از گلويش یوچند ق لپ آب به سخت يکندم نزديک

 گفت: یتازه کرد وبه سخت یآمد.نفس پايين

 «يکنيد؟از من فرار م چرا»

 «خوبی؟»

 خوب يدهد؛يعنیرا آهسته به سمت باال تکان م سرش

 .نيستم

 «شده خانم صلبت؟ چی»

 گفت: یدرنگ بيهيچ

 اگه شده مخفيانه استاد. یبا من ازدواج کن؛ حت»

 ...چند ساله فقط با منه هچندما یاگه شده صيغه حتی
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 «......من با شما حالم خوبهباش

 خيره ينورو واج به صورت مصمم آهاج  فروتن

 ی. از طرف ديگر هم نگاهش به ماشينهايميشود

 در کنارشان ترمز کرده و یکه هرچند گاه است

 .هر دويشدنداز کنارشان به سرعت دور م متلکبار

 . هر دو مات ويکردندرا تجربه م یانگار حس تازها

 هم بودند. مبهوت

 "گر کرامات ببخشد کرمت

 رامات توامبه مو لطف و ک مو

 و انديشه من از دم توست نقش

 الفاظ و عبارات توام"... گويی

 است که روبرويش چشمک یمسخ از نگاه آينور

 در مقابل يکشدحصار م ی. فروتن به سختميزد

 .يگذاردپلک م یپلک رو چشمانش،وقتی

 یگنگ و آشفته کف دستش را چند بار، رو فروتن

 ر جايشنامرتبش کشيد.چند قدم س یو موها صورت

 .به چشمان خيسيايستد. مقابلش ميشودبه جا م جا

 . حس لرزيدنيلرزدو دلش م يکندنگاه م آينور

 بود که اولين بار که چشمش ید۹ یمثل سرما برايش
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 افتاد. اولين بار که در نگاه چموش اين ينورآ به

 دلش آب شده بود. اولين بار اسم یدختر، قنديلها

 مه کرد.دختر را چندبار زير لب زمز يک

 خيره شد. ينوربه آ یبار بدون هيچ کلمها چند

 حصارظريف کوچک را در  یاه هآن شان ميخواست

 یجمع شده از اين اعترافها یاه ه. همان شانبگيرد

 و شيرين. شلخته

 و بغضش را قورت يکندرو جمع م آينورچشمهايش

 قفل سکوت ی. انگار هرکدام منتظرند تا آن يکميدهد

 وجودش ناله یرا با همه سمشينورابشکند. آ را

 :ميزند

 !«اَهورا؟»

 و دردمند سرش پايين يشودعميق و کلفه م نفسش

 . يک قدم...دو قدم...راهيگردد. به عقب برمميافتد

 یبرايش ناآشناست و زمين زير پايش خال آمده

 شالش در هوا موج یيک لحظه، پره ی. توميشود

 بلندش از حصار گيره گل یو موها ميخورد

 به يخورد. نگاهش گره ميشودرها م ياشزقرم

 ينورمن تسليمم خانم آ يگويد؛که انگار م فروتنی
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 اتاق یتو یحالش شبيه آن روز لعنت ی...ولصلبت

 يشودهست. لرزش دستش هر لحظه بيشتر م آرمان

 یخوددار باشد. اشکها يکند،م یدر نهايت سع و

 را به درد آورد. ينور،دلشآ بيصدای

 یچند لحظه دستهاش را رو و يگرداندبرم رو

 و به ماشين اشاره کرد و گفت: يکشدم صورتش

 «.بهتره ی. اين جوریسوار ش بهتره»

 اين يخواستدستش خشک ماند. م یرو نگاهش

 هميشه نگه دارد. به طرف ماشين قدم یرا برا دست

 و درست کنار دستش نشست. نگاهش به قاب برداشت

 فروتن بود که گفت: صورت

 !«يکنی؟مم نحصار چرا»

 شد از آمدنش، از اينکه او مکنونات قلبش را پشيمان

 زبان بياورد و او همچنان با ترديد نگاهش کند. بر

 که حالش کمتر از عذاب يکردحاال بيشتر احساس م

 ندارد. جهنم

 «!خانم صلبت ینامحرم چون»

 فروتن به یمرتفع شد وقت یفقط کم ی،کامش کم تلخی

 گفت: آرامی
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 «!آيا؟ يشهمن همه چيز درست مکردن  حصار با»

 شد و نگاهش تپيد. فروتن یچشمانش چراغان آينور

 پارک کرد. از ماشين پياده شد. قبل از یمسجد کنار

 گفت: یبه طرف حياط مسجد برود به آرام آنکه

 .«يگردموضو بگيرم،زود برم ميرم»

 ودر دل يکندفروتن نگاه م یبه قامت زيبا آينور

 و ذرهذره يشود. چشم مديروبار تصدقش م هزاران

 .در سکوتيکندحرکاتش را در دلش ثبت م تمام

 که از یقطرات آب یدر روشن يشودمحو م انتظار،

 . قبل از آنکهيتپد. دلش ميچکدو صورتش م دست

 قلبش ینزديک شود،چند بار دست رو فروتن

 پاهايش فشار یگذاشت.چند بار دستان لرزانش را رو

 داد و به آرامش یدلدار . چند بار در دل به خودشداد

 کرد. دعوتش

 :يکندفروتن چشم باز م یصدا با

 بيا اينجا...هيچ يتونیاگه دلت گرفت م ميدونی»

 یاگه اين دل گرفتگ یگرمتر از اينجا نيست.حت ی

 شده باشه. یزندگيت ناش یچيزها يخودترينب از

 «.هست یهر دلتنگ یبرا اينجا،جا
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 عاشقانه ؟فقطيگويدفروتن چه م يفهمدنم آينور

 زير صورتش نشست و در چشمان فروتن دستش

 شد. فروتن نگاه دزديد و سرش را عقب برد و خيره

 گفت: یآرام به

 یدرست نباشه...ول يدمکه انجام م یکار شايد»

 «.شيطان نيستيم،کافيه یهمکاسه همينکه

 سرش پايين بود. به زمزمه اضافه يزد،حرف م وقتی

 :کرد

 «.خانم صلبت يشيمم ممحر یدقايق یما برا»

 فروتن برايش سخت است. نگاهش به یحرفها هضم

 مثل نقل و نبات یلب فروتن است.کلمات عرب حرکات

 زند و منتظر ی. فروتن لبخند ميريزدم برسرشان

 لبخند ينور،است. صورت متحير آ ينورآ پاسخ

 :يآوردم برلبش

 تو یلحظات یقبول دارم...اون وقت برا یبگ ميتونی»

 .«يشیم محرمم

 از اين حرف داغ شد. اگر عشقش به همين آينور

 کلمه بند بود؛چرا اينهمه شکنجه شد؟!آزار ديد. چند

 فروتن خيره شد. اولين تپش قلبش با یچشم زيبا به
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 یچشمها شروع شده بود. با اين مردمکها همين

 از یکه دنيا را برايش زيباتر کرده بود. آه درشت

 :يگويدمو با حيرت  يپردلبش م ميان

 «...چند کلمه ميان من و تو فاصله انداخته اين»

 زد و گفت: یلبخند محجوب فروتن

 «...داره یبزرگ یاين چند کلمه دنيا»

 "بله"را گفت و دلش پر نور شد. "بله"را گفت آينور

 فروتن به یاز اين ميم مالکيت لذت برد،وقت و

 صدايش زد: ینرم آرامی،به

 «!...ينورمآ»

 از حس شيرين آرامش. پر شد از پر شد ينورآ و

 لب زد: ينورعشق ناچشيده...و آ لذت

 ...«جانم»

 "جانم" زير لبش لرزيد و سرش پايين افتاد. مگر

 فروتن حل حصارهمين لحظه نبود که در  منتظر

 هنوز در ينور! انگار زمان ايستاده بود و آشود؟

 ی"بود. دست فروتن به نرمينورمميم مالکيت"آ بحر

 لرزيد ينورنشست. آ ينورآ یمهتابپوست  روی

 یداغ شد ، وقت ينورفروتن نوازشش کرد. آ وقتی
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 یکه حاال عسل یزل زد در آن چشمان تيلها فروتن

 .بود

 بود؟!در آن لحظه سکوت جوالن یچه رنگ عشق

 عشق يشانو بر سر و صورت هر دو ميداد

 . "به صحرا شدم، عشق باريده بود و زمينميباريد

 به برف فرو شود، به عشق یانکه پاشده بود؛ چن تر

 شدم". فرو

 لحظه فقط بدون هيچ پلک زدن نگاهش ينور،چندآ

 صورتش، مماس صورت یواهمها يهيچ. بکرد

 بود. دلش لرزيد و چند بار هم پلکش لرزيد. فروتن

 آب دهانش را قورت داد و به نفس نفس افتاد. چندبار

 !«يپوشی؟م یهميشه اينطور تو»

 فروتن بود.به شال حريرش نگاه یانرم و زيب صدای

 یماشين. دلش خواست لوند یدود یاه هبه شيش کرد

 يجای. ناز کند و غمزه بيايد. دلش خواست در جاکند

 همان احساس را یمحو شود، حل شود؛ وقت فروتن

 ی. وقتيکرداولين بار داشت، تجربه م یبرا فروتن

 یصورت خيس از عرقش بود. وقت یدستش رو مدام

 لطيفه سينهاش یشامپو بچه یبا بو ينورآ تن عطر
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 آغشت. را

 یسرخ شدن مردها را نديده بود؛ ول ينورشد. آ سرخ

 یايش رنگ انداخته بود. شال از روه هگون فروتن

 شانهاش افتاد. 

 ینشست تا رو ينورشال آ یدستش رو اخودآگاهن

 رنگش یآشفته و بلوط یقرار بگيرد. تا موها سرش

 را پريشانتر نکند. يقرارشحال ب ،

 «چطور بپوشم اَهورا! ميخوای»

 . آرام آراميخورددست فروتن ليز م یرو دستش

 آشفتهاش بر سر و ی، آنقدر که مو يشودم نزديکش

 :يشودفروتن پخش م صورت

 بپوشم يا یجز تو اين رو نگفته بهم که چ هيچکس»

 «.بپوشم یچيز يخوامبپوشم. من پيش تو نم چطور

 زيباتر از هميشه آرامش دارد. فروتن چشمانش

 جان ينورگنگ و آشفته فقط به حرکات ظريف آ

 یاست. ناخواسته سينهاش را از عطر موها سپرده

 يک لحظه صورت یراب ينورآ یپر کرد؛ وقت آينور

 را بوسيد و پلک پشت پلک زد و فروتن دست فروتن

 ماشين یخودش را به شيشه یلرزيد، وقت ودلش
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 در ينورو چشمانش را بست. نسيم مهر آ چسباند

 بعد سر بلند یقلبش وزيدن گرفت. لحظها صحرای

 گفت: یو به سخت کرد

 «.اينجور نپوش...مثل بقيه نباش تو»

 :ينشيندم ينوران آلرز یشانه یرو دستش

 به من بگو چرا من؟چرا آرمان رو انتخاب فقط»

 !«نکردی؟

 عاشقت هستم. یمناسب تو نيستم اَهورا! ول ميدونم»

 تو از زير و بم فکر من خبر یبه اندازه هيچکس

 . هيچکس مثل نگاه تو ،دلم رو نلرزونده و هيچنداره

 ...«يپرسهاز آدم عاشق سوال نم کس

 و به يگذاردصورتش م یبا عشق دستش را رو

 :يگويدم آرامی

 «...دانشگاه بهتون نگفتند یرو تو اينا»

 حرف دلش را باالخره بر یپايين افتاد؛ وقت سرش

 و دلش در سينه يکردم یراند.احساس سبک زبان

 گرفت. قرار

 «!نگاه کن من رو  »

 گرم گرم! هرم آفتاب در چشمانش يکندم نگاهش
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 فروتن گفت: یوقت ميجوشيد،

 ،لباس درست و یمال من ش يخوامبگم م گها»

 يگمکه چادر سرت کن... نم يگم...نميپوشیم حسابی

 اون دو متر یتو یخودت رو محکم مچاله کن که

 همين طور که ی...ولیکه باورش ندار پارچهای

 من کفايت ی. همين برایرعايت کن یکم ميپوشی

 .«ميکنه

 :يگيردلبخندش عمق م

 «!اد؟است یحاال دوسم دار يعنی»

 «حاال اهورام.  من»

 !«اهورا»

 یو به سخت يکشدم ینفس عميق و کلفها فروتن

 : ميگويد

 «...صدام نکن دختر اينطور»

 يک یبه ساعت رولکس سفيدش بود که تو نگاهش

 چشمهايش، پايين افتاد و از ماشين پياده شد. لحظه،

 . نگاهشيکندمات و مبهوت به فروتن نگاه م آينور

 که حاال برايش غريبه یشمان فروتنخورد در چ گره

 .بود
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 :يپرسدم یهمان جا به آرام از

 «!شد استاد...؟ چی»

 سست از ماشين پياده شد. یمنتظر نماند. با گامها

 ینگاه فروتن رو یقلبش تير کشيد، وقت یتو چيزی

 عميق قلبش ی. ترکهايزدخيابان دو دو م آسفالت

 باز کرد: زبان

 بود استاد؟!همين دهما همين ده دقيقه  محرميت»

 استاد! ده دقيقه عشق تو رو یخسيس ی...خيلدقيقه

 «تمام لحظات توام... ی...من تشنهنميخوام

 یبانگين فيروزها یاز جيبش يک انگشتر فروتن

 گرفت: ينورو به سمت آ درآورد

 حاج خانمه که بهم داده تا اگه يه یانگشتر اين»

 ترموند،بهش بدم. اين انگش یدلم پيش کس روزی

 «...و محبت من به شماست خانم صلبت مهر

 جيبش یتو یفروتن بود که گوش یفکر حرفها در

 بار زنگ خورد. چند بار زل زد به اين کوه غرور چند

 داشت اولين خاطرات خودش را در ذهن و فکر که

 .يکردحک م آينور

 صفحه که خاموش و یدوباره به پيامک رو چشمش
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 گم شده بين خواب و یافتاد. مثل آدم يشد،م روشن

 ،هراسان به طرف فروتن رفت: بيداری

 فرانک خانم...خاتون جونم یرو برسون خونه من»

 «.خوب نيست حالش

 ماشين حاکم بود. یخفه یبر فضا یسکوت عجيب

 و فرانک یرسيدند ، همه بيرون بودند. آباج وقتی

 با زينب دور خاتون حلقه زده بودند. قلبش فرو خانم

 :يزدانم با ضجه فرياد م. فرانک خريخت

 «.آمبوالنس نيومد اين»

 قفسه سينهاش چنگ یرو یلحظها یبرا یآباج دست

 ديد که نه ينورخودش نياورد. آ یبه رو شد؛ولی

 دارد و نه خودش یحال درست و درمان آباجی

 جواب دادن به اين وآن را... حوصلهی

 بهرنگ نشست و با یشانه یفراز رو دستهای

 پرسيد: نگرانی

 «!خوب ميشه نه؟ حالش»

 رو به فروتن که تازه متوجه حضورش شده بهرنگ

 گفت: بود،

 ینگران یاوليه صورت گرفته...جا یکمکها تمام»
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 .«نيست

 محمد جواد فرياد زد:

 همين بيمارستان نزديک خونه؟ تا آمبوالنس ببريم»

 !«يشه؟که نم ی.اينجوربياد

 ميان حرفش آمد: زينب

 داد.خاتون سرشانگار نبايد تکونش يگهم بهرنگ»

 «ياومدها پايين مه هاز پل یخورده،وقت ضربه

 بود که با خشم به او چشم ينورآ ی، پ یآباج نگاه

 ايش را تکان داد:ه هبود. به طرفش آمد و شان دوخته

 تو؟جواب منو بده! اين همه وقت کجا یبود کجا»

 که زمين و زمان را بهم زديم ...پيش السا هم بودی

 «!...نکنه؟ یجا بود. تو کنبودی

 .یآباج یناخواسته یدرد گرفت از کنايه قلبش

 «.اومد. آمبوالنس اومد آمبوالنس»

 محمد جواد بود که صدايش در حياط پيچيد و متعاقب

 را به طرف یآژير آمبوالنس نگاه آباج یآن ، صدا با

 ا ازه ههمچنان مثل خواب رفت ينورکشاند. آ خاتون

 که مبادا يترسيد. مترسيديبه رو شدن با خاتون م رو

 که ديگر يترسيدصادق خان از دنيا برود. م مثل
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 نباشد که دل به دلش بدهد و یخاتون صديقه

 کند. روشنگری

 به فروتن افتاد که داشت با فراز صحبت چشمش

 . تازه يادش افتاد که انگشتر را از فروتنميکرد

 ينوربود که آ یعشق ی. اين تنها نشانهنگرفتهاست

 تجربهاش کرده بود. آقا بهرنگ پشت هعاشقان

 و فرانک خانم هم با یسوار شد و آباج آمبوالنس

 آقا محمد جواد ، پشت سر آمبوالنس راه ماشين

 .افتادند

 غرق یدست فروتن را گرفت و داخل آورد. خانه فراز

 فراز و فروتن یسکوت، ناگهان رنگ گرفت. صدا در

 ،يکردندصحبت م یموضوع یداشتند درباره که

 و خرما را یچا یرا کنجکاو کرد. زينب سين آينور

 که رنگ به چهره ينورميز گذاشت و کنار آ یرو

 گفت: ی، نشست. به آرام نداشت

 رو شنيديم. یجيغ آباج یاومده بوديم که صدا تازه»

 داخل شديم ،ديديم که خاتون جون دراز به دراز وقتی

 ونهحياط افتاده....تازه خدا رو شکر که بهرنگ خ کف

 .«بود
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 دوباره ادامه داد: بعد

 يگفتدختر! مامان فرانک م یبه صورت ندار رنگ»

 «...ینزد یبه چيز لب

 یزينب نبود. دلش برا یحرفها یحواسش پ اصل

 صديقه خاتون و مطمئن شدن از حالش پر پر ديدن

 را نداشت. یجرئت روبرو شدن با آباج ی. ولميزد

 ش يخ بست. ازبا نگاه سرد فراز وجود یلحظها برای

 بين او و یکه مبادا بفهمد چه اتفاق يترسيدم همين

 افتاده است. نگاه گرم فروتن،خيالش را راحت فروتن

 و آرامش به قلبش بازگشت. کرد

 رو به ی. سر آخر به آراميزدزينب هم مدام حرف م

 گفت: آينور

 «...خوشتيپه کيه؟!چقدرم خوشگله المصب اين»

 به طرف آشپزخانه رفت.از جايش بلند شد و  آينور

 حين رفتن به زمزمه گفت: در

 «...من اَهورای»

 یآرام گفته بود که نگاه زينب هنوز به لبها آنقدر

 که از کنارش رد شد. یبود ، وقت ينورآ سرخ

 غذا، هنوز گرم بودند. از صبح تا حاال، جز ایه هقابلم
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 لب به غذا نزده بود. ميز را چيد و به گمان اينکه آب

 فروتن هم گرسنه است يک بشقاب ديگر هم حتما

 ميز گذاشت. روی

 مادر محمد جواد و خورشت یقيمه نذر خورشت

 با زرشک و یفرانک خانم را به شکل زيباي فسنجون

 تزيين کرد. پارچ یو گشنيز کوه یجعفر برگهای

 دوغ را هم با پودر آويشن معطر کرد و درست یسفال

 وسط ميز گذاشت. ،

 داخل يدادبا دست سرش را فشار مکه  یدر حال زينب

 شد و يکضرب به طرف يخچال رفت و يک آشپزخانه

 سردرد برداشت و با نصف آب ليوان سر کشيد قرص

 گفت: یبه آرام و

 .«ینخورد یبرات که تا اآلن چيز بميرم»

 یزينب به عقب چرخيد و به آرام یبا صدا آينور

 :گفت

 «...زنگ نزده هنوز بهرنگ»

 و گفت:زد  یلبخند زينب

 محمد جواد گفتش سکته خفيف بوده که ی!ول نه»

 «...رو شکر از سر گذرونده خدا
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 اضافه کرد: یبا خستگ بعد

 بيمارستان بودم و پاهام گير یاز سر صبح تو»

 !«ی؟ندار یبخوابم. با من کار ی...برم کمنداره

 با چشم مشايعتش کرد و گفت: آينور

 «.برو...من بيدارم »

 برايش فرستاد و لبخند یايهم يک بوس هو بعد

 صورت زينب را پوشاند. کمرنگی

 غرق در اتفاقات اين چند ساعت بود. غرق در

 ! غرق در فروتن و آن محرميت پاک وخودش

 آن برايش تقّدس داشت. یکه هر لحظه بيآاليش

 !«آينور»

 ياختيارفروتن قلبش زير و رو شد. ب یشنيدن صدا با

 :گفت

 !«ينورآ جان»

 آشپزخانه که به حياط هم یون آينهکاربه ست فروتن

 داشت، تکيه داده بود و گرم گرم به حرکات ظريف ديد

 . چند قدم به طرفش برداشت ويکردنگاه م آينور

 :گفت

 !«يخوای؟رو نم انگشترت»
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 پا ايستاد. در یپنجه ینزديکش شد و رو ينورآ

 که چشم در چشمش بود با شيطنت گفت: حالی

 بايد دوباره محرم شم يا یانگشتم کن نميخوای»

 !«برات؟

 انگشتان الغر؛ اما کشيدهاش را مقابلش عشوهگرانه،

 . فروتن بين دو حس متضاد درگير بود. صورتگرفت

 یآن لحظه آنقدر خواستن ينور،درآ یو شيطان دلربا

 انگشتش یکه فروتن مجبور شد، انگشتر را تو بود

 و او يخوردکند که هر بار از دستش ليز م فرو

 موزاييک یانگشتر غلتان را از رو يشد،م رمجبو

 آشپزخانه بردارد. کف

 از او یفروتن را ديد، کم ی صورت گر گرفته  وقتی

 صورتش خط یکه رو یگرفت و طره موي فاصله

 بود را کنار زد و گفت: انداخته

 «!بيمارستان يا خونه؟ يريداينجا که رفتيد م از»

 منمنکنان ادامه داد: بعد

 نت رو داشته باشم استاد...آدمميشه آدرس خو»

 نيستم يا شايد مثل همسن وساالم سنگين سبکسری

 رو که بدونم یيه چيز یباوقار به نظر نرسم؛ول و
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 ی. به خوب يا بدش هم کاريدمانجام م درسته،حتما

 اگه صد بار بهم بگن سنگين برو ، سنگين ی.حتندارم

 ...«بيا

 یامدستش خيره شد وبه آر یبه انگشتر تو فروتن

 ينورآ یباال آمد و در چشمان  صاف و ساده نگاهش

 و گفت: نشست

 «...يفرستمم برات»

 که زير پوستش یدلش آرام گرفت در گرماي آينور

 بود. به زمزمه گفت: دويده

 از سر شب تا يدونم!ميخوريد؟باهام غذا م حاال»

 «.نخورديد یچيز حاال

 به ميز خوش آب و رنگ هنر دست ینگاه فروتن

 گفت: یانداخت و با مهربان آينور

 یبايد برم،موندن زياد من اينجا،صورت خوش»

 دو روز مونده رو هم بايد به ی.بعد هم اين يکنداره

 «.کنم یسپر یاز هر گونه استرس و نگران دور

 کتش را کشيد یچند قدم به سمتش آمد و پره آينور

 کنارش نشاند و دم ینزديکترين صندل یرو و

 گفت: گوشش
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 از یاين اولين شام من و شما باشه... قسمت ميخوام»

 اين گوشه از عشق يخوامعشق به اينه!ومن م زندگی

 يآرهم یشما نگران یبا شما تجربه کنم. اين برا رو

 !«آيا؟

 يآورد،که بر زبان م یبا هر کلمها يدانستنم آينور

 .يکندفروتن را بيدار م یحقيقت احساسات خفته در

 در ذهن و در دلشکه ساليان مديد  احساساتی

 داشت با رنگ ياشزندگ یبود. حاال خلءها خشکيده

 .يشدپر م یديگر یبو و

 ميز یدستش را رو یفروتن بلند شده و انگشتر تو

 گفت: یو به آرام گذاشت

 «.که من رو ببخشيد اميدوارم»

 به يشوداز رفتن، چند ثانيه در سکوت خيره م قبل

 مزمه لببود. به ز یکه حاال مشک ينورآ چشمهای

 :زد

 به مشورتم نياز یيه موضوع یفراز گفتم درباره به»

 پيش بياد يا حاج خانم ی.فکر نکنم برات مشکلداشتی

 «.باهات دعوا کنه بخواد

 و يشودلذت و خجالت به اين مرد روبرو خيره م با
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 :يگويدگليهآميز م یبا لحن بعد

 !«ینخورد یهيچ آخه»

 قاب یرو یبا ناشيگر یشال حريرش را کم آينور

 :يگويدو م يکندجا به جا م صورتش

 از اينکه ینکردم؛ول یکار خوب يدونمببخشيد! م»

 رو با شما در ميون گذاشتم، هرگز پشيمون احساسم

 . اميدوارم شما هم ازاين رفتارام دلخورنميشم

 .«نشيد

 فروتن گفت که: یوقت يگيردم دلش

 «!کردم یصلبت حللم کن اگه اشتباه خانم»

 از درد جمع شد. لحن غمگين یلحظها یبرا دلش

 که در سينهاش پيچيد، حال یو رعشها فروتن

 را خراب کرد.به چند ثانيه نکشيده، اين خوشش

 رنگ باخت. گيج و سر در گم همچنان زل سکوت

 به فروتن.انگار هضم نگاه فروتن در آن لحظه ميزند

 کار ممکن بود. سختترين

 «.بايد برم خب»

 سريع و یبا قدمها ينور،آ یتهبه حال گرف بيتوجه

 به طرف حياط سرعت گرفت. مستاصل و کلفه از بلند
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 فروتن، پشت سرش پا تند کرده تا به یآشفته رفتار

 سوار ماشين یفروتن بدون هيچ درنگ یاو برسد. ول

 و مثل جت از زمين کنده شد. شده

 جا تکيه داد به درب نيمهباز حياط و بدون هيچ همان

 کور کوچه خيره ماند. یبه نقطه یفگبا کل حرکتی،

 یبود که با صدا یغرق در بحر اين کلفگ چنان

 آلود زينب از جا پريد: خواب

 ی!اتفاقی؟شده؟!چرا به اين حال و روز افتاد چی»

 «!خاتون افتاده؟ واسه

 یو سوالش مثل يک وزنه يکشدرا عقب م صورتش

 :يشودبرسرش کوبيده م سنگين

 گه آقامحمد جواد نگفتند کهچه سواليه زينب.؟م اين»

 «!خاتون خوبه؟ حال

 :يپرسدگيج م يدهدودهنش را قورت م آب

 «!تو با اين وضع اينجا یخب آره؟! ول »

 بيرون یلحن نگران و مضطربش را با هوم

 ی. قبل از آنکه زينب حرف بزند و يا چيزميفرستد

 و بغضش را يگذارددهانش م یدستش را رو بپرسد،

 .يکنددستش خفه مگاز گرفتن کف  با
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 از يرمقب یبد! هراسان با تن یبد بود. خيل حالش

 یتو یپريد. هنوز ذهنش درگير دختر بچه خواب

 و لباس یبا چشمان آب یفرفر یبود. موها خوابش

 یبدنش را کاويد. درد رو يجای! دستش، جایپف آبی

 زنجير یکه دستها یپوستش تازه بود. مثل وقت

 ور تنش باز کرد و اوآرمان را با زور از د شدهی

 چند بار ینجاتش چه تقلها نکرده بود؟! هفتها برای

 و یو صبح با خستگ يزداين کابوسها سرو کله م با

 .يشداز تختخواب جدا م کرختی

 آن روز به بعد، فکر و خيال و کابوس هم از

 و چشم به سقف يآرميدتخت م یرو همراهش

 هادهچشم برهم ن يآنکههم هراسان ب ی. گاهميدوخت

 پنجره یتخت بلندش کرده و تا پا یاز رو باشد

 قلم هم به دست نگرفته یبود که حت ی. مدتميکشاند

 يخواستبنويسد. چند بار م یتا چيز بود

 "من،تو نيستم"را دوباره از سر بگيرد و بخواند؛کتاب

 بر تار تار وجودش یهربار ترس و رعب عجيب ولی

 اه هبين د . باالخره موفق شد کتاب رايکردم رخنه

 همرنگ،پنهان کند. کتاب
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 یپنجره تکيه داد. بدنش هنوز م یرا به لبه سرش

 به بيرون از پنجره خيره يحرکت. خاموش و بلرزيد

 .چند بار کوشيد تا از فکر آن کابوسها بيرونشد

 و يشدبيايد؛ اما ترديد وترس در دلش ريزريز م

 .يدادم آزارش

 را فرا گرفتخفه کننده و فرو خورده سراپايش  تبی

 کابوس سنگين چسبيده به سينهاش که داشت وآن

 .يکردخفهاش م ذرهذره

 حوض در قسمت یلبه یبه فراز افتاد که رو چشمش

 یروشن سيگار یحياط نشسته بود و سوسو تاريک

 . پاورچين پاورچين ازيزدانگشتانش برق م یال هم

 سيگارش را ينور،پايين آمد. فراز با ديدن آ پله

 موش کرد و گفت:خا برقآسا

 «ی؟نخوابيد چرا»

 «...يديدمداشتم کابوس م هيچی»

 گفت: یدر حين بلند شدن به آرام فراز

 .راجع بهیحرف بزن یبا همسر دکتر ابهر ميخوای»

 !«يدهکه آزارت م ی!راجع به هرچيزکابوسات

 به حرف فراز گفت: يتوجهب ينورآ
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 «عمل شد؟ فروتن»

 ميان حرفمثل هميشه حرف  ينورکه ديد آ فراز

 :ميآورد،گفت

 اين نجيبه خانم با مادر فروتن مجابش کرده انگار»

 عمل ببرنش آلمان.اونجا آشنا زياد دارن. يه واسه

 تدريس یهم فروتن اونجا فيزيک هستها وقتی

 ...«ميکرده

 و يکردهتدريس م یبه اينکه فروتن قبل چ آينور

 نداشت، فقط معذب یکار يکند،تدريس م یچ حاال

 که در ذهنش وول یوض نشست و سوالح لبهی

 که آيا از فراز بپرسد يا نه؟!روز شنبه که ميخورد

 رفته بود تا فروتن را قبل از عمل بيمارستان

 از استاد نبود. یاثر ببيند،هيچ

 بر یفراز از فروتن کم يربطبا ربط و ب تعريفهای

 پرسيد: یفايق آمد که به آرام ترديدش

 «کنه؟يم یفروتن کجا زندگ يدونیم»

 پاسخ داد: فراز

 و ازش یخودت زنگ بزن يتونیم ی!ولنه»

 «بپرسی؟
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 و به زمزمه ياندازدم یسقف آسمان نگاه آينور،به

 :يدهدم پاسخ

 ! چون يه باريزنهالزم باشه،خودش زنگ م نه»

 خواستم...حاال يا يادش رفته و يا دوست ازش

 «...نداره

 و يک نخ سيگار از جيبش يشودسمت فراز خم م به

 :يگويدو م يکشدم بيرون

 «!تو؟ یبود یسيگار یک از»

 آتش یو با اشتياق نخ يداردفندکش را بر م بعد

 :يپرسدفرازم یبرافروخته یو رو به چهره ميزند

 «چيه بهم نمياد؟»

 :يکشدم یپوف فراز

 ...حاالیهم سيگار بکش يخوامبهت نمياد...نم نه»

 «.نديده یرو خاموش کن تا آباج یکوفت اون

 زد و گفت: یلبخند تلخ آينور

 واسه کشيدن اين یآدم رو حريص کن یخوب بلد چه»

 ی...حاال بگو از سر شب تا حاال چند نخ کوفتکوفتی

 !«ی؟کرد دود

 انداخت و گفت: یبه اتاق تاريک آباج ینگاه فراز
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 !«ی؟يه قهوه چطور با»

 زد و گفت: یلبخند آينور

 و تاببينه د يشه،اگهم یکفر یبلند شه حساب آباجی»

 دارن آشپزخونش رو مثل ی،ديونه سيگار بيخواب

 .«يزنندبهم م گربه

 زد و گفت: یفراز لبخند

 «!يانه؟ یميا حاال»

 را کشيد و در حين بلند کردنش با ينوردست آ بعد

 طنزآلود پرسيد: لحنی

 !«ی؟که اين همه سنگين شد یخورد یچ دختر»

 نگفت. انگار قبل هم اين تکه کلم را یچيز آينور

 بود. آشپزخانه مثل هميشه تميز و مرتب بود. شنيده

 فردا یهيچوقت ظرف و ظروف شب را برا آباجی

 رو دوست یآباج یاين ويژگ ينور. آيگذاشتنم صبح

 نزديک به پنجره نشست و به یصندل ی. روداشت

 گفت: آرامی

 رفته ی؟پسرخالشراجع به السا فکر کن نميخوای»

 ه...اگه دست.اونم فعل سکوت کردخواستگاريش

 «.که نگفتم یاز دستت پريده...نگ نجنبونی
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 کابينت یکشو یدستش رو ی،لحظها یبرا فراز

 را از یقهوه جوش مس ی. بعد از مکث طوالنخشکيد

 متوسط اجاق گاز. یشعله یپر کرد و گذاشت رو آب

 یفينگر مورد علقه یبشقاب بلور بيسکوييت ليد

 ميز قرار داد و گفت: یرا هم رو آينور

 رو یخواستگار یبهش علقه داره...که اجازه مگه»

 «!داده بهش

 با لبخند گفت: آينور

 بهش یدوسش دار يخوری؟اگهچرا حرص م تو»

 تا اونم از بابت تو خيالش راحت شه...يا اينکه بگو

 واست آستين باال بزنه...البته اينم برات خواهری

 .«يدارهبر م خرج

 آب جوش و یدو قاشق سرپر قهوه ريخت تو فراز

 بندش دو ليوان بزرگ از کابينت بيرون آورد. به پشت

  معطر قهوه دم کشيده فضا ّ یدقيقه نکشيده ، بو چند

 آکند. قهوه ليوانش را کنار پنجره نيمهباز گذاشت و را

 :گفت

 «...دختر خوبي ّ ه؛اما السا»

 سرفهکنان وارد یحرفش تمام نشده بود که آباج هنوز



 

  221                        

 قند مکرر  

 ند گفت:شد و با لبخ آشپزخانه

  مبارکه پسرم! اما و اگر نداريم، منم از اين ّپس»

 اين یخوشم مياد.با حجب و حياست. مثل دخترا دختر

 «!زمونه چش سفيد و پر رو نيست دوره

 :يگويدم یبا لحن با مزها ينورآ

 ...«یبريم خواستگار یک ی...کفش قرمزیقز خاله»

 دستش؛ پوست سفيد و نرمش یدست کشيد رو آباجی

 مس کرد. بعد بشقاب شکلت تلخ صددرصدش رال را

 کابينت بيرون آورد و گفت: از

 پنج شنبه ی. پس برايچسبهاين قهوه حاال م بهبه»

 . از خاتون جان هم يگيرمم یوقت خواستگار شب

 .«يکنمتکليف م کسب

 بلفاصله گفت: فراز

 «...همين پنجشنبه آباجی»

 زد و گفت: یلبخند آباجی

 «.اجت هيچ استخاره نيستدر کار خير ح پسرم»

 تلخش را با شکلت تلخ یقهوه يکهدر حال بعد

 گفت: ينوررو به آ يکرد،م مزهمزه

 «...نازگلم یشد يخوابچرا ب تو»
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 فرار از یصورتش کشيد. برا یرو یدست ينورآ

 که در آن گير افتاده بود، گفت: یآباج سوال

 فراز بپرسيد که نصف شب داشت حياط رو متراژ از»

 ...«ميکرد

 خواست که از کنارش رد شود، بازويش کشيده شد تا

 :يزندخشکش م یآبج یبا لحن جد و

 اينکه امشب کلا  یبذارم به پا يگم!با شمام! مآينور»

 رو چند بار تکرار یيه حرف یيا بايد ه يزنیم گيج

 «کنم؟

 نگاه کرد. بازويش را یبه چشمان نگران آباج آينور

 بيرون کشيد و گفت: آرام

 «شما چرا نخوابيديد؟ خب»

 :يگويدروبه فراز م بعد

 «شما؟ و»

 سينهاش از التهاب باال و یقفسه يزد،حرف م یوقت

 یو دستانش را ال يشودبلند م ی. آباجيشدم پايين

 و درحين بافتن يلغزاندو رهايش م یبلوط موهای

 صورت فراز دودو زده و ینگاهش رو موهايش،

 :يپرسدآرام م خيلی
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 «؟سيگار مياد بوی»

 ينورآ یتارتار موها یفشار انگشتانش رو آنگاه

 شد و اضافه کرد: بيشتر

 یچ يگهمادرت اينقدر عميق بهت م وقتی»

 پشت بندش منتظر جوابه...تو هم اين قدر شده؛يعنی

 «!رو با سوال جواب نده سوال

 :يگويدم بيهوا

 حرف یاونشب راجع به چ یاالن بپرسم آباج يعنی»

 «يشه؟از مقفل زبونتون ب ميزديد،

 و با بغض يکندرا ميان دستانش پنهان م صورتش

 :ميگويد

 شما،دخترتون رو باور ی! وقتیبسه! بسه آباج»

 یرو بريزه تو یخوب اونم مجبوره همه چ نداريد،

 «!سينهش که مثل آبکش سوراخ سوراخه اين

 یچشمش نيشتر زد. برا یاز گوشه يارادهب اشک

 را پايين انداخترا ناراحت نکند، سرش  یآباج اينکه

 نگفت؛ اما بغض چنان در گلويش یديگر چيز و

 برسد يبريد،چهزده بود که راه نفسش را هم م چنبره

 دوباره فوران کند! يخواستکه م یرگبار کلمات به
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 !«ببخشيد»

 را یضعيف، دست ودل آباج یيک تک کلمه همين

 :لرزاند

 باز ی؛ ول ينورکه آ یپيش هم همين رو گفت دفعهی»

 شبا بيام پيشت بخوابم تا حداقل يخوایشد! م رتکرا

 خوب شن...يا برو یبه گود افتادهت کم یچشما اين

 «..همون خانم دکتره که فراز. پيش

 به يدوزدو نگاه خستهاش را م يگرددبرم آينور

 : یآباج چشمان

 دارم...لطفا بس کنيد و اينقدر یمگه گفتم که مشکل»

 يد...شما که دهدکتر دکتر نکنيد. دکتر من شماي هم

 سايه به سايه از جيک و پيکم يرمهرجا م ساله

 سر سوزن بهم یخانم اگه به اندازه ی...آباجباخبريد

 رو يذاشتيدداشتيد ،اينطور اهرم فشار نم اعتماد

 ...من ده ساله دارم يهينوراز مو باريکتر آ گردن

 تنم، قلبم، یکه مدام رو ی...درديکشمدرد م جورايی

 ...اين خودی. اين درده آباجکشهيسوهان م فکرم

 خانم مرهم اين دردا، دکتر و دوا ی! حاال آباجدرده

 یتو یبفهمم چ يخوامنيست؛حقيقته! من م ودرمون
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 شما رو نگران کرده!اصل" یکتاب بوده که همه اون

 یاين همه مدت چرا ياد خاتون جون افتاده، قصه بعد

 «...کرد رو نقل کنه حسين

 منتظر بماند، شتابان به طرف هيآنکرا زد و ب حرفش

 رفت. دوباره حالش بد شده بود. دوست نداشت اتاقش

 بود که یاينها، حرفهاي یرا ناراحت کند؛ول ،آباجی

 دلش قلمبهقلمبه باد کرده بود و فقط منتظر روی

 بود. ترکيدن

 بغض کرد و نفسش به شماره افتاد. انگار اينها

 را از یر گوشبود که چند با ياشدلتنگ یبرا بهانهای

 ميز کنار تختش برداشت. چند بار انگشتش روی

 يک لحظه احساس یاسم فروتن. برا یرو نشست،

 اتاق هم باعث شده بود قبل از یشرج یکرد.هوا لرز

 راکد اتاق یتراس را باز بگذارد. هوا یپنجره خواب،

 از حال خفهاش نداشت. کم

 فروتن را لمس کرد. یرا برداشت و شماره گوشی

 پيچيد: یدر گوش یلحظه طول کشيد تا صداي چند

 !«بفرماييد»

 :يگويدم یبه آرام آينور
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 «!استاد فروتن کار دارم با»

 :يدهدنازک و ظريف آنطرف خط پاسخ م صدای

 «!محترم اين شماره واگذار شده خانم»

 داشت، مثل آهسته یکه سع یزن یصدا آينور

 و کند را شنيد. آب دهانش تلخ بود. بلند شد صحبت

 یتخت در خودش جمع شد. با دست یرو غمگينانه

 یولرزان دوباره شماره فروتن را گرفت. صدا بيجان

 دوباره با تحکم گفت که واگذار شده یگوش پشت

 . نگاهش به ماه افتاد که ازيسوخت. چشمش ماست

 اتاق تاريک را روشن کرده بود. ی،تور یپرده پشت

 ونکه انگار از دل چاه بير یضعيف یصدا با

 :ميآمد،گفت

 خانم چند روز پيش با اين شماره تماس گرفتم»

 ...«باهاشون

 پاسخ داد: یشده و به تند یعصبان زن

 مزاحمت ايجاد یاين وقت شب دار خانم»

 چند روز پيش...اآلن چند روز يگیم ميکنی،خودت

 !«پيشه؟

 دوباره با همان ينورآ یقطع شده بود؛ول تماس
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 ضعيفش گفت: صدای

 «.اد کار دارم خانمبا است من»

 یصورتش کشيد. اصل"نفهميد که ک یرو دستی

 یخاموش گوش یخيس شده بود. به صفحه صورتش

 السا را یشماره ی،زد. بعد از يک مکث طوالن زل

 خواب آلودش در یکه بعد از چند لحظه ، صدا گرفت

 خط پيچيد: پشت

 «!افتاده؟ یاتفاق ينور؟شده آ چی»

 خش يخواهدشايد م ايکند،يمکث م یلحظها ينورآ

 سلم و يهيچدر صدايش را صاف بکند که ب مانده

 پرسيد: عليکی

 !«ی؟آخر تو فروتن رو ديد یاز اون جلسه بعد»

 پاسخ داد: السا

 که تصادف کرد ديگه نديدمش...بعد هم یاز روز نه»

 «...ما رو هم وارد سيستم کرده یقبول نمرهی

 بغضش را فرو داد و گفت: آينور

 !«یدرس خونشرو واسم گير بيارآ ميتونی»

 یصدا یتو ینگران يگفت،م ينورکه آ یهر کلمها با

 :يشدبيشتر م السا
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 ...تو رو خدا بس کن یآتيش بسوزون يخوایم بازم»

 !«دختر

 يکنميا نه! خواهش م یگير بيار يتونیم حاال»

 «...السا

 السا که حاال صدايش بيدار شده بود،گفت:

 !«ينورآ یکرد نگرانم»

 نباش قربونت برم. فقط آدرس فروتن رو اننگر»

 سوزونم و نه آمپر یپيداکن. نه آتيش م واسم

 ...«ميچسبونم

 گفت: یسکوت به آرام یبعد از کم السا

 .«يکنمبرات پيداش م باشه»

 از هم باز شد و گفت: یتکدر صورتش اندک آينور

 «.از خواب بيدارت کردم ببخش»

 ذهنش آمده به یکه انگار تازه چيز یمثل کس بعد

 گفت: یبه تند باشد

 «.بياد خونتون واسه امر خير يخوادم یآباج راستی»

 :يآيديک کلمه از دهانش بيرون م فقط

 «!نه؟»

 :يگويدم یبه آرام آينور
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 عزيزم!فراز دوستت داره...و مهمتر از همه آره»

 برات احترام قايل هست. از حاال دل مادر یخيل آباجی

 ...«یرو برد شوهرت

 به خود یرا قطع کرد. زمان یگوش یز خداحافظا بعد

 ايستاده بود و یمقابل کتابخانه ديوار يهدفکه ب آمد

 بود که از کوچک به یبه رديف کتابهاي چشمش

 مرتب شده بود. نگاهش را از کتابها گرفت و بزرگ

 کنار کتابخانه به خودش نگاه کرد. نگاهش یآينه از

 سفيد یرهاتا تاپ بنفش با تو یچشمان سورمها از

 خرمن موهايش حلقه یگردنش پايين آمد و رو دور

 .بست

 سر انگشتهايش چند طره از موهايش را عقب با

 تاريک از يک روز ی، صحنها یلحظها ی. براداد

 یدر مقابل چشمهايش فلش خورد. سرش رو بارانی

 افتاد. گردنش

 در گوشش پيچيد: یغريب یصدا

 «.خريدم ی!ببين چی؟عروسک فرنگ یاينجاي چرا»

 آن غريبه. حس حصاربرق زد و پريد در  نگاهش

 کرد،
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 عجيب و غريب از نوک پا، یحس.

 سرش شعله کشيد. تا

 حس کرد، تمام تنش با یيک چشم به هم زدن در

 نيمه باز اتاق و نسيم در حال گردش، یپنجره وجود

 قلبش دوباره تير کشيد و عرق نشسته است. به

 قلبش نشست. یرو دستش

 و قلبش هشان یهمچنان، دنبال رد دست رو چشمش

 به طرف تختش کشيده شد. ی. پاهايش به سنگينبود

 یکس ی،را بست. در ميان خواب و بيدار چشمانش

 صدايش زد. بدنش سرد و کرخت بود. انگار آرام

 .ديکرمثل بختک گلويش را گرفته و خفه اش م چيزی

 .يافتادخواب "چهار قل" هيچ از زبانش نم یتو

 یهم رو یدست یبا گشودن پلکش، گرما همزمان

 نيمهباز ینشست. پلکهايش از شدت خستگ بازويش

 به زحمت یسنگين يرغم. باالخره پلکهايش علبود

 دور و برش نبود، نوازش یهم باز شدند؛ کس از

 هم نبود، فقط سکوت بود. دستی

 نيمه یا تا انتها کشيد و پنجرهر یتور یپرده يکی

 تازه ، عطر یرا تا آخر به ديوار تکيه داد. هوا باز
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 سر و یرا با خودش به داخل کشاند و رو یچا گل

 نشاند. صورتش

 «.خواب آلود...پاشو برات خبر خوش دارم پاشو»

 کنار ی. دوباره يکيبيندفکر کرد خواب م آينور

 گفت: یخفها یبا صدا گوشش

 !«يرمها..خوشخواب...مديگه. پاشو»

 که یمثل سريش به تختش چسبيده بود. طور ينور،آ

 که يکردبه سمت صدا غلت زد. فکر م یسخت به

 یگشاد شد. صدا یپلکهايش کم ی. الخوابميبيند

 پارکت کف اتاقش، مثل یرو یکف دمپاي برخورد

 یسرش موج خورد. با فرو ريختن آب رو یتو پتکی

 تختش نيمخيز یو صورتش ،يکضرب از رو سر

 .شد

 یداشت پارچ آب يخ را رو یدر نهايت سنگدل السا

 .حس کرد، يکدفعه تمام بدنش قنديليريختم سرش

 است. بسته

 از زير لحاف بيرون آمد. با ديدن یمثل حلزون سرش

 تخت یچشمانش گشادتر شد و به ضرب از رو السا

 پرسيد: یآمد. قبل از هر سلم وعليک پايين
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 ...«ی؟!تونستشد یآدرس چ السا»

 به یمنتظرش به السا بود. السا تکه کاغذ نگاه

 گرفت و گفت: طرفش

 خونش یبر يخوایچکار...نکنه م يخوایم حاال»

 ...«آينور

 نور آدرس را به حافظهاش سپرد و گفت: آی

 ی...نگرانشم السا...تا حاال اين طور نگران کسآره»

 .«نبودم

 يزم یکرد و پارج آب را رو یريز یخنده السا

 و گفت: گذاشت

 ...«ینکنه عاشقش شد»

 نقش بست. ينورصورت آ یرو لبخندی

 «.هم بهم مياين ی"خيلاتفاقا»

 یدر مقابل نگاه متعحب السا مانتو خفاش آينور،

 هم به یآويز آينه برداشت. نگاه یرا از رو سفيدش

 پودر سفيد یصورتش کرد و مقدار یپريده رنگ

 ماليد. صورتش هم رژ به لب و صورتش یو کم کننده

 در آمد و لب روشن و يحالیو ب یآن کرخت از

 براق و درخشان ی،حاالبا آن رژ صورت برجستهاش
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 .بود

 هيجان گفت: با

 یکل يخوری،ميام. از اينجا تکون نم یو زود ميرم»

 «.باهات حرف دارم هم

 که از یسرعت از خانه بيرون زد. به اولين ماشين به

 رسيد، دست تکان داد: راه

 «قيصريه يلیو»

 سرچرخاند و گفت: راننده

 «!...هزينهشم زيادهه هرا یخانم تا اونجا خيل»

 کيفش برد و چند تراول پنجاه ینور دست تو آی

 به طرفش گرفت و گفت: تومانی

 «!آقا؟ کافيه»

 گفت: یبه آرام راننده

 «.خانم زياد هم هست. بله»

 اميد اينکه فروتن را خواهد ديد، صورتش گل به

 یگرم و شيرين یکه بو يکردبود. احساس م ختهاندا

 قلبش پيچيده. تمام حواسش به دور و برش بود در

 راننده به خودش آمد: یبا صدا که

 «...رسيديم خانم»
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 لرزان از ماشين پياده شد.چشم از دور و یقدمهاي با

 سر به فلک یاز درختها يداشت؛برنم برش

 یپهن و سنگفرش شده و برگها کشيده،کوچه

 که دور تا دور ساختمان را احاطه کرده بود. ندهایرو

 یاز سر و دوش درب نردها ینشکفته شيپور یگلها

 که مشعل بزرگ یرنگ ، باال رفته بود، طور طوسی

 ، به یدو طرف درب هم به طرز شگفت انگيز نقرهای

 ازگل تبديل شده بود. یزيباي گلدان

 جيکجيک گنجشک   ها ، با ش   رشر مليم صدای

 خميده، به بيرون زده یکه از دل يک کوزه شاریآب

 سفيد و مرمرين یلبخند بر لبش نشاند. نما بود،

 با قصر شاهانه نداشت. یهيچ فرق عمارت،

 براق درب گذاشت. یشاس یترديد دستش را رو با

 خلوت عمارت موج یزنگ، در فضا یفاختها آهنگ

 در تکيه داد و یسرش را به نرده ينور،. آبرداشت

 ماند. رمنتظ

 یاه هبه زحمت از پل ینکشيد که زن چاق طولی

 بر یعمارت پايين آمد. زن نگاه ناآشناي مارپيچی

 انداخت و گفت: آينور
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 !«ی؟کار دار باکی»

 گفت: یاين پا و آن پا کرد و به سخت یکم آينور

 «.استاد فروتن با»

 سکوت کرد و بعد پاسخ داد: یزن لحظها

 «.اريم...ما اينجا فروتن ند فروتن»

 درب چنگ زد و گفت: یاه هبه ميل آينور،

 «...يشناسندايشون من رو م خانم»

 باال و پايين داد: یهيکل چاق و گردش را به سخت زن

 «.خانم...فروتن نداريم یاومد اشتباه»

 «.خانم،مطمئنم که درست اومدم ببين»

 . عجبيگممن دروغ م يکنیاحمق ، فکر م دخترهی»

 «!شده؟ زمونهای

 یچفت درب گذاشت و با حالت یرا رو ،دستشآينور

 :يمانست،گفتبيشتر به فرياد م که

 «!که فروتن رو ببينم یخانم...بايد کمکم کن ببين»

 داد و یبا غضب هيکل چاق و درشتش را تکان زن

 :غريد

 هست، یحاال اين فروتن ک ی،از رو برو هم که نيست»

 «ست؟ چکاره
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 بغضش را قورت داد و گفت: آينور،

 !«ينميکنهبه اسم فروتن اينجا زندگ یکس نیيع»

 او را متوجه خود یبوق اتومبيل یاين لحظه صدا در

 بزرگ را باز کرد و ی. زن بلفاصله در آهنکرد

 از یهمراه دختر بسيار زيباي یو خوش تيپ پسرجوان

 يکه خورد. چند ينور،پياده شدند. فروتن با ديدن آ آن

 به طرفش آمد و گفت: قدم

 «خانم صلبت؟ يکنیاينجا چکار متوووو، »

 یدختر یاول، نگاهش رو یاز همان لحظه آينور

 که همزمان با فروتن از ماشين پياده شده بود. بود

 ذرهذره جمع شد و رو به فروتن گفت: نگاهش

 «...سرتون شلوغه استاد یخيل انگار»

 شده بود، به ينورکه متوجه زخم زبان آ فروتن

 بيرون آمد:چند کلمه از دهانش  سختی

 «...نه، سرم شلوغ نيست لطفا"بفرماييد که »

 از یجوان ميان حرف فروتن آمد و نيم نگاه دختر

 انداخت و گفت: ينورحقارت بر آ سر

 که اينجا یبه اين خانم کوچولو نگفتها ماهرخ»

 «.بد حال داريم مريض
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 ابرو درهم کشيد و با خشم نگاهش ياختيارب آينور

 فروتن کرد و گفت: او گرفت و متوجه رااز

 «!رو اشتباه اومدم استاد یفکر کنم که يک جاهاي »

 یبلند بلوندش را از گوشه یجوان موها دختر

 کنار زد و با تحکم رو به ماهرخ گفت: چشمش،

 يخوادمن، چقدر گستاخ و شرور! هيچ دلم نم خدای»

 نحس اين خانم کوچولو یامروزم رو با چهره که

 ون نشده، لطفا از اينجاکنم. تا خانم پيداش خراب

 «!کن دورش

 زد و یبه حرف زن مقابلش، پوزخند يتوجهب آينور،

 :گفت

 استاد فروتن. يا من اشتباه اومدم ، یفرق کرد خيلی»

 «...اينجا شما رو یحال و هوا يا

 گفت: یبه آرام فروتن

 دور حاج خانم هستند. همين یخانم از آشناها اين»

 يشناسند،جا رو هم نماز آلمان برگشتند.هيچ  ديروز

 «!خانم صلبت همين

 جذاب فروتن خيره شد. یبه چهره یلحظها یبرا

 که چرا اين همه کلفه و سر در گم يفهميد"نماصل
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 و صورتش داغ شده بود. يزد. قلبش تندتند ماست

 در یاين هنگام ماهرخ به طرف فروتن آمد و چيز در

 در هم فرو یزمزمه کرد. صورت فروتن اندک گوشش

 و چند بار سرش را تکان داد. رفت

 رو به دخترجوان مو بلوند ،گفت: بعد

 سارا خانم شما بفرماييد!خانوم همين چند لحظه »

 «.اومدند یاز درب پشت پيش

 شيطنت آميز به فرم گرد صورتش داد یعشوها سارا

 گفت: و

 «!خب خيلی»

 رو به فروتن هم گفت: ماهرخ

 ا و قشقرق راهکوچيک اگر دير کنيد،خانم دعو آقا»

 .«ميندازن

 بلند بلوندش را زير شال ابريشمين یسارا موها

 را به ياشرنگش فرو داد و نگاه سبز گربها نقرهای

 یفروتن دوخت و با لحن وسوسه برانگيز چشمان

 :گفت

 ...نگو که با اينیتو که اهل زن جماعت نبود دکی»

 !«ی؟دار یدختر س ّ ر و سر َُ 
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 یاز جيب باران یارسيگ ی،با خشم زيرپوست بعد

 آن را آتش زد یبيرون کشيد و با فندک طلي سياهش

 آرام از کنار آن دو گذشت. و

 را به داخل ينوربه حرف سارا ، آ يتوجهب فروتن

 گفت: یدعوت کرد و به آرام عمارت،

 ی!من که گفتم نشونی؟رو از کجا پيدا کرد اينجا»

 .«يفرستم،نگفتمرو برات م خونم

 ديد فروتن دور نماند:پرخشمش از  نگاه

 «...منتظر پيامتون بودم یکه ه یاونجاي از»

 فروتن سرش پايين افتاد و ميان حرفش آمد و به

 گفت: زمزمه

 «...پيش اومد که کاری»

 با بغض گفت: آينور،

 صلبت برام مهم نيست رو ينورکه آ ميگفتيد»

 پيش اومد یتا اين که بگيد کار يکردمباور م بيشتر

 «.ادن يه پيامک هم برنيومديدپس فرست واز

 خرامان به یهمچون کبک یاين هنگام زن ميانسال در

 انداخت ينوربر آ یآمد و نگاه زر خريدانها طرفش

 گفت: و
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 "کارت مهم بوده کهی،حتمااين دور و برها نيست مال»

 .«یو تا اينجا اومد یهمه راه رو کوبيد اين

 که دودش یبه سيگارش زد ، طور یپک محکم سارا

 از دماغش بيرون آمد و بعد در هوا یمهارت خاص با

 هم بر لبان نازکش که یبرداشت. لبخند کمرنگ موج

 هم شده بود ، نقش بست یاز دود سيگار ، جگر حاال

 گفت: يهواب و

 يه یخودش به خانه یکه با پا یعمه خانم دختر»

 يا پول و يخوادبياد ، حتما"يا دلش سکس م غريبه

 براش نماسيده ، یده از اهورا چيز...حاال چون ديپله

 هست که به روز نرسيده یايرون یاون فيلما مثل

 ی...البد اومده بگه که باباش اين اهورايشنم حامله

 «.است بدبخت

 زد و گفت: یزهرخند آينور،

 انگار ینگران عمل ايشون بودم. ول فقط»

 «. يخورهديگه آب م یشما،از جاها نگرانيهای

 ا در چشمان فروتن فرو کرد وتيغ نگاهش ر آنگاه،

 داد: ادامه

 بودم؛ البته ديگه درسم تموم شده! در دانشجوش»
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 ايشون هستم و یحاضر هم نه عاشق چشم ابرو حال

 اينکه بخوام سرکيسهش کنم. اخ تا امروز فکر نه

 حاال خيالم راحت ینداره...ول یکس و کار ميکردم

 وکار يکسشما اينقدرها هم ب یکه نه! اهورا شد

 .«نيست

 نگاهش را از چشمان غمگين فروتن گرفت یبه سخت

 سينهبه يکشيد،که به زحمت نفس م یدر حال و

 فروتن ايستاد و به زمزمه گفت: سينهی

 ...«یهنوز عمل نکرد پس»

 یهم انداخت و با لحن یپاهايش را رو یبا لودگ سارا،

 گفت: کنايهآميز

 شده اهورا؟! شما که از اين اخلقها چی»

 هزار و يک ی،بگردون ی...تا من رو برديدنداشت

 . حاال که به اين خانم رسيد،یرديف کرد بهونه

 یو پيسپيس حرفاتون يادتون رفته. حت هينهين

 . اينيدیبا صبر و حوصله به حرفاشم گوش م دارين

 يهارو نديده بودم. مثل اون توپ شانس جنبهت

 يکنیفردا چطور سورپرايز م يدونهم ميمونی،خدا

 !«یاز آب در ميا وچطور
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 به طرف سارا چرخيد. نگاه یلحظها یفقط برا اهورا

 و سختش را در چشمان سبز سارا ميخ کرد: سفت

 یشما ه يکنمسکوت م یبس کن خانم سارا!من ه»

 «.... بس کنيد ديگهيشيدم جريتر

 خانم روبه فروتن گفت: عمه

 خب !خودت رو درگير ساراجان نکن. نجيبه خيلی»

 آماده است ؛واسه بانو یکه همه چزد و گفت  زنگ

 «.پاسپورت گرفته هم

 که مات و مبهوت صورت فروتن ينوررو به آ آنگاه،

 گفت: بود،

 هم ديديد که استادت حالش خوبه و داره واسه شما»

 تونيد،بريد. ینمونده م یآماده ميشه...اگه حرف عمل

» 

 گفت: یبه آرام فروتن

 تارخانم آدم که با مهمون اينطور رف عمه»

 !«نميکنه؟

 زد. هنوز چشمش به فروتن بود یلبخند تلخ ينورآ

 یبه ويبره يتوجهدر جيبش لرزيد. ب یگوش که

 ،انگشتر را از جيبش بيرون آورد. گوشی
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 انگشتر را به سمت فروتن يلرزيد،وقتیم دستش

 و گفت: گرفت

 «...اينم با خودتون ببريد. حتما الزمتون ميشه پس»

 یمه خانم با ديدن آن انگشترمنتظر نماند که ع ديگر

 گفت و چه شد؟! چه

 م

 به حياط بزرگ یمارپيچ یبا پايين رفتن از چند پله

 داخل شده یرسيد که وقت یشدها گلکاری

 "متوجه آن نشده بود.به سرعت از آن حياطبود،اصل

 بيرون آمد. صورتش خيس اشک بود. زير درندشت

 :يزدمدام حرف م لب

 ...ی_آخه ديوونه بود

 ...حقته...ينورته آ_حق

 چوب خدا صدا نداره!بکش... ی_ديد

 ...ی_تو آدم بشو نيست

 همينه ديگه... ی_سرخود باش

 بزرگ،آشفته حال نگاه به یخروج از درب طوس بعد

 به کدام سمت يدانستو راست کوچه کرد. نم چپ

 که از کدام سمت آمده بود. يآمد. اصل"يادش نمبرود
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 نم صلبت گفتن فروتنخا یپا تند کرد.صدا یسمت به

 شنيد و دوباره نفس زنان، قصد دور شدن از آنجا را

 داشت که بند کيفش کشيده شد: را

 یواقعيت زندگ یکه ديد یگفتم صبر کن ...اون چيز»

 «نيست.  من

 :يشودو چشم در چشمش م يچرخدتشر م با

 یتو چيه؟ اونجا چه خبر بود اقا یزندگ واقعيت»

 که یبودم. اون وقت دست تو ی. من ملعبهفروتن

 شدم همش نقشه بود؟! من ...من دلم خوش محرمت

 هستين. گفتم که یکه شما يه آدم درست وحساب بود

 داره؛استاد فروتن جبرانش یکم وکسر ينورآ اگه

 یگفتم اگه خوب و بد سرم نميشه ؛ حداقل کس ميکنه؛

 که راه وچاه رو نشونم بده.حاال شما بگيد من هست

 هستم؟!اصل"هستم! اصل"وجود شما یزندگ کجای

 «!آيا؟ دارم

 :يدهدو دوباره ادامه م يکندتازه م نفس

 يه کتاب نانوشته هستين...هرچه ورقتون مثل»

 !«يکنهگيجم م يفهميد.ميکنهم ميزنم،گيجم

 :يشودفروتن به چشمش عميق م یزمزمه یصدا با
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 «!....نور..یآ»

 عاشقانه بر مطاف یاه ه. تمام آن لحظيکندم بغض

 . بند کيفش را از دست فروتنيچرخدوذهنش م فکر

 .يکشدم یدور بازويش پيچيده به تند که

 صورت فروتن را از نظر گذراند یتمام زوايا نگاهش

 چشمانش مکث کرد...تمام خاطرات قشنگش یرو و

 اين چشمها ربط داشت. به

 چند بار او را یکه نگران شده بود با نگران فروتن

 ا سيره همطاف آن لحظ که بر ينورزد...آ صدا

 جواب داد : ميکرد،

 «! جانم»

 فروتن ینديد که چشمها یخشکش زد؛ول لحظهای

 زد! برق

 ...بهم وقت بده خانميگممن همه چيز رو بهتون م »

 منه...اون زن هم یپدر ی...اون خونه،خونهصلبت

 منه...سارا و نجيبه با هم خواهرند البته سارا عمه

 یا آداب و رسوم اينجا کمآلمان هست وب یبزرگ شده

 «.داره مشکل

 بغض سنگين خود را پايين داد و یبه سخت آينور
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 :گفت

 نيستم؛چون ديگه برام مهم یآدم حسود من»

 اشتباه کردنم،درد بزرگيه!هيچکس ديگه ی...ولنيستيد

 قلبش یفروتن رو یکه اهورا یزخم نميتونه

 «...بذاره زده،مرهم

 د زد:را پاک کرد و تلخ لبخن اشکهايش

 «.،برو تا نگرانت نشن استاد یحرفات رو زد حاال»

 با خشم بند کيفش را چنگ زد و گفت: فروتن

 بدوش...چرا به حرفام توجه ینره تو ميگ يگمم من»

 «...خانم صلبت نداری

 تا نگاه از فروتن يکنندچشمانش سماجت م

 که امروز ديده ی. فروتنيکندقلبش درد م نگيرند؛ولی

 هر ثانيه یکه خواب و بيدار ینو با فروت بود

 داشت. يکرد،فرقرا احساس م حضورش

 با عقلش سر لجاجت داشت. با بغض خيره دلش

 که شايد غمگين بود،شايد یدر چشمان مرد ميماند

 نااميد! هم

 فروتن دست خودش نبود، یسنگينش بر رو نگاه

 :يگويدنگاه از او بردارد با جديت م بيآنکه
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 اون سر يريد!چرا مد؟يکنياينجا عمل نم چرا»

 !مگه اينجا چشه؟!هميشه گفتين که ايران بهتريندنيا؟

 رو داره...گفتين ايران بهترين یپزشک ایه هنخب

 رو داره...کو استاد؟! یعلم ایه هزبد

 "سالها دل طلب جام جم از ما ميکرد

 چه خود داشت ز بيگانه تمنا ميکرد" وان

 !«يکنيد؟استاد؟! تفسيرش نم يگهم چی

 و نگاهش همچنان به يکشديرينش را به دندان ملب ز

 فروتن است که هربار بيشتر در آن نقش و صورت

 بيشتر به ياد يشود،صورتش غرق م نگارين

 و بيشتر دلش ماالمال از يافتدبه فروتن م علقهاش

 و يبنددچشم م یلحظها ی.برايشوداين مرد م عشق

 یفروتن را برا یاه هتا بلکه گفت يکشدم یعميق نفس

 هم که شده درک کند: ثانيهای

 !«ی؟حاال از فروتن دروغ شنيد تا»

 . رخ به رخ،نفس بهيداردقدم به طرفش برم چند

 :يکنداراده زمزمه م یو ب يايستدمقابلش م نفس

 «...دوباره سرپاشه يتونهنرم بانو نم اگه»

 درد ينور،که آ یو با لحن يافتدسرش پايين م فروتن
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 اس کرد،گفت:را با تمام وجودش احس آن

 نه...شايد هضم اين یدل یزنمه...ول شناسنامهای»

 بهت توضيح یيه روز یبرات سخت باشه...ول جمله

 «!...لطفا باورم کن خانم صلبتميدم

 يداند. نميکندجا خوش م ينوربر تمام وجود آ یلرز

 بايد لرزش زانوانش را بگيرد که زمين نيفتد. چطور

 پلک یه حتّ ک یدر آن چشمان يماندمات م فقط

 و يگيرد. فروتن انگشتر را به طرفش منميزند

 :ميگويد

 انگشتر مال مادرمه!پيش خودتون نگه داريد تا اين»

 «.به خود من برگرده دوباره

 که نگاهش در نگاه فروتن گره يکندم یسع آينور

 در قلبش جا به جا شده بود؛ ی. انگار چيزنخورد

 فروتن که صعب العبور در نگاه و در قلب کوهستانی

 جز گريز نداشت. راهی

 م

 بود یآن اتفاقات یکه برگشت، تمام فکرش پ یوقت از

 قار و یرخ داده بود. با صدا یپس از ديگر یيک که

 شکم،دستش از زير چانهاش پايين افتاد و از قور
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 یبه آشپزخانه کشيد.نه بو یبيرون آمد. سرک اتاقش

 یخبر یو نه ازغلغل کتر يرسيدبه مشام م غذايی

 .بود

 درب هال یمقابل اپن گذشت و همين که به يک قدم از

 ، بهرنگ را ديد که رو به پنجره اتاقش ايستاده رسيد

 همان يحرکتکند. چند لحظه، ب یبا لبخند نگاهش م و

 که بعد از سالها برگشته بود و یخشکش زد. کس جا

 هم کوتاه ی ذرها ّیو حت يزداز دوست داشتنش م دم

 آمده یهم به ديدن آباج یآن چند بار. بعد از نميآمد

 کار داشت وهربار هم ينورو هر بار هم با آ بود

 از اتاقش بيرون نيامده بود. آينور

 صورتش یکه رو ينوردلخور و گليهآميز آ نگاه

 گفت: یبا لحن آرام نشست،

 تونيم ی ...اما، م ّينورآ يخوایخاطرم رو نم يدونمم»

 .يگمته دلم م باشيم. باور کن از یخوب دوستای

 «.تو رو از دست بدم نميخوام

 زد و ادامه داد: چشمکی

 «!نشده یهم چيز حاال»

 . هنوز هم باوريکندبا حيرت نگاهش م آينور،
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 که بهرنگ به اين سرعت تغيير جهت دهد و نميکرد

 ديرينهاش بگذرد. یخير عشق و عاشق از

 باال انداخت: یابروي بهرنگ

 «.ومدمکوتاه ا يکنی؟اينکهنم باور»

 به صورت يزندو زل م يايستدمقابلش م آينور

 سردتر بود: ی،بهرنگ که از هر يخ بيتفاوت

 «!مخفيه بهرنگ؟ دوربين»

 «.تاوانه پرداخت»

 نگاهش همچنان به صورت بهرنگ است. بيشتر از

 بهرنگ و آن غرور یظاهر آشفته و شكسته همه

 دلش را ميچلند: ی، بدجور سردش

 يگیواقعيته!حاال م ی! اين تویهمينه! اين توي آره»

 ی. اتفاقیشده که از خير عشق ديرينهت گذشت چی

 نيست که دم یآدم یبهرنگ؟!اين ريخت و قيافه افتاده

 رو ی!تاوان چی؟هست یبزنه.تو دنبال چ یدوست از

 .«یپس بد ميخوای

 متعجب صورتش را که ديد صدايش باال رفت: حالت

 بهت دست پسره آرمان کيه؟! چطور تونسته اون»

 که به دستت خورده یدست يکنم. به وهللا قطع مبزنه
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 اگه عشقت هم نباشم یکه بدون يگم.اين رو مباشه

 من تاييدش کنم. ی،تاباش یعشق کس ،نميتونی

 .«ينورآ ميفهمی

 بلندش را ميشنيد.وقتي حرفش یبار بود صدا اولين

 زد. یگفت قلبش بد جور م را

 وحشت گفت: با

 رو بكني! یيخواي تلفي چتو ديوونه شدي! م»

 تا یببين يخوایحرص من رو در بياري؟! م ميخواي

 به تو داره؟ ی!اصل"قضيه آرمان چه ربطيرم؟م کجا

 يا ته پياز که اينطور یتو سر پياز يدونمنم من

 یبگ ی. مثل"اومديکنیمن م یزندگ یرو قاط خودت

 که ببين درسته یبگ یمن هوات رو دارم. اومد که

 حواسم جمعه...اخرش یينهمه سال،ولبودم ا دور

 ...«یبرس يخوای!به کجا مچی؟

 زد: یبه اينجا که رسيد پوزخند آينور

 یيا ک یاين اطلعات رو ازکجا گير آورد نميدونم»

 من یزندگ یتو يتونیگفته؛اما يادت باشه تو نم بهت

 به تو ندارم.چه برسد به ی.من هيچ حس وحالباشی

 «...بخوام اينکه
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 د و دست روي صورتش ميكشد:ميخند تلخ

 ديگه ببينمت يخواممونده بزن و برو.نم یحرف اگه»

 برادريت رو در حقم تمام و یاگه بخوا یحت بهرنگ

 .«یادا کن کمال

 بهرنگ چشمان سرخش که از شدت غيرت باد کرده

 دوخت و گفت: ينوربه آ بود

 کار دست یعل یمن اين پسره رو ببينم به وال ولی»

 «.دم. چطور جرئت کردهو اون مي خودم

 یو چند بار دستش را با کلفگ يبلعدرا م حرفش

 .يکشدسرش م روی

 وهر چند موقع حرف زدن يزندداد م یعصبان آينور

 كلمات را گم ميكند: هم

 افتاده و تموم یيه اتفاق يدونیكه چي؟ االن م خوب»

 بشه؟ از كجا ی. ميري آرمان رو پيدا كني که چشده

 «.تو فکر نکنه که اونم مثل معلوم

 دستش را ميگذارد روي سرش و داد ميزند: بهرنگ

 بااين رنگ جماعت يتونی! تو نه مينورآ ببين»

 تنگ شده نه! تو يتللیو نه دلت واسه يلل بجوشی

 که با تو یکس يکنی! فکر ميگردی؟م یدنبال چ داری
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 اينکار رو کرده،حاال بگيم که خطر رو از بيخ گوش

 که شناخته، یتن آدمدوست داش گذروندی،ولی

 بزنه، مکافات یدست به چنين عمل پست نشناخته

 !«نداره؟

 واسه یديوونه شدي!ديووونه بهرنگ!نشست تو»

 که مثل"نگران یچرتکه باال و پايين زد خودت

 نگران من یفلن یبگم،آها ی.من با چه زبونمنی

 «.با هم نداريم ی. من و تو هيچ چيز صنمنباش

 تلخ نيست.انگار حالش يکاين بار  ميخندد؛اما

 دوستانه است ،وقتي ميگويد: جورهايی

 من يه ديوونگي هم به خودم به همه بدهكارم! آره»

 به سيم آخر!يه وقتا یبزن ی؛وقتا الزمه ديوونه باش يه

 رو که همه دوست ندارن رو انجام یکار الزمه

 .رفيق چرایرفيقم باش يخوای...حاال تو بگو که مبدی

 .«یز آش شدداغتر ا کاسهی

 شاخ و برگها یکه ال یبهرنگ نگاهش به قاصدک

 کرده بود و زوارش هم در رفته بود،افتاد و گفت: گير

 یبدجور ی.دارينورکن! شبيه حال توست آ نگاش»

 ی. اگه دوستش نداريکنیم یخودت باز یزندگ با
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 کارش.نذار یبهش بگو تا بره پ یو حسين ،راست

 به ینتون یتو به وقتش هم ح یشوت ش ی،ش فوت

 «.شده و چطور شده یچ یکه ببين یبيا خودت

 م

 لبش را کش داد و گفت: یاينبار زهرخند ينورآ

 و ی! به دلسوزیبهرنگ صفاي یخودمه آقا زندگی»

 به یندارم.در ضمن اگه اومد ینياز یترحم کس ُّ 

 یبوده و چ یچ یو ببين یکن یبرادر اصطلح

 دوستبرادرجان!نه  یرو اشتباه اومد شده؛راه

 !«جان

 به خودش جرئت داد و درست سينه به سينه بهرنگ

 تپش قلبش يتوانستم یايستاد.از اين نزديک آينور

 بشنود. يداد،که گرومپ گرومپ صدا م را

 چند قدم عقب عقب رفت. بهرنگ دوباره آينور

 شد و به زمزمه گفت: نزديکش

 .تو که اونيخوایيه کلمه بگو چرا من رو نم فقط»

 با من يبهانهو با بهانه ب یم داشتدوست وقتها

 ا روه ه!چرا اون لحظينور؟.تو چت شده آبودی

 .«یکرد فراموش
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 که با طناب یو به تاب يافتدبه درخت توت م نگاهش

 :يزندم یشده بود. لبخند بسته

 خاطرات یببين هنوزم اين تابه اينجاست.پس اين يعن»

 وجود ی.يعنيشنفراموش نم ی.يعنينورآ ميمونند

 «.که وجود داره؛ وجود داره یوچيز دارند

 ابرويش را باال داد و با لحن یيک تا آينور

 پرسيد: پوزخندی

 «وجود دارند؟ یکه گفت یايناي يعنی»

 یاه هقاطع و پرغرور بهرنگ، قهق یگفتن: "بله" با

 داد و گفت: سر

 . خاطراتت بايزنیدم از کدوم خاطرات م یدار تو»

 «.هچهارده سال یدختر بچه يه

 که یشد و نگاه در نگاهش گره زد. پوزخند خم

 یلبش را باال داده بود، حاال عمق بيشتر گوشهی

 و زل زد به چشمان محزون بهرنگ: گرفت

 که وجود یسينهت نگه دار. چيز یرو تو خاطراتت»

 «.تکرار نکن یرو ه نداره

 پس از یبرلبش نشست. خاطرات يک یلبخند عجيب

 در ذهنش زنده شد: ديگری
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 بريم پارک. ی_بهرنگ

 پاستيلم تموم شده. ی_بهرنگ

 دارم. یرياض ی_بهرنگ

 .يکنهدندونم درد م ی_بهرنگ

 _و...

 و فراز یحضور آباج ینبود که کم بياورد؛ول آدمی

 و پايش را بسته بود؛ و گرنه اين دختر چهارده دست

 چنان در دل و جانش نشسته بود که هرلحظه ساله

 را در دست یمهتابداشت آن دستان ظريف  دوست

  بگيرد

 که حاال در یکوتاه آمد و نگاه گرفت از بهرنگ آينور

 .يکردسير م گذشته

 و یو داخل شدن آباج یباز شدن درب ورود با

 کشيد و یآن صديقه خاتون ،نفس راحت پشتبند

 ش را گرفت و گفت:حصاربه طرفش رفت و زير  شتابان

 «.چقدر دلم واستون تنگ شده خاتون جون»

 کرد و گفت: یزد و رو به آباج یخاتون لبخند هصديق

 ينورت. با آيرهنم یجاي یاين پسر سر ظهر گفتم»

 «.داشته کار
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 نگاهش کرد و رو به بهرنگ گفت: یبا مهربان آباجی

 ی.کجا رفتینبود یيه چند روز يگفتخانم م فرانک»

 یپسرم؟!به فرانک خانم زنگ بزن که اينجاي بيخبر

 .«نگرانت بشه مادر نذار

 انداخت و گفت: ينوربه آ ینگاه بهرنگ

 کار داشتم که ينوراجازه بديد برم بعدا ميام.با آ اگه»

 «.نصفه کاره موند اونم

 با لبخند جوابش را داد: آباجی

 مادر اگه مهمه اآلن بهش بگو من و خاتون هم خب»

 «.آشپزخونه یتو ميريم

 صورت خاتون کاشت و یرو ینرم یبوسه ينورآ

 :گفت

 نياز بود رو یدکتر هم هرچ یندارم.آقا یحرف که من»

 «.بحث نمونده یهم برا یو جاي گفتند

 نگاهش را زوم چشمان بهرنگ کرد و گفت: بعد

 «!دکتر ینيست آقا اينطور»

 :يکشدتنش را عقب م یصديقه خاتون کم یصدا با

 !«يری؟کجا م یپسرم! سر ظهر بيا»

 صديقه خاتون ، به زحمت یبا شنيدن صدا بهرنگ



 

  258                        

 قند مکرر  

 گرفت و رو به صديقه ينوراز نگاه ملتهب آ چشم

 گفت: خاتون

 که از ساعت يکنيددکتر مملکت رو مجبور م دارين»

 «بزنه خاتون جان؟ کاريش

 محسوس بود که لبهايش را یبه قدر ينورپوزخند آ

 هم فشار داد و سرش پايين افتاد. بهرنگ به اجبار به

 :گفت

 !«يشه؟برم خاتون که دلگير نم اگه»

 يرفت،ا باال مه هاز پل یکه به سخت یدر حال ونخات

 زد وگفت: لبخندی

 «.تو مادر!بيا باهات چند کلم حرف دارم بيا»

 ینزديکترين راحت یصديقه خاتون را رو آينور

 که نگاه سنگين بهرنگ همچنان در ی. در حالنشاند

 ینفس راحت یآباج ی. باصدايکرددنبالش م سکوت

 تند کرد. و به طرف آشپزخانه پا کشيد

 گفت: یبه آرام آباجی

 يدونمباهات حرف بزنه.البته من نم يخوادم خاتون»

 اين یکه خاتون تو یتا زمان یهست؛ ول یبه چ راجع

 که یاز تو يا از کاراي يخواداست ، دلم نم خونه
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 .«ی،برنجهانجام ميد ناخواسته

 کوچک یرا که با چند استکان و کاسه یچا یبعد سين

 نقل پر شده بود، طرفش گرفت وو انجير و  کشمش

 داد: ادامه

 یگل و شيرين يریفردا شب هم با فراز م برای»

 .اگه خدا خواست که همه چيز  جفت و جورميگيری

 يک حلقه خوب و سنگين هم بخريد که شايد شد

 «.شد یمحرميت هم بينشون جار صيغهی

 گفت: یبه آرام آينور

 باهلل واسه شب!وهللا يذارينرو م یخواستگار چرا»

 «.از اين آخوندا شنيدم که کراهت داره صدبار

 یزد و با اشاره به سين یلبخند ينوراز حرف آ آباجی

 دستش گفت: توی

 «.ببر تا سرد نشده خب»

 که شد خاتون داشت دم گوش بهرنگ یپذيراي وارد

 و او هم ساکت و سربه زير فقط سرش را يزدم پچ

 . همينميز یرا گذاشت رو یچا ی. سينيدادتکان م

 بلند شد. یزنگ گوش یصدا موقع

 م
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 پيچيد: ینازک السا در گوش صدای

 يدونمتو آخه؟!من نم يدیگوشيت رو جواب نم چرا»

 «..تو. یاين ماس ماسک رو خريد یچ واسه

 گفت: یکرد و به آرام یريز یخنده آينور

 کرده مغزت یاگه بگم بهرنگ دوباره ازم خواستگار»

 یين شازده دکتر چا يدونم...من نميکشهنم سوت

 ميره و مياد يه چيز تازه يادش ی. هميخواد

 «....خسته نشدميافته

 .«يزنیبسه! چقدر حرف م آينورجان،»

 کند و ميان حرفش ینداشت السا اينطور تند توقع

 گفت: یکرد و به شکل بامزها یدهن کج ينور. آبيايد

 که؟ همين خاطرات شازده کمکم داره يگمنم دروغ»

 بايد یکه نگفتمها...يه روز يکنه،نگیمبه دلم  خون

 رو از دست اين شازده از تو جوبا پيدا جنازهم

 ...«کنيد

 محکم جيغ کشيد: یبا خنده السا

 زبونت رو مار بزنه!فروتن زنگ ينور،آ یبش ذليل»

 نگرانت یبود. از اينکه گوشيت خاموش بود،خيل زده

 «..باهاش تماس بگير.حالش خوب نبودبود
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 را قطع کرد. یبماند،گوش یر حرفآنکه منتظ یب

 از شّدت یدرب پذيراي یزخمش تازه شد، جلو دوباره

 . با خروج بهرنگ خودش رايلرزيدبه خودش م خشم

 یاتاقش رساند و شماره فروتن را گرفت. صدا به

 خط گرفته و غمگين بود: آنطرف

 «!صلبت خانم»

 فروتن از حصار پشت خط، لرزان بود و صدای

 :خشدار

 «!ببينمت يتونمم کجا»

 از کوره یبه راحت یکند؛ول یخويشتندار ميخواست

 رفت و گفت: در

 «!بايد ببينمت استاد فروتن؟ چرا»

 . قبل از رفتنيکنمخونم رو برات ارسال م آدرس»

 «...ببينمت ميخوام

 دوباره فکر و هوشش یقطع شدن بوق گوش یصدا با

 خود و دلش واسطه شود؛ يخواست؛بين. دلش مرفت

 سارا برايش گران تمام شده بود. یحرفهااما 

 از خودش نفرت داشته يشدکه باعث م حرفهايی

 .از خودش ناراحت بود که چرا سکوت کرده بود.باشد
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 نداشت. یاما فايدها يکرد؛را ملمت م بارها،خودش

 دستش،چند یتو یروشن و خاموش شدن گوش با

 را بر یمکث کرد. پيامک فروتن لبخند کوتاه لحظه

 به سر و وضعش انداخت. لباس ینشاند.نگاه لبش

 دارش کم از یرنگش با آن يقه و آستين پف زرشکی

 صورتش نشاند و یرو ینداشت. آرايش مليم مانتو

 بر سرش کرد. يآمدکه به رنگش م یزربفت یآب شال

 به ی. لرزش قلبش حتيزدقلبش يکضرب م ضربان

 از دستش یهم رسيده و چند بار هم گوش دستانش

 بود. دهافتا

 رفت و یپايين آمد و به طرف آباج یرو دوتا يک اه هپل

 گفت: یآرام به

 «.بيرون.. يرملحظه م چند»

 چشمان بستهاش گفت: یصديقه خاتون از ال

 !«ی؟خاتون چرا با بهرنگ نرفت عزيز»

 «...نيست. نيم ساعته ميام یجون نياز خاتون»

 کجا یبيا بشين عزيز خاتون.سر ظهر حاال»

 !«ميری؟

 ينشيند؛اماکنار خاتون م یبه ناچار چند دقيقها آينور
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 آتش آرام و قرار ندارد. مدام لبش را یاسپند رو مثل

 .يکردو به ساعت نگاه م ميگزيد

 یکه تو دار یسر ظهر، با اين آسم یدم کرده هوای»

 !«،برات مثل سم هست مادر  ُّ 

 یيک یخاتون بود که در حين حرف زدن؛ يک صدای

 رنگش را هم باز یسورمها یومانت یها دکمه

 :ميکرد

 «خنک که شد برو عزيزم؟ هوا»

 يقراریکه انگشتان دستش را با ب یدر حال ينورآ

 ، گفت: ميچلند

 افتاده،بايد زودتر برم یاز دوستام اتفاق یيک برای»

 «.خاتون جون ببينمش

 «!رو نداره  یدوستت کس اين»

 «.راحتتره یخاتون جون خب با من کم چرا»

 یدوست نداشت، دروغ بگويد، با همان سادگ قتهيچو

 گفت: يارادهب ياشداشتن دوست

 هميشه از من نااميد یاآلن نرم خانجون برا اگه»

 .«ميشه

 خاتون آهسته گفت: صديقه
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 «!درسته یبايد بر پس»

 به جلو خم شد و به زمزمه گفت: یکم آينور

 یبد یبرم ببينمش خاتون جون. در حقش خيل بايد»

 .«کردم

 خوشت نيومده؟ یدانشگاه از کس یبينم دخترم توب»

 ی؟از تو خوشش نيومده؟ پيام یکس يا

 يهاتاين دوستتم از هم کلس زنگی؟واسطهای؟نکنه

 .«هست

 زد و گفت: یلبخند آينور

 که من يدونيدندونه شما م یخاتون جون هرک »

 دوست ندارم با واسطه يا ینيستم. يعن اينطوری

 يرمد يا نياد.دنبال دلم مخوشم بيا یاز کس بيواسطه

 «.اگه به ضررم تموم شه حتی

 خاتون سرش را تکان داد و گفت: صديقه

 الزمه یآشناي یدنبال دلت هم که باش خلصه»

 .«دخترم

 گفت: یکه تمام مدت ساکت بود به آرام آباجی

 خاتون جان چقدر حساسن! يدونیخب تو که م »

 هر کس ونديده و نشناخته به  يتونهآدم که نم بعدشم
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 شده که همسايه از یاعتماد کنه! زمونه جور بيکسی

 همسايه ديوار به ديواريش، خبر نداره،حاال چه برسه

 پرس و جو هم یدر رابطه با کس یاينکه بخوا به

 «.وهللا يآرهکم م کنه،بازم

 به زمزمه ادامه داد: بعد

 جان کار زياد داره خاتون جان!دخترم فقط آينور»

 آشپزخونه يکريز پخت و پز ینه توچند ماه بشي بايد

 نبود که ؟! به یما اينجور یبگيره...زمونه ياد

 یآشپز يباريد؛ازاز هر انگشتشون يه هنر م اصطلح

 که ی. دختريرفتندشکار هم م یتا بافتن...حت گرفته

 دنبال دلش بره. يتونهبار بذاره ، نم یيه ديز نتونه

 نش کهخو یچار ديوار یکنه تو یساالر يتونهم زنی

 «.يه قلم رو از چشم نندازه اين

 م

 به اين یداشت به هرطريق یکه سع یدر حال آينور

 خاتمه دهد،گفت: بحث

 به شوهر کردن من؟ من یخانم باز گير داد آباجی»

 ينورتواسه آ یچه نخوا یور دلتم چه بخوا فعل

 دلم بگه. بعدش من اگه ینيست.گفتم که هرچ شوهر
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 م پيدا کنم از همون اولقول شما بخوام شوهر ه به

 بلدم،نه یمن نه آشپز يگمبهش م یو حسين راست

 کنم. جنگ اول به از صلح یشوهردار ميتونم

 «.و نه کباب يسوزهنه سيخ م ی.اين طورآخر

 مشتش را پر از کشمکش کرد و طبق عادت، بعد

 دستش گذاشت و ادامه داد: یکشمش را تو ایه هدان

 یگيره آباجمياد دختر خل وچل تو رو ب کی»

 بايد دلت ی!بعدشم قربونت برم خودت بارها گفتخانم

 نيست. اين یباشه؛اين دلم راض یازدواج راض به

 گرفته یخانم ! از آشپز یايراد داره آبج یدخترت خيل

 غير قابل تحمل يدونماين اخلق گندش که م تا

 .به قول خاتون جون دست شکسته و بال گردنههست

 «.ام!منم وبال گردن شمديگه

 گفت: یبه آرام آباجی

 سنت یو سرت باد داره، يه چند صباح یجوون هنوز»

 .يکنندواسه عشق تره خرد نم يفهمیرفت باال، م که

 .بايد خودتیرو بايد خودت بساز یواقع عشق

 یزن بستگ ی. اين عشق هم به خونه داریکن درستش

 داره،اينا عشق یزن بستگ یبه شوهر دار داره
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 «!دخترم ميآرن

 بلفاصله گفت: نورآي

 يگنکه مردا بهتون زور م يکنيدکارا رو م همين»

 شريعت نوشته اينا رو فقط بايد یمادرمن.کجا ديگه

 «.انجام بدن زن ها

 زد و گفت: یخاتون لبخند صديقه

 گير کرده برگگلم که یحال اين دل تو پيش ک»

 !«يزنی؟براش پرپر م یدار اينطور

 ل بچگانه شروعدروغ بگويد.با يک کلک نميخواست

 یکه زل زد در چشمان تيلها یسياه ی. با چشمهاشد

 از نوع پوشش او ايراد يپروايیو در کمال ب آينور

 یاول یبود؛اما در آن ته ته قلبش از همان دفعه گرفته

 نگاهش به فروتن افتاد، قلبش چنان تو سينه لرزيد که

 هجده درجه رسيده یبدنش به منف یانگار دما که

 ينور،که اين حالت آ يکردند السا فکر م. هر چاست

 يديد،هر بار فروتن را م یاز غرورش بوده، ول ناشی

 و مدام از يکردعود م ياسرائيلياشبن ایه هبهان

 که مبادا ازدواج کرده باشد. يکردسوال م خودش

 بار هم درباره فروتن پرس و جو کرده بود و چندين
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 فروتنبار هم از يافتن اطلعات در رابطه با  هر

 شده بود. نااميد

 ! خوبه حاال اينقدر سرخ و سفيد نشو. پاشو برواوه»

 «.کار داريم یفردا خيل که

 صديقه خاتون به خودش آمد و گفت: یبا صدا ينورآ

 «.نيستم یکه من اينطور يدونيدندونه شما م هرکی»

 زد و گفت: یلبخند آباجی

 هست، وقتش که یذات هر دختر یوحيا تو شرم»

 .«يدهدش رو نشون مخو برسه

 صديقه خاتون را بوسيد و با مهر گفت: ایه هگون

 «.ميام یزود ميرم»

 به یهنگام خروج شنيد که آباج ینماند.ول منتظر

 خاتون گفت که: صديقه

 رفت پيش السا.از صبح تا حاال چند بار بهش حتما»

 «.زده زنگ

 و چطور خودش را به آدرس مورد نظر یک نفهميد

 زنگ را لمس نکرده بود یش شاس.هنوز دسترساند

 به عقب چرخيد. یسلم غمگين یبا صدا که

 با ديدن فروتن آن هم با آن همه ريش و سبيل و لباس
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 از چين و چروک.مردمک چشمانش گشاد شد و با پر

 زمزمه کرد: نگرانی

 یشده؟!اتفاق یچ یاين خودتونيد؟!يعن استاد»

 !«افتاده؟

 صندل یوقفل درب چرخيد، نگاهش ر یرو دستش

 گفت: یافتاد و به آرام ينورآ طليی

 «!خانم صلبت يريدنم داخل»

 :يگويدگيج و منگ م آينور

 یخونه یبودن من تو یبيام تو،يعن يشيدنم ناراحت»

 نداره؛گناه کبيره نيست. البته من به یحکم شرع شما

 خاتون جونم ميگه شيطان از یندارم؛ول یاعتقاد اينا

 یاده ميکنه،تا بتونه حتلحظه هم استف کوچيکترين

 نقطه ضعف آدم مومن رو مثل مو،از ناچيزترين

 بکشه بيرون تا حالش رو ببره. البته من نه ماست

 هستم و نه مومن! واسه خاطر شما یسر راست ماست

 نکرده نتونيد روبه قبله بايستيد و یکه خداي نگرانم

 «.کنيد یبندگ عزم

 ت:لب فروتن نقش بست وگف یرو یلبخند مليم

 مهمان من هستيد.چه چيز با ارزشتر از شما»
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 !«اين؟

 با خجالت که امروزها از اين مرد روبرو بر دل آينور

 نشست، لب زد: یم وجانش

 «!اينجا تنهاييد؟ شما»

 تکان داد و گفت: یسر فروتن

 به یمواقع ضرور يکنم؛البتهم یتنها زندگ من»

 هم حاج خانم مياد ی.گاهيزنمهم سر م یپدر خانهی

 «..شايد تا چند لحظه ديگه اونم پيداش شهاينجا

 حال فروتن را بهتر کند با یاينکه کم یبرا آينور

 طنز آمير گفت: لحنی

 مرد مجرد یخونه یشيطان تو يگهخاتون جون م»

 مراقب اين شيطان یجولون ميده. شما بايد خيل بيشتر

 «.باشيد ناقل

 ينهزد و س یلبخند ينوراز طنز نهفته درلحن آ فروتن

 که هر حرکتش،هر يدانستسينهاش ايستاد. نم به

 . درآن لحظه به ياديکنداو را آشفته م یدنيا نفسش

 اولين بار دستش را گرفته و یافتاد که برا آرمان

 نه يتپيدوو مرزش نه م يحدب یدر خيرگ چشمهايش

 .يلرزيداآلن اين جور نبود مثل بيد م ی. ولميلرزيد
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 نش گذاشت وآبزانوا یرو ياختياررا ب دستش

 را قورت داد و گفت: دهانش

 «!بانو رو نياورديداينجا؟ چرا»

 سرش پايين ّ افتاد و با غصه گفت: فروتن

 و پرستار مخصوص داره. یامکانات پزشک اونجا»

 که مبادا به يزنمدر اکثر مواقع بهش سر م البته

 «.نياز داشته باشه چيزی

 با حزن گفت: آينور

 «..باشه.سخت  یبراتون خيل بايد»

 دلش مانده باشد به یرو یکه چيز یمثل کس بعد

 گفت: زمزمه

 !«ی؟چ بچه»

 منتظر پاسخ بماند از کنار نگاه موشکافانه بيآنکه

 کوچک، ی. نگاهش به خانه ويلييشودرد م فروتن

 با ی. حوض گرد پر ماهيافتدم یبسيار زيباي یول

 که دور تا دورش را احاطه کرده یشمعدان گلدانهای

 هم در کنار حوض از پونه و یکوچک ی. باغچهبود

 ينور. آيخوردبه چشم م یتمشک وحش یو حت نعنا

 ناخنک زده یوحش یبه فروتن به تمشکها بيتوجه



 

  272                        

 قند مکرر  

 که در دهانش راه افتاده بود،گفت: یبا ملچ ملوچ و

 ترش خوششون نمياد. يادم یمردا از چيزا شنيدم»

 «...تمام تمشکات رو هم ببرم یرفتن باشه

 قدم نزديکش ينور،چندسرخ آ یبا ديدن لبها تنفرو

 که چند لحظه پيش از باغچه چيده بود، ی. گل رزشد

 گرفت و گفت: طرفش

 همين طور بمونيد. يخواممثل اين  گليد! م شما»

 هست. با همين سرشت يآاليششما پاک و ب فطرت

 بر بياييد. یاز پس هر وسوسها يتونيدم پاکتون

 «نگيريد خانم صلبت. رو هيچوقت دستکم  خودتون

 بود ضربان یجملت تحسينبرانگيز، کاف باهمين

 به چشمان زالل ياختياراوج بگيرد. نگاهش ب قلبش

 افتاد. انگار جهان از حرکت ايستاد. انگار فروتن

 لرزش تنش ينورکه آ ینفسها از حرکت ايستاد وقت

 مهار کند. و يخواستبا مشت کردن دستش م را

 يخواستم ينورآ یخيد وقتبه دور تند چر جهان

 یرنگ پريده یملتهبش را مهر کند به لبها لبهای

 دستهايش مالک وار يخواست! و آنگاه که مفروتن

 که فروتن آب یکند تمام تنش را در آن لحظها طواف
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  تمام تصوراتش. دستش سست شد و ّیريخت رو پاک

 دم یگرم فروتن؛وقت حصارنياز مبرم داشت به  چقدر

 گر گرفت از اينکه شروع  ينور. و آوسوسه زد از

 اين احساس وسوسه برانگيز بود. از اينکه ناز کننده

 دلش مدام تکرار ی. تويدانستغمزه و کرشمه نم و

 یتا تو يکنمهزار بار شروع م ی:" که من لعنتکرد

 جور هيجان يزنه،چهکه قلبم چه جور م یبدون لعنتی

 واين وسوسه يبينهتو رو م یميشه وقت زده

 است". ست،عشقني

 قلبش نشست و آرام زمزمه کرد: یرو دستش

 _صبور باش...

 باش دختر... ی_قو

 شکست؟"! يشکست،کهبايد م ی_اين شيشه جاي

 و..._

 . چشمانيافتدبه چشمان خيس فروتن م نگاهش

 است که از غم قلب یاز اشک فروتن مثل آب خيس

 ی. دست ظريفش به ناگاه برايکاهدم ينورآ ملتهب

 راه یکه در ميانه يرودشکهايش باال ما ستردن

 .يزندم خشکش
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 که ی. به مرديکندفروتن نگاه م یچشمان خسته به

 که داغ یدوست نداشت اشکش را ببيند.مرد هيچوقت

 و آرزو به دل... داشت

 :يگويدبغض م با

 !ببخشيد استاد! به قول السا من خودببخشيد»

 گه من...اصل"اومدن من به اينجا اشتباه بود.اشيطانم

 «...غمتون ميشم موجب

 . آنقدريخنددو م يکشدصورتش م یرو یدست فروتن

 یکه حاال آفتاب یدرچشمان يزندزل  زل م  ينورکه آ بلند

 :بود

 «.گفتم یاشتباه چيز»

 قلبش نشست و گفت: یفروتن دستش رو

 وقت پيش یاينجا...درست اينجا. خيل یاومد تو»

 .«یت شداومدنت بود.ممنونم که وارد خون منتظر

 . اينيشدداشت از فوران اين عشق منفجر م دلش

 عشق یپر آبش ، به اين دريا یزيبا یبا چشم ها مرد

 ينورزد. در همان حال وهوا بود که آ یم دامن

 به گريه تبديل شد: بغضش

 «يکنه؟اذيتتون م یمن اونجام پس چ اگه»
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 با خودش همراه يپايانیموج استيصال ب جملهاش

 حال یک داشت و لحنش ، بد جورکه اش ی.مردداشت

 :يکردرا خراب م ينورآ دل

 یچرا نگرانيد. اين نگاه و اين عشق مال آدما پس»

 «.استاد نااميده

 ...«آينور»

 .ناليد

 و گفت. ناليد

 که در جز به جز تنش جريان یناليد با تمام عجز

 ، گفت: داشت

 داشته يتونمزن منه...تا حالش خوب نشه نم بانو»

 که بهش دادم پشت پا بزنم. یبه قول ونميت.نمباشمت

 «.کنم یدر حقش نامرد نميتونم

 که به یبه مرد يشودهاج و واج خيره م آينور

 زانوانش بند بود. دلش به حال غريب یرو سختی

 با دستهايش ، صورت يخواستپرپر زد. م فروتن

 از اشک فروتن را قاب بگيرد و بگويد": چقدر خيس

 قلبت یکاه. سوز دارد وقتاست اين درد جان سوزناک

 .يستباشد که مال کس ديگر یکس برای
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 گفت: یخش افتادها یصدا با

 که دلگيرنشم. يدمکه الزمه بگيد. قول م هرچی»

 به يتونمسنگ صبور! فقط نم يشمنکنم. م شکوه

 «.فکر نکنم شما

 پينه یرنگ نگاهش تغيير کرد؛ انگار از لحنش دردها

 ود ، نخواست غمدلش را خوانده ب یو قديم بسته

 عمق پيدا کند: فروتن

 بيرون. منم يرممهم نيست. من از زندگيت م استاد»

 ديگه یيک یزندگ یخراب یزندگيم رو رو نميتونم

 . بانو زنته ، حرف امروز نيست که بگم توبسازم

 که یو از اين حرفا. اون ینبود ی،صادقکرد خيانت

 ملاينهمه فشار رو تح يخواداومده،منم! پس نم دير

 تموم ی. اين قضيه تا بيخ پيدا نکرده بايد يه جايکنيد

 «...شه

 محزونش بلفاصله در گوشش نشست. هيچ یصدا

 اينقدر قلبش را به درد نياورده بود. مات صدايی

 که چهرهاش از درد یمرد مقابلش بود.مرد صورت

 چشمانش تا عمق چشمان یهم مچاله شده بود؛وقت در

  ذره صورتش را کاويد؛يقينتهنشين ّ شد و ذره ّ آينور
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 به خاطر سپردن یاين َکند و کاوها، تنها برا داشت

 نيست؛بلکه مسخ شده یمينياتور یصورت زيبا اين

 یکه توانسته بود زندگ ينوردر آرامش چشمان آ بود

 گرفتهاش را بتکاند. خاک

 «!از من؟ یشد خسته»

 سرخ و سفيد شدن صورتش ینتوانست جلو آينور

 که گفت: یبگيرد؛وقت را

 .يفهممدوست داشتن را م یتازه دارم معنا من»

 با شما برام مثل هواست. مگه ميشه هوا رو بودن

 .«یکس یاز زندگ گرفت

 زد و با شيطنت پرسيد: یلبخند فروتن

 «هم سرخ و سفيد ميشه؟ ينورمگه آ»

 نگاه عاشقانهاش را که از حس غم لبريز آنگاه،

 رسيد:اندک از هم باز کرد و پ بود،اندک

 «!داخل؟ نميای»

 یبه صورتش زد و به آرام یلبخند خجول آينور

 :گفت

 . ناراحتيبينمخوب که حاج خانم رو هم م چقدر»

 که؟!يا شايد هم بهتره که همين جا حرفتون نميشن
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 «.بشنوم رو

 نزديکتر یفروتن را از فاصلها یلحظه صدا همان

 :شنيد

 !«ی؟! يا از حاج خانم ترسيدیشده،کم آورد چی»

 باال برد و صورتش را درست مقابل صورت سر

 ساختن یگرفت. عضلت صورتش حوصله فروتن

 فکر کرد به اينکه فروتن یيک لبخند را نداشتند؛ وقت

 ممکن یخبر یاو نبود و اين سختترين جمله مال

 که بر سر دلش نشست و آ زد.بلفاصله لب بود

 کشيد و نجوا کرد: باال

 اين اتفاق یاول هم نبايسترو ببخشيد استاد. از  من»

 من مثل بختک افتاده ی.من مقصرم...سايهيدادم رخ

 شما! اگه حاج خانم هم بفهمه که اين یزندگ روی

 پسرش چه اتفاقها که یزندگ یشده بل دختر

 !«نميافته؟

 بغضآلود و گرفتهاش را با کف یلحظه صدا همان

 ديگر اضافه یچند کلمه یپوشاند و به سخت دستش

 :کرد

 داريد. یو فکر یذهن یمشغله یکاف یبه اندازه ماش»
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 یمنم شدم قوز باال قوز...که راه پس و پيش حاال

 «.نذاشته واستون

 بهتزده فروتن در مقابل چشمانش جان گرفت چهرهی

 گفت: و

 من بعد از اين همه سال یاولين اتفاق خوش زندگ»

 مايوسانه خرابش نکن یشماست...با اين حرفا وجود

 ."«لطفا

 گفت: یبا مهربان نگاهآ

 منظر چشم من آستانه تست رواق»

 «.و فرود آ که خانه خانه تست ینما کرم

 بين رفتن و نرفتن گير کرده بود که فروتن با آينور

 گل اورا به خودش آورد و گفت: شاخهی

 تو شايد حاج خانم هم پيداش شه...آخه امروز بيا»

 «.واسم درست کنه یکوفته تبريز قرار

 چشم به دور و اطرافش يآنکهخل شد بدا وقتی

 رنگ نشست و چشم یمبل فيروزها یرو بچرخاند

 که با یعسل یرو یبه نقش و نگار ترمه دوخت

 مبل هم هماهنگ بود. دوباره فکرش پر گرفت و رنگ

 نپاييد که افکار ديوانه کننده به سراغش آمد. ديری
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  فکرش را بر زبان آورد، فروتن گر گرفت:  وقتی

 «!چه شکليه؟بانو »

 مبل یاز نيمه راه آشپزخانه برگشت و رو فروتن

 ینشست.چند لحظه در صورت آشفته روبرويش

 عميق شد: آينور

 یامروز برات حرف بزنم خانم صلبت. نياز ميخوام»

 . فقطیيا خودت رو اذيت کن یبگ یتو چيز نيست

 من چقدر برات ارزش یبا حرفام بفهم ميخوام

 که من به یبود یاولين کس تو یبدون يخوام.مقائلم

 ی؛عشق بهش نگاه کردم. به چشم زن زندگ چشم

 هيچوقت اين ی،زندگيم. شايد اگه تو نبود عشق

 . شما از همون اوليدادمرا به خودم نم فرصت

 وقتها فهميدن یبوديد؛با من بوديد. بعض همراهم

 و ما يافتندم یاتفاقات دست آدم نيست؛ ول بعضی

 درگيرت یش بريم. من خيلبا جريانش پي ناچاريم

 با پسر يديدماز اينکه م ی. نگرانت بودم و گاهبودم

 خونم رو يکردی،خونمطيّب بگو مگو م حاج

 . من حسود شده بودم ،اونقدر حسودميخورد

 مدام فکرم پيش تو بود،پيش آرمان...دلم که
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 ینبود یدور و برت باشه...وقت یکس نميخواست

 . بارها وجودتختيسويه نفر در قلبم م یانگار جا

 در قلبم انکار کردم. بارها گفتم که فروتن،اين دختر را

 . نذاریکن یدهن تو نيست. رهاش کن تا زندگ لقمهی

 يهایخرمن سخت یهم بيايد بشينه رو یيک اين

 با آه "بانو" یکه اگه ببين يکنی.گفتم تحمل نمزندگيت

 یزندگيت آتيش بگيره ،نيست شه...و بعد بياي خرمن

 ...دنبال يکیکسترش دنبال تخم ققنوس بگردخا روی

 بانو خود ققنوسه واسم. شايد در یتازه. ول اتفاق

 یبراش کم گذاشته باشم و مردش نبودم؛ول زندگی

 واسم مثل اسطوره است. اسطوره رو نميشه کنار بانو

 .«گذاشت

 نشست. ينورآن بر قلب آ یکشيد که داغ آهی

 یزيبايش کشيد که از دفعه یمو یرو دست

 بلندتر شده بود و حالت مسلک یکه ديده بود کم قبلی

 به صورت جذابش داده بود. مانندی

 از زير چانهاش افتاد و خيره شد به صورت دستش

 نگاهش ينورفروتن. فروتن با نگاه سنگين آ مکدر

 آشفته دست به یاز گوشه هال گرفت. با حرکات را
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 گفت: یماساژش داد و به آرام یسرش برد؛ کم پشت

 «!هستم یاين جور نگام نکن من آدم عاطف»

 فروتن اشکهايش ناخوداگاه یشنيدن حرفها با

 شد. دست خودش نبود. وسواس شده بود سرازير

 که هم بود و هم نبود. چشمانش از یبه زن وسواس

 که یو دلش از هر کلمها يجوشيدعشق م شّدت

 ی. آدم عاطفيگرفتم يآورد،آتشفروتن بر زبان م

 آيا؟! بود

 بيشتر دست ينوردلواپس نگاهش کرد که آ وتنفر

 شد. پاچه

 «!افتاده خانم صلبت؟ اتفاقی»

 لرزش یکرد اشکش را مهار کند و جلو یسع آينور

 را نيز بگيرد: صدايش

 خوام در یمثل خوره افتاده به جونم که م یچيزاي يه»

 «.صحبت کنم موردش

 چند لحظه در سکوت خيره شده به چشمان فروتن

 به خود گرفته بود. چشم یرنگ غريب که آينور

 کرد خونسرد باشد. یسع یکرد. نگران شد؛ ول باريک

 خواهد در مورد بانو یم ينورکه آ يدادگواه م دلش



 

  283                        

 قند مکرر  

 خودش صحبت کند: و

 خوب هم یيا شربت...البته قهوه يخوایم چای»

 .«هست

 گفت: یسرش را پايين انداخت و به آرام ينورآ

 «...نداره فرقی»

 یيقه نگذشته ليوان کريستال آب پرتقال روچند دق به

 به آن. نگاهش ينوربود و نگاه وحشت زده آ ميز

 فروتن و آب پرتقال در حال رفت و آمد بود. به بين

 بلند شد و به طرف حياط رفت. فروتن فقط با سرعت

 . مثليکردنگاه م ينورآ یبه حرکات آشفته نگرانی

 د و نفسکه نفس کم آورده باشد؛ فقط نفس کشي کسی

 را بارها تجربه کرده بود؛اما اين ی. حس خفگکشيد

 از پيش بود. يترجد بار

 سوم ايستاده بود، یپله یفروتن که رو یصدا با

 از هوا گرفت: نفس

 از من سر یشده خانم صلبت؟!اشتباه چيزی»

 !«زده؟

 که انگار بغض یپله نشست و با صداي یرو ينورآ

 گفت: داشت،
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 یايد هم که حرفام تکراربگم ش یچطور نميدونم»

 مهم اينه که یوسواس داشته باشم؛ول یيا زياد باشه

 که گرفتم عمل یبدون فکر و خيال به تصميم بتونم

 «.و نه خودم رو اذيت کنم نه شما رو کنم

 یپله نشست و به آرام یبا فاصله کنارش رو فروتن

 :گفت

 «.من سرتا پا گوشم بگو»

 اين پا و آن پاهم  یدستش را گره زد و کم آينور

 یبود که چند تاي یوحش ی. نگاهش به تمشکهاکرد

 یزمين له و لورده شده بود. نفس عميق یآن رو از

 :کشيد

 مثل عذاب وجدان دارم و از اين عذاب یحس من»

 اينکه در حق بانو خيانت کرده باشم! يترسمم وجدان

 رو ينورکه آهش دامن آ یاز روز ميترسم

 به عذاب وجدان خودم یار...اشتباه نکنيد کبگيره

 اين يترسمندارم. اصل"با عذاب وجدان بيگانهام. م

 وجدان گريبان شما رو بگيره و در اين ميانه، عذاب

 تاب و تحمل اين شکنجه رو نداشته باشيد. اين شما

 یسال،فهميدم که باور و اعتقاد شما با باورها چند



 

  285                        

 قند مکرر  

 مکه عاشق یاز داليل یفاصله داره. شايد يک یخيل من

 همين تفاوت شما با بقيه بود،با آرمان يا بهرنگ کرد

 يا هرکس ديگه...دافعه شما من رو جذب و

 بيشتر در صدد اذيت و آزار شما ميکرد،هرچه

 .«يشدمبرابر اون من شکنجه م بودم،چند

 گفت: یناگاه ميان حرفش آمد وبا نگران فروتن

 هستن! نه من نه تو به يجهتبيخود و ب فکرات»

 به من لطف یدار یت نکرديم که هيچ حتخيان کسی

 و با تمام باورهام کنار يشينیدرددالم م ی. پاميکنی

 . اين رو از پوشش امروزت فهميدم. با فکراومدی

 به اين چيزا نه خودت رو و نه من رو داغون کردن

 .«نکن

 نگاه نگرانش را به کف سنگفرش حياط دوخت آينور

 گفت: و

 که االن ین يا احساساين احساس منه! بودن م یول»

 تغيير کنه. ومن يتونهم یبعد چند صباح داری

 احساس شما رو تغيير بدم به اينکه در نميخوام

 با زندگيتون تصميم بگيريد که کجا وچطور رابطه

 «.کنيد زندگی
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 :يآيدپايين م یصدايش کم تن

 شما باشم. وسط یمن قرار نيست وسط زندگ و»

 باشه. یشناسنامهاکه شايد به قول شما  یزن زندگی

 اگه ینباشه. حت یاگه دل یزن شماست، حت اون

 یبا تو نرسه و زمينگيره اين زندگ یبه زندگ دستش

 یزندگ یو سرد یباشه. به هرحال اونقدر گرم کوتاه

 تو رو بفهمه.درک کنه یچشيده که حال اين روزا رو

 شناسنامهايش دلش لرزيده و مقصر هم منم. تازه مرد

 آتيش يتونندکه آدما م يرسمن جون مخاتو یحرفا به

 آب باشن و آباد کنند. يتونندو خاکستر کنند يا م باشن

 يخوامداره ما از کدوم دسته باشيم. من نم بستگی

 «.زندگيتون خراب شه يخوامباشم. نم آتيش

 جا خورد. ينورصريح آ یاز حرفها یفروتن لحظه ا

 را درک کند ؛چرا ينورآ یحرف دو پهلو ميتوانست

  صورتش گر گرفت و سرخ شد.  یبه آن هک

 اينکه خجالت کشيده باشد؛نه !بلکه دلش اشتباه نه

 مثل آب زالل بود و دلچسب. ينوربود. فطرت آ نکرده

 به نگاه فروتن نکند. تا اين یکرد توجه یسع آينور

 . ويکردکه حرف زده بود، احساس آرامش م حدی
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 يربا قاطعيت درک کند که در مس يتوانستم حاال

 قدم گذاشته است. سختی

 بود.فروتن فقط یکامل"خنث ينورصورت آ حالت

 گفت: يطاقتنگاهش کرد و ب لحظهای

 «حاال تصميمت چيه؟ خب»

 یخوب یدوستا يتونيمندارم. من و شما م تصميمی»

 .«باشيم

 .يشدفروتن باال رفت.داشت برايش جالب م ابروهای

 کشيد و اضافه کرد: ینفس راحت آينور

 که یه سالها منتظرش بودم با اون چيزک یچيز»

 «.کرده يکردم،فرقرو م فکرش

 فروتن خنديد. چون حال دل عاشق را خوب چشمان

 یدلش بايد خيل یاه هگذشتن از خواست ی. براميفهميد

 جيبش فرو ی.از جايش بلند شد ودست تويرفتراه م

 وگفت: داد

 کرد. یفقط از دور ديدنت حالم رو خوب م یزمان يه»

 يخواستم،رفته اين ديدنها برام کم بود، بيشتر م رفته

 یکه بانو سکته یمن شد یوارد دنيا یوقت درست

 رو رد کرده بود. اگه اون تصادف اتفاق دومش
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 و يه يرفتمهميشه از ايران م یشايد برا نميافتاد،

 . حال وخيم بانويکردمم یاز اين دنيا زندگ گوشهای

 .يکرداميدترم منا یو هر لحظه از زندگ يدادم آزارم

 یمن، حال غريبم کم یزندگ یوسطا یکه سبز شد تو

 در یخدا بود یتو حتما معجزه يکردمشد. فکر م بهتر

 از کرمش یکه دنبال يه رد و يه نشون یراه کوره

 . به قول حافظبودم

 ادر کأسا و ناولها یيا ايها الساق اال

 افتاد مشکلها یعشق آسان نمود اول ول که

 کاخر صبا زان طره بگشايد ینافها یبو به

 «..تاب جعد مشکينش چه خون افتاد در دلها. ز

 چشم یفروتن بغضش را فرو خورد و لحظها

 که یو حال بانوي ی.حالش بد بود از اين زندگبست

 و یروزنها يهيچنکرد. پانزده سال ب یزندگ اصل

 گذشت و او هربار خودش را به آب و آتش زده اميدی

 جوان و دوست یا کند. بانوتا بانو را سرپ بود

 بود. یخواهان کسان زياد یکه روز داشتنی

 به زمزمه گفت: فروتن

 «.فقط وصال نيست عشق»
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 فروتن حالش را بهتر کرد. حق را به او حرفهای

 نااميد فروتن ی. از اينکه درست وسط زندگداد

 یشده بود،لبخند بر لبش نشست. کس پيدايش

 يچ کس جز خدابوده که ه یشايد حکمت چهميداند

 که از دلش خبر دارد و یاما همان خداي نميدانست؛

 دلش یدر وصال با فروتن چگونه دست رو ميداند

 زندگيش.بغض یاه هممنوع یاست. دست رو گذاشته

 کرد آن قطره اشک یو با تمام مقاومتش سع داشت

 چشمانش نگهدارد. یرا در کاسه سمج

 ر بود.سر باال آورد و به آسمان نگاه کرد.دلش پ

 که به پايش زنجير زده بود. یپر بود از تقدير دلش

 روزها تمام لحظاتش سخت گذشته بود و امروز اين

 لحظات زندگيش بود که قلبا"نه بلکه سختترين

 .يرفتفروتن کنار م ی"از زندگلفظا

 نگاهش گره خورد به یمشکل بود، وقت یگير تصميم

 محجوب مرد روبرو که عشقش آتش شده و چشمان

 با دل يآمدبود به خرمن زندگيش و بايد کوتاه م فتادها

 از رفتن نداشت. خودش را فنا یکه هيچ تعريف خودش

 يکرد؛بانويیم یبانو فداکار یبود و داشت برا کرده
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 در دلش اين حکم اسارت را یول يشناخت؛نم یحتّ  که

 دوست نداشت. هم

 !«يشنم ی،افلکیآدما از عشق خاک ميدونی»

 که یط دوست داشت از نگاه خيره مردآن لحظه فق در

 ايستاده و زير نظر داشت ، روبرويش

 ياش.چشمش به ساعت رومانسون طليبگريزد

 فروتن ی.چند لحظه اين پا وآن پا کرد. به حرفهاافتاد

 فکر کرد و معلوم نبود ، ياشو افلک یعشق خاک و

 و چه يرسيدآخر و عاقبت اين عشق به کجا م

 !ميشد؟

 آخرين بار یکند و برا یديوانگ واستيخدلش م مدام

 که آن را یمرد روبرويش باشد؛آرزوي حصار در

 دوست داشت. بينهايت

 که دلشوره داشت، یباال آمد.به عادت وقتهاي سرش

 لبش کرد. یبه جويدن گوشه شروع

 لب به دندان يزد،آنقدرکه فروتن حرف م یمدت در

 از رژ لب یو جويده بودکه عمل چيز گرفته

 نمانده بود. یباق اشصورتي

 از آن چشمان مخمور و یلحظها یرا برا نگاهش
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 فروتن گرفت. و صدايش را شنيد: مخملين

 اگر دليل راهت باشد توفيق»

 گواهت باشد یپند دهندها يا

 کرد یخاک به افلک سفر خواه از

 «..شوق قبول، در نگاهت باشد. گر

 آنجا باشد. دلش پيش بانو يخواستديگر نم آينور

 در ذهنش یمدام چيز یکه شايد نبود؛ول ی. زندبو

 مثل عذاب يکرد؛چيزیو ديوانهاش م يزدتلنگر م

 که به يکباره در ذهن و روحش حلول کرده وجدان

 .بود

 ...«یبر ميخوای»

 شد و چند لحظه به دور وبرش خيره شد. سرش بلند

 تکان داد و در سکوت تا دم درب حياط را

 بار هم بابت صندلها به.چندبار ليز خورد و چند رسيد

 چند یخودش لعنت فرستاد. باالخره پس از معطل ُّ 

 فروتن خيره شد و به یبه صورت نوران لحظهای

 گفت: آرامی

 بيشتر از پيش به بانو برسيد. يخواماز شما م فقط»

 .يکشددرد م یکاف یکه زمينگير است به اندازه زنی
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 «.شما هم مزيد برعلت شود يمهریدرد ب نذار

 سينهاش بود تا یقفسه یرو يزد،دستحرف م وقتی

 در آن لحظه به قدر يک نفس یدردش بکاهد. حت از

 خودش یتوان ايستادن نداشت.بدون خداحافظ کشيدن

 ديد که یرا به خيابان ساکت و داغ رساند. وقت

 کشيد و به یاز سر آسودگ ی"دور شده است؛نفسکامل

 ینارنج یسرعت بخشيد. همان لحظه تاکس گامهايش

 هم با چند بوق توقف کرد. رنگ

 «...حيدريه ببخشيد»

 منتظر نماند و سوار شد. ديگر

 هم فشرد. نفسش را یرو یلحظها یرا برا پلکهايش

 درب ماشين یمانند بيرون داد.دستش از دستگيره آه

 افتاد و سر عقب کشيد. تصوير متحير فروتن از پايين

 ذهنش جان گرفت. یپرده پس

 !«آخ»

 که به بارننشسته، خشکيد. یعشق داشت یدرد چه

 برلبش نشست و صورتش با درد مچاله یتلخ لبخند

 ی. با خودش زمزمه کرد که از امروز براشد

 کابوسهايش ینقاب خواهد ساخت.برا دلتنگيهايش
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 یشيرين یبهتر خواهد بود؛اگر کابوسها رويا شريکی

 یبسته یاه هگر یبر رو يشدندکه کابوس نم داشتند

 .زندگی

 خود را با یعالم دلتنگ یزنها یکرد همه فکر

 شريکاند و چند زن همين حاال اينجا کابوسها

 تا عشقشان را پشت رنجشان، پنهان کنند. ايستادهاند

 . و چند زنيدهندعاشق شدن تاوان م یزن برا چند

 خيانت همسرانشان رد رنجها و یواسطه به

 رابا سرخاب و سفيداب محو کردهاند و دلتنگيشان

 ین مثل او پا پس کشيدهاند تا شاهد ويرانچند ز

 نباشند. عشق که فقط وصال نيست.عشق عشقشان

 و نرسيدن است. دويدن

 از خيابان جدا شد و به دستهايش رسيد که نگاهش

 هم فرو رفته بود. در

 بر سر و صورت آشفته اش یمحض رسيدن ،دست به

 آب را سر یو يکراست سر يخچال رفته و بطر کشيد

 .کشيد

 «!کو مادر؟حالت خوبه؟چرا رنگت پريده؟ لمتس»

 انداخت و بعد ینگاه یبه صورت نگران آباج آينور
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 حالش گفت: یبهبود یکم از

 «..دارم از گرما خفه ميشمیگرمه آباج فقط»

 کنار پيشخوان نشست و چشم یصندل یرو آباجی

 کرد: باريک

 «!که نيفتاده؟! هان یاتفاق»

 ش نزديک کرد و بهرا به دهان یدوباره بطر آينور

 گفت: آرامی

 ی! دارم از تشنگی؟! آره! اونم چه اتفاقاتفاق؟»

 !..«ميميرم

 کرد،خودش را جمع و جور کند از نگاه تيز سعی

 ی. با لبخنديداشتکه نگاه از صورتش بر نم آباجی

 گفت: تصنعی

 گرما دويدم یمادر من؟! فقط کوچه رو تو یاتفاق چه»

 «.حالم هم به خاطر گرماست اين

 آن را هم نگرفت. ی اما وچرا ّیباور نکرد و پ آباجی

 اتفاق افتاده که رنگ از رخسار یچيز يدانستم فقط

 پرانده بود. آينور

 «.جون خوابيده خاتون»

 «.آره داروش رو خورد و خوابيد»
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 «.هم بخوابم یبگيرم و يه ساعت یبرم يه دوش منم»

 از یافتاده بود. لرزش دستان و تن داغش حت فشارش

 ايش پيدا بود.يادکابوسهايش افتاد.ياده هگون روی

 را ويران کرده بود. لبخند ياششن یکه خانه سيلی

 از وسط ميز یو يک برگه دستمال کاغذ يزندم تلخی

 .يکشدصورتش م یو محکم رو يداردبرم آشپزخانه

 در حال جوش یو به طرف کتر يشودبلند م آباجی

 :يگويدو م ميرود

 رو در یخستگ یل چامث یگرما هيچ توی»

 عطشت رو هم یبريزم.جلو ی.بشين برات چانميکنه

 «.مادر ميگيره

 .يدهدرابه نشانه"نه" تکان م سرش

 :يپرسدم متعجب

 تو رو به اين حال و روز ی؟چیشده اينقدر دمغ چی»

 !«انداخته؟

 خودش را باد زد و گفت: یبا دستمال کاغذ

 يرگ ینشده.شما هم به چيز یگفتم که چيز آباجی»

 .«يکنيدکه تموم نم بدين

 لب جواب داد: زير
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 و یخودته دخترم. نگرانت بودم. تا رفت خاطر»

 «.دلم هزار راه رفت برگشتی

 :يگويدو م يگيردفاصله م یاز آباج یکم متعجب

 «چطور؟»

 وجزء به جزء صورتش را يشودنزديکش م آباجی

 :ميکاود

 پيش اين ینگرانت بودم که بر یخيل راستش»

 بود؟!آهان آرمان!گوشيتم با خودت یچ شپسره،اسم

 بهت یميز آرايشت بود. چند بار ی.رویبود نبرده

 زد. منم جوابش رو ندادم. تو هم جوابش رو نده زنگ

 خودش.اون نه به درد یزندگ یمادر.بذار بره پ

 .«یو نه به درد زندگ يخورهما م خونوادهی

 اتفاقات سخت آماده کرده یخودش را برا هميشه

 بود که یشبانها یدليلش همان کابوسها يدبود؛شا

 . هربار هم آرمان به شکليداشتاز سرش برنم دست

 اولين بار بود که ینوازشش کرده بود. برا غريبی

 به او زنگ زده بود. فقط يک بار با او به آرمان

 که یاز دوستانش رفته بود،آنهم وقت یيک جشن

 فکر و یديده بود و دوست داشت به طريق کابوس
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 آخر بود که فهميد یکند. در لحظه یرا خال هنشذ

 واقعيتها خود کابوسند. بعضی

 «.،خيالتون راحت يزنمزنگ نم بهش»

 و زمزمه کرد:

 «!که نيستم؟ بچه»

 :يکندنگاهش م یبا اخم عميق آباجی

 !«ی؟خب کجا بود»

 آب سرد ريخته باشند یآباج یبا سوال دوباره انگار

 و اين بار باسرش که لبخند محوش جمع شد  روی

 گفت: خطاب

 که گير بديد ديگه داديد...من رفتم خاطر دل گفتم»

 .البته خيالتون راحت دنبال فسق و فجور یجاي خودم

 «.کار داشتم یابدا..."فقط جاي نبودم

 یآباج یخواست به طرف اتاقش برود که با صدا و

 کرد: مکث

 با تو نهار يخواستيم! ما میمادر دير کرد خب»

 اين دختر يگفتيچاره خاتون جون همش م. ببخوريم

 آسمش عود کرده یدير کرد؟کجا موند؟نکنه جاي چرا

 «.منتظرت بوديم یو... خيل باشه



 

  298                        

 قند مکرر  

 جان! فقط نيم ساعت بيرون بودم یبابا آباج ای»

 پراز چاله و چوله ی.گرما و ترافيک وخيابونهاديگه

 «.ترافيک ديگه.اينا زمان برند و

 یپذيراي یگوشه یبچشمش را به ساعت چو یآباج

 :يگويدو م ميدوزد

 يدونهدو ساعت تو نيم ساعت باشه خدا م اگه»

 «.حساب کرد یوشبات رو بايد هفتها روزات

 خودش نياورد. فقط یزد و به رو یلبخند تلخ آينور

 گفت: یاز آنکه به اتاقش برود ،به آرام قبل

 ینگرانم هستيد. بعض يدونم.میبزرگ شدم آباج من»

 «.به دور از همه باشم یجاي يخوامم وقتا

 به حمام رفت و با یمقابل چشمان متعجب آباج در

 لباسها زير دوش ايستاد و بغضش ترکيد. همان

 یشوند. ول یداد اشکهايش با آب دوش، قاط اجازه

 .يآوردو سينهاش را به درد م يشکستدلش نم بغض

 داشت. در یپيش فروتن بود. حاال چه حال فکرش

 نگار همه چيزش را از او گرفتهچند دقيقه ا عرض

 آرمان ی؛.عشق و اميدش و حاال اين پسر يعنبودند

 که گمان یسر و کلهاش پيدا شده بود. حاال کس دوباره
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 کس یتمام عمرش عشقش است، عشق مخف ميکرد

 بود. مطمئن بود که بانو عاشق فروتن است و ديگری

 . اين زنيآمدکوتاه نم یاينهمه در مقابل زندگ گرنه

 به اين زن در دلش یاحترام خاص ینديده بود؛ول ار

 .داشت

 یشستن تن و بدنش را نداشت. فقط کم حوصلهی

 موهايش ريخت و آرام موهايش را یلطيفه رو شامپو

 چنگ زد. با هر بار چنگ زدن ،قلبش هم فشرده

 . به يکباره شير دوش آب را زياد کرد و زيرشميشد

 موج تند روحش را با یبيمار يخواست. مايستاد

 خيسش را از تن خارج کرد یپاک کند. لباسها دوش

 یاز حمام انداخت. حالش خوب نبود؛ول یگوشها و

 یبه خوب شدن داشت. با همان حالت، به آينه تظاهر

 نگاه کرد. با کف دستش بخار را پاک کرد. حمام

 بعد با خيزاب سرانگشتانش،اسم فروتن را لحظهای

 هم زدن ، اسم آينه نوشت. به يک چشم بر روی

 هم قطره شد و چکيد. فروتن

 تنپوشش را پوشيد. با همان تن پوش از حولهی

 ی متوجه حضور بهرنگ و آباج ّ یباال رفت. حت اه هپل
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 نشسته بودند،نشد. چند یخلوت پذيراي یدر گوشه که

 تختش نشست و نفس تازه کرد. هروقت یرو لحظه

 یو احساس خفگ يشدبخار زده م يرفتم حمام

 اما عاشق دوش با آب داغ بود و رد؛ميک

 .يکرد"رعايت نماصل

 یراحت و گشاد پوشيد. موها یشد و يک سرهم بلند

 همرنگ یرا شانه کرده،نکرده با اسکرانچ خيسش

 بست. از اتاق خارج شد. یلباسش به شکل دم اسب 

 بهتر از لحظات قبلش بود. یبه مراتب کم حالش

 وخت؛امايسوچشمانش م يکشيدسرش تير م هرچند

 حال قلبش خوب بود که خيال فروتن را از جانب الاقل

 راحت کرده بود که به بانو وزندگيش برسد. سر خود

 نگاهش به چشمان بهرنگ که داشت ميوه پوست آخر

 افتاد. ميکرد،

 یخيار بدون نمک مثل قورمه يدی،رو م نمکدون»

 «...سبزيه بدون

 مبل یدسته یبهرنگ بود. شالش را از رو صدای

 و گفت: برداشت

 و یدکتر يه مملکت ی...ناسلمتیيه هون یهن يه»
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 «...از يه خرده ادب دريغ

 که از نوک پا تا فرق سر داشت نگاهش بهرنگ

 با لبخند گفت: ميکرد

 «.خانم صلبت.. ی؟بودیآداب نبود یکه مباد تو»

 لبهايش را یکرد لبخند بزند. ناخودآگاه پوزخند یسع

 به سمت صورتش کشاند،داد.سکوت نگاهش را  کش

 بود که مشتاق شد ینهفته در حرفهايش طور طنز

 یقدم نزديکش شود و زل بزند به چهرهاش. بعض چند

 نگاه آدمها از هزار زخم شمشير،برندهتر وقتها

 ینگاه تيز بهرنگ که پر از حرف بود. آباج است؛مثل

 .يديدآشپزخانه بود و داشت تدارک شام م توی

 همانجا با بهرنگ صحبت هم از یگهگاه هرچند

 به حرفشان نداشت. یتوجه ميکرد؛اما

 یکردم که ديگه حتّ  یپسره بهت زنگ زد...کار اين»

 «...دور وبرت خيز برداره نتونه

 بر تنش سيخ شد با آنچه شنيد. باور اينکه بهرنگ مو

 کلفهاش يزد،کهنهاش را باز کرده و نمکش م زخم

 ه داشت کابوس آنا که ه. فکر کرد به تمام اين ماکرد

 ياش تصور يادآور ّیحتّ  یوگاه يکردرا حمل م روزها
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 . به اين حرفيدادآزارش م یاز هرچيز بيشتر

 اينکه ّ ذر ّ ه ذره داشت ینداشت؛ول یعلقها بهرنگ

 به مذاقش يگرفت،هيچزندگيش را به دست م عنان

 خوش نيامد. نگاهش همچنان خشک و رنجيده به

 مثل"به تو یملهدستش بود. يک ج یتو خيار

 به یملحظها يآنکه.بيکرد"داشت خفهاش مچه

 بودنش داشته باشد،نزديکش شد. خم شد و مهمان

 به نفس زل زد به آن قير سياه نگاهش و به نفس

 گفت: زمزمه

 ...بهتيمونیمثل خرمگس معرکه م ميدونی»

 !يزنی؟و قاط م يشیم یزود قاط یکه خيل نگفتند

 ، در درون آدما ، احساسات و حرفها یبعض موندن

 به زبونشون یميشه بگنده ، آدم بايد جور باعث

 آخه يدونیتا تموم شن ، تا راحت شه... م بياره

 زده بشه که تا ته یحرفا بايد درست جاي بعضی

 ...حاال جناب دوست ، اگهيه بار ديگه خودتبسوزونه

 از چشم خودت یديد ی،هرچیمن بکن یزندگ یقاط رو

 .«ديدی

 از هم باز شد: ياشن قهوهااَبروا گرهی
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 ا حفظ شن. بذار حرمتا نشکنه، هره هاين فاصل بذار»

 همون يتونمم ینمونده؛ول یبين من و شما حرمت چند

 که ينوریذره مرز و حدودارو هم بشکنم. اين آ يه

 ديوونه است.پس مواظب یجلوت وايساده ،خيل

 «!که زنجير پاره کنه باش ديوونهای

 در ذهن و دلش بود ترديد ياگفتن آنچه  یبرا حاال

 نداشت.حرف هايش پر از نيش و کنايه خجالتی

 که انگار بيشتر دنبال بهانه و دعوا باشد. ی.جوربود

 کنيد. یانگار دنبال يه نفريد که خودتون رو خال شما»

 کيسه يخوایمونده؟م ی...منتظرم !ديگه چخب

 هفت يکنند،که زنجير پاره م یشم. آدماي بوکست

 تو انگار از بيخ و بن کم یمه...ولک تختهشون

 .«داری

 صورتخونسرد یمات و جا خورده رو نگاهش

 ماند.کلمات ميان ذهنش گم شد و دهانش نيمه بهرنگ

 اين آدم روبرويش. هيچ یمانده بود از پر روي باز

 در یاز حلقش بيرون نيامد و هيچ فکر صدايی

 بود که انگار به یگيجذهنش نجوشيد. مثل  کاسهی

 از هرجا يخبرسرش ضربه زده باشندوب ایه هجدار
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 .يچرخيددور خودش م وهمهکس

 اآلن از نظرتون جالب نيست به اين ديوونه بگم خب»

 خودش یخودخواه ی. داره رويکنهداره اشتباه م که

 .«يکشهخط پررنگ چند اليه م يک

 مبل روبرويش نشست. یتکان خورد و رو یبه سخت

 ن پا و آن پا کرد:اي یبگويد،کم یاز آنکه چيز قبل

 یعجيب یو حرفا یاومد یکه برگشت یچند ماه اين»

 و برزن یو از هر کو ی. نبش خاطرات کردزدی

 «!. حاال ختم کلمت رو بگویگفت چيزی

 کشيد و نگاهش را باال آورد و مستقيم به یعميق نفس

 بهرنگ خيره شد و ادامه داد: چشمان

 من .یبا يه خانم حرف بزن یبلد نيست یحت تو»

 و به یبه کدوم اخلق حسنه ّ ات غره هست نميدونم

 «.عشق نشکفتهات اميدوار.. کدوم

 و يآمدمحکم به سرش فرود م یمانند پتک حرفش

 ی. نگاهش برايکشيدصورتش م یدست رو مدام

 که در حال تفت یبه آشپزخانه افتاد به آباج لحظهای

 ينورآ یاز حرفها ياختيارپياز بود. دستانش ب دادن

 .زيدلر
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 خانم ی!به کدوم اخلق حسنهت غره شدتوچی؟»

 ...به اينکه مدام از اين شاخه به اون شاخهصلبت

 ی. يا   نه حسن اخلقت به اينه که با آدمايپریم

 . اگه اينا تو مرکزيکنیرنگارنگ مذکر حشر و نشر م ُّ 

 اينا باشم از آرمانش یهمه يتونمتوئه...پس م توجه

 يکنیت فروتن...تو فکر متا اون دکتر فراري گرفته

 خبر ندارم. همه رو اگه نفهم فرض یاز چيز من

 . تمامیگول بزن يتونیرو نم یصفاي کردی،بهرنگ

 اون روز و یهمه یکه نبودم به اندازه یسالهاي اين

 و سالش دربارهت تحقيق کردم از آشنا گرفته تا ماه

 . حاال اونقدريشناسمت...پس فکر نکن نمغريبه

 یخودت بدون يکنمکه فکر نم شناسميتو رو م خوب

 «!خانم صلبت؟ یهست یچه اعجوبها که

 زانوانش گذاشت. یرا مشت کرد و رو دستانش

 يشدمتوجه حال خرابش شود، باورش نم نميخواست

 مرد رو به رويش از تمام جيک و پيک زندگيش اين

 باشد. باخبر

 صورتش نشست و گفت: یرو پوزخندی

 گفتن نمونده که یبرا یرو شکر که ديگه چيز خدا»
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 . حرفاتون رویازش يه معظل الينحل درست کن بعدها

 دوستانه و حمايتگرانهات رو هم یاه هزديد و توصي

 اعصابم راه یحاال شرت رو کم کن و اينقدر رو شنيدم

 «...که نرو

 ميان حرفش آمد: بهرنگ

 هست که بايد بفهمم. یمورد فروتن هم يه چيزاي در»

 يکردمنداشتم اينهمه پرس و جو نماگه دوستت  البته

 دور وبرت...مثل اون وقتا که با یمورد آدما در

 اذيتت یکه فلن يگفتیو به من م يشددعوات م اه هبچ

 یکتابت رو پاره کرده و...اآلنم چيز یيا فلن کرده

 و حسابشون يکنمپيداشون م ييکینکرده. يک فرق

 چه یکف دستشون. چه بخوا يذارمم رو

 پاره ینکن وگرنه جاش بيفته بدجور !سگمنخوای؟

 یتو اگه مال من نباش ی...اين رو گفتم که بفهمميکنم

 ی. اين رو گفتم که فرو کنیهم نيست یهيچ کس مال

 مخمليت که امروزا پر شده از یاون گوشا توی

 یباز یکه زن داره و داره همه رو يه جوراي فروتنی

 «.يا بازم برات بگم يفهمی... مميده

 بهرنگ سخت بود، آنقدر سخت که یفهاباور حر
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 یبا بارقه يکردچشمانش مدام رنگ عوض م مردمک

 به دنبال ياختيارکه در چشمانش دويده بود. ب خشمی

 بهرنگ در گذشته بود، البه ینشانه از حرفها يک

 ظالمانهاش یمحبتها ی،حرفها و تشرها وحت الی

 عشق را تعبير نکرده بود. ینوع رنگ و بو اين

 دلش پراز یز اين مرد روبرويش يک جوراي"ااصل

 زانوانش چفت هم یو وحشت شد. دستانش رو ترس

 :شدند

 .یبهرنگ صفاي يشمهيچوقت عاشقت نم من»

 دلم واسه اون دل فضولت نخواهد تپيد. چقدر هيچوقت

 که امروز بعد از اين همه سال یرو اشتباه اومد راه

 یوزابه تو بگم؛نفرت انگيزترين آدم اين ر برگردم

 «من؛ما مثل جن و بسماهلل هستيم.  یزندگ سخت

 خوش حالتش را زوم نگاه پر یچشمان ميش بهرنگ

 کرد و بعد از چند وقفه سکوت بلند شد ينورآ کينهی

 :وگفت

 سربه یعشاقا ینکن بذارم آب خوش از گلو فکر»

 یتو یهستم...حت یبره پايين ...هرجا بر هوات

 یجونت.هرز بر به يافتمکابوس و م يشمخوابت...م
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 هست که یميام...يادت باشه اون بيرون کس ،هرز

 به سايه باهاته...اين رو گفتم که اگه مثل کبک سايه

 از یکه کس یبرف، گمان نکن یتو یرو گذاشت سرت

 «...و روزت خبر نداره حال

 هم با خشم بلند شد و از پارچ يک ليوان آب آينور

 ريخت و گرفت مقابلش: سرد

 ...آتيشت تنده...پياده شو با همینَک ش ...خ  بخور»

 با اين کارات کرک و پرم ی...فکر کردبريم

 ...نه برادر من...نه رفيق دو آتيشه...تند وميريزه

 يخيال. چیرام ومطيع ببر يخوایو م یاومد تيز

 ی. اگه تویپيش خودت که اينطور دور برداشت کردی

 یخال تو یدنيا بگن قحط الرجال است و تو يک اين

 تف هم به روت نميندازم...اينا رو گفتم مرکزشی،

 .«بفهمی،نفهم

 ش نشست و با خشميبازو یرو یناگاه دست به

 دستش را با تمام وجود یکه سرد یداد. جور فشارش

 یکرد. نگاهش را از دستانش گرفت و تا رو احساس

 باال آورد: چشمانش

 «.کثيفت رو بردار دست»
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 ی.حس تنفربر سر زبانش نشست یناخوشايند حس

 .حسيرساندضربان قلبش را به مرز انفجار م که

 چشمان بهرنگ اما گرم بود و سوزاننده! دستش از

 صورتش نشست: یباالتر رفت و رو بازويش

 اول نزديک لبت يدونی...میاين خال رو دار هنوز»

 گونهت...عشق هم عين همين یاومده رو بود،حاال

 .«يبره...تا جا بيفته زمان مخال

 بهرنگ زد و گفت: یشانه یگشت اشارهاش روان با

 ...«يزنمجيغ م یرو نکش دستت»

 ششانه ارا رها کرد و پشت  ينورآ یبازو بهرنگ

 دست ياختياربهرنگ ب؛ و او را به خود فشرد گذاشت

 دار!تب ی...چشمهايشد ره چشمانشدهانش گذاشت و خي روی

 به عقب هلش داد.ازشدت یبا يک حرکت آن آينور

 رگهايش هم خشک یجريان خون تو یحت خشم،

 گفت: یبم یبود. بهرنگ خيره؛ اما با صدا شده

 یمراقب خودت باش!فکر و ذهنتم واسه چيزا »

 «.تلف نکن. فکرت رو بذار واسه من بيهوده

 به طرف آشپزخانه ينورميان بهت و حيرت آ بعد

 کشيد: یبهرنگ دست از آشپز یبا صدا ی. آباجرفت
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 که يدونهديگه برم. هنوز مامان فرانک نم من»

 .«يشم. يه وقت ديگه مزاحم مبرگشتم

 که دستش را با پيشبند آشپزخانه پاک یدر حال آباجی

 گفت: ینزديکش شد و با مهربان ميکرد،

 يشهکه نم یو نه شام.اين جور ینهار موند نه»

 «.دلم عزيز

 یراحت یکه رو ينوربه آ یهمانجا نيم نگاه از

 باختهاش یکه انگار، روحيه یبود و مثل کس نشسته

 تازه به دست آورده ، انداخت و گفت: را

 «.زياده وقت»

 زد که بهرنگ ینگاهش ، کج خند یاز سنگين

 ینثارش کرد و رو به آباج یچشم غرها ناخواسته

 :گفت

 یم یشب واسه خواستگار گفت که فردا خاتون»

 «.اگه اجازه بديد منم همراهتون بيام ريد؛

 با محبت نگاهش کرد و گفت: آباجی

 تو یحفظت کنه مادر. پس اگه وقت داشته باش خدا»

 برين واسه خريد.انگار پروژه فراز زمان ينورآ و

 !«بره
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 ينورنگاهش به آ يشد،دوبارهاز درب خارج م وقتی

 .يکرداک نگاهش مکه پر کينه و غضبن افتاد

 به بهرنگ گفت که یچيز یدرب آباج یآستانه در

 ينورتکان داد. آ یآباج یرا در تاييد حرفا سرش

 با بهرنگ به طرف اتاقش یبه پچپچ آباج بيتوجه

 تختش دراز کشيد و به تمام اتفاقات اين ی. رورفت

 چند روز فکر کرد و سر آخر از فکر زياد خسته شد و

 .گرم خواب شد چشمانش

 گذشته،کابوسها هجوم آوردند و امانش یشبها مثل

 کوتاه از بس دست یدر آن چند لحظه یبريدند. حت را

 پا زده بود، درد به تمام بدنش دويده بود. و

 کرد تا بيدارش کند. یدور بازويش پيچيد و سع دستی

 به طول انجاميد تا چشمانش باز شد و از جا کمی

 اتاق چرخيد و . نگاه پراز ترس و وحشتش درپريد

 یمکث کرد. تمام کابوس هايش مانند فيلم یآباج روی

 چشمانش رد شد. یجلو از

 که نگران شده بود،چند بار صدايش زد. آباجی

 گفت: یآرام به

 !«آباجی»
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 خشکش زد ينورآ یاز اين حال وهوا یلحظها آباجی

 با دلهره گفت: و

 !«ی؟! بازم کابوس ديدیآباج جان»

 را فرو خورد و سرش را در بغضش یبه سخت ينورآ

 تختش نشسته یلبه یکه کنارش رو یآباج حصار

 فرو برد. بود،

 !«ی؟ديگه بخوابم آباج نميخوام»

 یباال آمد. اشکهايش را پاک کرد و به تلخ سرش

 زد: لبخند

 کابوسهام رو پيدا ی. بايد ريشهيآرمکم م دارم»

 .«کنم

 گفت: ینشاند و به آرام یسرش بوسها یرو آباجی

 کابوسن مادر...ريشه ميشه ندارن...همه کابوس اينا»

 درگير ی. همه خواب بد دارن.همه يه جورايميبينن

 «...آشفتهاند یخوابا اين

 یبه راهرو یموهايش را بوسيد و نگاه دوباره

 طبقه دوم انداخت و آرام دم گوشش گفت: تاريک

 . خوابشميبينهخاتون جان هم کابوس م»

 . تازه راه هميزنهفم مخواب حر یتو ی.حتسنگينه
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 .«ميره

 آب یليوان یسر باال آورد و نگاهش کرد. آباج آينور،

 ميز ، برايش ريخت و گفت: یپارچ رو از

 «.مادر،گلب ريختم توش.آرامشبخشه بخور»

 سرش کشيد و یرو يشد،دستیکه بلند م یحال در

 داد: ادامه

 یبرات غذا بيارم از صبح تا حاال لب به چيز برم»

 .«نزدی

 وقت پيش بود یخيره شد. خيل یقامت شکسته آباج به

  توجه نکرده بود. چقدر ّ یآباج یبه ظاهرجسم یحت که

 و فرتوت شده بود. شکسته

 افتاد. ده دقيقه بيشتر نبود یبه ساعت روميز چشمش

 تختش نيم خيز شد. نفسش یخوابش برده بود. رو که

 در سينه تپيد. یگرفت و قلبش به شکل ناهنجار

 در وجودش مثل سير وسرکه جوشيد؛ اين جار چيزی

 جنجال بهرنگ هم برايش کم از کابوس و

 ايشه هحرفها و طعن ی.هرچه بيشتر دربارهنداشت

 .يافتادبيشتر به هول و وال م يکرد،م فکر

 کمرش از عرق سرد خيس شد. اين روزها،از تيره
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 خوردن یاشتهايش را برا يخورد،حرص م بس

 به یدست داده بود. دست غذا،ولو يک قاشق هم از

 . تقريبا يکيسوختکشيد. ته گلويش م گلويش

 به تن یتختش افتاده بود.تکان یبود که رو ساعت

 جانکاه از حلقش بيرون پريد. یداد. آه خشکش

 تحمل اين اتفاقات را نداشت. اين کابوس ديگر

 داشت،دل و رودهاش را هم ی!اين ترس لعنتلعنتی

 ن شده بود که تحمل. و حاال ديگر مطمئميآورد

 بهرنگ را هم نداشت. هر ی؛يعن یاين يک تهديدهای

 را که تا یکه از بهرنگ شنيده بود؛ و هر چيز چيزی

 یحال ديده بود را مثل پازل کنار هم قرار داد ؛ ول به

 تهديدات عجيب بهرنگ ابدا" برايش قابل تحمل تحمل

 .نبود

 زخانهوارد آشپ یشد و از اتاقش بيرون آمد. وقت بلند

 صديقه خاتون داشت در رابطه با محرم و مراسم شد

 .يزدحرف م یماه با آباج اين

 ينوررا به طرف آيفون کشاند. آ یزنگ،آباج صدای

 در سکوت مشغول جمع کردن ظرف و ظروف هم

 یبهرنگ ، اخم پر رنگ یميز بود که با خنده روی



 

  315                        

 قند مکرر  

 ینشست. صديقه خاتون هم يا عل ياشپيشان روی

 رفت. داخل سينک را پر یده و به پذيرايگويان بلند ش

 آب داغ کرد و تمام ظرفها را داخلش ريخت و با از

 شروع به کفزدنشان کرد. چنان در بحر اسکاج

 که یمتوجه بهرنگ یفرو رفته بود که حت افکارش

 سرش ايستاده و پيشبند را از دور شکمش باز پشت

 .ميکرد،نشد

 ید و بشقابناگاه نگاهش به دست دور شکمش افتا به

 از دستش افتاد.هراسان به سمتش چرخيد و با که

 توپيد: خشم

 واسه يخوای؟اگهم یاينجا چ ی،رو گم کرد تخمت»

 «!برو پيشش ديگه یخاتون اينجاي خاطر

دستش  یو بدون هيچ کنترل ناخواستهو ينور،ديدن صورت سرخ آ با

 دست یرو

 اسکاج پراز کف را از ینشست و به آرام آينور

 انگشتانش بيرون کشيد. ميان

 . منیاز مايع زدن بايد اول پاکشون کن قبل»

 «.شما فقط خشکش کن ميشورم

 و کوچکش را کشيد یدماغ قلم یبعد در کمال پر روي
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 گفت: یبه آرام و

 . خب چه کنم که دلهيشورمظرف نم یواسه کس من»

 «.شده ديگه،درگيرت

 اشاره کرد و با لحن با ينورصورت هاج و واج آ به

 ادامه داد: مزهای

 .گفتم که تموم اينیديگم رو نديد یاه هجاذب هنوز»

 .«يکنمو ماه و سال رو برات جبران م روز

 بهرنگ نتوانست خودش را کنترل یاز پر روي آينور

 به ساق پايش زد: یو لگد محکم کند

 ت.اصل تو چرا وقت واول یسر پله یکه رفت بازم»

 !«ی؟ندار ی!مگه کار و زندگی؟اينجاي بيوقت

 از داخل سينک یبه درد پا ، بشقاب يتوجهب بهرنگ

 و شروع به کف زدنش کرد و گفت: برداشت

 ديگه...من بعد یمن توي یخب دختر ديوونه زندگ»

 «!روز و شبا اينجام...ور دل تو بيشتر

 ع شد کهدر هم جم یبه شکل با مزها ينورآ صورت

 زد و گفت: یلبخند بهرنگ

 مثل اون روزا قيافهت رو مچاله یاينجور وقتی»

 ، جا داره درسته قورتت بدم. حاال خودم رو ميکنی
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 «.کردم کنترل

  بهرنگ گر گرفت و  يپروایب یشنيدن حرفها از

 پايين افتاد. سرش

 !«یيعن یکشيد خجالت»

 به لب هايش یبرافروختهاش باال آمد و تکان صورت

 :داد

 «...تو نديدم یبه پر روي آدمی»

 سينک کوبيد و با همان خشم یبا کف دست رو

 قبل ادامه داد: لحظات

 تو رو مشخص یتکليف اين همه پر روي امشب»

 .«ميکنم

 سينه به سينهاش شد و مچ دستش را چسبيد: بهرنگ

 .اينکه دارم در حقّت لطفیبگ يخوایم یچ مثل»

 رو جمع و جور هاتي.اينکه دارم کثافتکارميکنم

 . ببين دهنم چفت وبست نداره ؛نذار که مثل بلبلميکنم

 .«یهست یرديف کنم که چه آشغال برات

 بلند شده بود ينورآ یکه از چشمها یو نفرت کينه

 یاه هاز سر بهرنگ پراند. از چشمهايش شرار برق

 یکه وقت يگفت. السا راست ميباريدو انزجار م حقد
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 برنده یمش مثل خنجرخش یتيز يشد،م خشمگين

 گردن یبرجسته یرگها یو قرار بود که رو بود

 سينک تف کرد و یبنشيند. آب دهانش را تو بهرنگ

 یبا خشم رو يفشرددندان م یکه دندان رو یحال در

 پا ايستاد و سرش را نزديک گوشش آورد و پنجهی

 زد: لب

 .تو کهیاين و اون شد یاه هتو چرا عاشق پس موند»

 ! ازيپلکی؟آشغاله؛ چرا دور و برش ماين  ميدونی

 «ی؟بهرنگ صفاي یآشغال خور شد کی

 چه شد که سرش گيج خورد و محتويات معده نفهميد

 تا حلقش باال آمد و عق زد. یبا زردآب تلخ اش

 سينه بهرنگ باال آورد و سرش را یرا تا جلو دستش

 سينک فرو داد. کارش شبيه هول دادن بود. داخل

 قرار داد و در ينورآ یپيشان یودستش را ر بهرنگ

 پچ زد: گوشش

 یمعدهت مثل خودت درب و داغونه.فردا ميا حال»

 «.آزمايش برات بنويسم یتا يه سر مطب

 به درد معده، بهرنگ را به بيرون از يتوجهب آينور

 صورتش غريد: یهل داد و تو آشپزخانه
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 تو.اون همه دختر رنگ ووارنگ یدردام توي علت»

 يادم یبه اين آشغال؟!راست یا گير دادجمعه چر دورت

 بود بهت بگم صيغه هم شدم.اين يه قلم هم بذار رفته

 ...«کنارشون

 یيقه ينور،وحشيانهبا شنيدن حرف آخر آ بهرنگ

 صورتش با غيض زمزمه یرا چنگ زد و تو لباسش

 :کرد

 چه کنم که دستم بسته ی...ولیکه آشغال يدونمم»

 به یته و صيغه شداگه بفهمم حرفات درس ی. ولاست

 که مرغان هوا به حال يآرمسرت م یبلي یعل والی

 زندگيت رو به یمويه کنند.اين رو گفتم که بدون زارت

 «...يدموجه ممکن به فنا م ناممکنترين

 صورتش پرت کرد و گفت: یرا تو اسکاج

 !«یمطب...فهميد یقبل از خريد ميا فردا»

 هرنگاز صورت پرخشم ب یلحظها یفقط برا آينور

 جا به جا کرد و آب دهانش که ی. خودش را کمترسيد

 که فقط یقورت داد و با صداي یتلخ بود،به سخت حاال

 زد: يشنيد،لبم بهرنگ

 «!آشغال ی...عوضعوضی»
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 برگشت و انگشت اشارهاش را یبا تک قدم بهرنگ

 یلبانش کشيد و با صدا یعلمت "هيس"رو به

 گفت: پرغيضی

 یحيف که قول دادم توحيف...حيف که قول دادم.»

 «...را رو جمع کنم از کف خيابونا آشغال

 قبل یول يآوردبهرنگ سر در نم یاز حرفها آينور

 که فقط یاز آشپزخانه بيرون برود، با لحن اينکه

 شنيد،زمزمه کرد: خودش

 !«بيپدر»

 که رفت، نفس حبس شدهاش را به يکباره بهرنگ

 تا یيزداد. آخرين نگاه بهرنگ مثل خنجر ت بيرون

 استخوانش فرو رفت. مغز

 یبشقاب را هم آب کشيد و داخل جا ظرف آخرين

 برنزه یداد. شير آب رو بست. ميوها قرارش

 پراز ميوه را از يخچال بيرون آورد و گذاشت پايهدار

 ميز. روی

 «...دخترم ینباش خسته»

 یصديقه خاتون بود که لبهايش را به لبخند صدای

 آورد و در جوابش گفت: کش
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 . البتهيکنمهم دم م یممنونم خاتون جون. اآلن چاي»

 هم یدمنوش گل گاو زبان با ليمو عمان يگهم آباجی

 «.درست کنم واستون

 خاتون گفت: صديقه

 خودت یميشه بيام خونه یدخترم!ک یبخت ش سفيد»

 «.تو رو ببينم نازگل خاتون یکدبانوي که

 مکث کرد و دلش پر از غم شد. یلحظها یبرا آينور

 که خاتون متوجه حالش نشود، زمزمه کرد: یلحن با

 «!خودم خونهی»

 سرش پايين افتاد. بعد

 یخاتون دست به زير چانهاش برد و با مهربان صديقه

 :گفت

 «!داره یبخوام بيام خونت،ناراحت اينکه»

 که تازه متوجه منظور صديقه خاتون شده ينورآ

 گفت: بود،بلفاصله

 ...خب اينجا همجون شما جون بخواهيد خاتون»

 «...که کجا باشه يکنهم یخودتونه...چه فرق خونه

 لرزانش، بيشتر شبيه هقهق یميان حنجره بغض

 شانهاش نشست و یرو یدست آباج ی. به آنبود
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 :گفت

 اين دلت یبزن...من اينجام که بشنوم...حاال چ حرف»

 یچه چيز يدونمپراز گريه کرده دخترم؟! هرچند م رو

 ...عشق ویندار یتو تقصير ميده. اصل آزارت

 بشينيم و یداشتن دست آدما که نيست. حاال ه دوست

 که يافتادداد سخن بديم و بگيم نبايد اتفاق م هی

 ...عشق همينه خوب و بد آدما رو مسخافتاده

 .«ميکنه

 خاتون دستش را گرفت و همانجا کنارش صديقه

 حصاررو به حياط نشاند. سرش را در  یصندل روی

 تون فرو داد و با بغض گفت:خا صديقه

 خاتون جون دست و پاش اسيره يه زن ديگهست.»

 دلش عاشقش نيست. یزنشه ول یشناسنامها ميگه

 «ردش کردم خاتون جون.  من

  متوجه باشد،بهرنگ همان جا کنج پيشخوان ّ بيآنکه

 نگريست. یرا م ينور، آ یو عصب ايستاده

 فکه چرا حر يام...کفريامجون ازش کفر خاتون»

 تنهاست یکه خيل يدونمنگفت؟!م ی!چراهيچنزد؟

 یداره آزارش ميده. بعض یجون...يه چيزاي خاتون



 

  323                        

 قند مکرر  

 برم لهش کنم که چرا حرف آخرش يخوامهم م وقتا

 «.آخر من رو شنيد یحرفا ینزد وقت رو

 چشمان یو تو يلرزيددستانش م يزدحرف م وقتی

 دلش اضافه کرد: ی. تويزداشک برق م سبزش

 _نگفت نرو

 گفت بمون_ن

 _فقط ايستاد و نگام کرد.

 صديقه خاتون نشست. يجانميان دست ب دستش

  متوجه حضور بهرنگ در پشت پيشخوان شد ّ یبه آن

 با خشم بلند شد: و

 یآقا يشه! تو اَدب سرت نمی؟اينجا ايستاد یک از»

 یياد ندادن که گوش ايستادن کار درست دکتر،بهت

 یاين و اون نش.بهت ياد ندادند که موش ديوار نيست

 «.ذاتته یتو يگرینه موذ يا

 یبهرنگ نيمه باز بود و لبخندش تا حدود یها چشم

 !بيجان

 یرا فشرد و با مهربان ينورخاتون دست آ صديقه

 :گفت

 «!عزيزم! اين چه رفتاريه گل خاتون؟ آروم»
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 با خشم بلند شده و به طرف اتاقش پا تند آينور

 برود،چرخيد:ا را باال ه ه. قبل از آنکه پلکرد

 خودمم هم نه امنيت دارم و نه آرامش. یخونه توی»

 اين يدونم!من نمیهم اسمش رو گذاشتند نگران بعد

 فرض کردند دم به دقيقه بايد مثل زبل یرو چ شازده

 خان اينجا واونجا بچرخه... زبلخان تو خودت کار

 «... یو لنگر انداخت یکه کنگر خورد یندار وزندگی

 یداخل اتاقش گذاشت، دستش رو که قدم به همين

 نشست. بعد از يک نفس عميق کشدار ، خودش قلبش

 یتخت پرت کرد و چشمش را از شدت ناراحت یرو را

 هم فشار داد. روی

 همين که چشم باز کرد، با کمال حيرت بهرنگ را ديد

 از تختش به يکرد،داشت در اتاقش را قفل م که

 یرفت و روپايين آمد و دستش برق آسا باال  جستی

 بهرنگ نشست: صورت

 ...اصليکنیدر اتاق من رو قفل م یبه چه حق تو»

 «......من بهت اجازه دادم کهیچکار دار اينجا

 نه گذاشت و نه برداشت. تن سبک یصفاي بهرنگ

 تخت انداخت. یرا بلند کرده و رو آينور
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 یکه رو یخشم رويش خيمه زد و از ميان دندانهاي با

 ،غريد:کيپ شده بودند هم

 افسار یکه من آدما يدونی...میپاره کرد افسار»

 شک دارم که تو آدم ی. وليکنمرو آدم م گسيخته

 احترام سن و سال خاتون رو ی.تو اگه آدم بودشی

 و اينهمه ريچار بارمون يداشتیم نگه

 رو اول بايد از خودت يخوای؟حريم.حريم منميکردی

 اون یرتوئه...تا عمر دا یتو،آبرو ی،حريمشروع کن

 هم پاک یو ننگها باهاته و با آب هيچ زمزم اه هلک

 ...«نميشه

 دهانش نشست. یجيغ بکشد که دستش رو خواست

 دستش را گاز گرفت و با دست و پا چنگ آينور

 نداد تا اينکه رنگ از یو لگد زد؛هيچ اهميت کشيد

 زد. یرفت و به سياه رخش

 به افتاده از آب یمثل ماه ينوررا برداشت. آ دستش

 چند یافتاد. چشمانش پر از اشک شد و به سخت لهله

 پشت سر هم نفس کشيد. بهرنگ بلند شد و پنجره بار

 یرا تا انتها باز کرد. اور کتش را در آورد و رو اتاق

 يشدم یکه به سخت یتخت انداخت و با صداي لبهی
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 کرد،غريد: کنترلش

 که به تو ربط یچيزاي ینيستم؛ول یآدم فضول من»

 يا یآباج يبينیباشه به منم ربط داره...اگه م داشته

 يبينیهوا برت نداره...اآلنم که م يگن،نم یچيز فراز

 یته تغار يخواد، واسه دل خاتونه که دلش نم اينجام

 یچندين و چند سالهاش باز یصلبت با آبرو ايل

 کنه...واسه دل آباجيته که دم به دقيقه نگرانته که کجا

 اگه ین رو يادت نره که حت! اييری؟و کجا م هستی

 ،باهاته...پاک یتا عمر دار ی،تاوانشاشتباه کن يه

 . پاکیصلبتها زد یکه به پيشان یننگ یلکه نميشه

 که از ذهن روشنفکريت باال یشبانها یهرزگ نميشه

 اگه به یخانم صلبت...حت ياند...اينا پاک نشدناومده

 به یزن اين مرتيکه فروتن هم ش یبخوا اصطلح

 اه هلک یبه سرت...بعض يکوبهزمون هم شده م ورز

 به پوست و استخوان و با هيچ پاک ميچسبند

 و به ی...اينارو گفتم که بفهميشنپاک نم کنندهای

 مردا مثل گرگند ی...اينا رو گفتم که بفهمیبياي خودت

 آدم ی.تو تا دريده نشيکشندتا ندرند کنار نم و

 !«نميشی
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 ینگ و جاچشمش به دست کبود بهر آينور

 افتاد.آب دهانش را قورت داد و چشمان دندانهايش

 به مرد روبرويش خيره ماند و تمام تنش به ناباورش

 از تخت پايين آمد و یافتاد.بدون هيچ حرف لرزه

 شد. آنقدر نزديک که بهرنگ ناخودآگاه چند نزديکش

 عقب رفت: قدم

 پايين و يرمم یفقط يک بار ديگه دست بهم بزن»

 مرگ یهمه به ويژه خاتون جون و آباجچشم  جلوی

 .«يخورمم موش

 که هولش داد یبود و دستان یتهديدش پوزخند جواب

 تخت... روی

 ...اين آبرومندانهتره تا اينکهیبخور چرا معطل خب»

 آرمان و فروتن جمعت کنند. ديگه کمکم حصار از

 که یخاطرات ی...گور بابايخورهحالم ازت بهم م داره

 «.تو داشتم با

 پر پشتش کشيد؛تازه متوجه شد یداخل موها دستی

 موج در موجش یشال از سرش افتاده و موها که

 را در بر گرفته است. نگاه از ياشمهتاب صورت

 یکرد رو یگرفت و به زمين چشم دوخت. سع بهرنگ
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 امشب تمرکز کند. بلند شد و به طرف درب اتفاقات

 دبه مر يتوجهقفل درب چرخيد و ب ی. دستش رورفت

 ا را پايين آمد.ه هاتاقش، شتابان پل یتو ترشروی

 و صديقه خاتون با ديدنش بلفاصله حرفشان آباجی

 یقطع کردند. چند نفس عميق کشيد و کنارشان رو را

 لم داد. سرش را بلند کرد ، بهرنگ را ديد که یراحت

 تکيه داده و با یچوب یمارپيچ یپله ، به نرده  روی

 کرد. ی، نگاهش م یغليظ اخم

 یخاتون دمنوش گل گاوزبانش را جرعها صديقه

 گفت: یو به آرام نوشيد

 کرديد يا نه؟!البد بازم مثل موش و گربه یآشت باهم»

 «..هم پريديد. به

 نگاهش را پايين انداخت. قبل از آنکه حرف آينور

 ميز را الجرعه سر کشيد. در یليوان آب رو بزند؛

 رو یخشدار ینوشيدن به سرفه افتاد و با صدا حال

 گفت: یآباج به

 حرام و حلل ینگران منيد مادر من...خيل خيلی»

 اعتماد یصفاي یبه شازده یميشه...انگار خيل سرتون

 ! شما که حلل و حرام سرتون ميشه ،چرا وقتداريد؟
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 اتاق منه. یخونمونه...تو یاين شازده تو يوقتب و

 مثل آرمان و...حساسيد ینامحرماي یشما رو وقتی

 اين شازده پسر نامحرم نيست که هر وقت بخواد یول

 و هر وقت عشقش کشيد،سر از يگيرهرو م دستم

 ...اينقدر به اين کثافت اعتماديآرهاتاق من در م

 «...داريد

 صورتش یرو یآباج ینفهميد که چطور سيل هيچ

 یا را باال رفته و چطور روه هو چطور پل نشست

 سرش کشيده یافتاده و چطور لحاف را تا باال تختش

 به خواب رفته بود. و

 کج کرد و به زور پلک از هم یرا به سمت سرش

 یچشمش آمد ساعت رو یکه تو ی، اولين چيز گشود

 را۱۲:45بود که با دقيق شدن به آن عدد   ميزش

 .نشانميداد

 و با خيال راحت يديدبار بود که کابوس نم اولين

 سنگين یسيل یبرده بود،هرچند هنوز جا خوابش

 خوشحال بود که يسوخت؛اماصورتش م یرو آباجی

 را باالخره زده بود. حرفش

 را با عجله پا کرد و کنار پنجره ياشطب دمپايی
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 تازه پمپاژ شد. در حين اينکه ی. ريهاش از هواايستاد

 هم به تنش یو قوس يرفت،کشم یطرف دستشوي به

 یآينه افتاد و با سرتق ی. چشمش به دختر توداد

 ه او زد. شير آب را باز کرد و صورتشهم ب چشمکی

 چندين مرتبه با آب سرد شست تا پف زير چشمها را

 صورتش بخوابد. یرد انداخته رو یسرخ و

 قبل یمتفاوتتر از روزها يخواستم امروز

 نامحسوس هم یوارد اتاقش شد،لبخند ی.وقتباشد

 کمدش را بيرون کشيد، یلبانش نشست. کشو یرو

 ع سفيد رنگ به همراهپيرهن آستين سه رب يک

 یبود برا یانتخاب قشنگ یسرمها یمازارات شلوار

 امروزش. یو هوا حال

 شانهاش رها کرد و یرا به شکل آبشار رو موهايش

 اتاق بيرون زد. از

 که همه بشنوند سلم داد که تقريبا یرساي یصدا با

 جفت چشم هم به سمتش متمايل شد. با ديدن چند

 فرانک خانم یرش و حتشاداب زينب و همس چهرهی

 بر صورتش نشست. لبخندی

 زد که یچرخ یپذيراي یخال یدر ميان فضا آينور
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 شربت به او نزديک شد و گفت: یبا سين زينب

 تو؟اصل اآلن وقت بيدار شدنه خوش کجايی»

 قديم اذان گفته، نگفته ی!دختر هم دختراخواب

 و يشستندرو م يهابودند و شستن سرچشمه

 .«يپختندهم م پختنيهارو

 به جلو برداشت و از کنارش گذشت و با یقدم ينورآ

 نهفته در صدا گفت: طنز

 خوش به حال مادر شوهرت... عروس هم بهبه»

 خوش سليقه و باب ميل...وهللا بايد حلوا حلوات آنقدر

 «!زينب بانووو کنن

 را ديد و به آن یآباج یچشمان ريز شده آينور

 نکرد. توجهی

 درست تموم شده به کشفيات یت"تو کل از وقاصل»

 !«یرسيد تازهای

 زينب بود. صدای

 کنار محمدجواد که از یخال یصندل یرو آينور

 کاناپه مچاله شده بود،نشست و گفت: یتو خجالت

 کاشف به عمل اومده که واسه عروس خوب فعل»

 دختر يناز. همين پريکنندتره هم خرد نم بودن
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 مون به قول یخانم ،همسايه ديوار به ديوار شوکت

 .خواهريباريدجون از هر انگشتش يه هنر م خاتون

 ريز و درشتش، شوهرش رو از آب و گل یوبرادرها

 و سرآخر، شوهره فيلش ياد هندوستان کرده درآوردن

 ميشم و نه یتجديد فراش کرد.نه عروس خوب و

 «.عروس شم ميخوام

 دوخت و محکمتر یآباج یبه چشمان ريز شده چشم

 :گفت

 اگه نور ديده اين يکنم،حتینم یعروس یکس با»

 «..باشه. واون

 خاتون که ساکت بود، سر به مخالفت برايش صديقه

  کان داد: ْت

 دخترم ، فردا که بايد تشکيل ینکن یعروس اآلن»

 طبيعت اين رو ی. اصل روال منطقیبد زندگی

 يهادور وبر یو رفتارا یفقط به زندگ ميگه؛تو

 !«یشد حساس

 نيست خاتون جون!بحث دله!تا دلازدواج  بحث»

 اگه به زور ی...حتيگيرهصورت نم ی،اتفاق نخواد

 ديگه یاجبار و اهرم فشار باشه...چند صباح
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 «.اول یسر پله برميگردن

 را به طرف محمد جواد چرخاند و با همان سر سرش

 وضع خيره شد به نگاه پايين افتادهاش پرسيد: و

 «!..طور نيست آقا محمد جواد. اين»

 یرو یفراز و بهرنگ لبخند تلخ یخنده باصدای

 ديدن به یبرا ینشست.با اينکه احاطها صورتش

 ديدن یهم برا یسرش نداشت و هيچ تمايل پشت

 متوجه شد که او يديد،امادر آن لحظه نم بهرنگ

 ميانشان کمتر یپشت سرش ايستاده و فاصله درست

 است. شده

 «بود؟ یتو چ حرف»

 بگيرد.با غيض توپيد: زبانش را یجلو نتوانست

 . قرار نبود تويزدمبا آقا محمد جواد حرف م داشتم»

 !«بشنوی

 ديگر کم و بيش با روحياتش آشنا شده بود،بيشتر از

 گرفتن مقابلش! ه هطرز پوشش وجب همه

 یدختر چموش بايد کم يکرد،اينهم فکر م یگاه البته

 و هر چند بيش از حد حساسيت يکردم مراعات

  که فکرش تنها ْينورپوشش آ یرو . حساسيتداشت
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 آنقدر ريز به يخواستذهنش نبود، بلکه نم خورهی

 چشم اين و آن باشد. یخوره ريز

 «...بهتر نيست خاله ريزه یزينب بشين پيش»

 کشيد،در جايش چرخيد و با ديدن نگاه یعميق نفس

 کم کردن یزد و اينبار برا یبهرنگ لبخندمليح منتظر

 پاسخ داد ياشروي پر

 «.منتظر پاسخ آقا محمد جوادم فعل»

 آشپزخانه گذاشت یخريد را تو یحاو یاه هبست فراز

 يخواند،کنار خاتون که داشت زيارت عاشورا م و

 کيپش نشست و گفت: درست

 یقربون اون چشات برم. دعا کن خاتون جون کربلي»

 .«شم

 افتاد و سرش ينورنگاه تيزش به آ یلحظها یبرا بعد

 به خودش انداخت و به ینگاه ينورتکان داد. آ را

 بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. پشتبندش آرامی

 هم بلند شد. زينب

 آشپزخانه نشست، نفس کلفهاش یصندل یرو وقتی

 بيرون فرستاد: را

 يبينهم یاولين باره من رو اينجور انگار»
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 ی...اگه آقا محمد جواد نبود،حتما يه چيززينب

 ...«ميگفتم

 مقابلش را کشيد و لبخند زد: یصندل زينب

 هيچ به آينه نگاه ينوربچه.آ یديگه!خيل بچهای»

 ! دختر اين طرز پوشش تو درست نيست. منکردی؟

 به نگاه اين و اون ندارم. یو کار يگمنگاه خودم م از

 یبود.حت یبيچاره آقا محمد جواد در چه حال ديدی

 باهات سلم و عليک داشته یدرست و حساب نتونست

 «.با ديدنت الل شد. کر شد.باشه

 یميوه را همراه با جا کارد یشد و بشقابها خم

 ادامه داد: یچيد و به آرام یسين یتو بلوری

 هيچ شک و يشناسيمچون ما تو رو م البته»

 که از یاون ی؛ ول يبينيمدر رفتار تو نم ایه هشب

 مياد شايد نظرش اينطور نباشه. شايد يه بيرون

 چيز ديگه هم بهش برداشت کنه وصد یچيز

 .«بچسبونه

 سينک ريخت یميوه را تو یحاو یاه هشد و کيس بلند

 را زير فشار آب قرار داد و گفت: ودستش

 که يتونمعزيزم من از اول هم همين بودم. نم خب»
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 «.شبه خودم رو تغيير بدم يه

 موهايش نشست و گفت: یزينب رو دست

 «محاق؟ یچرا ماه بيشتر تو ميدونی»

 سبد ميوه گذاشت و با یين ميوه را توآخر آينور

 گفت: حيرت

 «.داره ديگه ی!البد دليل علمنه»

 زد و گفت: یلبخند زينب

 .«یبدون یبايد بهتر از هر کس یکه ادبيات خوند تو»

 از کابينت بيرون آورد و طبق یتميز یحوله ينورآ

 انقدر وسواس به خرج ی،هنگام انجام هر کار عادتش

 در آمد و گفت:زينب  یکه صدا ميداد

 پوست اون بدبخت نيست. از بس یتو یهيچ وهللا»

 خيار بخت برگشته شد عينهو یکرد خشکش

 «..نگاه کن تورو خدا رنگش پريدموز

 بالحن طنزآميز زينب خنديد و گفت: آينور

 .شايد واسه من جالبیتو بگو که اللهيات خوند خب»

 «باشه

 د بهزير قابلمه خورشت را کم کرد و تکيه دا زينب

 و گفت: کابينت
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 باشه که ی.بايد پوششيمونهزن مثل ماه م چون»

 و درخشندگيش رو بگيره، و گرنه هم یروشن جلوی

 هم که ی.آدميکنهم يزنه،کوررو و هم چشم رو م دل

 .اونقدر که هيچيرهشد چشم و دلش به گناه م کور

 «.گناه رو پاک کنه یاه ههم نتونه اون لک توبهای

 رشت قورمه را برداشت و مزهاز خو یقاشق ينورآ

 يآمد؛اماخوشش نم یکرد،با وجود اينکه از آشپز مزه

 . هريآمدم یبه کمک آباج یآشپز یدرکارها گاهی

 لذت ببرد، یاز آشپز یبه قول آباج يکرد،تلش م چند

 . انگار غرق شدن دريکردبيشتر حالش را بد م ولی

 و اين از يزدپياز و روغن حالش را به هم م بوی

 دور نمانده بود. یآباج هنگا

 ميز یرا رو یلب نقرها یچين یبشقابها زينب

 و قاشق و چنگال را هم مرتب کنارش چيد و گذاشت

 :گفت

 «.چرا؟!يا بازم برات مهم نيست فهميدی»

 مستاصل از گاز فاصله گرفت و به سمت آينور

 چيده شده و ظرف یبه دسرها یرفت،نگاه يخچال

 ساالد انداخت و گفت: بزرگ
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 «.رو پهن کنيم تا صداشون در نيومده سفره»

 یبعد از چند لحظه انتظار، سفره براق شيشها زينب

 برداشت و درست در وسط هال پهن کرد. سبد را

 شکل گل تزيين يبهاه هکه با تربچ یپر از سبز یچوب

 هفت یبود، وسط سفره قرار گرفت. ساالد و ترش شده

 ابه هم چيدهدوغ و نوش یو در کنار آن پارچها بيجار

 برنج با زرشک و زعفران اعل به ی. ديسهاشد

 سفره جا يجایدر جا یقورمه سبز یاه هکاس همراه

 رنگارنگ هم به شکل یکرد. در آخر دسرها خوش

 .يزددر گوشه و کنار سفره چشمک م هنرمندانهای

 سرش باال آمد: یآباج یصدا با

 درد نکنه دخترم.چه سفره خوش نقش و دستت»

 «.هشد نگاری

 دلخور بود به زمزمه پاسخ یکه هنوز از آباج آينور

 :داد

 کارا رو شما انجام داده ینکردم. همه کاری»

 «..فقط زحمت چيدنش رو برعهده گرفتيمبوديد

 گفت: یزد و با لحن استفهام آميز یلبخند آباجی

 !«ی؟نکرد یکار هيچ»
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 سرش یرو به زينب که چادر نمازش را رو بعد

 :يکرد،گفتم مرتب

 .یزحمت افتاد یدستت درد نکنه مادر تو هم تو»

 !«یبه خير ش عاقبت

 زد وگفت: یلبخند یبا مهربان زينب

 «خانم یاميدمونه آباج یخونه ی؟اينجازحمت چه»

 ته ديگ بال مرغ و کنجد یآخرين ظرف حاو آينور

 شده را داد دست زينب و گفت: سرخ

 «.بذار وسط سفره اينم»

 «!مگه؟ ینميا تو»

 جا راحتترم.به قول تواين نه»

 چه دردم بخورد ماه که در باال هست به

 .«يخواهمفقط صورت تابان تو را م من

 آنقدر يکباره و غير منتظره بود که زينب در جملهاش

 گفت: پاسخش

 شده است ماه مارا،که خلف آن شب،امشب چه»

 «و جلوه افتاده و رنگ بو ندارد؟ زجمال

 یپاک کرد ، رو را ی،عرقشبا دستمال کاغذ ينورآ

 به لحن طنز آميز زينب يتوجهنشست و ب صندلی
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 :گفت

 از پس اين چادر و چارقد يتونمواقعا نم من»

 و فراز هم مدام چشم و ابرو ی. آباجيشم.خفه مبربيام

 یانگار تو يتونمنم یو مدام هم گير ميدن؛ول ميان

 .انگار دارن گلوم رو فشار ميدن و اين آسممسياهچالم

 تحريک ميشه. انگار تا اسم چارقد و یييه جورا هم

 و اين جور چيزا مياد ناخودآگاه حالم خراب چادر

 تنم بروز یهمزمان تو یو احساس گرما و خفگ ميشه

 !«ميکنه

 بلند شد و يک بشقاب غذا کشيد و چند یخستگ با

 هفت بيچار هم درست گذاشت کنار یترش قاشق

 و گفت: بشقاب

 یا احساس غريببرو پيش آقا محمد جواد ت تو»

 .«نکنه

 اضافه کرد: یشوخ طبع بعدبا

 آدم اونقدر محجوبه که آدم دوست داره مدام اين»

 «!سرش بذاره و بخنده سربه

 بالبخند گفت: زينب

 .خب من برم پيشينورکنم سکته رو بزنه آ فکر»
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 «.نکنه یجان تااحساس غريب شوهر

 رو به زينب که همچنان ايستاده بود، گفت: آينور

 برو ديگه! اين طفلک آقا محمد ی؟؟!چرا ايستادچيه»

 ی،روشگناه داره.فکر کنم تا تو براش غذا نکش جواد

 «.يه جرعه آبم بخوره یحت نشه

 سرش را تکان داد و بعد چشمان نگرانش به زينب

 رسيد و گفت: ينورآ صورت

 خودش هم امروز رو و هم عصر رو بخير کنه خدا»

 .«آينور

 چرخيد و گفت: يرفتم یايکه به طرف پذير درحالی

 «.و حلقه رو خريدن یخود آقا فراز شيرين راستی»

 از آنکه بيرون برود،برگشت: قبل

 و ینوعروس يکنهبيا.به خدا زشته.آدم فکر م توهم»

 «اين حرفا از

 به حرف زدن نرفت،تنها يکرد،دلشم یکرخت احساس

 رو با محتويات یکرد. طبق عادتش ترش نگاهش

 قاشق اول هنوز در دهانش حل بشقاب مخلوط کرد.

 گلويش و به یپريد تو یآباج یبود که با صدا نشده

 که دراز شده بود را با هول یافتاد. ليوان آب سرفه
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 کشيد. با ديدن بهرنگ دوباره به عطسه افتاد. نه سر

 هال بدهد و نه یرا از تو یپاسخ آباج توانست

 نفرين یبه مرد مقابل اين روزها یچيز توانست

 یاز ثانيه شال مچاله شدها یبگويد.در کسر اششده

 سرش و یبرداشت و انداخت رو یيک گوشها از

 بهلباسش انداخت و گفت: نگاهی

 در سکوت و خفا به مهمونا یبيا اونجا.دار پاشو»

 ايل ی.واين   به دور از ادبه.دردانهيکنیم بياحترامی

 .«صلبت

 گرفتن دستانش جلو آمد. او بدون یبهرنگ برا دست

 تعلل دست از غذا برداشت و قاشق را در ميان هيچ

 انداخت و زل زد یرها کرد. شال را کنار یچين بشقاب

 یچشمان کشيده و درشت بهرنگ که امروزها حتّ  به

 پيش هم شده بود: یو مخوفتر از روزها تاريکتر

 ی،اينطور راحتترم. تو که مهمون نيست من»

 .«صاحبخونهای

 آورد و به زمزمه بهرنگ سرش را نزديک گوشش

 :گفت

 «.يا اينکه ینادان یخيل يا»
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 خيره ينوررا قطع کرد و به چشمان منتظر آ حرفش

 .شد

 و دلت نيومد یمونده که بارم نکرد ی؟چیاينکه چ يا»

 .«بگی

  بهرنگ کنار گوشش نشست: ْزمزمهی

 .خب به همينیعقل!فکر کنم تو زوال عقل دار زوال»

 .«يرهپوکت نم یاون کله یتو یهست که چيز خاطر

 سينک گذاشت و یبشقاب پراز غذايش را تو آينور

  برداشت به طرفش.برخلف انتظار مسير ْیقدم چند

 کنار پنجره بود. نزديکتر شد ، به یصندل بهرنگ

 ، خم شد و يداداو که داشت پايش را ماساژ م طرف

 که درد ميکرد و گفت: یرا گذاشت جاي دستش

 یمن يه قرص مسکن داشتم امروز.تا یبد تصادف»

 پايين تو برو اونجا.نه به خاطر ما به خاطر بدم

 یتو چه جونور يدونهآقامحمدجواد که هنوز نم

 «.تا عادت کنه به اين شکل از رفتارت هستی

 دستش را کنار زد و گفت: بعد

 !«يشی؟چرا بزرگ نم تو»

 از کنار شقيقهاش باال رفت و به یانگشتانش به آرام ُْ 
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 یکه انگار سرش به جاي یمثل کس رسيدند، موهايش

 سرش را لمس یباشد چند بار دستش گرد خورده

 دوست داشت تنفرش را به ينور. در آن لحظه آکرد

 که یپاي یاجابت کند. دستش را رو یمتفاوتتر شکل

 و آرامآرام شروع به ماساژ يکرد،گذاشتم درد

 که یبه زمان انجام کار یکرد.توجه دادنش،

 وارد یمکن بود که کسم ی.حتميکرد،نداشت

 شود.نگاه خيرهاش به صورت او شايد کمتر آشپزخانه

 که با يدانستنم یچند ثانيه زمان نبرده باشد؛ ول از

 کار که شايد از نگاه خودش تنفر و انزجار باشد؛ اين

 .يکرداما ناخواسته حال مرد روبرويش را خراب م ُّ 

 لکه چند لحظه قب یآرام رسيد به همان جاي انگشتانش

 .يدادقسمت را ماساژ م آن

 بلند شد،محکم و یصندل یبهرنگ به ناگاه از رو

 لبش، برق یهم رو یرو به او که حاال لبخند کوتاه

 :ميزد،گفت

 «.نه یماساژ داد يهاخيل یبرا البد»

  با همان حالت نگاهش کرد و زمزمهکنان گفت: ْآينور

 .اگه بگمیفکر کنم دردت رو فراموش کرد االن»
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 !«يشهدستام،باورت م يکنهم معجزه

 به یو کوتاه خنديد. بهرنگ هم فشار خفيف خفيف

 او داد وگفت: شانهی

 .منم همين جا طوری.چندثانيه ديگه نياميرم»

 !«يکنمخواستهات رو اجابت م ديگهای،

 خودش را یاز نوع نگاه بهرنگ ترسيد و کم آينور

 گفت: یکشيد و به آرام عقب

 .«يرسهزمين م اگه من نيام آسمون به حاال»

 او زد و گفت: یبه بين یبهرنگ ضربها

 به بهونه قرص سردرد اينجام. چند لحظه ديگه من»

 مکارانهت رو در ميام. یاه هاون عشو نيای،عوض

 درخواستهام بيشتر و بيشتر ميشن! تو هم اونوقت

 . قبل تجربهش رویاز زيرش در بر نميتونی

 «..پس نذار يه حرف رو دوبار بگمداشتی

 به چشمهاي ْش دوخته شد و با ينورمتحير آ شمچ

 که هنگام گير افتادن داشت به ینگاه خاص همان

 دويد: صورتش

 «.ميام.حاال برو باشه»

 بم یزد و دم گوشش با همان صدا یلبخند بهرنگ
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 پچ زد: زيبايش

 «.هست یاميدوار ی.جایآدم ميش داری»

 صورتش یبه نگاه چفت شده بهرنگ بر رو چشمش

 :فتافتادوگ

 .«یمريض یيا خيل یيا مريض تو»

 سر باال گرفت وبه صورتش لبخند زد، دوباره بهرنگ

 جلوتر رفت و دم گوشش نشست: سرش

 واسم سختتر هم شده. یمريضم واين مريض خيلی»

 پاک و معصوم یشده که ببينه از اون بچه سخت

 «.نمونده جز يه تکه آشغال چيزی

 ين افتاد.مثل يک تکه کبريت خشک پاي ينوردست آ

 یبه ساق پايش لگد بزند که بهرنگ جا خال خواست

 از آشپزخانه بيرون رفت. یو با پوزخند داد

 بهرنگ یسکوت درست کنار زينب و روبرو در

 گفت: ی. فرانک خانم با ديدنش به آرامنشست

 یقشنگ یدرد نکنه دخترم! چه سفره دستت»

 کمک دست یمحرم بيا ی!انشاءهللا که شباچيدی

 محرم یشبا یو زينب.هر سال زحمت آشپز بهرنگ

 «...عهدهشونه به
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 به بشقاب دست نخوردهاش دوخت و يک نيم چشم

 هم به بهرنگ که سرش پايين بود و داشت نگاهی

 انداخت و يزد،زير گوش آقا محمد جواد حرف م آرام

 گفت: یآرام به

 «.قبول کنه خدا»

 گفت: ينورخاتون رو به آ صديقه

 يآبب یبهتره. سفره یآب بيارمادر اگه يه پارچ »

 . آب هرجا که باشهيمونهزمين لم يزرع م مثل

 هم دنبالش مياد ، برکت هم مياد. اين روشنی

 دارند یکه نه طعم درست یمصنوع یودوغا اه هنوشاب

 رو؛ یخدا رحمت کنه حاج ینه رنگ و لعاب خوب و

 «.اصلش یهر چيز ميگفت

 پر از آب را از ثانيه پارچ یجا بلند شد و در کسر از

 سفره گذاشت. هنوز سر جايش قرار نگرفته بود روی

 به سمتش رفت. با شنيدن یبا اشاره آباج که

 خون زير پوست صورتش دويد. یآباج حرفهای

 به لباسش انداخت که زيپش تا پايين آمده و نگاهی

 . هريخوردپايين گردنش به چشم م یمهتاب پوست

 ه واقعا احساسدر آن لحظ یبود ول یبرايش عاد چند
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 سردرد، بلند شد و به یو خجالت کرد. به بهانه شرم

 رفت. حياط

 لبه یبه آسمان صاف انداخت. هنوز رو نگاهی

 به خودش آمد. یننشسته بود که با صداي حوض

 «!ماه بانو؟ یرفت کجا»

 زينب سرش به عقب چرخيد و گفت: یبا صدا

 بيرون. برو غذات رو بخور. تو چرا یاومد چرا»

 «.آخه یو قرار ندار مآرو

 فرانک مجبورم کرد بيام دنبالت.انگار شستش مامان»

 «.باهات دعوا کرده یشد که آباج خبردار

 «.تنها باشم یکم يخوامم یکه نه! ول دعوا»

 نشست و گفت: کنارش

 لوس و ننر ی...اااه از دخترایلوس یخيل ميدونی»

 مياد. وهللا نه اخلقت شبيه آدم بزرگاست و نه بدم

 .حاالهم پاشو بريم سفره رو جمع کنيم کهرفتارت

 «.کار داريم یکل بعدشم

 صورتش کشيد و زمزمه کرد: یرو یدست آينور

 «.برو...منم يه کم ديگه ميام تو»

 .«يکنهبرگردم مامان فرانک توبيخم م تنها»
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 چسباند و با مليمت ينورخودش را به آ یزينب کم

 :گفت

 ه آرمان مطيّباون قضيه ...منظورم قضي راستی»

 «چيه؟

 به طرفش چرخيد و ادامه داد: یبه آن ينورآ نگاه

 «!خواستگارت بود نه انگار»

 از ینور را ديد به طريق یصورت مبهوت آ وقتی

 که پرسيده بود،خواست طفره برود. سوالی

 زد: یتلخند آينور

 من؟ هوم؟ انگار یاه هاز ناگفت يدونیتو هم م پس»

 نم وخواجه حافظکه خبر نداره خود م اونی

 !از چم و خم ماجرا هم خبر داريد يا نه... ياشيرازيه

 .«يدونيدماجرا رو م یشکل کل فقط

  اما حق به جانب ادامه داد: ّ یسخت به

 به اين جور یزينب...شايد مثل شما اعتقاد ببين»

 مثل نماز و حجاب و...نداشته باشم؛اما اين دليل چيزا

 دهم. آرمان هم يههم ب یکه تن به هر کثافت نميشه

 از همه چيز و همه کس نااميد یبود که وقت اتفاق

 یذهنم برا يهایشده بودم مثل يه لحظه در شلوغ
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 بود یجا باز کرد. آرمان فقط يه لحظه تنهاي خودش

 یقلبم نشست و بعد هم رفت. بعد هم اونقدر یرو که

 نيست. اونم از بد حادثه اينجا یشما ميگيد آدم بد که

 خودش رو داره. يهایو بدبخت یونم تنهاي...ااومده

 هم بين ما نيفتاده که من بگم آره یاتفاق خاص هيچ

 «!کردم. همين اشتباه

 را پايين انداخت و با تاسف سرش را تکان داد سرش

 گفت: و

 مثل یفرق داره بين شما و آدماي یاينجا يه چيز ولی»

 ه ه. زود جبيکننمن. امثال شما زود قضاوت م فکر

 اينا موجب ی. همهيرنو زود از کوره در م نميگير

 مثل من دور و اطرافتون نباشه. حرف یکه کس ميشه

 یهم افتاد الم تا کام چيز یاگه اتفاق یو حتّ  نزنه

 «....در حقيقت قابل اعتماد نيستيدنگن

 گذاشت و گفت: ينوردست آ یدستش را رو زينب

 .البته نگاهت همیاينقدر سياه نگاه کن یحق دار تو»

 یاين دليل نميشه که نتون یدرسته؛ول یحدود تا

 . من به اين نتيجهیو نادرست رو تشخيص ند درست

 و لجاجت از ی...لجبازيکنیرسيدم تو فقط لج م
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 .یدرست ببين يذارنتوئه.اينا نم یاخلق خصوصيات

 که هشت یدر مورد اون پسر ی. حتیفکر کن درست

 بعد تو ، وابستهت شد و یپيش به خاطر سادگ سال

 کرد...اينا زنگ یخودکش یجواب رد بهش داد اينکه

 ...من قسمينور...زنگ بيدار باش تو آهشدارن

 که تا به حال یهست یتو پاکترين دختر ميخورم

 خونه گفتم.اصل ظاهر آدما ی. بارها و بارها توديدم

 «قضاوت آدما نيست. ملک

 زد و گفت: یلبخند آينور

 که یفروکن یاگوش يه عده یرو بايد تو اينا»

 «فقط به ظاهر آدماست. ملکشون

 بهرنگ هم یحرفها يزد،همزمانزينب حرف م وقتی

 . با هر کلمه قلبش در سينهيزدگوشش زنگ م در

 واضح بود یشکستنش به قدر یو صدا ميشکست

 آن قسمت نشست: یدستش رو که

 نيستن.آزار يکنیآدما اونطور که فکر م یبعض ولی»

 درست و نادرست مثل یکه حتکردند  ی.کاردهندهاند

 يزدمباشند. اگه مطمئن نبودم اين حرف رو نم هم

 .«زينب
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 حرفش تمام نشده بود که بهرنگ به طرفشان هنوز

 . رو به زينب کرد و گفت:آمد

 منم یرو جمع کردم. تا تو ظرفا رو بشور سفره»

 «...ميام کمکت اآلن

 به بهرنگ و بعد هم به صورت ینگاه زينب

 انداخت و بلفاصله بلند شد. ينورآ برافروخته

 هم همزمان در حال بلند شدن بود که بهرنگ ينورآ

 تحکم گفت: با

 «.باهات حرف دارم یبايد باش تو»

 «.نگران ميشه آباجی»

 از قبل گفت: محکمتر

 .«بشين»

 استيصال چند قدم آن طرفتر نشست و چشم دوخت با

 یصورت کلفه و پر خشم بهرنگ. انگار تمام به

 . بهرنگ بعد ازیاخلق یاين بگير و ببندها اشتند

 لحظه سکوت گفت: چند

 ی.يادته وقتيديدیم یوقتها يه کابوساي اون»

 که بدو بدو خودم رو يزدیزنگ م يديدیم کابوس

 . اون وقتها، تنها دوستت من بودم. هميشهبرسونم
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 بهم بود.يادمه که عاشق ترشک و سماق هم چشمت

 شله زرد رو که یرو هم دارچين ی. يه روزبودی

 که يدونستنم ی. کسیشد یدو روز بستر خوردی،

 . اينايدونستممن م ی...ولیدارچين حساسيت دار به

 .يشناسمم یتو رو بهتر از هر کس یگفتم که بدون رو

 حواسش به تو یفکر نکن کس یرو گفتم که بدون اينا

 نگرانتن. یکابوسات نبوده و نيست. همه يه جوراي و

 کاذب یتو از اون حالت شاداب يخوانم یيه جوراي

 .«یبياي بيرون

 مکث، ادامه داد: یاز وقفها بعد

 سراغت یهمون دور و برا بودم.از هرکس هميشه»

 .تا اينکه گفتند...اون پسره، همسايهيگرفتمم رو

 ناراحت یکرد.خيل یبه خاطر تو خودکش سابقتون

 گرفتم که برگردم پيشت؛ یمرخص ی. يه چند ترمبودم

 ديگه از دانشجوها یشنيدم که دوباره با يک ولی

 از اون یو به طور کل يریشبانه م مهمونيهای

 بود یمهمترين خبر زمان ی؛امافاصله گرفت معصوميت

 گفتند رادين از کما بيرون اومده و قصد که

 از تو رو داره.اون وقت من مطمئن بودم خواستگاری
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 که یچون اون دختر يدی؛تو بهش پاسخ مثبت م که

 یمهربون بود که دلش راض یبه قدر يشناختمم من

 نبود. من مو به مو تو رو حفظ بودم یرنجش کس به

 ! نه واسه اينکه دوستت داشتم نه...واسه اينکهدختر

 . واسهیفرق داشت يشناختمکه م یاز دختراي یخيل با

 که دوستش داشتم؛ ی. به چشم دختریفرق داشت منم

 ی...خراب کردیدرو خراب کر یهمه چ یتو زد ولی

 ديگه یبا دخترا ی...حاال تو واسه من هيچ فرقينورآ

 يپيچمکه مدام به پر و پات م يبينیاگه م ی. ولنداری

 نکن عاشق چشم و ابروت شدم، نه! من هيچ ،فکر

 فقط کمکت کنم يخوامبهت ندارم. حاال هم م علقهای

 «.مثل کمک من به زينب درست

 خيره شد و به با ترديد به چشمان بهرنگ آينور

 گفت: آرامی

 من به ی. ولیمثل"کمکم کن يخوایم يدونمم ببين»

 ندارم.در رابطه با رادينم یهيچ نياز یتو يک کمک

 که سلم و عليک دادم ، پشت ینيست به هر خر قرار

 پيش بياد. من فقط بهش کمک یاتفاقات عاطف بندش

 که مرگ نابهنگام مادرش رو تحمل کنه...نه کردم
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 خودم رو هم تحويلش بدم. در رابطه با اينکه

 نقل کن یهم گفتم که اينا رو برو واسه کس خاطراتت

 باور من تو يه آدم یدستکم بتونه باورت کنه...تو که

 واسم یکه با ديگرون هيچ فرق یمزاج دمدمی

 .«نداری

 جديت به صورت بهرنگ زل زد و ادامه داد: با

 !يدونی؟م یکابوسام! در رابطه با کابوسام مگه چ»

 یو دم به دقيقه از چيزاي یاعصابم راه بر یرو اينکه

 که یرو بگ یکه اصل وجود نداشتند. حرفاي بگی

 ...مثليکشهخودم از شنيدنشون سوت م گوش

 تو و امثال ی...من به همدردیکن یهمدرد ميخوای

 رو يها. شنيدنیگفت یکه خواست ینياز ندارم. هرچ تو

 «.ناب دکترشنيدم. حاال پاشو برو ج هم

 تپش یجلو يتوانستخشک شده بود و نم گلويش

 به پيشانيش کشيد و گفت: یرا بگيرد. دست قلبش

 دور و برم مثل برف سفيد بودن. یآدما یروز يه»

 و صادق، نيش و کنايه و تمسخر بلد نبودند. صاف

 دهر!همشون یهمه ّ شون شدند علمه ی؟حاال چ ولی

 صلبت...با نوريواسه آ یدکتر...اونم خصوص شدند



 

  356                        

 قند مکرر  

 ندارم. به اون یبگم که من به تو نياز یزبون چه

 و خاتون جونم که مدام بهت سفارش من رو آباجی

 هفت هشت ساله نيست که یبچه ينوربگو آ ميکنند،

 گير بدين بهش و مدام سين جينش کنيد. اين راه مدام

 نيست. اين خود ینيست. اين نگران مهربانی

 یول بدبختيه...خود بيماريه.

 .«يتر...عاطفمهربانانهتر

 گلويش را لرزاند. چون ديگر توان شنيدن بغض

 را نداشت. جواب دادن به اين و آن هم به طور چيزی

 حساسش کرده بود. بهرنگ راست ناخواستهای،

 کاذب بود. ينورآ ی. تمام شادابميگفت

 زد و گفت: یلبخند بهرنگ

 زبونت یرو يريزیفکرات رو م یاينکه دار»

 همفکر و همزبون بودن در کنار یيه جاهاي ی!ولخوبه

 که باورش یعمل کنه. تو از چيزاي يتونهبهتر م هم

 با اين یتو عاشق خودت هست يکشی،نم داری،دست

 چطور خودت رو دوست داشته يدونیکه نم تفاوت

 فلن کار رو نکن، دليل بر يگن.اينکه بهت مباشی

 اشتباه تونه!  يکنند،م ینيست که دارن امر و نه اين
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 .«يبينیکه همه رو به چشم مزاحم م اينه

 ینگاهش کرد. مرد روبرويش انگار حرفها منتظر

 اولين بار توپ را به زمين او ی. انگار برايزدم جديد

 بود، انگار داشت آهسته و پيوسته با دل او انداخته

 .يآمدم پيش

 ادامه داد: دوباره

 ...«یکه بامعيارها یتو حق انتخاب دادند. حق به»

 ميان حرفش آمد و گفت: يحوصلگیبا ب آينور

 يا از يزنیحرف م یبگو امروز از طرف آباج بهم»

 «.خاتون جونم،يا از طرف خودت طرف

 نبود. یبه چشمانش خيره شد، در عمق نگاهش چيز

 ی. و اآلن هم همان موج هوايتفاوتبود و ب سرد

 حاکم، شکاف یوزيدن گرفته بود. اضطراب فضا سرد

 هم در دلش و هم در نگاهش ايجاد کرده بود. عجيبی

 عوض شم. يخوامو نم يشمهمينم، عوض نم من»

 تونستن تغيير کنند و عوض بشن که کمبود آدمايی

 نداشته و ندارم جناب دکتر. ی. من هيچ کمبودداشتند

 يذارنکه اصل يادم نمياد، اسمش رو نم یپدر برای

 کنه و بهمي یکه راز دار ی.بخاطر داشتن مادرکمبود
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 خودش کار درست رو انجام ميده ، نميشه گفت گمون

 که حمايت ميکنه ؛ اما ترديدو یو به برادر کمبود

 مثل خوره به جانش رخنه کرده و باز نميشه دودلی

 کمبود! کمبود اينه که باورت نکنن. کمبود اينه گفت

 .«يآرنبهت ايمان نداشته باشن.اينا کمبود م که

 :يکنداضافه م و دوباره يگيردم نفس

 من بعد نه تو رو ببينم و يخوامپاشو برو که نم حاال»

 نور یآ يکنيددم گوشيتون رو که فکر م یپچپچها نه

 سر در نياره. یاونقدر نفهم و کودن هست که از چيز

 دفن کردم که شما جاهلم یکمبودهام رو همون جاي من

 «.کردين فرض

 م، آنقدر نزديک که حج يشودنزديک تر م بهرنگ

 شد ، به سرفهاش یکه از پيراهنش ساطع م ادکلنی

 .انداخت

 من با شما مثل همين سرفه و عطره مثل تفاوت»

 که بايدهاو نبايدهامون رو یحد و مرزاي همين

 .«يکنهم مشخص

 شد و آرام از کنارش عبور کرد. درحاليکه به بلند

 گفت: يرفت،خانه م سمت
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 دکتر متوجه شديد که زوال عقل یآقا حاال»

 که زوال عقل داره شماييد که نشنيده و ی.اونندارم

 شما رو ینسخه پيچونديد.حاال من بايد برم گندا نديده

 نکرده دوباره یفکر و ذهنم جمع کنم که اگه خداي از

 «.حالم بد نشه ديدمتون

 يه ی. منم شنيدم. ولیصبر کن. تو حرفات رو زد»

 .«یمونده که اونم بايد بشنو چيزايی

 برنگشت. یول ايستاد،

 يکنی. فکر میگفت یشد و چ یاصل نفهميدم چ من»

 و محکوم ی. بعد هم حکم دادیبه جانب حرف زد حق

 هللا و اعلم. تمام یچه اصل و اساس یرو کردی،

  مبرا ّ یيعن ی؛رو در عرض چند دقيقه شست گناهانت

 یهرچ یاآلن تمام شد. يعن یخانم صلبت؟!يعن شدی

 «.ودبزرگترا گفتن اشتباه ب که

 را پايين انداخت و با خشم چند برگ خشک سرش

 را زير پايش له کرد و گفت: شده

 . نه من مريضتمیرو با بيمارستان اشتباه گرفت اينجا»

 رو یکه نبايد بفهم ینه تو دکترم. هنوزم اون چيزاي و

 . ازيفهمینم یکه بايد بفهم یو اون چيزاي ميفهمی
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 ينورآسر  یرو یفقط آوار شد یکه اومد روزی

 .«صلبت

 شالش برگشت. با خشم چشم در یبا کشيده شدن پره

 شد: چشمش

 چيدنات دوباره یو کبر یبا اون همه صغر عجيبه»

 اول.فکر کنم مغزت معيوبه یسر همون پله اومدی

 «!.حتما خودت رو ويزيت کنجناب

 منتظر بماند،داخل شد. بيآنکه

 آن دو چرخيد. یهمه رو نگاه

 خانم گفت: فرانک

 برو ی،پسرم قبل از اينکه بريم خواستگار رنگبه»

 ميز.مخصوص یا رو بيار. گذاشتم روه هکلوچ اون

 «.امشبه خواستگاری

 سرش را تکان داد و گفت: بهرنگ

 «.بخورم بعد یبرم يا يه چاي اآلن»

 یراحت یکه به کمک فراز رو یخاتون در حال صديقه

 گفت: ینرم مينشست،به

 م چند روزه از خونهبرو.اين طفل معصو ينوربا آ»

 «.هم به سرش بخوره ینرفته. بذار يه هواي بيرون
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 انداخت، سپس به سمت ينوربه آ ینگاه بهرنگ

 خاتون برگشت و گفت: صديقه

 یحياط بود و کل ینداره خاتون جون اآلن تو لزومی»

 «.هوا خورد هم

 خانم چشم غره رفت و گفت: فرانک

 «.حرف صديقه خاتون نه نيار پسرم روی»

 احساس کرد که راه نفسش قطع شده و هر آن آينور

 که از پا بيفتد. است

 را صاف کرد و گفت: صدايش

 هم اين ی. آباجيرمبعد از ظهرها اصل بيرون نم من»

 .«يدونهم رو

 رو به صديقه خاتون ادامه داد: بعد

 . قصد جسارت يايخوامجون من معذرت م خاتون»

 یبه توق یتا تق چرا یبه شما رو ندارم؛ ول بياحترامی

 «...اين شازده بايد باشه.من کجا با اين آدم ميخوره

 صورت مات فرانک خانم ینگاهش رو یلحظها یبرا

 حرفش را بلعيد. یو باق خشکيد

 یا پايين آمد. زينب سينه هچند دقيقه نرسيده از پل به

 به دست ،طرفش چرخيد و گفت: چای
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 «.منم بيام ميخوای»

 تاده بود، بلفاصله پاسخبهرنگ که کنار درب ايس

 :داد

 .«یبيا يخوایکجا م تو»

 گفت: يزد،درحاليکه چشمانش برق م آباجی

 رو که نخريده. يه سبد گل یکار یفراز اصل پسرم،»

 «.هم بخر آبرومندانه

 انداخت و ينورآ یبه صورت ناراض ینگاه بعد

 کرد: اضافه

 «.يه وقت ینخر گليل»

 زد و گفت: یلبخند زينب

 جا افتاده بيشتر واسه مراسم یل قشنگه؛ ولگلي خب»

 «.ببرن عزاداری

 نگاه پر شيطنتش در چشمان آقا محمد جواد بعد

 و لبخند زد. نشست

 نگاهش کرد و به زمزمه گفت: بهرنگ

 .«یچيز بهتر نبود، بپوش يه»

 مثل خودش گفت: یبا صداي

 .«يپوشمم ینداره چ یتو ربط به»
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 قبل از آنکه ازشد و سرش را پايين انداخت.  سرخ

 بيرون برود رو به فرانک خانم کرد و گفت: درب

 «الزم نداريد که بگيرم.  یديگها چيزی»

 گفت: یکه از همه خوشحالتر بود با مهربان آباجی

 «.مادر جان برين به سلمت نه»

 خاتون دست فراز را که کنارش نشسته بود و صديقه

 بود،گرفت و گفت: یگوش یسرش تو مدام

 عمر بده که سر و سامون گرفتن شماها رو بهم خدا»

 «.ببينم هم

 نور با اخم گفت: آی

 به سامون برسه خاتون جون بعد هم یاين يک بذار»

 «.کريمه خدا

 هم شتابان بيرون رفت. بعد

 به سر و وضعش انداخت. یماشين، نگاه یاز آينه

 لبش بود و شنل ابريشمين زر یرو یقرمز پررنگ رژ

 ده بود که لباس زير قرمز رنگشهم پوشي ینازک بافت

 . شالش تا فرق سرش باال رفتهيآمدبه چشم م کامل

 .ينواختزيبايش چشم را م یبلوط یموها و

 . همين کارا رويکنیچکار م یبر یعروس اگه»
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 .يدارنکه امثال مطيّبها دست از سرت بر نم ميکنی

 خونه. من یدوباره زنگ زده به شماره انگار

 تون رو از کجا آورده. البد توخون یشماره نميدونم

 «.ديگه دادی

 زد و یسياه رنگ بهرنگ پوزخند یبه پرادو آينور

 :گفت

 ی. واقعا دمدمیسير شد یزود از اون يک چه»

 !«مزاجی

 یدستگيره را لمس نکرده بود که با صدا دستش،

 پايين افتاد: بهرنگ

 «.جلو بشين،رانندهت نيستم»

 موبايلش زنگکامل جابه جا نشده بود که  هنوز

 ناشناس، رد تماس زد و ی. با ديدن شمارهخورد

 کيفش انداخت. یرا تو گوشی

 «بود؟ کی»

 به صورت کنجکاو او انداخت و گفت: ینگاه آينور

 «.بايد بهت بگم چرا»

 جملهاش کامل نشده بود که دوباره موبايلش هنوز

 خورد. اين بار انگشتش صفحه تماس را لمس زنگ
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 و گفت: کرد

 .«يزنيدرف نمح چرا»

 ضعيف به گوش رسيد: یآنطرف خط خيل صدای

 ببينمتون خانم.من بانو هستم. لطفا بيا من ميخوام»

 «.دارم یببين. باهاتون کار مهم رو

 زن آن طرف خط، یصدا یرنگ از رخش پريد، وقت

 یکلمها يگفت؟هيچبا استيصال همراه بود.چه م اينقدر

 فقط به زبانش نچرخيد. انگار خشکش زده بود. بر

 محل ملقات را از او خواست و تماس قطع سختی

 .شد

 بود، پرسيد: ينورآ یکه حواسش به حرفها بهرنگ

 «بود؟ آرمان»

 پشت ینشنيد. وسوسه افتاد به جانش! ک یجواب وقتی

 بود؟طاقت نياورد و دوباره پرسيد: خط

 «!اين مرتيکه فروتن بود،آره البد»

 و نتوانستبهرنگ به خودش آمد  یبا صدا آينور

 گفت: یدر جوابش جور کند. در کمال سادگ بهانهای

 «.آرمان بود و نه فروتن نه»

 فرمان برداشت و يک یبهرنگ يک دستش را از رو
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 آرام یخيل ينورطرفش گرفت. آ یدستمال کاغذ پره

 طرفش چرخيد و گفت: به

 «.ندارم نيازی»

 بيرون داد و نفس یرا از پنجره ماشين کم سرش

 .کشيد

 گفت: یبه حال غريبش به تند يتوجهب گبهرن

 توام، پاکش کن.اون المصب رو پاک. گوش با»

 «!تو ميکنی

 با خشم به طرفش چرخيد: آينور

 تو گوش بده! من همينم وگرنه همين جا پياده کن نه»

 «!برو و

 رويش را به سمت خيابان چرخاند. مغزش داغ شده

 . که با دست بهرنگ سرش کشيده شد. لحنشبود

 را آتش زد. شجگر

 «.کثافت یقول داد یبه ک چيه»

 از خيابان یماشين را باال زد و گوشها یدود شيشه

 کرد و با خشم غريد: توقف

 که با اين سر و یسرکارت گذاشتند ديگه.دختر البد»

 «.ديگه يذارنبيرون بياد،همه سر کارش م وضع
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 بهرنگ نگاه کرد یفقط به صورت برافروخته آينور

 باحرفهايش دلش ريش بود ونگفت.  یچيز و

 شد. ريشتر

 رو بده ببينم بازم کدوم نامرديه که حدش رو گوشيت»

 !«گذرونده

 . مغزش پر ازيزدمثل قلب گنجشک تندتند م قلبش

 با او يخواستکه م یبود. پر از حضور بانوي سوال

 را یکه بهرنگ دستمال کاغذ یزمان یحرف بزند. حتّ 

 شيده بود، هيچلبان ظريف و نازکش ک یخشم رو با

 متوجه آن نشد. ُّ 

 مطمئن باش سايه به سايه دنبالتم. همون ی! ولباشه»

 که آرمان و اون ديگه دوست پسرات رو پيدا طوری

 !«يکنماينم پيدا م کردم،

 یاز سوزش لبش به خود آمد. از شوک تقاضا آينور

 کشيد که یو مغز پراز سوالش، پوف کلفها بانو

 صورت یند روشد بهرنگ چشم بچرخا باعث

 .برافروختهاش

 به ليست دوست ی، نکنه ميخوا یدور برداشت چيه»

 اضافهت کنم ، نه عزيزم ، شرمنده ، ظرفيت پسرام
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 .«تکميله

 ينورآ یو گستاخ یاز پرروي یلحظها یبرا بهرنگ

 ماشين را نگه داشت و پياده شد. یبست. جاي يخ

 بار طول و عرض ماشين را باال و پايين رفت. چندين

 پرپشت شبق یموها یکه مدام دستش ال درحالی

 کلفهاش هم بيش از اندازه یبود،پوفها مانندش

 ماشين چند بار به اين دختر یبود. از شيشه رعبآور

 خيره شد و چند بار هم زير لب بر شيطان بيپروا

 فرستاد. لعنت

 «!پايين بيا»

 پر گليه گفت: یچپ چپ نگاهش کرد و با لحن آينور

 !«یبهونها چيه دنبال»

 عتاب آميز بهرنگ در چشمانش نشست: نگاه

 پيش تو ارجحيت داره من یهر کس و ناکس وقتی»

 از تو خواهم داشت. یچه انتظار یصفاي بهرنگ

 !«ی؟دنبال الوات یو بر یپياده ش ميتونی

 به خيابان نه چندان شلوغ انداخت و ینگاه آينور

 و خسته از همانجا گفت: کلفه

 ی. اينجا که تاکسیاينجا پياده کنمن رو  ميخوای»
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 «.نمياد گير

 نداد. یجواب بهرنگ

 نرمش در رفتارش یحس کرد که بايد کم آينور

 گفت: یباشد که به آرام داشته

 که پشت خط بوده ، یاون یبدون یاينه؟ميخوا دردت»

 «.؛ بانو بود يگمخب بهت م کيه؟

 یسرش را به چارچوب درب ماشين تکيه داد و نفس

 بيرون یسينهاش سنگ شده بود، با هوم یوکه ت را

 و گفت: فرستاد

 «.دير نشده بايد هم گل بخريم و هم.. تا»

  با شک و ترديد ميان حرفش آمد و سرش را ّبهرنگ

 گفت: یسمت او چرخاند و با لحن تمسخر به

 زن فروتن بود. نگفت باهات چکار داره؟!نگفت پس»

 م خجالته یتو رو ببينه. البد کل يخوادم یچ واسه

 «!نه کشيدی

 لباسش یبه سمتش آمد. عطر خوش و کشنده آرام

 اين عطر و بو را ينورمشامش منتشر شد. آ بر

 یول يانداختداشت. هر چند به سرفهاش م دوست

 .يشداز آن بر جانش تهنشين م یعجيب خنکای
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 یبراقش افتاد. به شلوار کتان یبه کفش ورن چشمش

 رنگش یقهوها یرنگ با آن پيراهن چارخانه طوسی

 هم باال زده بود. یآستينهايش را تا حدود که

 دستگيره فشار داد و با غضب گفت: یدستش را رو

 !«ی؟بانو رو ببين يریم یک حاال»

 صورتش عوض شد. ی،حالتگوش یويبره یصدا با

 را برداشت تا مقابل چشمانش باال آورد. با گوشی

 س زد.صفحه ، بلفاصله رد تما ینام آرمان باال ديدن

 دوباره روشن و یگوش یچند دقيقه نرسيده صفحه به

  پر رعب بهرنگ اورا به خود  یشد. صدا خاموش

 :آورد

 «بود؟ یکدوم کرهخر اين»

 به چشمانش رنگ التماس بخشيد و گفت: آينور

 «.بس کن! تا دير نشده سوار شو بريم لطفا»

 .«یتو وقت شناس چقدرم»

 مد.بهرنگ بود که با غيض بيرون آ صدای

 عصبانيت درب ماشين را کوبيد و ماشين را به راه با

 یدست گره شدهاش بر رو ی. هر چند گاهانداخت

 .يشدفشرده م فرمان
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 کشيد و گفت: یپوف یپس از لحظات

 !«يبينیپسره آرمان رو هيچ وقت نم اين»

 لبهايش یبگويد،انگشت بهرنگ رو یخواست چيز تا

 :نشست

 «!چشم تمام بگو»

 دوخت که کمکم داشت یه خيابانسکوت چشم ب در

 . فکرش به زنگ بانو بود و پيامکيشدم شلوغ

 که از او خواسته بود،تماس بگيرد. حواسش آرمان

 بهرنگ از جا پريد. یرسيدند که با صدا یک نبود

 !«ی؟که اينطور پريد یرفت کجا»

 زد و گفت: یتلخند آينور

 ترس که یکه تو قورت داد یاين بلندگوي با»

 ...«سهله

 «.پايين بيا»

 چشم چرخاند و گفت: یلحظها یبرا آينور

 خب خودت برو ديگه يه کلوچه آوردن باديگارد که»

 .«نميخواد

 نزديک شد. درب ماشين را باز کرد و با تشر بهرنگ

 :گفت
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 .«یجيم ش يخوایهم با من بيا.نکنه م تو»

 يکرد،ازکه چند فحش آبدار نثارش م یلب درحال زير

 يزباندرب ب یتمام خشمش را رو پياده شد و ماشين

 کوبيد. ماشين

 هال یراهرو و تاريک یسر بهرنگ ميان روشنا پشت

 یپذيراي یاز ثانيه چراغها ی. بهرنگ در کسرايستاد

 روشن کرد و گفت: را

 تو هم يه قهوه درست کن. يگيرمتا يه دوش م من»

 .«يخورمتلخ م من

 بسته شدن درب حمام هاج و واج به دور و یصدا با

 به ساعتش انداخت. يک ربع یخيره شد.نگاه برش

 یاه هبه شش بود. به طرف آشپزخانه رفت. به کلوچ

 ميز خيره شد. قبل از آنکه به آن یرو یشده تزيين

 بهرنگ ، گوشهايش تيز شد: یبزند با صدا ناخونک

 «.اتاقم يه پيراهن انتخاب کن و واسم بيار از»

 یناراحت با همان لحن خاصش که در مواقع آينور

 ،پاسخ داد: يگرفتم کمی

 يخوایم یکه چ يدونمانتخاب کن. من چه م خودت»

 .«يپوشیم یچه رنگ و



 

  373                        

 قند مکرر  

 پنج دقيقه نکشيده، بهرنگ با حوله تنپوش به

 یموها یازحمام بيرون آمد. قطرات آب رو آبيرنگش

 که هنوز گيج ومنگ ينور. به آيدرخشيدم سياهش

 دوخت: بود،چشم

 .«یپيراهن رو هم ندار انتخاب يه یعرضه يعنی»

 نگاهش را پايين انداخت و گفت: آينور

 .«يعرضهامب آره»

 بهرنگ فاصله را کم کرد و خيره شد به صورت

 عقب ينور. سرش جلوتر رفت،آينورآ برافروختهی

 یرفت.دست بهرنگ از پشت باال رفت و بر رو عقب

 ظريفش نشست: شانهی

 .«یپيش بانو.نبينم که غالم بذار يریمن م با»

 کنار زدن باال رفت که یدستش برا یرو ينورآ دست

 راه گرفت وگفت: ميان

 «گفتم؟ یچ فهميدی»

 به دستش نگاه کرد وگفت: آينور

 «.شونهم بردار یرو از»

 ينورکشيده شدن بازويش نزديکتر شد، سر آ با

 آمد که ديگر نتوانست خودش را کنترل کند. جلوتر
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 یکه خيس بست و خواست دستش را گاز بگيرد چشم

 لبان خشک بهرنگ نشست. حس عطر یرو لبانش

 يگذاشتدم م یکه آباج یهمانهاي يداد،ازم گلمحمدی

 دنيا رهايش یاضطرابها و سر دردها یهمه تا

 که سفت و سخت ی...رها شد در ميان دستانکند

 را در برگرفته بود به سرعت عقب راند. ايشه هشان

 به بهرنگ یلبش را گاز گرفت و با شرمندگ ناخواسته

 تاسف به یکرد که تنها سرش را به نشانه نگاه

 .يکوبيدتکان داد. سرش پايين افتاد بر سرش م طرفين

 قورت داد و با بغض گفت: یدهانش را به سخت آب

 اين اتفاق بيفته...من قصدم گاز يخواستمبه خدا نم»

 بهت ندارم  یبود. علقها گرفتن

 .«يگم. به خدا راست م

 ت تلف کردن را جايز ندانست وديگر وق بهرنگ

  به اتاقش رفت تا لباس بپوشد. هرچند گر  سريعا

 یدختر گريزپا یيواشک حرکتبود از اين  گرفته

 گفت: یبلند یو با صدا مقابلش؛برگشت

 «...یهست یکه دختر سهل الوصول گفتم»

 کلفه چشم بست و چند بار به خودش لعنت آينور
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 جود آمده خوشش. هيچ از اين اتفاق به وفرستاد

 و قصد نداشت به آن هم دامن بزند. سکوت را نميآمد

 .يدانستاسلحه در اين اوضاع بهم ريخته م بهترين

 نشنيد با عصبانيت گفت: ينوراز آ یحرف وقتی

 خودت اهل قيل و يگفتبا آرمان بود.م حق»

 که با بقيه فرق يگفت!تازه فهميدم حق داشت.مقالی

 که تو رو از دختران بوده ی.انگار يه چيزايیدار

 «!متمايز کرده.به خاطر همينه که عاشقته نه ديگه

 برآشفت و با خشم گفت : آينور

 حرفات رو باور کنم. اصل تو اين وسط یدار توقع»

 رو یسر و کلهات پيدا شده؟! من توضيح چ چطوری

 حالم از يکنمخودم بهش فکر م یبهت بدم، وقت بايد

 ق با تو باشه، من!شايد حيخورهاتفاق بهم م اين

 نبودم که یهرگز آدم یداشته باشم ، ول یکار پنهان

 ینيست. توي یبه کثافت داده باشم. آرمان پسر بد تن

 «!ه هديدت منفيه!سيا که

 دست داخل موهايش برد و با يقراریبا ب بهرنگ

 گفت: تشر

 که زندگيت شکل آدم يخوامم یبيشتر از هرکس من»
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 یاز روز يدونم. میسخود بگيره و به آرامش بر به

 که موجب یدرآورد یسر از جاهاي يبينیکابوس م که

 و یخانوادهت شده. مشکل تو اينه خودرا نگرانی

 .«يزنیهم حرف نم یو با کس لجبازی

 گفت: یبلند یاز همان جا با صدا ينورآ

 مسخره رو تمومش یگيره ههم زودتر اين جب شما»

 .«کن

 ه در چشمانپل یغضبآلودش را از همان باال نگاه

 خواباند: آينور

 . ترسناکتر و چشمیروز به روز عجيب ميش تو»

 .«دريدهتر

 منتظر پاسخ بماند به طرف اتاقش رفت. اين بيآنکه

 خون خونش را یحرف دلش نبود،ول بيمهريها،

 یديگر یرا کس ينوراز اينکه طعم لبان آ ميخورد

 بود که یچشيده باشد.اين کمترين مجازات هم

 رايش بپيچد. رگ گردنشب ميتوانست

 .يدادکرده و مدام شقيقهاش را با دست فشار م باد

 از طرف ديگر هم درگير استرس آرمان بود که بعد از

 و آن یدعوا و مشاجره، سر از اين کلنتر آن
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 یدر آوردن و سر آخر هم بدون هيچ نتيجها کلنتری

 يکديگر خط و نشان کشيده بودند وحاال یکدام برا هر

 یو کلهاش پيدا شده بود. شايد به خواستهسر  باز

 یخود فراز برا یو صديقه خاتون و حت آباجی

 به خاطر یپيشقدم شده بود؛ ول ينوربا آ همراهی

 هم بود که قلبش داشت از عصبانيت سوراخ خودش

 .يشدم سوراخ

 بر قلب و مغزش وارد ينورکه اين روزها آ استرسی

 . اوليننداشت یو مغز یقلب یکم از سکته ميکرد

 یعصر بود که برا6:5۰راس ساعت ياشقلب سکتهی

 در آنجا کوک شد. هميشه

 رنگ به صورت برنزه یآستين کوتاه زرشک پيراهن

 . جذابتر از هميشه به نظريآمدم ياشاستخوان و

 با آن صورت اصلح شدهاش! اين بار چال ميرسيد

 به آينه کمدش يآنکهصورتش کامل پيدا بود. ب روی

 یقهوه کم یز اتاق بيرون آمد. بوکند ا نگاه

 اسيد معدهاش دوباره تا حلقش یکرد. ول وسوسهاش

 یباال آمده بود. چند بار به خاطر درد معده ، بستر

 ينوریبود؛ هر بار هم به خاطر اعصاب بود و آ شده
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 کرده یفکر و مغزش را دچار اضطراب و نگران که

 .بود

 ردکه با وارد شدن به آشپزخانه ک یکار اولين

 گفت: یبه آرام ينورا بود. آه هکلوچ برداشتن

 «....قهوه آماده استقهوه»

 نور یکه خواست به سمت بيرون برود ،آ همين

 لباسش را گرفت و گفت: گوشهی

 «.درست کردم تلخ»

 که ينوراخم سر جايش ايستاد و نگاهش کرد.آ با

 اتفاق پيش آمده بود،بلند شد.قبل از یکلفه حسابی

 کند. یزرگ قهوهاش را داخل سينک خالليوان ب آنکه

 یمقابلش را کشيد و نشست. جرعها یصندل بهرنگ

 گفت: یقهوه را نوشيد و به آرام از

 «!زنگ نزده که؟ یکس ديگه»

 ميز مشت شد و با یلبه یناخوداگاه دستش رو

 زمزمه کرد: یکم جان صدای

 «.خاموش شده گوشيم»

 سر تلخش را بر خلف ميلش داغداغ یبهرنگ قهوه

 و گفت: کشيد
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 «...بيارم بريزم تو حلقت قيف»

 متحير از حرفش گيج و منگ پرسيد: آينور

 «ی؟چ واسه»

 با چشم به ليوان قهوهاش اشاره کرد. بهرنگ

 سينک گذاشت و گفت: ینور هر دو ليوان را تو آی

 «.به قيف نيست نيازی»

 ساليان سال یکه برا ينوریکرد، عميق! آ نگاهش

 شده بود یو حاال تبديل به يک آدمزندگيش بود  عشق

 اَذيتش يخواستبرايش ناشناخته بود. دلش نم که

 ا.ه هدست خودش نبود اين آزار و شکنج کند؛ولی

 اين تلنگرها و توپ و تشرها يکرد،احساس م گاهی

 او از نان شب واجبتر هست تا به خودش بيايد. برای

 یبه سکوت حاکم نگاهشان در هم تلق يتوجهدو ب هر

 کرده و بيرون رفت. به محض یاخم ينور. آردک

 پايش به حياط رسيد، چند بار با دست خودش اينکه

 باد زد. را

 يآنکهبهرنگ با ظرف کلوچه به طرفش آمد و ب

 بگويد، ظرف را ميان دستانش قرار داد و به چيزی

 تا رسيدن به خانه يداندماشين رفت. خدا م طرف
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 که افتاده یحالش بد بود. چقدر از اتفاق چقدر

 . به محض آنکه به خانهيکردم یزنندگ بود،احساس

 اه ه، پل یاز قسمت خلوت پذيراي یکلم يهيچب رسيد،

 تخت انداخت. هنوز یباال رفت و خودش را رو را

 که به درب اطاقش خورد ، یفکر بود با تقها توی

 زينب بود که یتختش نيم خيز شد. صدا یرو کمی

 به اطاقش. با ديدنورود  یبرا يخواستم اجازه

 گفت: یکرد و به آرام یاخم آينور

 «..همه منتظر تواندیهنوز آماده نشد وای»

 کرد و ادامه داد: یريز یخنده بعد

 «.خودت رو خوشگل کن که ديره پاشو»

 لب زد: یوا رفتها یبا قيافه آينور

 «.اآلن زشتم مگه»

 یمجلس یزينب به طرف کمدش رفت و يک مانتو

 تخت و گفت: یون کشيد و انداخت روزيبا بير بسيار

 «بهت مياد.  یخيل اين»

 با ديدن آن مانتو، صورتش در هم فرو رفت. آينور

 شبانه یاولين بار در آن مهمان یافتاد که برا یشب ياد

 که ... یبود. همان شب پوشيده
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 سفيد یشد و به طرف کمدش رفت. يک مانتو بلند

 بيرون کشيد.با آستين گيپوردار قرمز از چوبش  حرير

 با همان رنگ و یشال، يک روسر یبار به جا اين

 انتخاب کرد. مقابل آينه قرار گرفت. تمام جنس

 در يک خط چشم و رژ لب خلصه شد و به آرايشش

 زينب چرخيد. طرف

 زد و با طنز گفت: یلبخند زينب

 .یساعته آرايش دار۲4يکنهندونه،فکر م یک هر»

 دخترمون ازسرخاب و سفيدآب  يدونندنم ديگه

 .«خودشه

 زينب دستش را در هوا تکان داد و گفت:

 «.داره اين داداشت یچه سليقها ببين»

 قرمز رنگ حلقه خيره شد و یمخمل یبه جعبه آينور

 از سر هيجان جعبه را گرفت و بلفاصله باز یجيغ با

 با چند نگين درشت و زيبا داخل يک ی. حلقهاکرد

 قه نه ساده بود و. حليدرخشيدم یگلبرگ طلي کاسه

 یانگشتان کشيده یپر طمطراق. واقعا برازنده نه

 بود. السا

 صورتش نشست وگفت: یرو یمليح لبخند
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 فراز باشه؟آخه هر بار ینميشه که اين سليقه باورم»

 واسه من گرفته انداختم گوشه کمد. سليقهش چيزی

 .«افتضاحه

 که با هم از اتاق بيرون یخنديد و درحال زينب

 گفت: ،ميرفتند

 یبگم.تو بهتر اين شازده دوماد رو م یچ وهللا»

 .«شناسی

 يزد،حرف م یفراز که داشت با کس یبا شنيدن صدا

 اتاقش شد. فراز با يک دست کروات و کتش را وارد

 را یو با دست ديگرش گوش يکردآينه مرتّب م توی

 . با ديدنيزدبود بيخ گوشش و داشت حرف م چپانده

 یزد و بلفاصله هم خداحافظ یلبخند کم جان آينور

 .کرد

 طرفش آمد و گفت: به

 «.اآلن استرس گرفتم از»

 یزينب که تازه متوجه حضورش در آستانه یصدا با

 اتاقش بود، سرش پايين افتاد: درب

 یدومادا و عروسا استرس شب خواستگار همهی»

 يه یدارن. اين آقا محمدجواد ما شب خواستگار رو
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 مجالس یکه بيشتر تو یايگليل سفيد از اون سبد

 استفاده ميشه، آورده بود. االنم که يادش ترحيم

 .«يخندمم یکل ميافتم

 یخندهاش را بگيرد، در حال ینتوانست جلو ينورآ

 کت فراز یصورتش بود،پره یهنوز آثار خنده رو که

 گرفت و گفت: را

 مياين. منم یتا السا سکته رو نزده. پيام داده ک بريم»

 «.ه فراز منصرف شدهنوشتم ک براش

 با تکدر خاطر گفت: فراز

 . بهشیاسترس بهش وارد کرد یبد!اآلن کل دختر»

 «.راهيم یبده تو پيام

 با يرفتکه از اتاق بيرون م یدر حال آينور

 گفت: موذيگری

 السا اهل استرس و اينا یاسترس نداشته باش تو»

 .«نيست

 بلوزش رو باز کرد وبا نفس یباال یدکمه فراز

 ا را پايين آمد.ه هپل یعميق

 برنز کنار تلفن نشسته یصندل یخاتون که رو صديقه

 گفت: یانداخت و با مهربان ينوربه آ ی. نگاهبود
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 یا اسم دارن گلبرگم. تو خود فرشتهاه هفرشت»

 .«دخترم

 یبهرنگ رو یتعريف صديقه خاتون نگاه آن با

 نشست و دوباره برگشت طرف فراز که صورتش

 .يدادنشانش م یگوش یواز ت یچيز داشت

 ميز برداشت، یاز رو یچند پره دستمال کاغذ آينور

 زد و گفت: تا

 «.نميگه ماستم ترشه خاتون جون یبقال هيچ»

 به صديقه خاتون نزديک شد و گفت: زينب

 و يريمجون ديره.ما با ماشين آقا فراز م خاتون»

 «.هم با ماشين داداشبهرنگ ينورفرانک و آ مامان

 و گفت: ينوربزرگ گل را داد دست آسبد  آباجی

 باش مادر خراب نشن. شما برين ما هم پشت مراقب»

 .«يافتيمراه م سرتون

 یاز درب حياط به بيرون نرسيده بود که پرادو پايش

 سياه رنگ یدست پرادو حصاردرست  یرنگ سفيد

 که یتوقف کرد. هاج و واج به راننده و زن بهرنگ

 که دم گوشش یيزر یبود ، زل زد. با صدا کنارش

 به خود آمد: نشست،
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 !«ينور؟آ ياندک اينا»

 جاخورده و مات صورت راننده و زن ينورآ

 شايد هم فقط خودش شنيده یبود. به آرام کنارياش

 رو به فراز که به طرف مرسدس قرمز رنگش باشد،

 ، گفت: ميرفت

 «.بريد منم بعدا ميام شما»

 ب کرد.سرش مرت یپياده شد و چادرش را رو راننده

 با يکرد،م یآنکه در کمال ادب با همه احوالپرس حين

 یکه در لحن صدايش نمايان بود ، رو به آباج آرامشی

 ، ايستاده بود، گفت: ينورآ یدر چند قدم که

 «.مزاحم شدم یبد زمان انگار»

 از طرز پوشش زن خوشش آمده یکه حساب آباجی

 از محبت در چهرهاش دويد و یبه سرعت رد بود،

 :تگف

 «.کار داريد ينورممراحميد دخترم. انگار با آ شما»

 یاز حس آشناي یهيچ اثر ينوردر صورت آ

 به يحسچشمانش آن طور سرد و ب نبود؛وقتی

 زن مقابلش خيره بود. تمام صورتش را کاويد چشمان

 يا یيک بازگوي یيقين داشت ، اين نگاه تنها برا و
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 یل کسکار ساده نيست. حالش در آن لحظه ، مث يک

 جرم ، تمام و یمرتکب شده و صحنه یکه جرم بود

 در معرض ديدش به حرکت در آمده است. کمال

 پر تحّکم یچشم در چشم هم بودند که با صدا همچنان

 قاب صورتش نشست. ینگاهش رو بهرنگ

 «!مراسم يگردونمهم برت م یميام و زود باهات»

 به صورتش زد و نجوا کرد: یمحو زهرخند

 «.ر خودت گرم باشهبه کا سرت»

 موجود را احساس کرده یفضا یکه انگار سرد آباجی

 ، با مليمت گفت: بود

 یمادر تو برو ببين دوستت چ ی چرا معطل ّخب»

 «السا اينا.  یبعد هم يک راست بيا خونه ميگه،

 گفت: یزد و رو به آباج یزن محجب مقابلش لبخند

 جان ينوراگه مهم نبود، مزاحم آ راستش»

 .«منميشد

 یحالت نگاهش از آن سخت ی،يک چشم بر هم زدن در

 دست بهرنگ یلحظه قبل در آمد و سبد گل را تو چند

 داشت ريز به ريز حرکات زن مقابل را آناليز که

 گذاشت. ميکرد،
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 یبلند زينب، نگاهش از صورت يخ بسته یصدا با

 نگاه مات زينب افتاد. یجدا شد و رو بهرنگ

 «کجا؟»

 گفت: ی، نزديکش شد و به آرام نشنيد یپاسخ چون

 مراسم بله برون آقا ی...اونم تویواجبه بر حاال»

 فکر یخواهر دوماد کو؟اصل السا چ يگن! نمفراز

 «ميکنه؟

 ماشين که یتو یزن چادر ینگاهش پريد رو

 زينب، یبه حرفها يتوجهواضح نبود. ب صورتش

 قدم به طرف ماشين برداشت. حاال درست در يک چند

 ايستاده بود. تمام شور و حال مراسم امروز قدمياش

 اگر ملقات امروز به فردا يا چند یسرش پريد. حت از

 ، ديگر هيچ حال و يشدديگر هم موکول م روز

 .يديداين مراسم را در خود نم یهمراه حوصلهی

 افکارش پا یپا به پا یدقايق طوالن يتوانستم شايد

 که یپيش برود و عقب نکشد از حضور زن برهنه

 که یخودش آمده بود تا او را از فکر یبا پا امروز

 خوره به روحش افتاده بود، برهاند. مثل

 سينهاش را سوزاند و از بين لبهايش بيرون یداغ آه



 

  388                        

 قند مکرر  

 .آمد

 به طرف زينب که همچنان منتظر جواب بود ، بيرمق

 چرخاند: سر

 .«يرسونمرو م خودم»

 رنگ باخت و حالت یبشاش زينب به آن صورت

 گفت: یگرفته شد.با لحن متاسف اشچهره

 «...واسه فردا یبذار نميشه»

 گفت و فاصلهاش با ماشين کمتر شد. ینه"زير لب"

 سنگين بهرنگ که داشت سبد گل را پشت ماشين نگاه

 همچنان ميخکوبش بود. ميگذاشت

 «...تو رو ببينه يتونه! بانو فقط امروز مممنونم»

 و از سرکشيد  ياشبلوط یبه موها یدست آينور،

 چشمهايش در حدقه چرخيد و گفت: کلفگی

 «.نيست مشکلی»

 دستگيره درب ماشين را لمس نکرده بود که دستش

 بهرنگ سست شد. یصدا با

 «...نکرده یخال یمگه باطر گوشيت»

 در کف دستش قرار یموبايل یاز ثانيه گوش یکسر در

 و دور شد. ولوله به جانش افتاد. قلبش گرومپ گرفت
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 وزنش را ی. پاهايش تحمل سنگينيدادا مصد گرومپ

 بود ، حتما به آن ی. شايد اگر يک تکيهگاهنداشت

 ی. در حين سوارشدن ، سلم ريزيدادم تکيه

 گرم و یلبهايش را از هم باز کرد. همان لحظه صدا

 هم به گوشش رسيد. مهربانی

 «.. ببخش نتونستم بيام پايينیکه اومد ممنونم»

 آن صدا گفت: دوباره

 تصميم يتونیباهات حرف بزنم. بعد م يخوامم قطف»

 .«بگيری

 گفت : یماشين را به حرکت در آورد و به آرام نجيبه

 «.بريم که راحت بتونيد چند کلمه اختلط کنيد کجا»

 گفت: بانو

 «بريم مزار.  يخوامجان اذيت نشن م ينورآ اگه»

 دلجويانه بود: ينورآ صدای

 «.نداره یشما راحتيد. واسه من فرق هرجا»

 م

 قلبش را کدر کرد. نگاهش یغبار غم ، شيشه  دوباره

 بيرون از ماشين  سر خورد. آخرين نگاه بهرنگ ، به

 آينه همراهش بود. یسر کوچه از تو تا
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 خودش تکرار یروز ، همان لحظه ، بارها برا همان

 یدل بانو پيش بيايد از شلوغ یکه بايد پا به پا کرد

 فکارش، کلفه بود. دردراهرو ا یاز اندازه بيش

 زد. دلش کنج یدامن م يقراریسکوت حاکم، بر اين ب

 دور از تمام اين هياهو و يخواست،آرامش را م اتاق

 غريب ذهنش! غوغای

 که ريتم یچپ یتکيه داد و با پا یرا به صندل سرش

 خودش را آرام یگرفته بود، يک جوراي عصبی

 .ميکرد

 ين قدر هول بودمشرمندهتم! باور کن ا یخدا خيل به»

 ترسيدم ،شايد نبينمت. خدا رو شکر به موقع که

 «.امشب پرواز دارم۱۲:۲۰. چون ساعت  رسيدم

 انگشت اشارهاش را چند بار به شقيقه بياختيار

 هر وقت اين کار را انجام يدانست. خوب مکوبيد

 نگران است"! ی: "استرس دارد. يعنیيعن ميداد،

 يرون داد. هر چهب یانبار شدهاش را به سخت نفس

 بيشتر در ينوراو آرامتر بود، تپش قلب آ لحن

 .يکوبيدسينه پا م قفسهی

 در گوشش نشست و یدوباره صدايش با لحن مليمتر
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 افکارش را پراکند. ابر

 که برگشتم. گفتم اگه امروز یبمونه واسه روز گفتم»

 یشايد هيچ وقت نتونم ببينمت. نتونم اون دختر نيام

 بار فکر و ذهن فروتن رو مشغول اولين یبرا که

 مغز و یببينم. شايد ويلچر نشين شده باشم؛ ول کرده،

 یصوت یاز تارها ینگاه و حتّ  یتغييرها رو از تو قلبم

 . ومن خوشحال بودم که رنگ نگاه ويفهمهم آدما

 «.فروتن بعد از اين همه سال تغيير کرده صدای

 جيبهقورت داد. ن یکرد. آب دهانش را به سخت سکوت

 را به همراه يک قرص قرمز رنگ یآب معدن بطری

 گرفت. بانو بلفاصله قرص را با يک قورت طرفش

 کشيد و رو به نجيبه گفت: یپايين داد. نفس راحت آب

 «.مزار.. ببرم»

 خيره شد، به خيابان پر ترافيک. یگفتن کلمها بدون

 درد دل کردن دليل یکه آدمها برا ميدانست

 یحرف زدن و گوش یباشد برا یي. فقط جايخواهندنم

 یبهتر از گورستان. چه گوش یفقط بشنود. چه جاي که

 از گوش مردگان! شنواتر

 هفته بار چهارم هست بانو. بهتر نيست بريم اين»
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 .«یجنگل پارک

 زور دهان باز کرد: به

 «!نجيبه جان نه»

 بانو بود.قلبش یهمچنان در حيرت رفتارها آينور

 يکشنده. سکوت گاهيديجوشسير و سرکه م مثل

 حاکم یدر فضا یمرموز یکه توده یمثل وقت است؛

 يپرد،باال و پايين م یو با هر دست انداز ميپيچد

 کند. یبود حرف بزند و پرده در کافی

 قبرستان ماشين را نگه ینزديک به درب ورود نجيبه

 و رو به بانو گفت: داشت

 «.. همين دور و براميشممزاحمت نم من»

 شم او را مشايعت کرد. بلفاصله بعد از رفتنبانو با چ

 داخل یماشين را تا آخر باز گذاشت تا هوا نجيبه،درب

 سخت بر دلش یتازه شود.حس همان روزها ماشين

 .يکردهمچنان در سکوت به او نگاه م ينور. آنشست

 یاين بار، جور یبود؛ ول ينورپشتش به آ هرچند

 قرار نوريکه صورتش کامل در مقابل نگاه آ نشست

 .گرفت

 با یداشت. چشمان بادام یبسيار مليح صورت
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 پرپشت رو به پايين. مردمک درشت ایه همژ

 تيره. یمعلوم نبود که سياه است يا قهوها چشمانش

 ديده يهانقاش یباريک و کشيده که بيشتر تو ابروانی

 یگونهاش که وقت ی.جذابتر از آن دو چال روبود

 گارين را دو صدحلوت اين نقش و ن يزد،م حرف

 روشنش صاف بود و ی. پوست گندميکردم چندان

 پايين آمده ی. چادرش تا پيشانیهيچ لک و لوک بدون

 و رنگ موهايش هيچ معلوم نبود. بود

 سردش را از رديف قبرها گرفت و خيره شده به نگاه

 :ينورسياه آ چشمان

 «.ماست یابد یاينجا خونه يدونیم»

 ده باشد. به هميننور فقط دوست داشت شنون آی

 به چشمان تيره بانو نگاه کرد و سرش را به خاطر

 تاييد تکان داد. علمت

 که با چند یقبر یبغضش را فرو داد و به آرام بانو

 شده بود، با دست نشانش یريزه علمتگذار سنگ

 جانکاه گفت: یو با آه داد

 پدرم یبلخره همين جا گور به گور شد. حاج حاجی»

 ج نرفته بود و سر صدقه پول و منالش يه. البته حبود
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 از دهنشون بيرون یو صد تا حاج يگفتندم حاجی

 يکردهم مثل ريگ بيابون خرجشون م ی.حاجمياومد

 .«يکردرو آباد م يشوندم و دستگاه کذاي و

 بود و یکه کس يخواستاين لحظه ، دلش م در

 کردن و ولو با يک حس حصاربا  يداد،م دلداريش

 گذشته کامش زهر شد و یآور! با يادهمدردی

 پر آب! چشمانش

 خفه از سينه بيرون فرستاد: یبانو آه

 ذهنم بارها حاج قطران را گوش تا گوش توی»

 سگها و بعد انگشت در یجلو يگذاشتمو م ميبريدم

 تا استفراغ کنند. آدمها بايد يه يکردمسگها م حلق

  منم حاج قطران منور ّیداشته باشند،سرگرم سرگرمی

 د. البته منور که نه ظلمت مطلق. خود شيطان!بو ُّ 

 دلم یشيطان بهتر از حاج قطران بود. مدام تو شايد

 «...نکنه گير شيطان افتاده باشم و کشتمش ميگفتم

 گذشته، تنش به رعشه افتاد و بغض یياد آور با

 که حاصل دردش بود از ميان یشدهاش با آه سرکوب

 سرخش فواره زد. لبان

 را پوشاند و زمزمه کرد: صورت بانو حزنی
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 و هرگز یبه جان و تن آدم يچسبندم اه هرنجنام»

 .«يشننم پاک

 کشيد و ادامه داد: یعميق نفس

 بار اينجا ميام دلتنگ منيرالسادات ميشم. مادرم هر»

  که با اون تونستم حاج قطران منور ّ ی. تنها اميدبود

 «رو تحمل کنم و دم نزنم. ُّ 

 سفيد و محکم از یدندانهاخنديد. يک رديف  یتلخ به

 به بانو خيره ينوردرخشيد. آ ياشگوشت یلبها زير

 . لباس سفيد بلند با آن شال ابريشمين سبزرنگ اوبود

 در زير آن یمثل يک فرشته زيبا کرده بود؛ حت را

 ضخيم هم مثل ماه در شب تاريک بود. چند چادر

 در سكوت به چشمان درشت بانو عميق شد. لحظه

 یلبه یاز گذشته بود. دستش رو یل چيزانگار دنبا

 ماشين مچاله شد. بغض راه گلويش را گرفت. درب

 غمگين بر سر و صورتش یچيز مثل موج همه

 .پاشيد

 روستا ، یلقمان بود. همين که پا گذاشت تو اسمش

 حاج قطران رو گرفت. مرد بلند باال و خوش چشم

 يگفتبود. درشت و پيل افکن. البته خودش م سيمايی
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 . بعدها فهميدم کهيزننبهلول هم صداش م که

 از اونا اسم واقعيش نبوده. اصل"اين مرد هيچکدوم

 یو يک چهره داشت. اون شب هم مثل تمام شبا هزار

 ا رو گزه هاش که کوچه هحاج قطران بود و نوچ ديگه

 که به ی. اصل"رفتار قطران بعد از شش ماهميکردند

 ،فرق کرد. البتهزيارت رفت سوريه و اومد  بهونهی

 هار یاينکه بگم رفتار واخلقش خوب بود،نه! ول نه

 .يکردو پاره م يکشيدبود؛درست مثل سگ بو م شده

 شب هم بو کشيده بود که افتاد به جان اون

 . به جان زنش. مامان منير من!منيرالسادات

 یچشمش نشست. از يادآور یدستش باال رفت و رو

 . به چند ثانيهمغزش در حال انفجار بود گذشته

 خيره شد: ينور،نگاهش به چشمان معصوم آ نرسيده

 بود. تازه با مامان منير از امامزاده برگشته یبد شب

 و مياد تا يرهاونقدر م يگفت. مامان منير مبوديم

 يگفت، حاج قطران رو آدم کنه. بابام رو م امامزاده

 باال و پايين یآدم شه! نذر و نياز داشت. کل آباد که

 ديگه حرف قطار کرده بودن که زن يهایآباد حتی

 یکه ه يگردهشوهر م یدخترش پ یقطران برا حاج
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 اين امامزده و اون امامزاده است. یتو سرش

 شب هم ، حاج قطران سگ نگهبان کوچه و اون

 يرفتبود. از اين سر کوچه تا اون سرکوچه م روستا

 اشم بودند. تا ما رو ديد باه ه. تمام نوچياومدم و

 زمين دوال یيه گلوله در هوا ترکوند. بعد رو شمخ

 رو برداشت و مقابل چشمانم یخال یو پوکه شد

 داد: تکانش

 اين گلوله را در مغز يتوانستمچش دريده م ميبينی»

 رحم کردم. به مادرت يات کنم؛ اما به جوان ّیخال تو

 «.کردم رحم

 . مامانيآوردمحاج قطران سر در نم یاز حرفها

 قطران انداخت و یپا یس خودش را جلوبا تر منير

 :گفت

 بانو دختر توست. غريبه نيست. چرا دست از مرد»

 دست ی؟بدیچکارش کن یميخوا يداری؟برنم سرش

 که معلوم نيست از کجا پيدا شده؟! خودش بس لقمان

 نفر هم با خودش آورده و سر سفره تو نبود؛چند

 .«يکنهکه ناموست پهن م ی...سر سفرهانشونده

 قطران با یاه هنوچ ی. از دور صدايکرددرد م سرم
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 ناله یمامان منير در هم آميخته بود. با صدا ایه هموي

 .يشنيدمدردآلود قلبم رو م یندبه مامان منير، صدا و

 مرا ترسانده بود نه اينکه از جانم ترسيده تهديدش

 قطران يترسيدماما نگران مامان منير بودم. م باشم؛

 جانش را بگيرد. از ترسيدميسرش بياورد.م بليی

 . از مامان منير شنيده بودمياومدبر م یهرکار قطران

 مادرش را آتش زده. فقط به خاطر اينکه با سيد که

 خواستگار سابقش که بقال همون محل بوده ، رمضان

 یبود. وقت یزده. قطران آدم غير قابل کنترل حرف

 . مامانيکردمدست و پايم را گم م يديدمقطران را م

 به تته پته يبينمکه تا قطران رو م يدونستهم م منير

 که ی. عجيب بود، دختريرودو جان از بدنم م ميافتم

 .يترسيدسر حّد مرگ از پدرش م تا

 قطران مرا به خود آورد: صدای

 را بکن.اگر يک بار، فقط يک بار ديگه فکرهايت»

 و پراز يکنمامام زاده، پوستت را م یکه رفت بشنوم

 «.دست لقمان تا چالت کند يدهمو م يکنمم کاه

 مخالفت بود. یبرا یميان آن همه درد، جان مگر

 که یحاج قطران و لقمان يهایدر برابر قلدر مخالفت
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 قول قطران چشمش بود و دست راستش. حرف به

 حرف قطران بود. نه به لقمان نگاه کردم و نه لقمان

 تکان دادم. چشمهايم کوچه رو یپاسخ قطران سر در

 . همه چيز در آن لحظه ، فقط در درد وحشتميديدن

 خلصه شده بود. شبانه

 داد مهيبش شايد چند کوچه یزد و صدا یبلند نعره

 طرفتر هم پيچيد: آن

 «...نسناس یفهميد»

  قطران منور نسناس ّیروستا برا یزيبا یبانو من

 . لقمان نگاهيزدو نبض م يکرد. سرم درد مبودم

 چال چشمانم بود. ین تودريدهاش همچنا وحشتناک

 دريدن من در یبرق چشمانش چطور برا ميديدم

 .يزدکوچه سوسو م تاريکی

 م

 به يتونستمبه قطران قول بدم؟آيا واقعا" م يتونستمم

 خودش، آسه برم، آسه بيام که گربه شاخم قول

 مامان منير که زير پاش افتاده یگريه ی.صدانزنه

 و قرار نداشتم. . آراميخليدقلبم را م یمثل خار بود،

 هم یخورده بودم که قطران را بکشم. چند بار قسم
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 مسير امامزاده به مامان منير گفتم. لب گزيد و در

 را ناخن کشيد که مبادا دست به اين حماقت صورتش

 . مگه کشتن شيطان حماقت بود. ديدم که با لگدبزنم

 که سپرم شده بود تا یجان مامان منير افتاد، مادر به

 ، دستش به بانويش نرسد. لقمان

 .يکردم. بارها مرورش ميريختما مه هذهنم نقش در

 اينکه چطور بکشمش با خودم در کلنجار بودم. بارها

 بود که قطران چند مهمان یفرصت زمان بهترين

 داشت. اين بهترين فرصت بود که حماقتم را غريبه

 اين کار رو درست يتونستميا بد اجرا بکنم. آيام خوب

 جور وا جور بود. یبدم؟ سرم پر از سوالها انجام

 منير از درد عرق کرده بود. يک چشمش به مامان

 بود و يک چشمش به لقمان گرسنه. چشمانم من

 بود ی. حالت صورت قطران مثل کسيرفتم سياهی

 با خبر است. واقعا او خود ياماز نيت قلب یگوي که

 شيطان ّ بود به اسم حاج قطران منور که داشت با

 .يکردنگاهم م شمخ

 :غريد

 من یکاشانه يبينیورت ندارد. اينجا را که م وهم»
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 یکردهام. تو ی. با مه وابرهايش گله دارهست

 .یگمان نکن که شير شده و تکه پارهام کن تاريکی

 ، همين جا یاگر خطا کن یتنم باش ی،پارهیباش دخترم

 «.سينهت یرو يگذارمبرم و م یرا م سرت

 پيچيد. پاهايم سست و یاريکاش در ته هقهق صدای

 یزمين ولو شدم. صدا یهم افتاد. رو یرو بيرمق

 در گوشم نشست: لقمان

 «.بدهم ياشگوشمال یاگر اجازه بده حاجی»

 به مامان منير بود که افتان و خيزان خودش را چشمم

 من رساند و مثل هميشه سپرم شد. مامان منير به

 مرا یمن شبيه مادرش هستم. انگار وقت ميگفت

 .يکندباد م ياششيطان یخو ميبيند،

 یولش کنيد تا حاال بايد دستش آمده که با آبرو»

 نبايد يک دو بکنند. خودم با زبانش حلقه قطران

 .«يکنمم آويزش

 قطران بود. نفهميدم چه در گوش قطران گفت صدای

 خندهاش چندشم گرفته یزد زير خنده. از صدا که

 یتاريک یتو یيک دست سفيدش حت ی. دندانهابود

 .يزدم برق
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 به مامان منير که مثل مار دور پايش پيچيده نگاهش

 مامان منير زد. همان یبه پهلو یافتاد. لگد بود،

 ا، هلش داده بود وه هکه چند شب پيش از پل جايی

 ضماد نشسته بود. يهاشکبود یهم رو هنوز

 آلود گفتم: بغض

 وکن پدر! ما که دشمن تو نيستيم. من دخترتم  بس»

 «...زنته يپيچهکه داره از درد به خودش م اينی

 به من انداخت و گفت: یقطران نگاه

 دست لقمان. يدهم، م یخفه شو...خفه نشو تو»

 بهتر از او ی. چه کسيخواهدم یرا خيل خاطرت

 «.آدمت کند، رامت کند ميتواند

 که پدرم بود. یتف بندازم بر صورت مرد ميخواستم

 يکند. قلبم درد ميشوداخ مقلبم سور يگويمکه م پدر

 اينکه خونش در رگانم جريان دارد. مامان منير از

 به یبه خون و آب ندارد. ربط یربط ميگفت؛انسانيت

 و ريشه ندارد. انسانيت بايد در قلبت باشد؛ بايد اصل

 .بتپد

 من ثابت بود. با صدايش یلقمان رو یمشک چشمان

 :يشوددر تنم منجمد م خون
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 کن و یعذرخواه یاز حاج واهیيخجانت را م اگر»

 .«برو

 باران زا در دلش ی. ابرهايافتدبه آسمان م نگاهم

 از آن ابرها باشد یيک يتوانست. قطران مميخزيدند

 که خير و برکتش را همه ببينند؛ اما شيطان بود،

 از پس شيطان بربيايند. سرم را يتوانندکه نم آدمها

 علمت نه تکان داده و گفتم: به

 دست از سر يخواهمنکردم. فقط م یرستناد کار»

 «!و مامان منير بردارد؛ همين من

 برداشت و به چشمان یسرش را به سنگين قطران

 من دوخت: یتوزانه کينه

 تا با مامان یمرا بکش يخواهددلت م یخيل انگار»

 .«یبه شهر برو منيرت

 چند قدم به طرفم برداشت که مامان منير با تشر لقمان

 زد: فرياد

 به حالت که يک تارمو از یخيره سر...وا دکمر»

 «.کم بشود. به وهللا خودم ميکشمت سرش

 غلف لقمان لغزيد. لقمان دستم یآگاه دستم رو ناخود

 یدر هوا گرفت. قطران با خشم به طرفم آمد. نگاه را
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 من و مامان منير انداخت و با غيض گفت: به

 يشوی،م یبيشتر جر يآيم،هرچه کوتاه م»

 یسرت باشد که حرف تو یبايد باال یاق"چمحتما

 «.برود گوشت

 که ی. تا ماداميکردمبکشمش. بايد اين کار رو م بايد

 يتوانستايش بود، اين روستا نمه هو نوچ قطران

 از ترس یآباد یخوش ببيند. بيچاره دخترها روی

 قطران بودند، آب یلقمان که حاال همه کاره ایه هنوچ

 . دختر کوچک نايبفتيراز گلويشان پايين نم خوش

 ما ، به شدت مورد یديوار به ديوار یهمسايه دواچی

 لقمان قرار گرفته بود. آدم چطور یو آزار آدمها اذيت

 ببيند و دم نزند. هر کس يحرمتی،اين همه ب ميتواند

 و لقمان را بکشد ثواب کرده، به خدا ثواب قطران

 . من انتقام اين همه سال ترس و دلهره را ازکرده

 يدارم؛خواهم گرفت. دست از سرش بر نم طرانق

 يک روز مانده به عمرم ! حتی

 م

 عجز و البهاش را یشود وقت یچقدر دلم خنک م آآآه

 . چقدر...حالم به بدترين شکل ممکن به همبشنوم
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 و يکشيدمکشتن قطران نقشه م یبود. مدام برا ريخته

 که چطور سر به نيستش يرفتمبا خودم کلنجار م هی

 .کنم

 من خيره شد. به طرف یبه چشمان برزخ قطران

 منير رفت و با تمسخر گفت: مامان

 یاينجا را بچشيد، سوز سرما یصبح بايد سرما تا»

 .«يکندشما را آدم م یهر دو اينجا

 :ينالمم یبا زار

 نداشته باش. تقصير منه ی! با مامان منير کارپدر»

 دهبه امامزاده رفتيم. من ازش خواستم. دلم پوسي که

 «.جور وا جور یپر از آدما یاين خونه یتو بود

 نکرد و با کفش چرم براقش،دوباره به ینامرد قطران

 مامان منير کوبيد و با تشر گفت: پهلوی

 خود قطران یخانه یخبر دادند که موش تو بهم»

 ی. موش خانه قطران زنش هست. از اينجا رفتهست

 و که چند روز هست رفت یبه مامورها چه گفت شهر

  حاج قطران منور را ريز به ريز گزارش ّآمدهای

 .«یبسيج یاين جوجه فوکلها ميکنند

 . گريه کردميپچيدمنير داشت از درد به خود م مامان
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 بر سر و صورتم زدم. ضجه زدم و هيچ در دل و

 با مامان يزدماثر نکرد. با چشم حرف م سنگش

 . چهيپيچيدکه داشت مثل مار به خودش م منيری

 من! يمهرقطران نامرد؟! پدر ب ميگفت

 :يکندبه صورت برافروختهام نگاه م

 ، تو یکرد يعقلتو چرا خودت را درگير اين زن ب »

 «.خانم مهندس یباسواد اين روستاي که

 :يگويمم یزار با

 دکتر خبر کن. مامان منير حال ندارد. تورا خدا پدر»

 «.بگو دکتر بيارن پدر

 ترق یکه صدا یبزند به سمت آتش یحرف بيآنکه

 هيزمش به هوا بلند شده بود، رفت. هراسان تروق

 يگيرم. دستش را م يکشمم حصارمنير رو به  مامان

 . دستش سرد است مثل يه تکه يخ.يکنمبلندش م و

 . من ازيکرديمو فرار م يدادمبه حرفش گوش م بايد

 تا اينکه مامان منير گفته بود که يترسيدمنم قطران

 بوده. شش ماه يهاکتب داعششش ماه در م قطران

 زيارت در مکتب ضرار داعشيان آموزش یبهانه به

 یبودند که برا ی. اين آدمها هم گروهميديده
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 هم یبه اين روستا آمده بودند. کس ماموريت

 يهاداعش یکه حاج قطران ، پدر من نفوذ نميدانست

 استان خوزستان بود. مامان منير يک شب تصميم در

 شهيد جهان آرا برود و گزارش که به پادگان گرفت

 قطران را بدهد. اون شب شنيد که لقمان در یکارها

 به اسم دکتر اهورا فروتن یبا ترور شخص رابطه

 که تازه از آلمان آمده بود ی. دانشمنديزدم حرف

 تازهاش یاه هدارخوين را با ايد یهستها تانيروگاه

 یمجاز یاه هشبک یکند. بارها اسمش را تو متحول

 يزدبودم. مامان منير خودش را به آب و آتش م هديد

 یآدما یخودش را به شهر برساند؛ول یبه طريق تا

 يا درستتر بگم که چشم قطران، لقمان همه جا قطران

 .بود

 منير چند بار به شهر رفته بود و هر چند بار مامان

 یتوسط لقمان گير افتاده بود. آنقدر خلق و خو هم

 ان ديده بودم که ديگر ازدر قطران و لقم وحشيگری

 ینترسم. مگر مرگ ترس داشت؟! مدام تو چيزی

 خب اگر نشانش بدهم که نترسيدم چه يگفتم؛م ذهنم

 . دختريکرد! مگر به حال قطران توفير هم مميشود؟
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 به خون پدرش تشنه باشد. دختر ميتوانست

 يتوانستشاهنامه را تغيير دهد. دختر م ميتوانست

 کند کارستان. کاری

 تا دم درب یو به سخت يکنمم حصارامان منير رو م

 قطران دوباره جان از ی. با صدايبرمشم کشانکشان

 :يرودم تنم

 يتوانیاز شهر چند تکه لباس فاخر خريده. م لقمان»

 .یجشن فردا بپوش یاز آن ملوکانهاش را برا يکی

 دخترم مثل قرص ماه بدرخشد. فردا مهمان ميخواهم

 . اگر ازیسنگ تمام بگذار يخواهمدارم. م محترمی

 تو را به فرنگ ببرد. تمام يتواندخوشش بيايد م تو

 «.هستند یو خويشش فرنگ قوم

 وواج به صورت قطران که با حرارت حرف هاج

 .يسايمدندان م ی. دندان رويشومخيره م ميزد،

 ی؛حرف نزنم. يعن ی؛. يعنيگيردمنير دستم را م مامان

 قطران ديده بود کهاز  یشوم. حق دارد. چيزهاي خفه

 از آن را ديده و طاقتم را طاق کرده یفقط شمها من

 ی. بايد خودم را برايگرفتم. بايد زندگيم را گل مبود

 نوش یگاه يتواند. مرگ ميکردمآماده م مرگ
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 بدهد و رها کند. باشد،جان

 اين جشن ، بهترين فرصت بود. بايد جشن را به

 جا يک . بايد از همانيکردمزهر هلهل م کامش

 کنم. قطران داشت از یدر قلب نداشتهاش خال گلوله

 که وقت زن يکردم. فکر نميزدحرف م یمرتض پسر

 با آن کک یباشد.يک پسر مو بور و چشم آب گرفتنش

 شده بود. یکه در صورتش خالکوب ومکهايی

 زمان شاه بود. حاال يهایکه پدرش از ساواک ميگفتند

 یخودش کس یرامقبول قطران افتاده حتما" ب مورد

 را سر وجد آورده! يالقلبکه اين طور قطران قس شده

 :يکندبسته اسکناس به طرفم پرت م چند

 بخر. ديگر حق یاين عفريته هم خودت چيز برای»

 «.از خانه بيرون برود ندارد

 . به مامان منير من به زنشيگيردآتش م جگرم

 عفريته! مامان منير مثل ماه سفيد و زيبا ميگفت،

 .بود

 م

  غرم: ّ یو خشم زده م يگيرمم حصارمنير رو  مامان

 !چرا دست ازی؟! با کيکنين؟معامله م یبا چ دارين»
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 پدر! بريد پيش زنتون. بريد پيش يدارينما بر نم سر

 نداشته یحديقه خانم. با من و مامان کار همون

 .«باشين

 سوريه باهاش آشنا یزن دوم قطران بود. تو حديقه

 درست یهر براش خونه و زندگش یو بعد هم تو شد

 نکند. مامان منير نه یکه به قول خودش غريب کرده

 زد. یتعجب کرد و نه حرف ُّ 

 عميق کشيد و گفت: یقطران آه

 با مصالحت باز کرد؛ چرا بايد با يشودکه م گرهای»

 چاره دارد، راه یچنگ و دندان باشد؟هرکار زور

 .«دارد

 با دخترشداشت  یهمه چيز را کرده بود، حت حساب

 سياه و ی. معامله بر سر ازدواجيکردم معامله

 مرگ ی. بويدادخون م یمن بو ی. اصل"زندگخونين

 .چشم دريدادکه داشت ذر ّ ه ذره خودش را نشان م ُّ 

 قطران دوختم. صورتش تلخ و نگاهش پريشان چشم

 . حاج قطران انسان بود؟! يک پدر چطوربود

 د. حال وخيمدخترش معامله کن یسر زندگ ميتوانست

 ی. در آن زوايايکندمنير حواسم را پرت م مامان



 

  411                        

 قند مکرر  

 مردد یتابيدن گرفت. لحظها ی ذهنم ذره نور ّتاريک

 اما دل به دريا زده و گفتم: شدم؛

 و ميام پيش يپوشمپدر...قبول اون لباسارو م باشه»

 ...تو هم اجازه بده مامان منير بره آذربايجانمهمونات

 «.خواهرش پيش

 تکان داد.«نه»سرش را به علمت منير مامان

 به ناچار گفتم:

 «!يا نه يکنیم قبول»

 که در توانش بود، به یمنير با آخرين رمق مامان

 در آمد: حرف

 بدبخت ايَل َم! یاَ َ ل دن وربسن؟!ايَل َم باالم! ا وزي َعقليه»

  باالم!اون َمن  یياالن دانشير. قطران ياالن چيد قطران

 «.دانشان آدام دويل . ا و دويز َتانيرام

 زد و گفت: یانهاگيجسر  یه هقهق قطران

 است و قولش منيرالسادات! مرد زير قولش مرد»

 «.. امروز شانس و اقبال دخترت بلند استنميزند

 زمين نشست و سرش را ميان یمنير رو مامان

 گرفت. دستانش

 لقمان از تو یآدما یهر جا بر ی! ولیآزاد تو»
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 .«يکننم مراقبت

 برآمده از یمنير سرش را باال گرفت و با خشم نماما

 دلش گفت: اعماق

 مرد. يسوزی،آتيش حرص و طمعت م یبلخره تو»

 یمن رو تباه کرد یاز سر بانو بردار...زندگ دست

 «.نبود ،کافيت

 ندارد. اين رو از رخ يچرخد،حالطرفم م به

 خشک کبود ی. از لبهايفهممم رنگپريدهاش

 . مامان منيريکندنم نگاه م. با بغض به چشماشدهاش

 ظلم از اين مرد روبرو ديده که دلش پر خون آنقدر

 :يگويدم ی. به سختباشد

 «...اوالجاغ سن قيزم پشيمان»

 منم کم از حال مامان منير نيست. حال

 «.نه، پشيمون نميشم: »گفتم

 اين مرد یچرا باورش نکردم. حرفها يدانستمنم ولی

 از ياشکرد. لبخند کذايپدرم بود ، در دلم نفوذ ن که

 ، ياشآن ريش و سبيل يک دست جوگندم پشت

 به عهد و قولش. یشبيه تمسخر بود تا وفا بيشتر

 غيض گفت: با
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 «.پشيمان نشدم از اينجا گم شويد تا»

 اگه یفرار کنه؛حت يتونست،از چنگ قطران نم یکس

 و يا در سوراخ مار يگرفتيمبال پرنده پناه م زير

 . اين رو مامان منير بارهايکردم نميخزيديم،پيدايما

 یحضور اين آدما يداد،که آزارم م یبود. چيز گفته

 خونمون بود. لقمان يک ماه بود یو غريب تو عجيب

 به قول مامان يخوابيدتاو م يخوردما م یخانه در

 در اين مّدت بتونند فروتن رو دستگير کنند. منير

 شون کشتن نبود بلکه تطميع یهدف اصل انگار

 بود. روتنف

 .يگرفتم یدرونم روز به روز شدت بيشتر آشوب

 يدادم؛امام یخودرا مجاب کرده و دلدار یهر دليل به

 کنم؟! دست مامان یاين طور زندگ يتونستمم یک تا

 رو گرفتم تا به خانه باغببرم. دستکم اونجا منير

 از چشم هيز لقمان و اون چند نفر نوچه ميتونستيم

 . مامان منيريکردخوب کار نمامان باشيم. مغزم  در

 آرام و قرار نداشت. هم

 منير به يکباره جان به تنش برگشت و بلند شد مامان

 قطران. یچنگ زد به يقه و



 

  414                        

 قند مکرر  

 با بغض يرسيدبه گوش م یکه به سخت یبا صداي

 :گفت

 روز به آخر عمرم مونده باشه، محال است اگريک»

 بذارم دخترم زن اين آدم وطن فروش شه. اجازه که

 که لقمان دامادم هست و يگیقطران. يه بار م نميدم

 . از اونيزنیحرف م یاز پسر مرتض یهم دار االن

 یخائنا یهمسفره يخوایچيز. حاال م يهمهب ساواکی

 «.قطران ی. کور شیمملکت ش اين

 یايش که هر کدام در گوشهاه هبه نوچ ینگاه قطران

 يد:انداخت و با غيض غر يدادند،م یو نگهبان ايستاده

 خودش دم ینيست، برا یکم کس یشيخ مرتض پسر»

 به هم زده است. لب تر کند هزار تا دختر یدستگاه و

 .«يروندگل و ترگل قربان صدقهاش م ور

 منير با همان حالش پاسخ داد: مامان

 که بانو زنش يذارمقطران. نم يذارمهرگز نم نه،»

 يهاداعش یقاط يگننيست. م یشه. وهاب آدم درست ُّ 

 یميگن نبش قبر کرده اين کافر. ميگن خراب شده.

 «.همش زير سر اون بوده یبن عد قبرحجر

 در تپانچه یخشميگن شد و با خشم فشنگ قطران
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 و گفت: چپاند

 گرم بلند شده. چند روز ینفست از جا ی،شد بيحيا»

 . آدم گرسنه دين و ايمان سرشيکندآدمت م گرسنگی

 یزرگ شدچه برسد به تو که در پر قو ب نميشود،

 .«منير

 م

 و مثل خودش خشم زده يگيرمم حصارمنير را در  مامان

 :ميگويم

 !«پدر»

 :يکنمرا با تحّکم سويش دراز م دستم

 .«بسکن»

 يک گلوله يدود،. اشک به چشمانش ميزنمم گيج

 بود. یديوانهتر کردنم کاف برای

 «.آدم برين داخل یعين بچه پس»

 ون حياط وداخل ا يگيرممامان منير رو م حصار زير

 . عمارت قطران دو حياط مجزا داشتيشومم عمارت

 یيه خونه یکه داخل يک یيه درب بزرگ آهن با

 و...بود که با مبلمان و یمخصوص مهمون تجملتی

 رو یقرمز آراسته شده بودو يه بخش یمخمل ایه هپرد
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 یرقص برجسته کرده بودن؛که البته قبل جا یبرا هم

 بود. یچند زن روستايبافتن مامان منير و  قالی

 گرفته تا یطبيع یبزرگ گل چه از گلها گلدانهای

 در هر گوشه و کنار عمارت به یمصنوع یگلها

 یکه ما در آن زندگ ی. اون خونهايخوردم چشم

 یبه طبقه  یمارپيچ یاه هاز طريق راه پل ميکرديم

 و ی. البته زير راه پله، درب آهنيشدهدايت م باال

 مامان منير به اينجا یبود. وقت قفل زير زمين هميشه

 . اينيلرزيدو م يشدقدمهايش سست م ميرسيد،

 و وحشت به من هم هجوم آورده بود که تمام ترس

 زير ی! تويکردتنم اين حس رو بيداد م سلولهای

 سيب، به و یو مرباها یبزرگ ترش یاه هدب زمين،

 .يشدپيدا م یبرگه خشک هر ميوها یحتّ  آلبالو،

 و یياقوت ی،انگور عسکر یاه هه ريساز هم زيباتر

 قرمز و روچه سفيدش از اين سر زيرزمين تا روچه

 . اآلن اينيزدسرش مثل معدن جواهرات، برق م آن

 اش شده بود. بهه هخواب لقمان و نوچ یجا زيرزمين

 مامان منير زير زمين نبود انگار بيشتر شبيه قول

 عذاب و شکنجه. یبود برا یمخوف زندان
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 ما به یمطمئنا زندگ يرفت،اگه پيش مجور  اين

 . اون وقتهايشدختم م یعجيب و غريب اتفاقهای

 دانشگاه که بودم به دليل ميگرن شديدم، ترجيح توی

 هر شش ماه يک بار به خونه سر بزنم. ميدادم

 خوابگاه بودم و با تلفن از یبيشتر تعطيلت رو تو

 تودار اما مامان منير  ّ يشدم؛مامان منير باخبر م حال

 . هروقت با من حرفيدادبروز نم یو هيچ چيز بود

 یصداش پر از مهر و آرامش بود. هر بلي ميزد،تن

 به شش يشدبر سر اين خانه نازل آمد، مربوط م که

 مامان یکه قطران به سوريه رفت و زندگ یآخر ماه

 زير و رو شد. یچند ريشتر یمثل زلزله منير

 م رو تا کنارضعيف مامان منير تن خسته یصدا با

 .اتاق مامان منير دلباز و آفتابگيريکشمم تختش

 که شاهد اين اتفاقات بوده، برايش یاز زمان است؛ولی

 است. دست يروحسرد و ب یشبيه يک دخمه بيشتر

 .يخوابونمتختش م یو رو يگيرمرو م يخزدهاش

 «.باهات حرف بزنم بايد»

 بغض پرسيدم: با

 «ی؟حرف چه»
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 "قصد و غرضت از اين کار.اصلیچکار کن ميخوای»

 بدبخت ائليه سن. یبودباالم؟ نيه ايسترسن اوز چی

 «.سنه نقشهلر چکيب قطران

 که یداشت؛درد داشت و نفس يزد؛بغضحرف م یوقت

 .يکردم یآخرين لحظات عمرش رو سپر انگار

 پايين افتادهم رو با برگشتن به سمتش باال آوردم سر

 ماماناز شدت اين حالت رو به موت  یيعن ،

 یتو دهانم خشک شد، از درد، رگها منير،حرف

 و چروکش يچينآن صورت سفيد ب یو حت گردنش

 شده بودند. منقبض

 یاون پسره یسور یکه تو صيغه يخوادم قطران»

 از تنها دخترش به نفع يخواد. میالدنگ بش سوسول

 «!استفاده کنه ماموريتش

 بغضآلودش، صورتم مچاله شد: یصدا از

 خطرناکه. یمع کن. قضيه يه جورايرو ج حواست»

 افتاده. غيرت یچه چاه یقطران هم ندونه که تو شايد

 که سر ی. اون بليیخاص بود و افراط قطران

 آورد، هرگز از ذهن و چشمم پاک نشد. اون مادرش

 وقتا من تازه عروس بودم و به غيرتش افتخار
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 . منم کور بودم،کر بودم. تشخيص خوب و بدميکردم

 اآلن فرق داره باالم! تو درس یت بود. ولسخ برام

 . ما يه کلس سواد نداشتيم. به ماخوندی

 .تو تن بهه هگفتيم سيا ی، مه هسيا ميگفتند،ماست

 مده آناجان.من باشم يا نباشم خودت رو حراج خفت

 «.و پسرش نکن یشيخ مرتض اون

 با هزار فکر درست و غلط باال و پايين قلبم

 .يزداز دور سوسو م یآباد ی.چراغهاميگشت

 منير دستم رو تو چنگ گرفت و با آن حالش تو مامان

 غريد: صورتم

 به خاطر من يدونم.میزندگيت رو به فنا بد نميخوام»

 «.اورکيم یکرد قبول

 در کنار هم قرار یکه به سخت یآذر یبا ته لهجه منم

 بودم، گفتم: داده

 ناراحات ائيلمه، هللا یاولوم آنا جان...اوزو قوربان»

 .«کريمدی

 حرف یگلويش کشيدم. ديگه نا یلحاف رو تا باال

 ینداشت.از اتاق بيرون اومدم. چشمم به درب آهن زدن

 باز زير زمين خورد. شش ماه بود که پام به زير نيمه
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 که بيشتر وقتها اونجا بودم ینرسيده بود. جاي زمين

 مامان منير ناخنک یبه خشکبار و لواشکها و

 .يرفتمدقهاش مو قربان ص ميزدم

 زيرزمين پايين رفتم با لقمان یاه هکه از پل همين

 تو چشم شدم و دهانم از فرط ترس باز موند. چشم

 کش آورد و با نگاه هيز و چندشش یرو به سمت لبش

 تا پام رو رصد کرد: سر

 مشتاق ديدارتون بودم. یبانوووخانوم! خيل بهبه»

 «.ه هديدارامون کوتا یيه خونهايم ول توی

 م

 که ولومش یهم فشردم و با صداي یرو رو دندونهام

 از کنترلم بود، غريدم: خارج

 .یواسه ناموسش دندون تيز کرد يدونهم قطران»

 .«یهست یيا بگم چه گوه ميدونه

 برگشت و بعد از قفل کردن در زير زمين یتک قدم با

 سرد بر ستون فقراتم یايستاد. ترس مثل عرق مقابلم

 م چکيد. انگشتشانه ا یتا گودو قطره قطره  نشست

 گونهام کشيد که سرم یرو نوازشوار رو اشارهاش

 با خشم ، محکم کنار کشيدم. رو
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 مشکيش عکس غرق شده از ترسم یاه هقرني یتو

 برام یکه لحن ناشناختها ی.با صداييديدمم رو

 زد: داشت،لب

 .یقطران گذاشت یاه هپا به حريم ممنوع ميدونی»

 سر یچه بلي يدونهم خدای،بفهمه اينجا بود اگه

 نقطه ضعف تو فقط يدونهمنيرت بياره...آخه م مامان

 «منير بدبختت هست.  مامان

 رو جلوتر آورد و دم گوشم پچ زد: سرش

 یبا مامان منيرت بر يکنمکمکت م یبا من باش اگه»

 ...«اروميه

 نياوردم که خزئبلتش رو ادامه بده آب دهانم رو تاب

 ا تمام نفرت و انزجارمصورتش تف کردم و ب تو

 فرياد کشيدم: سرش

 «...کثيف سن...چوخ چوخ»

 شانهام ی. فقط خنديد. ترسيده بودم. دستش روخنديد

 ی. نفس کم آورده بودم. من دختر ريزهميزهانشست

 و دم در خودم کنجله يشاخکه در مقابل اين غول ب

 .يلرزيدمو م شده

 یيا شايد چند ساعت!فضا يگذشت،دقيقه م چند
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 کم اکسيژن شده بود. چهار ستون بدنم با هر رزمينزي

 مهيب یوحشت يکرد،بهمن فوت م یکه رو نفسی

 تمام حواسم به ی،استغاثه کس ی. با صدايشدم دچار

 تاريک زير زمين کشيده شد. متوجه حرکت چشمم ته

 آن نقطه گشت. به

 «!کيه؟ یکه ببين یکنجکاو خيلی»

 زمين یرو ضرب به آن طرف هولم داد که با شدت با

 که در تنم پيچيده بود ، یبه درد يتوجهشدم.ب پرتاب

 همچنان به دور و بر بود. نگاهم

 «کيه؟چرا به اين حال و روز افتاده؟ اين»

 اعصابم سوهان کشيد: یپر تنش رو یلحن با

 قراره آدمش کنيم. اگه آدم شد که هيچ ، اگه نه!»

 .تو هم بهتره به اينيکنيمجا ،چالش م همين

 .«یدلخراش عادت کن ایهه صحن

 یزير زمين باعث شد نفس تنگ ینم و تاريک بوی

 از قبل بهم غلبه کنه ، نگران مامان منير بودم. بيش

 به مرد در زنجير کشيده افتاد. خونين و مالين نگاهم

 . قلبم با ديدن اين صحنه واقعا درديدادجان م داشت

 ن. به ناگاه سر چرخاندم و به در بسته زير زميگرفت
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 سرم مياورد،چکار یشدم. اگه اينجا بلي خيره

  که آن مرد در غل و  ی. سرم رو به طرفميکردم

 یمغزم رو متلش یبود برگرداندم. تا افکار منف زنجير

 پر وحشتم به سوزش افتاده بود خودم ی.چشمهاکنم

 ديوار کشوندم و بهش تکيه زدم! یبه گوشه یکم رو

 :که در گلويم بود،پرسيدم یبغض با

 «يديد؟شکنجه م یمردم رو واسه چ جوون»

 و همان فاصله را پر کرد و گفت: یزد لبخندی

 بدتر از اين یتو هم اگه به حرف قطران گوش نکن»

 سرت مياد به قول شيخ؛أهل وسهل بك إلى أسفل به

 «.أرنب حفرة

 گوشم رو پاره کرد: یاش پردهه هچندش قهق صدای

 «الذي لجأت إليه يا فتاة؟ من»

 . تمام جسارتميبردمپناه م یداشتم به ک يگفتم سترا

 جمع کردم: رو

 «کيه؟ اين»

 چپ زد که: یعل یخودش رو به کوچه لقمان

 .«نميشناسمش»

 شدت بغض و ترس صدام گرفته بود به زور گفتم: از
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 .«ینور فانوس رو اين طرف بگير ميشه»

 در یفانوس به دست طرفش آمد و چند لگد پ لقمان

 ولش زد و گفت:بر سر و ک پی

 «!خودت بسوزد بانو یبرا دلت»

 ینداشته باش، به اندازه یتورو خدا باهاش کار»

 «.هست یزخم کافی

 صورتش افتاد. جوان خوش یفانوس درست رو نور

 که معموال" دخترا یبود. از هموناي یو روي بر

 تا با کالسکه و اسب سفيد بيان. منتظرند

 . عاشقجا يک دل نه صد دل عاشقش شدم همان

 که عمرش شايد به دنيا نبود.نگاهم رو که زوم مردی

 یضعيف یزد که در سکوتش صدا یديد، پوزخند مرد

 حسادت به گوشم خورد: از

 همين جا کارش يخوایازش خوشت اومده. م چيه»

 «.بسازم را

 بيرون یدهانم رو قورت دادم و از در مهربان آب

 :آمدم

 ه نفسدار یتو رو خدا ولش کن. به سخت وای»

 .«ميکشه
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 حرفش رو خلصه کرد: يحوصلهب

 بايد اين آتش افتاده ی،اولنجاتش بد يخوایم اگه»

 ی. منم اجازه ميدم که بيایجانم را خاموش کن توی

 .«یو قلوه بگير ی...و دل بدیآب و غذا بيار براش

 . فقط دوست داشتم اينيآوردماز حرفاش در نم سر

 رو به موت رو نجات بدم. مرد

 م

 یست رو جمع کن که جون اين مرد تو دستاحوا»

 !«منه

 ضعيفش به گوشم رسيد: صدای

 «.دختر...نکن...به حرفاش گوش نکن نکن»

 زخميش گوشم رو پر کرد؛ دستم رو محکم صدای

 زانو یرو ياشدهانم گرفتم و در چند قدم جلوی

 زخم سر و صورتش ی.آروم آروم دستم رو روافتادم

 :يچرخمن م. با خشم به طرف لقماکشيدم

 «به روزش آوردين نامردا؟ چی»

 گلويش را صاف کرد: یتک سرفها با

 اين بل رو سرش نياورديم. خودش قاتل خودش ما»

 . اگه يه کلم بگه که با ما مياد،کار تمومه...همهست
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 که دنبالشن یاوناي يرسه،همم یبه نان و نواي خودش

 «.راحت ميشه خيالشون

 صورت لقمان که یرو يچرخدنفس کم آوردم.نگاهم م

 گفتم: یفرو رفته بود. به آرام یاز تاريک یهالها در

 سر و زخمش را پانسمان کنم. زخماش عفونت بايد»

 «.رو دستتون يمونهو م ميکنه

 قبول کنه چون هر آن يحرفکه ب يکردمخدا م خدا

 باز عفونت کنه و جانش یداشت که اين زخما امکان

 بگيره. رو

 اد: تامل جواب د ّیکم با

 «.که همين جا هست یبا امکانات فقط»

 یآب ريختم تو یگفتم و با عجله کم یريز چشم

 نبود. با عجله یتميز ی. هيچ پارچهیسفال کاسهی

 گلدار بزرگم رو از سرم برداشته و از وسط دو چارقد

 بلند سياهم ليز یموها ی. دستش رويکنمم نيم

 . به پشت سرم نگاه انداختم. از چشمانشميخورد

 يتوجهآب دهانم رو قورت داده و ب ی. به سخترسيدمت

 يزد،موهايم شرر م یکه البل یبه آتش انگشتان

 و آب اضافيش رو يکنمآب فرو م یرو تو پارچه
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 .يکشيدمسر و صورتش م یزخمها یو رو گرفته

 که به سر و صورتم افتاد،خودش را محکم چشمش

 ديوار فشرد و با نگاه لرزون به چشمانم حصار توی

 زخمها آهش رو تو یشد. با کشيدن پارچه رو يرهخ

 مچاله شدهاش پرسيد: یرها کرد که با قيافه صورتم

 «ی؟اين کارو بکن یمجبور تو»

 باشد و یتکون دادن سر به او فهماندم که بايد قو با

 سرش یبماند. معلوم نبود که اصل چه بلي زنده

 دست و پاش هم گچ و آتل یبودن که حت آورده

 . هرچه من بيشتر به اين مرد در بندميخواست

 يم، لقمان گستاختر تار به تار موها  ميرسيدم

 فرو دادم. ی. بغضم رو به سختيکردلمس م را

 رو هم به امان خدا یاين شخص زخم نميتونستم

 .بسپارم

 که چشم الل و زبان، کور و کر شود وقتی

 .يکندآن زمان زبان به سخن باز م زخم

 ن اشک آلود مرد افتاد. انگار درد مرانگاهم به چشما

 بود که هرچه من سر و صورتش را از خون فهميده

 لقمان ميان ینفسها یصدا يکردمبسته،پاک م دلمه
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 من هم ی. نفس کشيدن برايشدم بيشتر مشانه او  سر

 .يگريستمشده بود.آروم به حال زار خودم م سختتر

 .يکردبودم که اين مرد هم به حالم گريه م مطمئن

 سکوت رو شکستم: باالخره

 «يمونه؟ديگه اينجا م چقدر»

 من بود،جواب داد: یکه دستش ميان موها همونجور

 «.اينجا باشه.. يخوایم یتا ک تو»

 که در گردنم پيچيده یضرب طرفش چرخيدم. درد به

 شد و در چشمانم نشست. پاسخش واضح بود،اشک

 براش نبود. رد نگاهش رو ی اما و اگر ّیو جا بود

 چارقد یمن، نيمه ی.با تعجب ديدم که مرد زخمگرفتم

 که يخواهدم يزبانیرو طرفم گرفته و با زبان ب پاره

 کنم. خيره شدم، به مرد روبروم! چارقد پاره رو سرم

 شونهام انداختم و به سمت درب زير زمين قدم یرو

 کردم. تند

 درب قفل یاومد.دستم رو یپشت سرم داشت م لقمان

 طرفش چرخيدم. نگاهش بين لب و يخ بست. به شده

 در حال رفت و آمد بود. با بغض گفتم: چشمانم

 «.شکنجهش نده ديگه»
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 رو در يامخنديد. انگار تمام مکنونات قلب چشمانش

 دستم نشست و یلحظه فهميده بود که دستش رو آن

 :گفت

 یباش اين جوجه دانشمند رو تا تو نخوا مطمئن»

 «.نميدم شکنجهش

 باز شد. به محض یشست و با تيکقفل ن یرو دستش

 از یآمدن از آن زير زمين پر رطوبت ، موج بيرون

 تازه بر سر و صورتم نشست. هوای

 حياط بسته شده بودن نگاه یکه گوشه یدوتا سگ به

 و با جمع کردن تمام قدرتم تو پاهام به سمت کردم

 یا دويدم، به سمت اتاق مامان منير. دست روه هپل

 کشيدم. چند لحظه مکث یفس راحتگرفتم. ن سينهام

 سر و وضع آشفتهام کشيدم. یهم رو یو دست کرده

 در که رسيدم همزمان درب اتاق مامان منير هم جلوی

 شد و چهره قطران با آن قامت بلند باالش، قاب باز

 سردش ترس و یقهوها یاه هرو پر کرد؛ تيل چشمم

 یثانيها یرا يک جا به قلبم منتقل کرد. برا سرما

 هم فشار دادم که با گرفتن دست یرو رو لکهامپ

 تن و بدنم رو به لنگه درب اتاق چسباندم. آزادم
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 گفت: یرو محکم گرفت و با ترشروي دستم

 یچغل  یفکر کردم تو هم مثل مادرت رفت ی؟بود کجا»

 .«یرا به اين و آن بکن پدرت

 قورت دادم و گفتم: یدهنم رو به سخت آب

 «يکردی؟چکار م اينجا»

 پر مويش رو نزديکم گرفت و با سردترين ورتص

 چشمانم و گفت: یشد تو نگاهش،خيره

 «يکنم؟اتاق زنم چکار م یتو يپرسیم»

 که یزد و با سر به دوتا مرد درشت هيکل پوزخندی

 ا ايستاده بودند، اشاره کرد. انگار حواسمه هپل پايين

 که کنار پله بودند، اصل"نبود. یاين دو نفر به

 ميز یقطران باال آمده و چند جعبه رواشاره  با

 و بيرون رفتند. گذاشته

 خشک گفت: یخيل

 مامان منيرت يخوایفرداست. اگه م یمهمان برای»

 فردا ی. راستیبمونه،بايد سنگ تموم بذار زنده

 کردم که جاش یهم خواهد بود. بهش حال مامانت

 «.باشه یخال نبايد

 يک  هو رو در جوابش فقط پايين و باال کردم. سرم
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 چارقد پارهم کشيده شد. پايين

 بيار کوفت ی! برو يه چيزی؟اينجا واستاد چرا»

 یفردا چند نفر ینخوردند. برا یا هم چيزه ه. بچکنيم

 .«يدنگرفتم که کارا رو انجام م آشپز

 دهانم را قورت دادم. خم شدم و چارقدم رو به آب

 گفتم: یاز ميان دستش کشيدم بيرون و به سخت نرمی

 «درست کنم؟ یيه چيز رمب»

 از اينکه از درب اتاق بيرون برم،به طرف تخت قبل

 منير رفتم که با نگاه سنگينش، قدمهام سست مامان

 . چند لحظه همانطور چشم در چشمم ماند. من راشد

 بگو مثل سنگ سخت، خشکم زده بود! انگار مار

 . نگاهش پر ازيکردبود و داشت افسونم م کبری

 پر یشايد ته نگاه من هم يکجور و غضب بود. خشم

 که داشت با سست شدن یاز خشم و يا شايد ترس بود

 . کم آوردم و بيش ازيدادخودش رو نشون م پاهايم

 نتونستم سر پا بايستم. تا نگاهم رو گرفتم اين

 :،پرسيد

 «خفهش کردم؟ يکنیم فکر»

 سمت تخت مامان منير رفت. به پيکر نگاهم
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 . بهيکشيدروم نفس مکه داشت آروم آ نيمهجانش

 یرنگ التماس و خواهش چسبانده و با بدبخت چشمانم

 را باز کردم. دهانم

 نداشته باش. تو براش مثل بمب یکار باهاش»

 !«ی. واسه قلبش ضرر داریهست انفجاری

 یراحت بود. ول يهاخيل یگفتن اين چند کلمه برا شايد

 يک دنيا يلرزيدمکه داشتم از ترس م یمن برای

 ته نگاهش رو يخواستم. ميآمدبه حساب م انتقام

 . به طرف پنجره رفت.يروحبفهمم؛ اما سرد بود و ب ُّ 

 یبه دور و اطرافش کشيد و نشست رو یيه گردن

 تخت مامان منير و سرش را بين دو دستش نگه لبهی

 .داشت

 آدم بايد پشت شوهرش باشه! خوب يا بد نبايد زن»

 ايد بگه چشم واين درسته ب يگمم یبذاره. وقت تنهاش

 و چگونگيش هم نباشه! اين زن ی! دنبال چرايتمام

 یبسيج یشوهرش رو به اون نامردا داشت

 ینيست بگه زن، زير سقف خانه ی. يکميفروخت

 رگ و خون ی. زحمت قطران تويکنیم یزندگ قطران

 يهاشوهرت رو به اون اجنب یو تو دار توست
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 .«ميفروشی

 د که موبايلشقطران نبو ی"حواسم به حرفهااصل

 را دم گوشش یخورد. به محض اينکه گوش زنگ

 ی، حالش عوض شد و رنگش پريد. کس گذاشت

 نبود. من ديدم که چطور به بيرون از اتاق حواسش

 پيچيد: ياشعاص ی. صدارفت

 بفهمه شيخ یباشيد. نذاريد کس یجاده خاک مراقب»

 از مرز سليمانيه وارد ايران ميشه. بايد اون مرتضی

 نده رو تحويلش بديم و قال قضيه رو بکنيم.دانشم

 .«فهميديد

 ايوان گذاشت و چند یلبه یرو با خشم رو موبايلش

 من و یاونجا رو باال و پايين رفت. قطران گوش بار

 تلفن خونه یسيمها یمنير رو گرفته بود. حتّ  مامان

 یبا دنيا یتماس یهم بريده بود. هيچ وسيله رو

 که یله ايستادم، طوروجود نداشت. کنار پ بيرون

 راه پله گذشت،من رو نديد. یورود یاز جلو وقتی

 ايوان بود. آهسته یلبه یموبايلش همچنان رو گوشی

 یلحظها ینرده رد شدم. برا یال از

 جا ايستادم و تمام تنم يخ بست. در
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 «.در چه حاليه؟بايد باهاش حرف بزنم دانشمنده»

 ته بمونهخوبه قربان. اآلن فکر کنم دير وق حالش»

 «.صبح واسه

 .يدادلقمان بود که داشت به قطران پاسخ م صدای

 یآرام سرم را جلو بردم و دستم رو برا یخيل

 نرده دراز کردم که چشمان یاز ال یگوش برداشتن

 یو درشت لقمان ترس را به جانم نشاند. برا سياه

 لحظه رويش که به سمتم چرخيد، سريع عقب يک

 یاآلن چه اتفاق یود. يعن. مغزم داغ کرده بکشيدم

 شد که قطران با یگفت و چ یچ يدونم.نمميافتاد

 یاز درب بزرگ حياط بيرون رفت. با هر قدم عجله

 به جانم افتاد. لحنش يداشت،ولولهبه طرفم برم که

 را آتش زد. جگرم

 «.دختر حاج قطران یجبران کن يخوایچطور م خب»

 ان بودم! نگريزدو نزديکتر شد.قلبم تندتند م نزديک

 قطران سر برسد و من را در حال برداشتن که

 ببيند. موبايلش

 !«ی!چه زرنگ هم هستاووو»

 صورتم نشست و گردنش خم شد. یرو دستش
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 تغيير حالت بدم که سرم را ميان دستان خواستم

 که چشمهايم تا ته باز شده یگرفت. درحال بزرگش

 :بود،گفت

 قمان رول یشده؟ من هوات رو دارم. تو هم هوا یچ»

 «.باش داشته

 التماس گفتم: با

 کمکم کن هم اون دانشمنده رو و هم مامان لطفا»

 «.رو از اينجا ببرم بيرون منير

 سينهش نشست. نگاهش الل یآروم آروم رو دستم

 که یبر چيز يزدم یو سکوتش داشت مهر تاييد شد

 .يسوزوندبودم. واين قلبم رو بيشتر م دنبالش

 ش زدم و گفتم:به سينها یآروم ضربهی

 . يه زنیرس یم يخوای،که م یهم به چيز تو»

 «.و زيبا که آتيش تنت رو سرد کنه جوون

 که انگار مرده بودند. یچشمهام بود. چشمهاي خيرهی

 در چشمانم سوخته بود و آتش پنهان یزندگ انگار

 ی بر تن گر گرفته  ينشستو م يکشيدشعله م درونش

 رتم چرخيد.صو یاعضا ی. نگاه داغش رولقمان

 «چطور تو رو باور کنم؟»
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 کتش یباور کردن بانو سخت بود. لبه يگفت؛م راست

 کشيدم. سرش رو به سمت صورتم خم کرد. دو رو

 بين صورتمون فاصله بود: سانت

 .«يزندبانو زير قولش نم»

 رو با درد بستم و زير لب شروع کردم به چشمانم

  ذا م َّس  ه ْم طائ ٌف م َن َآيه"يإ َّن الَّذي َن اتََّق ْوا إ خواندن

 َُ الش ْيطان َت َذ َّک  روا فَإ   ذا ه ْم  م ْبص  ر َ ون". لبهاش يک  ُّ

 آن

 شد.لرزيدم و کتش رو رها کردم. خشک

 و يرفتذهنم چرخيدم. سرم گيج م یا توه هديوان مثل

 تار شده بود. زبان و دلم پر شد از "ال حول و چشمانم

 لقمان بيشتر يگذشتمان مقوه اال باهلل!" هرچه ز ال

 که یاميالش. مثل روزاي یدر تاريک يشدم غرق

 گفتم؛"يا َر َّب ا َّن لَنا یبه عرب يآوردمنير کم م مامان

 ک اَ َملا َطويلا َکثيراا  َفي

 حساب کرديم..." یما رو تو خيل خدايا

 قطران روح به جانم برگشت. یصدا با

 به منرو از دستم گرفت. يه نگاهش  یلقمان گوش

 یبود و يک چشمش به صورتبرافروخته فلکزده
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 :قطران

 «!نيست یرسيدند، ديگه مشکل مهمونا»

 که یخوشحال قطران بود. به زمزمه طور صدای

 بشنود،گفتم: لقمان

 «ديگه؟ یحرفت هست روی»

 اين پا و اون پا کرد و قبل از رسيدن قطران به کمی

 کرده بودم؛به زمزمه گفت: یکه خودم رو مخف من

 آب و غذا براش یکم يتونیزيرزمين بازه. م درب»

 «.که گندش در بياد ی. طولش ندببری

 زمين مات و یافتادن چند جعبه بر رو یصدا با

 ینگاهش کردم که صداش با پارس سگا مبهوت

 همزمان شد: قطران

 ینيست. گفتم اين يه روز ینگران یبرا یپس جاي»

 راهمشيخ اينجاست، اسباب عيش و نوشش رو ف که

 .«کنند

 کشيده و به طرف اتاق مامان منير پا تند یراحت نفس

 درد آلود، ی. هنوز خواب است و با صداميکنم

 يدادسينهاش رو تکان م یقفسه نفسهاش

 طرف آشپزخانه که در همان طبقه بود قدم تند به
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 . مامان منير يک قابلمه سوپ جو پرک با شيرميکنم

 لب نزده بود. به آن یکرده بود که هنوز کس درست

 يذارمو م يريزمم یکوچک یقاشق داخل قابلمه چند

 و یرو با چند تکه نان محل یشعله تند گاز. سين روی

 يگذارمم یو چند حبه قند کنار نعلب یاستکان چا يک

 یکاسه یدر آخر؛ کل سوپ داخل قابلمه رو تو و

 .يکنمم یخال سوپخوری

 ن بهو به محض رسيد يکنمم یط یرو دوتا يک اه هپل

 خودم رو داخلش انداختم. قلبم داشت گرومپ پايين،

  . همه جا برق داشت اال اينجا. به ّيدادگرومپ صدا م

 بهتر بود. یلقمان شايد اين طور قول

 که لبخند به لب داشتم و چشم هام از اشک درحالی

 به طرفش رفتم. یپر شده بود ، در تاريک شوق

 و زنجيرش  در غل  یبسته بود و دست و پا چشمانش

 ايش تکانه همژ یشده بود. با ديدنم به سخت کبود

 ،قلبم در يآمدکه از بيرون م ی. با هر صدايخورد

 و با يتپيد. صدايم هنوز از ترس ميشدمنفجر م دهانم

 گفتم: یترس به آرام همين

 !«سلم»
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 ترس در لحن صدايم بود که آرامش نگاه یپا جای

 ساکت شد،چند لحظه  یاز هم پاشيد، برا سياهش

 کشيد و زمزمه کرد: ینفس بلند سپس

 «!خانم؟ یاينجاي چرا»

 قاشق سوپ رو به دهانش نزديک یحرف بيهيچ

 . نگاهش همچنان به چشمان خيس من است.ميکنم

 لباسش یو قاشق سوپ رو يکشدرا عقب م سرش

 که آورده بودم، لباسش رو پاک ی. با دستمالميريزد

 :يگويمو با بغض م ميکنم

 .«یتسليم اين آدما ش يخوای.تو که نمبخور..»

 چند لحظه در چشمانم ميخ شد یباال آمد و برا سرش

 دوباره ،سرش پايين افتاد: و

 «يکنی؟تو اينجا چکار م خب»

 و آرام يبرمسوپ رو تا نزديک لبش م قاشق

 :ميگويم

 .«يگممنم بهت م یبخور تو»

 قطع یترس داشت و هراس. انگار از زندگ نگاهش

 که گفت: یبود ،وقت کرده اميد

 یخودتون رو ملعبه يکنند،رحم نم یبه کس اينا»
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 به خاطر من گناه کنيد يخوامنکنيد خانم. نم دستشون

 «اين مردک نمک به حرام!  یبشيد بازيچه و

 را یاز همين جمله، فهميدم فاتحه رسيدن به زندگ من

 به کاسه. يگردونماست. قاشق سوپ رو بر م خوانده

 کرده بودم که اين مرد و مامان منيرروز، نيت  همان

 .با همهیاز اينجا دور کنم حاال به هر طريق رو

 خيالش را راحت کردم: احساسم

 شايد برات مضحک باشه غريبه؛من به تو دل باختم»

 «!کمکت کنم يخوامم و

 او نفهميد که چطور همين چند کلم ساده قلبم را از و

 يخ فرو برد:که تنم را در قالب سرد  یپاشيد؛وقت هم

 ی؟چ ی. رویتو هم با لقمان معامله کرد البد»

 . عشق وی!خواهرم راه رو اشتباه رفتنجابتت؟

 که عشق يگماست. حاال نمه ه قص ّیمال تو عاشقی

 که پايه و اساسش با گناه یهست! نه عشق نيست؛

 «.شده باشه آغاز

 ی. زخمش خيليبرمرو به طرف صورتش م دستم

 ياشزير پوست زخم است. نبض احساسم تازه

 . لحنش سرد است:ميزند
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 يه مشت گرگ دور و اطرافت یوقت يکنیم فکر»

 و کارشون پاره پوره کردن ناموس مردمه ، به باشه

 !«ی؟وارد اينجا ش يذارنم یراحت اين

 هر آنچه در خانه خيالم ساخته بودم، شکست. نگاهم

 مردمک سياهش تهنشين شد، خودم را جمع کردم در

 محکم پرسيدم: یبا صداي اين بار و

 «ی؟مگه طرف حق نيست تو»

 شدم به قاب صورت زخمآلودش که تنها چشمان خيره

 زير یو تنهاي ی.در تاريکيدرخشيددر آن م زيبايش

 زمين ، خشکم زده و خيره به دهانش و هر آنچه از

 سرم خراب شد: یدلم را تکان داده بود، رو او

 ولو به اجبارکه  یفقط واسه مردا نيست. زن هرزگی»

 با گناه ندارد. گناه، یدهد،هيچ فرق یتن به هرزگ هم

 . مرد و زنيشناسدو کبير نم صغير

 «..گناه،گناه استنميشناسد

 که دلم زير و رو شده است؛ وحشت يکردمم احساس

 زشت و زننده لقمان که هنوز به جانم مانده بود رفتار

 که شاهد اين گناه بود که یاز آن سختتر، مرد و

 رسيدن یفرصت نداد از خودم دفاع کنم.حاال برا تیح
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 یاين تکيهگاه که زير پايم لرزيده بود، راه زياد به

 .يکردمم یط بايد

 تکريت ارتباط دارند، هيچ يهایآدما با بعث اين»

 .«ینيست پيش اين نامردا باش صلح

 يزدممحو صورتش شده و هيچ پلک هم نم بياختيار

 رخاند و نگاهم کرد واو از سکوتم ، سرش را چ که

 که اينبار من نگاهم را از چشمانش یچه نگاه سنگين

 گرفتم و سر به زير انداختم. پس

 و آيا متوجه يزندچرا اين حرفها را م نميفهميدم

 یکه من دختر قطران هستم؟ نگاهش مثل آدم نشده

 نگاهم یچيزها خبر داشت؛طور یکه انگار از خيل بود

 دلم را گم کردم. یت و پااولين بار دس یکه برا کرد

 اين ینبود برا یکم یقطران بودن وصله دختر

 ناکوک من! روزهای

 با بغض نشسته در حلقم درب زيرزمين هم همزمان

 شد. با ديدن لقمان ،دست و پايم لرزيد. ديدم که باز

 ايم را داغ کرده هسيب خجالت دخترانهام، گون چطور

 مرد یهنگاه خيرهاش به من و صورت برافروخت که

 یبند بود. سرم را پايين انداختم تا از خط نگاهم، پ در
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 دستش زير چانهام را گرفت ینفرتم نبرد که به آن به

 صورتم را باال آورد.نگاهم که به نگاه سرخش و

 مژگانم یشد و رو یطوفان ترسم، قطره اشک افتاد،

 انگشتان گرمش حس ی. لرزش چانهام را رونشست

 گاهش بيشتر شد و با تشرکه رنگ حسادت ن ميکرد

 :پرسيد

 «شده دختر قطران؟ یچ»

 بود که به آخر نرسيده، در یسوالش مثل پتک و

 مرد در بندم غريد: یقفل شد؛ وقت گلويش

 «نانجيب؟ يداریدست از سرش برنم چرا»

 او یپوزخند نگاهش از چشمانم به دهان خشکيده ردّ 

 که مبادا يرسيدشد و جان من داشت به لبم م کشيده

 به خطر بيفتد. جانش

 بزنم. یتا حرف يآمدرا باال آوردم؛اما نفسم باال نم سرم

 و تلوتلو خوران به يدهدهر دو دستش هولم م با

 و يشکند. شيشه بغض در گلويم ميچسبمم ديوار

 :يآيدبريده بريده باال م يامزخم صدای

 زير تمام قول و يزنمدستت بهش بخوره،م لقمان»

 …«قرارامون
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 حرف بزنم در مقابل چشمان يپردهوانستم بديگر نت و

 نگاه یکه داشت به طريق یمرد یخون نشسته به

 . آواريکردانساندوستانهاش رو برام رو م شريف

 بر سرم خراب شد که کاسه صبرم یطور وحشت

 زير زمين یگرفته یشکست و فرياد بغضم، در هوا

 . به طرف مرد در بندم رفت. نگاهش به مننشست

 که بر جانش نشانده بود. ديدم یکار یو زخمها بود

 در هم ييکیچطور انگشتان دستش را يک که

 . نگاه وحشيانهاش به طرفم چرخيد:شکست

 با تو یکه چطور باورت کنم؟ تا اينجا هم خيل گفتم»

 تو انگار هوا برت داشته دختر یآمدم؛ ول راه

 .«قطران

 يهوش به مرد در غل و زنجيرم که ب  يکنمم نگاه

 گوشم ی. فريادش پردهيکندافتاده و ناله م يکطرفه

 :يکندپاره م رو

 دختر قطران. چون یندار یهم با ما هيچ فرق تو»

 و اين بزرگترين جرم تو هست. تو که یقطران دختر

 . کمک به اين جوجهیاز اين اصل فرار کن نميتونی

 به تو و اون مامان منير بدبختت یهيچ کمک دانشمند،
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 .«نميکنه

 و يزندرنگپريدهاش پرسه م یوشننگاهم در ر

 نالهاش رو ی. تا صدايجانشبر پيکر ب مينشيند

 :يگويمناخود آگاه م ميشنوم

 «جانم؟»

 و بر سر و يشودجان دوباره سيلب خشم م واين

 و سپر يکنم. به طرفش پا تند مينشيندم صورتش

 یکه افسار پاره کرده و هردو یدر مقابل مرد ميشوم

 ، يتوانم. تا ميگيردمرو زير مشت و لگد  ما

 تا من يخرملقمان را به جان م یکار ایه هضرب

 جان آن مرد غريبه نباشم. نگران جان نگران

 که رو به قبله افتاده بود. یو خاموش مرد بيهوش

 آخرين ضربه رو هم وارد کند که يخواهدم لقمان

 :يگويمم یترس و گريه به سخت بين

 داشتا قطران پي يزنمکن لقمان!جيغ م بس»

 یکه اون مهمون داره و منم سوگل يدونی.مشه

 سوگلش بلند یامشبشم. بفهمه دست رو مهمون

 يشناسيش. ميکنهرو از شانه قطع م کردی،دستت

 یکه به زن و بچهش رحم نکنه، بقيه جا که؟آدمی
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 «دارن.  خود

 خندهاش گرفت و به طرفم خيز برداشت و چشم در

 دوخت: چشمم

ا »  از سرت برميدارم؟! بعدمن دست  یفکر کرد واقعا

 که زنم یکه هزار بار التماسم کن يکنمم یفردا کار از

 تو همين جا مقابل چشم اين یعروس ی. حجلهشی

 دانشمند خواهد بود. بهت قول ميدم که ازت جوجه

 بسازم براش که تا عمر داره به ديوار تصويری

 به دنيا نيومده که لقمان رو ی. کسیميخ ش زندگيش

 اون پدرت! اين رو گفتم یتر قطران.حتبزنه دخ دور

 «.قطران فقط يه مهره است یبدون که

  هم به مرد در غل و  یبه من است و گاه نگاهش

 ندارد. مچم را بين یاست که هيچ صداي زنجيری

 خرد شدن ی. صدايدهدمحکم فشار م انگشتانش

 ی. آنقدر روحيشنومدستم رو ريز به ريز م استخوان

 ماه کشيده بودم که درد جسم در اين چند یروان و

 که در آن روز نحس، ديدم که یآن بود. وقت کمترين

 در آن عمارت تازه نوسازش، مامان منير رو قطران

 پستترين آدمها یکه حتّ  يکردم یبه چه کاراي مجبور
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 یکه چطور زيباي يرفتاز آن شرم داشتند. يادم نم هم

 عربش رو یناخوانده یرو در مقابل مهمانها زنش

 و يشدانهاش استخوان مگيج یه هو قهق ميکرد

 ی. مامان منير، سپريکردمامان منير گير م درحلق

  که ذر ّ ه ذره ّیقطران یبود در مقابل خودکامگ شده

 که مبادا دستش به بانويش برسد. يکردم ذوبش

 :يآيمبه خودم م ياشزخم یصدا با

 يادت بمونه که لقمان آدم بذل و بخشش نيست. اين»

 «.گوشت فرو کن یتو رو

 رو در تاييد حرفهاش تکان ميدم و دوباره از سر سرم

 .يايستمرخ به رخش م مهر،

 یتو بگ یببينم در چه حاليه؟ فردا هر چ بذار»

 .«همونه

 باورم ندارد. از سکوتش فهميده بودم که در انگار

 شکستم داده که با خشم یو روح یجسم یمناقشه اين

 را ياشفندک طليرا داخل جيبش کرده و  ،دستش

 زد و تنها يک جمله یجرقها يهواکشيد و ب بيرون

 بدنم سرازير کرد. یکه ترس را در تمام اجزا گفت

 از جان خودم نبود؛نه!ترس از جان مامان منير ترس
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 اين مرد رو به موت بود که دلم رو درگير خودش و

 بود. با غضب گفت: کرده

 «!کن...خوب نگاه کن نگاه»

 دستش بود. رنگ یتو یچککو یشيشه یبطر

 که يزدم یبرافروخته و چشمانش به سرخ صورتش

 فندک خيره شوم. مچم رو یبه شعله یحتّ  ترسيدم

 فندک گرفت و غريد: یشعله روی

 ...«بخور»

 از فشار بغض ودرد به تنگ آمده و مردمک گلويم

 و او يلرزيدرقصان فندک م یزير شعله چشمم

 بودن با او! در بود که چقدر ترسيدهام از فهميده

 بنزين یدهانم گرفت. بو یرو باز کرد و جلو شيشه

 بر شامهام وزيد. یآن به

 «...بخور و يا يا»

 مه هدر هم مچاله شد. حال معدهم داشت ب صورتم

 از گلويم ی. هرچند از صبح تا اآلن چيزميخورد

 حالت استفراغ داشتم و ینرفته بود؛ول پايين

 ال بيايد.به طرف مرددل ورودهام يک جا با ميخواست

 بند قدم برداشت و در مقابل نگاه وحشتزدهام ، در
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 کرد. هراسان یسر و صورتش خال یرو رو شيشه

 و با يکنمو با بغض نگاهش م يرومطرفش م

 :يگويمم اعتراض

 «لقمان؟ یکن يکارچ ميخوای»

 . زندهيشوملرزان مرد دربند خيره م یپلکها به

 عاشق یبانو یاو اين بهترين حالت ممکن بر است

 صورتش جمع شد، شيشه را پايين ی. خنده از روبود

 که اين مرد مقابل کمر به يشدو من باورم نم آورد

 تند بنزين، همچنان در یما گرفته است. بو کشتن

 پخش است و دل و رودهام تا حلقم باال آمده که فضا

 .يزنم. عق ميزنمخم شده و عق م بياختيار

 «نکن؟ یتم با لقمان بازکه چرا گف یفهميد حاال»

 است که یمرد ی. دلم در پيدهمسر تکان م فقط

 به يک جرقه بند است. دست رو زانو بلند مرگش

 و يکند. نگاهم ميدوزمو چشم در چشمش م ميشوم

 از اميال يشود،حالت سرخ چشمانش پر م دوباره

 !شيطانی

 «...ببين مرگ و زندگيش دست منه»

 یاين بطر خواستي. ومن چقدر دلم ميگفتم راست
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 يشکو ب يکردمم یسرش خال یاز بنزين رو رو پر

 .يدادمبه دل راه نم یترديد هيچ

 جيبش فرو داد و با عصبانيت به ديوار یرا تو فندک

 که دلم رو یزير زمين تکيه زد و با صداي آجرنمای

 رجز خواند: يکرد،و رو م زير

 . از اول هم قطرانیبه نامرد یشروع کرد خودت»

 خورد و یگوشم زمزمه کرد و تو شد یتورو  تو

 بودم که تنها گيرت بيارم و يات. مدام در پخوراکم

 دل به دختر یسيف بغداد یکه لقمان پسر اب بگويم

 با همين یحاج قطران منور داده است. حاال اين دلدادگ ُّ 

 «!و يا خاکستر يشودو فندک يا گلستان م بنزين

 کردم، باکشيد که حرارت خشمش را حس  یتند نفس

 غضبآلود یبلندش به سمتم خم شد و با صداي قامت

 :پرسيد

 بنزين یبانووو! ايندفعه فقط شعار و شيشه یفهميد»

 و اينا نيست! ايندفعه آتش و دود و مرگ شکستن

 «ی؟تحمل کن يتونی. ماست

 و تمام جسارتم يدهمقورت م یدهانم رو به سخت آب

 :يگويمدر صدايم جمع کرده و م رو
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 یاينجا به اندازه یباسش رو عوض کنم. هوال بايد»

 که از دست رفت. نگو یديد یخفه است. يهوي کافی

 .«يکنمبرات مهم نيست، اصل"باور نم که

 برداشت و مستقيم یچوب یکنده  یرو از رو فانوس

 سمت مرد گرفت و قاطعانه گفت: به

 !«یخودت لباسش رو عوض کن ميخوای»

 ومقابلم ايستاد.فانوس رو به صورتم انداخت  نور

 موهايم را از زير شالم یرا جلو آورد و طور دستش

 مرد در هم آميخت. سرم را تا یکه نالهام با صدا کشيد

 مرد از یبه ناله يتوجهصورتش آورد و ب نزديک

 که اذيتم نکند. چشمم رو به نگاه يخواستلقمان م

 دوختم. لقمان زير گوشم زمزمه کرد: دلواپسش

 اربيل!مامان منيرت رو هم يبرمرو با خودم م تو»

 .یعوض کن يهارولباس خيل يتونی. اونجا مميبريم

» 

 که یخيره شدم به چشمان خون آلود مرد یلحظات

 که هنوز یاز دار دنيا کوتاه بود. در حال دستش

 در چنگش بود؛ مرا کشان کشان به طرف مرد موهايم

 وزن بدنم را با موهايم بلند کرد و یبند برد. همه در
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 مقابلش با صورت به زمين خوردم. سرم از درست

 درد، آتش گرفت و هرگز به زبان نياوردم ، شدت

 را که در تار و پود وجودم پيچيده بود. نه ناله دردی

 و نه گريه...کارم از ناله و گريه گذشته بود. کردم

 که به یدو روز؛ برام خودجهنم بود؛جهنم یيک اين

 ت همه چيز رو بهقطران درست شده بود و داش دست

 . با ديدن اين حال و روز جوون مردم ،يکشاندم آتش

 ريش شد. قلبم را انگار از سينه بيرون کشيده و دلم

 و پژمرده! يحالرو گرفته باشند، برهوت بود. ب آبش

 فقط نگاهش کردم. به يصدابه زير افتاد و ب چشمم

 تبسم زد و گفت: آرامی

 «!فروتن یاهورام...اهورا من»

 یبنزين حالم رو خراب کرده بود. سکوت لحظها بخار

 یو ظاهراا حرفها يکردم یدلم سنگين یهم رو لقمان

 را شنيد که لبهايش حرکت کرد تا نامش رو فروتن

 گونهاش نشست که چند خط خراش ی. دستم روبدانم

 افتاده بود. گردنش هم کبود شده و خون از عميق

 قفسهکامل پيدا بود.  ياشزير لباس آب ضخامت

 نفس یهم کم از زخم نداشت که به سخت سينهاش
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 .ميکشيد

 چشمانم زمزمه کرد: یبه خيس خيره

 که از اين جهنم يداریخودت و مادرت رو برنم چرا»

 !«ی؟دره دور ش ُّ 

 یعجيب کنارش رو یلقمان با خشم یگرفتم وقت آتش

 نشست و انگار حرفهايش برايش عجيب بوده زانو

 لم کرد:نتيجه را شمرده اع باشد،

 فروتن. دختر يک یقطران کجا رو دارد اهورا دختر»

 پنهان شود. از بانو يتواند،کجا م یداعش خودباختهی

 من در یبقيه مدت زندگيش رو تو خونه خواستم

 «!باشد اربيل

 فروتن زد و با یشکسته یپا یسپس چند ضربه، رو

 خبر داد: غضب

 ميديم و خلص. یتو رو هم تحويل اصل کار امشب»

 !«يريمهميشه از اينجا م یبرا ديگه

 و باد کردهاش یدر سکوت، با چشمان زخم فروتن

ا قصد کرده بود که او را يکردم نگاهش  و لقمان واقعا

 بزرگترين دالل منطقه بدهد. خم یشيخ مرتض تحويل

 زد و از جا بلند یو زير گوش فروتن حرف شد
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 به یمکث کرد و پوزخند ی.کنارم که رسيد، لحظهاشد

 غريب من زد و به طرف درب زير زمين رفت: حال

 .یلباسش رو عوض کن یدقيقه وقت دار چند»

 «.بوده اينجا یکه قطران بفهمد چه اوضاع نميخوام

 زير زمين بيرون رفت و در را نيمه رها کرد. نگاه از

 به سمت من دويد. فهميدم یمثل نگاه غريبها فروتن

 ندوقچهص یلباسش را عوض کنم. تو يخواهدنم که

 . با عجله از داخليشدپيدا م یزير زمين همه چ ته

 یو يک شلوار کبريت یيک پيراهن قهوها صندوقچه

 رنگ بيرون کشيدم. طوسی

 از شرم پنهان شده بودم ،به یهرچندپشت پردها

 گفتم: آرامی

 که لقمان چکار یلباست رو عوض کنم. ديد مجبورم»

 !«کرده؟

 و یتشنگرو پايين آورد، لبهايش از  صورتش

 خشک و سفيد شده و با همان حال، حرف خونريزی،

 :زد

 «!رو ول کن و برو. خودت رو نجات بده دختر من»

 :يگويمزمزمه م به
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 . فردايآرمچند برابر اين بلها رو سرشون م من»

 درست کنم که آن سرش ناپيدا باشد. یجهنم شب،

 ی. وليترسم. از مرگ هم نميکنمتقل نم یزندگ برای

 برن اون سر دنيا و به يهاکه اين روان يدمنم اجازه

 يتونمبخندند. من تا اينجا رو تحمل کردم و نم ما

 «.بکشم پاپس

 :يدهمو ادامه م يشودپر از اشک م نگاهم

 رو که مامان منير از اين شمر یتقاص ساليان تمام»

 الجوشن کشيده،خواهم گرفت. نجاتش خواهم داد ذی

 و يهاپيش داي .يگردونمو به آذربايجان برش م

 مامان منير ی...که بيست سال است قطران پاامه هخال

 «.از رفتن به آنجا بريده است رو

 یسکوت فقط توانستم پيراهنش رو عوض کنم. پا در

 تکان بدهم. بلند يتوانستمدر غل و زنجيرش را نم ُ  

 يريزمو م يدارمپرآب رو برم یسفال یو کاسه شده

 در چشمان شلوارش. نگاهش باال آمد و روی

 نشست: بغضآلودم

 بهتر بود و يريختی،اول هم يک دلو آب م از»

 .«يافتادیهم به زحمت نم اينقدر
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 مهيب یکنج لبم. با صدا ينشيندم یلبخند ناخودآگاه

 .يپرممثل فشفشه از جا م قطران

 «!در اين وامونده بازه لقمان؟ چرا»

 در چشمان آرام فروتن. ينشيندوحشتزدهام م نگاه

 تيله مانندش را به صورت رنگ پريدهام چشمهای

 يخواهد. ميخورددوخته و لبهايش تکان م

 ترس و وحشت در پاهايم جمع شده و نترسم؛ولی

 و قلبم که مثل دينام آب،تسمه پاره کردهاست. ميلرزد

 یروشن شده است. خودم رو پشت درب آهن هوا

 سنگين قدمهايش در سينهام ی. داخل شد. صداچپاندم

 ی. مثل سالهايکنمنگاهش م ی. لحظهايرودم فرو

 چاقتر از آن روزهاست. پوستش تيره یحتّ  گذشته؛

 کم پشت شده و کم رنگ، ياشفرفر ی. موهامانده

 موها و صورتش پاشيده یرو یخاکستر دودها گويی

 اما هنوز ترسناک است. هنوز قدرتمند و پيل باشند؛

 است. افکن

 يشدم یوبايمان قطران ضعيف نبود، شايد پدر خ اگر

 يه زن. یبرا یيه دختر يا شايد همسر بهتر برای

 جهالتش یکه قطران قربان يگفتمنير م مامان
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 . هرچهيجاشب ی تعصبها و غيرتها ّ ی.قربانشده

 "خوب نبود اين کوه تناور وهمناک که دربود،اصل

 مهيب نگاهش هزاران عقرب و مار خفته دامنهی

 .بود

 اف نيست..حواسش به اطريشودفروتن م نزديک

 .يدهمرو به قسمت تاريک پشت درب فرو م خودم

 .نگاهيکشدم ياشزبر و فرفر یبه موها دستی

 یبه چشمان نمور و خسته يدوزدرا م سختش

 :فروتن

 یتو چه سود ی! اينجا ماندن برايکنی؟قبول نم چرا»

 زير و رو ی،زندگيتدانشمند!اونجا که بر داشته

 یش! دو ماهپيش اهل وفنّ  يشوی،. شناخته ميشودم

 افتاد؟! همون یچه شد؟!چه اتفاق ی؛اونجا بود که

 که براش با یبود،همون مهندس آردم؟ ديد یک مردک

 . دلت رو بهینداشت یفرق ی،کارگر تعويض روغن اون

 خودت يه یبرا ی! اونجا که بری؟اينا خوش کرد چی

 داشت. تو اگه با یهم برو بيا خواه یو خيل یرئيس پا

 یتا پروژهشون راه انداز یکن یهمکار اونا

 اونجا دکتر. بهترين یمادر پيرت رو ببر شه؛ميتونی
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 یرو خواه یميان باال سرش. بهترين زندگ دکترا

 .«داشت

 :يآيددر م یصدايش به سخت فروتن

 يهاقطران؟!تو چرا فريب اين تکفير یتو چ واسه»

 که من رو یاصل"به عواقبش فکر کرد ی؟خورد رو

 گمان خودت ی،بهز روشن دزديدرو یمحل کارم تو از

 «.درست بود کارت

 فضا پيچيد: یقطران تو یرعد آسا صدای

 بدونند تو هنوز يکنم؛اگهنفهم دارم بهت لطف م آخه»

 اون ور آب،بايد کشته یکه بيا ینشد مجاب

 که به غير از اينا نه راه يدانی.خودت هم خوب میبش

 «.و نه راه پيش یدار پس

 دردش در دلم پيچ خورد و به با یخنديد. خنده فروتن

 هجوم آورد: چشمانم

 «.قطعه بشم جوابم همان"نه"هست قطعه»

 چرا قطران يدانمبنزين حالم رو گرفته بود. نم بوی

 تاريک یزننده نبود. آرام از گوشه یاين بو متوجه

 زمين به پايين سر خوردم.خسته بودم، دلم زير

 تختم گرم ینرم یبخوابم و چشمانم رو ميخواست



 

  459                        

 قند مکرر  

 سرم ايستاده است. یباال یکه حس کردم سايها ميشد

 قفسه سينهم مچاله شد و یسرم را بلند کردم، رو تا

 یفنر یکه چگونه با دستانش، چاقو ديدم

 .يچرخاندرا دست به دست م ضامندارش

 سر یچه بلي يدانستمو نم يلرزيدبدنم از ترس م تمام

 درب یو فروتن خواهد آمد که لقمان در آستانه من

 زير زمين پيدايش شد. با ترس تکيه از زمين

 .ميگيرم

 «يعفت؟ب یدختره یاينجا چکار دار تو»

 از ترس و اضطراب به لکنت افتاده و حس زبانم

 ی ذره ّ ذره در حال جان دادن هستم که با صدا ّ ميکنم

 :يگرددنفس به سينه برم لقمان

 به اين دانشمنده یقطران من گفتم بياد يه صفاي حاج»

 که شيخ يخواستم. سر و وضعش خوب نبود. نمبده

 «!جنسش تاريخ انقضا بزند یرو مرتضی

 کلمش به آخر نرسيده بود که دست قطران هنوز

 يکندو با تمام قدرت پرتم م ينشيندشانهام م روی

 زير زمين. نالهام اينبار در سينهام شکست و وسط

 نزديک قطران پاشيد. یکنده یخون را ديدم که رو ردّ 
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 یشکسته بود و خون از گوشه و کنارش رو سرم

 راه افتاده بود. صورتم

 موهايم مانده بود، دست از یيک دستش ال هنوز

 پ ر شدهاش. آنچنان با لگد به سينهم کوبيد که خون

 زمين افتادم و لقمان به سرعت یدراز به دراز رو

 پريد. ياشبعد یمشت و لگدها مقابل

 تن گرفت و باضامندارش را کنار صورت فرو چاقوی

 تشر غريد: ُّ 

 که تو یدخترمه...خواستم بفهم يبينیکه م اينی»

 . پس خوب چشمات رو باز کن ویخودت رو دار جای

 «! ی؟کجاي ببين

 سر فروتن ببايد، نفسم بند آمده یوحشت اينکه بلي از

 ی. زبان خشکم که به دهانم چسبيده بود به سختبود

 هم باز شد: از

 .«يکشمتمن م ی.اگه نکشمن رو بکش .. قطران»

 که مقابل چشمانش با آن يکردباور نم يشنيدم آنچه

 دم از يزدوزار و نزارم که در خون دست و پا م حال

 زده باشم. تهديدش

 یوحشيانه خنديد. من دختر قطران اين رو خنديد؛
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 رو نديده بودم. مامان منير حق داشت که منحوسش

 یرو روضامندارش  یاين اهريمن بترسد. چاقو از

 دست راست فروتن کشيد. گيج بودم. چشمانم تار

  . اما برق چاقويش در چشمانم نشست: ّميديد

 .يآرمحيوون. به وهللا چند برابرش رو سرت م نکن»

 از تو يرحمترو ب يتردختر توئه اگه بخواد ،وحش بانو

 «.. دست از سر جوون مردم بردارميشه

 ود بايد تا بهکه او برداشته ب یناله نکرد. زخم فروتن

 ی. سرم را به سختيکردگورستانش م یراه حال

 . خون مقابل ديدم رو گرفته است.يچرخونمم طرفش

 . من ديدم که فروتن لبخند زد. همين يکيزندم لبخند

 آتش یمن مثل درمان بود. مثل آب رو یبرا لبخند

 کرد. معجزه

 . رحم از دلش فرار کرده بود کهيکندنگاهم م قطران

 بر یبلندم را گرفت و چرخاند و طور یموهاپشت،  از

 کوبيده یزد که سرم از پشت به کنده چوب یسيل دهانم

 جراحت سرم از درد آتش گرفت و او ديوانهوار شد،

 کشيد: نعره

 ما رو تحويل يخواهددلت م یتو هم خيل انگار»
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 .!«ی؟بد یامنيت نيروهای

 .يگيردکه لقمان در هوا م يروددوباره باال م دستش

 :يگويدمليمت م اب

 دخترت رو يخواهیبا اين سر و وضع م حاجی»

 یکه شيخ و پسرش، آدمها يدانی. میشيخ کن تقديم

 «.هستند بهانهجويی

 کم ینگاهش به بدن درب و داغون من است. با صدا

 :يگردداميد به چشمانم برم یمامان منير، روزنه جان

 من؟خدا ازت نگذره یقطران با بانو یکرد چکار»

 کدوم اعمال بد ی! خدا لعنتت کند! تو نتيجهمرد

 !«منی

 . آن چند قدم راهيآيدپيش م یمنيرم به سخت مامان

 عرق یاه هبرايش سخت بوده باشد که دان یخيل بايد

 یجا خوش کرده بود. با ديدنم کاسه ياشپيشان روی

 و يرود. نگاهش باال ميشودپراز اشکم چشمانش

 :ينشيندچشمان شرر بار قطران م در

 «.جفاکار يکندهم با بچهاش اينطور نم گرگ»

 هم یخرد وخاکشيرم رو یپاها ی. به سختيکندم بلندم

 ی. درد در تمام وجودم پيچيده و با آهيشودم جمع
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 شود در فروتن که ی. چشمانم غرق ميجهدم بيرون

 یيک یخواست يک یافتاده ، دلم م ی، گوشه ا بيهوش

 ی. برايکردمرو با اشک ديده مرهم م زخمهايش

 يجانو ب يحالچشم مامان منير به پيکر ب لحظهای

 .چند لحظه بعد بدنشيزندو خشکش م يافتدفروتن م

 :يزندشده و بر سرو صورتش چنگ م رها

 خدا من کجا برم از دست یقطران.ا یآدم کشت تو»

 «.!کجا برم از دست اين خدا نشناسیتکفير اين

 که بر صورت مامان منير نشست، یسيل باصدای

 فروتن از هم باز شد. با همان تن درب و شمانچ

 که یبه سمت يکنممقابلش ايستاده و تف م داغون،

 است. مامان منير مقابل قطران خشمگين قرار ايستاده

 برسد. يرمقماز آنکه دستش به تن ب ميگيرد،قبل

 نفرت در نگاه مامان منير شعله يکند،م نگاهش

 متعفن و از آن زيرزمين يگيرد. دستم را مميکشد

 .يايستد. کنار حوض ميان حياط ميکشدم بيرون

 با دستان لرزانش سر و صورتم را بشويد. ميخواهد

 و ينشيندحوض م یلبه یو رو يبوسمرا م دستش

 يزنمم ی. لبخنديکندنگاه م ياشزخم و زيل یبانو به
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 صورتم ی.به سختيشودچاک لبهايم از هم باز م که

 يبرمم فرو مشسته و دست خيسم رو ميان موهاي را

 که یکه مبادا مامان منير از اين شکاف يزنمدم نم و

 .يشومسرم ايجاد شده ،بترسد. بلند م در

 . هوا روشن شده و پرده را تايکشاندمرا تا اتاقم م

 رو راحت بخوابم. از کمد یتا چند ساعت يکشدم آخر

 و به يآوردبرايم م یبلند یاتاقم پيراهن نقرها کنار

 :يزندند ملبخ رويم

 «!برم يک کاسه سوپ بيارم ی،تو اينا رو بپوش تا»

 يتونستمناله زير لب، لباسم را عوض کردم. نم با

 سر مامان منير و فروتن یکه بلي يترسيدم. مبخوابم

 کنار آويز خيره یچوب یو به آينه يشوم. بلند مبيايد

 زخم برداشته و پايين لبم ی. صورتم فقط کمميشوم

 آن را يشدکه با رژ قرمز م یيک چاک سطح هم

 . از اتاقميکشيدزخم سرم رعشه م یکرد. ول پنهان

 آمدم. لقمان رو ديدم که پايين ايوان نشسته بود بيرون

 سرش را به ديوار تکيه داده و تا چشمش به من و

 بزند یخودش را جمع کرد و خواست حرف یکم افتاد،

 رفت: یمامان منير با ديدن ّ لقمان چشم غرها که
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 «!بيرون بانو جان یاومد چرا»

 نخورده یدرست و حساب یروز بود که يه غذا چند

 ی.عطر دستپخت مامان منير مثل رايحهبودم

 را دستخوش احساس کرد. پابه پايش ی،حالمبهشت

 ميز چهار یاز صندل یيک یآشپزخانه شده و رو داخل

 کنارش نشستم. سوپ شير به همراه حليم تازه نفری

 یتازه رو یو پودر گردو و نان محلمخلوط پنير  و

 رو وسوسه کند. یخال یهر معده يتوانست،م ميز

 یکه از گلو يبرمقاشق حليم به طرف دهانم م يک

 ی. درد در تمام وجودم بود؛حتّ يرودپايين نم خشکم

 یفروتن بر رو یشکنجه یروحم که مدام صحنه در

 و حالم را يرفتم يام،تيکتاکعصب نورونهای

 که دستانم هنوز يديد. مامان منير ميکردم دگرگون

 .او هم از حال نزارم کلفهيلرزدگرفتن قاشق م برای

 در دلش یحرف يکردم.احساس ميکردم یغذا باز با

 نداريم بلند شد یبه چيز یکه تا ديد هيچکدام ميل مانده

 که در صدايش یبا بغض یميز را جمع کرد. به آرام و

 :بود،گفت

 !«دخترم»
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 چشمانش رفت و او يقرارب تا مردمک نگاهم

 با ديدن اين چهره شکسته و نگرانش نميخواست

 مرا بشکافد که سر به زير یو روح یجسم زخم

 کرد: زمزمه

 ! تويباشیاون جشن کذاي یامشب تو يخواممن نم»

 .«یبزن یخودت رو به مريض بايد

 یمامان منير پيدا بود که ترس ینبض نفسها از

 ش بيشتر شبيه بغضبه تنش افتاده که صداي عجيب

 :گرفت

 اونا فقط دنبال فروتن نباشند، من شنيدم که شايد»

 دست و بالشون یخونه باغ چند تا دختر هم تو توی

 ! اينا ترس دارن دخترم. فقط لقمان و اين دواسيره

 نيست. يه يدهند،م یکه اينجا نگهبان ینوچها سه

 «.ديگه هم اونجاست چندنفر

 ير ترسيدم،فهميدم اينمامان من یپژواک پريشان از

 حرام کرده، که تمام يهاانگار خواب بر خيل کابوسها

 از ترس و وحشت به رعشه افتاد. چشمانم تنم

 مامان منير که به یغرق شد درنگاه خسته بيدريغ

 دستش به سمت یپا بند بود.هرازگاه یرو سختی



 

  467                        

 قند مکرر  

 .يدادو ماساژش م يرفتم شاشانه 

 تيخواسغرق در اشک بود و ديگر نم نگاهش

 را پنهان کند: احساسش

 يخوامديشب يه لحظه نتونستم بخوابم، فقط م از»

 دخترم، دلم مثل سير و یمراقب خودت باش خيلی

 «.است؛ آروم و قرار ندارد سرکه

 احساسم یدلم لرزيد از بغض صدا و نم نگاهش که پا

 لرزانده بود که نفسش درسينه ماند و صدايش به رو

 شنيده شد: سختی

 یاتفاق يذارمتا زندهام ،نم یبدون خواميفقط م من»

 «!بيفته برات

 تهنشين شده در صدايش تنم را لرزاند، در احساس

 خودم رو يرقصيد،که در اشک م یچشمان برابر

 تا صورت يکشدم ی. سرش را به طرفباختم

 و نگرانش کمتر پيدا باشد. انگار ديگر در برافروخته

 بايد فرار هم امنيت نبود و ی ذرها ّیخانه حتّ  اين

 که با کلم آخر مامان منير خيالم به هم ميکرديم

 :ريخت

 موقع نماز شنيدم که قطران دستور گرفت اگه صبح»
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 اخير بر وفق مرادشان پيش نرفت خونه رو اتفاقات

 «.بزنند. بايد اون دانشمند رو نجات بديم آتيش

 در هم شکست. بعد از مکث یبا افتادن بشقاب آهش

 د:ادامه دا کوتاهی

 یداشته باشيم خيل یقطران دسترس یاگه به گوش»

 خبر بديم. حاال که یيا کس یميشه. بايد به جاي بهتر

 و پامون از همه جا کوتاه شده ،اين آخرين دست

 «.تو و اون دانشمند بيچاره است یزندگ شانس

 سختتر يآورد؛نفسشکه بر زبان م یهر کلمها با

 و من يرفتو سرش بيشتر در سينه فرو م ميشد

 که ديگر زبانش به يشنيدمصدايش را م سختتر

 :يخوردتکان م سختی

 ی! تو بايد کاريکنمحواس قطران رو پرت م من»

 اين عمارت دور از ی! تویخبر بد یيا به جاي بکنی

 اگر هم یاينجا چه خبره.حتّ  يدونهنم یکس روستا،

 قند و شکر و یقطران مثل هر بار با دادن گون بدونند،

 «.همه رو در نطفه خفه کرده یصدا برنج،

 .رنگ از صورتش پريد و دريکنمنگاهش م گيج،

 چشمانم به نفس نفس افتاد: مقابل
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 ربوده شده هم تأييد بشه. بايد یهويت دخترها بايد»

 افتاد،به یمناتفاق ی. اگه برایاتفاقات رو خبر بد تمام

 و يکنی،کوی. فقط فرار ميکنیسرت هم نگاه نم پشت

 ه دست قطران و اون لقمان چشمبرزن و هرجا ک

 «!بهت نرسه چران

 و همان جا کنار يشودمنير دست به زانو م مامان

 .ينشيندسنگفرش سرد آشپزخانه م یرو سينک

 و دل من در قفس يدادرا به هم فشار م انگشتانش

 که مستقيم نگاهم کرد و گفت: يزدبالبال م سينه

 جنازهم روواسم افتاد يا اگه مردم ؛ یاگه اتفاق دخترم»

 شمال وکنار قبر آبام زيور، خاکم کن. اين نامرد ببر

 که به دخترش نياز داشت نذاشت، برم پيشش. زمانی

 ديگه ازش جدا نشم. بهم قول بده که کنار ميخوام

 .«یخاکم کن آبام

 یخطه یاهل شمال بودو پدربزرگم بچه مادربزرگم

 که يزدنفسنفس م ی. مامان منير طورآذربايجان

 کرده یو کلمش دلم را خال يلرزيدينهاش مس قفسه

 که به لکنت افتادم: بود

 فکر دل بانو نيستيد. فکر نکرديد که ی؟بهمن چ پس»
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 .«يکنهم یته دل بانو رو هم خال يها،نواميد اين

 بايد يکردماز حزن چشمانش و لرزش کلمش حس م

 نااميد شده که حواسش به حال خودش و من خيلی

 :که دوباره گفت نبود

 از شر قطران و اون لقمان گور به گور شده بايد»

 !«ی؛فهميدی؟پيدا کن نجات

 تکه یبا تند یزخم سرم فراموشم شده و طور ديگر

 ی"رو بر زبان راند که خودم رو برای"فهميدکلم

 مردن آماده کرده بودم: یشدن و حتّ  آواره

 حال یچکار کنيد آنا؟! انگار تو يخواينم شما»

 «.بزنيد که ینکنه دست به کارنيستيد.  خودتون

 يخواستمدرهم شکست و من ديگر نم چشمانش

 یمنير رو در اين حال و هوا ببينم. با بغض مامان

 قسمش دادم : مظلومانه

 که بانو به خاک سياه ینکن یخدا آنا کار تورو»

 .من خودم يهيزنینم ی. تو دست به کاربشينه

 «!دارم.بهم قول بده آنا جان ايیه هنقش

 دستم را کف زمين قرار دادم تا بتوانم برخيزم کهيک 

 مامان منير دلم را به زمين کوبيد: بغض
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 پيش اون سگ یبر ی؟ميخوایبر يخوایم کجا»

 .«هار

 که يباريداز درد درهم رفته و از نگاهم ناله م صورتم

 منير بيچاره مات چشمان خيسم ماند و صبرش مامان

 شده بود که دستپاچه گفت: تمام

 «دخترم؟ یدار درد»

 ضعيفم پاسخ دادم : یصدا با

 «!بخوابم آنا جان یکم برم»

 بلفاصله از آشپزخانه بيرون آمدم. دل نگرانم پيش و

 منير مانده و از اضطرار نگاهش فهميده بودم مامان

 در راه است. یخبر که

 چشم و معدهم یبنزين همچنان در کاسه یبو

 د فروتن رو. باييزدفروتن شور م ی. دلم براميپيچيد

 تا دو رکعت نماز يکنم. سجاده رو پهن ميدادمم نجات

 بتواند، قلب آشفتهام رو آرام کند. نمازم که تمام حاجت

 از پنجره اتاق ديدم که مامان منير طول وعرض شد

 بيرون رفت. به یکرد و بعد به آرام یرا ط حياط

 بخوابم؛ اما درد يخواست. دلم ميگردمتختم برم طرف

 ی. فقط رويبردرا بريده و ديگر خوابم نمامانم  سر
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 دراز به دراز افتاده و توان تکانخوردن نداشتم، تخت

 که دوباره يکردمناله م ياختياردرد کز کرده و ب از

 یحياط به هم خورد و پس از چند لحظه صدا درب

 دلم را آسيمه سر به طرف خودش کشيد: قطران

 «!رو صدا کن.بايد باهاش حرف بزنم دخترت»

 به پهلو مانده و قلبم دوباره به تپش افتاده بود. دستم

 چند دقيقه نگذشته، درب اتاقم به ضرب از هم باز به

 . بايد تکليف اينيگشتصورتم م ی. نگاهش روشد

 یکه با صدا يشدبه حساب پدر، روشن م قطران

 سرجايش ايستاد: یمنير فقط کم مامان

 و استراحت کنه یقطران؟ بذار کم یتو بگ هرچی»

 «.مياد با ساز تو برقصه بعد

 خشم و غضب از صورتش رفته بود، به انتظار رنگ

 یچشمش به دهانم مانده و تمام اتفاقات تو پاسخی

 سرم خراب شده ینحسش، رو یزمين مثل سايه زير

 که صدايش شکست: بود

 زده یرو به موش مردگ يرفت؟خودشکجا م مادرت»

 یت. ولحرف زدن و تکان خوردن نداش یو نا بود

 انگار خوب بلد است از غفلت قطران استفاده کند. فقط
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 یامشب از سر تقصيرات هر دو یخاطر مهمون به

 وگرنه اگه تکرار شه مثل گوسفند يگذرم؛م شما

 !«يکنمو پيشکش شيخ م يبرمرو م سرتون

 قطران دل مامان منير َ را از جا کند، بيغيرتی

 پا درآمد وسرم بياورد که نگاهش از  یبلي ميترسيد،

 یخيالش را تخت کنم که برا يخواستمشد. م ميخکوبم

 برنامه دارم که با نگاه مهربان و نگرانش دلم امشب

 و دوباره اشکم چکيد: لرزيد

 که به مهمونات خوش يکنمم ی! من امشب کارپدر»

 اش ازه ه. تو هم بذار مامان منير مداوا شه. کليبگذره

 له و لورده شده. افتاده ازبس زير مشت و لگدات کار

 . به نايبيکشهم یو رخش رو ببين که چ رنگ

 بهش بندازه و چند تا از یبگو بياد يه نگاه دواچی

 گياهيش رو به خورد مامان منير بده تا یداروها اون

 ینذاشت ه هدردش رو بگيره.تو که پنچ شش ما جلوی

 از اين خونه بيرون بره. امام زاده هم که رفتيم پامون

 «.بودند يمونسايه به سايه در پ قلچماقهات

 زد و به طرفم آمد و دستم را یبه نشانه تأييد پلک

 با قدرت بلندم کرد و خيره در نگاهم هشدار گرفت،
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 :داد

 يشناسمکه اين زن رو مثل کف دستم م همونجور»

 و یبکن ی. هرکاریخود دار یتخم به حرام جا توی

 !«یزير ذرهبين نگاه قطران ی،جا بر هر

 از جانم در دستش یطعيت کلمش ترسيدم، تکهاقا از

 به درد سرم و زخم نهفته در يتوجهمانده و او ب جا

 و روانم ،خيره در چشمانم حکمش را صادر روح

 :کرد

 دو قدم، پاش یحق نداره حتّ  یمراسم امشب کس تا»

 گوشتون فرو یبيرون. اين رو خوب تو برسه

 .«ميکنيد

 ستر صدايشبود که زير خاک یغضبش آتش حرارت

 یبود که داغ اسارت فروتن در گوشه قلبم شعلها پيدا

 و پرسيدم: کشيد

 «چکار کنيد؟ يخوايدفروتن، باهاش م اين»

 پوزخندش را پشت خشمش پنهان کرد و گفت:

 يآرمبا ما راه مياد که بايد بياد؛يا مادرش رو م اونم»

 .«يکنمچشماش،حلق آويزش م یجلو و

 اد:زد و ادامه د یاه هقهق بعد
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 یاز قدرتمندا یماموريت ّ اول من ، خيل اين»

 خودم ميشم ی.منم برايکنهرو خوشحال م خاورميانه

 « قدرت در منطقه به سبک خاص قطران منور. ّيه

 به مامان منير نگاه کرد و محکم پرسيد: مستقيم

 !اونشب هم که آمدم بهتی؟که بايد چکار کن فهميدی»

 اينبار حتما، ی،لج بيفت یدنده یکردم اگه رو حالی

 .«يکنمم خفهت

 از چشمانم يخواستمنير، سرش را چرخاند، م مامان

 کند، پس آن شب قطران قصد جانش رو کرده فرار

 . دوباره با نگاهش به چشمان پريشانم پناه آورد وبود

 گفت: آهسته

 «.نيست یمن حالم خوبه...چيز»

 بود که یحال خوب از نظر مامان منير چ نميدانم

 دگرگون کرد. شش ماه پيش همين وقت، رو حالم

 شد و یکاظمين بمبگذار یتو یايران یزائرا اتوبوس

 از اون ینفرشون هم به شهادت رسيدند. يک چند

 همسايه ديوار به ديوار عمارت ینايب دواچ آدما،پسر

 بود. ديدم که مامان منير چطور تير نگاهش قطران

 کنار درب اتاقم ميخ شده و یتقويم ديوار روی
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 مامان منير یرا اشک پر کرده. ميثم ، برا چشمانش

 خبر شهادت ميثم یپسر نداشتهاش بود. وقت مثل

 کرد. همان روز یعزادار یساله رو شنيد ، کل بيست

 نقش یتروريست یکه قطران هم در اين حمله فهميد

 است. از آن روز به بعد هول نجات جان من داشته

 دنبالخواب و خوراک نگذاشته است.  برايش،

 يزد،رو گرفتم . مقابل چشمانم نفسنفس م نگاهش

 بلکه اين جان به لب يشمردم؛را م يصدايشب فرياد

 به تنم برگردد و کلم آخر او جانم را در جا رسيده

 :گرفت

 پيداش شده که سالگرد یمهمونت درست روز»

 …«ست یزائران ايران شهادت

 سر یهر دو دستم را رو يگويد،نشنيدم چه م ديگر

 گرفتم و اختيار ساقم با خودم نبود که قامتم خميامز

 يشدزمين زانو زدم. باورم نم یکمر شکست و رو از

 زده. اصل چطور یقطران دست به چنين جنايان که

 در اين چند ماه دستخوش ياشمتعصب و غيرت مغز

 در اين مّدت از ياشگشته؟چطور وجدان انسان تحول

 يالقلبن مرد قسو روانش جدا افتاده؟و چطور اي روح
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 به گرو داعش داده که اين طور جان و ناموسش دل

 .يکندتقديم م را

 که از دستم يبينممنير را با آن رنگ و رخ م مامان

 که ضجهاش به يکنماست. به گلويم التماس م رفته

 ضجه نمانده که یبرا ینرسد؛ چرا که ديگر نفس فرياد

 نفس، قلبم از گلو باال آمد. بهجای

 زمين بلند شده یدر گلويم در چشمم!از روشد  منفجر

 مقابل سينهاش با انگشتان ظريفم، چنگ زدم به و

 فروتن و یپيراهن سفيدش! صورت رنگپريده يقهی

 نااميد مامان منير در آينه چشمانم درخشيد. نگاه

 فروتن و خون شره زده از یبريده یدست و پا هنوز

 اينکه چطور  يدانستممقابل چشمم بود و نم دستش،

 را تّکهتّکه کنم که از اعماق جانم جيغ کشيدم: قطران

 .«يگردنمتقاص تمام کارات رو بهت بر م »

 که سينهاش از یدر مقابل مرد يزدمداشتم بالبال م

 در ياش. آتش تکفيريشدخشم باال و پايين م شّدت

 و داشت تا مغز استخوانم را يکردبيداد م چشمانش

 یرست در مقابل پاکه با تن پرت شدهام د ميسوزاند

 که در ی. به درديپردمنير،برق از چشمانم م مامان
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 يخواستم. نميکنمو سرم پيچيده توجه نم سينه

 مامان منير بيرون بريزد که بين یغم از گلو خونابه

 به رويم بسيار آرام گفت: گريه

 «.جيگر بذار دختر.گفتم که صبرکن یرو دندون»

 اشکش را نبينمتا  يگرداندرا از صورتم برم چشمانش

 فرياد بزنم که زدم: يخواستدلم م و

 . اينیاينجا ندار یبليطت سوخته قطران! تو جاي تو»

 پشت سرت رو نگاه ینتون یبهت قول ميدم که حتّ  رو

 به جان زن و دخترت. آفت یکه افتاد ی...تو آفتکنی

 کرد و کشتش. اين رو دخترت بهت یبايد سمپاش رو

 و يکنهر ّ ه ذره ذبحت مميده ّ که مثل خودت ذ قول

 «...سگا یجلو ميندازه

 نبود و یاز هجوم وحشت بين من و مرگ فاصلها

 که چنان نعره زد که خون اين دختر حلل است شنيدم

 متحرک، خودش رو یمامان منير مثل يک مرده که

 قطران انداخت. ديگر درد سرم فراموشم یپا روی

 شد که فک و دندانهايم زير مشت درشتش خرد شده

  توجه ّ یديدم چاقويش را به سمت صورتم آورد و ب و

 حال مامان منير که نفسم را از ترس بند آورده بود به
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 شنيدم، لقمان صدايش زد: که

 «.مهمونا رسيدن حاجی»

 به چشمان من خيره شد. یدر خاموش لحظهای

 از ینرم نرم سرخ شده و کلمش به سنگين صورتش

 لبهايش بيرون آمد: ميان

 .«يکردیپات رو از حد و حدودت درازتر م يدنبا»

 یدست به طرف ريش و سبيلش برد و در حال آنگاه

 :يرفت؛گفتبا آن ور م که

 يه ینباش يدهند؛مراقبم یديده بان تفنگچيها،»

 ميشه. به سرت نزنه که یمغزت خال یتو گلوله

 . فعل با تو و مادرتیو بعد پشيمان شو یجهالت کن

 «.دارم کار

 :يگويدمان منير که رنگ به رخسار ندارد، مبه ما رو

 بسماهلل؛ لقمان رو که یقشون راه بنداز ميخوای»

 . به حالشيکشدو آدم م يگيردم يشناسی،پولم خوب

 که زن باشد يا بچه...چه برسد به تو و يکندنم فرق

 هم نيست. ی! اهل باختن هيچ شرط و شروطدخترت

 ن ديدم.میآتش سوز یکوره یزنده ميندازد تو زنده

 .«يگويمم که
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 لقمان به خودش آمد: یبا صدا دوباره

 «!جا امن است قربان همه»

 به طرف درب رفت و قبل از آنکه بيرون قطران

 به سمتم برگشت: برود،

 سرت به کار خودت باشد.هيچ کس حق ندارد امشب»

 یبنوشد.ببينم که کار یبخورد و نه چيز یچيز نه

 .«رميبسرتون رو گوش تا گوش م کرديد،

 قدمهايم نمانده بود،پيکر نحيف مامان یبرا یرمق

 زمين رها شد. قطران فقط تماشا کرد. با یرو منير

 خم شده و يلرزيد،که از درد و ضعف م دستی

 تختم یو کشان کشان تا رو يگيرمرا م ايشه هشان

 تکان ی. لبهايش از ترس سفيد شده و به سختميبرم

 ه شنيدم:پنجر یلقمان رو از پا ی.صداميخورد

 از عراق با من تماس گرفت. گفت که منتظر رحمان»

 …«محمولهاند

 کف دستم گذاشت و با یچيز یمنير به سخت مامان

 گفت: ناله

 با اين یدو ساعت وقت دار ی...فقط اين يکبگير»

 !«ی؟بکن یکار پودر
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 و زير گوشم يفشاردمنير دستم را محکم م مامان

 صورت ی. رد نگاهش رويخواندم آيتالکرسی

 .از طنين کلماتش دلشوره دريکردم یسنگين مجروحم

 خودش زير گوشم ینفوذ کرد که در حال و هوا جانم

 کرد: زمزمه

 يکنه،! اين پودر يک قشون آدم رو ناکار مبانووو»

 یخودت رو به آشپزخانه عمارت برسون یبتون اگه

 سفارش یبريز. قطران محلّ  ینوشيدن یتو

 !«داده

 یکه چطور نگران يديدميرم. مچشمان مامان من مات

 گرفته و ی.با صداييبارداضطراب از چشمانش م و

 :يگويمم آرام

 «!سم؟» ُّ 

 :يخوردآرام تکان م سرش

 رمضان خواستم یامامزاده که رفته بودم از مشد »

 واسه کشتن موش و عقرب یيه ّ بسته سم قو که

 . خدا حفظش کنه واسه اون روز که رفتيم خريدهبخره

 و کشنده است. یقو یدستم و گفت که خيل و داد بود

 «.رو هم از کار ميندازه یکه يه اسب وحش گفت
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 از جيب پيراهنش يک بسته استامينوفن همزمان

 و ادامه داد: درآورد

 بده پايين تا واسه امشب زخم سرت کار دستت يکی»

 .«نده

 .همچنان نگاهشيکشمبسته رواز دستش بيرون م

 وضيح داد:ت یبود که با دلواپس نگران

 يشونغذا يا نوشيدن یيه ّ ذره از اين رو تو اگه»

 اين مّدت ی. تويشنفلج م یهمشون تا مدت بريزی

 اون جوون وخودت رو از عمارت بيرون یبتون اگه

 . چکیخبر بد یبه پاسگاه مرز يتونیم بکشی،

 هم قطع شده. انگار یايوب دواچ یکه تلفن خانه کردم

 «.کل روستا از ريشه قطعه تلفن

 يکردساکت بودم و از نفس زدنهايم ترس را حس م

 به سمتم چرخيد، هر دو دستم را گرفت: که

 مطمئن باش. منم اينجام يتونی،جان! تو م بانو»

 !«يکنههم خودش حمايتت م وخدا

 به طرف صورتش ماند. قلبم تحمل اينهمه صورتم

 را نداشت که معصومانه با بغض گفتم: وحشت

 بکنم. نه به خاطر خودم؛ بلکهاين کار رو  ميخوام»
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 خاطر اون جوون ته زيرزمين. به خاطر دختر و به

 بخت برگشته! به خاطر شما که ینايب دواچ پسر

 که یاز جوونهاي یو ساختين. به خاطر خيل سوختين

 «.اين نوع آدمها شدند یاه هاسير طعم بيگناه،

 نگاه مامان منير در تمام اين شش ینبض نگران تازه

 به يکردمانگشت احساسم آمده و حس م زير ماه

 يکرد رو را تحمل م ّیو دلواپس یمن چه نگران هوای

 شقيقهاش بيشتر یسفيد رو یهر روز تارها که

 عميقتر. ياشو خط پيشان ميشد

 دوباره صدايش در گوشم نشست

 . در ابتدايکردمکار رو تموم م و يرفتمبايد م .

 از آتش راه بندازم که تمام یحريق بزرگ ميخواستم

 يخواهمحاال م یرو به کام خودش بکشد؛ ول عمارت

 که در یمامان منير پيش بروم. تا لحظها یبرنامه با

 که با يکردمبودم ، چندين بار در ذهنم مرور م اتاق

 رنامهطبق بAپيش بروم. اصل"اگر نقشه  ینقشها چه

 بايدBبهترين گزينه بود.در نقشه Bنرفت، نقشه   پيش

 که يجستمزنانهام بهره م یفريبنده یرقص و زيباي از

 بود بر روح وروان آسيب یگداختها یهم کوره آن
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 !ديدهام

 یعيد قربان بود و مامان منير هميشه نذر عصر

 و شکر، ی. با آرد سنگک و روغن کرمانشاهداشت

 و در امامزاده پخش پختيم یشيرين یسين سينی

 . نگاهش در تب آن روز و شبها ملتهبميکرد

 .حال دلش رو فهميده بودم.چشمان پ ر چين وبود

 خنديد و گفت: چروکش

 . اگهینترس یدخترم. از چيز یخوش ینويد روزا تو»

 . جونت با ترس به خطریموفق ش يتونینم بترسی

 .«ميافته

 ه شدو ديدمجذبه نگاه مامان منير، تا چشمانم کشيد

 پا پس يخواهد،شده و م یاحساسش طوفان دريای

 .بکشم

 یحاو ی. بستهيشومرو بوسيده و بلند م دستش

 .يايستمميز برداشته و مقابل آينه م یرو از رو لباس

 .يکندچشمان اشک آلودش بدرقهام م کاسهی

 . با ديدنيرسدتا اينجا م یعرب یموسيق صدای

 درب اتاقم ینهلقمان درست در آستا یدريده چشمان

 . به مامان منير که چشمانش رويرودباال م ،نگاهم
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 :يگويدم یو با پرروي يکندبود، نگاه م بسته

 .«یرسيدند. دير نکن مهمونا»

 :يزندودم گوشم پچ م يشودم نزديک

 زير زمين، ی. يادت باشه اگه نيایامشب سهم من تو»

 .«یاون فروتن رو بايد بزن قيد

 شمانش تابيده بود.که در چ یموج هوس ديدم

 را ياشبا تمام قوايم، فرياد بزنم و پست ميخواستم

 به طوفان آن چشمان گناهآلود. اين بار انگار بکوبم

 راه گلويم را جر يخواهدبود. حس کردم م یجد یخيل

 محو صورتم شد و گفت: یکه با خشم عجيب بدهد

 «.فردا همه چيز تمومه تا»

 .يرفتشم عرق معصر آذرماه، از کنار گو یخنکا در

 . ومنيشنودکه مامان منير همه چيز رو م ميدانستم

 یکه گرفته بودم مثل خود لقمان خيل یتصميم در

 و با تمام وسايل يکشمميزم رو م یبودم. کشو مصمم

 . يکيکنمصورتم را هفت قلم آرايش م داخلش،

 . دريآمدبه رنگ و رخ من م یغليظ خليج آرايش

 از باال بسته و چند سياه موجدارم رو یموها آخر

 .يکنمايم رها مه هاز آن را کنار شقيق طره
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 نگاه لقمان از همان ابتدا ، ترس را به قلبم موج

 که حاال یبود. نفسم بند آمده بود از لقمان رسانده

 با من فقط يک وجب بود. سرش را داخل فاصلهاش

 فرو برد و با غيض پچ زد: موهايم

 ميزنه به خط! زن و يکلّهب یکه زن نداره خيل آدمی»

 کار دست يکنهکه داشته باشه، بيشتر احتياط م بچه

 سوگل من يشیو اطرافيانش نميده! تو هم م خودش

 هر شهر عراق يه زن یاربيل. البته بگم تو یتو

 «.نداشتم یدارم؛اما زن ايران ُّ 

 یو نگاهش در موج شهوت رو يلرزيدم یکم صداش

 که ستيخوا. و من چقدر دلم ميزددو دو م من

 . دلميديدمرا در اين آرايش زيبا م فروتن

  با آوردن نامش هم، قوت به روح و ّ ميلرزيد؛حتّی

 ی،. به قول مامان منير"هر عاشقيشدتزريق م جانم

 تا اينکه جون بده و يمونهعشق و آرزوش م پای

 یرسيدن به فروتن،حتّ  یبرا يخواستم"!و من مبميره

 وت هم دستناچيزترين و سست ترين تار عنکب به

 .بيازم

 عمارت موج یکر کننده، بر صحن و سرا موسيقی



 

  487                        

 قند مکرر  

 :ميزد

 یيا نور العين يا ساکن خيال یحبيب -

 یبال یسنين و ال غيرک ف یعاشع بعال -

 الکون انا شفتاها یاجمل عيون ف -

 سحراها یهللا عليک هللا عل -

 عيونک معايا عيونک کفايا -

 یتنور ليال -

 یبنو قال بتح یقلبک ندان -

 یهللا عليک هللا طمنتن -

 معالک البدايه و کل الحکايه -

 معاک للنهايه -

 دست از پا خطا کنم و تمام عزيزانم زير ميترسيدم

 لقمان و قطران جان بدهند.فعل سکوت شکنجهی

 اسلحه بود. سرم را با تمام زور به پايين خم بهترين

 :يگويمو م يدهمکرده و لقمان را هل م ُ  

 «.لباس بپوشم يخواممبيرون  برو»

 ساکت یتلفن همراه در فضا یصدا یلحظها برای

 به آن نداشتند یطنينانداز شد. هيچکدام ّ توجه ماشين

 صورتش کشيد و گفت: یرو یبانو دست که
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 «!جان ينورکنم تلفن توئه آ فکر»

 تازه یلحظها ینگاهش را از بانو گرفت. برا آينور

 بهرنگ یوشمتوجه شد که اين آهنگ متعلق به گ ُّ 

 .يخوردکه در کيفش مدام زنگ م است

 به شماره انداخت و با اکراه پاسخ داد: نگاهی

 «چيه؟»

 آن طرف خط پر از خشم بود: صدای

 یذاتته. اين وقت شب کجا موند یتو یادب یب انگار»

 .«یاين همه آدم رو علف خودت کرد که

 یکه حوصله یاز ماشين پياده شد و در حال ينورآ

 گفت: یبهرنگ را نداشت،به آرام یفهاحر شنيدن

 "هوا روشنه و تازه يه ربع به نه هست. منم تافعل»

 ساعت ديگه ميام. البته شايد هم نتونم بيام. بعد يه

 از السا و پدر و مادرش...تو يکنمم یعذرخواه ميام

 «.بهم زنگ نزن هم

 «ی؟پرسم اآلن کجاي یم دارم»

 «!خوب یجا يه»

 :يغردم یعصبان بهرنگ

 نکن که یبا توام...کار ينورخوب مثل کجا؟ آ جای»
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 هم به یاون زن رو از فروتن بگيرم و هرچ شمارهی

 «.بياد، بارش کنم ذهنم

 خشمش را فرو خورد: آينور

 «!بکن. سريش نچسب يخواددلت م هرکاری»

 تماس را قطع کرد و به طرف ماشين آمد. بانو

 زد و گفت: لبخندی

 مزاحم یاصل من بد موقعاينکه نگرانت شدند.  مثل»

 و خانوادهت شدم. خدا من رو ببخشه که تو رو تا تو

 « گورستان معطل خودم کردم. ّیوقت،اونم تو اين

 دست بانو نشست: یرو يارادهب دستش

 ببينمتون. اآلن يخواستمنشده. منم هميشه م چيزی»

 «.خوشحالم که ديدمتون خيلی

 چشم دوخت: ينوربه چشمان خوشرنگ آ بانو

 «ی؟دوستش دار خيلی»

 کرد اشتباه شنيده است: گمان

 «يگيد؟رو م بهرنگ»

 ايستاده ينورنگاه بانو به نجيبه افتاد که پشت سر آ

 ينوراحترام خم کرد و رو به آ یبه نشانه ی. سربود

 :گفت
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 «.اهوراست منظورش»

 به طرف صدا چرخيد: آينور

 ی. اون زن داره و زنش خيليکنیم یشوخ اهورا؟»

 ش داره. به قول خاتون جونم؛شايد عشقدوست هم

 اآلن من یوگوشم رو کور و کر کرده باشه ؛ول چشم

 رسيدن به یکه برا يخورماين زن روبرو غبطه م به

 صلبت بايد ينورچه کارها که نکرده! من آ عشق

 ناهموار اشتباهاتم رو یاه هبه عقب برگردم و جاد کلی

 «.کنم هموار

 و شمرده و با احتياطآرام  يکردم یمدام سع آينور

 بانو قفل شد. یچشمان زيبا یبزند. نگاهش تو حرف

 گفت: یبه آرام بانو

 عزيز من، خاصيت عشق همينه. یتو اشتباه نکرد»

 در مورد تو یعشق يک طرفه بانو بود؛ ول فروتن

 «.. فروتن عاشق تو هستيکنهفرق م قضيه

 اعتراض باال آورد: یدو دستش را به نشانه نجيبه

 عشق چيه؟من يدونهانو...اهورا اصل"نمب نه»

 آلمان بودم و بارها و بارها از عشقم یتو باهاش

 . اهل عشق ويکردگفتم. اون فقط گوش م بهش
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 اين دختر ديده يتویچ يدونمنيست. من نم عاشقی

 ...«که

 رفت که دستش یچشمانش سياه یلحظها یبرا بانو

 درب ماشين گره خورد. نجيبه یدستگيره روی

 دستش را گرفت و رو به رويش ايستاد: صلهبلفا

 حالت خوب يدونمبهت فشار بيارم، م نميخوام»

 یتو باالخره جاي یبدون اينهمه صبور ی.ولنيست

 «.ميده نتيجه

 با مهر گفت: بانو

 سر يخوادحالم خوب نيست؛چون اهورا هنوز هم نم»

 اش مدرسهه هسامون بگيره. فروتن اآلن بايد بچ و

 داشت. نه یديگها یيه رنگ و بوو زندگيش  ميرفت

 مثل من شه. اون حق انتخاب یپاسوز زن چلق اينکه

 .«يام. من فقط يه بار اضافداره

 مداخله کرد: نجيبه

 . تويکنیم يتابیب یدار یجان! عزيزم! بيخود بانو»

 نبود، وقت یعملت موفقيتآميز ميشه. اگه اميد حتما

 چهار سال!. اونم بعد از يکردندتعيين نم یجراح برای

 خوبت، با فروتن حتما اتفاق یهم اون آرزوها بعد
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 یاهورا یبوده برا یفقط يه لذت آن ينور. آميافته

 «.و گوش بسته چشم

 به طرف نجيبه چرخيد و گفت: آينور

 اين قضيه به من چه يادبی؟خبچرا اينقدر ب تو»

 داغتر از آش یداره. اصل"تو چرا کاسه ربطی

 .«شدی

 که وجودش را یو عجز یتوانبانو از احساس نا

 یبه بگو مگو يتوجهکشيد و ب یبود؛ آه دربرگرفته

 دو گفت: آن

 «.برگرديم بهتره»

 بلفاصله جواب داد: آينور

 بهتر بشناسمت يخوادجريانم. دلم م یمنتظر باق من»

 «...اصل"چرا اومديم اينجا ی؟بر يخوای! کجا مبانو

 پرسيد:از نجيبه  یباال گرفت و بعد از وقفها سر

 «!زنگ نزده که؟ کسی»

 پاسخ داد: یبه آرام نجيبه

 !«نه»

 چرخاند و با مهر گفت: ينوررا به سمت آ نگاهش

 زنده بيرون بيام که هيچ! اگه یمن از اون جراح اگه»
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 فروتن رو داشته باش. مراقبش باش یهوا نه

 ...«آينور

 نجيبه را هم از پا انداخت. یو سردرگم یکلفگ

 دستانش گرفت. زانو زد و مقابلرا ميان  صورتش

 زمين نشست: یرو بانو

 که يدونیداريم. تو نم یکه ما چه حال يدونینم تو»

 . تو از پسیو برگرد یتو سر پاش يخواهيمهمه م ما

 بانو! فروتنم هم مثل مرغ سرکنده یعمل برميا اين

 . همهش نگران جراحيت هست که مبادا عقباست

 .«بيفته

 داد و گفت: نورينگاهش را به آ نجيبه

 بگو که عشق تو فقط يه هوس زود گذر بود. بهش»

 به یاميد يبينیبگو که؟ تورو خدا بهش بگو.نم بهش

 «.نداره زندگی

 را ينوردرشت نجيبه مانند آهنربا دست آ اشکهای

 خود کشيد: سوی

 ...«یمن از سر هوس نبوده نجيبه خانم؛ ول عشق»

 :يشودصدايش با بغض نجيبه همزمان م لرزش

 دل شکسته بانو یرو يخواینکنه م ی؟چ ولی»
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 «. یکن سکانداری

 زد و گفت: یلبخند تلخ آينور

 من مدتيه که فروتن رو به حال خودش رها کردم.»

 اين عشق از طرف من بود و پايانش یکننده شروع

 يپروابه اين دختر ب یبا من بود. اون هيچ کشش هم

 ان شدمقرارش دادم. شيط ی. من بر سر دو راهنداشت

 يهاخيل یافتادم تو جلدش. شايد فروتن آرزو و

 ی؛ول يرفت...يکيش من که جونم براش در مباشه

 خبر یکه فروتن زن داره...من از هيچ يدونستمنم من

 دارم، يه یخودم يه باورهاي یو گرنه منم برا نداشتم

 «.که بهش پايبندم اعتقاداتی

 چشم باريک کرد: نجيبه

 فروتن بهت نگفته بود که یچيه...؟! يعن منظورت»

 «داره؟ زن

 زد: یپوزخند آينور

 من عاشق فروتنم. تو چرا يدونستیکه م تو»

 ! دارمیزن ی! انگار بدجور شيش و هشت منگفتی؟

 بيمارستان يه اشاره يه یتو اگه اون روز تو ميگم

 . تو کهيافتادشايد اين همه اتفاق نم يدادی؛م نشانه
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 !«یو بم زندگيم رو داشت زير

 نجيبه با استايل مخصوص خودش،حالت استفهام

 به صورتش داد و گفت: آميزی

 ...«يکنیرفع اتهام م یدار اآلن»

 از ماشين پياده شد و درست مقابلش ايستاد و آينور

 :گفت

 . منيکنهبخوام رفع اتهام کنم؛ قضيه فرق م اينکه»

 فروتن زن داشته،هيچ وقت به خودم يدونستمم اگه

 يه قدم بهش نزديک شم و یحت که يدادمنم اجازه

 چه جور يخوایهم درش نيست؛ اينکه تو م شکی

 «فهمم...؟!  یرو نم یرو راه بنداز بازی

 اخمهايش درهم شد: نجيبه

 یخانم صلبت. دار يبافیم یخودت چ یبرا داری»

 .«يرمم یمن زير آب ميگی

 داشبورد برداشت یرا از رو یآب معدن یبانو بطر

 ينوراهش بين نجيبه و آنفس سر کشيد. نگ يک

 کرد: ينورنگاه آ یو سر آخر با قدردان چرخيد

 نيست که یعزيزم! اصل قضيه مال اين دو ماه نه»

 . فروتن سه سال هست تو رویبهش اعتراف کرد تو
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 «.داره. من خط به خط فروتن رو از حفظم دوست

 با حيرت به چشمان خيس بانو خيره شد. از آينور

 برق زد. پيش خودش فکر که زد، چشمانش حرفی

 وقت پيش عاشقش بوده، و چه یکه فروتن خيل کرد

 غرورش را يتوانستلذتبخشتر از اين م خبری

 يافته بود. یکند. انگار روح تازها ترميم

 زنگ خورد. به طرف کيفش رفت و موبايلش

 به آن کرد. با ديدن یرا برداشت و نگاه موبايلش

 بهرنگ، سريع جواب داد: عکس

 «!يه باز...؟چ الو»

 گفت: یپيچيد که با نگران یالسا در گوش صدای

 تو؟! شنيدم زن فروتن اومده یسلم دختر بد !کجاي»

 ی. حالت خوبه؟ قلچماق ملچماق الزم نداردنبالت

 !«که؟

 گفت: یبا خوشحال آينور

 از اين نميشم عزيزم...حال عروس خانم بهتر»

 ون! ببخش السا نتونستم شاهد بله و برونتچطوره

 «.قول ميدم که جبران کنم ی. ولباشم

 به ذهنش رسيده باشد؛ یکه انگار چيز یمثل کس بعد
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 را باال داد و گفت: ابروهايش

 «يکنه؟دست تو چکار م یاون عوض گوشی»

 ريز ريز خنديد: السا

 ! اين شازده پسر فاميلتونیجانم هنوز لود نشد ای»

 بر یخواسته آدرست رو بگيرم بدم بهش. خداي ازم

 یترسناکه. حاال چرا با گوش یظاهر جذابش خيل خلف

 ديگه. صد بار بهت یديونها یبهم زنگ نزد خودت

 که گوشيت شارژ يگفتزنگ زدم. اگه بهرنگ نم

 .«يزدمکرده، تا صبح بهت زنگ م خالی

 را داد دست یهم در کمال حيرت و بهت گوش بعد

 :بهرنگ

 با یتدير وقته ميام دنبالت. آدرس رو نفرس کجايی؟»

 یفروتن که اين اصل برا یدم خونه يريمم فراز

 «.مثل تو خوب نيست يپروايیب دختر

 چند بار پشت يکرد،عادت، هر وقت که هول م طبق

 .يگزيدو از حرص، لب به دندان م يزدهم پلک م سر

 گستاخترين حالت ممکن گفت: با

 «.اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش من»

 یاز پشت گوش یبهرنگ حتّ  یعصبان ینفسها صدای
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 :يرسيدبه گوش م هم

 !«ی؟کجاي يفرستیاآلن برام نم يعنی»

 دروغ هم بلد نبود بگويد که با عصبانيت گفت:

 .«گورستانيم»

 بهرنگ باال رفت: صدای

 «.درست حرف بزن ميگم»

 «راستش رو ميگم خب»

 کش آمده با خودش زمزمه کرد: یپلکها با

 عجبا! -

 ادم.افت یگير آدم سريش -

 وقتا پيش حقش رو یبه خاطر خاتون نبود،خيل -

 کف دستش. ميذاشتم

 عصبانيت طرف نجيبه چرخيد و گفت: با

 «!آخر تو چيه؟هان حرف»

 ینجيبه سر چرخاند و به قبرستان خيره شد. المپها

 هم تک و ی. گاهيزدندشهر از دور چشمک م روشن

 از کنارشان با سرعت عبور یماشينهاي توک

 پرچم سه رنگ که یدر البل یسيم مليم. نميکردند

 گورستان نصب یسه تاي یهر دو طرف درب آهن در
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 .يآمدکه با کوچکترين وزش باد به اهتزاز در م بود

 کشيد. یآنجا نشست و نفس عميق یسکو روی

 .«يکننلجباز خودشون ضرر م آدمای»

 خنده به سمتش برگشت: آينوربا

 «ديگه؟ یاز لجباز خودت منظور»

 یبه حرف سردش، به چشمان زيبا ياعتناب نجيبه

 زل زد: آينور

 «يپوشی؟اينطور م هميشه»

 «.بايد از شوهرم اجازه بگيرم يدونستمنم ببخشيد»

 حرفش را گرفت و گفت: ادامه

 یبه چيدن صغر یشما هر وقت کم بيارن خيل امثال»

 «.علقه نشون ميدن یکبر و

 وشکل لبخند گرفت و به بان یممتد لبانش کم خط

 به ينورآ ی توجه به نيش و کنايه ّیشد.نجيبه ب خيره

 گفت: آرامی

 داشتم. اون یايه هرسيدن به فروتن نقش یمنم برا»

 یآلمان بوديم،بدجور یکه با هم تو یسال ده

 فوق دکتراش رو تموم یرساله یبودم. وقت وابستهش

 یدنبالش افتادند.دنبال فکر و هوشش برا کرد،خيليها
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 و...چند یهستها یانرژ ینفت و حتّ تحول در صنعت  ُّ 

 هم درست نزديک در دانشگاه ترور شد که بار

 تيرشون به خطا رفت. تا اينکه از خوشبختانه،

 شريف براش نامه پشت نامه اومد که یصنعت دانشگاه

 یهمکار يشونبرگرده ايران تا با تيم تحقيقات بايد

 عذر و يهيچ. فروتن هم عشق وطن بود،بکنه

 شت ايران. به يه ماه نرسيده، همونجابرگ بهونهای

 که براش یمحل کارش ربوده شد. بعد از اتفاقات از

 که پيش اومد،قسم خورد که تا یو درگيرهاي افتاد

 یاه هبانو بهش بر نگرده،دست به خواست سلمتی

 آرامش خاطر خودش، به ی. برايبرهنم علميش

 یآورد تا دستکم بتونه اون فشارها یرو ادبيات

 خودش رو از اين طريق تسکين بده. یو روان روحی

 دکتر روانشناسش هم اين شيوه رو بهترين عامل حتّی

 فروتن یو روان یتسکين و درمان روح برای

 چه يدونمکه واقعا هم تاثير کرد. بعد هم نم ميدانست

 ادبيات شد و یوابسته یافتاد که اهورا، خيل اتفاقاتی

 .يکردل مهر روز مشتاقتر از پيش اون رو دنبا

 یيک یرو کتاب شعر و رمان و نقد يک کتابخونهاش
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 «.کرد پر

 .يشناختفروتن را م یحاال کم و بيش اهورا آينور

 زن داخل ماشين همسرش بود و او هنوز در هرچند

 با يخواستدلش م يبرد؛اماو ترديد به سر م شک

 آخرينبار به یکند و برا یکند،عاشق یدلدار فروتن

 دلش گوش دهد. حرف

 که چشمش به قبر یشد و به طرف بانوي لندب

 بود که از خار و علف هرز پر شده بود. روبرويی

 ینزديکش شد و با مهربان ينورپايين افتاد. آ سرش

 :پرسيد

 «خوبی؟»

 در جوابش فقط يک لبخند تلخ زد. نجيبه با بانو

 که مطمئنا در مزار هم پيچيده بود،گفت: صدايی

 . بايد چمدونت رویبمون يخوایيا هنوز م بريم»

 .«ببندم

 افتاد و گفت: ينوربانو نگاهش به چشمان کنجکاو آ

 «.که برگشتم یوقت یبمونه برا ميخوای»

 به ساعتش نگاه کردو گفت: آينور

 حرفات یيه ساعت هم پا يخوامم یناراحت نش اگه»
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 .«یوقت دار ی. هنوز تا پرواز خيلبشينم

 ه از هر ذر ّیتداع ی؛ول يدانستنم ينورآ شايد

 بانو برايش حکم روز مرگ او را داشت، خاطرات

 يتوانستنم یزمين خورده بود که حتّ  یجور امروز

 مطمئن یکمرش شکسته بود که حتّ  یبشود، جور بلند

 یکه بتواند، دوباره سر پا شود و بتواند اين زندگ نبود

 ادامه بدهد. چشمش مدام به درب اتاقش بود که را

 ببيند. فروتن برايش فقط آخرين بار فروتن را برای

 سايه روشن اتاقش آرام یلنگ دراز بود که رو بابا

 به یکه ديگر اميد يدانست. ميرفتو م مينشست

 که اين عفونت شش هفت يدانستندارد. م زندگی

 جز یدر تمام پاهايش ريشه دوانده و هيچ علج ساله

 از آن قطع یداخل یقطع آن عضو ندارد. تمام دکترها

 نداشت یکه هيچ اميد یبودند و حاال از جايکرده  اميد

 دميده بود. فروتن در تمام اين سالها فقط یاميد ،نور

 دوا و درمان بانو بود که باالخره نوبت به پيگير

 زجر کشيده، رسيده بود. بانوی

 در یصورتش را در بر گرفت. وقت ینگکمر لبخند

 ويلچرش افتاد ، مغزش انگار یاز رو ینااميد کمال
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 دست گرم فروتن يخواستشد. در آن روز فقط م تهی

 . بهيگذاشتويلچرش م یو رو يگرفتش محصار در

 يکرد،فکر نم یجز يک توجه عاطف یچيز ديگر هيچ

 یبرايش مهم نبود که کف سرويس بهداشت حتی

 اوليّن بار یبلند فروتن برا ی. آن روز ، صداافتاده

 رفت. ضربان قلبش آن قدر بلند شد که احساس باال

 که یوقت يزند؛گوشهايش دارد ضربان م یتو ميکرد

 فروتن یفروتن را شنيد. با قدمها یصدا دلواپسی

 او را کنار درب سرويس ديد، شرم و یبود. وقت آشنا

 صورتش را داغ کرد ، با اشتياق منتظر حيا

 با یش بگيرد؛ولحصارکه دست فروتن در  لحظهايست

 در سينهبود، آهش  یپرستارش که زن ميانسال ديدن

 یيک يکردو احساس م يکرد. سرش درد مشکست

 دستهايش گرفته و مدام به آن ضربه یسرش را تو

 یادامه داشت.حتّ  یاين تاوان تا ک يدانست. نمميزند

 خودش را کنترل کند، بغضش شکست و نتوانست

 اولين بار یزندگيش گله کرد، برا یاولين بار تو برای

 رد، آه کشيد. آهزندگيش در پيشگاه خدا گله ک توی

 . مامان منيرش گفته بود که آه مظلوم گيراست.کشيد
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ل َعْلى الغَ عوةَ ْ اد َاتَّق وا  مام فَيَق    ول َّّللاُّ ل َمظل وم فَإنَّها ت َحم 

 .نن َصرنَّك َوَل ْو بَعَد حيٍ لْ  َ یللو َجَ  َیزتاَرك َوتَعَالَى وعَّ تَبَ 

 باسپاس از شما عزيزان

ها ی  ايرانی  و خارجی  در گوگل با سرچ   برای  دانلود بهترين

 کردن

  رمان دانلود

 يا

 رمان  

سايت  وارد)https://romanbook.ir( با کليک روی  آدرس  و

 .شويد
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