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نفس عمیق و کالفه ای می کشد و نگاهش را به رضوانه
می دهد که چشم ریز کرده تا قامت فرد مورد نظرش را در

 تاریکی شب بیابد.
با ضربه ی آرامی به بازوی رضوانه موفق می شود تا

 صدایش را در بیاورد.

- چته تری؟

حرصی از بی خیالی رفیقش، ضربه ای دیگر می زند، این
بار به کمرش.



- تری و کوف)کوفت( پس چرا این شازده نمیاد؟ خسته شدم
 جان تو!

رضوانه بازویش را ماساژ می دهد تا بتواند کمی از دردش
 کم کند.

- جان عمه ی نداشتت... ده دیقه دندون رو جیگر بذار،
میاد االن!

نفس عمیق می کشد و سرش را بر روی فرمان می 
 گذارد.

این دختر قطعا دیوانه شده.
ساعت ده شب شده و در یکی از محله های باالشهر به

 همراه رضوانه منتظر است تا بهرام را خفت کنند.
بهرام، پیشنهاد دوستی به رضوانه داده اما خودش پایبند به

 او نیست.
رضوانه هم این را فهمیده و می خواهد به قول خودش مچ

 بگیرد.

چند دقیقه ی دیگر می گذرد که رضوانه با چشمانی گشاد به
 بهرام اشاره می زند.

 - اون بهرامه؟



هردو چشم ریز می کنند و کمی دقیق تر نگاه می کنند.
 بهرام در کنار دختری لوند راه می رود و می خندد.

خون جلوی چشمان رضوانه را می گیرد. به ناگهان در
 اتومبیل را باز می کند و بیرون می جهد.

ترکان چشمانش گشاد می شوند، عجب سرعت عملی! دست
 رضوانه را به اسارت دستش می کشد.

- رضوان بیخیال شو جان من! این بچه از اولش معلوم بود
که تیکه ی تو نیست!

- چی چی و تیکه ی تو نیست؟ من باید حق این بشر رو
 بذارم کف دستش متیکه ی...

 هٔادام حرفش توسط دست َترکان خفه می شود.
محکم دستش را کنار می زند و به ناگهان مقابل بهرام و

دوست دخترش ظاهر می شود.
دخترک چندش، ترسیده خود را به پشت بهرام می کشاند و

 جیغ پر ترسی می کشد.
بهرام با هراس به رضوانه نگاه می کند. نکند که چیزی به

زبان بیاورد و نقشه هایش نقشه بر آب شوند.

رضوانه چشم که تنگ می کند، لرزه به جان ترکان می
افتد. خدا بخیر کند.

 - سالم آقای افخمی!



 بهرام سعی می کند تا به خود مسلط شود.

 - سالم، بفرمایین؟

رضوانه چینی به بینی اش می دهد و از روی شانه ی بهرام
دخترک را، ترسناک نگاه می کند.

 - آشناتونن؟

رضوانه سر جای خود بر می گردد و زیرلب می گوید.
 - این اولیش، کیش!

بهرام به ناچار لب باز می کند و دختر را معرفی می کند.

- ملیسا جان، خواهرمه!

چشمان دختر گرد می شود و از پشت بهرام بیرون می
 آید.

- چی داری میگی میالد؟

این بار نوبت رضوانه و ترکان است تا چشمانشان گرد
 شود. میالد کیست؟

بهرام ناالن به ملیسا نگاه می کند.

- ملیسا جان، بعدًا باهم صحبت می کنیم!



رضوانه طاقت نمی آورد و محکم و با مشت به سینه ی
 بهرام می کوبد.

- راهمون تا اینجا بود بهرام! بعد این دور من و تلفن و
 پیامم رو خط بکش! لعنت بهت!

 ملیسا با صدای نکره ای به حرف می آید.

 - میالد این دختر چی میگه؟ یه حرفی بزن خب!

رضوانه با نفرت نگاهش را از بهرام می گیرد و به ملیسا
 می دهد.

- منو ببین دختر، هیچ وقت از کسی که دروغ میگه نپرس
چرا؟ چون دوباره سعی می کنه با دروغ دیگه ماسمالی

کنه! زیاد نمیکشه، تاریخ مصرفت کم مونده! شانس بیاری
و نتونسته باشه ازت سوء استفاده کنه! بحمداهلل من زود

 فهمیدم و االن سالمم!

بعد هم ُتف بر صورت بهرام پرتاب می کند و راه ماشین
را پیش می گیرد. اشکی از کنار حدقه ی چشمانش بر روی

گونه اش لیز می خورد و با درد لب می زند.

- و مات!



ترکان با تأسف سری تکان می دهد و پشت سر رضوانه
 راه می افتد.

پشت فرمان می نشیند و استارت می زند.
از کوچه خارج می شوند و بهرامی را که با ملیسا گالویز

شده را نمی بینند.
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ترکان با تأسف به رضوانه نگاه می کند و به راست می
 پیچد.

 صدای پر حرص رضوانه به گوشش می رسد.

- عه عه! پسره بی خاصیت! بر گشته میگه خواهرمه! نچ
نچ!

 ترکان خنده اش می گیرد. این دختر نظیر ندارد.
- خب حاال خون خودتو کثیف نکن. بشین دعا دعا کن

 رفیقت االن زیر چرخ ثقی َنمونه!

 رضوانه با القیدی شانه باال می اندازد.

 - بره بمیره زنیکه ی .. ال اله اال اهلل!

 ترکان سری تکان می دهد.



- ینی یه حرف درست تو عمرت زده باشی رضوان، همین
 یه دونه س!

دهن کجی رضوانه از چشمانش دور نمی ماند. ماشین را
 در تاریکی پارک می کند و هر دو باهم پیاده می شوند.

 دزدگیر را می فشارد و در ها قفل می شوند.
پاورچین پاورچین به طرف مغازه می روند که نور سبز
رنگی که بر روی زمین نقش انداخته نفس را در سینه ی

 ترکان و رضوانه حبس می کند.

 - تری ینی گوه بزنن تو این شانس گندمون!

 ترکان ناالن به حرف می آید.

 - المذهب معلوم نیست خواب و خوراک داره یانه!

 به طرف رضوانه می چرخد و پچ می زند.
- تو بمون من برم. سالم اومدم که هیچ، سالم نیومدم به

 مامانم بگو ترکانت رو این عجوزه خورد.

 رضوانه می خندد و ضربه ای به پشت سرش می کوبد.

 - خدا خفت نکنه، برو بیا منتظرتم.



 ترکان »بسم اهلل« گویان از رضوانه فاصله می گیرد.
در آژانس را باز می کند و کسی را نمی یابد. سوئیچ ماشین
را بی صدا بر روی میز می گذارد و با دیدن کلید در آژانس

 افکار شیطانی اش رخ نمایان می کنند.
کلید را چنگ می زند و به سرعت از آژانس بیرون می

 زند.
لحظه ای از خشم خانم ثقفی نمی ترسد که به سرعت از در

آژانس خارج می شود و رضوانه را صدا می زند. دسته
کلید را نشانش می دهد.

 - رضوان پایه ای؟

برق چشمان رضوان گویای موافقتش است. با همکاری
یکدیگر و گفتن »سه،دو،یک، حاال!« ی ترکان کرکره ی

 در پایین می آید و ثقفی بیچاره در آنجا حبس می ماند.
 صدای نکره ی ثقفی بلند می شود.

- های، های بیاید در رو باز کنید... نامروتا من موندم
 اینجا! آی کمک... کمک!

هردو با خباثت می خندند و رضوانه آرام لب می زند.

 - بزن قدش!



دستانشان را بهم می کوبند و بعد از دو دقیقه که به التماس
 های ثقفی می گذرد، ترکان صدایش را به نگرانی می زند.

 - خانم ثقفی؟ اتفاقی افتاده؟

ثقفی برای اولین بار دلش می خواهد سر تا پای ترکان را
طال بگیرد. در حالی که در روز های عادی دنبال یک

 بهانه برای اخراج او می گردد.

- های َتَرک .. اینجایی؟ بیا، بیا ببین کدوم از خدا بی خبری
این بال رو سره من آورده.

ترکان با حرص دندان بر هم می سابد و می خواهد یک
 تیکه بارش کند که رضوان جلوی دهانش را می گیرد.

 - َتَرک؟ رفتی؟ باز کن این در رو!

ترکان با غیظ لب می زند.

- باید زنگ بزنم آتش نشانی معلوم نیست کی این طوری
چار قفله کرده... هر کی بوده دل ُپری داشته!

رضوان لبخندش را قورت می دهد و صدای بیچاره ی ثقفی
 بلند می شود.



- نه! نه، یه َوخ زنگ نزنی! حاال مردم فک می کنن چه
 خبر شده!

 - نمیشه که خانم سقف!

 چشمان رضوانه گشاد می شود و بر روی لپش می کوبد.

- ترکان، ببند اون گاراژ رو! دختر دیوانه شدی مگه؟

ترکان سری باال پرت می کند و در آخر بعد از نیم ساعت
معطل کردن ثقفی، در را به طور کامال نامشهود باز

می کنند.
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ثقفی با چشم غره و جان کندن، تشکر می کند و ترکان بی
مالحظه و سرکش برای تالفی لطفی که به ثقفی کرده از او

 ماشین آژانس را برای سه هفته زیر پایش می گیرد.
ثقفی با نارضایتی و حالتی که انگار کودکش را از جانش

 جدا می کنند، قبول می کند.

ترکان و رضوانه از آنجا دور می شوند و رضوانه با خنده
 بر شانه ی ترکان می کوبد.



 هٔ- دختر جلب! رسمًا باج گرفتی از بیچاره!

ترکان شانه ای باال می اندازد و در فکر فرو می رود. فردا
باید برود مالقات و حاال برای سه هفته نگران رفت وآمدش

 نیست.

- مجبور بودم رضوان. فردا وقت مالقات با بابا و تیام
 دارم. نخواستم یه وقت دیر برسم.

 رضوانه کیفش را بر روی دوشش می اندازد.

 - ترکان مطمئنی از کاری که می خوای بکنی؟

 ترکان شانه ای باال می اندازد.

- تنها راه حل همینه! تو این جامعه برا یه دختر تنها، گرگ
ها دندون تیز کردن و تنها راه حلم اینه یا منم گرگ بشم یا

 با یه شیر بگردم! این بهترین گزینس.

رضوانه سری تکان می دهد که با صدای گوشی ترکان
 حرف در دهانش می ماند.

- وای رضوان بدبخت شدم. مامانه! بدو!



هردو می دوند تا اینکه به سر کوچه ی خانه ی رضوانه
 می رسند.

ترکان اشاره می زند .
 - برو رضوان. فردا صبح میام دنبالت!

هردو خداحافظی می کنند و ترکان تا رسیدن به خانه اشان
 می دود.

سه کوچه بین خانه ی رضوان و خانه ی اجاره ی خودشان
فاصله است و او محبور به دویدن است.

به در خانه اشان که می رسد به تندی در را باز می کند که
 باز هم صدای هق هق های آرام نورا به گوشش می رسد.

امان از دست ملکه! لحظه ای این دختر را راحت نمی
 گذارد.

وارد راه رو می شود که صدای ملکه به گوشش می
 خورد.

- چته؟ برا چی گریه می کنی؟ االن ترکان بیاد و این حالت
و ببینه گیر سه پیچ میده که این ننه مرده رو چرا اذیت می

 کنی .. دیگه خبر نداره تو چه موذماری هستی!

 صدای نورا بلند می شود.

 - ملکه خانم بس کنید .. به خدا جونم رو به لبم رسوندید ..



ترکان بی طاقت و پر اخم وارد خانه می شود. صدای
سالمش، بوی بهشت برای نوراست و طعم وحشتی کوتاه

 در دل ملکه!

 - چه خبره باز مامان؟ چی کاره این دختر داری؟

ملکه رو بر می گرداند و مشغول دوختن ملیله بر روی
  می شود. لباس عروس دختر همسایه

- هواداری کردی که تهش شده این! هیچی بازم خبر رسید
 اجاقش روشن نمیشه!

نورا طاقت نمی آورد و با صورتی گریان وارد اتاقی می
 شود که به لطف ترکان به او داده شده.

 ترکان با حرص لب می زند .

 - اوف مامان از دست شما! چی از جونش می خوای؟

ملکه خود را کمی به طرف در اتاق نورا خم می کند و
 ابروهایش را باال می دهد.

 - نوه می خوام بچه! نوه!



ترکان شال فیروزه ای اش را از سرش می کند و بر روی
 پشتی می اندازد.

مشغول باز کردن دگمه های مانتو اش می شود و با غیظ و
 با صدایی آرام لب می زند.

- مادره من، اجاق خاموش و روشن ماله اون قدیما بود نه
االن که دوا و درمون پیدا شده . بعدم محرک باید باشه که

اوجاق روشن بشه یانه؟ بس کن، انقدر به این دختر گیر
نده! تیامت بیاد و ببینه این دختر رو به این حال انداختی

 نمی بخشدت آ ، از من گفتن!

 ملکه لبش را می گزد و بر روی پای ترکان می کوبد.
- دختره ی چشم سفید، این چه وضعه حرف زدنه؟ حیا رو

 قورت دادی آبرو هم قی کردی دیگه!

ترکان شلیلی را از داخل ظرف میوه بر می دارد و به
 دندان می کشد.

- حیا برا وقتیه که مادر من، گیر الکی به بنی بشر نده! بد
کرده این دختر ده ساله نشسته به پای پسرت؟ خدایی کدوم
زنی قبول می کنه؟ اونم با اون وضعیت بیان و شوهرش

 رو ببرن؟

ملکه غم چشمانش را فرا می گیرد.
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ترکان راست می گوید. نورا گرچه نمی تواند باردار شود
 دختر شیر پاک خورده و وفا دار اما الحق واالنصاف

 است.

ترکان سری از روی نگرانی برای ملکه تکان می دهد و
 تور سفید را به دست می گیرد.

- این طاهره جنس درست نمیده بهت ملکه سلطان! حواست
هست؟ یا فقط دلت شاده برا اینکه این دختره فلک زده رو

 حرص بدی؟

ملکه در فکر فرو رفته و بی حواس »باشه بچه« ای لب
 می زند.

ترکان شال و مانتو به دست دم اتاق نورا می ایستد. تقه ای
به در می زند و قایم کردن عکس تیام به دست نورا را نمی

 بیند.

 - بیا داخل ترکان جان!

ترکان در را باز می کند و سرش را داخل می آورد. با
 مزاح اشاره ای به صورت نورا می زند.



- دختر تو هنوز عادت نکردی؟ ماشینم بود تا االن آب بندی
شده بود .. مامان َمِل8ِک دیگه، کاریش نمیشه کرد. تو به دل

 نگیر!

نورا لبخند بی جانی می زند و برگه ای را از زیر بالشتش
 بیرون می آورد.

 ترکان وارد اتاق می شود و در را می بندد.

 - اون چیه؟
نورا نامه را باز می کند و به طرف ترکان می گیرد.

 امروز از طرف تیام به دستش رسیده بود!

 - تیام فرستاده!

ترکان نامه را باز می کند و عالمت قوه ی قضائیه برایش
 دهن کجی می کند.

 مضمون نامه چشمانش را گشاد می کند.

- ینی ..

- ینی اینکه تیام طالقم میده!. عدم سازش!

 چشمان ترکان چیزی را که می بینند باور ندارند ..
 تیام همچین کاری نمی کند! حتما چیزی شده است!



-  تیام غلط کرده. فردا میرم زندون ببینم چه چیزیه نوشته
 تو این نامه! توام بگیر بخواب فردا هزار تا کار داری!

نورا باشه ای می گوید و دراز می کشد. ترکان نامه به
دست از اتاق بیرون می آید و االن می فهمد ملکه برای چه

نورا را به توپ بسته بود ..

نفس کالفه ای می کشد و به طرف آشپزخانه ی کوچکشان
 حرکت می کند.

برای زمستان باید به آقای عبدی بگوید که سقفش آب می
 دهد و نیاز به تعمیر دارد.

در یخچال را باز می کند و لوبیا پلو را بیرون می آورد. ته
استکان آب جوش درون قابلمه سر ریز می کند و بر روی

 گاز قرار می دهد.
ملکه وارد آشپزخانه می شود و عینک دور قاب مشکی اش

را از چشم هایش بر می دارد.

- ترکان؟

 ترکان به طرف ملکه بر می گردد و لبخندی می زند.
 - جان ترکان؟

 ملکه بر روی صندلی جا خوش می کند.

 - فردا میری مالقات؟



ترکان محتویات داخل قابلمه را بهم می زند و سری تکان
 می دهد.

 - آره، دلت می خواد بیای؟

 ملکه اخم می کند و زبانش باز هم تند می شود.

 - بیام چی بگم؟

 ترکان شانه ای باال می اندازد.

 - چه میدونم، گفتم شاید دلتنگ شدی ..

 ملکه به میان حرفش می آید.
 - بیخود، دل چیه که تنگ و گشادم بشه!

 ترکان آرام می خندد. مادرش در دنیا َانباز ندارد.
زبان تندش، باعث تلخی رفتارش شده. دل و دینش در

گروی حاج ترخانش مانده که حرف از نداشتن دلتنگی می
 زند.

با شیطنت سمت ملکه خم می شود و دست راستش را زیر
 چانه اش می زند.



- مسیج گرفته شد حاجیه خانم! حاجیت فردا برات نامه می
 فرسته.

ملکه چشم غره ای می رود و ترکان می خندد. ترکان
خوب می داند که مادرش برعکس زبان تندش دلتنگ پدر و

 برادرش شده ..
خبر از رفتن ترکان می گیرد تا بگوید، به ترخان بگو که
 من هنوز هم اینجا ایستاده ام و عاشقانه منتظرت مانده ام.

ترکان لوبیا پلو را درون بشقاب می کشد و رو به روی
 ملکه بر روی زمین می نشیند.
 قاشقی از لوبیا پلو می خورد.

 ملکه نفسی میگیرد و نگاه خیره ی ترکان می کند.
 - ترکان؟

 نگاه ترکان باال می آید.
 - جون دِل ترکان؟

 شرمندگی ملکه در گلو باال و پایین می شود.
  - برنجمون ته کیسه مونده! گوشت و مرغمونم تموم شده!

 گلوی ترکان گرفته می شود اما به روی خودش نمی آورد.

- فدای سرت، فردا از اصغر آقا یه کیسه بگیر، بگو ترکان
میاد حساب می کنه! مرغ و گوشتم خودم برگشتنی می خرم

این امجد گرون میده!



 ملکه سرش را پایین می اندازد و باشه ای لب می زند.
تا تمام شدن غذای ترکان هردو سکوت می کنند ..

سر آخر شب بخیری می گویند و ترکان وارد اتاقش می
 شود.

 تشکی پهن می کند و خود را بر روی آن پرت می کند.
موهای مشکی اش را از بند بافت رها می کند و ابشار

موهایش سر ریز می شود. شانه می زند و بعد دراز می
 کشد.

آنقدر به زندگی و سیلی هایش می اندیشد که نمی داند کی
 خوابش می برد ..

تنها چیزی که می داند این است که، تا روزگار خوش
همچنان باید بدود. ده سال است که می دود اما نمی رسد! ..

٭٭٭٭٭٭8
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 - حاجی خوب الغر کردیا!

حاج ترخان می خندد و بوسه ای به موهای دخترش می
 زند.

 - ها بابا، رژیم غصه گرفتم!



ترکان قلبش فشرده می شود اما خودش را به همان کوچه
 ی معروف می زند و شیطنت می کند.

- غصه نخور حاجی، پسته بخور برات آوردم دادم به
 مسئوال بهت برسونن.

حاج ترخان لبخندی می زند و دستان ترکان را به دست می
 گیرد.

- خوبی بابا؟ ملک خوبه؟ عروسم چه طوره؟

ترکان سر تکان می دهد و خم می شود و بوسه ای به گونه
 ی پدر قهرمانش می زند.

- حاجیه خانومتم خوبه، یکم ناز داره و از سری پیش که
بحثتون شده یکمی دل چرکی شده ازتون! ولی دلتنگ که

بشه حاجی و بحثشم می خواد! نورا هم خوبه با مامان سر و
کله می زنه!

حاج ترخان لبخند می زند تا درد شرمندگی اش را تسکین
دهد. از زمانی که به همراه تیام زندان افتاد، ده سالی می

گذرد و ترکان با سن شانزده سالگی بار زندگی را به دوش
 گرفت و به جای حاجی، ترکان سر کار رفت ..



 - خودت خوبی بابا؟

ترکان سری تکان می دهد و به یکباره خود را به آغوش
 قهرمانش پرت می کند.

 بوی تن پدر را به مشام می کشد و لب جنباند.

- بابا من وقتی خوب میشم که شما و تیام کنارم باشین! دلم
 برای لبخندای از ته دلت تنگ شده!

لبخندی از ته دلش می زند و شانه ی پدرش را نوازش می
 کند و با انرژی به حرف می آید.

 - به قول حاجیمون، این روزا هم تموم میشه!

حاجی، ترکان را محکم به خود می فشارد و موهای سیاه
 رنگ دخترکش را نوازش می کند.

 - تموم میشه دختر حاجی! قول میدم!

ترکان با خباثت از حاجی فاصله می گیرد و شیطنت بار
 لب می زند.

 - حاجی قولت ده ساله تأخیر داره ..

 بعد هم با قهقه می خندد و پدر قهرمانش را می بوسد.



نگهبان در اتاق تاریک را که فقط با یک المپ روشن است
باز می کند و با گفتن »وقتتون تمومه« لذت دیدار را از

 ترکان و حاجی سلب می کند.
حاجی از جا بلند می شود و تسبیحی از گردنش بیرون می

 آورد.

 - ترکان بابا، وقت تموم شد ..

تسبیح را به سمت ترکان می گیرد و نگاه خیره ی چشمان
 دخترکش می کند .

- این و بده به َمل8َِکم! سالم منم به رضوانه برسون و بگو
سرت سالمت دخترم! نورا رو هم بگو مدارا کن با ملک،

یه کم بدخلقه ولی ته دلش چیزی نیست!

ترکان بغضش را فرو می دهد و سری تکان می دهد. باز
هم پدرش را می بوسد و حاجی چادر روی سرشانه ی
ترکان را باال می کشد و بر روی سرش قرار می دهد.
 پیشانی ترکان را عمیق می بوسد و خداحافظی می کند.

پنج دقیقه بعد از رفتن حاجی، در باز هم گشوده می شود و
 تیام وارد می شود.

 ترکان به طرفش پرواز می کند و محکم بغلش می کند.



عجیب است اما تیام بوی خوش مادر و همسرش را از
 ترکان می گیرد.

 - آخ، چقدر دلم تنگته دختر!

 این را زیرلب می گوید ..
ترکان می فهمد که منظور تیام، نورا است و دلتنگ اوست!

 اما چیزی به زبان نمی آورد و از او فاصله می گیرد.

 - چه طوری دالور بابا؟

تیام می خندد و بینی ترکان را میان دو انگشتش می گیرد و
 می کشد.

- بشین بچه، دالوری برا جوون پهلووناست نه ما که زخم
 خورده ایم.

 ترکان چشمانش را لوچ می کند و در حدقه می چرخاند.

 - بازم فیلم مهدی سلطانی دیدی؟

تیام به طرف صندلی حرکت می کند و بر روی آن می
 نشیند.

- فیلم مهدی سلطانی کجا بود آخه دختر! گفتم همچی، قوپی
 زندان بیام برات!



ترکان لبخند زنان کنار برادرش می نشیند و به خودش که
 در قالب مرد در آمده نگاه می کند.

ترکان و تیام مثل سیبی هستند که از وسط به دو نصف شده
و تنها تفاوتشان از لحاظ ظاهری در ُجسه و جنسیتشان است

و در باطن خیلی از اخالقیاتشان متفاوت است و با هم
 مقایرت دارد.

 - قوپی زندانم جدید مد شده؟

تیام سر تکان می دهد و ترکان از کیفش نامه را بیرون می
 آورد.

 بر روی دست تیام می گذارد و به آن اشاره می کند.

 - این چیه؟

تیام نامه را باز نکرده می داند منظور ترکان چیست. شانه
 ای باال می اندازد و به ظاهر بی خیال لب می گشاید.

 - واقعیت!

 ترکان دهن کجی می کند.

- نه بابا! من فکردم خیاله! منظورم اینه برای چی این نامه
رو برای نورا فرستادی؟!



 تیام سرش را پایین می اندازد و نامه را باز می کند.
- نورا برای من حیفه! ده سال از عمرش رو به پای من

گذاشت، االن نمی تونم باعث خوشبختیش بشم! این طوری
 حداقل می تونه بره دنبال زندگیش!

 ترکان خم می شود و خیره ی تیام می شود.
- فک نمی کنی دیر به این فکرا افتادی؟ خوشبختی نورا با

توعه داداش! زندگیش تویی! همه ی اینایی که میگی با تو و
برای توعه! نورا وقتی این نامه رو دیده و خونده، من می
فهمم کمرش چه طور خم شده! داداش تیا تو با کارت قلب
 نورا رو شکستی تا اینکه بهش بفهمونی مثال، به فکرشی!

 تیام چشم می بندد و نورا در مقابل چشمانش نقش می بندد!
 چیزی نمی تواند بگوید، بحث را عوض می کند.

 - مامان خوبه؟
- آره خوبه، از صبح تا شب با همسایه ها و مشتری ها سر

 و کله می زنه!
تیام »آهان« ی می گوید و ترکان، با خبر از دل تیام از

نورا هم حرف می زند.
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- نورا هم مدرکش رو گرفته و مترجمی می کنه .. زندگی
سخت می گذره برامون بدون شما ولی حداقلش اینه که رو

 رواله!



تیام سری تکان می دهد و بر روی سر ترکان بوسه ای می
 زند.

- شرمندم آبجی! ده ساله به جای زندگی راحت، در به در
دنبال پول و کار افتادی! جبران8..

ترکان آرام و با طمانینه سرش را به شانه ی تیام تکیه می
 دهد.

- داداش تیا؟ بازم شروع کردی؟ به خدا قسم همین که شما
حالتون خوب باشه برای من زندگیه راحته با تموم

سختیاش! نزن این حرفا رو داداشی!

وقت مالقات تمام می شود. تیام تشکری می کند و از ترکان
می خواهد به نورا بگوید که ماه بعد او هم به مالقاتش به

 همراه ملکه بیاید.

ترکان موافقت می کند و تیام می رود. وسایلش را بر می
دارد و از در زندان بیرون می آید . چادر را از سرش می

 کشد و کارت ملی اش را درون کیفش می اندازد.
رضوانه کالفه از گرما و معطلی بوق می زند و ترکان تند

تند می دود تا به ماشین برسد..



در سمت شاگرد را باز می کند و می نشیند. رضوانه
حرصی نگاهش می کند که ترکان با لبخند جوابش را می

 دهد.

- تری اون طوری می خندی آ، دلم می خواد بگیرم
 بندازمت وسط جاده!

 خنده ی ترکان تشدید می شود و ادامه می دهد.
- تو که میدونی بابا و تیام چقدر برام عزیزن. از هر لحظه

 بودنشون باید لذت ببرم!

رضوانه به راست می پیچد و به شال روی سر تکان اشاره
 می زند.

 - حاجی این رنگ و دید گیر نداد؟

- حاجیت انقدر غم و غصه داره که حواس برا شال براش
نمی مونه. راستی بهت سالم رسوند.

- سالمت باشه انشاءاهلل!

ترکان تشکری می کند و سرش را در کیفش فرو می کند تا
برگه ای را بیرون بیاورد که رضوانه با بهت صدایش می

 زند و محکم بر روی ترمز می کوبد.



ترکان به جلو پرتاب می شود و سرش محکم با شیشه بر
خورد می کند ..
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با سر گیجه و دردی فجیع سرش را بلند می کند و حرصی
 به حرف می آید.

 - خدا بگم چه کارت نکنه رضوان! .. آخ سرم!

صدای بوق از هر طرف به گوش می رسد و رضوانه بهت
 زده خیره ی قسمتی از پیاده رو شده است.

 ترکان صدایش می زند.

 - رضوان؟ چی شدی دختر؟ چرا یه دفعه ترمز کردی؟

 رضوانه با بهت لب می زند.

- ریحانه!

مردی از ماشین پیاده می شود و به طرف شیشه ی سمت
 رضوانه می رود.



محکم به شیشه می کوبد که ترکان و رضوانه به یکباره می
 پرند.

نگاه مسخ رضوانه به طرف مرد می چرخد که در حال
 ناسزا گویی است و اشاره می زند حرکت کند ..

 دستی را رضوانه زود خود را جمع و جور می کند و
پایین می دهد.

ماشین را به کنار خیابان هدایت می کند و خیره به همان
 سمتی که ریحانه را دیده بود می شود.

 ترکان سرش را ماساژ می دهد و لب باز می کند.

  - رضوان، ریحانه رو دیدی؟ کو؟
رضوانه به سمتی اشاره می کند و ترکان رد دستش را می

 گیرد و به دختری الغر اندام و آفتاب سوخته می رسد.
سنش از بیست بیشتر نمی زند، اما چروک های روی

 صورتش نشان از سن باالی دختر می دهد.
 ترکان زیر لب به حرف می آید.

- رضوان، نمی خوای ببینیش؟ برو باهاش حرف بزن!

رضوانه بی حرف دستگیره ی در ماشین را می گیرد و
پیاده می شود. دستش به سمت گردنبندش می رود و آن را

 لمس می کند.
نفس کالفه ی ترکان از سوراخ های بینی اش بیرون می

 جهد و او هم از ماشین پیاده می شود.



»اوس کریم، الاقل االن وقتش نبود قربون قد و باالت
 آخه ... این بچه تحمل این جور صحنه ها رو نداره!«

به طرف رضوانه می رود و دست بر روی شانه اش می
گذارد. آفتاب بر فرق سرشان8 می تابد و عرق از سر و

 رویشان شرشر8 می ریزد.

رضوانه با سستی به طرف ریحانه حرکت می کند که
 ماشینی مدل باال جلوی پای ریحانه ترمز می کند ..

از سر و شکل ماشین معلوم است که برای چه جلوی پای
ریحانه ترمز کرده! ریحانه چند بار با ادا و اطوار های
طناز عقب و جلو می رود و سپس با خنده های دلبرانه

 سوار ماشین می شود.

رضوان بهت زده ناله می زند .
- ریحان ... آبجی!

ماشین با نیش گازی به حرکت در می آید و ریحانه می
 رود. بدون اینکه چشمان خواهری منتظر را ببیند!

ترکان متأسف می شود و رضوانه را به سمت شاگر
 راهنمایی می کند.

پشت فرمان می نشیند و به طرف خانه می راند.

 - رضوانه صبح اومدنی مامان گفت نهار بیای خونمون.



رضوانه باشه ای می گوید غرق در فکر می شود. ریحانه
با آن مرد چه کار داشت؟ مگر او به کانادا نرفته بود؟ پس

آنجا چه می کرد؟ شش سال پیش رفت و تنها یکبار به
 دیدنشان آمد.

ترکان کمی جلوتر از قصابی نگه می دارد و با برداشتن
 کیفش از ماشین پیاده می شود.

 وارد مغازه می شود و به صاحب مغازه سالمی می دهد.

 - سالم آقا، گوشتاتون تازه س؟

مرد دستی به سیبیل هایش می کشد که ترکان دلش زیر و
 رو می شود از بوی بدی که در مغازه پیچیده.

- سالم خانم، بله همین یک ساعت پیش از کشتدارگاه
 رسیدن. از کدوم می خواین بدم؟ گاوی؟ گوسفندی؟

ترکان نگاهی به کیفش می اندازد و جیره ی ماهیانه اش که
تا ده روز دیگه برایش باقی مانده کال دویست هزار تومان

است.
مقداری گوشت و مرغ می خرد و به طرف خانه می راند.
جلوی در ترمز می کند و به رضوانه می گوید خرید ها را
داخل ببرد تا کیسه برنج را هم بخرد و بیاید. مطمئنن ملکه

 با گردن دردی که دارد نمی تواند بخرد و به خانه ببرد.



وارد مغازه می شود و سجاد پسر ته تغاری احمد آقا را می
 بیند. دستی به شانه اش می کوبد و حال و احوال می کند.

 - احوال آقا سجاد؟ احمد آقا نیست؟

سجاد سرش را به نشانه ی احترام پایین می اندازد و به
 حرف می آید.

 - آبجی دریا رفته بازار، کار مهمی داری؟

 ترکان کیفش را جا به جا می کند.

- آره اومدم یه کیسه برنج ببرم. حاال که بابات نیست ..

هنوز ادامه ی حرفش را نگفته احمد آقا وارد می شود و با
 همان عبوس بودن همیشگی اش به حرف می آید.

 - چی می خوای ُدخار؟
 ترکان سری تکان می دهد.

- سالم احمد آقا، ممنون منم خوبم شما چه طورین؟ راضیه
 خانم خوبن؟

احمد کارتن را از روی وانت جلوی مغازه بر روی زمین
می گذارد و تشری به سجاد می زند تا به او کمک کند و

 رو به ترکان حرف می زند.

 - بگو چی می خوای دخار؟



ترکان به کیسه ی برنج اشاره می زند.

 - یه کیسه برنج می خوام ... مامان که نبرده؟

احمد برای اینکه کیسه های برنجش را زودتر بفروشد و
بار تازه ی هفته ی بعد را از دست ندهد، با خباثتی درونی

»نه نبرده مادرت« را لب می زند. سجادکه اول صبح
مغازه نبود، ترکان هم مطمئنن خبر ندارد که از او می

 پرسد مادرش آمده خریده یا نه!
ترکان سری تکان می دهد و از احمد آقا می خواهد تا کیسه
ای برنج بدهد. احمد با شادی زیر پوستی به سجاد می گوید

 تا کیسه ی برنج را به همراه ترکان به خانه ی آنها ببرد.
ترکان مشکوک می شود اما چیزی نمی گوید، نصف هزینه
ی برنج را می دهد و قول می دهد اول برج بقیه اش را هم

بیاورد.

)دخار: به معنی دختر(
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با شوخی و خنده به همراهی سجاد به خانه می رسد و
زنگ در را می زند. صدای در حیاط به گوشش می رسد و

 بعد هم صدای قدم های آرام نورا.



در باز می شود و ترکان از سجاد می خواهد کیسه را ول
 کند تا خودش به داخل خانه ببرد.

 سجاد سرش را خم می کند.

- باشه آبجی، شما جون بخواه!

ترکان لبخندی می زند و نورا چادرش را محکم تر در
مشت می فشارد تا باز نشود.

سجاد قصد رفتن می کند که ترکان از او می خواهد چند
 لحظه ای صبر کند.

وارد حیاط می شود و از روی درختان حیاط دو سه عدد
 شلیل و گالبی می َکند و به دست سجاد می دهد.

 - دستت دردنکنه آقا سجاد. بیا اینم برای تشکر!

سجاد خجالت زده تشکری می کند و با برق خاصی به میوه
ها نگاه می کند و می رود. ترکان کیسه برنج را بر می

دارد و وارد خیاط می شود. صدای خنده ی ملکه و
 رضوانه چشمانش را گشاد می کند.

نورا به حالت ترکان می خندد و به کیسه برنج اشاره می
 زند.

 - ترکان این و برای چی خریدی؟

 ترکان متعجب به حرف می آید.



 - دیشب مامان گفت برنج نداریم دیگه.

نورا چادر را به دور کمرش می گیرد و موهای
 بازیگوشش را به پشت گوشش می دهد.

 - آخه صبح مامانم خرید آورد.

ملکه و رضوانه به حیاط می آیند. ملکه باز هم با زبان
 تندش به حرف می آید.

- ترکان چرا پول هدر میدی؟ من صبح خودم از احمد آقا
 خریدم! برا چی دوباره خریدی؟

ترکان قیافه ی خبیث گون احمدآقا را به یاد می آورد. ناگهان
 ُگر می گیرد. ای احمد ناکس!

با هجوم به کیسه ی برنج دست می اندازد و برش می
 دارد.

به طرف در می رود و رضوانه به تندی دمپایی های جلوی
 در را می پوشد.

- نورا بدبخت شدیم، باز وحشی شد ترکان ... خاله بدو که
 خون راه می ندازه االن.



ترکان با صورتی کبود شده از نامردی احمد به قدم هایش
سرعت8 می دهد و ملکه برای اولین بار به دست نورا چنگ

 می زند.

 - برو ... برو دنبالش یه وقت بالیی سرش نیاد!
 نورا سری تکان می دهد و پشت سر رضوانه می دود.
ترکان به سر کوچه می رسد و با دیدن احمد که در حال

تعریف خاطره به مردان محلشان است خون، خونش را می
خورد. اولین بارش نیست که چنین بالیی سر محلیان و

 ترکان می آورد.
ترکان به طرف احمد آقا حرکت می کند و کیسه را محکم

 بر روی زمین می کوبد.
کیسه ی برنج پاره می شود و بر روی زمین پخش می

 شود.
 ترکان کمی صدایش را باال می برد.

- حاج احمد؟ من ازت پرسیدم حاج خانم اومده برنج برده
یانه، گفتی نه نبرده! ... حاال رسیدم خونه می بینم که کیسه

 رو فروختی! چرا دروغ میگی حاجی؟

احمد برای اینکه دست پیش بگیرد تا پس نیافتد صدایش را
 باال تر می برد.

 - حاال مگه چی شده دختر؟



ترکان عصبی تر به حرف می آید که رضوانه و نورا به او
 می رسند.

- حاج احمد به اون خونه ی خدایی که رفتی خجالت بکش!
اولین بارت نیست که این کارا رو می کنی. ولی چون

چیزی نگفتیم فکر کردی نمی فهمیم. می فهمیم حاجی، ولی
به روت نمی آریم. منی که یک ماه میدٔوم تا ته ماه چندرغاز
برام بمونه با این کارت هیچی ته کیفم نمی مونه! این سری
خودم آوردم، ولی سری بعد زنگ می زنم تعزیرات بیاد بند

 و بساطت رو جمع کنه!

بعد هم لگدی به کیسه برنج می زند و دستانش را از دستان
 نورا و رضوانه بیرون می کشد.

متنفر است از اینکه کسی سرش را شیره بمالد و بعد هم به
ریشش بخندد. عصبی شالش را درست می کند و به طرف

 خانه پا تند می کند.
بقیه ی اهالی محل هم یا اعتراض می کردند یا ترکان را

 مقصر می دانستند.
 پوزخندی می زند و وارد خانه می شود ..

 حاال باید جواب خودسری اش را به ملکه هم پس بدهد ..

٭٭٭٭٭٭8
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ترکان شال را از سرش می کند و به زیر دوش خودش را
 پرت می کند.

آب سرد شوک عظیمی بر جانش روانه می کند. اما چاره
ای نیست. باید خودش را آرام کند تا بتواند نقشه اش را به

طور کامل دقیق و حساب شده پیش ببرد.

چندی نمی گذرد که تقه ای به در می خورد و صدای تیز
ملکه بلند می شود.

- ترکان؟ بیا بیرون!

شیر آب را می بندد و آب موهایش را می گیرد.

- االن میام مامان!

ملکه زیر لب غر زنان وارد آشپزخانه می شود و پیازی را
شروع به پوست کندن می کند.

ترکان از حمام بیرون می آید و لباس پوشیده از اتاق بیرون
 می آید. موهایش را حوله پیچ می کند.

وارد آشپزخانه می شود و از زمزمه های زیر لبی ملکه
 متوجه ابری بودن هوای خانه می شود.



چشم ملکه که به ترکان می افتد، انگار که تیر از دهانش
 رها می شود.

چاقو را درون سینی رها می کند .

- خوشم باشه ترکان خانم! خوشم باشه! حاال واسه من تو
 محل معرکه میگیری؟

ترکان کنار ملکه می نشند و دست مشت شده اش همچنان
مشت می ماند .

- چه معرکه ای مامان جان؟ حق گرفتنیه! این و اون احمد
آقا هم باید بدونه!

ملکه باز هم مشغول خرد کردن پیاز می شود.

- آخه دختر چه حقی؟ بعضی حق ها گرفتنی نیست
 ورپریده!

ترکان بی حوصله از جایش بلند می شود که ملکه این بار
منفجر می شود.

- ترکان نگاه کن منو؟ با توام!

 ترکان به طرف ملکه بر می گردد.



- بفرمایین؟

چشمان ملکه آتش پرتاب می کنند.

- دیشبم رفتی چپیدی تو اون دخمه، چیزی بهت نگفتم! ولی
این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست ترکان خانم! فردا
پس فردا دو تا خواستگار بیاد مثال بفهمه بابات کیه، مادرت
کیه، اصن خودت کی هستی، نذار بگن دخترش یه عفریته

ای که دومی نداره!

چشمان ترکان گرد می شود. کم مانده دو سه تا انگ دیگر
 هم بر پیشانی اش بچسباند.

می خواهد چیزی بگوید که ملکه چاقو را باال می گیرد و به
 سر و وضع ترکان اشاره می زند.

- قد و هیکلت فقط درست و حسابیه، وگرنه قد نخود عقل
 نداری ترکان!

ترکان حرصی نفسی میگیرد. مادر است و دلش می خواهد
 دخترش عاقبت بخیر شود اما بعضی مواقع تند می رود.

- مامان باز پاشدی رفتی این مجلس زنونه ها اومدی به من
 گیر دادی؟

ملکه سینی به دست از جا بلند می شود.



- مجلس برا چیمه؟ مگه خودم عقل ندارم؟ ترکان من دارم
میبینم نگاه های مردم نسبت به دخترایی مثل تو رو!

ترکان نفس عمیقی می گیرد. باز هم همان بحث همیشگی!
تفاوت دید ترکان و نگاه و طرز فکری که ملکه فکر می

کند بهتر است!
برای جلوگیری از بحث اضافه به طرف ملکه می رود که

 مشغول ریختن روغن در ماهیتابه است.

 - مامان؟

ملکه حرصی و تیز لب می زند .

- یامان!

ترکان خنده اش می گیرد. مشتش را جلو می برد و جلوی
 صورت ملکه باز می کند.

 تسبیح حاجی خودنمایی می کند.
چشمان ملکه به تندی به اشک می نشیند و به ترکان نگاه

می کند.

 - این و حاجی داده ترکان؟



ترکان سری تکان می دهد که برای اولین بار لبخند از ته
دل ملکه را در این چند وقت می بیند. زمزمه ی زیر لبی

 ملکه به مزاجش خوش می آید.

 - حاجی هنوزم نگهش داشته!

ترکان سرش را کمی خم می کند و ملکه تسبیح دانه فیروزه
 ای را از دست ترکان می گیرد.

ترکان لب می گشاید.

 - مگه این تسبیح چی هست؟

ملکه اشکش را پاک می کند و به حرف می آید.

- مربوط به گذشتس! کاریت نباشه بچه!

ترکان مشکوک می شود. اما همانند همیشه چیزی نمی
 گوید.

 نورا حاضر و آماده وارد آشپزخانه می شود.
 ترکان با تعجب به نورا نگاه می اندازد.

 - کجا میری نورا؟

نورا لبخندی می زند و به حرف می آید.



 - میرم سر قبر مامان. چه طور؟

ترکان ابرو هایش را به معنی مثبت باال می اندازد و رو به
ملکه به حرف می آید.

 - میگم مامان امسالم می خوای اینجا بمونی؟

ملکه از زیر عینک نگاهش را به ترکان می دهد.

 - نه پس، می خوام برم خونه مکرمه خانم!

ترکان با اشاره به ملکه به طرف نورا می رود و نورا به
 حالت های ترکان خنده اش می گیرد.

ترکان پچ می زند .

 - نورا امروز هوا کال ابریه .. زودتر جمع کن بریم!

نورا زیر خنده می زند و ملکه به طرفشان می چرخد.
شکاک خیره اشان می شود که ترکان و نورا بیشتر ماندن

را مجاز نمی بینند.
با خنده از آشپزخانه بیرون می آیند. نورا خداحافظی

کوتاهی می کند و از خانه خارج می شود و وارد حیاط می
 شود.

ترکان وارد اتاقش می شود و خیره دیزاین ساده اش می
 شود.



بر روی طاقچه ی پنجره ی محبوبش می نشیند و دستانش
 را بغل می کند.

 نورا را می بیند که در حال پوشیدن کفش هایش است.
او هم زندگی اش سخت بوده! اما یکبار هم به زبان

 نیاورده!
حاجی همیشه به نورا می گفت نور چشمی! ملکه گارد می

 گرفت و رو ترش می کرد.
نورا از حاجی خواسته بود تا دیگر این کلمه را به زبان

 نیاورد. چرا که باعث تفرقه می شد.
حاجی هم قبول کرده بود. بالخره عروس عزیز دل پدر

شوهر است. مخصوصا که نورا تک عروس است و تیام
 برای ملکه اش عزیز است.

حاجی عشق به دخترش را همیشه عمیق نشان می دهد.
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اما ملکه نه!
از وقتی یاد دارد همیشه حرف هایش طعم نیش داشتند و

 زبانش تند بود.
شاید چون فکر می کند که زبان تند ملکه جزئی از خصلت
 های اوست، هیچ وقت کنجکاو نشده تا ریشه اش را بیابد.

 با حرکت کردن نورا از فکر بیرون می آید.

 تلفنش را چنگ می زند و قفلش را باز می کند.



روزی که این گوشی را به خانه آورده بود، هیچ وقت
 فراموش نمی کند.

بچه های کافه نادری برایش کادو ی تولد هدیه خریده بودند
و ترکان را قسم داده بودند که دیگر آپدیت باشد و برنامه

 های پیام رسان و اینستاگرام و ... را نصب کند.

ترکان هم خندیده بود و تشکر کرده بود! هیچ وقت نمی
 تواند خوبی های بچه های کافه نادری را فراموش کند.

اما امان از شب تولدش!

به خانه که آمده بود، با شادی به ملکه کادو های کافه نادری
را نشان داده بود و ملکه صدایش را به هوا برده بود که

پول هایت را چرا هدر می دهی ..

ترکان هم هرچقدر توضیح داده دهد که این وسیله ها همه 
کادو اند ملکه باورش نمی شد و همچنان ُمصر بود ترکان

ول خرجی می کند.

 تنها راه حلش مقابل تندی های ملکه سکوت است!
کاری از دستش بر نمی آید پس سکوت بهتر است!
نفسی میگیرد و همچنان لبخندش را حفظ می کند.

وارد لیست مخاطبین می شود و بر روی نام رضوانه کلیک
 می کند.



 چندی بعد صدای بوق های آزاد در گوشش می پیچد.

گوشی خش خش صدا می دهد و صدای رضوانه بیرون می
جهد.

 - الو تری؟

ترکان حرصی از کوچک شدن نامش با حرص لب می
گشاید.

 - تری و کوفت! سالمت کو بچه؟

رضوانه آرام می خندد و شیشه شیر را در دهان دلسا می
 گذارد.

- خب حاال آتیشی نشو! سالم به بهترین دفیق دنیا! حال و
 احوال جیگمیل؟!

ترکان لبش را می گزد تا صدای خنده اش به گوش رضوانه
 نرسد.

 اما لرزش صدایش بر اثر خنده را نمی تواند کنترل کند.

 - رضوانه کجایی؟



رضوانه پتو را بر روی تن کوچک و شیرخوار دلسا می
کشد.

 - می خواستی کجا باشم؟ اومدم شیرخوارگاه پیش بچه ها!

ترکان ناراحت از اینکه چند وقتی است نمی تواند به بچه ها
 سر بزند به حرف می آید.

 - نامرد به منم می گفتی باهم می رفتیم!

رضوانه آرام بوسه ای به لپ بلورین و نرم دلسا می زند و
 بر روی صندلی می نشیند و گهواره اش را تکان می دهد.

- از دیشب اومدم. خاله عمرا میذاشت بیای. منم نگفتم که یه
وقت هوایی نشی!
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ترکان دستی به موهایش می کشد و خیره به فرش اتاق می
شود.

- اتفاقا االن با نورا از تیرش فرار کردیم!



رضوانه می خندد که صدای تنبیه کننده ی ترکان بلند می
شود .

- هیس! بچه االن بد خواب میشه!

رضوانه چشمانش را به طرف پتوی دلسا سوق می دهد و
لب گشاید .

- بچه خوابه، تو بوگو چرا زنگ زدی!

ترکان نفس عمیقی می کشد و به طرف صندوق خاطراتش
می رود. درش را باز می کند و یک عکس از آن بیرون

می کشد .
خیره به عکس می شود و لب باز می کند .

 - هفته بعد مامان می خواد بره تبریز، این طوری بهتره!

رضوانه کمی اخم می کند و مسخره بازی بی مورد را کنار
می گذارد .

- ترکان، خودت میدونی هر کاری کردی پشتت بودم، هر
تصمیمی گرفتی بی چون و چرا قبول کردم و کنارت بودم!

ولی اینبار اما و اگر داره کارت! متوجهی؟



ترکان لبش را به دندان می کشد و عکس به دست از جا
بلند می شود .

- من متوجهم ولی انگار خیلیا متوجه بالیی که سر بقیه
میارن نیستن! من می خوام متوجهشون کنم!

رضوانه سری از روی تأسف تکان می دهد و آرام از اتاقی
که دلسا در آن خوابیده بیرون می آید .

- خالصه که حواست باشه! و بدون من هستم همیشه پیشت!

 ترکان لبخند بی جانی می زند

- بخوای نباشی ام مجبوری! چون رفیق ترکان برا گرمابه
 و گلستونه!

رضوانه می خندد و به طرف اتاق پرستاران کودکان می
رود .

 - از دست تو ترکان! دختره ی جلب!

ترکان می خندد و رضوانه وارد اتاق می شود.

- دارم میام خونتون.



ترکان دستی به ابرو هایش می کشد و می خواهد به حرف
بیاید که صدای ملکه از پشت در بلند می شود.

- ترکان من رفتم بازار ملیله ی لباس صغرا تموم شده، اونو
بخرم.

ترکان گوشی را از گوشش فاصله می دهد و به حرف می
آید .

 - باشه، منم میرم بیرون کار دارم!

ملکه سری از روی تأسف تکان می دهد و چادرش را بر
سرش می اندازد.

ترکان، رضوانه را خطاب قرار می دهد .

- رضوان؟ هستی؟

رضوانه خداحافظی کوتاهی با پرستاران می کند و راه در
ورودی را پیش میگیرد.

- آره، دارم میام.

 - باشه پس سر راهت بیا منم بردار بریم کافه!



رضوانه تایید می کند و ارتباط قطع می شود. امروز جمعه
است و ترکان با خیال راحت از اینکه می تواند به آژانس

 نرود شروع به پوشیدن مانتوی تابستانی اش می شود.
در ماه یک بار از این مرخصی ها شامل حال ترکان می

 شود.
شال فیروزه ای اش را می پوشد و کیف دوشی اش را بر

 می دارد.
با چک کردن همه چیز وارد حیاط می شود و به طرف

 حوض می رود.
آب را در شیشه پر می کند و به طرف گل هایی که

 برایشان جان می دهد می رود.

 - عزیزای من؟ حالتون چه طوره؟

آب را داخل خاک گلدان سر ریز میکند. چندی نمی گذرد
 که صدای بوق ماشینی بلند می شود.

بوسه ی شیرینی به برگ گل هایش می زند و با گفتن
»فعال گالی من« به طرف در می رود.
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در را باز می کند و با دیدن رضوانه، دستی تکان می دهد.
 در سمت شاگرد را باز می کند و سوار می شود.

دستی با ترکان به یکدیگر می دهند.



- رضوانه هفته ی دیگه که مامان میره تبریز، یکم کارم
راحت تره. فقط نورا ...

رضوانه پوست لبش را به دندان می کشد.
- نگران نورا نباش. خاله که میره اون نفس راحت می

کشه. به پر و پات نمی پیچه.

ترکان شانه ای باال می اندازد و به حرف می آید.

- خداکنه! در هرصورت من تصمیمم رو گرفتم! تا قبل این
 نمی تونستم کاری کنم. االن که می تونم. پس میرم جلو!

رضوانه سکوت می کند. این راهی که ترکان شروعش
کرده، نمی داند راهش به ترکستان است یا نه! پس فعال

سکوت بهتر است!
تا رسیدن به کافه نادری ترکان از کاری که می خواهد

انجام دهد برای رضوانه می گوید. بعضی اوقات بزرگترین
نعمت اعتماد به یک دوست و رفیق است و چه خوب که

 ترکان رضوانه را دارد.

جلوی در کافه نادری توقف می کنند و پیاده می شوند. کافه
نادری عمو نادر در باال ترین قسمت شهر قرار دارد و از
خانه ی ترکان خیلی دور است. اما ارزش رفت و برگشت

 را دارد.



ترکان جلوتر از رضوانه در را باز می کند که صدای
زنگوله خبر از ورودشان می دهد. نادر با دیدنشان گل از

گلش می شکفد.

از پشت کانتر بیرون می جهد و به استقبال می آید. ترکان
با دیدن نادر لبخندی می زند که روح نادر جال پیدا می کند.

- خوش اومدین دخترا. منتظرتون بودم!

رضوانه لبخندی می زند.

- عمو نادر دکور تغییر دادی.

نادر سری تکان می دهد و ترکان به تایید حرف رضوانه
لب می زند.

- آره، منم توجهم جلب شد.
نادر اشاره می کند تا به سمت میز و صندلی هایی که

ترکان از کوسن و بالشتک های رنگی رنگی اش خوشش
 می آمد بروند تا او برایشان قهوه و کیک بیاورد.

ترکان بر سر جای همیشگی اش می نشیند و دستش را زیر
 چانه می زند.

این قسمت از کافه نادری دنج ترین قسمت بود. در آخرین
قسمت کافه قرار دارد و پنجره ی سراسری8 بزرگی که

خیابان را نشان می دهد برای ترکان بزرگترین لذت است.



راحت و بی هیچ تنشی به خیابان خیره می شود و مردم
عادی را تماشا می کند.

رضوان آرام به کتفش ضربه می زند.

- تری؟
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نگاه ترکان به طرف رضوانه بر می گردد.

- خاله وقتی بره، چند روز اونجا می مونه؟

ترکان شانه ای باال می اندازد و به حرف می آید.
- دو هفته!

رضوانه مشکوک نگاهش می کند. 

- از کجا مطمئنی؟

 ترکان می خندد.

 - خاتون نمیذاره برگرده!



رضوانه چشمانش گشاد می شود.

 - ترکان تو دیگه کی هستی؟ خاتونم راضی کردی؟

ترکان سری تکان می دهد که نادر با یک سینی نزدیکشان
می شود.

چهره ی پیرش خبر از مشکالت و درد هایش می دهند.

اما همچنان سعی دارد تا استوار بایستد. خیلی وقت است 
که خودش را وقف کافه کرده. شاید از زمانی که همسرش

 را جوان مرگ از دست داد.
بر اثر یک خطای الکتریکی همسرش را برق گرفت و جان

به جان آفرین، با نادر وداع گفت.

بعد آن نادر فقط و فقط خودش را غرق کار کرد. هیچ 
چیزی برایش قابل تحمل نبود تا وقتی که ترکان پا به آن

 کافه گذاشت.

اولش به عنوان یک مشتری به ترکان نگاه می کرد که بعد
 از یک مدت موقت او هم می رود، اما ترکان ماندنی بود.

درست شش سال است که در این کافه را باز می کند و با
لبخندش به نادر می گوید که خدا هنوز هم هست.

 - دستت دردنکنه عمو نادر! از بچه ها چه خبر؟



 نادر دستی به محاسن سفیدش می کشد.

- مجید زیاد وقت نمیکنه بیاد ولی افشار هر هفته سر
میزنه.

ترکان سری تکان می دهد و به قهوه ای که نادر به جلو
دستش می گذارد خیره می شود. رضوانه از جا بر می

خیزد.

 - من برم دست به آب، بر می گردم.

هردو سری تکان می دهند و رضوانه می رود.

نادر خیره به ترکان می شود.

 - حالت گرفتس عمو، اتفاقی افتاده؟

ترکان لبخند می زند، مثل همیشه!

 - هنوز نه ولی قراره بیفته!

نادر ابرویی باال می اندازد و دست به سینه می شیند.

 - از پدر و برادرت چه خبر؟



ترکان دستی به موهایش می کشد.
- پریروز رفتم دیدمشون. حاجی یکم الغر شده ولی تیام

 خداروشکر بهتره!

نادر سری تکان می دهد. در کافه باز و افشار وارد می
شود. ترکان ناخودآگاه خودش را جمع می کند و شال

فیروزه ای اش را جلوتر می کشد.

افشار با دیدن ترکان سعی می کند اشتیاق دلش را نادیده
بگیرد. دوست ندارد ترکان را باز هم ناراحت کند.

به طرفشان راه می افتد و سعی می کند لبخند ملیحی بر لب
بیاورد.

 - سالم!

ترکان با صدای آرام و نادر با خوش رویی سالم می دهد.
رضوانه از دور افشار را می بیند. چشمانش را لوچ می

 کند و به طرف ترکان راه می افتد.
رضوانه که به میز می رسد، نادر و افشار در یک سمت و

ترکان تنها در یک سمت دیگر نشسته است.

 - به به ببین کی اینجاست! َافِترِشیو محبوبمون!



قهوه ی ترکان در گلویش می پرد و به سرفه می افتد. نادر
قهقه ی مردانه اش هوا رفته و افشار هم مردانه می خندد.

رضوانه است و شوخی هایش!
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رضوانه لبخند حرصی ای می زند و کنار ترکان می نشیند.
ترکان سعی می کند آرام شود اما قهوه گلویش را خراش

می دهد و ترکان مجبور به سرفه های متعدد می شود.
رضوانه حرصش را با کوبیدن کف دستش به کمر ترکان

خالی می کند.
نادر جو را آرام می کند و ترکان سعی می کند دست

رضوانه را کنار بزند.
افشار سعی می کند پوزخندش را پشت لب هایش قایم کند.

- یواش تر رضوان، قهوه خفش نمی کرد ضربه های تو
قطعا ناکارش می کنه.

ترکان نفسی می گیرد و نادر به حرف می آید.

- راست میگه عموجان، کافیه دیگه.

رضوانه دندان بر هم می سابد و لب هایش را به عنوان
 لبخند کج می کند و دست به سینه می نشیند.



- عمو نادر قشنگ صفا دادی کافه رو. چقدر خرجش شد؟

ترکان چشم غره ای به رضوانه نشان می دهد و نادر
جواب سوال رضوانه را می دهد.

- تقریبا هفتاد، هشتاد میلیون.

رضوانه سوتی میزند که توجه چند نفر از افراد به ته کافه
 جایی که آنها نشسته اند می رود.

ترکان نگاهی به ساعتش می اندازد و متوجه وقت تنگش
می شود.

افشار تمام حرکات ترکان را در ذهنش عقب و جلو می
کند.

- فقط این قسمت که برای ترکان دلچسبه رو دکورش رو
 عوض نکردم دخترم.

ترکان لبخندی به روی نادر می زند و بالشتک قرمز رنگ
را بر می دارد و بر روی پایش قرار می دهد. طبق عادت

آرنج هایش را بر روی آن قرار می دهد.
افشار حس می کند زیادی ساکت است.

- این ترکان همه جا هوادار داره، خدا شانس بده!



رضوانه حرصی خم می شود و در گوش ترکان لب می
زند.

- به جان تو نباشه، به جان این افتر شیو یه روز من اینو
شهیدش می کنم. حرف زدنشو ببین جان ما!

ترکان لب می گزد و هیچ نمی گوید. از جایی که دست و
 پای شیطنت هایش را ببندد عاصی می شود.

رضوانه هم این را می فهمد و رو به نادر می کند.

- عمو نادر، اومدیم یه سر بزنیم. اومدیم دیدیم به! عمو نادر
چه کرده. خالصه که دست خالی اومدیم.

نادر می خندد. هرگاه رضوانه و ترکان به دیدارش می
 آیند، لب هایش لحظه ای از تبسم خالی نمی ماند.

ترکان با کشیده شدن دستش توسط رضوانه از جا بلند می
شود و کیفش را بر روی دوشش می اندازد.

 - میموندین حاال عمو. هنوز نیم ساعتم نشده اومدین.

رضوانه با چشم هایش روبه افشار تیر پرتاب می کند و
ترکان جواب نادر را می دهد.

 - زود به زود میبینیم همو عمو. قول میدم!



نادر سری تکان می دهد و با آمدن مشتری خداحافظی می
 کند و به استقبال مشتری می رود.

ترکان سرش را به طرف دیگر می چرخاند و خطاب به
 افشار لب می زند.

 - خداحافظ!

رضوانه هم تکرار می کند و هردو قصد رفتن دارند که
افشار به تندی ترکان را صدا می زند.

 - ترکان؟

رضوانه نفسی میگیرد و با اشاره ی ترکان از کافه با گفتن
» من ببرون منتظرم « بیرون می رود.

ترکان به سمت افشار بر می گردد و جدی خیره اش می
 شود.

 - بله؟

افشار کمی از میز فاصله می گیرد و رو به روی ترکان
 می ایستد.

- نمی خوای مثل قدیما باشیم؟!



ترکان دلش می خواهد تف بر صورت افشار پرت کند. اما
 رسم ادب، محترم تر است.

 - من از قدیم هیچی به یاد نمیارم!

افشار نفسی میگیرد و می خواهد چیزی بگوید که ترکان
تیر آخرش را هم می زند.

- نبش قبر بعضی خاطره ها بوی تعفن میده. پس بهتره
 روش خاک بریزی و به فراموشی بسپری! همین!

بعد هم راهش را می کشد و افشار را پشت سرش جا
میگذارد. مردک مزخرف!
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دستی به معنای خداحافظ برای نادر تکان می دهد و از کافه
بیرون می زند. رضوانه را می بیند که پشت فرمان نشسته

و منتظر ترکان است.
در سمت شاگرد را باز می کند و با پرت کردن کیفش به

پشت ماشین، بر روی صندلی جای میگیرد.

رضوانه استارت می زند.
 - چی می گفت باز این افترشیو؟



 ترکان شانه ای باال می اندازد و ضبط را روشن می کند.

- هیچی، فقط سعی می کنه دست و پامو ببنده! پسره ی
 مزخرف!

رضوانه با اینکه دل خوشی از افشار ندارد اما کار ترکان
 را هم تایید نمی کند.

 - ولی ترکان خودمونیم. یکمی زیاده روی نمی کنی؟

ترکان نفس عمیقی می گیرد و توهین آن روز افشار را به
یاد می آورد.

- نکه نمی کنم. رضوان دقیق از مسئله خبر نداری فکر می
کنی من دارم به این پسره زور میگم.

رضوان سکوت می کند. اوضاع خطری است که ترکان
 اینگونه ضربتی حرف هایش را می زند.

با پیچیدن صدای دلنشین بابک جهانبخش ترکان سرش را به
 شیشه می چسباند.

آفتاب می زند و سایه ی مژه هایش بر روی صورت خوش
 فرمش رد می اندازد.



دستانش را در هم می پیچد و خیره به چراغ راهنما، غرق
 افکارش می شود.

روزی که پدرش را آن طور بردند، هیچ فکر نمی کرد به
 ده سال دوری محکوم شوند.

حاجی شاید در زندان بود اما عجیب در کنار ترکان حس
می شد. عشق حاجی آنقدر به ترکان زیاد است که حتی

باعث شده تا همه متوجه این موضوع شوند. یک جور هایی
حسادت همه را این عشق بر انگیخته بود.

حاجی حتی به خاطر اینکه نیش و کنایه های برادر و 
خواهر هایش به ترکانش نخورد از تبریز دل کند و به

 تهران آمد.
ده ساله که بود از درخت گردویی که در خانه ی خاتون بود

 باال می رفت و بر روی شاخه ی تنومندش می نشست.
هیچگاه یادش نمی رود، به همراه نیلوفر تک دختر عمو

بزرگه اش که همیشه پایه ی شیطنت های ترکان بود و با او
همراهی می کرد، از درخت گردو باال رفتند و سعی داشتند

تا گردو هایی که بر روی شاخه ی درختان است را
 بچینند.

هم سن بودند و ترکان هم دست کمی از شیطنت پسر ها
نداشت و سعی می کرد به همه جا سرک بکشد. خاتون

همیشه پشت ترکان و نیلوفر بود. حتی بیشتر ترکان را ناز
می داد.
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خاتون سه پسر و سه دختر دارد. آقاجان سه سال پیش فوت
 شد و خدا ببرد آن روز ها را و نیاورد.

ترخان خودش را به آب و تاب می زد تا بتواند حداقل
خودش برای مراسم تشیع جنازه برساند اما نشد. افسوس که

 نشد.
خاتون کمی از حال و هوا افتاد اما بچه هایش دور و برش

 را می گیرند و کمی از حواسش پرت آنها می شود.

خاتون هفده نوه دارد. با ترکان و تیام نوزده تا نوه می
شوند. عالقه ی شدید خاتون به ترکان باعث حسادت نوه ها

 به او می شود!

چیزی تا به چهار راه اصلی فرعی نمانده که با صدای
 رضوانه حواس ترکان جمع می شود.

- تری اونجا رو!!! اون نورا نیست؟؟؟ پیش افشار چی کار
 داره؟

ترکان به قسمتی که رضوانه اشاره می زند، نگاه می کند و
 نورا را روبه روی افشار می بیند.

متعجب می شود و به سرعت به بازوی رضوانه می کوبد.



- بزن کنار، بزن کنار ببینم!

رضوانه کمی دورتر ماشین را متوقف می کند. هیچ کدام
 حرکتی نمی کنند.

با کشیده شدن دست نورا توسط افشار چشمان هردو گرد
می شود و اولین کسی که می تواند عکس العمل نشان دهد

ترکان است.
به سرعت خودش را از ماشین پایین پرت می کند و به

 طرف نورا و افشار می دود.

نورا ترسیده سعی دارد تا دستش را از دست افشار بیرون
بکشد اما افشار دیگر به سیم آخر زده است.

- ولم کنید آقا، شما کی هستین؟ ترکان رو از کجا می
 شناسید؟

افشار می خواهد نورا را به طرف ماشین بکشد که با
شنیدن صدای بلند و محکم ترکان، دستش در هوا خشک

 می شود.

 - افشار!



نورا با ترس و اضطراب به ترکان خیره می شود. سعی
 می کند تا وضعیت را از اینی که هست متشنج تر نکند.

ترکان قدم هایش را محکم و بلند بر می دارد و خودش را
میان نورا و افشار قرار می دهد و با اطمینان دست نورا را

به چنگ میگیرد تا نورا آرام شود.
 خوب از صفت این افشار خبر دارد!

- کجا با این عجله آقا افشار؟ چی کار ناموس و خانواده ی
 ترکان داری؟

افشار بد باخته بود. با این کارش ترکان دیگر حتی ذره ای
 اعتمادش باقی نمی ماند.

- من توضیح...

ترکان دستش را باال می آورد و افشار را مجبور به سکوت
می کند.

- حواست باشه افشار، دست کسی رو خانواده ی ترکان بلند
بشه در لحظه قلم میشه. فکر دور زدن ترکان به سر کسی

 بزنه در لحظه جوابش رو میگیره!
 همونطور که تو گرفتی!



افشار عصبی دست در موهایش می کشد و ترکان ابروان
خوش فرمش را درهم فرو می کند.

- چرا دست نمی کشی؟ آقا تمومه! از هیچی ای که بینمون
بوده، هیچی نمونده! می فهمی؟ هیچی بین من و تو نبوده که

بخواد ادامه پیدا کنه!
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افشار عصبی تر می شود و صدایش را کمی باال تر می
برد.

- المصب من یه غلطی کردم. تو ادامش نده!

نورا چشمانش گرد شده. تا به حال ترکان را انقدر عصبی
و خشمگین ندیده بود. شاید می تواند به جز آن شبی که با

 حالی گرفته آمد خانه و در کنار نورا نشست.

- ببین منو افشار، غلطی کردی تمام زندگی و گذشته ی منو
خرد کرد! حواست نبود کی جلوت وایساده! از من سوال

پرسیدی منم جوابتو دادم. متوجه اصرارت نمیشم جدًا!



این را ترکان می گوید. نفس عمیقی می کشد و یک در
 ثانیه اخمانش را باز می کند.

حاجی همیشه خواسته بود تا ترکان شاد باشد و اجازه ندهد
 تا کسی ناراحت و عصبی اش کند.

انگشت اشاره اش را باال می آورد و ناخن بلندش اجازه
لمس انگشتش را با سینه ی افشار نمی دهد. آرام ناخن بلند

و خوش فرمش را روی قلب افشار به صورت دایره ی
 ورود ممنوع می کشد و لب می زند.

- من خط زدم! ممنوعه شد! از همون وقتی که من و بردی
زیر سوال، خطش زدم! عزت زیاد!

دست نورا را که چند لحظه پیش ول کرده بود را دوباره
میگیرد و پشتش را می کند تا برود که با صدای افشار

پاهایش می ایستند.

 - ترکان بی رحم نباش!

ترکان از روی شانه ی چپش نگاهی به افشار می اندازد.
 نگاه ترکان هزاران حرف دارد و افشار همه را می فهمد.

کاش زبانش الل بود!

ترکان و نورا افشار را پشت سرشان8 میگذارند و به طرف
ماشین حرکت می کنند.



رضوانه دوبل پارک کرده بود و نمی توانست ماشین را
ترک کند. هردو سوار ماشین می شوند. نورا سالمی به

رضوانه می دهد.

ترکان کنار دست رضوانه می نشیند و حواسش را به
 ماشین افشاری می دهد که دور می شود.

نفسش را آسوده بیرون می دهد و به سمت نورا بر می
 گردد.

رضوانه استارت می زند و حرکت می کند.

- نورا یه توضیح ِبَهم بدهکاریم! هم من و هم تو!

نورا سری تکان می دهد و ممنون ترکان است که جلوی
 رضوانه سعی نکرد اورا سرزنش کند.

رضوانه به حرف می آید.

 - تری این افتر شیو چی می گفت؟ با نورا چه کار داشت؟

نورا از اینه نگاهش را به رضوانه می دهد و چیزی نمی
گوید.

 ترکان کمربندش را می بندد و نفس عمیقی می کشد.
جو ماشین کمی سنگین است که رضوانه با حالت با مزه ای

تکه کالم خاتون را به زبان می آورد.



 - ی888ِ8َت8ر ِبه! سیخیلدیم)کافیه دیگه، ُخلقم تنگ شد(

به ثانیه نمی کشد که قهقه هر سه به هوا می رود و
رضوانه آهنگ شادی را از ضبط صوت ماشین پخش می

کند.
هرسه خندان با آهنگ همخوانی می کنند و ترکان درد

هایش را پشت صورت شادش قایم می کند!

یک ساعت بعد به سر کوچه شان که می رسند رضوانه نگه
می دارد.

- ترکان اشکال نداره ماشین یه چند ساعت دست من باشه؟

ترکان سری تکان می دهد و کیفش را از دست نورا می
گیرد.

- نه بمونه پیشت. شبم بیا خونه مامان باقالی پلو می خواد
 بپزه.

رضوانه »باشه« ای می گوید و ترکان و نورا با
خداحافظی کوتاهی از ماشین پیاده می شوند.
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رضوانه با نیش گاز کوتاهی فاصله می گیرد و نورا و
 ترکان شانه به شانه یکدیگر شروع به راه رفتن می کنند.

- من بعد اینکه از بهشت زهرا اومدم بیرون رفتم تا مقاله
ای که برای ترجمه گرفته بودم رو تحویل بدم. مدیر شرکت
گفت که باید بیارم سمت کافه نادری. من اصال اون آقا رو

نمی شناختم. فقط یه دفعه دیدم یکی صدام میزنه. وایسادم و
منتظر موندم. وقتی رسید گفت باید راجع به موضوعی باهم
حرف بزنیم. من گفتم نمیشناسمتون پس حرفی نمی مونه که

گفت راجع به توعه. بازم خواستم راهمو بکشم برم که
دستمو گرفت و می کشید.

ترکان می ایستد. نورا هم رو به رویش.

 - من با اون پسر کاری نداشتم!

ترکان لبخندی می زند و دستش را نوازش وار بر روی
بازوی نورا دو الی سه بار می کشد و لب می زند.

- من اونو میشناسم! تو رو هم می شناسم!

نورا هم لبخندی می زند که این بار ترکان به حرف می آید.

- قضیه ی من و افشار بر می گرده به سه سال پیش. چیز
 خاصی نداره تا برات تعریف کنم. الاقل برای من!



نورا سری تکان می دهد و اصراری نمی کند تا ترکان به
حرف بیاید. چرا که میداند ترکان از چیزی که نخواهد هیچ

 حرفی نمی زند.
تو داری شدیدش شاید باعث ضربه هایی باشد که تا به االن

خورده است!
- از من ناراحت نشو، میدونی که برام سخته حرف زدن.

نورا سری تکان می دهد و هردو باز هم شروع به راه
رفتن به سمت خانه می کنند.

چیزی به خانه نمانده که صدای سجاد از سر کوچه به گوش
ترکان و نورا می رسد.

- آبجی دریا! آبجی دریا وایسا!

ترکان و نورا با تعجب به سجادی که دفتر و جامدادی در
 دست دارد و خیره می شوند.

سجاد با نفس نفس چند قدم مانده به ترکان و نورا خم می
شود تا نفسی چاق کند.

ترکان کمی نزدیکش می شود. ساعت چهار بعد از ظهر
 است و هوا به شدت گرم است.

 - چی شده سجاد؟ چرا انقدر هولی؟



سجاد با قیافه ی زار و نزار خیره ی چشمان قهوه ای
ترکان می شود.

- آبجی دستم به دامنت! فردا امتحان شیمی دارم، االن دارم
می خونم می بینم هیچی نمیدونم!
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 - امتحانت رو مگه رد شدی؟

سجاد سری به معنای مثبت تکان می دهد. ترکان کیفش را
از روی دوشش جابه جا می کند.

- اینجا گرمه و وسط کوچه س.

سجاد پیشنهاد می دهد.

 - برم فرش بیارم تو سایه بشینیم؟

 نورا و ترکان به خنده می افتند.

 - سجاد تو کوچه بشینیم که چی؟ بیا بریم خونه.



سجاد باشه ای می گوید و سر آخر همگی وارد خانه می
شوند.

ملکه با صدای در خودش را کمی به سمت پنجره می کشد
 تا ببیند چه کسی آمده.

با دیدن سجاد که پشت سر ترکان و نورا وارد می شود،
سری به معنای تاسف تکان می دهد و آخرین ملیله را هم

درون سوزن فرو می برد و لباس عروس صغرا حاضر و
آماده می شود.

سجاد بر روی تخت کوچکی که در حیاط خانه قراردارد
می نشیند و ترکان با گفتن »االن بر می گردم« وارد خانه

 می شود.
نورا لبخندی به روی سجاد می زند و به طرف سرویس

 بهداشتی می رود.

 - مامان؟

ملکه نفسی میگیرد و منتظر ترکانی می شود که همیشه
اولین جایی که بعد از ورودش به خانه می رود، اتاقی است

که ملکه در آن بند و بساطش را پهن کرده است.

- سالم به ملکه سلطان خودم. حال و احوال؟ هوا بازم ابریه
 یا نه آفتابیه؟

 ملکه سعی می کند تبسمش را پشت لب هایش حبس کند.



 - خیلی ام بارونیه!

ترکان می خندد و به طرفش می آید. محکم بر روی گونه
ی ملکه بوسه می زند و کنارش می نشیند.

 - تموم شد بالخره؟

ملکه سری تکان می دهد و به صورت ترکان که در حال
 وارسی لباس عروس است نگاه می کند.

شاید با حسرتی عمیق برای ترکان! با اینکه ترکان را
همیشه زخم زبان می زند اما باز هم جان ترکان برای او و

 حاجی در می رود.

ترکان سرش را به سمت صورت ملکه بر می گرداند. با
دیدن اشک ملکه سریع سرش را بر می گرداند و از جا بلند

 می شود.

- مامان صورتت خیس شده. پاکش کن. خوشم نمیاد این
 طوری خیس شدنی!

ملکه به خودش می آید و سریع دستانش را بر روی
صورتش می کشد. ترکان همان لحظه که حرفش را زده

بود به اتاقش رفت!



نورا به طرف هندوانه ی کنار تخت می رود و آن را بر می
 دارد.

وارد می شود و به طرف آشپزخانه می رود. موقع رفتن به
آشپزخانه ملکه را می بیند و سالم آرامی دهد.

ترکان از اتاق لباس عوض کرده بیرون می آید و وارد
آشپزخانه می شود.
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- نورا من میرم به سجاد سواالشو جواب بدم، هندونه رو
 خودت میاری؟

نورا چاقو را وارد هندوانه می کند.

- برو عزیزم. من میارم.

ترکان تشکر می کند و شالش را پشت گوشش می دهد.
از در خانه بیرون می رود و دمپایی هایش را می پوشد.

کنار سجاد جا می گیرد و پا بر روی پا می اندازد.

- خب آقا سجاد بگو ببینم چیا رو مشکل داری؟



سجاد برگه های دفتر را یکی پس از دیگری رد می کند و
به مسئله های شیمی می رسد.

- آبجی دریا اینجا رو نگاه کن. سوال گفته باید درصد
خلوص منگنز دی اکسید رو به دست بیاریم. ولی من هیچی

 بلد نیستم.

ترکان سوال را از نظر می گذارند و خودکار را از کنار
دفتر به دست می گیرد.

- اول باید اطالعات مسئله رو بنویسی، بعد ببینی از چه
راهی باید حلش کنی. اینجا درصد بازده و مقدار عملی رو

داده پس باید بذاری تو فرمول تا مقدار نظریو به دست
بیاری، بعد اینکه نظری رو به دست آوردی استوکیو متری
بری تا گرم خالص رو به دست بیاری، ناخالص رو هم که

بهت داده پس میذاری تو فرمول درصد خلوص و جواب
 رو به دست میاری! همین!

نورا کمی قبل در کنارشان نشسته بود و ترکان اصال لحظه
ای حواسش پرت نشده بود. چشمان سجاد گرد شده اند و

نامفهموم به دست ترکان که در حال نوشتن چیزهایی است
که گفته، خیره شده است. نورا هم دست کمی از سجاد

ندارد.



ترکان سرش را باال می آورد تا ببیند سجاد در چه وضعیتی
است که با دیدن چشمان گرد نورا و سجاد بلند می خندد و

گوش سجاد را می کشد.

 - اونجوری نگاه نکن پسر!

نورا هم می خندد و به سجاد که شرمزده لبخند زده هندوانه
 را تعارف می کند.

 ملکه به حیاط می آید.

 - بچه ها گرمه حیاط بیاید داخل!

سجاد به سرعت مخالفتش را نشان می دهد.

- نه خاله، من دو تا سوال دیگمم بپرسم میرم.

ملکه با چشمانی که حرصی اند به نورا نگاه می کند و از
او می خواهد تا همراه او شود.

نورا به کمک ملکه می رود و ترکان می ماند و سجاد.
ترکان سوال های سجاد را جواب می دهد و قسمتی از

صفحات کتابش را برایش تدریس می کند.
فارق التحصیل شیمی است و برایش توضیح این سواالت

 مثل خوردن آب است.



- سجاد جان فقط کافیه درصد فراوانِی یک عنصر رو به
دست بیاری تا جرم اتمیش رو هم به دست بیاری. نکته ای

 نمونده، سوالی نداری؟

سجاد با چشمانی که ستاره باران شده اند به ترکانی که
عرق از پیشانی اش می چکد خیره می شود و لب می زند.

- آبجی دریا دستت دردنکنه. خدا عوضت بده. فردا مطمئنم
امتحانم و خوب میدم.

ترکان لبخندی می زند و »خواهش می کنم« ی لب می
زند.

سجاد خودکار و دفترش را بر می دارد و از روی تخت
چوبی پایین می آید.

ترکان شالش را بر روی سرش تنظیم می کند و باز هم
پشت گوش هایش می دهد. هنگامی که تمرکز می کند و یا
حواسش جمع چیزی می شود، شالش مهمان پشت گوشش

می شود.

سجاد به طرف در حرکت می کند و در را هنوز باز نکرده
که به سمت ترکان بر می گردد.

- آبجی دریا؟



ترکان با همان صورت متبسمش سری تکان می دهد.

- بله؟

- من اونروز از کاری که بابام کرد خبر نداشتم. یه عذر
خواهی ...

ترکان به طرفش می رود.

- برو سجاد جان. من چیزی از اون روزی که میگی یادم
 نیست. بازم اگر اشکال داشتی بیا ازم بپرس. موفق باشی!

سجاد شرمنده ی این همه مهربانی و مرحمت ترکان می
شود. چیز دیگری نمی گوید و خداحافظ آرامی لب می

 زند.
بعد رفتن سجاد در را می بندد و با صدای زنگ تلفن

همراهش وارد خانه می شود .
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- ترکان زود تموم کن بیا کمک. می خوام سبزی ساره رو
 سرخش کنم.



 ترکان »باشه« ی بلندی می گوید و وارد اتاقش می شود.
گوشی را چنگ می زند و با دیدن نام رضوانه ارتباط را

وصل می کند.

 - الو تری؟

 - سالم رضوان، چی شده؟

صدای رضوانه آرام و پچ وار بلند می شود.

 - ترکان می تونی خودتو برسونی به من؟

ترکان به طرف طاقچه پنجره ی اتاقش می رود و بر روی
 آن می نشیند.

- کجایی تو رضوان؟

رضوانه به زور خودش را زیر ماشین قایم کرده است و
مطمئن است مانتو و شلوارش تا به االن سوراخ شده اند.

- خیر سرم اومدم کاراگاه بازی در بیارم سر از کار این
 بهرام در بیارم!

ترکان محکم بر روی پیشانی اش می کوبد.



- رضوانه، آخر سر یه بالیی سر خودت میاری تو. کجایی
 بگو االن خودمو می رسونم! ماشینم برداشتی بردی!

همانطور که رضوانه آدرس را می دهد، ترکان مشغول
 پوشیدن لباس های بیرونش می شود.

 - باشه، باشه خودمو می رسونم!

به سرعت ارتباط را قطع می کند و »وان یکاد«ی که
حاجی از همان کودکی اش به گردنش بسته بود را لمس می

کند.
از در اتاق بیرون می زند که ملکه با دیدن هول و والی

ترکان نگران می شود.

 - کجا داری میری ترکان؟

ترکان بر روی سه پله ی منتهی به حیاط می نشیند و
 شروع به پوشیدن کتانی هایش می کند.

نورا هم دنبال ملکه بیرون می رود.

 - راست میگه مامان، ترکان! کجا با این عجله؟

ترکان موهای مزاحمش را پشت گوشش می دهد و آن یکی
کتانی اش را هم شروع به پوشیدن می کند.



- چیزی نیست. واسه یکی از بچه ها مشکل پیش اومده،
 دارم میرم پیشش!

ملکه عاصی می شود.

- کجا داری میری؟ کی براش مشکل پیش اومده؟ ترکان
نری بال مال سر خودت بیاری؟
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ترکان نفسی میگیرد و از جا بلند می شود.

 - نه مامان، حواسم هست. نگران نباشید!

این را می گوید و از خانه خارج می شود. در را می بندد
 و شروع به دویدن به سمت آژانس می کند.

 عصر است و کمی از گرمای روز گرفته شده است.

ثقفی بر روی صندلی نشسته است و در حال رزرو ماشین
 برای یکی از درخواست کنندگان است.

 ترکان با نفس نفس به مغازه می رسد.



دستانش به حالت چلیپا بر روی چهارچوب در قرار می
دهد و نفس عمیق می کشد. ثقفی با دیدن ترکان اخمانش در

هم می شود و به سرعت با فرد پشت خط خداحافظی می
کند.

 - چته دختر؟ زهره ترکم کردی!

ترکان نفس های عمیقش را بیرون می دهد و به حرف می
آید.

 - خانم ثقفی دستم به دامنت!

ثقفی نفس کالفه ای می کشد.

 - بگو ببینم چی شده؟
ترکان به طرف ثقفی می رود و چشمانش را لوس می کند.

 - خانم ثقفی، یکی از ماشینا رو میدی من برم؟

چشمان ثقفی گرد و به کف کله اش می چسبند.

- چی کارکنم؟

- میگم که لطفا یه ماشین بدین من برم. قول میدم زود بر
 گردونم!



ثقفی اخم در هم می کند و تیز به حرف می آید.

- برو اونور، عمرا اگر همچین کاری کنم. امروزم برات
 مرخصی بی حقوق رد کردم!

این بار ترکان چشمانش گرد می شود.
 - خانم ثقفی چرا ناسازگاری می کنی؟ بابا رفیقم در خطره!

یکی از رانندگان آژانس وارد می شود که ثقفی برگه ای را
 سمتش می گیرد.

- شفیعی بیا برو برات مشتری خورده.
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شفیعی نگاهی به آدرس می اندازد و روبه ترکان سری
 تکان می دهد.

ثقفی وارد قسمتی می شود که رانندها در آنجا استراحت می
 کنند.

ترکان ثقفی را چشم چشم می کند و به سرعت از در آژانس
بیرون می زند.



- خانم شفیعی؟ خانم شفیعی!

شفیعی چشمکی می زند و به ترکان اشاره می زند تا در
کنارش بنشیند.

ترکان لبخند ذوق زده ای می زند و در صندلی شاگرد جا
میگیرد.

- وای خانم شفیعی، از خدا هرچی می خوای بهت بده. حاال
آدرست برا کجا هست؟

شفیعی آرام می خندد و دستی را پایین می دهد.

 - هرجا باشه ترکان واجب تره!

ترکان هم می خندد و تشکری کوتاه می کند. چندی بعد
نزدیک به آدرسی که رضوانه داده بود، ترکان از شفیعی

می خواهد تا توقف کند.

 - همین جاست، همین جاست نگه دارین.

شفیعی ترمز می زند و ترکان مجددًا تشکری می کند و با
خداحافظی کوتاهی، کیفش را به دوش می اندازد و از

ماشین پیاده می شود.



شفیعی که دور می شود ترکان نگاهی به اطراف می اندازد
و مخفیانه سعی دارد تا خودش را به داخل شرکت بهرام

پرت کند.

در دل »خدا بگم چی کارت کنه رضوان« لب می زند و
سعی می کند صورتش را بپوشاند تا دوربین ها نتوانند

تشخیصش دهند.

با هزار بدبختی خود را به پارکینگ می رساند و پشت یک
ستون قایم می شود.

گوشی را از کیفش بیرون می کشد و شماره ی رضوانه را
می گیرد.

نفس های رضوانه تنگ شده و عرق از پیشانی اش ُشره
می کند.

با ویبره ی گوشی به خودش می آید. به تندی دگمه ی سبز
رنگ را لمس می کند.

 - الو، ترکان؟

ترکان صدایش را آرام می کند و اطراف را از نظر می
 گذراند.

- رضوانه کجایی؟ من اومدم االن داخل پارکینگم!



رضوانه به سختی لب می زند.

- ماشین بهرام رو ببین. من زیر اونم.

ترکان چشم می گرداند و با دیدن بهرام که در حال صحبت
با نگهبان پارکینگ است یک » رضوانه دستم بهت نرسه«

لب می زند و ارتباط را قطع می کند.

سعی می کند بر خودش مسلط شود و تصمیم درستی
بگیرد. و ِاال� جریان رضوانه به همان ضرب المثل » با

 دست پس میزنه با پا پیش می کشه« تبدیل می شود.

گوشی را درون کیفش پرت می کند و شالش را به حالت
 عادی در می آورد.

گلویی صاف می کند و با قدم هایی محکم به طرف بهرام
 راه می افتد.

چاره ی دیگری ندارد.
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بهرام سری تکان می دهد و بر روی شانه ی نگهبان می
کوبد.



 - ممنون ، پس حواست باشه.
نگهبان سری تکان می دهد و کمی از بهرام فاصله

 میگیرد.

بهرام در را باز می کند که سوار شود، اما ترکان با بستن
 در مانعش می شود.

- بودی حاال آقا بهرام!

 بهرام کمی نگران می شود.
به سمت ترکان بر می گردد که طلبکار خیره اش شده

است.
یک تای ابرویش را باال می اندازد و سر تا پای بهرام را

از نظر می گذارند.

- اون دختره چی بود اسمش؟ آهان، ملیسا! معلومه خوب
 بهت می رسه. ایشاهلل ماشاال آب زیر پوستت رفته!

بهرام چشم می گرداند تا رضوانه را بیابد.

- رضوانه نیومده؟

ترکان از پرروگی بهرام به ستوه می آید.

 - رضوانه ام میاد، ولی به وقتش!



رضوانه به سختی خود را از زیر ماشین بهرام بیرون می
کشد و با دردی که در کمرش پیچیده خودش را به پشت

ماشین دیگری می اندازد و با نفس نفس شروع به گرفتن
شماره ی ترکان می کند.

ترکان لب می جنباند.

- بهرام منتظر باش! کارم هنوز باهات تموم نشده! تاوان
دور زدن رضوانه رو پس میدی! یه جو غیرت نداشتی که

 حداقل آدم خوبه ی رابطت باشی!

ترکان ُتفی بر روی زمین پرت می کند و لب می زند.

 - ُتف به ذات هرچی بی غیرته!

با زنگ خوردن گوشی اش حواسش پرت آن می شود.

بهرام می خواهد حرفی بزند که ترکان در سمت راننده را
باز می کند و اشاره ای به فرمان می کند.

 - فعال نوک دماغت رو بگیر و برو! میام سراغت!

بهرام کیش و مات شده سوار ماشین می شود و ترکان
منتظر می ایستد تا شروع به حرکت کند.



بهرام استارت می زند و با نیش گازی از پارکینگ خارج
می شود و آماج ضربه هایش به فرمان اصابت می کند .

ترکان به تندی شروع به صدا زدن می کند.

- رضوانه؟ رضوان؟ کجایی؟

رضوانه خودش را از پشت ماشین بلند می کند و بیرون
می آید.

چشمان ترکان چیزی را که می بینند باور ندارند.

رضوانه موهایش بهم ریخته و شلوار و مانتو اش پاره پوره
شده است.

 - رضوانه؟ این چه وضعیه؟

رضوانه کیفش را به دست ترکان می دهد و بیشتر سنگینی
وزنش را بر روی ترکان می اندازد.

- وای ترکان، بریم خونه! مصیبت سرم اومد. فقط االن
 بریم. بعدا برات تعریف می کنم!

ترکان سری از روی تأسف تکان می دهد و رضوانه را به
سمت ماشینی که ثقفی به دلیل کمک هایش به او قرض داده

بود میبرد.
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سوار می شوند و ترکان با استارت کوتاهی از پارکینگ
بیرون می زند. نگران به رضوانه نگاه می کند.

- رضوان خوبی؟ مطمئنی نبرمت درمونگاه؟

رضوانه سری تکان می دهد و دست چپش را محکم می
چسبد.

 - ترکان! نگم از چیزایی که دیدم! حالم داره بهم می خوره!

ترکان نفسی میگیرد و دنده را عوض می کند.

- به واهلل که آخر سر خودتو می ُکشی! ولش کن رضوانه!
 بهرام از اولشم وصله ی تو نبود!

رضوانه پوزخندی می زند و گوشی اش را به سختی از
 کیفش بیرون می کشد.

وارد گالری اش می شود و از ترکان می خواهد کنار بزند.

 - بزن کنار!



 ترکان هیچ نمی گوید و ماشین را کنار نگه می دارد.
رضوانه بر روی عکسی می کوبد و روی آن زوم می

 کند.

چشمان ترکان گشاد شده اند و حس می کند از کناره هایش
 هوا وارد چشمش می شوند.

رضوانه لب می زند.

 - اینم شریکه اون عوضیه!

دستان ترکان باال می آیند و گوشی را چنگ می زنند.
باورش نمی شود. بهرام همان کسی است که باعث نابودی

 زندگی رضوانه و خانواده اش شده است!

رضوانه سعی می کند قوی باشد. هیچگاه زانوی غم بغل
 نگرفته و همیشه محکم ایستاده است.

گوشی را از دست ترکان می کشد و اشاره می زند راه
بیفتد.

 - برو تری، یه فکرایی دارم. همچی بیخیالم نیستم!

ترکان دستی را پایین می دهد و راه میفتد. رضوانه دستش
به سمت ضبط می رود تا از حال و هوایی که در آن است

بیرون بیاید.



خیلی تا غمخواری و ناراحتی مانده! حاال حاال ها باید سرپا
 بایستد!

این را بابا اژدرش همیشه می گفت! »رضوان بابا؟ محکم
وایسیا، هیچ کس به فکرت نیست بابا! خودتی و خودت!
االن دیگه خودت باید خودتو ساپورت کنی وگرنه احدی

 برات یه چوب خشکم کنار نمیذاره! قوی باش بابا! «

رضوانه قوی می ماند. این را در بیمارستان به بابا اژدرش
قول داد!
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ترکان هر چقدر اصرار می کند رضوانه زیر بار نمی رود
 تا به درمانگاه بروند.

از ترکان می خواهد تا او را به خانه ی خودش برساند.

 - ترکان منو ببر خونمون.

ترکان نگاهی به دست کوفته شده ی رضوانه می اندازد.

 - خطر داره رضوانه، میریم خونه ی ما!

رضوانه مخالفت می کند.



 - نه تری، می خوام برم خونه!

 بعد هم کیفش را چنگ می زند و از ماشین پیاده می شود.
ترکان نفس حرصی ای از این همه لجبازی رضوانه می

 کشد و با پارک کردن ماشین از آن پیاده می شود.

 - وایسا رضوان!

رضوانه به سمت ترکان بر می گردد. ترکان سری از روی
تأسف تکان می دهد و کیف رضوانه را از دستش می

گیرد.

- لجبازیت کار دستت میده رضوانه. ببین کی بهت گفتم!

کلید را در می آورد و در را باز می کند. رضوانه وارد
 می شود.

برعکس خانه ی ترکان اینا، رضوانه در یک ساختمان سه
طبقه زندگی می کند. ده سالی می شود که با وساطت حاجی

 ترخان در این خانه تنها زندگی می کند.

یک خانه ی کامال نقلی! تنها یک اتاق و آشپزخانه و
 سرویس های بهداشتی دارد. به جز آن دیگر چیزی ندارد!



وارد خانه می شوند و ترکان بال فاصله به طرف یخچال
می رود. یک یخ را درون نایکسی می اندازد و به طرف

 رضوانه می آورد.
آرنجش بد ضربی دیده است. کنارش می نشیند و بر روی

آرنجش قرار می دهد.

داد رضوانه باال می رود.

 - آی تری، تو روحت! یواش تر المصب!

ترکان ابرویی باال می اندازد و به رضوانه اشاره می کند تا
نایلکس را به دست بگیرد.

 - بگیر اینو، حرفم نزن.

بعد هم به طرف رخت خواب هایی که با تمیزی تمام در
کنار خانه چیده شده اند و با یک مالفه پوشیده شده اند می

رود.
 ملحفه را کنار می زند و یک بالشت بر می دارد.

 - رضوان به مامان میگم امشب شامو بیاره اینجا!

رضوانه با بیچارگی به ترکان چشم می دوزد.



- نامه قتلمو داری امضا می کنی تری؟ خاله بفهمه پوست
 از سرم می کنه!

ترکان دستانش را به کمر می زند.

- آی بکنه! من دلم خنک میشه! دختر تو قد نخود مغز
 نداری؟ یکاره بلند شدی رفتی که چی بشه؟

رضوانه حس می کنه ملکه جلویش نشسته و او را نصیحت
می کند.
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چشمانش را لوچ می کند و با ابرو به قسمتی که ترکان بر
رویش نشسته است اشاره می زند.

 - حاجی از رو منبر بیا پایین! گوشم از این حرفا پره!

 بعد هم پشتش را به ترکان می کند و به پهلو می خوابد.
نمی داند چه طور اما اشکی از گوشه ی چشمش بر روی

 بالشت سقوط می کند.

- االنم پاشو یه چی بیار بخوریم. زشته مهمون بدون
 پذیرایی بره بیرون!



ترکان دهن کجی ای می کند که رضوانه با خنده به طرفش
بر می گردد.

 - دهنتم کج نکن!

 ترکان متوجه ی خط خیسی کنار چشم رضوانه می شود.
به عادت کودکیشان آرام پچ می زند.

 - خاک رفت تو ِچِشت؟

 رضوانه سری تکان می دهد.

- آره

ترکان از جا بلند می شود و به سمت آشپزخانه می رود.
رضوانه بیشتر تر از او درد نداشته باشد، کمتر از او هم

ندارد ...

ملکه نگران در خانه عقب و جلو می رود. با آن حالی که
ترکان از خانه بیرون رفت خدا می داند بالیی به سرش

 آمده یا نه!
طاقتش طاق می شود و تیز نورا را صدا می زند.

- نورا؟



نورا از اتاقش بیرون می آید و به طرف اتاقی که ملکه در
آن مستقر است می رود.

 - بله؟

ملکه به تلفن کوچکی که از رضوانه برایش مانده اشاره می
کند.

- بیا یه نگاه به این ماسماسک بنداز ببین من شماره رو
 اشتباه میگیرم یا گوشی ترکان خاموشه؟

نورا به طرف ملکه می رود و آرام لب می زند.

- بدین ببینم.

ملکه گوشی را به دستش می دهد و یک دستش را به کمر
و دیگری را به لب هایش بند می کند. چین های دور

 چشمش عجیب به نظر می آیند.

 نورا شماره ی ترکان را میگیرد.
 - دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد.

نورا سری تکان می دهد.

 - خاموشه!



ملکه محکم به پاهایش می کوبد و بر روی زمین آوار می
 شود.

ساعت دوازده نصفه شب است و فعال خبری از ترکان
 نیست!

 - شماره ی رضوانه رو بگیر نورا، دلم آشوبه!

نورا تایید می کند.
گوشی رضوانه زنگ می خورد و الی پلک هایش را کمی

 باز می کند.
به گوشی چنگ می زند و با دیدن شماره ی ملکه به ثانیه

 نمی کشد که چشمانش گشاد می شود.
به تندی شروع به تکان دادن ترکان می کند.

- ترکان پاشو ... پاشو که بدبخت شدیم! بلند شو دختر!

 از جا می پرد. ترکان منگ

 - چته رضوان؟

رضوانه فریادش بلند می شود تا ترکان به خود بیاید.

- ترکان ساعت دوازده نصفه شبه، خاله تا االن سکته
 کرده!



با تماس دوباره ی نورا با رضوانه، ترکان به تندی شروع
به پوشیدن مانتو و شالش می شود.
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- رضوانه خدا لعنتت نکنه انقدر حرف زدیم نفهمیدم کی
 خوابم برد. مامان کلمو می َکنه!

رضوانه سعی می کند خنده اش را مخفی کند. ترکان اما
می بیند. با لگد آرامی به رضوانه و گفتن »کوفت نگیری«
کیفش را چنگ می زند و از خانه رضوانه بیرون می زند.
نمی داند خودش را چگونه به خانه می رساند، فقط این را

می داند که ملکه با توپ و تفنگ منتظرش نشسته است.
 کلید می اندازد و در را باز می کند.

وارد حیاط که می شود نگاهش به چراغ سفید کم نوری که
 از پنجره اتاق ملکه دیده میشود نظرش را جلب می کند.

ترکان »تسلیت می گم ترکان جون، خدا به دادت برسه« ای
لب می زند و کتانی هایش را از پا در می آورد. وارد خانه

که می شود منتظر توبیخ ملکه است اما هیچ صدایی بلند
نمی شود.



نورا شانه اش را به چهارچوب در تکیه می دهد و دست به
 سینه رو به ترکان می ایستد.

چشمان ترکان کمی گرد می شوند اما چیزی نمی گوید. به
طرف نورا حرکت می کند و از روی شانه اش ملکه را

 نظاره می کند.

ملکه در سکوت، از پشت عینک دور قاب مشکی اش خیره
ترکان است. ترکان لبخند دستپاچه ای بر لب می آورد و

 کوتاه سالم می دهد.

ملکه سری تکان می دهد و از جا بلند می شود. به طرف
ترکان می آید. ترکان می داند اشتباه کرده است. وارد اتاق
ملکه می شود و رو به رو با ملکه می ایستد. چشمانش را

رو به زمین سوق می دهد و لب می زند.

 - ببخشید دیر کردم!

به ثانیه نمی کشد که گونه ی ترکان می سوزد. نگاه ناباور
ترکان به چشمان سیاه ملکه و نگاه مبهوت نورا به دست

 ملکه ای است که به گونه ی ترکان کوبیده شده است.

ملکه انگشت اشاره اش را به حالت اخطار برای ترکان
تکان می دهد.



- اینو زدم به جای تمام کتک هایی که باید می خوردی تو
بچگیت ولی نخوردی تا درست تربیت بشی! این رو زدم

جای تمام نوازشای حاجی که یادت باشه همیشه نمی تونی
با ببخشید و ایشاهلل ماشااهلل همه چی رو تموم کنی! اینو زدم

تا یادت باشه یه دختر تا ساعت دوازده شب مادر و
 خانوادش رو بی خبر نمیذاره! بسه یا بازم بگم؟

ترکان سکوت می کند. هیچ نمی گوید. حتی نگاهش هم
دیگر تکان نمی خورد. ملکه پشت می کند و به آشپز خانه

 می رود.
ترکان اما حس می کند چیزی در گلویش خود کفایی می

کند.
نورا می خواهد چیزی بگوید که ترکان از کنارش عبور

 می کند و به اتاقش می رود.
کیفش را محکم بر روی پشتی می کوبد و شالش را از

  سرش می َکند.
به طرف طاقچه ی پنجره ی اتاقش میرود و بر روی آن در
حالی که زانوهایش بغل می کند می نشیند. بالشتک کوچکی
که در مواقع ضروری به دردش می خورد را بر می دارد

و فریاد های دلخراشش را درون آن فرود می آورد اما
اشک؟! هرگز! حتی یادش نمی آید چه هنگامی اشک

ریخت! ..
این هم از امشب! ...



شاید تلخ و طاقت فرسا، اما تمام شد! ..
٭٭٭٭٭٭8
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ملکه ساک کوچکش را از دست ترکان می گیرد. خداحافظ
 آرامی لب می زند.

به سمت اتوبوس می رود که ترکان آرام صدایش می زند.

 - مامان؟

ملکه برمیگردد. ترکان لبخندی شیرین می زند و لب می
گشاید.

 - من یادم ولی تو فراموشت! باشه؟

ملکه ناخودآگاه لبخندی می زند. سری تکان می دهد و آرام
دستانش را باز می کند. ترکان در آغوش ملکه می رود و

ملکه آرام کمرش را نوازش می کند.
ترکان بوسه ای به شانه ی ملکه می زند و رایحه ی چادرش

را به مشام می کشد.

آرام لب می زند.



 - مواظب خودت باش، به خاتون هم سالم برسون!

آرام از یکدیگر جدا می شوند و ملکه رو به آن دو دختر
 دیگر سر تکان می دهد و سوار اتوبوس می شود.

همیشه سفر کردن با قطار و هواپیما را رد می کرد و
 اتوبوس را ترجیح می دهد.

 کنار پنجره جا میگیرد و هرسه دختر را از نظر میگذراند.

 هرسه دستی برایش تکان می دهند و اتوبوس راه میفتد.

ترکان خیره به چراغ های قرمز رنگ و بلند اتوبوس است
 که رضوانه با دست سالمش به شانه ی ترکان می کوبد.

 - وایسا ببینم، این چی بود گفتی به خاله؟

ترکان لبخندی از یادآوری خاطرات شیرین حاجی می زند
و به حرف می آید.

- بچگیا که با تیام دعوا می کردیم و مامان عصبانی می شد
و دعوامون می کرد. بیشترم منو. شب که حاجی می اومد

خونه منو که دمغ می دید می گفت دختر بابا چشه؟ منم
لوس می کردم خودمو می گفتم حاجی َمِلِکت دعوام کرده،

 باهام قهره!



ترکان این بار به خنده میفتد و همانطور که در میان نورا و
 رضوانه در حال حرکت است ادامه می دهد.

- حاجی، مامانو صدا می کرد بعد به من می گفت به ملک
من بگو من یادم ولی تو فراموشت، تا از یادش بره! دیگه

از همون بچگی شد عادتم! هر وقت یه کاری می کنم مامان
ناراحت میشه میگم من یادم، تو فراموشت تا مامان بدونه

 فهمیدم کارم اشتباه بوده، تا ناراحتیش یادش بره!

رضوانه می خندد و نورا دست می اندازد بر روی شانه ی
 ترکان.

 - چه دخمل خوبی هستی شما عمویی؟!

این بار قهقه هر سه شان باال می رود و سوار بر ماشین
 قرضی ثقفی می شوند.

 - میگم ترکان، مامان دیر میاد؟

 ترکان کمی مشکوک به نورا خیره می شود.

- چه طور؟

 نورا شانه ای باال می اندازد و دست به سینه می نشیند.



ترکان از آیینه خیره اش می شود و هیچ نمی گوید. نگاه
کوتاهی به رضوانه می اندازد که رضوانه هم ابرویی به

 معنای ندانستن باال می اندازد.

شاید هم ترکان کمی بزرگش می کند ..

٭٭٭٭٭٭8
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بر روی تپه ایستاده و خیره ی منظره ی سرسبزی8 است که
خیلی وقت است برای آرام شدن و فکر کردن به آنجا می

آید و تنها کسی که خبر دارد، رسول است.
رسول محکم بر روی در کاپوت می کوبد و خیره به هیبت
مردانه ی او می شود. با دستمالی که همیشه در جیب دارد

شروع به تمیز کردن دستان روغنی اش می کند.

 کوه و دره باید - تموم شد! ... آخه بگو مرد نا حسابی، تو
یه دفعه ریپ بزنی؟ نمیگی یه وقت می مونیم اینجا رسول

 بی خواهر و برادر می مونه؟

هیبت سیاه پوشش می چرخد و سعی می کند اخمانش از
شدت آفتاب در هم نروند.



- رسول چی میگی برا خودت؟ نشستی چی داری میگی
 باز؟

رسول کمی خودش را باال می کشد و بر روی کاپوت می
 نشیند.

 بکش بیرون از این کار، تهش بدبختِی هااا ، از - حاجی
االن این طوری غرقی که فردا پس فردا باید با غریق نجات

بیام بگیرمت.

بعد هم خودش را عقب می کشد و سرش را بر روی شیشه
میگذارد، به حالت نیمه دراز کش می خوابد.

- من باید به َت8ه این کار برسم. الکی نیست که زندگیم رفت
 هوا!

رسول ُنچ بلند باالیی می کند و صدای جدی اش بلند می
 شود.

- تایماز بزن بیرون داداش. این کارا تهش به ناکجا آباده
هاا! ببیِنت ِکی گفتم!

تایماز دست به کمر می زند و با دست راستش عینک
 آفتابی اش را بر روی صورتش قرار می دهد.



- بیا پایین، خوبه خواهر و برادرته این طوری پخش شدی
روش، زیادم نزن تو بحث ِادوایِسز*، میدونی که خوشم

 نمیاد.

رسول نفسی میگیرد و از روی کاپوت پایین می آید. تایماز
 پشت فرمان می نشیند و رسول در کنارش جا میگیرد.

استارت می زند و راه میفتد. از روی سر باالیی ماشین را
سرازیر می کند و رسول بلوتوث گوشی را به ضبط وصل

 می کند و آهنگ مالیمی میگذارد.

هردو، در افکار خود دست و پا می زنند و هیچکدام رغبتی
برای شکستن سکوت ندارند. چندی بعد پشت چراغ قرمز

 مجبور به توقف می شوند.

شیشه ی ماشین به دست کودکی به ضرب در می آید.
تایماز شیشه را پایین می دهد و خیره ی لبخند دخترک گل

 فروش می شود.

 - عمو؟ عمو یه گل برا خانومت میخری؟

رسول با خنده کیف پولش را از داشبورد بر می دارد و
یک اسکناس ده تومانی به دخترک می دهد.



- عمو یه وقت به زمین خدا میگی جهنما! از این حرفا نزن
 این پسر رم می کنه! بده من عمو. دستت درد نکنه.

تایماز با نفس کالفه ای دسته گل را از دخترک میگیرد.
دخترک با لبخند شیرین تشکر می کند و بدو خودش را به

 کنار خیابان می کشاند.

تایماز دسته گل را به سینه ی رسول می کوبد و دستی را
 پایین می دهد.

رسول می خندد و گل ها را بر روی کنسول ماشین می
 گذارد.

تایماز از گل های سرخ نفرت دارد! ...

٭٭٭٭٭٭8

ِادوایِسز*: در زبان انگلیسی به معنای نصیحت ها و
توصیه ها است.
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تایماز پایش را بر روی ترمز فشار می دهد و رسول دسته
 گل رز را بر می دارد.

این یک قرار قدیمی است که هرگاه رسول دسته گل رز
 خرید به بهشت زهرا بروند و رسول از مادرش دیدن کند.

 اما تایماز چه؟! هیچ!

از وقتی یادش می آید یک »هیچ« بزرگ در زندگی اش
باال و پایین می پرد و تایماز تنها کارش دویدن و نرسیدن

است!

رسول پیاده می شود و تایماز پس از پارک کردن ماشین
 پشت سر رسول به راه میفتد.

 پس از چند قدم به قبر مرمرین می رسند.
نام » ایران دخت افضلی « بر روی سنگ قبر خودنمایی

می کند. رسول خم می شود و سنگی بر میدارد و بر روی
قبر می زند و فاتحه ای می خواند ...

 برعکس تایماز که هیچ حرکتی نمی کند.
شاید چون به گذشته پرت شده است! ...

گذشته ای که همیشه دلش می خواهد از دهنش بگیرد و در
ناکجا آباد پرت کند و یادش نیاید! ..

تایماز از گذشته هایی که گذشتند نمی تواند بگذرد ...



چون زندگی از تایماز نگذشت! ...
تایماز ساخته ی تکه پاره های وجودش است! ...

این را خوب می داند! ..

رسول مشغول پرپر کردن گل رز بر روی سنگ قبر
 ایران دخت می شود.

مادری که برایش از فرشته هم فرشته تر بود و رسول حس
می کرد هنگامی که در آغوش مادرش فرو می رود، خدا را

می بیند ...

تایماز دستانش را در جیب می زند و از چرخیدن چشمانش
به سمت چپ و چند قبر آن طرف تر را دیدن، واهمه

دارند.

- سالم مادر حالت خوبه؟ تن و بدنت حاال آرومه؟ قلبت
 چی؟

 تایماز چشم می بندد و سرش را پایین می اندازد.
رسول خیلی لحظات سخت تری را دیده است! ... خیلی

سخت!
هردو باهم بوده اند! از همان کودکی!

 آخ لعنت به کودکی شان!



تایماز و رسول هردو درد مشترک دارند و به رسم همیشه
 محکوم به سکوت اند!

 چراکه مردان، باید استوار بمانند!

اشک رسول بر روی قبر می افتد و تایماز ترک خوردن
قلب ایران دخت را می بیند ...
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رسول طاقت نمی آورد و بر روی قبر مادرش بوسه می
 کارد.

- مادر؟ رفتی ... ولی من هنوزم کنارم حست می کنم!
مادر؟! آخ ایران دختم!

تایماز تاب نمی آورد و سمت رسول خم می شود. شانه
 هایش را میگیرد و از روی قبر بلندش می کند.

 - رسول؟ داداش مگه من مردم این طوری بی تاب شدی؟



رسول برمیگردد و چشمی که خون از آن می بارد را به
تایماز می دوزد.

 - حقمون این نبود! بود؟!

تایماز سری به معنای نه تکان می دهد. رسول نگاه دیگری
به قبر ایران دخت می زند و با حسرت و به زور دست

 تایماز بلند می شود.

همیشه همین بود ...
تایماز همیشه عزای روزی را می گیرد که رسول گل سرخ

می خرد و تایماز می فهمد باید به بهشت زهرا بروند تا
 دیداری با ایران دخت تازه کنند.

رسول بر روی صندلی می نشیند و تایماز با گفتن » االن
 بر می گردم« در را می بندد.

در پشت را باز می کند و شیشه گالب را بیرون می کشد.
به طرف قبر ایران دخت می رود و خم می شود.

 - سالم خاله!

در بطری را باز می کند.

 - خوبی؟!



بطری را کمی خم می کند .

- ولی من و رسول خوب نیستیم! روزامون سخت
میگذره ... همه چی تکراری شده! ... همه چی یکسان

 شده ...

گالب سر ریز می شود و قبر کم کم به گالب مزین می
شود.

 خیلی وقته رو - رسول کم آورده خاله، من می شناسمش!
 روال افتاده! یه روتین پر تکرار!

گل های رز خیس می شوند و از روی قبر به زمین میفتند.
اما تنها واکنش تایماز نگاه پر کینه و نفرت است و صدای

 گوش خراش فریاد های کودکی که در گوشش می پیچد.

- خاله هردومون کم آوردیم! به مامان و بابام بگو، کم مونده
تا وصالمون! تا پایان انتظارمون چیزی نمونده! بهشون بگو
من رو قول و قسمم هستم! اون سگ صفت رو پیدا می کنم

 و حقشو میذارم کف دستش!

بعد هم بطری در مشتش فشرده می شود ...
از جا بلند می شود و لب می زند .



- خداحافظ خاله! ...

به طرف ماشین می رود و سوار می شود. بطری را به
پشت پرت می کند و استارت می زند.

 - رسول؟

رسول سری تکان می دهد.

- فردا میریم، بهت قول میدم تقاص تک تک این زخم ها
 رو میگیرم!

رسول » ُنچ «ی می کند و نگاهی به ساعتش می اندازد.

 - تایماز  داداش بیخیال این یکی شو!

تایماز پوزخندی می زند.

- هرچی بخوای رو چشم، اال این یکی!
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رسول دستی به پیشانی اش می کشد و تایماز گوشی را از
جیبش بیرون می کشد.

 - الو؟

 گزینه بلوتوث را روشن می کند و وصل سیستم می کند.
صدای مجید در ماشین پخش می شود.

 - سالم داداش، حال و احوال؟ رسول خوبه؟

تایماز از بهشت زهرا بیرون می زند و وارد اتوبان می
شود.

- رسولم خوبه، کنارمه. مجید جان راجع به اون موضوع
 باهات تماس گرفتم!

مجید با صدای مصمم به حرف می آید.

- داداش جوره نگران نباش ... سه هفته س دارم دنبالش می
کنم. پسرش پنج ماه دیگه از کانادا برمیگرده، اما تولد

دخترش دو ماه دیگه س! از قرار معلوم تولد مفصل می گیره
 هر سال!



تایماز ابرویی باال می اندازد و دستی با حس غرور و
پیروزی به فرمان می کوبد.

 - مژدگونیت محفوظه مجید ... دستت دردنکنه پسر!

 - فداتم داداش، کاری بود یه تک بنداز در خدمتم!

تایماز تشکری می کند و با خداحافظی کوتاهی تلفن را قطع
می کند .

رسول میگرنش عود می کند ..
این هم اثرات همان کودکی لعنتی است! ...

با سرعت به خانه ی مجردی شان می رسند و تایماز کمک
می کند تا رسول را به خانه ببرد ...

امشب هم همانند پنج شنبه ی اول هر ماه رسول تا صبح با
میگرنش درگیر است و تایماز یا خودش را مقصر می کند

و یا رسول را! ...

٭٭٭٭٭٭8
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ترکان جلوی کولر دراز کشیده و موهایش را افشان کرده ..
نورا نخ به دست وارد می شود و آن را به دست رضوانه

می دهد .

 - بیا عزیزم!

رضوانه نخ را میگیرد و مقداری از آن را به دور گردنش
گره می زند .

ترکان با حال زار و نزار خیره ی دستان رضوانه ای می
شود که در حال پیچیدن نخ به دور انگشتانش است .

 - رضوان، من طاقت ندارم! جان من بیخی!

رضوانه خبیث می شود و بر روی صورت ترکان خم می
شود.

- حرف نزن ... حرف نزن ... می خوام همچی صفا بدم
 که خودمم نشناسمت!

ترکان نورا را می بیند که بی صدا می خندد .



 خودش هم خنده اش میگیرد.
رضوانه نخ را بر روی قسمتی از صورت ترکان قرار می

دهد و شروع به بند انداختن می شود .

آخ و ناله ی ترکان به هوا می رود و رضوانه بی توجه
 ادامه می دهد.

- ترکان آروم بگیر انقدر خودتو باال پایین کردی نفهمیدم
 کجا رو برداشتم کجا رو نه!

ترکان می خندد و از نورا می خواهد تا ماست بیاورد .

رضوانه با تعجب لب می زند .

 - ماست برا چیته؟

ترکان چشمانش را کمی لوچ می کند .

 -  ماست می خوام تا بذارم رو صورتم جوش نزنه!

رضوانه به یک باره منفجر می شود و نورا به دنبالش!
آنقدر می خندند که چشمانشان به اشک می نشیند .

- وای ترکان خدا لعنتت نکنه! مردم صد تا کرم می مالن تو
 ماست؟



این را رضوانه می گوید. ترکان می خندد و نورا سری
 تکان می دهد و از سالن خارج می شود.

رضوانه باز هم شروع به بند انداختن می کند .

- میگم تری؟

ترکان زبانش را زیر قسمتی از پوستش قرار داده تا
رضوانه راحت تر بند بندازد، بنابر این یک صدا شبیه »

هوم« از میان لبانش بیرون می جهد.
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- میگم از َسما آمار گرفتم ... انگار چند وقته دیگه یه
 مراسمی دارن!

ترکان به ناگهان از جا میپرد که بند بی آنکه رضوانه
بخواهد از موهای کنار پیشانی ترکان برمیدارد و ترکان به

 ناگهان صدای آخش بلند می شود.

 - رضوان خدا بگم چه کارت نکنه!



رضوانه خودش هم درد ترکان را حس می کند و صورتش
در هم می شود. نخ را از گردنش می کند .

- آخ آخ ببخشید ... اصال به ما نیومده قرتی باشیم. همون
 پشم و پیلی بچرخیم سنگین تریم!

ترکان از طرفی خنده اش گرفته از طرفی هم از این همه
 بیخیالی رضوانه حرصش گرفته!

 - رضوان االن باید به من بگی؟

رضوانه شانه ای باال می اندازد و دستش را به سینه می
زند .

- من از اولشم بهت گفتم ترکان، من خودم نمی تونم با
دستای خودم بندازمت وسط یه مشت گرگ و گاو که هیچی

 نمی فهمن!

ترکان بالشت پشت سرش را بر می دارد و به طرف
رضوانه پرت می کند.

- من تورو آخر .... دختر تو میدونی من چقدر منتظر یه
فرصتم تا خودمو به اونا نزدیک کنم ... بعد اون وقت تو

میگی نمی خوام بذارمت وسط یه گله گرگ و گاو؟ چه
عقیده ی مزخرفیه تو داری من نمیدونم!



رضوانه از جا میپرد و به طرف آشپزخانه می خواهد برود
 که ترکان به تندی دستش را میگیرد.

 - وایسا!
رضوانه دردی در دستش می پیچد.

 - ترکان! بیخیال شو!

ترکان سری با لجبازی باال پرت می کند.

 - نه! فقط ازت یه چیز می خوام رضوان!

رضوانه مخالفت می کند .

 - نمیدم!

ترکان سری به معنای مثبت تکان می دهد.

 - میدی!

ابرو های رضوانه باال می روند .

 - ُنچ، نمیدم!



ترکان عاصی لب می زند .

 - رضوان! آدرس و میدی!

رضوان نفس عمیقی می کشد و کاغذی کوچکی را به سینه
ی ترکان می کوبد .

- بیا ... ولی ترکان به خدای احد و واحد ... یه چیزیت
بشه، به خون می کشم! هم خودتو، هم خودمو! میدونی که

 می کنم!

ترکان خیره به قدم های تند رضوانه ای می شود که عذاب
وجدان گریبانش را گرفته و به طرف آشپزخانه می رود ...

ترکان اما از کاری که می خواهد بکند، اطمینان دارد! ...

٭٭٭٭٭٭8
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ملکه نفس عمیقی می گیرد. ترکان کله شق است و به قولی
کله اش باد دارد ..

خاتون میفهمد که کنارش می نشیند.

- عروس؟!

چشمان تیره ی ملکه باال می آیند و به چروک های کنار
چشم خاتون دوخته می شوند.

- جانم خاتون؟

- توهمی چرا؟ ننه مشکلی پیش اومده؟

ملکه زبان به دهان می گیرد تا از تماس آقای عبدی چیزی
 به خاتون نگوید ...

چند صباحی به مهمانی آمده و درست نیست تا از
مشکالتش بگوید. صدای خاتون ترغیبش می کند تا گوشه

ای از حرف های دلش را بگوید.

- چیزی شده؟ از اون ملکه ی تیز زبون خبری نیست! ...
 یه چیزی شده ننه! من مطمئنم!

ملکه به طرف خاتون می چرخد و عینکش را باال می دهد.



 - راستش خاتون، نگرانم!

خاتون هم کم نمیگذارد و از زبان تند ملکه گالیه می کند.

- مادر آخر این زبون تندت کار دستت داد؟ آخر اون بچه
رو دیوانه کردی انداختی تو خیابونا؟

ملکه متعجب می شود و دهانش نصفه و نیمه باز می ماند.
خاتون ادامه می دهد.

- اصال بگو ببینم چرا ناردونم نیومد؟ بازم باهاش بحث
 کردی خلقش تنگ شد؟

  ملکه لبش را می جَود.

- خاتون نقل این حرف ها نیست! بعد رفتن حاجی و تیامم،
فشار زندگی افتاد روی دوش ترکان! رو دوش منم هست

خاتون ولی مرد خونه شده ترکان! درست مثل حاجی! ... با
اینکه، با اینکه ترکان و حاجی ...

 خاتون به میان حرف ملکه می آید.



- خبه خبه! من میدونم چی داره اذیتت میکنه عروس!
تنهایی سخته ننه! مخصوصا واسه ترکان! ترکان وابسته ی

حاجی بود! منم روم سیاه که به جای اینکه در کنارتون
باشم، موندم اینجا ...

ملکه حرف خاتون را قیچی می زند.

- نه خاتون ... ترکان از اون چیزی که باید خیلی قوی تر
شده! خدا سر شاهده من ندیدم یک بار بگه چرا آقام نیست

که من به این اوضاع نیفتم! ... من نگرانم ترکان احساسش
لطمه ببینه!!!

خاتون نفسی میگیرد. صدای زنگ در که به صدا در می آید
انگار طنابی به دور گردن ملکه می اندازند ...

خاتون می فهمد و سعی می کند نگاه بدزدد. می خواهد از جا
بلند شود که ملکه با سستی ای زیر پوستی از جا بلند

می شود.

 - من باز می کنم خاتون!

خاتون کالفه می شود و زیر لب ذکر می گوید ..
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ملکه با همان طنابی که بیش از پیش به دور گردنش محکم
شده از راهرو خارج و وارد حیاط می شود.

چشمانش بدو بدو می کنند و به درخت گردویی می رسند
که تمام کودکی های ترکان و تیام و نیلوفر در آنجا سپری

شد! ...

دخترکش! هنوز هم باور ندارد ترکان بزرگ شده و بار
یک زندگی را یک تنه به دوش می کشد! ...

 با صدای زنگ به خود می آید و به طرف در می رود.
نفسی میگیرد و در را باز می کند .

چشمان نیلوفر گشاد و به کله اش می چسبند .

 - زن عمو؟!

ملکه به زور سعی می کند لبخندی بزند ... نیلوفر به
 محکم به خود سرعت8 در آغوش ملکه فرو می رود و

می فشارد ..

- وای چقدر دلم براتون تنگ شده بود! ... ترکانم اومده
 دیگه؟ نورا کجاست؟



بعد هم صدایش را به سرش می اندازد.

- ترکان؟ ... تری؟ ...نورا؟ کجایین دخترا؟

ملکه اما خیره ی چشمان طوسی رنگ مادر نیلوفر
است! ...

بیخود نبود که به دور گرنش طناب انداختند ..
 انگار خبر از آمدن ناهید می دادند!

ملکه آرام سری تکان می دهد.

- سالم! ...

ناهید با نفرت نگاهش را از ملکه میگیرد و می خواهد
برگردد و از خانه خاتون فاصله بگیرد که همسرش وارد

کوچه می شود ... نیلوفر با استرسی که با دیدن ملکه به
جانش افتاده بود خیره ی جو سنگین میانشان است! ...

ملکه ناسزایی نمانده که به خود ندهد! ...
کاش نمی آمد! ..

 نیلوفر که صدایش می زند به طرف او بر می گردد.

- زن عمو؟ دخترا نیومدن؟



ملکه یک » نه! « لب می زند و با صدای برادرشوهرش به
 آن سمت بر می گردد.

- به به! منور کردین زنداداش! ... خبر میدادین یه گاوی،
گوسفندی براتون ذبح می کردیم! ... اون عفریته رو هم

آوردی؟ نوچه ش رو چی8...

نیلوفر ناراحت و هشدار گونه نام پدرش را صدا می زند و
ملکه تمام سعیش بر این است تا زخم دلش را همان جا در

دل مرهم دهد.
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ناهید با زخم زدن به حرف می آید.

- بالخره خیره سری باید باشه آقا یا نه؟ دخترشم مثل
 خودش خیره سره!

این بار خاتون با جدیت به حرف می آید.



- اگه قراره احترام مهمون و تاج سر من رو ببرین زیر
سوال، بهتره وقت دیگه ای بیاید! ...

ناهید سکوت می کند .. اما نصیر نه!

- ننه مهمونت اومدنی از این به بعد به ما زودتر خبر بده تا
یه وقتی احترام زیر پا نذاریم! ... جدیدا انگار ننه و بابای

یه عفریته بیشتر ارزش دارن! ..

ملکه زبانش دیگر سر جایش باقی نمی ماند ..

- شما که دم از خوبی و سالم بودن می زنی تو این ده سال
 که دختر من بار زندگی رو به دوش کشید کجا بودی؟ ...

با دستش به حیاط و به درخت گردو اشاره می زند و لب می
زند .

- دخترم هفده سالش بود زدی تو گوشش که تو گ8.... می
خوری راه افتادی و کار می کنی ... هیجده سالش شد با کمر

بند زدی تو کمر بچم و گفتی شدی یه دختر ه... از اون
وقت به بعد دیگه نیاوردمش! ... یعنی نیومد! .. گفت اینجا



شهر شهر غیرتیاس! ولی انگار ما بی غیرتیم که بهمون
 توهین کردن! ...

نزدیک تر می رود و خیره به چشمان همرنگ شوهرش
زبان تند و تیزش باز هم به راه میفتد .

- ولی میدونی چیه حاج نصیر؟ .. دختر من غیرت داره ...
مرام و معرفت داره! ... پاک تر از برگ ُگله ... مخلص

کالم غیرت دختر من میارزه به صد تا منم منم کردن مردا!
... 

نصیر می خواهد چیزی بگوید که خاتون بلند و اخطار
دهنده لب می زند .

 - کافیه دیگه! ... حجب و ُحْرم نگه دارید!

ملکه چادرش را در مشتش محکم تر می کند و از کنار
خاتون با پا دردش رد می شود و به طرف اتاقی که برای

سفرش در نظر گرفته شده اتراق می کند .

باز هم اعصاب خوردی و دفاعیات همیشگی اش! ...



ترکان یک چیز میداند که به تبریز سفر نمی کند! ...
٭٭٭٭٭٭8
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نفسی میگیرد و سرش را بر روی میز میگذارد ..
»ثقفی خدا بگم به کدوم در بسته ای بکوبدت که نفهمی من

 االن تو چه وضعی ام!«
خودش هم نمیداند چه می گوید! ... فقط این را می داند که

باید راهی پیدا کند و از آژانس برود ...
 اما کجا؟

خرج و مخارج زندگی را از کجا در بیاورد؟ .. عبدی را
 چه کند؟!

مردک مزخرف! ... یک ماه اجاره خانه دیر شده و ترکان
نمی داند خاک کدام باغچه را بیل بزند ..

ثقفی وارد می شود . با دیدن سر ترکان بر روی میز سری
از روی تأسف تکان می دهد .

- های دختر؟! ..

سر ترکان باال می آید و از جای ثقفی بلند می شود .



 - برات مشتری افتاده، اینم آدرس!

بعد هم کاغذی را به دست ترکان می دهد ...

- تند نری مشتری پشیمون بشه! ... هنوز سری پیش که پیر
 زن بدبخت رو نزدیک بود به سکته بدی یادم نرفته!

ترکان خنده اش میگیرد و لبش را به دندان می کشد ..

روزی که مقصدش به مارلیک کرج بود و پیرزن از
سرعت8 خوشش می آمد و ترکان هرچقدر می خواست

مخالفت کند پیرزن پاپیچش شده بود و ترکان سرعتش را
بیشتر کرده بود ...

اما باز هم سرعتش را به حالت عادی برگردانده بود که
 باز، پیرزن درخواست سرعت8 زیاد را کرده بود ...

ترکان هم نه گذاشته بود و نه برداشته بود و برای اینکه
پیرزن کوتاه بیاید به ناگهان بر روی ترمز زده بود و

پیرزن حساب کار دستش آمده بود و قسم خورده بود تا هیچ
وقت چنین درخواستی نکند ...



ثقفی لبخند ترکان را می بیند و سری از روی تأسف تکان
 می دهد.

ترکان خداحافظی کوتاهی می کند و از در آژانس بیرون
 می زند.

 سوار ماشین می شود و استارت می زند ..
تقه ای به شیشه می خورد ..

ترکان عبدی را می بیند و پیاده می شود .

 - سالم!

عبدی سری می تکاند .

 - علیک، طلب ما چی شد دریا خانم؟

ترکان ُگر می گیرد ...
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 از اینکه هر بار جلوی کسی شرمنده باشد نفرت دارد!



- آقای عبدی، هفته بعد حسابمون رو تمام و کمال با اجاره
 ی این ماه صاف می کنم!

عبدی ُنچی می کند ..

 - نه دیگه نشد ... من همین امروز پولمو می خوام!

ترکان عصبی می شود که با صدای رضوانه چشمانش
گشاد می شوند .

عبدی به طرف رضوانه ای می چرخد که او را صدا زده
بود ..

 - آقا عبدی، امشب بیا پولتو بگیر ... ساعت هشت شب!

عبدی لبخند ژکوندی می زند .

 - حتما!

رضوانه پوزخندی می زند و به آژانس اشاره ای می زند .

- دم در آژانس منتظریم! عزت زیاد! ...



به آنی لبخند عبدی جمع می شود و رضوانه این بار لبخند
ژکوندی می زند ...

عبدی سری تکان می دهد و می رود ...

ترکان می خندد و مشتش را به مشت سفت شده ی رضوانه
می کوبد ..

هردو سوار ماشین می شوند.

- میگم رضوان، این عبدی رفت ولی تا ساعت هشت شب
 چه جوری جور کنیم آخه؟

رضوانه درستش را در کیف فرو می برد و از کیفش 
مقداری پول را بیرون می کشد .. به طرف ترکان میگیرد ..

- ترکان میدونم دیر شد ولی حساب حساب، کاکا برادر! ...
 اینم طلب ما!

چشمان ترکان چیزی را که میبینند باور نمی کنند ...

- رضوان .. رضوان تو ..



رضوانه سری تکان می دهد .

- من به تو بیشتر از اینا بدهکارتم ... این یه مقدار از اون
طلبای بی نهایتت رو جبران می کنه ... یادم نرفته که چه

 تا خرج عمل بابام رو در جوری به این در و اون در زدی
 بیاری ...

ترکان نمی داند چه بگوید ...
رضوانه بی حرف پول را بر روی داشبرد می گذارد و با
گفتن » شب دم در آژانس منتظرتم« از ماشین پیاده می

شود و دور می شود ...

ترکان اما هنوز هم مبهوت است ...
 مبهوت لبخند خدایی که با وجود رضوانه دید ...

انگار خدا خیلی هم دور نیست! ...

٭٭٭٭٭٭8
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ضربه ای بر روی سقف کامیون می کوبد و از روز آن می
 پرد.

کامیون با بوقی که صدای نکره دارد راه میفتد و تایماز
دستانش را بر هم می کوبد تا سیمان های سفید از دستش

 خارج شوند.
میثم برگه های ترخیص را به دست تایماز می دهد و

عجیب از صبوری تایماز لذت می برد.

- آقا دوتا کامیون دیگه مونده، کی بفرستمشون؟

تایماز خودکار را بر روی گوشش میگذارد و نفسی
می گیرد.

خیره به میثم قد بلند می شود که در لباس کار آبی رنگ و 
سیمانی شده، هنوز هم قد علم کرده است. دور چشمانش

چروک های ریزی افتاده و همه و همه از تبعات کار کردن
در کارخانه سیمان سازی است.

دستی محکم بر شانه میثم می کوبد و برگه های ترخیص 
بار ها را هم چک می کند.

- اون دوتا کامیون تا کامل شد بفرستش برن... مهر و
 امضاشم از خود رئیس بگیر...



میثم عاصی می شود.

- آقا، کاش خودتون بودید... من با این حاجی نیا کنار نمیام!

تایماز آرام و مردانه می خندد.

- از زنت که بدتر نیست پسر، بساز ... بساز که حاال حاال
 ها کارمون گیرشه!

میثم سری می تکاند.

- واال آقا تایماز بعضی وقتا میگم کاش زنم اینجا بود غر
می زد... خدا سر شاهده جیغ و ویغ زنم خیلی شرافت داره

به صدای زمخت این حاجی نیا...

تایماز لبخند مردانه ای می زند و برگه آخر را هم از نظر
می گذراند و سپس به دست میثم می دهد.

 - بگیر برو، یه دونه نون بخور، ده تا هم صدقه بده...

میثم نفسی میگیرد و با دستی که به شانه ی تایماز می زند،
دور می شود.



تایماز اما می ماند... دست به کمر می زند و انبار سر
پوشیده و پر از سیمان را از نظر می گذراند.

دقیقا وسط دروازه ی انبار ایستاده و دورتا دورش را از
نظر می گذراند.

قسمتی سیمان های فله ای و قسمتی سیمان های کیسه ای و
 قسمتی هم سیمان های سیلو مانند...

بوی تند سیمان عجیب برایش سردرد آور است.

با دیدن حجم متراکمی از سیلو های سیمان صدایش را بلند
می کند و لرزه به تن سهراب می اندازد.

- سهراب!!! ...

سهراب به تندی خودش را از ته انبار به تایماز می رساند.

- جونم آقا؟

تایماز با اخم اشاره ای به سیلو ها می زند.

- سهراب تو مگه نمیدونی نظم و چیدن این سیلو ها رو؟

سهراب سری تکان می دهد و نادم لب می زند.

 - آقا خدا سر شاهده که آقا وکیلی گفتن که این مدلی بچینیم!



تایماز دندان قروچه ای می کند و فریادش بلند می شود.

- سهراب به دیقه نکشیده همه اینجا جمع باشن! ...

وکیلی با شنیدن فریاد عاصی تایماز لبخند کریهی می زند و
خودکار را بر روی میزی که تازگی ها از حاجی نیا گرفته

 می گذارد.
از جا بلند می شود و به طرف انباری که تایماز در آنجا

سردمدارش است، می رود.
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جلو تر از وکیلی تمام کارگران انباری که مسئولیتش با
تایماز است، جلوی او صف می بندند و تایماز بی تعلل

 شروع به باال دادن آستین هایش می کند.

همیشه از اینکه لباس های کارخانه را می پوشد و مجبور
 است آستین هایش را باز نکند، کالفه می شود.

سهراب زیر لب طوری که میثم بشنود لب می زند.



- میثم خدا به داد برسه، طوفان تو راهه!

 میثم هم » خدا بخیر بگذرونه« ای لب می زند.
تایماز بی پروا، صدایش را بلند می کند تا به همه جا

برسد... علی الخصوص به آن وکیلی بی صفت!

- کارفرمای شما کیه؟؟؟

هیچ صدایی بلند نمی شود که تایماز بلند لب می زند.

- هاااان؟؟

میثم به تندی حرکتی به خود می دهد و لب می جنباند.

 - آقا معلومه شما!

تایماز خیره به میثم، فریادگونه و جدی لب می زند.

- کارفرمای شما کیه؟

میثم کمی صدایش را رسا تر می کند.



- شما آقا!

تایماز نفسی میگیرد و چشمانش را بر روی همه ی افراد
انبار می چرخاند .

- آها! حاال شد! از این به بعد، هیچ احدی حق نداره دهن
چاک بده و شر و ور تحویل من بده که چی؟؟؟ که این کار

 و فالن آقا گفت انجام بدم!!!
مثل قبل، هر جور کار میکردین، ادامه میدین! من گزارش

مفت و خرکی رد نمی کنم که برام بهانه بیاری! ....
تفهیمه؟؟؟

همه ی کارگران سری تکان می دهند و تایماز بلند تر لب
می گشاید.

- کافیه یک بار دیگه، فقط یکبار دیگه ببینم نظم انبار من
بهم ریخته! به دیقه نمیکشه دو میلیون کسری حقوق براتون

رد می کنم! ... حواستون جمع باشه!

اشاره ای به سیلو ها می زند .

- این حجم تراکم برای سیمانای سیلو شده خیلی زیاده؛ یکم
عقل داشته باشید! ... سیمان بعد از اینکه سیلو میشه تغییر
حجم میده! ... این حجم از سیمان یه دفعه میبینی سیلو رو



پاره میکنه و هرچی باره میشه کشک خاله! ... جمع کنید
 حواستونو! ... تفهیمه!

صدای » بله آقا، چشم آقا، ببخشید آقا، حق با شماست آقا
و ...« بلند می شود و تایماز همانطور که عرق پیشانی اش

را پاک می کند هشدار آخرش را با جریمه می دهد.

 امروزم اضافه کاری دارین! ... هیچکس حق خروج قبل -
از ساعت ده شب رو نداره. درضمن...

سهراب را می خواند .

- جونم آقا؟؟؟

- همه ی این سیلو ها رو بدون اینکه از ماشین ها استفاده
کنین رو کولتون می گیرین و مثل همیشه می چینین!

سهراب یکه خورده می خواهد حرفی بزند که تایماز رو
 برمی گرداند و از انبار بیرون می زند.

سهراب صدایش را کمی بلند می کند تا همهمه ی اعتراض
را بخواباند.

- برادرا، تا شب باید جمع و جور کنیم و اال آقا کسری
 حقوق می زنه، یه یا علی بگید که یاریمون بده!



همه ی کارگر ها یک » یاعلی « بلند می گویند و شروع به
 پخش شدن سمت سیلو ها می شوند.

 سهراب در دل فحش های آبداری نثار وکیلی می کند.

تایماز وکیلی را می بیند و زیر لب یک » نامروت« به او
 می چسباند.

به خاطر بیخودی نظر دادن هایش همه را مجبور به
مجازات کرد! ...

تایماز به سرعت8 دستگیره در اتاق حاجی نیا را باز می کند
 و بدون هیچ اذن ورودی، داخل می شود.

عصبانیتش برای آن مادر مرده هایی است که قرار است به
 پای کار وکیلی بسوزند. اما این را الزم میداند...

این اولین و آخرین باری شد که این چنین اتفاقی میفتد.
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حاجی نیا با ابروهایی باال رفته تکیه اش را از صندلی
اداری اش میگیرد.

تایماز وارد می شود و در را پشت سرش ول می کند.

نفسی عمیق میگیرد و دستان سیمانی اش را بر روی میز
 طویلی که جلوی میز حاجی نیا قرار دارد می کوباند.



حاجی نیا خودکارش را برمیدارد و روبه تایماز لب می زند.

- چی شده جوان؟

تایماز عمیق دم می گیرد.

 - حاجی همکاری ما با این اوصاف داره میکشه به آخر!

حاجی نیا با سن شصت سال به هول و وال میفتد و تایماز
عجیب تمام حرکات و اخالقیات حاجی نیا را می شناسد.

 - چی شده مگه تایماز؟

تایماز دست بر میدارد و شروع به تکاندن خاک از روی
بازو و سرشانه اش می شود.

- دیگه می خواستی چی بشه حاجی؟ من از اول برات خط
قرمز کشیدم که حاجی من به اینکه نظم و نظام کارم بهم

بریزه خودمم بهم می ریزم و قید همه چی رو میزنم و میرم!
 نگفتم حاجی؟



حاجی نیا متوجه منظور تایماز می شود... باز هم آتش از
گور همان وکیلی بلند می شود.

- تایماز حاال یه اتفاقیه ...

تایماز به میان حرف حاجی نیا می آید.

- حاجی بی ادبیه میدونم ولی من جایی که سرم تو الکه و
یکی بهم تنه بزنه، یکی دوبار هیچی نمیگم ولی حاجی اگه

ببینم خیلی داره رو مخ میره به پر و پاش می پیچم!

حاجی نیا کمی دگرگون می شود.

- اگه تو میدون رو خالی کنی که جا برای وکیلی باز میشه
پسر! ... هوشیار باش!

تایماز پوزخندی می زند و خیره به چشمان سبز رنگ و
ریش سفید حاجی نیا لب می گشاید.

- بچه تیتاب میدی حاجی؟ ... اون و بچه قد این حرفا نیست
که من بذارم برم! .. کسی که بره اونه نه من! ...

بعد هم محکم و با صالبت لب می زند.



- حاجی این خط قرمز من! ... خودت تصمیم بگیر که ازش
رد میشی یا نه! ..

بعد هم سری تکان می دهد و با گام های محکم از اتاق
 حاجی نیا بیرون میزند.

عجیب است که حاجی نیا سکوت کرد... و تایماز خوب
می داند معنی این سکوت یعنی کوتاه آمدن حاجی نیا!

 خیلی نمیگذرد که رسول دم انبار منتظر تایماز می ایستد.
تایماز لباس عوض کرده از در انبار بیرون می زند و با

 خستگی بر روی صندلی شاگرد می نشیند.

 - سالم!

رسول دستی را پایین می دهد و با نیش گازی راه  میفتد.
سکوت را رسول می شکند.

 - چه خبر تایماز؟ ساکتی چرا؟

 تایماز با خستگی چشمانش را به رسول می دوزد.
رگه های قرمز بر دور تیله های مشکی رنگش رد

می اندازد.



- انتظار نداری که دمبک بزنم برات؟

رسول می خندد و پست چراغ قرمز می ایستد.
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- نه واال توقع ندارم... ساعت یازده شب و این خستگی و
انبار خلوت و ... دیگه خدا میدونه تهش88...

تایماز یک » رسول « پر هشدار لب می زند و رسول
 دستانش را حالت تسلیم باال می برد...

هرگاه از این خیابان و چهار راه ها رد می شود دلش می
خواهد عق بزند ...

تمام کودکی هایش صرف همین خیابان ها شده است و
تایماز عجیب حس می کند از این شهر و آدم هایش زده شده

...

از اینکه همه با فیس و افاده راه می روند و فخر عالم و آدم
را به یکدیگر می فروشند ...

از تمام این شهر نفرت دارد و خدا می داند به کجا خواهد
رسید! ...



رسول دم در آهنی و قدیمی ماشین را متوقف می کند و
تایماز با کمردرد پیاده می شود.

 دستی برای رسول تکان می دهد و او را راهی می کند.

کلید را از جیبش بیرون می کشد و قفل در را باز می کند.

در را چهار طاق باز می کند و یک راهروی طویل و
 تقریبا پهن در مقابل چشمانش شروع به رقاصی می کند.

نگاهش می چرخد و همه ی قسمت های راهرو را از نظر
می گذراند...

 بوی دیوار نم خورده در مشامش میپیچد ...
وارد می شود و در را پشت سرش می بیندد و به آن تکیه

 می دهد.

حوض وسط حیاط برایش یادآوری خاطرات کودکی و آب
 بازی هایش با رسول دیگر بچه ها است.

قدم بر می دارد ... با آرامش، بی اینکه عجله کند برای
رسیدن به اتاقی که همیشه پذیرای او است!



روی تک پله ی منتهی به حیاط می ایستد و دستانش را در
جیبش فرو می برد و حیاطی که ستاره ها برایش دلبری می

کنند و ابر ها رنگ غم دارند را از نظر می گذارند ...
 باغچه ی خالی از گل برایش حال خوب دارد ...

حوضی که خالی از آب است و هیچ ماهی سرخی در آن
 نیست برایش خوب است ...

 چرا که تایماز حسی ندارد ...

 سال هاست که حس می کند قلبش نمی تپد...

وارد حیاط می شود و بر روی کاشی های شکسته و قدیمی
پا می گذارد ...

حیاط چهارگوشه ای که ده سالی می شود خاکش را خود
 تایماز تمیز می کند و رفت و روبش برای خودش است!

 مخصوص خودش!

 شروع می کند، قدم می زند ..
قدم اول را بر می دارد .

- خاک تو سرتون...

قدم دوم را هم بر می دارد ..



- شما هیچی نمیشید ...

قدم بعدی را محکم تر بر می دارد ...

- حروم888....ها

مشتش محکم تر می شود و قدم های بعدی با جمالتی که در
گوشش زنگ می خورد لب می زند ...

چقدر تلخ اند! ...
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آخرین قدمش می رسد به سه پله ای که اتاق تایماز و تنهایی
اش است ...

 بار دیگر تمام خانه را از بر روی پله اول می نشیند و
نظر می گذراند ...

اتاقک های آجری رنگش، در هایی که رنگ سفیدش سمت
 قهوه ای رفته و هیچ روحی ندارد ...

حیاطی که کاشی های شکسته در برگرفته اند و قسمتی از
آن برای کاشت درختان منتخب شده اما انتخاب تایماز برای

باغچه ِگل است!...



چرا؟ این را فقط خودش میداند و کودکی که در گوشش
فریاد های بلند می کشد ...

پنجره هایی که از آن می توانی حیاط را از نظر بگذرانی و
یک نگاه دزدکی هم به اتاق رو به رویی بیندازی، برایش

یادآور همان کودکی است که در گوشش فریاد می کوبد ...

نفس عمیقی می کشد و عرقی که بر روی گردن و پیشانی
اش چسبیده و بی حیایی می کند را پاک می کند ...

با تنی گر گرفته از جا بلند می شود و پله ها را رد می کند
 و به فرش دست بافت کهنه  می رسد.

کفش هایش را در می آورد و بر روی فرش پا می گذارد ...

جوراب های سفیدش کمی به فرش گیر می کند اما تایماز
هیچ توجهی ندارد ...

در قهوه ای رنگ را باز می کند و وارد می شود ...

دستش را سمت کلید برق می برد اما منصرف می شود ...
دیدن اتاقی که دیزاین همیشگی اش آیینه های کوچک و
بزرگ است که همه جا را در بر گرفته برایش جذابیت

ندارد ...



هنوز هم روزی که یک فرش شش متره را خودش چله
کرد و بافت و روزی که تمام این اتاق را آیینه کرد را

یادش نمی رود ...

باز هم صدای کودک در گوشش فریاد می زند .

- نزن ... نزن...

محکم پلک بر هم می فشارد و بی تعلل کلید برق را می
 فشارد.

باز هم همان ...
سقف، دیوار و کنار پنجره ها همه و همه حامل آینه های

ریز و درشت اند ...

هیچ کس نمی داند این اتاق برای چه به این شکل در
آمده! ...

جز خودش و همان کودکی در ذهن و گوشش فریاد
می زند...

٭٭٭٭٭٭8
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 پول را به طرف آقای عبدی می گیرد.

- بفرمایین!

آقای عبدی ابرویی باال می دهد و پول را می گیرد.
انگشتانش را به زبانش می زند و شروع به شمردن پول می

 کند.

رضوانه دست به سینه و ترکان عاصی منتظرند تا آقای
عبدی کارش تمام شود. عبدی می شمارد و با » خدا بده

 برکت « که می گوید انگار دنیا را به ترکان می دهد.

 - خب دیگه آقا عبدی، شما رو به خیر مارو به سالمت!

عبدی خیره به ترکان می شود و سری تکان می دهد. سیبیل
های تیره و بلندش باعث جمع شدن تن رضوانه می شود. از

همان وقتی که یادش می آید از سیبیل خوشش نمی آمد.

عبدی چشمان بادومی ریزش را یک دور می چرخاند و
ثقفی از در آژانس بیرون می آید.

 - ترکان نرفتی هنوز؟



ترکان به خنده میفتد.

 - خانم ثقفی جان، من اینجام کجا می تونم رفته باشم؟

ثقفی اخم می کند و عبدی سعی می کند چراغ سبزی از
 ثقفی بگیرد.

رضوانه خیره به نگاه عبدی می شود و ترکان می داند آقای
عبدی بدجور فرهاد شده است.

این که روزی بخواهد ثقفی و عبدی را در زیر یک سقف
تصور کند، برایش خنده آور ترین اتفاق است...

ثقفی اخمی هم نشان عبدی می دهد بعد هم رو به ترکان
می کند و یک کاغذ را سمتش می گیرد.

- بیا برو انقدر حرف نزن، بچه ها امروز زیاد شیفت
 خورده بهشون، برو تو!

ترکان نگاهی به ساعت مچی استیل و ظریفش می اندازد.
با دیدن ساعت هشت و بیست دقیقه نگاهی حواله رضوانه

 می کند. بعد هم برگه ای را از ثقفی می گیرد.

 - باشه خانم ثقفی، فقط این شیتیل ما یادت نره!



رضوانه به خنده میفتد. از دست ترکان و شیطنت هایش...
» شیتیل« تنها کلمه ای است که ثقفی از آن بدش می آید و
تیریپ با شخصیت ها را بر می دارد و همه را از گفتنش

منع می کند.
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عبدی یک »خداحافظ« می گوید. ثقفی نفس عمیقی می
گیرد تا به خودش مسلط شود. وارد مغازه می شود و به

 طرف کلید روی دیوار آژانس می رود.

انگشتش را می فشارد و تابلویی که بر روی آن » آژانس
ثقفی « نوشته شده، نور افشان می شود و نور قرمز رنگ
نوشته هایی که پشت شیشه ی آژانس قرار دارد باعث می
شود تا به ناگهان چشمان ترکان و رضوانه بسته و بعد باز

 شود.

ترکان نگاهی به داخل آژانس می اندازد. پنج سالی می شود
که در این آژانس مشغول کار است و کم و زیاد خرجشان
را در می آورد. بعضی روز ها در مغازه سبزی خردکنی
مشغول کار شد، بعضی روز ها سفارشاتی که ملکه بر اثر
چشم درد نمی توانست تمامشان کند را به اتمام رسانده بود

 و خرجشان را در آورد.



هیچ وقت ناامید نشد، تا حاجی و تیام عذاب وجدان نداشته
باشند و ملکه و نورا امیدشان را از دست ندهند.

یادش نمی رود روز های بی کسی شان را.
وقتی که بزرگترین کارخانه ساخت فوالد برای پدرش بود

و در عرش زندگی می کردند. لحظه ای که دستبند به دستان
پدرش زدند و برادرش را در یک روزی که شیرین ترین

روز است بردند و نورا تنها شد...
 ملکه تنها شد، و ترکان محکوم شد.

محکوم به ایستادگی! چه کسی می گوید فقط مرد ها باید
محکم و استوار بایستند؟ پس ترکان و امثال ترکان که بر

روی پای خود می ایستند و نمی دانند چه طور اهل خانه را
 راضی نگه دارند چه می شود؟

مگر فقط مرد ها هستند که استوار بودن را بلدند؟ پس آن
دختری که بغضش را پشت لبخندش قایم می کند و با

جسارت8 تو روی زمانه می ایستد و نگاهش می کند چه می
شود؟ پس آنکه هر اشکش در پس سیاهی شب و بر روی

بالشت فرود می آید و هیچ کس خبر از دردش ندارد چه می
شود؟ شاید تمام این سوال ها یک چیز باشد که بزرگترین

است! یک »هیچ!« بزرگ!

با نشستن ثقفی بر روی صندلی قهوه ای رنگ به خود می
 آید و نگاهی به آدرس می اندازد.



رضوانه نزدیکش می شود.

 - میگم ترکان تو برو، منم میرم پیش نورا!

ترکان سری تکان می دهد و شانه ی رضوانه را نوازش
 می کند.

 - دستت دردنکنه، رفیقم!

رضوانه دهن کجی بامزه ای می کند و با خداحافظی
 کوتاهی از ترکان دور می شود.

ترکان نفس عمیقی می کشد. آرام رضوانه را صدا می زند.

- رضوانه؟!

رضوانه باز می گردد و به ترکان نگاه می کند.

 - جان؟

ترکان لبخندی که عضو جدا نشدنی ای از چهره و لب
هایش است می زند و دستی به حالت احترام نظامی از کنار

سرش تکان می دهد.



 - پرچمته!

رضوانه می خندد و یک » دیوانه « نثارش می کند.

ترکان هم قهقه ای آرام می زند و دستی تکان می دهد. به
طرف ماشین می رود و پشت فرمان می نشیند.
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استارت می زند و راه میفتد. چندی نمی گذرد که به آدرس
 می رسد.

بوق های پی در پی می زند که یک خانم چادر گل گلی
پوشیده و النگو های کلفت و بزرگش در دستانش خودنمایی

 می کند، از در خانه بیرون می آید.

ترکان با همان صورت همیشه خندان و مهربانی ذاتی اش،
شیشه را پایین می دهد.

 - حاج خانم؟

زن نگاهی به ترکان می کند و حس خوبی از لبخندش
می گیرد. نزدیک می شود و چهره ی ساده و ابرو های



هاللی و چشمان قهوه ای رنگش برای ترکان، نشان از این
 دارد که زن تجربه های زیادی دارد.

- سالم خانوم.

 ترکان با لبخندی سری تکان می دهد.

 - سالم حاج خانم جان...

زن سری تکان می دهد و یک چمدان و یک پسر کوچولو
را سوار ماشین می کند. ترکان به سمت پسرک بر می

گردد و با لبخند بینی کودک را میان دو انگشتش می گیرد
و کمی می کشد.

 - چه پسری، خوش اومدی خاله!

زن دست چپ ترکان را که بر روی فرمان قراردارد و
ساعت استیلش بر روی آن خود نمایی می کند را از نظر
می گذراند. دستی سفید، ظریف و ناخن های تمیز و الک

خورده!

- خانومی، من با خانم ثقفی صحبت کردم گفتم یه کسی که
مورد اعتماده بفرسته که انگار شما مورد اعتمادشین.



ترکان ابرویی باال می دهد و در دل یک » ای جون اون
عمت ثقفی، تو و اعتماد به ترکان؟؟؟ « لب می زند.

زن در سمت کودکش را می بندد و از پنجره شاگر خم می
شود تا آخرین سفارشاتش را هم بکند. برگه ای را به دستش

می دهد.

- خانومی باید بری این آدرس...

ترکان کاغذ را می گیرد و با خواندن ادرس سرش سوت
می کشد. یک جور هایی می شود پایین شهر، منطقه ای که

 قبل مصیبت زندگی شان در آنجا مستقر بودند.

بی هوا یک سوت بلند می کشد و ابرو هایش باال می پرند.

- چی شد خانومی، نمی بری؟

ترکان سری به معنای نه تکان می دهد و لبخندی به
صورت زن می پاشد.

- نه حاج خانم، میریم با آقا؟؟

 زن نظری به پسرکش می اندازد و لب می زند.



- پویا

ترکان نگاهی به پویا می اندازد و از زن خداحافظی می
کند و راه میفتد. پویا کمی غریبی می کند.

 - چه طوری آقا پویا؟

پویا خودش را جلو می کشد و چشمان خوشگل و شفافش را
به ترکان می دوزد.

- خوبم خاله، شما چه طوری؟

 را وصلioxترکان دستش را سمت ضبط می برد و سیم 
گوشی اش می کند.

- منم خوبم خاله! .. با یه آهنگ چه طوری خاله؟
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 - عالیه خاله!

ترکان آهنگ شادی را پلی می کند و پویا دست می زند و
 قسمت هایی را گاهی دست و پا شکسته همراهی می کند.



گوشی ترکان تماس میگیرد و صدایش در ماشین از طریق
باند های درون ماشین می پیچد.

نام »امیدم« بر روی صفحه نقش می بندد و خبر از تماس
 ملکه می دهد.

ترکان بیشتر از این ملکه را منتظر نمی گذارد و تماس را
بر قرار می کند. پویا هم از پنجره بیرون را نظاره می کند.

 - الو ترکان؟

ترکان نگاهی به پویا می کند و صدایش را انرژی می دهد.

- سالم امید دل ترکان! ... حالت خوبه مامان؟ خوش
 میگذره؟

ملکه نفسی میگیرد و چیزی نمی گوید. آرام لب می زند.

 - خوبم مادر، تو چه طوری؟

ترکان متوجه صدای آرام ملکه می شود.

 - مامان؟



ملکه بی حوصله لب می زند .

 - یامان!

ترکان می خندد و دنده را عوض می کند.

- آخیش حیالم راحت شد، یه لحظه فک کردم ملک سلطان
 زبونش خدایی نکرده چیزیش شده!

ملکه نفسی می گیرد و ترکان متوجه پویایی می شود که
سعی دارد تا سرش را از شیشه بیرون ببرد.

- خاله یه وقتی نبری بیرون سرت رو ها، خطرناکه ...
 باشه عزیزم؟

ملکه حرصی می شود و نگاهی به ساعت می اندازد.

 - نه شب تو بیرونی هنوز ترکان؟

ترکان لبخندی از آیینه به صورت پویا می زند و جواب
ملکه را می دهد.

- زندگی خرج داره ملک سلطان خانم جون... حاال ول کن
این حرفا رو، خاتون چه طوره؟ خودت خوبی؟ خدایی

 نکرده مشکلی که برات پیش نیومد؟



ملکه نفسی می گیرد و آرام لب می زند.

- نه چیزی نشد... نیلوفر اومد، دید نیومدی ناراحت شد
گفت حتما باهات تماس میگیره، خاتونم تو خونس  من حیاط

 اومدم.

ترکان از جمله » نیلوفر اومد و دید نیومدی رفت...«
 بی حالی صدای ملکه شد. متوجه چرای

دم عمیق و عصیان زده ترکان محکم تر می شود.

 - اذیتت کردن با حرفاشون آره؟

 دلش کم نشکسته است. ملکه سکوت می کند،

- نورا خوبه؟ رضوانه چه کار می کنه؟ غذای درست و
 حسابی میخورین؟

ترکان متوجه پیچاندن موضوع می شود.

 - هردو خوبن، غذاهامونم می خوریم دیگه...

ملکه با صدای خاتون مجبور به قطع کردن می شود.



 - ترکان می باید برم، کاری نداری؟

ترکان یک » نه برو به سالمت « لب می زند و ارتباط
قطع می شود.

این بار صدای آهنگ شاد کم است و ترکان در فکر فرو
 می رود.

وارد خیابانی که روزی در آنجا بهترین خانه برای آنها بوده
می شود و سعی می کند نگاهش به خانه ی سنگ مرمرین

 که روزی تمام نوجوانی اش در آن گذشته بود را نبیند.

سرعتش را آنقدر زیاد می کند که از آنجا به زودی رد می
شوند.

وارد پایین شهر می شوند. ترکان فالشر را می زند و به
 راست می پیچد.

به کوچه ی طویلی می رسد و آن را طی می کند. سر
 کوچه نگه می دارد و ماشین را پارک می کند.

از پشت فرمان پیاده می شود و در سمت پویا را باز می
 کند.

چمدان را به دست چپ و دست پویا را به دست راست می
گیرد.
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باهم وارد کوچه تقریبا بلند می شوند و ترکان تک به تک
 پالک ها را از نظر می گذراند.

- پنجاه و یک ... پنجاه و سه ... آهاااا پنجاه و پنج! ...
 رسیدیم خاله!

 قدیمی در را می فشارد و با صدای »کیه« گفتن زنگ
 مردی به حرف می آید.

 - سالم، پویا رو آوردم.

در باز می شود و مردی پیر در میان درگاه در نقش می
اندازد. پویا با دیدن مرد بغلش می پرد یک ریز » آقاجون

 « لب می زند.

ترکان لبخندی می زند و دسته چمدان را به دست پیرمرد
 می دهد.

 - اینم چمدون آقا پویا، بفرمایین.



پیرمرد تشکری می کند و ترکان با لبخندی شیرین دستی
 برای پویا تکان می دهد و خداحافظی می کند.

در که بسته می شود ترکان بر می گردد و نگاهش را به
 اطراف می چرخاند.

در خانه ها یکی پس از دیگری قرار گرفته اند و دیوار
 های آجری اش عجیب برایش دلنشین اند ...

گردن می چرخاند و به ته کوچه چشم می دوزد. در قهوه
 ای رنگ نظرش را جلب می کند .

دسته کیفش را بر روی شانه هایش محکم می کند و نمی
 تواند جلوی فضولی اش را بگیرد..

 به آن سمت قدم بر می دارد...
بی خبر از چیزی که قرار است بفهمد و با آن روبه رو

 شود.

نزدیک در می رسد و سعی می کند داخل خانه را ببیند ...

نمی داند چرا اما عجیب حس کنجکاوی اش رخ نمایان
کرده و مثل همیشه بالی جانش خواهد شد ...
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از میان تک و توک سوراخ هایی که بر روی در آهنی
قدیمی قرار دارد سعی می کند کنجکاوی اش را ارضا

 کند.
کمی از در فاصله می گیرد و نگاهی به اطرافش می اندازد.
دیوار ها را از نظر می گذراند و متوجه می شود قسمتی از

دیوار راه دست دارد و ترکان به راحتی آب خوردن می
تواند سرکی به درون آن خانه بکشد.

لبخندی پر ذوق و دستپاچه می زند و به اطراف نگاهی می
کند. کیفش را بر روی دوشش محکم می کند و باز هم

 نگاهش را به اطرافش می چرخاند.

به طرف همان قسمت می رود و به ناگهان و کامال پر
ریسک کیفش را به آن طرف دیوار پرت می کند و با یک
حرکت آستین های مانتوی تابستانی اش را باال می دهد و

 شال زرشکی رنگش را یک دور باز و بسته می کند.
 »دردسر8 نشه صلوات...«

در دل زمزمه می کند و با یک حرکت پای راستش را باال
می برد و بر روی قسمتی از آجر ها که راه تکیه گاه دارد

می گذارد و یکی از دستانش را به لبه ی دیوار چنگ می کند
و دست دیگرش را به موازات آن...

فشاری8 می آورد و خودش را باال می کشد. کمی بیشتر زور
می زند و بر روی لبه ی دیوار ، روی زانو می نشیند و
هردو دستش را به سمت موهای سرکشش می برد که از

 شال بیرون زده است.



باز هم نگاه به اطراف می چرخاند و با دیدن کوچه خالی
خودش را بلند می کند. به داخل حیاط نظر می اندازد و

 دنبال کیفش می گردد.

با دیدن آن بر روی زمینی که پر از خاک است. چشمانش
 را لوچ می کند.

با یک حرکت می خواهد از روی دیوار بپرد که مانتوی
تابستانه اش به سیم خاردار خانه  بغلی گیر می کند و یک

 پارگی بزرگ را نقش می زند.

نفسش را حرصی می کشد و در دل » ترکان ملکه سلطان
 بفهمه، خونت حالله« را زمزمه می کند.

از روی دیوار می پرد، خم می شود تا وسایلی که از کیفش
پخش شده را جمع کند که با دیدن شیء سیاهی قلبش در

حلقش می کوبد...

- همیشه همین طوری می ری خونه یه نفر؟؟؟

صدایش در عین بم بودن و آرامش، انگار خیلی جدی تر از
حد معمول است...

چشمان ترکان بدو بدو می کنند و از روی کفش های سیاه
 باال می روند...



اول شلوار جین مشکلی ، سپس کمربند چرمش و بعد بلوز
تیره  رنگی که بر تن مردانه اش نشسته است.

محکم پلک می زند تا از واقعیت این فرد مطمئن شود. مژه
های بلندش را همچنان تکان می دهد که همان هیبت سیاه
پوش خم می شود و بر روی پاهایش می نشیند. چند سانت

 مانده به صورتش آرام لب می زند.

-مجازات یه دختر فضول که از قضا دزدم هست چیه؟؟؟
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 ترکان هیچ نمی گوید...
به قول ملکه می داند که غلطی کرده که زبانش را در

شکمش گذاشته...

تایماز عصبی از جسارت و بی پروایی دختر سعی می کند
 تا خودش را آرام نگه دارد.

از آن بدتر موهای کوتاه و سرکش دختر است که تکان
 می خورد.

ترکان محکم پلک می زند و مژه های بلندش تکان می
 خورد...



تایماز نفس کالفه ای می گیرد، به ثانیه نمی کشد که ترکان
 را می بیند، که قصد فرار دارد..

به تندی دستش را بند بازوی ظریفش می کند و سر جایش
نگه  می دارد.

نگاه سیاهش غرق مژه های بلند ترکان می شود و صدایش
بلند می شود.

- بودی حاال دختر جون...

ترکان عاصی می شود.

- حاجی ول کن من برم...

 ابروهای تایماز باال می پرد و ترکان خنده اش می گیرد.
 لبخندی که دندان های ردیفش را نشان تایماز می دهد.

- کجا بری؟ دیر اومدی نخواه زود بری... جواب سوالم رو
ندادی!

ترکان بی خیال شانه ای باال می اندازد.

- جوابی ندارم!



تایماز حس می کند با یک عجوبه طرف است. نگاه ترکان
 همه جا را رصد می کند اال� نگاه تایماز را...

تایماز هیچ خوشش نمی آید که فشاری به بازوی ترکان
 می آورد.

ترکان مژه های بلندش را تکان می دهد و بی اینکه چیزی
از صورتش مشخص باشد لب می زند.

- حاجی خونته درست... اشتباه کردم اومدم درست... ولی
محرم و نا محرم سرت بشه... بکش دستت رو!

تایماز پوزخند نا محسوسی می زند و بی حرکت رو به رو
و سینه به سینه ی ترکان می ایستد.

- بدهکارتم شدم انگار...

ترکان بازویش را می کشد و سری تکان می دهد. هر
 کاری می کند لبخندش را نمی تواند جمع کند...

تایماز عصبی از این همه نترسی دختر لب باز می کند.

- االن نمی ترسی بالیی سرت بیاد؟

ترکان کمی از تایماز فاصله می گیرد ولب می زند.



- پیرزن و از تاکسی خالی می ترسونی حاجی؟

به ثانیه نمی کشد که ترکان بر روی لب هایش می کوبد و
یک » خاک بر سرم« از میان انگشتانش بیرون جهد...
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تایماز دست در جیب فرو می کند و منتظر می ایستد. از
بازی با این دختر خوشش آمده...

کج خند مردانه ای بر روی لب هایش می نشیند.

- تاکسی راننده داره که پیرزن، نداره؟

ترکان گر می گیرد اما سعی می کند از جواب عقب نماند.
این طور که معلوم است باید فعال در این مهلکه دست و پا

بزند.

- راننده جنم نداره، وگرنه تا االنم صبر نمی کرد...

 تایماز قدمی به جلو بر می دارد و ترکان قدمی به عقب...
آنقدر جلو می روند که کمر ترکان به دیوار آجری می چسبد
و تایماز تنها یک قدم تا ترکان فاصله دارد. آن قدم هم کمتر
از چند لحظه به صفر می رسد و ترکان لبخندش خشک می

 شود.



تایماز بیشتر خم می شود و کنار گوش ترکان لب می زند.

- پیرزن زنگ خطر رو بزنم؟ یا خودت متوجهی؟

ترکان بی آنکه بخواهد جواب تایماز را می دهد.

 - گوشای من کرن، زنگ خطر نمی شنون!

تایماز فاصله میانشان را به اندازه ای می رساند که با یک
 حرکت کوچک ترکان تنشان باهم تماس پیدا می کند.

 - پس لرزش صدات چی میگه؟

ترکان چشمانش را می بندد و دسته ی کیف بی چاره را
 محکم در دست می فشارد.

 - صدام کال لرزش داره، ماله االن نیست حاجی!

ترکان چشمانش را باز می کند و نفس حبس شده اش را
آرام آرام سعی می کند رها کند ..

تایماز از بوی عطر خیاری که در مشامش توسط باز دم
ترکان می پیچد کالفه می شود و عقب می کشد.



ترکان راحت نفس می گیرد.

 - راننده هم جنم داره و هم مکان! پیرزن!

ترکان برای اولین بار نگاهش را باال می کشد و به چشمان
تایماز می دهد... بی آنکه بخواهد.

تایماز بی حرف منتظر است، ترکان باز هم به ناگهان
تصمیم می گیرد تا فرار کند که تایماز زیرک از ترکان

است و در مقابل راهرو ی نسبتا طویل خانه، دستش را به
حالت ورود ممنوع می گذارد و ترکان هنوز هم در عجب
است که چرا هیچ ترسی ندارد از اینکه تنها با این مرد در

یک خانه سوت و کور مانده است ...

انگار امنیت اولین موجی است که در کنار او غلیان دارد...
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- برای چی اومدی؟ اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ کی
فرستادت؟ حرف بزن وگرنه به خدا که نمیذارم قدم از قدم

 برداری!



ترکان چشمانش گشاد می شود ... چه می گوید برای
 خودش؟

- واسا واسا ... پیاده شو با هم بریم حاجی! ینی چه که کی
 منو فرستاده؟

تایماز دستش را محکم به دیوار می فشارد و از میان دندان
های چفت شده اش لب می زند.

- یکه به دو نکن... جواب سوالمو بده!!!

ترکان محکم پلک می زند و مژه های بلندش را بدون اینکه
بداند چه نگاهی را به خود جلب می کند، باال و پایین می

 دهد.

 - من از سر کنجکاوی اومدم! همین!

تایماز بی تعلل و با صدایی که خش برداشته لب می زند.

 - همیشه این طوری کنجکاوی می کنی؟

ترکان نفسی می گیرد... از اینکه مورد بازجویی قرار
گرفته و هیچ جوره راه در رو ندارد کالفه و دگرگون می

شود.



 - من از سوال و جواب خوشم نمیاد، بکش کنار حاجی!

تایماز هیچ از حاجی گفتن های ترکان خوشش نمی آید.

- من نه مکه رفتم نه جای دیگه ای، جواب سوالمو بده،
 قانع شدم، می تونی بری!

ترکان نمی داند چه کند. باز هم حرف های ملکه در گوشش
زنگ می خورد که همیشه از شیطنت ها و فضولی های
ترکان ناله می کرد و تاکید داشت روزی بالیی به سرش

 خواهد آمد!

- جان حاجی توجهم جلب شد اومدم ببینم چه خبره، چه قدر
 مشکوکی!

تایماز چشمانش را ریز می کند و خیره به مژه های ترکان
و همچنان که حرصی و عصبی می شود و عرق بر پیشانی

اش می نشیند لب می گشاید.

 - پس تا وقتی قفل زبونت باز نشده همین جا می مونی!

ترکان عصبی کیفش را تخت سینه ی تایماز می کوبد و به
 ناگهان از زیر دستش تند و فرز بیرون فرار می کند.

 تایماز هم به دنبالش!



 - وایسا ببینم پیرزن! کجا داری میری ... وایسا!

ترکان می دود و هیچ توجهی به صدای تایماز که در اوج
فریاد زدن هایش هم آرامش دارد نمی کند ..

 عمیق و تند نفس می گیرد...
دویدن اصال برایش خوب نیست...
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- ترکان کم مونده... طاقت بیار... االن می رسی به
ماشین... بدو کم نیار...

می دود و تایماز پشت سرش! عرق از پیشانی تایماز روان
است به تیره کمرش هم رسیده...

ترکان قدم هایش را تند تر بر می دارد و با دیدن چراغ
راهنمای ماشین آژانس انگار دنیا را می دهند اما انگار

نفس هایش بی معرفت شده اند ...

به ماشین می رسد و تایماز ته کوچه است و هنوز به ترکان
مانده برسد...

ترکان در راننده را باز می کند و خود را بر روی صندلی
 پهن می کند.



نفس هایش تنگ تر شده اند و ریه هایش به مرز پارگی
رسیده اند ...

توانش را به زور جمع می کند تا کیفش را باز کند...
با دیدن کیف خالی از اسپری استنشاقی اش، آه از نهادش

بیرون می آید و صورتش روبه کبودی می رود ...
تایماز دوان دوان به سر خیابان می رسد و با دیدن ماشین

سفید رنگ به طرفش می رود...
شال زرشکی ترکان هم دال بر این است که راه را درست

می رود.

به ترکان می رسد و به شیشه ماشین ضربه می زند.

- باز کن درو ... باز کن!

ترکان تنها نگاه بی فروغش را شامل حال تایماز می کند...
نمی داند چرا اما اعتماد می کند و در آن لحظه چیزی جز

یک نفس راحت نمی خواهد ...
قفل در را باز می کند و تایماز مبهوت به قیافه ی سرخ

 شده و کبود ترکان نگاه می کند.

- پیرزن؟ چر... چرا این جوری شدی؟

تنها کلمه ای که ترکان از میان سرفه ها و نفس های
تنگش، تکه تکه می گوید.



- اس.... اسپ....اسپری!

تایماز هنوز هم وضعیت را نسنجیده که با صدای سرفه ی
وحشتناک ترکان به خود می آید و تند لب می زند.

 - کجاس؟؟ اسپریت کجاس؟

ترکان اما هیچ نمی تواند بگوید..
تایماز به تندی از روی ترکان خم می شود و کیفی که در

صندلی شاگرد است را چنگ می زند.

به سرعت دل و روده اش را بیرون می ریزد و با پیدا
نکردنش عصیان زده لب می زند.

 - لعنتی... نیست ..

ترکان به سختی با نفس های تنگ و سرفه هایی که بیش از
پیش بدتر شده اند لب می گشاید.

- خون... خونه!

تایماز متوجه منظور ترکان می شود.. به تندی، سری تکان
می دهد و با گفتن » االن میارمش...« شروع به دویدن می

کند...



خود را با هر زور و توانی هست به خانه می رساند و به
طرف همان قسمتی که کیف ترکان افتاده بود می رود...

با دیدن اسپری آبی رنگ انگار دنیا را به او می دهند...
به تندی اسپری را چنگ می زند و به سوی ترکان می

دود ...
بی خبر از عکس ترکانی که لبخندش در آن عکس کوچک،

به کنار دیوار افتاده...

به ترکان می رسد و عرق بیش از پیش بر صورتش
خودنمایی می کند. نزدیک می شود و متوجه ترکانی می
شود که خود را از ماشین بیرون پرت کرده و بر روی

زمین نشسته است...
با هول و وال کنارش قرار می گیرد و سعی می کند ترکان

را از حالت خمیده در بیاورد... سپس دست راستش را
پشت سر ترکان و دست چپش اسپری را به سمت دهان

 ترکان می برد...

اسپری را می فشارد و ترکان حس می کند جهان ادامه پیدا
می کند...

- آروم باش... یک بار دیگه ...

تایماز بار دیگر می فشارد8 و ترکان کمی راحت تر نفس
 می کشد...



 اما هنوز هم نفس هایش نامنظم است...
 تایماز بار دیگر اسپری را می فشارد.

اسپری را به کنار پرت می کند و سپس دو طرف صورت
ترکان را به دست می گیرد..

- حاال منو نگاه کن... نفسات رو با من تنظیم کن! ... باشه
 پیرزن؟

ترکان به زور سری تکان می دهد ...
- یک...

هردو نفسی می گیرند..
 - دو

نفس می گیرند ...
 - سه

دم می گیرند و باز دم می دهند ..
 -چهار

تایماز خیره به مژه های ترکان می گوید ...
 - پنج

این بار را خیره به موهای سرکشش...
- شش...

و همین طور ادامه می دهند ...
ترکان نفسش باز می شود اما سرفه هایش پا برجاست...

 حس می کند مدیون تایماز است ...



مرد تیره پوِش خوش صدای پر آرامش، ترکان را مدیون
خود کرده است ...
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تایماز با نفس نفس دستانش را از دور صورت ترکان بر
 می دارد و تکیه اش را به در ماشین می دهد...

چشم می بندد و در دل » خدایا شکرت... سالمه!« را لب
 می زند.

سر می چرخاند و ترکانی را می بیند که سرش را در
 ماشین تکیه داده و به سمت راست کمی متمایل کرده است.
دستان ظریفش را هم بر روی سینه اش قرار داده و سعی

 دارد تا نفس هایش را منظم کند...

 - خوبی؟

ترکان کمی بی حال سر می چرخاند و پلک هایش را تکان
 می دهد.

- ممنونم حاجی!



تایماز نفسی عمیق می کشد. دست به پیشانی اش می کشد تا
عرقش را پاک کند. در شرایط هایی که به غیر از آرامش

 است همیشه عرق به پیشانی اش می نشیند...
این تنها یک واکنش درونی است.

 خودش را تکان می دهد و کمی نزدیک تر می شود.
از فشاری که به ترکان وارد شده یک واهمه هم به جان

تایماز افتاده...

روبه روی ترکان می نشیند و ترکان سرفه ی آرامی می
کند. ترکان مژه های بلندش را تکان می دهد و نگاه قهوه

ای رنگش را به سیاهی چشمان تایماز می دوزد...

- می تونی بلندشی؟

ترکان سری به معنای منفی تکان می دهد که تایماز از جا
بلند می شود.

به سمت ترکان خم می شود و آرام بازو های ترکان را به
دست می گیرد.

با یک ضرب بلندش می کند و ترکان هنوز هم ضعف
 دارد.

 نگاه بی حالش را به تایماز می دوزد...

- من... من نکردم! به خدا من نکردم! ...



تایماز نامفهوم خیره ی ترکان است و ترکان عمیق درد قلب
دارد.

 - چی رو نمی فهمی پیرزن؟

ترکان نمی داند چرا اما دختر بچه ی مو بلندی را می بیند
که دستانش را بر روی گوش هایش قرار داده و گریه می

 کند...

 - من نزدمش... من، من اونو هل ندادم!

تایماز سردرگم ترکان را به طرف صندلی ماشین می
برد ...

 ترکان پشت فرمان حس می کند جانی ندارد...
خاطرات گاهی عمیق ترین اوصاف آدمی است و شاید اوج

درد انسان است...
گاهی آنقدر به روحت ضربه می زند که نمی دانی با چه

کلمه ای آن را توصیف کنی، اینجاست که می گویند »
وقسم به شکوه سکوت و حقارت واژه... که شرح حال

 آدمی ممکن نیست!«

تایماز نفسی می گیرد و ترکان عجیب دلش می خواهد رها
 شود...

 دخترک کوچولو باز هم گریه می کند...



تایماز خم می شود تا وسایل کیف ترکان را جمع کند که به
ناگهان ترکان عزمش را جزم می کند و در را می بندد و

استارت می زند، بی تعلل دستی را پایین می دهد و تا
 برود...

برود و از این احساسی که وجودش را به تاراج می برد
رهایی بیابد...
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تایماز لحظه ای مبهوت می شود اما به تندی به خود می آید
و پشت سر ماشین ترکان می دود...

رسول سر ماشین را می چرخاند تا وارد خیابان شود که
یک دویست و شش سفید رنگ با سرعت از کنارش عبور

می کند و رسول دستش را بر روی بوق می گذارد و
صدای سرسام آور بوق بلند می شود...

- اوووووو... کمت نباشه سرعتت؟
 

با دیدن تایمازی که می دود چشمانش گشاد می شود...
تایماز با دیدن ماشین که رسول در آن نشسته انگار که دنیا

 را به او می دهند.



به سرعت در شاگرد را باز می کند و خودش را بر روی
صندلی شاگرد پرت می کند.

- رسول برو دنبالش... برو رسول....

رسول بی تعلل دنده را جا و سپس دور می زند و پشت
ماشین ترکان میفتد...

حتی اگر تایماز نمی گفت دنبال آن ماشین می رفت تا حقش
را کف دستش بگذارد...

همه ی این ها کمتر از یک دقیقه اتفاق میفتد...

تایماز محکم بر روی کنسول ماشین چند بار می کوبد...

- گاز بده... گاز بده رسول برس بهش!

رسول محکم تر بر روی پدال گاز می فشارد و هردو
ماشین از میان ماشین ها ویراژ می دهند...

ترکان اما فقط انگشت های اتهامی را می بیند که به سمتش
گرفته شده است...

زیر لب هیسترک وار و همانطور که سرعتش را افزایش
می دهد لب می زند ...



 - نه ... نه من نکردم! به خدا من نکردم!

سرش را می تکاند و به راست می پیچد...

 تایماز سعی دارد تا ماشین ترکان را گم نکند...

بازوی رسول را تکانهای سهمناکی می دهد و تقریبا فریاد
می زند ..

- گمش نکن رسول... برو دنبالش... گاز بده ... گاز بده
لعنتی...

رسول عاصی از این همه تشویش تایماز لب می گشاید.

- داداش چی شده مگه؟ اون دختره کیه؟ نکنه بال مال سرش
 آوردی ری8... به خودت؟

تایماز یک نگاه خشمناک در عین آرامش به رسول می
اندازد و رسول سعی می کند الل و صامت بر جای خود

بنشیند...



تایماز با دیدن ماشین ترکانی که با سرعت8 به شدت از آنها
دور می شود محکم بر روی کنسول می کوبد و زیر لب

می غرد .

- گمش کردیم...

رسول ماشین را به کنار خیابان منتهی می کند و فالشر را
روشن می کند ...

صدای تیک تیک فالشر، عجیب بروی اعصاب تایماز راه
می رود که از ماشین پیاده می شود و محکم به بطری ای

که در کنار جدول قرار دارد ضربه می زند.

- لعنتی!

بعد هم دستانش را محکم بر روی سقف ماشین می کوبد...
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رسول کمربندش را باز می کند و پیاده می شود. کنار تایماز
می ایستد و دست بر شانه اش قرار می دهد.



 - داداش کی بود اون دختره؟؟؟

تایماز نگاه دگرگون و مشکی اش را به چشمان رفیق و
همیارش می دوزد... نا مفهوم لب می زند.

 - حالش خوب نبود...

رسول سردرگم خیره اش می شود و نمی داند چیزی بگوید یا
 تایماز دستانش را درهم قفل می کند و پشت گردنش نه!

قرار می دهد. کالفه و عاصی لب می گشاید...

- حالش خوب نبود رسول... چه طوری پیداش کن8...

به ناگهان انگار جرقه ای در ذهنش زده می شود که سرش
بی تعلل سمت کیف چرم مشکی ترکان می چرخد...

٭٭٭٭٭٭8

محکم پایش را بر روی پدال گاز می فشارد و بی تعلل
 ادامه می دهد...

می خواهد برود و از هر چیزی که ذهنش را دچار تردید و
درد کرده دور کند ...

باید باز هم به حالت اولش باز گردد...



باید حالش خوب باشد، باید حواسش به احساسات و 
افکارش باشد چرا که بار زندگی بر دوش اوست و ترکان

باید محکم باشد...

ماشین را پارک و بی تعلل در را باز می کند، قدم هایش را
 تند بر می دارد...

سعی می کند نفس های عمیق بگیرد.

 - من نکردم... قبول کن تو مقصر نیستی!!!

بر روی زمین خاکی می نشیند و خیره به آفتابی که در حال
غروب است زیر لب حرف هایش را می زند.

- تو اوج دردات خودت بودی ترکان! به خودت بیا! چته
دختر؟؟ همیشه خودتو آروم کردی و از پس سخت تریناش

 بر اومدی... حاال نشستی برا خودت چی می گی؟

نفسی می گیرد و زانوهایش را در آغوش می گیرد.

- بابا میاد ترکان، تیام بر می گرده، ملکه سلطان دیگه شبا با
آه سر رو بالشت نمی ذاره... نورا چشماش می خنده...

مطمئن باش!



ندایی از درونش صدا می دهد.

 - خودت چی؟

نجوا می کند.

- خودم چی؟

سرش را بر روی چانه اش قرار می دهد.

- واقعا خودم چی؟ تهش چی می خواد بشه؟؟؟ تا کی
 ترکان؟ تا کی باید بدوئی؟ کی می رسی پس؟؟؟

و تمام جواب این سوال هایش را ندای درونی اش با یک »
نمیدونم « قوی می دهد.

روزی که پیله ای فوالدین به دور خودش کشید تا کسی
نتواند به او آسیب برساند دقیقا ده سال پیش بود...

ٔههمان روزی که پلیس ها یک برگ حکم جلب را بهشان
نشان دادند و تیام را حتی نگذاشتند طعم خوشبختی را

 بچشد...



نورا کمرش شکست، ملکه بیش از پیش تند شد و افسار
زندگی را از دست داد و تنها کسی که می توانست زندگی

را جمع و جور کند ترکان بود. ترکان شانزده ساله!

هٔبرای بی پولی ها و حمایت های خانواد سه نفره اش پدر
هٔشد، برای اجار خانه سای سر! هٔ

از همان جا بود که َانگ هرجایی و عفریته را به ریشش
بستند و ترکان فقط کمر خمیده پدرش را می دید...

آه پر درد و ظلمی که در حقشان شده بود را می دید...
نورا را می دید که آب می شود...
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محکم شد و ایستاد، معتقد است هیچ کس را ندارد تا برایش
 حرف بزند... همه انگار یه چیز تو خالی اند...

هیچ کس را ندارند و این را خیلی وقت است که فهمیده...
سعی کرد به جای اینکه خودش را درگیر کند که چرا

نداردشان، تالش کرد تا خودش بسازد... خودش ساخت اما
باز هم ته همه چیز ترکان مقصر است... ولی ایمان دارد به
خدا که عجیب جواب دل شکسته و آه دل می دهد... هیچکس

را ندارد، ولی خودش را که دارد... ندارد؟؟؟



ملکه گفته بود اگر می خوای بفهمی که کجای زندگی
ایستاده ای، به این سوال فکر کن که خودت را داری یا

نه؟؟!

و ترکان حس می کند هنوز هم برای داشتن خودش باید
بدود...

خاک را در مشتش جمع می کند و روبه روی صورتش آرام
آرام مشتش را باز می کند...

خاک ریزه، ریزه شروع به سقوط می کند و ترکان عجیب
حس می کند همزاد زیادی با خاک دارد...

- می تونم نه؟؟؟ می تونم برنده بشم! من مطمئنم ترکان، تو
چی؟؟؟

ندای درونش نجوا می کند.

- می تونی ترکان، با هم می تونیم...

از جا بلند می شود. خدا می داند چقدر سخت بود خودش را
بسازد، وارونه بودن ساده نیست و سخت است، اما از آن

سخت تر ساختن وارونه هاست.



حاجی همیشه می گوید ترکان برایشان یادآور همان آیه ای
 است که با یک بار گفتنش آرام می گیری...

آخر ترکان در عین تالطم وجودش آرامش بخش اطرافیانش
است...

زندگی را طوری می سازد که خودش هم نمی داند چرا با
 این همه مشکل باز هم می تواند بسازد...

و شاید این باعث استقامتش می شود و مسئله اینجاست که تا
کجا؟؟

شاید تا ابد...

٭٭٭٭٭٭8

ٔهرضوانه با تشویش بر روی سه پل منتهی به خانه نشسته و
شال بلندی هم بر سرش انداخته تا از دستان برهنه اش

محافظت کند و همسایه های فضول خانه ی خاله ملکه یه
وقتی حرف بارش نکنند...

نورا به درگاه در تکیه می دهد.

 - نیومد رضوانه! نگرانم!



نفس کالفه رضوانه و سری که تکان می دهد حاکی از
صحیح بودن و مطابق بودن حال و حوصله هر دو است.

نورا بار دیگر شماره ترکان را می گیرد و فقط بوق های
 آزاد نصیبش می شود.

تایماز با صدای گوشی ترکان، حرصی می شود و حس می
کند دیگر از آرامش درون وجودش دارد کاسته می شود.

نام » نورا « بر روی صفحه نقش بسته و رضوانه از آن
بدتر چهل و هشت بار تماس گرفته است...

به طرف گوشی می رود تا جواب دهد اما لحظه ای درنگ
 می کند.

اگر جواب دهد، صورت خوشی ندارد. از آن جلوتر این
است که امکان سوء برداشت وجود دارد و محتمال دختر

 دچار قضاوت می شود و شاید کار به جای باریک بکشد.

نورا می خواهد بار دیگر تماس بگیرد که در حیاط باز می
شود...

60#پست_8
 #سالح_ترکان8



یک چمدان از در به داخل هل داده می شود و نورا و
رضوانه مبهوت می شوند.

ملکه به سختی با پا دردی که دارد چمدان را به داخل هل
 داده بود.

 - یا امام هشتم!

این را نورا زیر لب می گوید و رضوانه پر استرس شالش
 را در دستش می فشارد.

 اشاره ای به نورا به تندی شال را به طرفش می گیرد و
می زند تا کفش هایش را قایم کند.

سپس به داخل اتاق ترکان می رود تا در جای او دراز
بکشد. هرچند می داند، ترکان محال است که جای خواب

 نازنینش را با کسی شریک شود.

نمی داند با چه سرعتی تشک و بالش و لحاف پهن می کند
و موهایش را طوری تنظیم می کند که کوتاهی نسبی اش

دیده نشود...

نورا کفش های رضوانه را به زیر پله پرت می کند و به
 خودش قیافه ی خواب آلود می گیرد.

 ملکه پس از پرداخت پول کرایه آژانس وارد می شود.



 - عه... سالم مامان!

ملکه بی حال سری تکان می دهد. حتی حال اینکه به نورا
تکه بندازد را هم ندارد. نورا دعا دعا می کند تا سراغ

 ترکان را نگیرد...

 - ترکان کجاس؟

نفس نورا حبس می شود، می خواهد چیزی بگوید که ملکه
مشکوک نگاهش می کند.

- نکنه خونه نیست؟ ها؟

نورا دهان باز نکرده که متوجه چادر و کیف ملکه ای
می شود که بر روی چمدان پرت می شود.
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به طرف خانه می رود و از آنجایی که ترکان از خواب
 بپرد کامال اخالقش تند می شود سر و صدایی نمی کند.



با یک حرکت به داخل خانه پا تیز می کند و به سمت اتاق
ترکان می رود. در را باز می کند و نفس رضوانه زیر پتو

 حبس می شود. در دل ترکان را به توپ و تشر می بندد.

ملکه چشمانش خسته است و در تاریکی اتاق چیزی را
درست تشخیص نمی دهد، ابرویی باال می اندازد و به

آرامی از اتاق بیرون می رود. در را نیمه باز می گذارد تند
لب می زند.

- این بچه شبا انقدر زود نمی خوابه...

نورا شانه ای باال می اندازد و رضوانه در زیر پتو، با آرام
ترین لحن ممکن می غرد .

 - بگو حالش خوب نبود... بگو حالش خوب نبود نورا!!!

نورا دستپاچه سعی می کند چیزی را سر هم کند و بگوید.

- واال سر شب یکمی معده درد داشت... بعد سرش درد
گرفت... ترجیح داد بخوابه...

رضوانه » ای ول داری نوری « لب می زند. ملکه بی
حواس سری تکان می دهد و به طرف اتاقش می رود و

نفس عمیقی را که عروسش از سر راحتی می کشد،
نمی بیند.



رضوانه از زیرلحاف بیرون می آید و پاورچین پاورچین
به طرف در می رود. سرش را از در به آهستگی بیرون
می برد و با دیدن نورایی که در حال رصد در اتاق ملکه

است لب می گشاید.

- پیس... پیس...

نورا به طرفش باز می گردد و سری به معنای »
 تکان می دهد. خداروشکر به خیر گذشت «

هردو وارد اتاق می شوند و ساعت می دود... از ترکان هیچ
خبری نیست و رضوانه کم کم حس می کند اتفاقی برای

 رفیقش افتاده است.
بی درنگ شماره اش را می گیرد و تنها صدای بوق آزاد در

 گوشش زنگ می زند...

ساعت دو نصفه شب است و ترکان بی اینکه بداند، ملکه به
تهران بازگشته و رضوانه و نورا به توپ و تشر او بسته

 اند، از جایش بلند می شود.
پشت فرمان می نشیند، می خواهد در را ببندد که یک 

جفت چشم سیاه و پر آرامش جلوی چشمانش نقش
 می بندد...



محکم پلک باز و بسته می کند...
نمی تواند که واقعی باشد، نه؟؟؟
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بار دیگر پلک هایش را محکم باز و بسته می کند، تصویر
آن چشمان پر آرامش محو می شود و ترکان می ماند با

فکری که مغشوش شده است.

نفس های ژرف می گیرد و استارت می زند. یک ساعت بعد
در حالی که اذان صبح در حال پخش شدن از مسجد محل

 است به خانه می رسد.
کلید می اندازد و در را به آرام ترین حالت ممکن باز می

کند.

وارد می شود و با دیدن چمدان ملکه چشمانش جایی برای
گشاد شدن ندارند...

قرار بود دو هفته ی دیگر بیاید، اما هنوز سه روز از
 رفتنش نگذشته است!

به دقیقه نمی کشد که رضوانه خودش را از در شیشه ای
 بیرون پرت می کند و به طرفش پا تیز می کند.



بازوی سفید و بیچاره  اش مهمان نیشگون های رضوانه
می شود و ترکان جانی هم برای ناله کردن ندارد...

 رضوانه بازویش را می کشد و به داخل خانه می بردش...
هٔچندی بعد ترکان خسته بر روی طاقچ پهن و کمی بلند
هٔکنار پنجر اتاقش نشسته و رضوانه در حالی که سعی

دارد صدایش باال نرود به حرف می آید.

- ترکان نصفه جونم کردی... کجا بودی؟؟؟ چرا گوشیتو
جواب نمی دادی؟ به خدا نزدیک بود دیوانه بشم از دست

 تو... ترکان باتوأم به کجا زل زدی؟

نگاه قهوه ای ترکان باال می آید و به چشمان عسلی
 رضوانه می دوزد.

ناباور لب می زند.

 - یه، یه بار دیگه بگو...

رضوانه نفس کالفه ای می گیرد و چیزی تا دیوانه شدنش
نمانده.



- دارم می گمت چرا گوشیتو جواب نمی دادی؟ تری حالت
 خوش نیست انگار، نه؟

ترکان دستانش را باال می آورد و محکم بر روی پیشانی اش
 می کوبد...

حاال بار دیگر باید آن مردی که چشمانش آرامش را فریاد
 می زنند را ببیند...

با چه رویی می تواند؟؟؟ مسلما راهی ندارد جز اینکه...

رضوانه جلوی پایش می نشیند و دستانش را بر روی زانو
های ترکان می گذارد.

- چرا حوصله نداری؟ چته ترکان؟ تا این وقت صبح کجا
بودی؟ به خدا نمیدونی با چه وضعی تونستیم قضیه نبودنتو

 جمع کنیم که سه نشه*!

نگاه قهوه ای رنگ ترکان باال می آید و بی تعلل شروع به
 تعریف می کند.

رضوانه چشماش قد هندوانه شده و کم مانده از حدقه بیرون
بزند...



8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 
سه نشه: به معنای افشا نشدن
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دستش را مشت می کند و مقابل لبانش قرار می دهد..

ٔه- عه عه عه، نگفتی یه وقتی میگیرتم، میندازه تو خون بی
در و پیکر بالیی سرم میاره؟؟؟ تری من می گفتم من مغزم

 شله، ولی تو انگار از منم شل مغز تری!

ترکان به خنده میفتد اما سعی می کند آن را پشت لب هایش
متوقف کند که انگار زیاد هم موفق نیست...

رضوانه چشمانش را ریز می کند و به یکباره بالشت ترکان
را به طرفش پرت می کند.

- تری نخند... به جان خودم نباشه به جان تو آخر سر با
این کارات، کار دست خودت می دی... بیچاره خاله یه چی

می دونه همش نیشت می زنه...

ترکان شانه ای باال می اندازد و مشغول عوض کردن لباس
هایش می شود.



- من بچه ام بودم مامان زبونش تند بود... حاجی همیشه
می گفت ملک آخر کار میدی دست خودت با این زبون...

 ولی هنوزم نمی دونم چه طوری این همه عاشق همن!

رضوانه اشاره ای به شلواری که در حال در آورده شدن از
پای ترکان است، می زند.

 - خجالت بدم خدمتتون ترکان خانم!

 ترکان می خندد و به تندی شلوارش را عوض می کند.

به طرف لحاف و تشکش می رود و بر روی آن می نشیند و
پاهایش را دراز می کند. به عادت همیشگی اش شروع به
آزاد کردن موهای بلندش از بند کش می شود و شروع به

شانه زنی می کند.

رضوانه نزدیک تر می آید.

- میگم فردا خاله بفهمه گوشیت نیست، چه ُگلی به سرمون
 بزنیم؟



ترکان سری به معنای » نمی دانم « تکان می دهد و شانه را
از الی موهایش رد می کند.

رضوانه با جرقه ای در ذهنش لب می گشاید و پیشنهادش
را به ترکان می دهد...

خدا بخیر بگذراند...

٭٭٭٭٭٭8
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 - به جان خودم نباشه، به جان تو نمیام!

تایماز با آرامش ساک را پشت ماشین پرت می کند. برای
اینکه حساب کار دست حاجی نیا بیاید، چند روزی به اهواز

 می رود، البته که کار های نیمه تمام هم دارد...

- بهتر!



رسول دست راستش را در جیب شلوار فرو می برد و پای
هٔچپش را به حالت عمود بر روی دیوار خان مجردی شان

 قرار می دهد.

- همین؟ نالوتی حداقل یه خواهشی می کردی دلم
 نمی سوخت!

تایماز بی آبا فالسک چای را بر روی صندلی کیپ می کند
و با آرامشی وافر به کارش ادامه می دهد.

- میرم پیش بی بی! بعد اونم پیش آق جون و خان جون... یه
سر خر کمتر، برا اونا بهتر...

بعد هم پشت فرمان می نشیند، استارت می زند و می داند که
رسول هیچ گاه رفیق نیمه  راه نیست...

رسول نفسی می گیرد و به طرف ساک پشت در می رود و
آن را پشت صندوق پرت می کند و با یک حرکت در سمت

شاگرد را باز می کند و کنارش جا می گیرد. تایماز لبخند
مردانه ای می زند و دستی را پایین می دهد.

 کمربندشان را می بندند و تایماز راه میفتد...

- مجید می گفت خیلی وقته طرف تو سرشه برگرده...
 باهاش حرف زدی تازگی ها؟



تایماز سری تکان می دهد، دنده را جا می زند.

 - بذار بیاد... بیاد که خیلی باهاش کار دارم...

رسول نگاهی به جاده می اندازد و عینک مارکش را به
چشم می زند.

- تایماز خیلی رو اعصابم راه  میری... خبر داری؟

- رسول درگیرم، با خودم با وجدانم... چیزی که عذابم
می ده اینه که اون لعنتی االن داره راست راست می چرخه و

من...

رسول کمی جا به جا می شود و به در ماشین تکیه می دهد.

- تایماز، ایران دخت هیچ وقت بهمون نگفت تا ندونیم از
بدبختیاش! تو چرا انقدر پاپیچی؟

تایماز پوزخندی می زند و دیگر جوابی نمی دهد..
چیزی ندارد تا بگوید، به ناگهان فکرش هول محور روز

گذشته می چرخد...
هنوز هم نمی داند او کجا رفت، اما این را خوب می داند که

به زودی با او دیداری خواهد داشت...



با یادآوری، دختر حین رفتن، محکم به پیشانی اش می کوبد
و به سرعت ماشین را به کنار خیابان منتهی می کند...

رسول متعجب به حرف می آید..

- وا، چته پسر؟ چرا یه دفه بهم ریختی؟

تایماز به سرعت8 نگاهی به ساعتش می اندازد و نفس کالفه
ای می گیرد.

- رسول تو برو با ماشین، من خودمو با هواپیما می رسونم!

بعد هم بی تعلل پیاده می شود و به طرف در صندوق
می رود. ساکش را بر می دارد و با برداشتن گوشی  و کیف
موبایلش یک »می رسونم خودمو« لب می زند و به طرف

 ماشین هایی که در حال تردد هستند می رود...
باید خودش را به خانه ی همان کودکی برساند که سال

هاست، در گوشش فریاد می زند...

٭٭٭٭٭٭8
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 - رضوان مطمئنم این بار به باد می ریم!

رضوانه نگاهی به اطراف می اندازد و ترکان به تندی
 خودش را باال می کشد.

این بار کیف و وسیله ای ندارد تا به جایی پرت کند.

خودش هم در عجب است که چگونه باز هم به آن خانه ی
مرموز آمده تا کیف و گوشی را بردارد...

ترکان بر روی دیوار می نشیند و نگاهی به اطراف می کند،
پویا هنوز هم در خانه آقاجانش است و به راحتی می تواند

 او را ببیند.
نگاهی به رضوانه می اندازد و لب می گشاید.

- رضوان، اومدیم و کیف نبود، چه گلی به سرم بگیرم؟
مامانو دیدی که با چه وضعی تونستیم قانع کنیم و بیایم

 بیرون...

رضوانه عمیق دم می گیرد...

- برو نگاه کن، بیا... انقدر صغرا کبرا نچین تری... تا
االن صد دفعه رفته بودی تو!



ترکان باز هم نگاهی به اطراف می اندازد و سری تکان
می دهد...

از روی دیوار می پرد و وارد حیاط می شود..
حاال رضوانه یک طرف دیوار است و ترکان طرف دیگر!

- رضوانه جایی نری... من برم زود ببینم می تونم پیداش
کنم؟

رضوانه حرفش را تایید می کند و او به راه  میفتد...
پاورچین پاورچین سعی دارد تا خود را به در های چوبی

که شیشه های کوتاه آن را در بر گرفته برساند...

 رضوانه نفسی می گیرد و سرش را گرم گوشی می کند..
آرام قدم رو می رود و هندزفری اش  را در گوشش

 می چپاند..
حواسش پی  فیلم کوتاهی که یکی از بالگر ها گذاشته می

شود و شالش دو طرف صورتش را در بر می گیرد طوری
که حتی حواسش هم جلب قدم های مردی که چشمان پر

آرامش دارد نمی شود...
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تایماز نگاهی به دختری که کنار دیوار تکیه زده و حواسش
اصال به چیزی نیست، می کند و ابرویی باال می اندازد..

بیخیال می شود و به طرف خانه حرکت می کند. در را باز
می کند و وارد می شود...

حسش می گوید کسی در خانه است... خانه ای که سال
هاست جز او در آنجا پا نگذاشته است... حتی رسول!

اما انگار یک نفر پا گذاشت... دختر سرتق و خیره سر!

نفسی می گیرد ساک را کنار در ول می دهد. دست در جیب
فرو می کند و از پله های راه پله گذر می کند و به حیاط

می رسد...
نگاهی به اطراف می اندازد و به طرف سه پله ای می رود

که ته آن یک اتاق پر از آیینه است...
سرش را که باال می آورد، تن ظریف دختر را می بیند...

ناباور از این همه جرأت و جسارت دختر، چشمانش گشاد
می شود...

بی سر و صدا خودش را به پشت دختر می رساند و به
تندی بازوی ترکان را به چنگ می گیرد.

نفس ترکان حبس می شود و حس می کند هوا جریان
ندارد...



تایماز سرش را به کنار گوش ترکان می رساند و با آرامشی
وافر پچ می زند.

- مرز بین شجاعت و حماقت به اندازه ی یه تاره موعه
 پیرزن!!!

 ترکان هیچ چیزی ندارد تا بگوید...
می خواهد لب باز کند که باز هم در گلو خفه می شود.

- ششش! هیچی نگو... هیچی!

بعد هم فشار دست تایماز بیشتر می شود و ترکان دلش می
خواهد تا رضوانه را خفه کند...

- اومدی ِپی امانتت؟

ترکان بی حواس سری تکان می دهد و با حرکت دست
تایماز حاال هر دو روبه رو با یکدیگر ایستاده اند.

نفس هایشان در هم می پیچد و تایماز لب می زند.

- چند می دی تا امانتت رو َپِست بدم؟



زبان ترکان می جنبد و با سرتقی لب می زند.

- حاجی مگه تو بازرگان حکایت تو کتابای دبیرستانی؟

تایماز دیگر عصبی می شود. اما این تنها در درونش اتفاق
میفتد و نگاهش همچنان آرامش دارد..

- زبونت خیلی تیزه، دختر جون!

ترکان لبخند شیطنت بارش را نمی تواند جمع کند.
لبخند دلبرانه و دلنشینش را به لب می نشاند و سرش را به

زیر منتهی می کند تا سعی کند لبخندش را جمع و جور
کند...

پلکش را به آرامی باال می کشد و مژه های بلندش تن تایماز
را مور مور می کند.

این دختر، چرا انقدر دلبری دارد؟؟؟

- از پیرزن رسیدیم به دختر جون؟

تایماز خیره به چشمان بی خجالت دختر لب باز می کند.

- نه انگار رسیدیم به بلوط!!!



چشمان ترکان گشاد می شود و تایماز قدم بر می دارد و به
اندازه قدمش، دختر هم عقب می رود.

کمر ترکان به در می چسبد و تایماز لب می زند.
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- پا گذاشتی رو ممنوعه های من! حاال خودت بگو، جزای
کار بلوِط سرتِق دزد و جسور که پا میذاره تو حریم امن

من، چیه؟؟؟

ترکان خیره به چشمان تایماز لب می زند.

- جزای کار آدم چی شد که از سیب درخت ممنوعه خورد؟!

تایماز پچ می زند.

- از بهشت رونده شد...

ترکان بی تعلل لب می زند.

- ولی نه من حوام که ترغیبت کنم، نه تو آدمی که وسوسه
 بشی!!! کیف ما رو بده بریم حاجی!



دود از کله ی تایماز بلند می شود. این دختر آبایی از گفته
هایش ندارد و عجیب کنجکاوش می کند تا دنباله ی زندگی

این دختر را بگیرد...

- منم خدا نیستم تا راحت ببخشم!

ترکان نفس عمیقی می گیرد، انگار این طوری به جایی
نمی رسد.

بی تعلل نزدیک می شود که تایماز قدم به عقب بر  می دارد.

انگشت اشاره اش را باال می آورد و مژه های بلندش را
تکان می دهد.

- حاجی، من حوصلم زود سر می ره! از اینکه کسی دست
و پامو ببنده و حساب و کتابم کنه خوشم نمیاد! هر چیزی

حدی داره! بودن و نبودن منم تو این خونه تا حده! کیف و
گوشیمو بده، من برم!

ابروهای تایماز باال می پرند. این دختر با چشمان بلوطی
رنگ، عجیب است! درست همانند لبخندش!!!



- عادت نداری نه؟! منم عادت ندارم به تجاوز کسی به
حریمم!

ترکان بی حوصله لب می زند.

- منم، منم، مال وقتیه که مال من دست تو نباشه حاجی!
می دیش یا برم پی زندگیم!

تایماز بی تعلل لب می زند.

 - برو پی زندگیت!

ترکان لبخند حرصی ای می زند و زبان بر روی لب هایش
می کشد. سری تکان می دهد و به ناگهان طرفی از شالش

 را می گیرد و به سینه ی تایماز می کوبد!

- عزت زیاد... حاجی!

چشمان تایماز بی هیچ تنش و تفاوتی به همراه سرش
می چرخند و ترکانی که از کنارش رد می شود را نظاره

می کند.

لبخند مردانه و محوی می زند و زیر لب نجوا می کند.

- بلوط!!!



ترکان حرصی شالش را درست می کند. قید گوشی و کیفش
را زده! با عصبانیت پا بر روی آجر دیوار می گذارد و از

همان جایی که آمده بود، قصد رفتن می کند.

تایماز دست به جیب به طاقه ی دیوار راه رو تکیه می دهد
و ترکانی را نظاره می کند که همانند صخره نورد از دیوار

در حال باال رفتن است...
 ترکان بر روی دیوار می نشیند تا نفسی چاق کند.

رضوانه را می بیند که همچنان درگیر گوشی و بالگر های
اینستاگرامی است، با حرص بی درنگ لنگه کفش کالجش

را از پا بیرون می کشد و با هدف گیری دقیق به کتف
رضوانه می کوبد.

با این حرکتش، تایماز مردانه می خندد... این دختر عجیب
 است!

رضوانه با دردی شدید سرش را بلند می کند و به پشت بر
 می گردد.

با دیدن ترکانی که گونه هایش از عصبانیت سرخ شده، نمی
داند بخندد یا بترسد...



صدای مردی را می شنود و سپس ترکانی را می بیند که
دلش می خواهد همزمان هم او و هم مرد را خفه کند.

 - مواظب باش کفشت جا نمونه!

ترکان از روی دیوار می پرد. نفس های عمیق می کشد...

برای ساقط شدن از زندگی یک رضوانه و یک مرد با
چشمان پر آرامش کافی است!!!

حتی پشت ملکه می توان نماز خواند...

٭٭٭٭٭٭8
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نگاهی به ساعت می اندازد. دو ساعت تا زمان پایان
مالقات مانده و او می تواند همسر و پسرش را ببیند.

چشمانش را از پشت قاب حرکت می دهد و به یکباره
تصمیم می گیرد تا به مالقات با همسر و پسرش برود.



به طرف اتاقش می رود. روسری طرحدارش را می پوشد.
لباس پلوخوری تمیزی می پوشد و به طرف چادرش

 می رود.

حاجی هیچگاه او را نا مرتب ندید، جز همان سرِی اولی که
دلش شکسته بود از نامروتی های دنیا!

بی تعلل چادر مشکی رنگ کریستالی اش را سر می کند و
 به طرف آیینه می رود.

سرمه را بر می دارد و کمی بر روی موهایش می مالد و
 سپس به چشمانش می زند. خاتون همیشه می گوید:

- سورمه ووراندا، توکوعه َد وور، توه َهمََّش ُگزی اوندا
ُاالر )سرمه زدنی، همیشه به موهاتم بزن، مو همیشه

 چشمش به سرمه می شه(

نفسی می گیرد و عینکش را بر روی چشمانش قرار
 می دهد.

عطر گل یاس را به خود می زند و با برداشتن کیفش از
اتاق بیرون می زند.

نورا را می بیند که در اتاقش نشسته و درحال ترجمه متن
 های به قول خودش عجق و وجق است.

زبان تندش را به کار می اندازد.



- نورا؟

نگاه نورا باال کشیده می شود و نظاره اش می کند. تغییر
رویه ی پوشش ملکه نشان از رفتن به مالقات حاجی و

پسرش دارد. بی تنش، خودکارش را در دستش تکان
می دهد.

- بله؟

- من دارم می رم مالقات حاجی و تیامم! ترکان اومد بگو
خورشت قیمه بار بذاره، باشه؟

نورا چشمانش را می دزدد تا غمش را کسی نبیند.

- چشم...

ملکه با تأسف سر تکان می دهد و یک » خدا به داد من
برسه از دست شما ها!« می گوید و کفش های طبی و قهوه

 ای رنگش را می پوشد.

با نفس عمیق از خانه خارج می شود و سالم و کالمش با
همسایه ها در حد احوال پرسی در حین ترددش می شود.

نورا اما می ماند و قلبی که عمیق و محکم می کوبد.



شش سالی می شود که به دیدار تیام نرفته! نرفته چون
هربار که رفت تیام برای مالقات با نورایش نیامد...
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از آن به بعد خبر حال و احوال تیام تنها توسط ترکان و
ملکه به نورا رسید و از او هیچ خبری به تیام نرسید.

تا اینکه سری پیش ترکان موضوع مترجمی زبانش را به
تیام گفت.

تیام نمی خواهد تا خاطره ی بدی از زندانی بودنش برای
نورا باقی بگذارد.

هٔدلبرکش آنقدر لطیف است که دیدن یکبار او پشت میله
های زندان و آن شیشه ای که حایل میانشان است، کامال

می تواند او را رنجور و نومید کند.

از ترکان خواست تا به نورا بگوید هیچ وقت به دیدارش
نیاید، چرا که آمدن نورا برایش عذاب آور است.

اشک نورا سقوط می کند. ملکه نمی داند که چرا نورا هیچ
وقت در این ده سال باردار نشد...

دلش کمی رها شدن می خواهد. از آنها که سرش را به سینه
ی کسی تکیه دهد و اشک بریزد و اشک بریزد. بی اینکه

به کسی بگوید که چرا می گرید.



در خانه با شدت باز می شود و ترکان وارد می شود.
رضوانه هم پشت سرش...

این دختر عجیب حرصی و عصبی است.
به سرعت اشک هایش را پاک می کند و خودکار را کنار

برگه هایش قرار می دهد.

ترکان وارد می شود و شال و مانتویش را نمی داند چه طور
از تن در بیاورد.

عرق از سر و رویش پایین می چکد و حرصش بدتر به آن
دامن می زند. یک سالم به نورا می دهد و وارد اتاقش

می شود.

نورا نگاه متعجبی به رضوانه می کند و آرام لب می زند.

- چی شده؟ چرا عاصیه؟

رضوانه به زور خودش را کنترل می کند تا نخندد. صدای
غر غر های ترکان بلند می شود.

- ینی رضوانه دعا کن کارت گیرم نشه... به جان خودم
نباشه به جان خودت بالیی سرت بیارم کلت رو بکوبی تو

دیوار، ببین حاال!



دستش را مشت می کند و چشمانش را از حرص باز و بسته
می کند.

- من و بگو این دخترو برداشتم با خودم بردم حواسش
باشه، بعد خانم نشسته داره برای من بالگر باال و پایین

می کنه! زشته ، به خدا که زشته این کارا!

رضوانه می خندد و کیفش را کنار پشتی قرار می دهد،
صدایش را کمی بلند می کند تا به گوش ترکان برسد.

- تری خانم، به من چه خودت گاف میدی؟ وای خدای من
تو خودت خجالت نمی کشی از دیوار مردم می ری باال؟

چشمان نورا گرد می شود و ترکان از اتاق بیرون می جهد.

- حیف رضوان، حیف برام عزیزی وگرنه االن دو شقه ت
می کردم!

نورا بی حواس لب می زند.

- ترکان مامان گفت خورشت قیمه بار بذاری!
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رضوانه ناگهان قهقه می زند که ترکان هم دیگر نمی تواند
خودش را کنترل کند و می خندد.

به طرف نورا حرکت می کند و با خنده دست می اندازد بر
روی شانه اش.

 - مرسی که صحنه رو آروم کردی! نور چشم حاجی!

نورا هم می خندد و هرسه به آشپزخانه نقل مکان می کنند.
پیاز ها به دست رضوانه داده می شود تا خرد شود. ترکان
کنارش جا می گیرد و سری از روی تأسف تکان می دهد.

- اینا رو چرا نامنظم و درشت خورد کردی رضوان؟ مگه
 آش اوماجه؟

رضوانه سری تکان می دهد و ترکان از بیخیالی این دختر
کم می ماند دیوانه شود.

- بده من... مامان االن اینجا بود سیخ داغ می کرد تو
چشمات! آخ این ملکه سلطان چه حرکتای به موقعی داره...

واسه همیناس حاجی دیوونشه!

رضوانه آرام لب می زند.



 -تری جون در همین لحظه تو خودتم کم از خاله نداری!

نورا می خندد و مشغول ترجمه اش می شود.
رضوانه و ترکان چقدر راحت یکدیگر را می بخشند...

٭٭٭٭٭٭8

در باز می شود و حاجی وارد می شود. چهره ی رنجورش
دل ملکه را به درد می آورد اما سعی می کند زیادی نشان

ندهد.

حاجی کنار همسرش می نشیند. نگاه هایشان هزاران حرف
برای گفتن دارد...

هزاران حرفی که شاید کالم در برابرشان عاجز باشد...

- سالم حاجیه خانم!
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هٔنگاه ملکه بارانی  می شود و عمیق خیر چشمان قهوه ای
رنگ حاجی می شود. ریش هایش بیش از پیش سفید شده اند



و چروک های نازک و درشتی بر روی پیشانی و دور
چشمانش افتاده...

 - سالم حاجی!

هٔسر حاجی به سمت دستان چروک شد ملکه می چرخد و به
 می گیرد. آرامی آنها را به دستش

- حاجیه خانم، شرمنده کردی!

ملکه هنوز هم کالمی ندارد تا بگوید. چه بگوید؟

- نمی خوای چیزی بگی خانوم؟

ملکه زیر لب به حرف می آید.

- حرف که زیاده حاجی... توان می خواد که من ندارم.

حاجی بی حرف نوازش دستش را بر روی تخت دست
همسرش بیشتر می کند.

  - از خودت بگو، َمِلک!



ملکه کمی به سمت حاجی متمایل می شود.

- خوبم حاجی... به خاطرت خوبم! ولی ترکانت خوب
نیست... نورت خوب نیست... حاجی انگار خیلی عقب

 افتادیم!

حاج  ترخان شرمنده نگاه همرنگ دخترش را باال می کشد و
لب می گشاید.

- می گی خوبم ولی نیستی ملک! هنوزم حرفایی که سری
 پیش زدی امکان وقوعش هست؟

اشک ملکه سقوط می کند و سری به معنای مثبت می تکاند.

- ها حاجی ، هنوزم پابرجاست! حاجی من ترسمه* نکنه این
دختر حرفاش و عملی کنه! می شناسمش حاجی! کاش بودی

 حاجی!

 دیگر طاقت نمی آورد و اشک هایش بی صدا می ریزند.

حاج  ترخان بی طاقت سر همسرش را به سمت باال می کشد
و با انگشتان هر دو دستش اشک های ملکه را می زداید.

 - حاجیه خانم؟ شما که انقدر بی طاقت نبودی!



ملکه بی تعلل لب باز می کند.

- حاجی بی طاقت شدم! تو این چند سال اخیر بی طاقتم
 کردن... من شرمندم حاجی!

ترخان سعی می کند باز هم خودش را محکم جلوه دهد، اما
سال ها است حس می کند از استواری اش چیز کمی باقی

مانده! شاید آن ته مانده هم به خاطر ترکان ملک و نورش
است...

- شرمنده چرا؟

ملکه تحملش سر ریز می شود و دستان ترخان را کمی
می فشارد. هر دو انگار عشقشان را از میان دستانشان تبادل

می کنند.

هٔ- حاجی من شرمند دخترت شدم! حس می کنم سربارش
شدم! باورت نمی شه حاجی  ولی خدا شاهده نمی ذاره یه

لحظه یه قطره اشک رو صورتم بمونه...
رو بر می گردونه تا من شرمندش نشم ولی حاجی...

ملکه ناتوان تر  می گرید. انگار گریه هایی که ترکان
نگذاشته بود تا به صورتش بیاید ، حاال دملشان ترکیده است.



888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
ترسمه: به معنای می ترسم.
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حاجی نفس های عمیق می کشد و خیره به ملکه اش می شود.
این گونه بی تابی کردن همسرش حاکی از چیز دیگری ست.

آرام لب می زند.

 - ِگ8ت8ْمی ش8ْدون تبریَزه؟ ) رفته بودی تبریز؟(

سری که به موافق تکان داده می شود، حاجی می فهمد که
آتش از گور چه کسی بلند شده است. سعی می کند خودش

را آرام کند.

- نصیر گیَن ُسز َسَن ِددی؟ ) نصیر بازم حرف بهت
 گفت؟(

- ِددی حاجی، ُای8َْل َد ِددی کی، بو دونیام دا یاندی، ُا
دونیامدا )گفت حاجی، یه جوری ام گفت که، هم این دنیام

 سوخت، هم اون دنیام! (



ترخان دستش را مشت می کند و زیر لب ذکر می گوید تا
خودش را آرام کند.

ملکه از سختی های دیگرش می گوید، از حرف های
نامربوطی که به ترکانشان می چسبانند و تمام سد مقابله ی

آنها زبان تند و تیزشان است...
در دنیایی که نامردی حرف اول را می زند دیگر خوب

ماندن دشوار است...
از حرف های شرم آور نصیر می گوید و از طرفداری

خاتون و پشت او در آمدنش، از اینکه دیگر طاقت زخم
زبان های خواهرشوهر و برادرشوهر هایش را نداشت که

برگشت...
ملکه از بی مروتی هایشان می گوید...

از تقاصی که بیست و اندی سال است که پس می دهد. شاید
 او آنقدر زخم خورده که این گونه زخم می زند با زبانش!

هٔملکه هم قربانی ست، مثل تمام آدم های این کر خاکی!!!

٭٭٭٭٭٭8

با پتک ضربه های نازک و آرامی می زند تا آجر کمی ُشل
شود. آنطور که از آن دختر چشم بلوطی قدرت و توانایی
دید این را می داند که باز هم به آنجا خواهد آمد. حاال چه



زمانی؟ اهلل و اعلم! بالخره که باید راِه پایی داشته باشد تا
بتواند از دیوار باال برود.

گوشی اش زنگ می خورد و با عرق هایی که بر روی
پیشانی اش خودنمایی می کند، پای راستش را دراز می کند تا

راحت تر بتواند از جیبش بیرون بکشد.
با دیدن نام رسول بی تعلل دگمه سبز رنگ را می فشارد.

 - الو تایماز؟ سالم،

ضربه ای به آجر می زند و پیچ گوشتی را طوری تنظیم می
کند تا بتواند فاصله ای میان آجر ها بیندازد.

- علیک، می شنوم!

صدای کالفه ی رسول بلند می شود.

- داداش معامله بهم خورد!

با این حرفی که می شنود به ناگهان پیچ گوشتی از کنترلش
خارج می شود و گوشه ی ناخنش را می َبرد.

عصبی و ُپر درد دستش را تکان می دهد که رسول باز هم
نطق می کند.



- وقتی تهشو گرفتم رسیدم به وکیلی! موش می دوئونه
داداش!

تایماز ُلنگ را به سرعت چنگ می زند و غرشش بلند
می شود.

- بی شرف!!!
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رسول دم عمیقی می گیرد و کیف سامسونتش را بر روی
صندلی اداری اش رها می کند.

- یه کاری کرده قرارداد رو رقیب ببنده... داداش حاال
 محصول امسال و چی کار کنیم؟

تایماز انگشتش را محکم به لنگ قرمز و چهارخانه می
فشارد و عمیق دم می گیرد تا خود را آرام کند. از میان

دندان های ردیفش می غرد.

 - کی اینارو فهمیدی؟



- یه نیم ساعتی می شه، گفتم برسم کارخونه بعد بهت بگم!

تایماز چشمانش را محکم بر روی هم می فشارد و لعنتی در
دل می فرستد.

- حاال چی کار می خوای بکنی داداش؟

این را رسول می گوید و در جواب تنها سکوت عایدش
می شود. پس از چند دقیقه که در سکوت تایماز و گفتن

اطالعات رسول می گزدد، لب می گشاید.

- با شرکت رطب ... فعال قرارداد ببند، تا من خودمو
برسونم بهت!

رسول تایید می کند و پس از خداحافظی کوتاهی هردو
ارتباط را قطع می کنند.

محکم به دیوار آجری ضربه می زند تا حرصش را خالی
کند. کمرش را کمی به دیوار می کوبد و همانطور که عرق

از پیشانی اش رژه می رود، می نشیند.

از وقتی یادش می آید به در بسته خورده است. هرگاه
خواسته کاری انجام دهد یک »تهی« بزرگ برایش دست
تکان داده. از وقتی خودش را شناخته تنهاست و بی کس!



پدر نداشت و آقا باالسر خودش شد... مادرش! مادرش یک
بهشت بود در جهنم این دنیا! چقدر زود بهشتش بدل شد و

جهانش بی الف بدون او شد!

نفس هایش سخت و غم دلش وافر! اما به رسم همیشه او
مرد است و محکوم به ایستادگی!

ایستادن در برابر بدی های دنیا و شکستن ذره ذره ی
 وجودش!

از چه زمانی شاهد تنهایی اش شده؟ نمی داند.
نفس عمیقی می گیرد و چشمانش را به آسمان آبی و ابر

های سفید رنگ می دوزد که عجیب نفس می دهد و
 می گیرد.

آفتاب هم سفره ی دلش را پهن کرده و انگار مهمان نوازی
می کند و اینگونه گرم می تابد.

لنگ را کمی از گوشه ی ناخنش کنار می کشد و با دیدن
 لخته خون، قصد می کند تا از جا بلندشود.

دستش را تکیه گاه می کند که حس می کند انگشتش کمی لیز
می خورد...

سرش می چرخد و کاغذی که در آنجا افتاده را شکار
می کند.
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بی هوا کاغذ را بلند می کند و برش می گرداند.
حاال آن کاغذی که از نظرش باید دورانداخته می شد، باعث

بهتش می شود.
حس می کند در خلصه فرو می رود.

تبسم بی نظیر و بی همتای دختر در عکس اولین چیزی
است که دیده می شود.

 کاغذ برایش ارزشمند شده؟؟؟ از کی تا به حال؟؟؟

نگاهش باال تر می رود و بلوط چشمان خندان دختر را
می بیند...

کمی باالتر ابرو های هاللی مانندش...
موهای سرکشش درست مثل همان روز بر روی پیشانی

اش خودستایی می کند و تایماز هنوز هم لبخند بلوط را
می بیند!!!

عکس را باالتر می آورد و نور خورشید با آن اصابت
می کند و تنها چیزی که در آن دیده می شود، یک لبخند

بی نظیر و کمیاب است...

انگار که همتا ندارد...
راستی بلوط ، نامش چیست؟؟؟



یک عالمت سوال درون ذهنش چراغ می زند و تایماز خیلی
کنجکاو می شود تا بداند...

عکس را در دست می گیرد و همچنان که خیره اش شده از
جا بلند می شود.

قدم بر می دارد و فقط یک صورت را می بیند که چشماِن
خندان بلوطی رنگ دارد و یک تبسمی به رنگ انار...

از پله های اتاق آیینه باال می رود و بی درنگ وارد
می شود.

عکس را به سمت آیینه ای که در مرکز اتاق قراردارد
می برد و کنار قاب آیینه قرارش می دهد.

ناباور به خود می آید. این اولین بار است که با چیزی وارد
این اتاق می شود و صدای آن کودک در گوشش فریاد

نمی کوبد...
 نکند؟؟؟ این دختر یک اکسیر دارد!

از آن اکسیرهای حال خوب کن!

اصال سوال اینجاست، این دختر چه دارد؟؟؟ شاید فقط یک
تبسم و یک چشمان خندان بلوطی رنگ! شاید هم وجودش

اکسیر است... نیست؟!

٭٭٭٭٭٭8
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 - رضوانه ریسک نکن، به فنا ندی ول کن نیستی؟

رضوانه اما چشمانش آتش پر شده و به طرف شیشه ی
خانه ی بهرام پرت می کند.

 شیشه را پایین می دهد.

- منتظرم با اون هیکل نحسش بیاد جلو پنجره، به خدا که
 دلم می خواد خفش کنم!

ترکان نفسی می گیرد و همزمان دو طرف شالش را پشت
گوشش می دهد و با یادآوری حال گرفته ملکه در فکر فرو

 می رود.

در اولین فرصت به تبریز می رود. انگار زیادی کوتاه آمده
که این گونه به پر و پای مادرش پیچیده اند.

از آن ملکه تیززبان حاال یک ورژن آپدیت شده تر به خانه
آمده...

 بیش از پیش بدخلق شده و هیچ نمی گوید چه حالی دارد.

رضوانه آرام به بازویش می کوبد.



- تری، راه بیفت... اومد، اومد!

 ترکان نفسی عمیق می کشد و استارت می زند.
 دستی را پایین می دهد و راه  میفتد.

- ترکان جشنه هفته ی بعده ها! حواست هست؟

سری تکان می دهد و رضوانه درد بعدی را باز هم برایش
یادآور می شود.

- ترکان گوشی جور کن برا خودت... تولد مولدتم نیست
 مناسبت داشته باشه خریدنت!

دم عمیقش ادامه می یابد. با این حرف رضوانه یاد همان دو
 چشمان پر آرامش میفتد.

هنوز هم نمی داند چرا اما اولین چیزی که از آن مرد به
یادش مانده »آرامش« است!

حس می کند آن مرد بیشتر از این ها مرموز است...
بازهم کنجکاوی اش به روز رسانی می شود و محکم زبانش

را گاز می گیرد تا یه وقتی دست از پا خطا نکند...

با ایستادن ماشین بهرام، کمی عقب تر می ایستد...



هردو خم می شوند تا بهرام از آیینه ی جلوی ماشین
تشخیصشان ندهد...
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- رضوان این پسره مشکوکه!

رضوانه سری تکان می دهد و با دیدن کسی که سوار ماشین
بهرام می شود هردو بهت زده در جایشان خشک می شوند.

 او اینجا چه می کند؟؟؟
 این اولین بار نیست که رضوانه، می بینتش!

ریحانه اینجا چه می کند؟! خواهر دردانه و رنجورش برای
چه سوار ماشین بهرام شده است؟؟؟

ترکان زودتر به خود می آید و راه  میفتد اما رضوانه فقط
اشک های مظلومانه ی ریحانه ای را در ذهنش می بیند که

موقع آن ازدواج کذایی بر صورتش ریخته می شد.
فریاد ظالمانه ی مادرش را می شنود که بر سرشان8 کوبیده

می شد و ریحانه را مجبور کرد...
اما رضوانه نه! زیر بار نرفت!

عجیب حس می کند آن روز ها، دوران مزخرفی بود.

بابا اژدرش! آخ که بابا اژدرش اگر بود...



اما حیف در خوابی به مرز کما به سر می برد...

نمی داند چه طور اما به بازوی ترکان چنگ می زند و فقط
لب می زند.

- گمشون نکن!

یک ساعت طاقت فرسا می گذرد و سر آخر هردو ماشین با
 فاصله از هم پارک می شوند.

بهرام و ریحانه پیاده می شود و خدا می داند چه نفرتی در
وجود ریحانه و رضوانه موج می زند.

رضوان طاقت نمی آورد و قصد پیاده شدن می کند که ترکان
دستش را می گیرد و مصمم و محکم در چشمان پر

واهمه  اش، لب می زند.

- هیچ غلطی نمی کنی! اولش باید بفهمیم چه خبره! باشه؟

رضوانه حس می کند، چیزی برای از دست دادن دارد...
خواهرش را یک بار از دست داد، اما این بار باید محتاط

عمل کند!

چشم می بندد و صدای »بله« پر بغض ریحانه در گوشش
بانگ می زند.



دندان بر هم می سابد و در دل یک »تف  به  ذاتت« لب
می زند. حاال چه کسی را مورد عنایت قرار می دهد

مشخص نیست...
اما شاید خاطرات بودند که کسی را به یادش آوردند!!!

لعنت به خاطرات!
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 بهرام و ریحانه شروع به قدم زدن می کنند.
بهرام حس می کند عذاب وجدانش باز هم پا به میدان گذاشته

است.
کاش خام نمی شد و گزک دست او نمی داد تا حاال مجبور به

انجام این کار نباشد.

هنوز نمی داند چه طور می تواند اعتماد این دختر را جلب
کند اما تا به این جا حس می کند خوب جلو رفته و دختر

هٔاجاز همراهی به او داده است.

از همان در شوخی وارد می شود.

- خب، بگو ببینم از اون شبی که داشتی جیمزبان بازی در
می آوردی و فرار می کردی!



ریحانه لبش را می گزد و چشمان عسلی ای که موروثی
است را به زیر می اندازد.

آرام می خندد و حسی باعث اعتمادش می شود.

- من زندگیم سخت بود... وقت مناسبی نیست تا برات بگم،
 اما شاید به خاطر کمکی که بهم کردی، ملزمم تا بهت بگم!

چند سالی هست که خودمو جای دخترای هرزه جا می زنم و
 ٔهوارد خون پسر پولدارا می شم!

بهرام خودش را جمع می کند و طنز کالمش را بیشتر ...

- االن ینی من باید از دستت فرار کنم؟

حرفش اصال برای ریحانه خنده آور نیست. بلکه برایش درد
دارد. درد حقارت! پوزخندی می زند و لب می گشاید.

- هوا برت نداره آق پسر! هرکسی رو الیق خر کردن هم
 نمی بینم!

بهرام کیش و مات شده نگاهش می کند که ریحانه با همان
پوزخند لب می زند.

- اوال ناشی بودم و به زور خودمو از دستشون نجات
می دادم! اما بعد یه مدت یاد گرفتم که با یه شیشه مشروب

مستشون کنم و به حدی برسن که نتونن رو خودشون و



هوشیاریشون کنترل داشته باشن و در جا بی هوش
می شدن... حاال من می موندم یه خونه ی درندشت و کیف و

ماشینی که صدها میلیون و چند میلیاردی...

سعی می کند نفرتش را قایم کند.

 - کیف و پولو بر می داشتم و الفرار!

بهرام آرام لب می زند.

- با اینکه هنوزم چشمات می گن که پاکی ولی انگار ساده ام
هستی...

ریحانه لب می زند.

- ساده برای یه زمانی بود... بعد یه مدت شدم گرگ و
چنگ زدن و چنگ انداختن یاد گرفتم... زندگی خرج داره

آق پسر، همچی الکی پلکی نمیشه زندگی کرد...

76#پست_8
#سالح_ترکان8

نفسی می گیرد و بهرام نطق می کند.



- اما من می گم تو هنوزم ساده و بی آالیشی! چون اگه
زرنگ بودی این حرفا رو نمی زدی... شاید امکان داشت
رابطه ای بینمون به وجود بیاد... درست نبود از اول اینا

رو بگی!

ریحانه نزدیک می شود و انگشت اشاره اش را بر روی
سینه ی بهرام به حرکت در می آورد و خط های مورب

می کشد.

- اشتباه می کنی... بهرام تابش!

نگاه مات و ناباور بهرام برایش لذت بخش است. آن شب
فقط بهرام آدرس خانه ی ریحانه را به یاد سپرد و گفت
شماره اش را به بهرام بدهد تا در اولین فرصت دیداری

داشته باشند، اما هیچ اسم و نامی از یکدیگر نگفته بودند.

ریحانه بی خبر از رضوانه و ترکانی که پشت دیوار
نزدیکی شان پنهان شده اند و به حرف هایشان گوش

می سپارند، لب می گشاید.

- گفتم که بدونی من خیلی کارا ازم بر میاد! کمترینشم
دورزدن آدماست! این بازیهارم خوب بلدم! بی وجدانی ام

مادرم دستش دردنکنه یادم داد... گرفتی تابش؟؟؟



بهرام همانند کودکی که زبانش بند می آید می خواهد چیزی
بگوید که ریحانه دستش را به حالت سکوت باال می آورد.

- هیچی نمی خواد بگی! فقط برو و به اون بی صفتی که قول
پول هنگفت داده بگو، کم مونده تا بیام سراغش... خب؟!

بعد هم تف بر روی زمین می اندازد و راهش را می کشد و
می رود.

بهرام اما هنوزم دهانش مانند ماهی باز و بسته می شود.
ریحانه ضربتی حرف هایش را زده بود.

ترکان آرام لب می زند.

- رضوان این ریحانتون خیلی محکم طرفو رنگی کرد...
 جریان چیه؟

رضوانه سریع دستش را می کشد و همانطور که هم ریحانه
و هم بهرام را زیر نظر دارد به دنبال خواهرش می روند.

- فعال بیا، بعد این سست عنصر رو هم به حسابش می رسم!
اما قلبش نوبت ریحانه س!



ترکان یک » خدا بخیر کنه « می گوید و هردو سوار
ماشین می شوند و ریحانه را تعقیب می کنند...
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تعقیب و گریزشان ادامه دارد تا همان جایی که ریحانه
 سوار ماشین بهرام شده بود.

خانه ای تقریبا نوساز و طرح سیمانی. ریحانه پیاده می شود
 و به سمت خانه حرکت می کند.

ترکان ماشین را نگه می دارد و به همراه رضوانه به
طرفش می دوند و پای رضوانه به یکباره به میان در

گذاشته می شود.

نگاه ریحانه باال می آید و حس می کند به چشمانش هم دیگر
اعتماد ندارد.

دقیقا احساساتی که دو ساعت پیش رضوانه و ترکان به آن
دچار شده بودند حاال با ریشتری بیشتر به او دست می دهد.

ناباور لب می زند.

- رضوان!



با ضربه پای رضوانه و فشار دست ترکان توانش تحلیل
می رود و در به سادگی باز می شود.

- آره منم! رضوان!

ترکان نگاهی به ساعت استیلش می اندازد و با یادآوری
ثقفی، نفس کالفه ای می گیرد اما نمی تواند بیخیال باشد و

رضوانه را تنها بگذارد.

ریحانه با سکندری عقب عقب می رود و خیره ی عسلی
 های همرنگ چشمان خودش می شود.

- از... از کجا پیدام کردی...

رضوانه نزدیک تر می شود و در خانه پشت سرشان8 بسته
می شود. ریحانه با بغض لب می زند.

- برو از اینجا... دیگه هیچ وقت پی  من رو نگیر! برو
رضوان!

ترکان بازوی رضوانه را به دست می گیرد و با فشار8 آرام
 تاکید می کند آرام باشد.

نگاه هردو در سکوت چرخ می خورد و یک خانه ی مملو از
لباس های رنگ و وارنگ و چیدمان لوکس را می بینند.



ریحانه با پرخاش فریاد می زند.

- این همه سال کجا بودی؟

انگار که دردی گلویش را زخمی کرده و از همان ابتدای
دیدارشان مته به خشخاش گذاشته است...

رضوانه با آرامش غیر قابل تصوری که ترکان را
می ترساند به حرف می آید.

- من بودم ریحان... تو نبودی!

به یکباره فریادش بلند می شود به قول ترکان خاک در
چشمش می رود و اشکش می ریزد.

- تو رفتی و خودت رو بی نام و نشون گذاشتی... من شدم
دربه در و افتادم دنبالت... من از تو فقط یه نگاه پر حسرت

به خودم و تن نیمه جون بابا اژدر به یاد دارم و یه نگاه
نفرت بارت به لیال!

می فهمی ریحان؟ حاال تو از من می پرسی که کجا بودم این
همه سال؟

ریحانه سرش را پایین سوق می دهد و لب می زند.

- رضوانه برو... برو آبجی! اینجا نمون!



به ثانیه نمی کشد که رضوانه می خواهد سوالش را بپرسد که
در باز می شود و یک مرد شصت و اندی ساله وارد

می شود.

هردو، همزمان به سمت آن مرد می چرخند و رضوانه
ناباور لب می زند.

- تو... تو؟

78#پست_8
 #سالح_ترکان8

مرد کریه می خندد و رضوانه لب های سرد و کبود پدرش
 را می بیند.

متأصل به سمت ریحانه می چرخد و لب هایش همانند ماهی
 بیرون افتاده از آب باز و بسته می شوند.

- ریحا... ریحان تو، تو با این چی کار داری؟



اشک ریحانه سقوط می کند و ترکان هنوز هم نمی داند
چه خبر است. از طرفی هم دیرش شده و خدا می داند ثقفی

را چگونه متقاعد خواهد کرد.

قدم های مرد برداشته می شود و صدای پاشنه ی کفش های
کالج مردانه اش بانگ می کوبد و رضوانه دلش می خواهد

سر از تن این مرد جدا کند.

 - خوش اومدی عمو!

این را ریحانه می گوید و یک زنگ خطر در گوش رضوانه
بانگ می خورد...

- مرسی دخترم!

ترکان حس می کند زیادی ساکت است اما کاری نمی تواند
بکند. باید بفهمد اوضاع از چه قرار است سپس دهان باز

کند و چیزی بگوید.

رضوانه دسته ی کیفش را محکم در دست می فشارد و
صدای نحس مرد بلند می شود.

- خوبی عمو؟ چه خبرا؟ از این طرفا؟



 رضوانه عقش می گیرد اما تنها نگاه خیره ی او می کند.

ریحانه کنارش می ایستد و حاال هردو جلوی ترکان و
رضوانه جوالن می دهند.

رضوانه با تأسف و تحقیر نگاه تهی اش را خیره ی ریحانه
می کند و لب می جنباند.

- بد کردی ریحان! خیلی بد کردی! به روح بابا قسم
نمی گذرم از باعث و بانِی مرگ بابا! حتی اگه توام بینشون

باشی و خشک و تر بخواد با هم بسوزه!
 روح بابا تو عذابه می دونستی؟ خیلی نامردی!

ریحان اما سکوت کرده و هیچ ندارد تا بگوید. رضوانه بی
حرف نگاه تحقیرآمیزش را به ریحانه می اندازد و به همراه

ترکان از آن خانه ی منحوس بیرون می زنند...

گاهی باید رفت و در را پشت سر بست... از همان در
هایی که لحظات نفرت انگیزت را رقم زده اند و تنها یک

کوبش الیقشان است...

و شاید رضوانه زود رفت و در را کوبید...

٭٭٭٭٭٭8
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- ترکان کجا می خوای بری؟؟؟

ترکان به یکباره از جا می پرد و دستش را بر روی لب
های رضوانه قرار می دهد.

 - ششش، می شنون، صدات رو باال نبر!

بعد هم دستش را بر می دارد و با نگاهی به بیرون از
اتاقش، به تندی در را می بندد.

 - می خوام برم تبریز!!!

رضوانه ناباور نگاهش می کند و مبهوت لب می زند.

- اما فردا جشنه! اصن... اصن اون به جهنم تو تبریز
 می ری حالت خوب نمیشه!



- من می رم تبریز ولی نه این زودی... اصال بخوام برمم
نمی تونم! ثقفی نمی ذاره برم! مامان بیشتر مخالفت می کنه

االن باید تمام حواسم به جشن فردا باشه...

رضوانه سری تکان می دهد و کنار ترکان می نشیند.

- تری... من هنوز نمی دونم چرا ریحان با عموم دست به
یکی کرده... نگرانم! خدا شاهده که اون حرفا از ته دل

 نبود... ترکان من نگرانم!

ترکان دستش را بر روی شانه ی رضوانه قرار می دهد.

- باهم حلش می کنیم... بهت قول می دم! باشه؟

رضوانه سری تکان می دهد و صدای تیز ملکه بلند
 می شود.

- ترکان؟

ترکان از جا بلند می شود و زیر لب » مطمئنم طوفان تو
راهه« لب می زند و از در بیرون می رود.

- جانم ملکه سلطان؟



ملکه بر روی فرش می نشیند و ملیله را داخل سوزن فرو
می برد. چشم تنگ می کند و لب باز می کند.

- بیا بشین می خوام باهات حرف بزنم.

ترکان دورتا دور اتاق را از نظر می گذراند. فرش گل
درشت و طرح قدیمی با رنگ زرشکی و پشتی هایی که
طرح لوزی های بزرگ دارد دور تا دور تا در بر گرفته

اند و یک قاب عکس که حاجی و تیام در آن هستند به
دیوار وصل شده است را از نظر می گذراند.

ملکه تکانی به خود می دهد و سوزن را داخل پارچه فرو
می برد.

- نگفتم بیا اتاق و از بر کن، بشین باهات چار کلوم حرف
درست و حسابی دارم!

رضوانه و نورا هردو پشت دیوار آشپزخانه ایستاده اند و
انگار هر دو از طوفانی که به راه خواهد افتاد خبر دارند...
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ترکان کنار ملکه می نشیند و دستی به تور سفید رنگ
 می کشد.

- من درخدمتم ملکه سلطان!

ملکه از پشت عینک نگاهش را به ترکان می دهد. آنطور
که دخترش را شناخته همیشه باید همه چیز را صریح

بگوید. دخترش از پیچیده حرف زدن و سیاست های بی جا
 خوشش نمی آید.

نفسی می گیرد و لب می جنباند.

 - خواستگار داری ترکان!

دست ترکان بر روی تور خشک می شود. لب هایش که
دیگر هیچ، لبخندش به طور مفتضحانه ای از بین رفته

است. ملکه بی آنکه ترکان را نگاهش کند ادامه می دهد.

- پسره با جنمیه، کارداره، از لحاظ مالی مشکل نداره...
 خانوادشم...

رضوانه محکم بر روی گونه اش می کوبد و نورا لبش را
می گزد.



ترکان االن است که همانند آتش فشان خروش کند و ملکه
استبدادش را آغاز کند.

- شنیدی چی گفتم ترکان؟

سکوت ترکان خبر از طوفان است. هرگاه سکوت می کند
این یعنی ترکان در مقابل آماج ضربه های اطرافیانش بلد
است بایستد و بعد دلش را جایی ببرد و هردو به حال خود

بخندند.

ملکه بی رحم تر ادامه می دهد.

 - برای فردا اجازه خواستن... منم اجازه دادم!

نگاه عمیق ترکان ملکه را دستپاچه می کند که سرش را گرم
 ملیله ها می کند.

از جا بلند می شود و لب می زند.

 - بریدی، دوختی، حاال می خوای تنمم بکنی مامان؟

ملکه سکوت کرده و ملیله ها را جابه جا می کند.



ترکان به ناگهان برافروخته می شود اما دلش را نقره داغ
می کند تا لحظه ای صدایش بر روی مادرش بلند نشود.

 اصال غلط می کند صدایش را بر مادرش بلند کند.
به ابزار و وسیله هایی که در دست ملکه قرار دارد، اشاره

می کند و از میان دندان های ردیف و سفیدش می غرد.

- من، ملیله و تور سفید و لباس عروس همسایه نیستم
 مامان! خب؟ من دخترتم!

ملکه عاصی می شود. به قول خودش ترکان سطحی نگر
ٔهاست و ملکه عمقی نگر! شاید هم قضی همان »تو مو را
می بینی من پیچش مو را« شده است که ترکان انقدر تحت

 فشار است.

 زبان تیز ملکه راه  میفتد.

- ترکان نه درس می خونی نه چیزی... هر سری فالن قدر
پول مانتو و کیف و شالته... درسته خودت در میاری ولی

منم درک کن! هرماه چقدر پوِل آب و برق و گازه... نورام
 بعد اینکه تیام بیاد می ره از اینجا...

 ترکان حس می کند چیزی درونش ترک بر می دارد.

- من کاال نیستم مامان! من اسباب اضافه تو این خونه نیستم
که جوری رفتار می کنی انگار می خوای بفروشیم!
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ملکه نفس عمیقی می کشد و لب باز می کند.

- ببین منو ترکان... زندگی فقط شیطنت و درس و کار
نیست! همه چی اونطور که تو می بینی نیست! داره میشه

 سی سالت ترکان! متوجهی؟

 ترکان پوزخندی می زند.

- مامان، من حس می کنم ما خیلی باهم فرق داریم! جای من
 نیستی ببینی چی داره می گذره تو ذهنم!

ملکه خشمگین تر می شود.

- اتفاقا میدونم! میدونم و دارم جلوت وایمیستم... من میدونم
تو سرت هوای چی افتاده ترکان! من نمی تونم بذارم خودت

 باعث زندگیت بشی!

 ترکان نمی تواند صبر کند.



- مامان همیشه خودت می گی غصه نخور تا فردا یه فردا
وقت هست... حاال داری به من می گی داره میشه سی سالم؟

مامان من چهل سالمم بشه تا به خواستم نرسم ول کن
 نیستم!

ملکه از جا می جهد و به طرف ترکان می آید.

- لجبازی نکن! حرفای بچگانه نزن دختر! ینی چه که چهل
سالمم بشه تا به خواسته هام نرسم ول نیستم؟

چرا انقدر داری االنت رو می بینی؟

ترکان حس می کند بغضی درونش باال و پایین می پرد.
خیره به چشمان قهوه ای ملکه لب باز می کند.

- مامان، سعی نکن منو محدود کنی! من با ازدواج هم اون
 چیزایی که تو ذهنم هست رو کنار نمیذارم!

 من ده ساله بابام پشت میله های زندانه!

ملکه تیر آخرش را هم می زند.

 - پسره دلش گیرته دختر!



ترکان بر روی قلبش می کوبد.

- مامان دل به زور ماله یکی نمیشه! من بخوامم نمی تونم!
چون من حس می کنم پشتم خالیه! مامان من ... من کسی رو

ندارم!

بعد هم به طرف اتاقش می دود. در را باز می کند و
همزمان با مانتو پوشیدن او زبان تیز ملکه، باز هم رقاصی

می کند.

- من و ببین ترکان! به خدا اگه فردا شب بازی در بیاری و
نیای درست و حسابی بشینی تو مجلس خواستگاریت، خدا

سر شاهده چشمامو رو همه چی می بندم و به زور شوهرت
می دم!

شالش را محکم بر روی سرش می کشد و سوئیچ را چنگ
می زند. هیچ صدایی جز سکوت از رضوانه و نورا بلند

نمی شود.

از اتاق بیرون می زند و می خواهد سمت حیاط برود که
ملکه سد راهش می شود.



- ترکان، خدارو شاهد گرفتم! حواستو جمع کن!

ترکان نگاه تهی اش را باال می کشد و تنها لب می زند.

- من هیچ وقت تو اون مراسم پا نمی ذارم!

بعد هم از کنار ملکه رد می شود و در را می کوبد. تنها
 زورش به در می رسد.

این را همه خوب می دانند ترکان با زور هیچ کاری را
انجام نمی دهد...

آنقدر سر نترس دارد که هر کاری می کند...

٭٭٭٭٭٭8
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رو به روی خانه ای که سنگ مرمرینش عجیب دلبری می کند
 می ایستد.



خیره ی پنجره ای می شود که مختص خودش بود. برای
خودش! اما حاال یک عالمت ورود ممنوع بزرگ برایش

دست تکان می دهد و ترکان چاره ای جز اطاعت ندارد.

نگاه بلوطی رنگش را می چرخاند و بی قرار سر بر روی
فرمان قرار می دهد. از ته دل یک فریاد می زند... اما در

ذهن!
سال هاست زبانش را الل کرده و صدایش را در گلو خفه

 کرده است.
هٔاز آن بدتر اشک های محبوس شد پشت پلک هایش است.

نفس های عمیق می کشد تا چیزی که درونش را آتش زده،
خاکستر شود. حس می کند یک بیابان برهوت در وجودش

قرارگرفته و ترکان هرچه می دود باز هم سراب است.

نفس هایش تنگ می شود و به ناگهان در ماشین را باز
می کند و خود را از آن بیرون پرت می کند.

عمیق و ژرف نفس می گیرد. دستش بر روی سینه قفل
 می شود تا نفس هایش راحت بروند و بیایند.

سرش به سمت باال صعود می کند و ستاره ها در آسمان
 برایش چشمک می زنند.



لبخند می زند. ترکان با لبخند زنده است. بزرگترین سد
دفاعی ش در مقابل همه چیز تبسم و لبخند های از ته دل

است.

خاطرات کودکی اش را به یاد می آورد. روزی که بر روی
برف های پارک سر محل دراز کشید و دست و پاهایش را

 تکان داد. آن موقع حاجی بود. تیام بود. اما حاال نیستند.

با صدای شخصی دندان هایش به ناگهان قفل می شود.

- ترکان؟

 در این لحظه و در این مکان فقط حضور افشار کم بود!

نگاهش خون آلود می شود و حتی سر به سمت او
نمی چرخاند. افشار نزدیک تر می شود و کمی به سمتش خم

می شود.

- ترکان؟ خوابیدی؟

چشمانش باز می شود و غرش ظریفش بلند.



- وسط خیابون می خوابن؟

افشار سعی می کند لبخند آرامی بزند.

- غالف کن شمشیرتو دختر!

ترکان اما حس می کند زیادی به این پسر اجازه ی پیشروی
داده است.

- افشار برای بار آخر دارم بهت می گم به پر و پای من
نپیچ! شنیدی؟ َن... پی8...چ!
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افشار هم حس می کند زیادی به این دختر اجازه ی مخالفت
 داده است.

 - ترکان چرا یک بار به حرفای من گوش نمیدی؟
چرا یه بار اجازه نمی دی برات درست منظورم رو توضیح
بدم؟ من یه غلطی کردم و یه چند تا حرف گفتم تو که نباید

اونا رو جدی بگیری! بذار یه چیزی رو بهت رک و راست
 بگم! فردا شب دیگه چیزی برای مخالفت نداری!



ترکان عصبی می خندد. حاال حس می کند دلش می خواهد
سر از تن این بشر جدا کند. نزدیک تر می شود و عاصی

لب می گشاید.

- پس اون نره خری که فردا قراره با خانوادش بیاد تویی!!!
حدسش زیاد سخت نبود ولی یه چیزی رو اشتب زدی آقا

زرنگه! من زیر بار حرف زور نمی رم!

 افشار پوزخندی می زند.

- تازگی ها به این نتیجه رسیدم که اتفاقا باید با تو با زور
 رفتار کرد!

ترکان دندان هایش را قفل می کند تا ناسزایی از دهانش
خارج نشود. بی تعلل در ماشین را باز می کند تا از این مرد

منحوس فاصله بگیرد که در با فشار دست افشار بسته
می شود و باز هم کلمات را پشت هم بلغور می کند.

- به نفعته رضایت ِبدی... وگرنه تو که دلت نمی خواد
خانوادت...



ترکان سرش را باال می گیرد. از این همه وقاحتش به ستوه
می آید که به ناگهان ُتفی بر صورت افشار پرت می کند.
دست افشار باال می رود و چیزی تا لمس کردن صورت

ترکان نمانده که توسط دستی آرنجش پیچانده می شود.
صدای فریادش بلند می شود. نگاه ترکان باال کشیده می شود

و با دیدن همان دو چشم پر آرامش دلش گرم می شود!!!

چقدر خوب است بودن یک حامی! از وقتی یادش می آید
 پشتیبان خودش بوده و خودش!

نه  تنها از او تشکری به عمل نیامده بلکه مقصر هم شناخته
شده. انگار بودن یک کسی که حس امنیت و آرامش القا کند

عجیب خالی  است...

بودن با بودن هم متفاوت است! دلش گرم که هیچ، آرام
هٔمی شود. حس  می کند هم صداها قطع می شوند و هم عالم هٔ

و آدم متوقف...

تنها صدای غرش آن مرد پر آرامش برایش بانگ
می خورد.

- وقتی داری با یه نفر علی الخصوص یه خانم حرف
می زنی... دهنتو آب بکش!!! حرمت نگه دار وقتی داری

دهن کثیفتو باز می کنی...
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افشار با فشار و حرکت دست تایماز بر روی کاپوت ماشین
خم می شود و فریاد پر دردش بلندتر.

- ول کن عوضی تو  کی هستی؟ ول کن شکست...

 تایماز سر خم می کند و کنار گوش افشار لب می گشاید.

- عوضی یه منم یه تو... خب؟ پس بدون هر کاری از یه
عوضی بر میاد! حاالم جل و پالستو مثه یه پسره خوب،

 جمع می کنی و هیکل نحستو دور... شیرفهمه؟

افشار دیگر طاقت درد دستش را ندارد. سری تکان می دهد
 و تایماز یک فشار دیگر می دهد و ولش می کند.

چشمان افشار آتش پرتاب می کنند و به یکباره به حرف
 می آید.

- این سری تونستی از دستم در بری... ولی میام سراغت،
 شنیدی؟



ترکان پر حرص می خندد. به یکباره سکوت می کند و
نزدیک تر می آید.

- بابای من حتی یک بار هم دستش نه رو زنش و نه رو
من بلند نشده... متاسفم برات که انقدر حقیری! بشین تا بهت

 اجازه بدم بیای خواستگاری!

خون در رگ های تایماز بی آنکه بخواهد یخ می زند. عرق
بر پیشانی اش می نشیند و نمی داند چرا اما حس می کند این

دختر...

افشار هم کم نمی آورد.

- میدونی چیه... تو یاد گرفتی آقا باالسر خودت باشی ولی
نمیدونی االن همه چی دست ما مردا...

فریاد ترکان به یکباره و پر خروش بلند می شود. یادش
نمی آید چه زمانی فریاد زده اما انگار بالخره دملش ترکیده

 است.



- ببین منو... از حقوق حیوانات حرف بزنی، از قوانین
راهنمایی و رانندگی حرف بزنی شاید آدم حسابت کنم...

ولی من888.... تو رو... هیچ وقت یه م8888رررد حساب
نمی ذارم؛ حاالم برو قانونای چرت و پرتت رو برای خودت

 مشق کن... و یاد بگیر چه زن و چه مرد هردو انسانن!

تایماز در سکوت مانده... هنوز هم در بهت خواستگاری
ای مانده که شنیده... نمی داند چرا اما سنگی بر شیشه ی

دلش کوبیده شد.

ٔهافشار عقب گرد می کند و سین ترکان باال پایین می شود. به
خاطر آن افشار حتی با ملکه در افتاد.

صدای تایماز با همان آرامش خاصش بلند می شود.
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- حالت خوبه؟

 ترکان به سمتش بر می گردد و غرق می شود.



در سیاهی شب خودش را در دنیای چشمان پر آرامش این
 مرد می یابد.

سری تکان می دهد و لب می زند.

 - ممنون بابت کمکت حاجی!

تایماز ابرویی باال می اندازد و دستانش را در جیب فرو
 می برد.

 - اینجا چی کار می کنی؟

 نگاه بلوطی رنگش را باال می کشد.

 - خودمم نمی دونم! شما چی؟

تایماز شانه ای تکان می دهد و لب می گشاید.

- مثل همیشه برای فرار از فکر و خیال از خونه زدم
 بیرون، یه دفعه به خودم اومدم دیدم رسیدم به این خیابون!

ترکان سری تکان می دهد و حس می کند حرفی نمی یابد تا با
او بگوید. تایماز اما حس می کند چیزی بر دلش سنگینی

می کند.

 - فردا شب خواستگاریته؟



ترکان باز هم عصبی می شود. به قول رضوانه هر وقت نام
 خواستگاری را می شنود بدنش کهیر می زند.

- بود!

تایماز با یک حرکت خود را باال می کشد و بر روی کاپوت
می نشیند. دستش را به سینه قفل می کند و لب می زند.

 - بود؟

اشاره ای به ماشین می زند.

 - حاجی ماشین امانته، بیا پایین...

تایماز لبخند آرامی می زند و پایین می آید. بازی با این
دخترک عجیب دلچسب است. به طرف در سمت شاگرد

 می رود و به یکباره داخل ماشین جا می گیرد.

چشمان ترکان گشاد می شود و اشاره ای دیگر می زند تا
تایماز پیاده شود. اما هیچ ترتیب اثری نمی دهد. نفسی

می گیرد و خودش هم حرکت می کند و پشت فرمان
 می نشیند.

 به طرف چشمان پر آرامش بر می گردد.



- حاجی پیاده شو می خوام برم!

تایماز ابرویی باال می اندازد و دست راستش را به در
ماشین تکیه می دهد.

- د نشد دیگه... االن برای تشکر کردن از من می تونی یه
 چای مهمونم کنی!

زبان تند ملکه به ترکان هم ارث رسیده انگار.

 - حاجی من قهوه خونه نمی رم... عزت زیاد!

تایماز سعی می کند لبخندش را پشت لب هایش قایم کند.
 ترکان دیگر طاقت نمی آورد و استارت می زند.

سری خم می کند و لب می گشاید.

- باشه حاجی... یه چای هم بهت می دیم تا ببینیم دست از
یقه ی ما می کشی یا نه!
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تایماز لبخند مردانه ای می زند و ترکان به کمربند اشاره
 می زند.

 - کمربند یادت نره حاجی!

 تایماز سری تکان می دهد و شروع به بستن کمربند می کند.

 - هیچ وقت نتونستم با این کمربند کنار بیام!

ترکان لبخند ظریفی می زند و استارت می زند. خودش هم
نمی داند چه طور اجازه داده این مرد کنارش بنشیند و حاال

 هردو در راه کافه نادری باشند.

نیم نگاهی به تایماز می اندازد و تبسمی کوتاه لب هایش را
 زینت می دهد.

- حاجی من دارم می برمت یه جایی که خودم خیلی دوسش
 دارم!

تایماز هیچ نمی گوید سعی می کند آرامشی که در ماشین از
این دختر ساطع می شود را ببلعد.



به نظرش این زیباست که می تواند به جایی برود که دختر
 در آنجا حالش خوب است.

رو به روی کافه نادری، ترکان ماشین را متوقف می کند و با
دیدن تنها چراغی که روشن است، آه از نهادش بلند

 می شود.

بازهم عمو نادرش هوای دلبرش به سر زده که تنها یک
چراغ روشن گذاشته است.

بی توجه به تایماز پیاده می شود. پشت سرش مردی با
چشمان پر آرامش راه  میفتد.

با فشار دست ترکان در باز می شود و زنگوله به صدا در
 می آید.

نادر سرش را از روی کانتر بلند می کند و با دیدن ترکان
 حس می کند جان دوباره می گیرد.

 - عمو نادر؟

نادر از پشت کانتر بیرون می آید و خود را به ترکان و
 مهمانش می رساند.

- خوش اومدی دخترم!



باز هم همان تبسم زیبا بر روی لب هایش نقش می اندازد و
تایماز منتظر است تا عرض ادبی کند.

- ممنونم عمو نادر، حالتون خوبه؟

نادر سری تکان می دهد و تنها نگاهش را خیره ی تایماز
می کند و سپس باز هم به ترکان.

تایماز نزدیک می آید و مردانه دستش را به جلو می آورد و
ترکان لب می زند.

- عمو نادر، ایشون یکی از دوس8...

تایماز به میان حرفش می پرد.

 پناهی هستم! تایماز پناهی! -

نادر با لبخندی پدرانه سری تکان می دهد و دست تایماز را
گرم می فشارد. ترکان سعی دارد تا نیش چاک خورده ش که

 حاصل از فهمیدن نام اوست را جمع کند.

نگاهی به نادر می اندازد و تایماز نگاهش را دور تا دور
کافه می چرخاند. دیزاین مدرن و در عین حال زیبا را طبق

 تصوراتش می بیند.



همانطور که حدس می زد، دنیای این دختر چشم بلوطی،
رنگ و وارنگ است.
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 با صدای نادر سری مردانه خم می کند.

- خوش اومدی پسرجان...

ترکان نگاهی به پشت کانتر می اندازد و سپس نادر را مورد
خطاب قرار می دهد.

- عمو نادر، از اون چای های شیرعلی قصاب داری؟

ٔهبه ناگهان قهق مردانه ی نادر بلند می شود و ترکان هم
دلربا می خندد... بی خبر از چشمان پر آرامشی که بدو بدو

می کنند و لبخندش را شکار می کنند.

نادر سری می تکاند و لب می گشاید.

- از دست تو دخترم... برای تو حاضرم نباشه، در آن واحد
 آماده می کنم...



دندان های ردیف ترکان باز هم پشت تبسمش می نشینند و
 تشکری کوتاه می کند.

نادر فاصله می گیرد و زیر لب » خدایا شکرت که این
دختر رو رسوندی...« را می گوید و به طرف آشپزخانه

 کافه می رود.

ترکان بعد از بدرقه کردن نادر با نگاهش به طرف تایماز
می چرخد.

نگاه خیره او را شکار می کند و کم کم لبخندش برچیده
 می شود.

حس می کند چیزی درونش فرو می ریزد، سعی می کند تا
 نادیده بگیرد.

دستش را به سمت همان جای همیشگی که پاتوق او و
 رضوانه است، دراز می کند.

 بعد هم منتظر می شود آقای پناهی پر آرامش راه  بیفتد.

 - بفرما حاجی!

تایماز رد دستش را می گیرد و به یک دست مبلی که
بالشتک های رنگی رنگی و یک پنجره ی سراسری8 دیده

 می شود، می رسد.



قدم های آرامش پشت قدم های ظریف ترکان برداشته
می شود. به میز و مبلمان می رسند و ترکان بی توجه به

اینکه کسی حرکاتش را نظاره می کند، کفش هایش را در
 می آورد و بر روی مبل، چهار زانو می نشیند.

بالشتک نارنجی رنگ را بر می دارد و بر روی پاهایش
 قرار می دهد.

تایماز هنوز هم به این می اندیشد که این دختر تفاوت فاحشی
با تمام کسانی که دیده، دارد...

از راحتی و بی آالیش بودن دختر چشم بلوطی لذتی در
 خود می یابد.

 دست در جیب کنار ترکان می نشیند. بی هیچ خجالتی...
از بوی خیاری که آن روز در خانه زیر مشامش پیچیده بود

به عطر بهارنارنج رسیده است.

ترکان اصال حواسش نیست و غرق خیابانی شده است که
پرنده پر نمی زند و هر از چندگاهی یک ماشین شبگرد، از

آنجا تردد می کند...

تایماز دستش باال می آید و بر روی شالش می نشیند... شالی
که بر روی پشتی مبل رقاصی می کند و بوی بهارنارنجش

 هرکسی را مست می کند.



 بی اختیار لب می زند.

 - بلوط؟

ترکان به خود می آید. نامفهوم به طرف تایماز بر می گردد
و لب می زند.

- حاجی؟! با من بودی؟؟؟
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 تایماز سری تکان می دهد و پچ می زند.

 - اینجا رو دوست داری؟

ترکان سری تکان می دهد و حس می کند یک لرزشی
نامحسوس به جانش افتاده... این مرد برعکس چشمانش،

باعث می شود تا ترکان عصیان زده سعی کند تا خودش را
 جمع و جور کند.

با حرکت چشمان تایماز به سمت گردنش، به خود می آید و
 باز زبان حاضرش را راه  می اندازد.

- دوْس8ت دارم حاجی...چرا اینطوری می کنی؟



به طور کامال آشکاری، سعی دارد تا بر خودش مسلط شود
 و این برای تایماز لذت بخش است.

 حس می کند این دختر برایش نوید است...
نوید روز های خوب... اما سوال اینجاست که هست؟

- منم دوْست دارم!

نگاه بلوطی رنگش باال می آید و خیره ی چشمان پر آرامشش
 می شود.

- بکش عقب حاجی!

تایماز لبخندی مردانه می زند و پلک می بندد. آرام عقب
 می کشد و دستانش را بر روی میز قرار می دهد.

ترکان نفس عمیقی می کشد و آه از نهادش بلند می شود. یک
سنگ از اعماق دلش بلند می شود و به سد دفاعی قلبش

کوبیده می شود... حس می کند ترس دارد...
ترس دارد از این همه تغییر در یک هفته!

نادر به همراه یک سینی طرفشان می آید و ترکان سعی
 می کند لبخند بزند.

خوب فهمیده این مرد امشب درد تنهایی دارد...
انگار تنهایی خیلی درد دارد!

ترکان این را خوب می فهمد که تنهایی درد دارد...



از آن درد های جانگدازی که خاکسترت می کند و در اوج
دارایی... نداری!

رفیق داری اما نداری...
خانواده داری اما انگار نداری...

خودت را داری اما تا یک جایی... بعد آن نداری!

نگاه خیره ی نادر به ترکان و تایماز دوخته می شود. ترکیب
این دو جوان زیباست!!!

نزدیک می شود و سینی را روی میز  می گذارد. خودش هم
پشت میز جا می گیرد و لبخندی رضایت بخش به لب

 می آورد.

ترکان هم بی جواب نمی گذارد و لبخندی به صورتش
می پاشد.

- عجب کاری کردی دخترم... امشب حالم یکمی گرفته
 بود... االن که اومدی دلم گرم شد.

 نگاهش را به سمت تایماز می چرخاند.

- خوش اومدی پسرجان! تا به حال ندیده بودمت اینورا...

تایماز لبخند مردانه ای می زند و سری خم می کند. انگار که
 می داند چگونه باید رفتار کند تا همه را مجذوب خود کند.



- من اولین باری هست که میام اینجا...

 بعد هم نگاهش را به اطراف می چرخاند.
ترکان از اینکه ساکت و صامت باشد، کسل می شود و به

تندی شروع به حرف می کند.

- عمو دلت چرا گرفته بود؟

نادر لبخند دلنوازی می زند.
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- دله دیگه عمو... یه دفعه می گیره! حرفم حالیش نمیشه که
بخوای قانعش کنی... یا باید باهاش راه بیای یا که باهاش
بجنگی... تجربه من می گه جنگیدن بدتر خسته ت می کنه!

باید دل بدی به دلت!

نگاه تایماز که بر روی چای خیره بود باال کشیده می شود و
به چهره ی پیر نادر خیره می شود. ترکان اما دستش را

زیر چانه زده و غرق شده...
غرق حرف های عمو نادرش!



نفس عمیق نادر حکم همان آهی است که از ته دل بر
می آید.

- می گم عمو یکم از خاطراتت تعریف می کنی؟

نادر استکان کمر باریک را بر روی نعلبکی قرار می دهد
 و به سمت ترکان دراز می کند.

نگاه تایماز در سکوت بدو بدو می کند و دست نادر را زیر
 نظر می گیرد.

 نادر لبخند مردانه ای می زند.

- چی بگم عمو؟ از کی بگم؟ از خودم یا خودمون؟

ترکان منظور نادر را می فهمد. لبخندی می زند که شاید تلخ
است!

- از خودتون عمو... خاله منصوره و خودت!

نادر لبخند جانداری از شنیدن نام منصوره بر لبش
 می نشیند.

- منصوره!!! آه منصوره! زنی بود که هیچ وقت نذاشت
بهش بگی تو! همیشه جوری بود که می دونست چی کار کنه!



انگشت اتهام که می خواستی سمتش بگیری اول خودت
محکوم بودی...

ترکان نگاه بلوطی رنگش را می چرخاند و به خیابان خیره
می کند و نیم رخ جذابش در دید رأس تایماز قرار می گیرد...
چشمان تیره و پر آرامشش را به مژه های بلند ترکان خیره

هٔمی کند و حتی اجازه تکان خوردنشان را به انداز یک
سانت به خود و چشم هایش نمی دهد.

صدای نادر بلند می شود.

- بار ها سعی کردم مثل منصوره بشم، اما نشدم...
می دونین چرا؟؟؟ چون هیچکس نمی تونه اون یکی بشه!

آدما تا یه جایی می تونن شبیه هم بشن... یه جا کم میارن و
حواسشون پرت می شه که دارن عوض می شن... به خاطر

همینم هست که وقتی آدما می رن دیگه نمی تونی مثل اون
رو پیدا کنی... چون هیچ کس نمی تونه من بشه... هیچ کس

هم نمی تونه تو بشه! این تویی که باید بتونی حواست به
دست و پای دلت باشه تا مبادا یه وقتی اشتباهی بخواد

 بلرزه!
به قول منصوره، هیچکس  نمی تونه بشه کسه دیگه! نمی

تونه بشه و جای کسه دیگه رو پر کنه! حاال وقتی می ره تو
باید حواست باشه که قدر دونستی یا نه!

نادر می گوید و ترکان حرف های نادر را آویزه ی گوش
هایش می کند اما تایماز خودش را در همان خانه می یابد...



وقتی که مادرش را بر روی دستانش بلند کرده بود... 
آخ که حرف های نادر عجیب حقیقت دارند!!!

نادر غرق روز های بودن منصوره اش می شود...
ٔهشاید این دنیا یک عشق پاک به هم آدم ها بدهکار باشد...

نادر از منصوره و خوبی هایش می گوید... از روزهای
 خوشش، حتی از شبی که منصوره رفت هم می گوید.

در تمام مدت هردو سکوت کرده بودند... هم تایماز و هم
 ترکان!

ترکان خیره به چراغی که در کنار خیابان نورافشانی
می کند و تایماز خیره به مژه های بلند و زیبای بلوط!
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چای از دهان می افتد. نادر پدرانه به رویشان می خندد و از
جا بلند می شود...

- امشب درد دل منم نذاشت چیزی از گلوتون پایین بره...
برم چای داغ براتون بیارم، این یکی که پاک افتاد از

دهن...

بعد هم سینی به دست دور می شود. او تنها کسی  است که
 هیچ گاه ترکان را نیش نزده و سوال پیچش نکرده است.



همیشه سعی می کند روابطه اش را با جوان ها جوری بسازد
 تا میانشان رفاقت باشد تا شکاف!

شاید به خاطر شغلی که دارد، اما هرچه که هست باعث
 می شود تا اعتمادی به اطرافیانش هدیه دهد.

 تایماز حس می کند این دختر زیادی سکوت کرده است.
کمی خودش را نزدیک می کشد و کنار گوش ترکان به

یکباره پچ می زند.

 - زبونتو موش خورده پیرزن؟

ترکان مورمورش می شود و کمی شانه هایش را جمع
می کند و حس می کند چیزی در کنار لوزه هایش بازی

بازی می کند وقتی که نفس های گرم تایماز به کنار گوشش
 می خورد.

سعی می کند هیچ عکس العملی نشان ندهد و به آرامی به
سمت همان دو چشم پر آرامش باز می گردد. حاال صورت

هایشان در ده سانتی با یکدیگر قرار گرفته است.

 - حاجی؟

تا پشت لب های تایماز می آید که بگوید »جان حاجی« اما
به تندی آن را حبس می کند و تنها پلک هایش را حرکت

 می دهد و به طرف موهای ترکان می برد.



لب های ترکان تکان می خورند و لب می زند.

- من از اینکه یه نفر مرزای منو نادیده بگیره و پا فراتر
بذاره متنفرم! خب؟

تایماز کمی سر کج می کند و ترکان در دل یک لعنت پر
 حرص و شیرین به چشمانش می فرستد.

- مثال االن اگه من، دارم نگات می کنم ینی دارم مرزات رو
 رد می کنم؟

دستش را باال می آورد و شال روی شانه ی ترکان را به
چنگ می گیرد به طرف بینی اش می برد، عمیق دم می گیرد

و لب می زند.

- مثال اگه از بوی بهارنارنج شالت مست بشم، پا فراتر
گذاشتم؟

دست ترکان باال می آید و دو سانت مانده به دست تایماز بر
روی شال می نشیند و گرمای شیرینی از دست تایماز ساطع

 می شود.

- حاجی...



 دیگر هیچ نمی گوید و فقط نگاه خیره می کند.
 تایماز لب می زند.

 - همیشه بوی بهارنارج بده... باشه؟

ترکان حرصی از این همه تملک این مرد نزدیک تر
می رود و بی پروا لب می زند .

 - که چی بشه؟

تایماز لبخند جانداری می زند و عرقی که بر پیشانی اش
نشسته، ُشره می کند.

- که...

با صدای پای نادر، این تایماز است که عقب می کشد. این
دختر سر نترسش کار دستش خواهد داد...
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ترکان حس می کند گر گرفته است و نیاز به هوای تازه
 دارد.

قصد بلند شدن می کند که متوجه می شود کفش هایش دقیقا
کنار کفش های تایماز پناهی قرار گرفته است!

بی آنکه بخواهد به تالقی میانشان چشم می دوزد. پاهای
تایماز جفت شده و در کنار کفش های کالج ترکان مانده

 است. این تالقی به نظرش می تواند زیبا باشد.
انگار که چتر حمایت را برایش تداعی می کند و سنگ فرش

 هدایتی بی من�ت را برایش پهن می کند.
 انگار بعضی حمایت ها دلچسب اند و دلربا!

 زیر لب زمزمه می کند.

 - من اما هیچ وقت حمایت ندیدم... حاجی!

نادر نزدیک می آید و ترکان شالش را بر روی شانه اش
روانه می کند. نادر چای را باز هم اول به ترکان سپس به

ٔهتایماز تعارف می کند و بهان شلوغ و پلوغ بودن آشپزخانه
را می آورد و باز هم می ماند یک ترکان و یک تایماز!

- اون پسره... اون پسره فقط یه، فقط یه خواستگار بود؟



نگاه بلوطی اش را از روی استکان لیز می دهد و باز هم
هٔخیر تالقی کفش هایشان می کند. غرق روز های سه سال

 پیش می شود.

- وقتی طلبکارا اومدن در خونمون... هیچکس نبود سینه
سپر کنه و جلوشون وایسه... جز من! من تنها کسی بودم
که در مقابل حرفای زشت و کریه اونا وایمیستادم!!! اون

وقتا هنوز دانشگاه می رفتم و مجبور نشده بودم تا مرخصی
بگیرم!

تایماز سکوت کرده و ترکان هنوز هم نمی داند چرا حرف
های محبوس سال های زندگی اش را به این مرد می گوید.

شاید دلیل، یک جفت چشم پر آرامش است!

نگاه تایماز با عتابی بی نظیر به مژه های ترکان می رسد و
منتظر است!

 - بی پولی کشیدی حاجی؟

این سوال شاید جزو خنده دار ترین سوال های زندگی تایماز
باشد...

بی پولی؟! شاید او حتی شرمندگی فقرا را درک می کند...
 چه می گوید این دختر؟



- شاید بهتر از هرکسی که دور و برت هست، من بهتر
درک کردم!

ترکان نگاهش می کند. عمیق و پر درد... حس می کند
هردویشان نقاط مشترک زیادی دارند!

 سعی می کند صدایش همانطور محکم باشد.

- یه روز از دانشگاه برگشتم خونه... اما اینبار تنها نبودم!
اون افشار نسناس هم باهام بود... منو رسوند و وقتی اون

طلبکار ها رو دید اولش اومد جلو و با اولدرم بلدورم سعی
کرد اونا رو بفرسته برن... طلبکارا گفتن بعد بیست روز

بر می گردن تا طلبشون رو پس بگیرن... اون روز همه چی
به خوبی تموم شد ولی امان از یک هفته بعدش!
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صدایش دیگر لرزش نامحسوسی پیدا کرده و تایماز
 دستانش را مشت می کند.



- از دانشگاه بردنمون اردو... یک هفته بیشتر نبود! با
هزار زور و زحمت تونسته بودم دانشگاه نیمه دولتی قبول

بشم!
افشارم اومد... روز آخر اردو بود و استاد گفت آزادیم تا از
سفر نهایت استفاده رو ببریم! اما من نه تنها لذت نبردم، بلکه
خودمو غرق اطرافم کردم تا بتونم یه راهی پیدا کنم و پول

اون طلبکار ها رو پس بدم!
افشار اومد پیشم و از هر دری حرف زد، آخر سر گفت

 فردا پارک سر خیابون کافه نادری منتظرتم، حتما بیا!

پوزخندی می زند و انگشتانش محکم دور استکان کمر
باریک حلقه می شود و غرق روز های سه سال پیشش

می شود...

تایماز بو هایی به مشامش خورده اما سکوت را ترجیح
می دهد تا بداند این دختر چه کسی ست!!!

 صدای لرزان ترکان بلند می شود.

- برگشتیم تهران و من به طرز کامال احمقانه ای منتظر
 بودم تا فردا بشه و من برم تا بدونم افشار چه کارم داره!

اون صبح نحس رسید و من رفتم پارک سر همین خیابون!



حتی برای خود ترکان هم عجیب است. او آنقدر تودار است
که هیچ کس از احساسات8 و راز هایش باخبر نمی شود. حتی

ملکه کلمه ای از ماجرای سه سال پیش نمی داند، اما قفل
ٔهصندوقچ دل ترکان به دست چشمان پر آرامش تایماز

شکسته شده است و از ناگفته هایش می گوید.

 - روی نیمکت نشسته بود و منتظر من بود. مِن احمق!!!

 نفس عمیقی می کشد و دست به سینه می نشیند.
تایماز منتظر است تا بداند. از این دختر هرچقدر هم بداند 

 کم است!
برای خودش هم عجیب است اما، انگار خیلی وقت است که

دل در پی دانستن گرو گذاشته است...

کمی سر خم می کند و نگاهش را از روی مژه های دختر
چشم بلوطی لیز می دهد و به قرنیه های خوش رقصش

 می رساند.

- اگر نمی خوای ادامه نده، بلوطک!

هٔترکان نظر به باال می کشاند و خیر مرداب سیاه چشمان
تایماز می کند و لبش را بی اختیار می گزد، بی توجه به

اختیاری که تایماز برایش فتوا داده، ادامه می دهد.



93#پست_8
#سالح ترکان

- اولش مثل همیشه باهم حرف زدیم و از هر دری گفتیم...
اما حرفاش کشیده شد سمت من و خانوادم! بهش گفته بودم

 دخترا نیستم که فقط من اهل خونه و خانوادم! مثل بعضی
تو خونه زیر پتو و لحاف خوابیده باشن... بهش گفتم من

 جنگیدم! سختی کشیدم و اون لحظه جلوش نشستم!

عرق بر روی پیشانی تایماز رد انداخته و موهای
خوش رنگ ترکان از کنار گوشش فرار می کند و بیرون

می جهد.

تایماز لب می زند.

- از همون اول می دونستم که تو...

ترکان با بی حالی به میان حرفش می پرد.

- دخل و خرج من با تایید کردن نیست حاجی... من دارم
می گم اون افشار از کجا اومده و االن خیر سر بی سالمتش

 شده خواستگارم!



هٔتایماز از جواب صریح و قانع کنند ترکان ابروانش باال
 می پرد و او بی توجه ادامه می دهد.

 هٔ- پسر بی خاصیت...

هٔنفس عمیق و دردآلودی می کشد. باز هم حس می کند حمل
تنفسی دیگری در انتظارش نشسته است.

- بهم گفت من تمام طلبی که داری رو می دم اما در عوض
توأم باید با من راه بیای!

نگاه تایماز کم کم رنگ عتاب به خود می گیرد.
 اما ترکان در ذهنش افشار را شقه شقه می کند و می گوید.

- گفت من طلب هات رو می دم و در عوض تو باید صیغه
 من بشی!!!

برای اولین بار ترکان حس می کند باز هم همان نفرت
جانگدازی که سه سال پیش به جانش ریخته شده بود، باز

 هم بازگشته است.



- بهم گفت دیگه چی می خوای از زندگی؟ طلبی که گریبانت
رو گرفته رو پرداخت می کنم... برای مادر و زنداداشت یه

خونه می خرم و کاری می کنم رو ابرا زندگی کنین... اما در
عوض تو باید بشی صیغه من و همه جوره منو ساپورت

 کنی!

تایماز مشتش سفت تر می شود و چشمانش به خون
 می نشیند.

از نامردی همجنسان خودش به ستوه می آید و چشمانش
رنگ خون می گیرند.

اما ترکان او را نمی بیند و غرور خرد شده ی خودش را
می بیند که برایش دست تکان می دهد...
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نفس های تنگ و سختی را می دهد و می گیرد که روزی با
زور آواره هایش را جمع کرد و بی آنکه بداند خودش را

محکم جمع کرده است.

 کولر درون کافه نادری را چگونه بگوید تا خاموش کنند؟
دندان هایش شروع به لرزش می کنند وقتی کلمات پر

وقاحت افشار در ذهنش نقش می بندد.



تایماز نزدیک تر می آید و ترکان می لرزد. با لرزش های
 هیسترک وار لب می زند.

- اون... اون عوضی تمام شخصیتی که من با هزار زور و
زحمت برای خودم ساخته بودم رو زیر پاش گذاشت...

توهین اون عوضی خیلی سنگین بود! انگار منو، منو یه
دختری فرض کرد که پول دوسته... اون نفهمید من یه تار
موی خانوادم رو با یه میلیارد پول اون عوض نمی کنم...

اون اون ...

تایماز عصبی می شود. انگار عادت کرده که همیشه این
دختر را سرحال و پر خنده ببیند نه اینکه آشفته و

 دگرگون...

دستش را جلو می برد و بر روی دستان ترکان که بر روی
 میز قرار گرفته است و می لرزد قرار می دهد.

گرمای دستانش آرامش بخش است... انگار که ژلوفن
 تزریق می کند و ترکان به اندازه یک عمر تهی می شود.

حس امنیت را از دستان تایماز می گیرد...

حس می کند ایستادن در مقابل احساسات8 بدی که دارد با
 آرامش این مرد امکان پذیر است...



 نکند او فرستاده ای از طرف خداست؟!
دستانش همچنان زیر دستان مردانه و حمایت گر تایماز قرار
گرفته و نگاه تایماز بر روی تالقی دستانشان نشسته است و

صدای بم و خشدارش بلند می شود...

- شخصیتی که برای خودت می سازی رو فقط خودت
می تونی خرابش کنی! اونم وقتی که بخوای از نو بسازیش!
وقتی که بخوای محکم تر بسازیش... وقتی که خسته شدی

و دلت می خواد دوباره بسازیش... من می دونم تو چی
ساختی که وقتی یه حرف بهت گفته به جای فرار از اون

سعی کردی محکم تر وایسی...

ترکان بی تعلل نگاهش را بیشتر خیره ی تایماز می کند و
عمیق دم می گیرد. حس می کند دلش باران می خواهد... آرام

لب می زند.

- من می خواستم خودم باشم... ولی انگار محکومم کردن!
ولی من محکوم نیستم... هستم؟
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 تایماز بی تعلل سری می تکاند و محکم »ُنچی« می گوید.
ٔهترکان سری تکان می دهد و دردی در قفس سینه اش

می پیچد. کمی خم می شود تا راه سینه اش باز شود اما نه!
انگار باز هم هوا بازی در می آورد.

تایماز دست زیر چانه ی ترکان قرار می دهد و سعی
می کند، نفس های ترکان را به نظم برساند.

- منو ببین... نگاهم کن! هیچی ارزش اینکه تو ناراحت
بشی و نفست به تنگی بره و بیاد نیست... خب؟ هیچ چیزی

با ارزش تر از لبخند تو نیست!

 ترکان اما حس می کند باید باشد...
این مرد باید باشد... انگار خوب می تواند درکش کند.

دست رضوانه را هم می بوسد اما جنس بعضی دوستی ها
 فرق دارد!

مثل دوستی او با تایماز پناهی!

هٔخیر تایماز می شود و سعی می کند نفس هایش را با او
 تنظیم کند.



نادر از آن سر کافه ترکان را می بیند و دست پاچه
 می شود...

به سرعت لیوان آبی از آشپزخانه بر می دارد و با سرعتی
که از یک پیرمرد شصت و اندی سال بر نمی آید، خود را

 به آن دو می رساند.

دست ترکان هنوز هم در دست تایماز است... تایماز پناهی!
بی هیچ پس و پیشی!

دست مخالف و گرم تایماز حاال کنار گونه ی ترکان قرار
 گرفته و سعی دارد تا آرامش کند...

و در عین ناباوری، ترکان آرام می شود...شاید تایماز هم!

 انگار این آرامش حق هردوست، حقی به وسعت ابدیت...
ٔهاما سوال اینجاست که آیا هم آدم ها به حقشان می رسند؟؟؟

٭٭٭٭٭٭8
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ٔهشانه به شان یکدیگر راه  می روند تا به آن خانه ی ته کوچه
 برسند.



همان خانه ای که برایشان جزو اولین هاست...
تایماز سکوت کرده و به یک ساعت پیش می اندیشد که

دختر چشم بلوطی خود را به سرویس بهداشتی کافه نادری
رسانده بود و بعد از ده دقیقه بازگشته بود... .

صورتش کمی خیس بود و نشان از مشت ُپر آبی می داد که
به صورتش زده بود... چشمانش باز هم به حالت قبل

بازگشته بودند و حالش عجیب خوب شده بود...

انگار این دختر بلد است خودش را آرام کند و طوری رفتار
کند که انگار هیچ چیزی میانشان گفته نشده است و یا حتی

اصال اتفاق نیفتاده است...

در عین ناباوری اش با نادر خداحافظی کردند و دختر چشم
بلوطی پشت فرمان نشست تا تایماز را به خانه اش

برساند...
هٔهمان خان پر ماجرا...

حاال هم دوش تا دوش یکدیگر راه می روند.

هٔبا صدای خند ترکان دستانش بیشتر در جیبش فرو می رود
 و نگاه پر آرامشش را باال می کشد.

ترکان به همان جایی که روز اول از آن باال رفته بود
اشاره می زند و می خندد.

- اگه بخوام بگم یه جا تو عمرم یقه م گرفته شد، اینجاست...



بعد هم دوباره می خندد و تایماز به این فکر می کند که چه
خوب که به طور کامال نامحسوس از دختر چشم بلوطی

خواست تا با او به خانه بیاید...

حس می کند بعد از دیدن این دختر و لبخند های دلربایش
دیگر حتی این خانه هم آرامش نمی کند...
او این طور می اندیشد و ترکان برعکسش!

ترکان حس می کند این مرد پر است از آرامش...
لحن صدایش، حرف های از ته دلش، دستانش و

چشمانش!!!

چشمان این مرد از همان طعم غذا هایی است که هیچ وقت
یادت نمی رود...

از همان بوی پرتقال و بوی باقاال و لبوی زمستانی که
هیچ گاه برایت تکراری نمی شود...

اصال انگار این مرد، فرق دارد!
ٔهبا هم آدم های اطرافش فرق دارد...

تایماز لبخند مردانه ای می زند و شانه ای باال می اندازد.
ترکان تبسمی  می کند و با نگاهش انگار که اجازه

می خواهد...
دختر سرکش حاال اذن می خواهد تا از دیوار آن خانه باال

برود.



تایماز پلک بر هم می نهد و بی حرف اجازه  می دهد. با تمام
وجودش رضایت دارد تا این دختر به حریم امنش ورود پیدا

کند.

ترکان همانند دختربچه ها دستانش را بر هم می کوبد و به
 طرف دیوار می رود.

طبق عادت آستین مانتوی تابستانی اش را باال می دهد و با
لبخند پر لذت و خبیثی که بر لب دارد طرف دیگر شالش را

هم بر روی شانه اش می اندازد و پایش را بلند می کند تا
همان جایی بگذارد که سری پیش رفته بود، اما ناگهان حس

می کند که قسمتی خالی است و به راحتی نوک کفشش در
 آنجا قرار می گیرد.

با ذوق باز هم پایین می آید و خم می شود.
با دیدن قسمتی از آجر ها که بر روی دیوار خالی شده اند،

ناباور می خندد و به طرف تایماز می چرخد.
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به همان قسمت های خالی شده اشاره می زند و ُپرخنده لب
 می زند.

- اینجاها چرا خالی شدن؟



تایماز لبخندی که انگار بر صورتش چسب زده شده را
 وسعت می دهد و بی حرف نگاهش را به ترکان می دهد.

ترکان اما حس می کند این مرد، منتظرش بوده که کارش را
آسان کرده...

لبخند زیبنده اش را بی جواب نمی گذارد و با گفتن »خیلی
گلی حاجی پناهی« پایش را بر روی سوراخ تعبیه شده

قرار می دهد.

ٔهدستانش را کش می دهد و بر روی لب دیوار قرار می دهد و
 تنش را باال می کشد و بر روی دیوار می نشیند.

پاهایش را به داخل خانه آویزان می کند و با لبخند
ٔهشیطنت بار کودکانه خیر خان تایماز می شود.  هٔ

سرش را می چرخاند و همانطور که تنش را بر دستانش
 تکیه می دهد و از روی شانه، نگاهی به تایماز می اندازد.

با لبخند لب می زند.

- حاجی پناهی، نمی خوای بیای؟

تایماز با تعجب نگاهش می کند که شانه ای باال می اندازد و
به دیوار اشاره می زند.



- بیا حاجی... همیشه که خوب نیست یکنواخت بودن... اینم
دلچسبه!

تایماز ابرویی باال می اندازد و دستانش را از جیب بیرون
می کشد. قدم کوتاهی بر می دارد.

برای اولین بار دلش می خواهد تفاوت را تجربه کند...
اینبار دیگر قدم هایش را بی تعلل به طرف دیوار بر می دارد 

و همانند ترکان پا بر جاهای خالی روی دیوار می گذارد و
تن ورزیده اش را باال می کشد.

ترکان خودش را کمی کنار می کشد تا تایماز کنارش بنشیند.
 تایماز با خنده ای که از دلش بر آمده کنار ترکان می نشیند.
دستانش را بر روی دیوار دقیقا مماس با دست ترکان قرار

می دهد و هر دو گرم می شوند. شاید از بودن یکدیگر...

تایماز باخنده لب می زند.

- بیخود نیست این دزدا از دیوار مردم باال می رن...

نگاه منتظر ترکان باعث می شود تا ادامه دهد.

- آخه خیلی لذت داره...



ترکان می خندد و تایماز به تندی چشمانش را می دزدد. خنده
های این دختر انگار پادزهر دارند...

آنچنان زهر های وجودش را التیام می دهد که تاب
نمی آورد.

ٔه- بچه که بودم از درخت گردو تو خون خاتون با دختر
 عموم باال می رفتیم...

ولی هرچیزی اولش قشنگه!

تایماز فاصله را کم، می کند و موازی با دختر چشم بلوطی
می نشیند.
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- بعضی چیزا همیشه قشنگن...

ترکان ابرویی باال می اندازد و چهار زانو بر روی دیوار
می نشیند. حاال نیم رخ تایماز در دید رأسش است و عجیب

برایش دلبری می کند.
آرام و چشمانی که ریز شده لب می زند.

- مثل چی؟



تایماز سر کج می کند و چشمانش را رصد می کند. نور تیره
ٔهبرق بر روی صورت دختر چشم بلوطی رد انداخته و سای

مژه های بلندش بدجور روی صورتش نقش رقاصی
می اندازد.

 نفسش حبس می شود اما سعی می کند خودش را کنترل کند.
لبخندی پر آرامش می زند و خیره به چشمانش و بی آبا لب

می زند.

- مثل چشمات!!!

ترکان حس می کند برای اولین بار کمرش داغ می کند.
انگار این مرد با دو چشم های مردابی اش خوب بلد است که

نشانش دهد دنیا دست کیست...

تایماز باز هم لب می زند.

 - مثل لبخندت!

هٔدستش را باال می آورد و تر موهای بیرون آمد ترکان را هٔ
لمس می کند.

- مثل رقص موهات روی صورتت...

 ترکان عجیب دلش می خواهد که فرار کند.



او به این همه آرامش و خلسه عادت ندارد. کف دستانش
عرق کرده و کامال واضح حس می کند خرکیف شده است.

تایماز حس می کند و دیگر ادامه نمی دهد. برای بودن با این
دختر باید سعی کند خودش باشد و پا از حدی فراتر

نگذارد...

خیلی دوست دارد تا بداند که دختر چشم بلوطی نامش
چیست! اما باز هم صبر پیشه می کند.

اینبار لب می زند.

- همینجا باش، االن بر می گردم!

ترکان سری تکان می دهد و تایماز پا بر جاهایی می گذارد
که باز هم خالی شده اند و سپس بر روی برگ هایی که از

 روی درخت سقوط کرده اند، می ایستد.

انگشتش را تهدیدوار تکان می دهد.

- جایی نری... بر می گردم!

ترکان با لبخند باز هم سری تکان می دهد و تایماز پشت
 می کند تا به داخل اتاق آیینه برود.



زیر لب با لبخندی که از اطمینانش حاصل شده لب می زند.

- حاضرم قسم بخورم که االن داری روی چشمات دست
می کشی...

سر می خاند و دقیقا همان حرکتی که حدس زده بود را
می بیند.

ترکان با نفس عمیق دست بر چشمانش می فشارد تا خودش
را آرام کند.

 تایماز کفش هایش را در می آورد و وارد اتاق می شود.
 به طرف کیف ترکان می رود و برش می دارد.

لبخندی می زند و از جا بلند می شود. به طرف عکسی که
آن روز بر روی آیینه چسبانده بود می رود. دست دراز

 می کند تا برش دارد که منصرف می شود.

پشت می کند و بی توجه به صدای همان کودک که خیلی
 خیلی کم صدای فریادش را می شنود از اتاق بیرون می آید.

کفش هایش را پا می زند و به طرف ترکان راه میفتد.
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پایین دیوار می ایستد و دختر چشم بلوطی را صدا می زند.

- پیرزن؟

ترکان چشمانش را لوچ می کند و دست به سینه خیره اش
می شود.

تایماز کیف را باال می گیرد و لب می زند.

- امانت دار خوبی ام!

نگاه ترکان لیز می خورد و به کیف می رسد. با دیدن کیف
 چرم و مشکی اش چشمانش ستاره باران می شود.

مژه هایش را تند تند تکان می دهد و می خندد.

- حاجی پناهی دمت گرم! خیلی آقایی...

تایماز هم می خندد و نزدیک دیوار می شود و دستش را کش
می دهد و کیف را به دستان ظریف ترکان می سپارد.

بی آنکه بخواهد اعتماد کرده!!!



ترکان کیف را می گیرد و با لبخند آن را رصد می کند.

- وای کیف خوشگلم... چقدر دوسش دارم من آخه اینووو...

 تایماز از حاالت شاد و پر هیجانش لذت می برد.
ترکان کیف را بر روی دوشش می اندازد و نگاهش را به

طرف دو چشم پر آرامش هل می دهد.

- ممنونم! دیگه من باید برم... دیر وقته!

تایماز پلک بر هم می زند و دستانش را در جیب فرو
 می کند.

ترکان دستی تکان می دهد و با لبخند لب می زند.

- از اینکه امشب حواست بهم بود... ممنونم! خدانگهدارت
حاجی پناهی!

تایماز دلش قیلی ویلی می رود و چیزی حسش را تلخ می کند.

- خداحافظ توأم باشه!



ترکان لبخندی می زند و با گفتن »شب  بخیر« پاهایش را به
 سمت کوچه آویزان می کند تا بپرد.

تایماز به تندی لب می زند.

- هرچی گفتم و گفتی... بینمون می مونه! قول می دم! قول
حاجی پناهی، رد خور نداره...

ترکان حس می کند چیزی به گلویش چنگ می زند. همانطور
که پشتش به تایماز است لب می زند.

 - لبخند خدا راسته حاجی...

بعد هم از دیوار پایین می پرد و زیر لب زمزمه می کند.

- لبخند خدا به زندگیم تویی حاجی!

قصد رفتن می کند اما یک چیزی را حس می کند مدیون
است...

کیف را بر روی دوشش محکم می کند و باز هم خودش را
 از دیوار باال می کشد.

تایماز هم انگار منظرش بود که همان جا ایستاده بود.

ترکان با چشمان ستاره باران لب می زند.



 - ترکانم! ترکان دریادل!

 لبخند تایماز در آن لحظه بی نظیر و بی همتاست...
لبخندی می زند...

 هٔنام این دختر کامال برازند اوست...

ترکان به تندی از دیوار پایین می رود و به طرف ماشین
می دود تا خود را به خانه برساند...

تا االن ملکه حتما از دستش عاصی شده است...
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با حس خوب سوار ماشین می شود و با استارت کوتاهی راه
 خانه را در پیش می گیرد.

یک ساعت بعد به خانه می رسد و با لبخند در خانه را باز
می  کند و وارد حیاط می شود.

با صدای در رضوانه به تندی از اتاق بیرون می آید و وارد
 حیاط می شود.



با دیدن ترکانی که خر ذوق به در تکیه داده و با یک لبخند
ژکوند غرق شده، حرصی می شود.

دمپایی های صورتی ترکان را پا می زند و به طرفش پا تیز
می کند.

یک نیشگون ریز و سوزان از بازوی ترکان می گیرد که
آخش به هوا می رود.

- آخ، چته دیوونه!

رضوانه ضربه ای به کتف ترکان می کوبد و سعی می کند
صدایش بلند نشود.

- دیوونه و زهرمار، دیوونه و کوفت! کجا بودی تا االن؟
خدا می دونه تا االن خاله چند تا قرص زیر زبونی انداخت

 باال!
حاال اومدی اینجا برا من لبخند ژکوند می زنی؟ جلب!

 ترکان می خندد و رضوانه چشم غره می رود.
با دیدن کیف چرم ترکان ناباور لب می زند.

- نکنه رفتی بازم تو اون خونه؟

ترکان ابرویی باال می اندازد.



- نخیر، خونه اومد تو بغل من!
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قصد می کند تا وارد خانه شود که به ناگهان دستش کشیده
ٔهمی شود و رضوانه با نگاه دزدکی به شیش اتاق ملکه

 سرش را به طرف گوش ترکان می برد.

- ترکان این خواستگار چی  می گه این وسط... چی کار
 می خوای بکنی؟

 ترکان شانه ای باال می اندازد و با لبخند خبیثی لب می زند.

- خواستگاری ای در کار نیس... هرچی بود تموم شد!

رضوانه متعجب نگاهش می کند که نورا وارد حیاط می شود
 تا به سرویس برود. با دیدن ترکان لبخندی می زند.

- خوش اومدی!



ترکان با لبخند سری تکان می دهد و در مقابل نگاه های
هٔبهت زد رضوانه و نورا وارد خانه می شود. اینگونه آرام

بودن ترکان از نظرشان جنگ جهانی سوم است!

هٔملکه با حرص ملیل سفید رنگی بر می دارد و در سوزن
 فرو می کند.

به ناگهان نوک سوزن در انگشتش فرو می رود و به شدت
ملکه را از جا می پراند.

به تندی انگشتش را می گزد تا از سوزشش کم شود. خدا
می داند چقدر خودش را ناسزا گفته، از زمانی که ترکان از

خانه بیرون رفته بود و تا همین حاال که به خانه رسیده
 بود.

با عصبانیت عینکش را چنگ می زند و کناری پرت
 می کند.

کاش حاجی بود. افسار سرکشی های ترکان را حاجی فقط
می تواند بکشد. از وقتی حاجی و پسرش به زندان افتادند

دیگر هیچ چیز همانند قبلش نشد...
نه ترکان به خود آمد و نه نورا به حال سابق برگشت...

هردویشان غرق شدند، یکی خود را غرق فکر و خیال کرد
و دیگری غرق شیطنت و آقاباالسری!



ترکان عادت کرده به تخسی و خودسر بودن... این را ملکه
می گوید. اما اگر خودش جای ترکان بود، متوجه می شد و

که چرا دخترش این گونه است.
اصال اگر حاجی بود، دیگر نیازی به امانت داری نداشت...

شاید خنده دار باشد اما ملکه به اینکه ترکان را دارد گاهی
خداراشکر می گوید و گاهی کفر!

خودش هم خجالت می کشد از این کارش...

ترکان وارد می شود و با دیدن ملکه دلش می خواهد بار
دیگر بگوید »احوال ملکه سلطان؟« اما حس می کند این

 سکوت نیاز است.
اینکه گاهی ملکه هم بداند باید افسار زبانش را به دست

بگیرد و هرچه می خواهد نگوید...
 به قولی کلمات را به گیس نکشد و نبافد...

ٔهگاهی هر حرف یک خنجر است و گاهی تل�8 آتش!

ملکه هم تل�8ه دارد و هم خنجر! از آنجایی که مادر است
خنجرش تیز تر است.
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ترکان وارد اتاقش می شود و ملکه زیر چشمی منتظر است.
با نگاهش به در اتاق ترکان منتظر است تا دخترکش بیاید و
با آن چشمان معصوم اما شیطنت بارش بگوید که » حالت

خوبه مامان؟ «

اما این  تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست و ملکه انگار
بدجوری زخم زده...

خاتون همیشه به عروسش می گوید که زبانت کار دستت
خواهد داد و انگار داد...

 کاشکی ترکان بیاید. ملکه طاقت سکوتش را ندارد.
خوب می داند که ترکان خانه را ترک کرد تا خودش را آرام

کند و چیزی به ملکه نگوید و دلخوری به وجود نیاورد.

هرچه باشد ملکه را خوب می شناسد. مادر بودن و دختر 
بودن فرقش زمین تا آسمان است اما در عین حال قابل

درک برای هردو طرف...

شاید ترکان خیلی وقت است همه کس ِشان شده است...
درست نبود دل همه کس شان را ملکه بشکند...

شال را از سر می کشد و شروع به باز کردن دگمه های
 مانتویش می کند.

ٔهدگم اول را که باز می کند گرمای دستی را بر روی
انگشتانش حس می کند.



ٔهدگم دوم تصویر دو چشم پر آرامش برایش تداعی می شود
و لبخند مردانه اش...

به همان وسعت یک لبخند هم بر روی لب های ترکان
 می نشیند و نگاهش به طرف کیف چرمش برمی گردد.

مانتو را به تندی از تنش بیرون می آورد و کیف را چنگ
می زند.

هٔبه طرف طاقچ پنجر اتاقش می رود و بر روی آن ٔه
 می نشیند.

زانوهایش را در بغلش جمع می زند و کیف را روی دو سر
 زانو هایش قرار می دهد.

لبخندش اصال از بین رفتنی نیست. به آرامی در کیف را
باز می کند و دو طرفش را از هم فاصله می دهد. هیچ

چیزی از کیفش برداشته نشده است...
همه چیز از همیشه سالم  تر و تمیز تر...

گوشی را از کیف بیرون می کشد و با دیدن شارژ پنجاه و
 هشت درصدش چشمانش ستاره باران می شود.

حاجی پناهی حتی استفاده هم نکرده است که شارژ گوشی
 هنوز به نصفه نرسیده است.

لبخندش را همچنان حفظ می کند و اسپریش را بیرون
 می کشد.

تصویر چشمان پر آرامش حاجی پناهی را می بیند که سعی
دارد تا نفس هایش را تنظیم کند و چقدر موفق است...



موفق برای برگرداندن نفس های ترکان!

بار دیگر دستش را درون کیف فرو می برد و دنبال عکسش
می گردد تا آن را بیرون بیاورد.

 اما نه، نیست!
سرش را درون کیف می برد تا پیدایش کند. اما باز هم

نیست...

ناگهان یک چیزی می بیند...
شاید حاجی پناهی برایش یادگاری گذاشته است...

یک دستبند نقره رنگ که پر از ستاره   هایی ست که از آن
آویزان شده است.

دستبند را به آرامی و با ظرافت باال می آورد و ناباور
 می ماند.

این مرد عکس را برداشته و دستبند را به جای آن گذاشته
 است؟!

اصال برای چه؟ به قول ملکه »چه غلطا!!!«
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 نفس عمیقی می گیرد تا خود را آرام کند.



هنوز هم حس می کند آن مرد بر روی اعصابش خوب بلد
 است راه برود.

با اینکه بلد است آرامش بدهد اما عجیب بلد است تا
 حرصش را هم در بیاورد.

وای اگر ملکه بفهمد عکسش در دست یک نامحرم مانده...
خونش حالل است!

تقه ای به در می خورد که ترکان به تندی دستبند را درون
کیفش هل می دهد و خود را مشغول وسایل دیگر نشان

می دهد.

 - بله؟

رضوانه در را باز می کند و وارد می شود. خود را به کنار
ترکان می کشاند و برای اینکه ملکه را تحریک نکند، در را

 نیمه باز می گذارد.

- ترکان فردا می خوای بری؟

ٔهترکان سری تکان می دهد که رضوانه به طرف صندوقچ
کوچک کنار دیوار می رود و کاغذ و خودکار بیرون

 می آورد تا حرف های بودارش را بنویسد.
اگر ملکه بداند هر دو را َگل آویز می کند.



خودکار را بر روی کاغذ حرکت می دهد و می نویسد.

 - جشن فردا برای دخترشه... نیازی نیست بری!

ترکان پوزخندی می زند و ابرویی باال می اندازد. خودکار
را از دست رضوانه می کشد.

- برای اینکه بخوای تله بذاری برای یک نفر، َاال بختکی
نمی ذاری... باید زمینه فراهم باشه تا بتونی تله بذاری...

ٔهتل اون بی شخصیت هم دخترشه! از هر جا زده از همون
جا می خوره... من نامرد نیستم از پشت بزنم!!! من درست

می زنم وسط سینه ش!

آه از نهاد رضوانه بلند می شود. این دختر آخر سر کار
دست خودش خواهد داد. تنها کاری که رضوانه می تواند

انجام دهد صبر است و حواس جمعی!

عجیب ایمان دارد که سرکشی های ترکان گاهی خیلی
خطرناک اند...

هیچ نمی گوید که ترکان کاغذ را تکه تکه می کند و با
 حرصی وافر از جا بلند می شود.



به آشپز خانه می رود و با دیدن نورا که مشغول خرد کردن
 سبزی است لبخندی می زند.

کاغذ را درون یک پالستیک می ریزد و بعد هم داخل سطل
زباله.

 دستی به کتف نورا می کشد.

 - خوبی؟

نورا سری تکان می دهد که به ناگهان اشکی سر می خورد و
 ترکان به سرعت سر می چرخاند.

- پاک کن کنار چشمتو، از اینکه هی خاک می ره تو
چشماتون بدم میاد!

کسی چه می داند که خاک رفتن در چشم هم عالمی دارد.
کاش اشکشان از خاک رفتن در چشم می ریخت نه از غم!

 نه از درد!

نورا آب بینی اش را باال می کشد.
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- دلم تنگه ترکان!

ترکان سرش را پایین نگه می دارد تا اشک های نورا را
 نبیند.

- هیچ وقت نفهمیدم چرا تیام نمی ذاره بری مالقاتش! اونم
داره از دلتنگی جون می ده ولی...

نورا اشکش را محکم پاک می کند.

- اون یک باری هم که رفتم، نیومد تا ببینمش... بعدشم نامه
فرستاد دیگه هیچ وقت نیا مالقاتم! دلیلش رو نمی دونم!

رضوانه وارد می شود و کنار هردو می ایستد. او هم از
اینکه بابا اژدرش نیست، حال خوبی ندارد.

وقتی بابا اژدرش سکته کرد، هیچگاه فکرش را نمی کرد که
از دستش بدهد. حتی در اوج بی حالی و رنجور بودن حال

پدرش باز هم معتقد بود که زنده می ماند و حواسش به او
خواهد بود.



هیچ درکی از مادر بودن ندارد. اما معرفت و احساسات را
 خوب بلد است.

هنگامی که مادرش با آنها با بدی رفتار می کرد هیچ وقت
دلش نخواست شبیه او باشد.

یک جورهایی بدی های او را به مثبت می چرخاند و
آن هایی که خوب بودند را انجام می داد.

به قولی ادب از که آموختی از بی ادبان، جریان زندگی
رضوانه است.

هرسه کنار هم بر روی زمین می نشینند.
خواب انگار حرام شده و هرسه هم حالل خور و از خواب

فراری شده اند.

سبزی ها تمام می شود و به دست ترکان بسته بندی...
در تمام این مدت ملکه سکوت کرده و در اتاق و در تنهایی

نشسته است.

رضوانه برگه هایی که با خود آورده را باال می گیرد.

 - دخترا خوابتون میاد؟

ترکان و نورا هردو مخالفتشان را نشان می دهد و کنار هم
 می نشینند.



رضوانه کاغذ را میانشان تقسیم می کند و خودکار هم به
 دست هرکدام می سپارد.

با خباثت لب می زند.

- خب، خب، خب! آماده هستین برای باخت؟

ترکان لب و دهانش را کج می کند و نورا ُپر خنده، خیره ی
 رضوانه می شود.

بازی از این قرار است که دست یک نفر را بر روی کاغذ
می کشند و در آن تا هر عددی که قراردادی است

می نویسند. سپس به نوبت هرکدام عددی را می گویند و دور
آن دست را با خودکار به صورت هفت هشتی ریز شروع

 به پر رنگ کردن می کنند.

ترکان دستش را بر روی کاغذ می گذارد که رضوانه با
شیطنت لب می زند.

- دخترم، شما دستت کوچیکه، بکش کنار بذار خودم بذارم!

ترکان مشکوک رضوانه را نگاه می کند که نورا لب
می زند.

 - رضوانه من به تو اعتماد ندارماااا، حواست باشه...



رضوانه می خندد و کف دستش را بر روی هر سه کاغذ
قرار می دهد و شکلش را می کشد، سپس شروع به نوشتن

اعداد از یک تا سیصد می شود. بالخره شرایط بازی فراهم
می شود و بازی با عددی که رضوانه می گوید شروع

 می شود.

 رو پیدا کنید.۸۳۷- خب حاال، عدد 

نورا می گردد و ترکان می گردد. عدد نیست که نیست و
رضوانه دور تا دور دست را رنگ می کند. ترکان به
ناگهان سرش را باال می آورد و با دیدن لبخند ژکوند

رضوانه به تندی کاغذ و خودکار را به طرف رضوانه
 پرت می کند و بالفاصله شروع به قلقلک دادنش می کند.

- مسخره گنده دماغ! عدد رو ننوشته اصن بعد به من می گه
پیدا کن...

رضوانه از خنده روده بر شده است.

- وای... وای ترکان تروخدا... آخ نورا نکن! ... ببخشید...
غلط کردم... آخ آخ آخ...

نورا هم به کمک ترکان شتافته و هر دو حاال مشغول
 قلقلک دادن رضوانه اند.



هرسه می خندد، بی غل وغش... هرسه از اینکه هم دیگر را
دارند خوشبخت اند... و ملکه حس می کند بعد خدا، این سه

دخترند که زندگی اش را به جریان انداخته اند...

٭٭٭٭٭٭8
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- سهراب

سهراب به تندی خود را به تایماز می رساند.

- حاجی نیا اومد بگو من رفتم برای سرکشی به انبارای
دیگه... آندرستند*؟

سهراب به تندی سر تکان می دهد.

- بله آقا، رو چشمم!

تایماز دستی به شانه ی سهراب می کوبد به طرف رختکن
 راهش را کج می کند. زیپ لباس کارش را پایین می کشد.



از این لباس نفرت دارد اما مجبور است به پوشیدنش!

وارد رختکن می شود و لباس هایش را عوض می کند. یک
تیشرت مشکی می پوشد و نگاهی به خود در آیینه

 می اندازد.

دختر چشم بلوطی اولین چیزی است که برایش دست تکان
می دهد. همان مژه های بلند و مهتابی اش...

دست در جیب می کند و عکسی که از ترکان دریادل برایش
 باقی مانده را باال می آورد.

انگشتش را بر روی لبخند دختر می کشد و ناخوآگاه لبخند
می زند. انگار انرژی این دختر سرکش حتی از صد ها

 فرسخ8 هم ساطع می شود.

تایماز منتظر است. می داند ریسک کرده اما این را هم
می داند که دختر برایش باز می گرداند... اما ندایی سر

 می زند به عقلش که اگر نیاورد چه؟
اگر آن دستبند ستاره را نیاورد و تنها یادگار مادرت را از

دست دادی چه!؟

و تنها واکنش تایماز یک نگاه پر حرف به چشمان خودش
است.

عکس را در جیبش می گذارد و گوشی را از جیب مخالفش
 بیرون می کشد.



با دیدن ده تماس از دست رفته از طرف رسول به تندی قفل
صفحه را باز می کند.

هنوز انگشتش روی تماس دوباره نرفته است که باز هم
زنگ می خورد. بی تعلل دگمه سبز رنگ را لمس می کند.

- الو رسول؟

رسول نفس نفس زنان لب می زند.

- داداش امشب دخترش یه مهمونی گرفته، مجید االن خبر
 داد.

تایماز نگاهی به ساعت می اندازد.

- تو االن کجایی؟

رسول لب می زند.

- می خواستی کجا باشم داداش؟ دارم می دوئم تا سوار
 هواپیما بشم. زنگ زدم خبرت کنم تا حواست جمع باشه.

تایماز نگاه دیگری به ساعت می اندازد و لب می زند.



- مواظب باش... منتظرتم!

بعد هم بدون اینکه منتظر باشد قطع می کند.

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
 (: در زبان انگلیسی به معنایUnderstandآندرستند) 

ملتفت شدن است.
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نفسی می گیرد و کیف ابزارش را بر می دارد. دلش برای
 چله بافی انگاری تنگ شده.

قصد بیرون رفتن دارد که ناگهان متوجه می شود که صدای
 خاصی از سرویس بهداشتی رختکن می آید.

اصال دلش نمی خواهد تا آن سمت برود. انگار می داند که با
 چه چیزی روبه رو خواهد شد.

به ناگهان عرق بر پیشانی اش می نشیند و عقبگرد می کند تا
باز هم وارد رختکن شود. صدای وکیلی بلند می شود که در

حال مکالمه با ارشد نامی ست.



- طرف چغره ارشد... وا نمی ده لعنتی! کارش رو
می سازم... تازگی ها یکی از کاسه هاش هنوز کوزه نشده

بود که زدم زیرش...

بعد هم قهقه کریهش بلند می شود. تایماز کمی خود را جلو
 می کشد و گوشی را از جیبش بیرون می کشد.

دوربین را تنظیم می کند و شروع به ضبط فیلم می کند.

وکیلی حرف می زند و تایماز دلش می خواهد تا سرش را از
 تنش جدا کند.

- محموله حاضره ارشد؟ پس بهت خبر می دم کجا جاساز
کنی... مگه این که این طوری بتونیم بیرونش کنیم...

حرف هایش که ادامه پیدا می کند تایماز چشمانش گشاد
می شود...

وکیلی حرف هایش را می زند و سوت زنان از در خارج
 می شود.

تایماز با عصبانیتی که فقط نفس های تندش آن را نشان
 می دهد با سهراب تماس می گیرد.

 - جانم آقا؟



 تایماز به سختی لب می زند.

- سهراب بیا رختکن!

سهراب متعجب »چرا؟« می پرسد و تایماز دندان بر هم
 می سابد تا خودش را کنترل کند.

 - گفتم بیا!

 بعد هم بی تعلل قطع می کند و نفس عمیق می کشد.
باز هم نزدیک در ورود و خروج رختکن می شود و نگاهی

 به اطراف می کند.

سهراب وارد می شود و به طرفش می آید.. تایماز دست در
جیب می کند تا بتواند خودش را کنترل کند.

- گفتم بیای چون باهات کار دارم... ازت می خوام یه چند
وقتی حواست به این وکیلی باشه...

سهراب با چشمان گشاد لب می زند.

- آقا...



تایماز به ناگهان انگشت اشاره اش را بر روی بینی اش
قرار می دهد و با غرش لب می زند.

- ششش!!! اگه می خوای نون این بچه ها رو آجر نکنی و
کارخونه رو هوا نره... این کار رو انجام بده

 سهراب دلش می خواهد سرش را به دیوار بکوبد.
همیشه از اینکه تایماز کوتاه و بدون توضیح چیزی را

درخواست می کند متنفر است.
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این را هم خوب می داند که از تایماز هرچه بیرون بیاید،
 حرف نمی آید.

بمیرد هم هیچ حرفی را تا زمانی که موقعیت اصلی را
نبیند، نمی گوید.

تایماز منتظر است و سهراب به آرامی سر تکان می دهد.

- چشم آقا!



تایماز دستی مردانه به شانه ی سهراب می کوبد و کیفش را
باز هم به چنگ می گیرد.

به طرف در می رود که به ناگهان به سمت سهراب باز
می گردد.

- خوشم نمیاد حرفایی که بین دو نفره  به نفر سومی هم
برسه! می دونم که منظورم رو متوجه شدی!

سهراب نگاهش را خیره ی چشمان تایماز می کند و عرقی
که از پیشانی تایماز ُشره می کند را می کاود.

 - نفر سومی وجود نداره آقا... خیالتون تخت!

تایماز یک » خوبه « لب می زند و از رختکن خارج
 می شود.

 طبق معمول ماشین دست رسول است و او در اهواز!

خیلی وقت است که به اهواز نرفته... در اولین فرصت
خودش را باید برساند به رسول، البته که بعد از جشن

 امشب با رسول به اهواز خواهد رفت...
ٔهاوضاع کارخان رطب اش هم انگاری زیاد خوب نیست.

 قدم بر می دارد و به نگهبانی می رسد.



ٔهکریم  آقا را می بیند و دستی بر سینه به نشان احترام
می گذارد.

 - مخلص آقای پناهی!

تایماز لبخندی محجوب می زند.

- خسته نباشی کریم آقا، خدا بهت سالمتی بده...

کریم آقا عینکش را کمی جابه جا می کند و از کانکسش
بیرون می آید.

- سالمت باشی آقا... حالت خوبه؟ احوال آقاجانت
 چه طوره؟

تایماز دستی که کیف دارد را باال می آورد و کیف را از
شانه اش آویزان می کند.

- خوبه کریم آقا، الحمداهلل خیلی بهتره... از بیکاری خوشش
نمیاد، همش می خواد سرش گرم باشه.

کریم انگار داغ دلش تازه شده.

- نگو آقا تایماز حق داره... االن منو که می بینی اینجا
مشغولم، حالم خوبه جمعه ها که کارگرا نیستن و صدای این



وسیله ها نمیاد، من افسرده می شم... خدا سایه ی شما و
 آقای حاجی نیا رو از سر ما کن نکنه!

تایماز تشکری می کند و خیلی نامحسوس از کریم می خواهد
تا در روز هایی که کسی نیست هم حواسش را شش دونگ

 به کارخانه و محوطه بدهد.
کریم خیالش را راحت می کند و تایماز با خداحافظی

کوتاهی از در اصلی کارخانه هم بیرون می زند.
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تا سر خیابان کارخانه پیاده می رود و سپس دربست می گیرد
 تا به نجاری برود.

راننده پشت فرمان از عالم و آدم شاکی ست و تایماز در
 سکوت اجازه می دهد تا هرچه می خواهد دل تنگش بگوید.

ٔهبه نجاری می رسد و با پرداخت هزین کرایه از ماشین
 پیاده می شود.

سرش را به سمت باال منحنی می کند و با دیدن تابلویی با
مضمون » نجاری بابا قدرت « با حسی خوب وارد

می شود.



ٔهصدای تیغ چوب بری از همان اول ورودش در گوشش
می پیچد.

صدایش را کمی ولوم می دهد.

- بابا قدرت؟ بابا قدررت!

 اما قدرت نمی شنود و غرق برش چوب است.
تایماز نزدیک می شود و کیف را بر روی صندلی قرار

می دهد.

 روبه روی قدرت می ایستد.

 - بابا قدرت؟

نگاه سبز قدرت باال کشیده می شود و با دیدن تایماز به
 ناگهان می خندد.

- تایماز! آمدی جوانم؟

تایماز میز را دور می زند و در آغوشی که برایش باز شده
فرو می رود و مردانه کمر قدرت را نوازش می کند.

 - حالت خوبه جوانم؟ چه عجب ما تو را اینجا دیدیم!



تایماز به حرف می آید.

 - راستش بابا دلم تنگه برا چله بافی...
 هنوزم پشت پابرجاست؟

قدرت سری تکان می دهد و محاسن سفید و بلندش را دستی
 می کشد.

دست تایماز را به دستان پیرش می گیرد.

- بیا بریم بابا... شکیال دلتنگت شده... االنم تو کارگاهه!

تایماز خم می شود تا دست قدرت را ببوسد که ممانعت
قدرت بیشتر است.

- سرت سالمت پسر... بیا بریم!

به همراهی یکدیگر از یک حیاط بسیار کوچک می گذرند و
 وارد کارگاه طبعیت پوش بابا قدرت و شکیال می شوند.

همه جا را گل و گیاه فرا گرفته و دور تا دور میله های
 مخصوص چوب چله بافی نصب شده است.

قسمتی از کارگاه هم تنها یک داربست وصل است و دو
طرف باز است و به راحتی از همه جا باد وزان است.



تایماز با دیدن درخت های بلند یاد حرف های ترکان
 دریادل میفتد.

ٔه» - بچه که بودم از درخت گردو تو خون خاتون با دختر
 عموم باال می رفتیم...

ولی هرچیزی اولش قشنگه!... «

و به این می اندیشد که روزی او را حتما به گارگاه خواهد
آورد...

اینجا دقیقا جایی ست که دختر چشم بلوطی رهاتر از همیشه
خواهد شد و لذت خواهد برد...

شکیال با دیدن تایماز به طرفش می آید.
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- باورم نمیشه تایماز... کی آمدی خاله؟

تایماز خم می شود و بوسه ای بر روی روسری شکیال
 می زند.



- سالم خاله...

ٔهشکیال بوس پر محبتی به موهای تایماز و سپس به پیشانی
 اش می زند.

- سالم به روی گلت پسرجان... خوش آمدی مادر... منور
کردی چشممان را...

تایماز از کتابی حرف زدن های بابا قدرت و خاله شکیال
 خیلی لذت می برد.

این جوری ساده و بی آالیش بودن برایش دلچسب است...
 درست مثل دختر چشم بلوطی!

- دلم تنگ شده بود برای شما و بابا قدرت...

شکیال کمی ابروانش را باال می دهد و با حالت خاصی لب
می زند.

- برو پسرجان... من تو را بزرگ کردم! مگر میشه تو
اینجا بیای و دلت تنگه چله بافی هایت نشده باشه؟

تایماز شرمنده زبانی به لب هایش می کشد و شکیال و قدرت
 می خندند.



تایماز هم درخواستش را مطرح می کند و با آرامش به
همراهی شکیال و قدرت به طرف چوب های متنوع و سایز

 های مختلف می روند.

تایماز پشت ویلچر شکیال می ایستد و شروع به هل دادنش
می کند تا از روی چوب به راحتی رد شود.

شکیال اندازه ی درست را به هردو مرد می گوید و سپس با
تالش های وافر قدرت و تایماز دو دار قالی را به موازات

یکدیگر قرار می دهند و چوب هاف* را هم نصب می کنند تا
برای بریدن چله کارشان راحت باشد.

شمشیرک* را هم متصل می کنند تا خط های صاف و
مستقیم نخ ها بهم نریزد.

سپس شروع به کشیدن چله پنبه می کند تا بتواند طرحی که
 می خواهد را بر روی آن پیاده کند.

کارشان رو به اتمام است که شکیال مشکوک به تایماز نگاه
می کند.

- جوانم؟ این قالی رو چرا این سری کمی بزرگتر دارش
رو زدی؟



تایماز سری تکان می دهد. خجالت و غرور را کنار
 می گذارد.

 دست در جیب می کند و به طرف شکیال می رود.
عکس دختر چشم بلوطی را بیرون می کشد اما به هیچ کس

  نشان نمی دهد.

 چشمان شکیال با دیدن لبخند تایماز ستاره باران می شود.

- آآآآ، ببین این پسر را... چقدر لبخندت قشنگه مادر...
تایمازم!

تایماز لب هایش را کمی داخل می کشد.

- چله برای طرح من باید بزرگ تر باشه ولی، دلم می خواد
زود تمومش کنم.
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چوب هاف: قطعه چوبی است نازک و به طول کمی بیشتر
از عرض قالی که بعد از اتمام چله کشی برای جدا کردن

چله های زیر و رو از چوب هاف استفاده می شود.

شمشیرک ) تسمه مهار (: وسیله ی چوبی یا فلزی شبیه خط
 سانتی متر به جای نخ مهار در پایین2کش است به پهنای 

و روی، زیر دار قالی قرار می گیرد. این وسیله پایین بافت
را در یک خط مستقیم و صاف نگه می دارد و مانع کج



شدن دهنه ی کار در ابتدا می شود. استفاده از آن در پایین
دار ضروری است.
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شکیال متعجب لب می زند.

- قواره های چوب دارت را بزرگ انتخاب کردی مادر...
حاال می گویی که کوچکه؟

تایماز شانه ای باال می اندازد.

- کوچیکه خاله... طرح من وسعتش بزرگه... اما من توانم
در این حده!

شکیال ابرویی باال می اندازد و قدرت با سینی چای به
کنارشان می آید.

با دیدن عکسی در دست تایماز، به حرف می آید.

 - طرحت را آوردی بابا؟ کی شروعش می کنی؟

 تایماز نگاهی به ساعتش می کند.



- طرح رو دارم، چند تا نخ ابریشم کمه و دفتین* من خراب
 شده...

 االنم داره کم کم دیرم می شه. باید برم!

قدرت لبخندی پدرانه می زند.

- چه خوب بابا... پس از این به بعد زود به زود میای
 اینجا!

 - بله بابا قدرت...

نگاهش را به سمت تیله های همرنگ بابا قدرت که در
چشمان شکیالست می چرخاند.

 - زیاد میام خاله... قول می دم!

شکیال و قدرت بی حرف سری تکان می دهند و تایماز با
بوسیدن دست قدرت و شال شکیال خداحافظی می کند و در

حین رفتن تقریبا با صدای بلند لب می زند.

 - ابزارم بمونه... برمی گردم بابا قدرت... دفتین و نخ
ابریشم هم خودم می خرم!



بعد هم از باغ خارج می شود و وارد کارگاه می شود.

با دیدن تابلوهای چوبی که باز هم زحمت رنگ کردنش بر
دوش تایماز است به طرفشان می رود و آنها را بر می دارد.

 به پاهایش سرعت می دهد از نجاری بیرون می رود.

ٔهبا تاکسی در بستی خود را به خان مجردی اش با رسول
می رساند و دستش را بر روی زنگ می گذارد...
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دفتین ) دفه( یا شانه قالی بافی: ابزاری است که برای
کوبیدن پود به کار می رود. دارای دندانه های فلزی است

که در انتها به دسته ی فلزی با روکش پالستیکی و یا فلزی
ختم می شود. فاصله و ضخامت دندانه ها با توجه به فاصله

تارها تنظیم شده است. عدم استفاده صحیح از دفتین ممکن
است باعث صدمه دیدن چله ها شود. به نوع ترکی آن دفه

گفته می شود.
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بی وقفه زنگ در را می فشارد8 و رسول همانطور که
موهایش را خشک می کند به طرف آیفون حرکت می کند.

با دیدن تایماز ابرویی باال می اندازد و دگمه ای که طرح
 کلید بر روی آن خودنمایی می کند را می فشارد.

 در با صدای تیکی باز می شود و تایماز وارد می شود.
از پله ها باال می آید و رسول به استقبالش...

در را باز می کند و لبخند مردانه ای می زند.

- َبه! ببین کی اومده... داداش شرمنده کردی... می ذاشتی
که دو ساعت دیگه می اومدی...

ٔهتایماز تابلو ها را کنار در قرار می دهد تا به همان خان پر
ماجرا ببرد.

کمر صاف می کند و دلتنگ رسول را به آغوش می کشد و
ٔهبوس رسول بر شانه اش می نشیند و کمرش توسط رسول

مردانه نوازش می شود.

از یک دیگر فاصله می گیرند و رسول با شیطنت لب
می زند.

- داداش یکمی آب زیر پوستت رفته، حواسم هست...



تایماز می خندد و دست دور گردن رسول می اندازد و هردو
 به سمت اتاقی می روند که حمام در آن وجود دارد.

 تایماز زودتر از رسول وارد می شود.

- چه خبرا رسول؟ کارا خوب پیش می ره؟

ٔهرسول دست به سینه به طاق در تکیه می دهد و لب هایش
را کمی به سمت باال متمایل می کند.

- کارا خوب پیش میره ولی تایماز زودتر باید یه کارخونه
 پیدا کنیم تا باهاش شراکت کنیم.

اگه همینطوری پیش بره، بودجه صفر میشه... پریروز هم
دستگاها مشکل پیدا کرده بودن، نصف بودجه رفت تا اونا

تعمیر بشن.
اگه اون قرارداد بهم نمی خورد االن هشتاد بیست سود کرده

 بودیم!

نگاه پر آرامش تایماز باال می آید و گوشی را از جیبش
 بیرون می کشد.

به طرف رسول می آید و فیلم را پخش می کند.

 هٔرسول گوشی را از دستش می کشد و خیر آن می شود.
 او هم با شنیدن حرف های وکیلی چشمانش گشاد می شود.



- تایماز... این بی شرف بوده؟

تایماز ابرویی باال می اندازد.

- فک نمی کنم کار این باشه... اینم از یکی دستور
می گیره...

تو فیلم نیفتاده ولی با یکی به اسم ارشد حرف می زد.

رسول ابرو در هم می کشد و یکی از لب هایش را به میان
دندانش می کشد.

 - مطمئنی؟ نمی خوای به مجید بگی کمک کنه؟

دستان تایماز به سمت پایین تیشرتش حرکت می کند و با
یک حرکت تیشرتش را از تن بیرون می کشد.
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- خودم باید پیش رو بگیرم ولی با مجیدم حرف می زنم...
من می رم یه دوش بگیرم، توأم حاضر شو کم کم دیگه باید

 راه بیفتیم.



رسول سری تکان می دهد و او وارد حمام می شود. زیر
 دوش آب می ایستد و آب گرم را باز می کند.

از وقتی یادش می آید مشغول جمع کردن تکه پاره های
 زندگی اش بوده...

ایران دخت همیشه هوایشان را داشت اما بالخره هر کودکی
 خانواده می خواهد.

انگار تایماز همان اول باید دور می بود. از همه چیز...
از اینکه یک خانواده داشته باشد...

به جای اینکه حواسش به کودکی هایش باشد باید... باید...

نفسش را از حبس ریه هایش آزاد می کند و شامپو را بر
 می دارد و بر روی سرش می ریزد.

با یادآوری شکیال و قدرت، لبخند خیلی نامحسوسی می زند.
چند سالی می شود که متوجه شده شکیال بهترین دوست

مادرش بوده...
از آن به بعد شکیال شد خاله و همسرش شد بابا قدرت!

به دلیل عدم توانایی و معلولیت شکیال نتوانستند بچه دار
 شوند.

البته می توانستند اما دکتر احتمال معلولیت فرزند را هشتاد
درصد اعالم کرده بود و گفته بود احتمال آسیب به لگنش
وجود دارد و این شد که قدرت گفت دیگر هیچ فرزندی

نمی خواهد و شکیال حتی یکبار هم احساس زنان باردار را
درک نکرد.



وقتی که برای اولین بار به دیدارشان رفت، از مادرش گفت
و شکیال ناباور نگاهش کرده بود.

دست بر سر و رویش کشیده بود و حس می کرد دوست و
همراهش را در چشمان این پسر می بیند.

از او خواست تا از مادرش بگوید. اما شکیال خیلی کوتاه و
 جزئی از مادرش برایش تعریف می کرد.

ٔهحاال تایماز دنبال گذشته ای است که همیش خدا نحس
است!

شکیال از او خواست تا برای قدرت پسری کند. هر چند کم
اما برایش پسری کند...

 قدرت هم تایماز را نور چشم خود کرد و تاج سرش!

با ضربه ای که به در می خورد به خود می آید.

- بله؟

صدای رسول به گوشش می رسد.

- داداش زودباش، داره دیر میشه...



تایماز یک » باشه « می گوید و به تندی دوش مختصری
 می گیرد.

حوله را دور کمش می پیچد و به طرف آیینه می رود.
ادکلن را بر می دارد و بر صورتش می زند. بوی خوش

 ادکلن در اتاق می پیچد و تایماز در آیینه یک لبخند می بیند.
عکسی که همان اول بر روی میزی که آیینه بر آن قرار

دارد، گذاشته بود را به آرامی لمس می کند و چشمان بلوطی
دختر برایش چشمک می زند.

 نفسی می گیرد و به طرف کمد لباس هایش می رود.
با وسواس خاصی شروع به انتخاب لباس های مهمانی اش

می کند.
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کت وشلوار کرمی رنگ و یک بلوز سفید رنگ را انتخاب
 می کند.

 برعکس رسول، تایماز از کراوات منتفر است.

لباس هایش را می پوشد و باز هم به طرف آیینه می رود.
عکس را درون جیب کتش می گذارد و با شانه زدن

موهایش از اتاق خارج می شود.



- رسول؟

رسول از آشپزخانه بیرون می آید و با دیدن تیپ رسمی اش
ابرو هایش باال می پرد. سوتی پی در پی می زند.

 
- داداش... سم خالص که می گن شمایی جان خودم!

تایماز می خندد و خودکار بر روی میز را به سمتش پرت
 می کند که جا خالی می دهد.

یک دور می چرخد و رسول عالمت عالی را نشانش
 می دهد.

با گرفتن آژانس، از خانه خارج می شوند و مقصد جایی
ٔهنیست جز خان مجید.

رسول به دلیل پرواز مستقیمش با هواپیما نتوانست ماشین
را بیاورد و حاال باید با ماشین مجید بروند.

ٔهبه خان مجید می رسند و رسول زنگ در را می فشارد.
 مجید به تندی خودش را به آنها می رساند.

- سالم رسول جان!

دستی می دهند و تایماز با نوک کفشش سنگی که جلوی
 پایش قراردارد را به طرف دیگری پرت می کند.



مجید دو کارت دعوت را به سمت رسول می گیرد و سوئیچ
را به دست تایماز می سپارد.

- یکی از بچه ها بهم خبر داد که جشنشون با کارت
دعوته... اینم براتون تقلبی در آوردیم تا بتونید وارد بشید.

این کارت مخصوص مهمان های افتخاری هست...
 بقیه رو با یه کار های دیگه دعوت می کنن.

 خالصه مراقب باشید. نگرانم من براتون!

تایماز دستی به کتف مجید می کوبد و سری می تکاند. به
طرف ماشین می رود و رسول با گفتن » دمت جیز مجید،

بمونی برامون « خداحافظی می کند و کنار تایماز جا
می گیرد...

تایماز استارت می زند و با نیش گاز و بوق کوتاهی، از 
مجید فاصله می گیرند...

٭٭٭٭٭٭8
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 - بپوش بدو...

ترکان جورابی که بلندای آن تا ساق پایش می رسد را
می پوشد و کت وشلوار زرشکی اش را هم از روی آن. شنل

 ِست لباسش راهم که تا روی رانش می رسد را می پوشد.
شال مشکی رنگش را هم بر سرش می اندازد و به طرف

عطرش می رود.

رضوانه کفری از این همه آرامش ترکان نزدیکش
 می شود.

- تری؟ بدو دیگه...

اما ترکان غرق شبی شده است که حاجی پناهی گفته بود
همیشه بوی بهارنارج بدهد.

 بهارنارج! شاید زندگی را از آن شناخت!

ملکه مشکوک در اتاق قدم رو می رود. این چه مهمانی ای
 است که تا دیروقت ادامه دارد؟

ٔهکاسه ای زیر نیم کاس این دختر هاست و دلش مثل سیر و
 سرکه می جوشد.

نورا اما خودش را در اتاقش حبس کرده و خود را غرق
مقاله هایی کرده که باید ترجمه کند...



شاید برای فرار کردن از افکار، کار کردن بهترین راهکار
است...

رضوانه عطر را از دستش می کشد و به تندی بر روی مچ
 دستان ترکان می مالد و درش را به تندی می بندد.

- بدو... االِن که خاله نظرش عوض بشه!

ترکان کیف دستی کوچکش را چنگ می زند و گوشی اش
 را درون آن می گذارد.

 لب هایش به رنگ اناب در آمده و عجیب دلربایی می کند.
ٔهمژه های بلندش که جای خود دارد... سای مژه هایش بر

صورتش صحنه سازی می کند.

رضوانه هم همانند ترکان کت وشلوار پوشیده تا اگر قراری
بر فرارکردن باشد به راحتی بتوانند.

هٔاز راهرو به تندی رد می شوند و ملکه از پشت پرده خیر
 ابن دو دختر می شود.

 باید از حاجی بخواهد تا ترکان را جمع کند.

می داند که حرف حاجی برای ترکان ردخور ندارد.

سری تکان می دهد و تسبیحش را به دست می گیرد.



ترکان و رضوانه از در خانه خارج می شوند و تا رسیدن به
 ماشین، می دوند. فردا باید ماشین را تحویل ثقفی بدهد.

آخرین روزی که می تواند از ماشین استفاده کند، امروز
 است.

از فردا باز هم باید بدود و بدود برای انجام کار های
روزانه اش.
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پشت فرمان می نشیند و رضوانه کنارش. موهای صافش را
فر کرده و به حالت یک  وری بر صورتش ریخته است.

 خیره به المپ خیابان در فکر فرو می رود.
 تا کی باید بدود؟

 تا چه زمانی باید یک توضیح به ملکه بدهد؟
از نظر همه ترکان مستقل است اما او چنین حسی ندارد...

ملکه بیشتر از چیزی که هست به ترکان امر و نهی
 می کند.

این دو سال اخیر هم زیادی بدخلق شده است و ترکان
نمی داند چرا!

از آنجایی که حاجی را می شناسد می داند هیچگاه چیزی
نمی گوید تا ملکه به ترکان فشار بیاورد، اما این را هم



می داند که برای فهمیدن ماجرا خودش باید دست به کار
 شود.

رضوانه به سمت ترکان برمی گردد.

- ترکان! سما هم میاد... خیالم از اون راحته اما نمی دونم
چرا یه چیزی تو دلم مثل سیر و سرکه می جوشه!

ترکان موهای سرکشش را پشت گوشش می فرستد و نگاه
 کوتاهی به رضوانه می اندازد.

- سقت سیاه خب؟ تو که می گی دلم مثل سیر و سرکه
می جوشه تن من می لرزه که بله ترکان جان، یه اتفاقی

میفته!

رضوانه آرام می خندد و نگاهی به ساعت روی دست ترکان
 می کند.

- جان من این ساعت رو چند ساله داری؟

نگاه ترکان به سمت ساعتش می چرخد. خوب فهمیده که
رضوانه قصد دارد تا سرشان8 را گرم چیزی کند تا

 استرسشان از بین برود.



- درست یک هفته قبل از عروسی تیام و نورا بابا برام
خرید... گفته بودم ساعت بند چرم می خوام... وقتی رفته

بود بخره، فروشنده گفته بود اگه یه چیز عمری می خوای،
این ساعت استیل رو ببر... حاجی ام که دیده بود هم

خوشگله هم به درد بخور، برام خرید...
فک کنم یه ده سالی میشه!

رضوانه لبخندی می زند و تا رسیدن به مقصد هر دو راجع
 به موضوع های مختلف حرف می زنند.

ٔهسر ماشین را می چرخاند و وارد کوچ طویلی می شود که
پر از ماشین های لوکس است و پول ماشین ترکان حتی

 اندازه ی یک سوم آنها نمی شود.

ماشین را پارک می کند و به آرامی سوئیچ را می چرخاند و
خاموش می کند.

رضوانه چشم ریز می کند. سکوتی در ماشین حکم فرما
 ٔهاست و صدای نا واضحی از همهم مهمان ها می پیچد.

همچنان که رصد می کند، متوجه کارت دعوت ها می شود.

ناباور لب می زند.

- گند بزنن تو این شانس!



116#پست_8
#سالح ترکان

به تندی به بازوی ترکان چنگ می زند و دست مخالفش
 قسمتی از ورودی باغ را نشان می دهد.

- تری اونجا رو... اون کاغذای مسخره چیه که نشون این
نگهبانا می دن؟

                                                            
ترکان نگاهش را ریز می کند و مشکوک لب می زند.

 - رضوان انگاری کارت دعوته...

ٔهبه ناگهان چشمانش گشاد می شود و یک ضرب محکم به
کتف رضوانه می کوبد.

- خدا بگم خفت کنه؟ دختر پس تو این همه خبر گرفتم خبر
 گرفتمت این بود؟

 رسما به فنا رفتیم که.... االن چه طور بریم داخل؟

رضوانه ناالن نگاهش را برمی گرداند که ترکان لب
می زند.



- زنگ بزن به سما ببین چه کار می تونیم بکنیم.

رضوانه به تندی گوشی را از کیفش بیرون می کشد و
ترکان برای اینکه راهی پیدا کند پیاده می شود.

حداقلش این است که می تواند راهی پیدا کند تا وارد آن باغ
کذایی شود.

رضوانه با دیدن ترکانی که پیدا شده است، کیف هایشان را
بر می دارد و او هم پشت سر ترکان راه  میفتند.

- مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفا بعدًا تماس
بگیرید.

این تنها جمله ای است که در گوش رضوانه به زنگ در
می آید و اعصابش را بیشتر بهم می ریزد.

ٔهانگشتش را محکم بر روی دگم قرمز رنگ می فشارد و
صدای پر حرصش بلند می شود.

- ترکان، آنتن نمی ده... چه کار کنیم؟



ترکان نفس عمیق می کشد و هیج نمی گوید. هر بار که
می خواهد قدمی به خواسته هایش نزدیک شود، یک چیزی

جور در نمی آید.

به همراه یکدیگر از میان درخت های سر به فلک کشیده
 رد می شوند تا به پشت باغ برسند.

می رسند، اما اگر بخواهند وارد باغ شوند باید قید لباس
هایشان را بزنند.

 باز هم عقبگرد می کنند و تا خودشان را به ماشین برسانند.
همچنان که از کنار ماشین ها می گذرند. به ناگه نگاه ترکان

به کارت دعوتی که بر روی صندلی ماشینی خودنمایی
 می کند، می خورد.

می ایستد و رضوانه همچنان که قدم بر می دارد زیر لب غر
می زند.

با صدای » پیس پیس « گفتن ترکان متعجب می ایستد و به
عقب می چرخد.

ترکان با انگشت شستش به شیشه ی ماشینی اشاره می کند.
رضوانه به طرفش می رود و سرش را به شیشه ماشین

نزدیک می کند. با دیدن کارت دعوت به ترکان نگاه می کند
 و هردو لبخند خبیثی می زنند.



رضوانه کیف و وسایلشان را کمی آنطرف تر جایی که
خیلی تاریک است قرار می دهد.

 ترکان هم به دنبال سنگ بزرگی می گردد.
 رضوانه هم به کمکمش می شتابد.

این دو دختر، استاد انجام کار های پر ریسک و عجوالنه
 اند.

 چه کنند که بعضی مواقع باید این طور باشند.

ترکان سنگی پیدا می کند و رضوانه را صدا می زند.

 - رضوان بیا... بیا که پیداش کردم!

سنگ را بر می دارد و به طرف ماشین می روند.

- خب رضوان ببین... من االن این شیشه رو می زنم
می شکنم سرعت8 عملت باید خیلی باال باشه و زود اون

کارت رو برداری... تا بریم قایم شیم وگرنه حسابمون با
 کرام الکاتبینه!

رضوانه سری تکان می دهد و ترکان سنگ را باال می آورد.
به کمک شمارش رضوانه سنگ را به شیشه ی ماشین

 می کوبد.



شیشه با صدای بدی می شکند و پشت بندش صدای دزدگیر
ماشین بلند می شود. رضوانه به تندی کارت را کش می رود

و ترکان دست رضوانه را می گیرد و هردو می دوند تا به
همان مکان خیلی تاریکی که وسایلشان قرار دارد برسند.
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نگهبان های باغ با صدای ماشین و چراغ زدنش به سرعت
به آنطرف می دوند تا از موضوع با خبر بشوند.

وقتی به ماشین می رسند که هیچ اثری از خرابکار نیست و
فقط مانده ماشینی که شیشه اش شکسته و ظاهرا چیزی از

 آن کم نشده است.

رضوانه نفس نفس می زند و ترکان چشمانش را محکم بسته
 و با دستانی که بر روی لب هایش قرار دارند، می خندد.

شاید از استرسی که به جانش افتاده و با این کار سعی دارد
تا خود را آرام کند.

رضوانه کفری می شود که ترکان بیشتر به خنده میفتد.
صدای رضوانه به تندی بلند می شود.

- ترکان به خدا خفت می کنم! نخند...



ترکان سعیش را می کند اما نمی تواند. نگهبانان به زعم
اینکه باز هم یکی از این دزد های گدا و گوری شیشه را

شکسته اند اما چیزی نصیبشان نشده است، با زیر نظر
 داشتن اطراف باز هم به طرف باغ راه میفتند.

پس از یک ربع که آبا از آسیاب میفتد، ترکان و رضوانه
از تاریکی بیرون می آیند و خودشان را به زیر تیره برقی

 که در آنجاست می رسانند.
رضوانه اطراف را چک می کند و ترکان کارت دعوت را
باز می کند تا بفهمد چه چیزی درون آن نوشته شده است.

هٔبا خوندن یک خطی که نشان دهند این است که این کارت
دعوت صرفا برای ورود یک نفر است آه از نهادش بلند

می شود.

رضوانه نگاهش می کند که لب می زند.

 - فقط یک نفر می تونه وارد بشه...

رضوانه با اعصابی که داغان شده، دستی به پیشانی اش
 می کشد.

- االن تنها می ری؟

ترکان سری می تکاند.



- باید برم رضوان... چاره نیست!

رضوانه دلش رضا نمی دهد اما مجبور است. این راه را
 باهم شروع کردند.

قول داده بود به خودش که ترکان را پشتیبانی خواهد کرد و
همه جوره کنارش خواهد بود.
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سری تکان می دهد و ترکان برای آرام شدن لحظه ای
رضوانه را در آغوش می کشد.

هردو یکدیگر را به خود می فشارند و سپس به آرامی از
 یکدیگر جدا می شوند.

ترکان شنلش را به تندی و دستپاچه صاف می کند و کیفش
 را در دست چپش می گیرد.

دعوت نامه را درون پاکتش قرار می دهد و با درست شدن
شالش توسط رضوانه به آرامی از او فاصله می گیرد و به

طرف باغ راه میفتد.

خداراشکر می کند که به راحتی و بدون دردسری می تواند
وارد شود.



نیم ساعتی از رفتن ترکان گذشته که ناگهان صدای مردی
ٔهبه گوش رضوانه می خورد که ضرب مهلکی به چرخ

 ماشین می کوبد و کتش را از تنش در می آورد.

رضوانه هم فضولی اش گل می کند و به طرف آن مرد
 حرکت می کند.

با دیدن او در کنار ماشینی که شیشه اش را شکسته بودند
 نگاهش گرد می شود.

هوا کمی سرد شده و رضوانه باید خود را به ماشین برساند
تا بدنش به لرزش نیفتاده...

مجبور است تا از کنار آن مرد عبور کند، بدی ماجرا
اینجاست که جز رضوانه کسی در آنجا به قول ترکان پر

نمی زند.

ناچار است و باید از آنجا رد شود. لبش را می گزد و به
آرامی خود را به مکان تاریک تر می رساند و قدم های

آرامش را بر می دارد. .اما صدای پاشنه های کفشش باعث
می شود تا مثل همان لحظه ای که شیشه را شکستند کفشش

 را در بیاورد.

ٔهپاشنه های کفشش بلندند و برای کوبیده شدن به سین کسی
کامال خوش دست اند.



آرام آرام قدم بر می دارد. همانطور که حواسش به آن مرد
است قدم بر می دارد و به ناگهان پایش بر روی سنگی

می رود و رضوانه همانطور که جیغ خفه ای می کشد بر
 زمین سقوط می کند.

رسول با شنیدن صدای جیغ دختری کتش را بر روی
کاپوت ماشین پرت می کند و به آن طرفی که صدا را شنیده

 بود می رود.

 کف پای رضوانه زخمی شده و دردش واقعا زیاد است.
سعی می کند آخ و اوخش را در گلو خفه کند اما کار بسیار

 مشکلی است.
رسول همانطور که دقت می کند تا منبع صدا را بیابد، چراغ

قوه گوشی اش را روشن می کند و به آن سمت ها
می چرخاند.
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با دیدن تن نحیف و ریزی به قدم هایش سرعت هدیه
می دهد و خودش را دختر می رساند.

رضوانه حرصی می شود و دلش می خواهد زمین و زمان
 را ناسزا بگوید.



چشمانش را بسته و محکم و عمیق دم می گیرد.

با افتادن نور بر صورتش دو نفس در سینه حبس می شود.
یک نفس برای رضوانه ای  است که از ترس به مرز سکته

 رسیده و دیگری نفس رسولی است که به اسارت می رود.

صورت دختر بسیار بامزه است. شاید هیچ زیبایی خاصی
هٔدرونش در آن لحظه نتوانست ببیند اما چهر دلنشین

رضوانه عجیب نفس هایش را به شماره انداخت.

بی آنکه بخواهد خم می شود و بر روی زانو می نشیند.

- خانوم؟ حالتون خوبه؟

رضوانه زیر لب، زمزمه می کند.

- خدایا اگه جون سالم به در بردم خودم می رم می شم نوکر
شمسی قیزی...

رسول خنده اش می گیرد. چراغ قوه را بیشتر بر روی
صورت رضوانه می گیرد که صدای پر درد رضوانه با

 درد بلند می شود.

- میشه بکشید اونور این شیء رو؟



تایماز ابرویی باال می اندازد و می خواهد چیزی بگوید که
رضوانه مر درد یک » آی پام « لب می زند.

چراغ قوه را به سمت پای رضوانه می گیرد و با دیدن خونی
که از کف پای رضوانه جریان گرفته، به تندی لب

می جنباند.

- چه کار کردی با خودت دختر... پاشو، پاشو ببرمت
درمونگاه!

رضوانه طبق معمول که عصبانی می شود حتی خدا را هم
استغفراهلل نمی شناسد، می غرد.

- ننمی یا بابام؟ برو انور بذار به درد خودم بمیرممم... آخ!

رسول از پرروگی دختر چشمانش قد گردو می شود.

- دختر داره از پات خون می ره... بلند شو، بلند شو...

رضوانه هیچ حرکتی به خود نمی دهد که رسول کالفه
 می شود.

 از جا بلند می شود و چراغ قوه را خاموش می کند.
به ناگهان دست می اندازد به زیر بازوی رضوانه و بلندش

 می کند.



رضوانه تقال می کند تا از دست رسول رهایی پیدا کند اما
رسول محکم بازویش را چسبیده.

- انقدر وول نخور دختر... یه جا واسا!

رضوانه از درد پایش کوتاه می آید و رسول لب می زند.

- توأم جشن دعوتی؟

رضوانه با همان حرص سر تکان می دهد و رسول ابرویی
باال می اندازد.

- وسیله داری؟ نمیدونم کدوم از خدا بی خبری ماشین مارو
داغون کرده که پره شیشه س همه جاش... نمی تونم با اون

جایی ببرمت...
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در آن هیری ویری رضوانه خنده اش می گیرد. اما خودش
 را به زور کنترل می کند.
رسول باز هم می پرسد.



- با شمام خانم عصبانی... داری وسیله؟

رضوانه با شیطنت زیر پوستی لب می زند.

ٔه- وسیل چی؟

رسول چشمانش را لوچ می کند و فشاری8 به بازوی رضوانه
 وارد می کند تا حرکت کند.

- وسیله نقلیه دیگه دختر خوب...

 رضوانه ِلی ِلی کنان به کمک دست رسول حرکت می کند.

- آهان... آره یه ابو طیاره دارم...

رسول سری تکان می دهد و به همراهی یکدیگر از کنار
ماشین رد می شوند و رضوانه به زور خودش را کنترل

می کند تا نخندد.

اگر این مرد بداند که همان از خدا بی خبر رضوانه و ترکان
بوده اند خدا می داند چه اتفاقی خواهد افتاد.

رسول با تأسف همانطور که نگاهش به ماشین است
رضوانه را هم هدایت می کند.



- نچ نچ ببین چی کار کردن... ماشین امانت بود...

رضوانه دیگر طاقت نمی آورد و شانه هایش از خنده زیاد
 می لرزند.

رسول اما آنقدر درگیر شرمندگی اش شده که متوجه خنده
 رضوانه نمی شود.

بالخره به ماشین می رسند و رضوانه به سختی خود را بر
 روی صندلی می کشاند.

رسول جلوی پای رضوانه می نشیند و پای رضوانه را به
میان دستانش می گیرد...

می خواد جورابش را در بیاورد که رضوانه صدایش را بلند
می کند.

- اوی آقاعه... دستت هرز داره می ره... چه کار با پای من
 داری تو... ها؟

رسول چشمانش گرد می شود. این دختر عجوبه است...
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- چی داری می گی دختر؟ می خوام ببینم در چه وضعه!

رضوانه پایش را عقب می کشد و تشر می زند.

- الزم نکرده... عزت زیاد!

رسول از روی زانو بلند می شود و دست در جیبش فرو
 می برد.

- ُنچ ُنچ، چه بی ادب! یه تشکر خشک و خالی حداقل!

رضوانه چشمانش را لوچ می کند و سرش را با نفس عمیق
به چپ و راست تکان می دهد.

- مرسی! حاال شد؟ به سالمت!

رسول اما می داند که برای رفتن به آن جشن راهی ندارد،
پس مجبور است تا در ماشین بنشیند. ماشین امانتشان هم به

 فنا رفته و عمال باید در سر ما بماند.

شانه ای باال می اندازد و همچنان که دست در جیب است به
طرف کاپوت ماشین ترکان می رود و با یک حرکت خود

 را بر روی آن می کشاند.



چشمان رضوانه گشاد می شود و ناباور صدایش را کمی
باال می برد و لب می زند.

 - بیا پایین آقا... تشکرم کردم دیگه چی می خوای؟

هٔرسول خبیث خودش را بر شیشه پهن می کند و خیر
آسمان می شود.

رضوانه نفس عمیقی می کشد تا فریاد نزند. انگار سکوت
 بهترین کار است.

 رضوانه سکوت می کند اما دلش پر از آتش است.
از ترکان خبر ندارد و نمی داند، می تواند سما را پیدا کند یا

 نه!
اما اگر ترکان باشد، حتی از خود رضوانه هم سما را

زودتر می یابد...

خون هنوز هم از پای رضوانه برقرار است و حس می کند
 هوا در این منطقه کم کم روبه سردی می رود.
 خم می شود تا چیزی بیابد و دور پایش ببندد.

اما هیچ چیزی نمی یابد. چاره ای نیست باید از این مرد
 بخواهد تا او را به جایی برساند.



 تردیدش را کنار می گذارد و لب می گشاید.

- آقا....

رسول دستانش را از زیر سرش در می آورد و کمی نیم
خیز می شود و به طرف شیشه می چرخد و خیره به
رضوانه لبش را طوری به سمت باال پرت می کند.

 - چی شده؟

رضوانه درد پایش زیاد شده و واقعا نیاز دارد تا پانسمان و
قرصی برایش تجویز شود.

 رسول از روی کاپوت پایین می برد و به طرفش می آید.

- چی شد؟

 رضوانه مچ پایش را می فشارد و لب می زند.

 - منو... منو می رسونی به درمونگاه؟

رسول در دو راهی قرار می گیرد. نگاهش به سمت باغ
 می چرخد که رضوانه لب می زند.



- رفیق من اون توعه، نمی خوام تنهاش بذارم ولی واقعا
 درد پام خیلی زیاده...

 بریم درمونگاه زود بر گردیم!

رسول نگاهی دیگر به در باغ می اندازد و سری تکان
 می دهد.

حداقل جشن تا آخر شب ادامه دارد و قطعا دو ساعتی وقت
 دارند.

پای رضوانه را داخل ماشین قرار می دهد و در را
 می بندد.

 خودش هم پشت فرمان می نشیند و استارت می زند.
 ماشین را از پارک در می آورد و راه میفتد.

هٔاز خیابان باغ بیرون می زنند و وارد جاد اصلی
 می شوند.

رسول سرعتش را باال می برد و رضوانه گوشی را از
 کیف بیرون می کشد.

هر از چند گاهی یک ماشین از جاده طویل و تنگ رد
 می شود و صدای سر سام آورش گوش را کر می کند.

هٔشمار ترکان را می گیرد و باز هم همان جمله » مشترک
مورد نظر در دسترس نمی باشد...« در گوشش پیچ و تاب

می خورد.
عصبی تر می شود. رسول به سمتش بر می گردد و به حرف

می آید.

- اسمت چیه؟



رضوانه زمزمه می کند.

- رضوانه!

رسول ابرویی تکان می دهد و نگاهی از آیینه بغل ماشین به
پشتش می کند که هی برایش چراغ می زند.

- ای بابا، تو دیگه چی می گی؟

فالشر را روشن می کند که رضوانه لب می زند.

- اسم شما؟

رسول به سمت چپ ماشین را هدایت می کند و لب می زند.

- رسول!

ماشین پشت سری شان رد می شود و رسول قصد می کند تا
به راه اصلی برسد که به ناگهان با بوق نهیب کامیونی

چشمانش گشاد می شود و رضوانه با ترس، فریاد می زند.

- رسوووول!



در لحظه رسول سر رضوانه را در میان دستانش می گیرد
ٔهو به سمت پایین هل می دهد و ماشین با شدت مهیبی به تپ

سنگی برخورد می کند... و خون از کنار سر رسول
جریان می یابد.

٭٭٭٭٭٭8
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کارت دعوت را به سمت نگهبان می گیرد و در دل دعا دعا
 می کند تا مشکلی پیش نیاید.

نگهبان سری تکان می دهد و با گفتن » خوش آمدید« اجازه
ورودش را صادر می کند و ترکان با نفس عمیق و

نامحسوسی وارد باغ می شود.

یک کاخ جلوی رویش خودنمایی می کند و آه ترکان بلند
 می شود.

صاحب این کاخ، خون مردم را می مکد و برای خودش
دبدبه و کبکبه راه انداخته است.

پا بر روی فرش قرمز قرار می دهد و استوار قدم بر
می دارد.

برای رسیدن به اهدافش او باید اینجا باشد.
کم نیست، ده سال از زندگی اش را به نا حق گذرانده و

دوست ندارد تا این ده سال به یازده سال بدل شود.



در آن روزی که باور هایش شکسته شدند و ترکان ماند و
تکه پاره های خانواده اش، به خودش قول داد روزی حتما

تالقی کند.

حاال ترکان اینجاست تا تالفی کند.
تالفی زندگی از دست رفته اش... تالفی ضعیف شدن چشم

های ملکه و پیرشدن حاجی در زندان...
اینجاست تا تالفی کند، غم نگاه نورا را و دِل تنگ برادرش

را...
اصال ترکان اینجاست تا تالفی قوی بودن به ناحقش را از

این جماعت نامرد بستاند...

 از پله ها باال می رود و به در اصلی می رسد.
این مهمانی اگر به باران خون تبدیل شود قطعا از خشم نگاه

ترکان است!

در توسط خدمتگزاری باز می شود و ترکان وارد می شود.
شنلش را به خدمتگزار نمی دهد و با همان وارد سالن اصلی

 می شود.
بی سر و صدا به طرف یک میز گرد می رود و بر روی

 آن می نشیند.
سعی می کند لبخند بزند اما تنها خودش می داند که از پس

هر لبخندش یک خنجر بر قلبش فرو می رود.



سعی می کند دختری که رضوانه برایش شرح داده بود را
 بیابد.

چشم می گرداند و یک دختر تک و تنها را در کنار میز
پذیرایی سلف سرویس می بیند.

 صدای رضوانه در گوشش زنگ می خورد.
- سما یه دختر قد بلند و توپره که موهاش رو به حالت فر

 دورش می ریزه و لباس یاسی رنگ تنش می کنه.

با فکر کردن به حرف های رضوانه مطمئن می شود که این
دختر همان سماست.

از جا بلند می شود و به طرفش راه میفتد.

سه سکوی نسبتا بلند وجود دارد و ترکان از آنها باال
 می رود.

خودش را مشغول برداشتن ژله نشان می دهد و لبخندش را
 حفظ می کند.

زیر لب روبه دختر لب می زند.

 - سما؟

سما به طرفش بر می گردد و لب می زند.

- بله، خودمم. شما؟



ترکان باز هم حرف رضوانه را از بر می کند.
 بهش گفتم اسمت دریاست. یادت نره ها تری...« »

آرام لب می زند.

- من دریام! دوست رضوانه!

سما نگاهی به دور و بر می کند و کمی نزدیک تر می آید.

- خوبی دریا جون؟ رضوانه کجاست؟

ترکان نگاهش را به سما می دوزد.

- بیرونه، کارت دعوت نداشتیم تا بیاد. با یه وضعی خودمو
رسوندم این تو...

 سما دلش می خواهد محکم بر سرش بکوبد.

- وای، ببخشید، من یادم رفت براتون کارت دعوت بگیرم!

ترکان در دل یک » خدا بگم خفت کنه « می گوید و چیز
 دیگری نمی گوید.

با همراهی یکدیگر از پله ها پایین می آیند و به طرف میزی
 که ترکان انتخاب کرده بود می روند.



ترکان سر جای قبلی اش می نشیند و بشقاب را در مقابلش
قرار می دهد.

سما هم کنارش می نشیند و موهای فر شده اش را پشت
 گوش می فرستد.

 - من به رضوان گفتم اطالعات مفید رو اینجا بهت می گم!

 ترکان دست به سینه می نشیند و هیچ نمی گوید.

 سما ادامه می دهد.

- من باید مطمئن می شدم که تو واقعا چند مرده حالجی!

ترکان کمی لب هایش را جمع می کند و مژه های بلندش را
تکان می دهد.

با نفسی به سمت سما کمی خود را مایل می کند.

- من خیلی کارا می کنم، گند می زنم... خراب کاری می کنم!
ریسک می کنم و اگه بدونی با چه وضعی خودمو رسوندم

بهت شاخ در میاری...
منو نگاه سما جون، من سرم بره، قولی که به خودم دادم و

هیچ وقت فراموش نمی کنم و هیچ وقت پا رو اهدافم نمی کوبم،
یا می رسم یا باید برسم!
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چشمان سما باال می پرند و به کف سرش می چسبند. آنچه که
او می بیند نشان از آتش تند چیزی می دهد...

دست دراز می کند و سیخ میوه ای بر می دارد و سعی
 می کند یک حبه انگور از داخل سیخ بیرون بکشد.

- ببین دریا جون، اول اینکه آروم باش دوم اینکه بدون تو
این جشن حق نداری کاری کنی که پشیمون بشم از اینکه

کمکتون کردم!

ترکان حرصش می گیرد اما به لطف گرگ های جامعه
دریده شده است و خوب می داند چگونه سما را جای خود

بنشاند.

- مرسی از لطفت! ولی بدون کار از کار گذشته، من دیگه
 االن جایی که نباید، هستم!

می گم نباید، چون بودن من باعث میشه اینجا حمام خون راه
بیفته... دارم می گم تا یادت باشه که من ده ساله، کف پاهام

سوزن سوزن شده تا امشب اینجا باشم. ده ساله دستام از
سرما گز گز کرده تا اینجا باشم...

ببین منو سماجون، با تهدید کار پیش نبر خب؟ چون من
تهدید که می شم، کار هایی می کنم که خودمم، خودم رو



نمی شناسم! اما تو موظفی حواست رو جمع کنی، چون اگه
تو برات مهمه به خواسته های شخصی خودت برسی، منم

برام مهمه!

سما زبانش قفل شده است... حرف های ترکان یک آتش
تندی دارند که نشان می دهد از درد های پشت آن!

کم چیزی نیست که ترکان حاال و اینجا درحال سوختن و
خاکستر شدن است...

قطعا یک چیزی اتفاق افتاده است که ترکان این چنین
 خودش را به آب و آتش می زند.

نور های سالن خاموش می شود و حرف های آن دو نصفه
می ماند.

قسمتی از سالن روشن می شود و صدای موزیک آشنایی در
سالن می پیچد.

ترکان نگاهش را با حرص می چرخاند که به ناگهان گشاد 
 می شود.

او اینجا چه می کند؟

حاجی پناهی برای چه پا به این جشن گذاشته است؟

اصال، اصال چرا چشمانش برق خاصی دارد؟



می خواهد از جا بلند شود که سما لب می زند.

- کجا می ری دختر؟ وایسا ببینیم چه خبره!

ترکان هنوز بلند نشده که بر روی صندلی جا می گیرد.

هٔمنتظر نگاهش را خیر حاجی پناهی می کند و پر سوال
 منتظر است تا بداند چه خبر است.

سما بازویش را می فشارد و ترکان نگاهش معطوف همان
قسمتی می شود که نور بر آنجا تابیده می شود.

تایماز دست در جیب وارد سالن می شود و در دل رسول را
به رگبار بسته است. برق خشم در چشمش نشسته و چیزی

نمانده تا رگ گردنش هم بیرون بزند. عرق هم کم کم درحال
شره کردن است.

قدم بر می دارد و خود را به تاریک ترین جای سالن
می رساند بی خبر از دو چشم بلوطی رنگ که در

 جست وجوی اوست.

نفس عمیقی می کشد و خیره به همان قسمتی می شود که نور
 بر آن می تابد.

به ناگهان صدای موسیقی الیت تبدیل به یک موسقی شاد
می شود و صدای جوانان مجلس باال می رود.



دلش می خواهد زودتر خود را به آن اتاقی برساند که
می داند یک چیزی دستش را بند می کند.
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ترکان طاقت نمی آورد و به آرامی از جا بلند می شود. در
 جواب سما لب می زند.

- برمی گردم!

بعد هم کیفش را چنگ می زند و به طرف پله ها پا تند
 می کند.

به پله ها که می رسد، نگاه تایماز بدو بدو می کند و با دیدن
 ترکان ناباور نگاهش را گرد می کند.

بی خیال شرایط مناسب و نامناسب می شود و به طرف
ترکان پرواز می کند.

دقیقا جایی که انتظار ندارد این دختر سر و کله اش پیدا
می شود.

ترکان از پله ها باال می رود و در پیچ راهرو قرار می گیرد
که به ناگهان به طرفی کشیده می شود.

می خواهد جیغ بزند که صدای حاجی پناهی در گوشش
بانگ می زند.



- ششش!

ترکان آرام می شود. این مرد آنقدر آرام است که حتی
ترکان هم توانایی حالجی اش را هم ندارد.

تایماز فشار دیگری می آورد و جای خودش را با دختر
 چشم بلوطی عوض می کند.

حاال کمر ترکان به دیوار چسبیده و تایماز دقیقا روبه رویش
 قرار گرفته است.

 نگاه ترکان باال کشیده می شود و بند دل تایماز پاره!!!
 این دختر چرا انقدر چشمانش زیبایند؟

مژه هایی که بر روی صورتش سایه می اندازند و لب های
 عنابی رنگش از آن بدتر!

 ترکان اما مست شده، مست دو چشم پر آرامش!
 این مرد زیادی آرامش دارد.

لب هایش تکان می خورد.

 - چرا هرجا می رم جلو روم در میای حاجی؟



تایماز خیره به لب های عنابی رنگ ترکان، نگاهش را باال
 می کشد و به چشمانش می دوزد.

- پیرزن بازی هات داره کار دستت می ده... همه حاجی
 پناهی نیستن برات دل بسوزونن!

ترکان لبخند پر حرصی می زند و کیفش را حایل میانشان
 می کند.

 - همه ام پیرزن سرکش تو خونه ت نمیشن حاجی!
 بکش عقب می خوام برم!

تایماز ابرویی باال می اندازد و بیشتر نزدیک می شود و
 عطر بهار نارنج را لمس می کند.

 - گفتم بهت همیشه بوی بهارنارنج بدی...

 ترکان سرتق لب می زند.

 - خب که چی؟

 تایماز پر احساس لب می زند.

- بوی بهارنارج رو می شنوم!



ترکان دلش تاالپ و تولوپ می کند اما افسارش را به دست
 می گیرد.

زبان بر لب می کشد که نگاه تایماز بر روی آنها رقاصی
 می کند.

 - بلوط؟

 تایماز می گوید و ترکان بی اختیار لب می زند.

- حاجی...

تایماز چشم می بندد و لذت وجودش را با تمامش درک
می کند.

آخ که این دختر اگر برای او بود...

تایماز به ناگهان کمی خودش را عقب می کشد و یقه بلوزش
 را کمی فاصله می دهد.

 ترکان هم حال و اوضاع خوبی ندارد.

 تایماز نگاهش را تالقی می دهد و لب می زند.

- برای چی اومدی؟

ترکان ابرویی باال می دهد.



- جوابی ندارم برات حاجی!

تایماز عاصی از این پرروگی دختر دستش را مشت می کند
و لب می زند.

- جواب داری، خوبشم داری... ولی نمی گی و منو دیوونه
 می کنی!

ترکان راضی از حرص خوردن حاجی پناهی لبخندی
 می زند.

- حرص برا چیته حاجی؟ مگه تو کی هستی که باید برا من
دیوونه بشی؟

 این دختر خودش هم دیوانه شده و چنین سوالی می پرسد.

 ترکان حس می کند چیزی در کیفش می لرزد.

در کیفش را باز می کند و با دیدن گوشی ای که شارژش
 تمام شده، آه از نهادش بلند می شود.



تایماز نزدیک می آید و می خواهد چیزی بگوید که صدای
 فرد منحوس زندگی هردویشان در راهرو می پیچد.

 - معامله رو فردا ته همین باغ انجام می دیم!

ترکان حس می کند پاهایش سست شده است.
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در حال سقوط است که تایماز بازویش را به چنگ
می گیرد.

عرق از پیشانی اش شره پیدا می کند و ترکان حس می کند
نفس ندارد...

 تایماز به طرف اتاقی راه  میفتد و ترکان را هدایت می کند.

اما ترکان دلش می خواهد گلوی او را بچسبد و بگوید خدا
لعنتت کند که اینطور باعث شدی زندگی ام حرام شود...

تایماز در را باز می کند و ترکان را به داخل اتاق
 می کشاند.

 در را به آنی می بندد و ترکان بر روی زمین آوار می شود.



دستش به سمت ریه هایش حرکت می کند و بی حال لب
 می زند.

- آی...

اسپری نیست و ترکان خودش را لعنت می کند بابت
سهل انگاری اش!

تایماز مبهوت است... باز هم حمله عصبی به دختر دست
داده و او نمی داند چه کند.

به سرعت روبه رویش می نشیند و صورت بلوط را در
 دست می گیرد.

- چرا این طوری شدی باز؟ دختر تو منو آخر دیوونه
 می کنی...

آروم باش... چرا باز عصبی شدی!

 ترکان اما دلش می خواهد تا آغوشی بیابد و زار بزند.
 از این همه محکم بودن خسته شده است.

تند تند نفس می کشد و بی قرار مچ دست تایماز را چنگ
می زند.

 - حاجی...



اینبار تایماز بی تعلل لب می زند.

- جاِن حاجی؟

ترکان حس می کند هوا جریان می یابد. جاِن حاجی حاضر
 شده تا خواسته اش را اجابت کند؟

یا گوش هایش اشتباه شنیده اند؟

بار دیگر تکرار می کند.

- حاجی...

تایماز سخت تر لب می زند.

- جان؟ جاِن حاجی؟

ترکان می خندد، در میان نفس های تنگش می خندد. حاجی
پناهی بوی پدرش را برایش به ارمغان آورده، حاج ترخان

دریادل را!

 تایماز صدای پایی را می شنود. یاد حرف رسول میفتد.



- داداش تو اتاق سمت چپی، دست راست، طبقه دوم... یه
گاو صندوق هست، توش پره مدارکه، راحت می تونی

 برشون داری...
فقط و فقط باید آرامش همیشگیتو داشته باشی!

 اما تایماز نمی تواند دختر را ول کند و برود.
دو راهی بدی دارد. برود یا نرود؟

ترکان دستان تایماز را کنار می زند و به سختی لب می زند.

 - می خوام... می خوام برم دستشویی!

تایماز به تندی حرکتی به دستش می دهد و ترکان را بلند
 می کند.

با وضع خطرناکی ترکان را به سرویس بهداشتی می رساند
و لب می گشاید.

- برو داخل... مواظب خودت باش، باشه؟

ترکان سری تکان می دهد و منگ وارد سرویس بهداشتی
 می شود.

 تایماز تردید دارد اما...
به ناگهان از در سرویس دور می شود.



او باید امشب چیزی بیابد...
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 مشتش را ُپر آب می کند و بر صورتش می پاشد.
نگاهش را باال می کشد و به چشمانش خیره می شود. یک

دنیا تنهایی را در آنها تشخیص می دهد.
سپس دختری را می بیند که خودش را وقف کرده است و

 کم کم رو به پس رفت می رود.

نفسی می گیرد و لبخند می زند. گور پدر دنیا و سختی
 هایش، او باید محکم باشد و بجنگد.

ترکان باید محکم باشد. حاجی نباید لحظه ای خاطرش
 مکدر شود.

ملکه لحظه ای نباید حال دلش ابری شود.
 نورا نباید دلش رنج ببیند و تیام نباید نگران حالشان باشد.

اما سوال اصلی اینجاست که تا کجا؟ اصال ترکان چه
 می شود؟ ترکان تا چه زمانی باید بدود و نرسد؟

 ده سال است می دود و هیچ چیزی نصیبش نشده است.
 اگر، اگر یک وقتی دیگر چیزی از ترکان باقی نماند چه؟

 سرش را درون دست هایش می گیرد و محکم می فشارد.



طاقت نمی آورد و به سرعت از سرویس بهداشتی بیرون
 می زند.

 نفس های عمیق می کشد و سرش را باال می آورد.

جنون آنی به ترکان دست می دهد و کیفش را محکم در
 مشتش می فشارد.

 قدم بر می دارد و شالش را بر روی شانه اش رها می کند.
حتی نبود حاجی پناهی هم به چشمش نیامده...

از پله ها سرازیر می شود و سما را می بیند که نگران به
 اطراف نگاه می کند و به دنبال او است.

اما ترکان تصمیمش را گرفته...
حساب آن مرد را کف دستش خواهد گذاشت.

 به سمت ارکستر ها می رود و نگاهی به اطراف می کند.
این بار نه از روی شیطنت و نه از روی جسارت8 نیست،

بلکه از آتشی است که قلبش را می سوزاند و خاکستر
می کند، می خواهد ریسک کند.

خود را در تاریک ترین قسمت ُارکس قرار می دهد و
میکروفون ارکستر را بر می دارد.

 منتظر است...
منتظر لحظه ای که این کاخ به حمام خون بدل شود، اما

حاال اولین قدم این است که ترکان یک چشمه از خشمش را
 نشان دهد.



این را می داند که اگر رضوانه هم بود، مشوقش می شد اما
برایش نه و نو می آورد.

پس جایی برای تعلل و یا ترس ندارد.
نگاهش را خیره به اطراف می چرخاند و متوجه فردی
می شود که بر روی صحنه به دنبال میکروفون است.

ٔهپوزخندی می زند و همچنان خودش را در ناحی تاریک
 نگه می دارد.

از اینکه در نور و در عام صحبت کند، هیچ ترسی ندارد
 که ترکان اسطوره اعتماد به نفس است.

اما حاال وقتش نیست او باید حواسش را جمع کند و نگذارد
عصبانیتش باعث شود، تا نقشه هایش را نقش بر آب کند...

تایماز دستی به پیشانی اش می کشد و یک به یک درون
اتاق ها وارد می شود و آنها را می گردد.

اما هیج چیزی را نمی یابد و دلش می خواهد بر خالف
آرامش وجودش یک فریاد بزند و بیخیال همه چیز شود.
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امیدش به اتاق آخری است. رسول گفته بود کدام اتاق
می تواند مدارک را بیاید اما هیچ چیزی در آنجا وجود

 نداشت.
ٔهحاال تایماز مانده و کیس خالی!

نفس عمیقی می گیرد و از اتاق فعلی خارج می شود و به
 طرف اتاق دیگری می رود.

 در را باز می کند و با یک قدم بلند وارد می شود.
با دیدن کمد قهوه ای رنگ، چشمانش برق می زند. به
طرفش حرکت می کند و با یک حرکت درش را باز

 می کند.
گاوصندوق بزرگی در کمد خودنمایی می کند و تایماز سعی

 می کند تمرکز کند.

خم می شود و رمز هایی که به ذهنش می آید را می زند، اما
دریغ از یک عالمت سبز رنگ!

به تندی و همانطور که حواسش به در اتاق است، گوشی را
از جیب کتش بیرون می کشد و با دیدن یک خط پر از آنتن
گوشی، یک » لعنتی « بلند می گوید و بر روی گاوصندوق

ضربه می زند.

با نفس نفس بر روی زمین و کنار دیوار می نشیند. مشت
های محکم و سفتش را به زمین می کوبد و فکرش در گیر

 است تا چیزی را بیابد.
تا فکری بیابد و ایده ای به ذهنش بزند.



اما یک هیچ بزرگ برایش دست تکان می دهد.
با صدای پای کسی، به ناگهان از جا بلند می شود و خودش

را به کنار کمد می کشاند و مخفی می شود.

» ماجد « وارد می شود و تایماز دلش می خواهد مشت
محکم شده اش را بر روی فکش پایین بیاورد.

ماجد به تندی به طرف کمد می آید و با دیدن در و پیکر باز
کمد، بند دلش پاره می شود.

خود را به سرعت به گاوصندوق می رساند و با دیدن چراغ
قرمزش خیالش کمی راحت می شود اما تا درونش را نبیند

 خیالش راحت نمی شود.

از میان درز کمد تایماز نگاهش را چسب انگشتان ماجد
می کند اما آنقدر رمز را تند و فرز می زند که تایماز تنها

 چهار تا از آنها را تشخیص می دهد.

ماجد با لبخند کریهی در گاوصندوق را باز می کند و
 مدارک را بیرون می کشد.

 شروع به بررسی می کند تا چیزی کم نشده باشد.

جرقه ای در ذهن تایماز می زند و به ناگهان خود را به پشت
ماجد می رساند و با نوک کفشش ضربه مهلکی به میان

کمرش می زند و برای چند ثانیه طوالنی نفس ماجد قطع
 می شود و حتی نای آه و ناله ندارد.



ماجد بر روی معده خم می شود و تایماز از فرصت استفاده
 می کند و هرچه کاغذ بود و نبود را چنگ می زند.

ٔهدلش خنک نشده و می خواهد ضرب دیگری بزند اما اگر
بیشتر بماند باعث می شود تا ماجد صورتش را ببیند و

 برایش دردسر شود.

تفی بر کنار ماجد می اندازد و به سرعت از در خارج اتاق
خارج می شود و کاغذ ها را لوله می کند و به تندی در جیب

 هایش پخششان می کند.
می خواهد از پله ها پایین برود که به ناگهان پاهایش دستور

ایست می دهند.
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 بلوط تنهاست و معلوم نیست در چه حالی به سر می برد.
در یک تصمیم آنی در حالی که ماجد از درد به خود

می پیچد و سعی دارد تا خود را به راه رو برساند، به طرف
 سرویس بهداشتی می دود.

محکم در را می کوبد و وارد می شود. با دیدن سرویس
بهداشتی خالی، ناباور عرق پیشانی اش را پاک می کند،

کجا رفته آن دختر سرکش؟



 به سرعت عقبگرد می کند و خود را به پله ها می رساند.
هنوز به آخرین پله نرسیده که صدای آشنایی از باند ها

 پخش می شود.
 قطعا او دیوانه شده است.

مبهوت بر روی پله ایست می کند.

ماجد به زور سعی دارد تا خودش را از روی زمین بلند 
کند.

ضربه تایماز بی نهایت کاری بوده و مطمئنن باعث
خونریزی داخلی خواهد شد.

صدای دختر چشم بلوطی بلند می شود و تایماز دلش
می خواهد زودتر از این مخمسه نجات یابد.

 - امروز همه اینجا جمع شدین به خاطر تولد دختر ماجد!

تمام سالن در سکوت محض فرو رفته و ترکان در تاریکی
ای که قرار دارد نگاهش را می چرخاند و به تک تک

 اعضای سالن می دوزد.
حتی تک دختر ماجد!

- شاید بگید که منم اینجام و منم عضوی از شمام، اما من
می گم نه! من اومدم تا بگم من هیچ وقت شبیه شما نمی شم!

 هیچ وقت سعی نمی کنم شما ها بشم!



هٔیک تار موی خانواد من می ارزه به کل این کاخ و دم و
تشکیالتش!

امروز اینجام تا بگم به تک دختر ماجد، چه حسی پیدا
 می کنی که بفهمی بابات جون آدما رو به نا حق می گیره؟

نگاهش را بر روی دختر ماجد متمرکز می کند و متوجه
 بهت وجودش می شود.

پوزخندی می زند. این حس را او دقیقا ده سال پیش هنگامی
که پدر و برادرش را دستبند زدند و بردند، داشت!

هنگامی که برادرش را که هنوز یک روز از شب عروسی
 اش نگذشته بود دستبند زدند و بردند.

ترکان این حس را با هزاران برابر بهت و سختی چشیده
است و می داند او چه حسی دارد. اما آتشش زیادی در حال

خاکستر کردنش است.
اولین ضربه این بود، حاال می رود سراغ دومین و آخرین

ضربه مهلکش!

- ببین منو دختر جون، تولدت مبارک! اما یه چیزی رو
بدون! داری و دارین صدای کسی رو می شنوین که ماجد

باعث شده تا زندگیش رو از دست بده... پشت و پناهش بشه
 خودش و بس!

دار و ندارش رو با قصاوت تمام ازش بگیرن و بشه تنها!
حاال حرف اول و آخرم اینه...



از آه من و امثال من بترسید... بترسید چون آه مظلوم پیش
خدا باعث میشه تا، طوری زمین می زنه که هیچ کس

نمی تونه بلندتون کنه!

ماجد خود را به پله ها رسانده و به ناگهان و با فریاد لب
می جنباند.

- بگیرینش...

ترکان ترس ندارد از خودش اما خانواده اش را چرا...
 ترس تنهایی و بی دست و پا ماندن خانواده اش را دارد.

به ناگهان میکروفون روشن را بر روی زمین پرت می کند
و صدای سوت و خش خش بلندی گوش سالن را خراش

 می دهد.
تایماز به طرف ماجد می چرخد و او را سه پله از خودش

 باالتر می بیند.

ماجد کت و شلوار تایماز را دیده بود و با دیدن دوباره اش
شناخت!

فریاد می زند.

- نگهبان...



 ترکان مانده و تایماز پا به فرار می گذارد و می دود. اما
یک مجلس پر از گرگ.

به طرف ترکان می دود و به ناگهان دستش را چنگ دست
ترکان می کند و در میان جیغ و فریاد های مردم به سرعت

 شروع به دویدن می کند.

ترکان هم پابه پای تایماز می دود و نفسش کم کم روبه تنگی
 می رود.

آسم استرسی اش عود می کند و ترکان می دود.

از در اصلی با تنه ی محکم تایماز فرار می کنند و ترکان
 پاهایش به دلیل پاشنه های بلندش، درد می گیرد.

 نفسش هم بیش از پیش تنگ شده است.

نگهبان ها شروع به شلیک های بدون مجوز می کنند و
 ترکان و تایماز در تاریکی باغ بی انتها در حال دویدن اند.

نگهبان ها هم پشت سرشان8 در حالی که هاله محوی از آنها
 را تشخیص می دهند می دوند.

ترکان دست تایماز را محکم تر می فشارد و گرم می شود از
 بودن پشت و پناهی در این شرایط سخت.

تایماز هم متعاقبا دست کوچولوی ترکان را می فشارد و
می دوند...



اما به ناگهان صدای شلیک گلوله مشقی ای در باغ می پیچید
هٔو عربد پر درد تایماز به هوا می رود...

ترکان مبهوت و تایماز پر درد دست بر روی شکمش
 می فشارد و بر روی زمین می افتد.

صدای فریاد ماجد در باغ می پیچد که »بگیریدشون... زنده
بگیریدشون...« می گوید.

129#پست_8
#سالح ترکان

تایماز پر درد به مچ دست ترکان چنگ می زند و تن ترکان
 ارتعاش پیدا کرده است.

- برو... برو بلوط!

ترکان هیسترک وار سرش را تکان می دهد و ناباور رو به
 روی تایماز زانو می زند.

 پخش دستش به سمتی می رود که از خون بسیاری از آن
می شود، می برد.

خون از روی دستان تایماز جریان پیدا کرده و بر روی
 شلوار کرمی اش چکه می کند.

ترکان ناباور دستش را به خون روی پای تایماز می زند و
 با ارتعاش آن را باال می آورد.



- این... این خوِن؟

عرق بر پیشانی تایماز راه می رود و حرصش در آمده. پر 
درد لب می زند.

- برو بلوط، برو!

با صدای نگهبان ها و محافظان ترکان را هل می دهد تا
 فرار کند.

 اما ترکان نمی تواند برود. او مدیون تایماز است.

به سرعت سرش را به مخالفت تکان می دهد و دست
می اندازد و زیر بازوی تایماز را می گیرد.

- بلند شو... باید باهم بریم... بدون تو یه قدمم بر نمی دارم!
بلندشو حاجی!

تایماز درد بسیاری دارد و حس می کند یک توپ بسکتبال
 به بینی اش خورده و سوزشش همچنان ادامه دارد.

- برو دختر... من خودمو نجات می دم ... برو خطرناکه...



 

 صدای فریاد ها بلندتر شده و ترکان نمی تواند تنها بگذارد.

برای اولین بار و به طرز غیر قابل باوری، خاک در
چشمان ترکان هم فرو می رود و اشک هایش روان

 می شوند.

- نمی رم... به خدا نمی رم... بیا باهم بریم... تروخدا راه
بیا...

تایماز چشمانش از درد خمار شده اند و ترکان نفهمیده است
که چه زمانی نفس هایش به حالت عادی باز گشته است...

تایماز با دیدن لجبازی های دختر چشم بلوطی، کوتاه می آید
 و سعی می کند تا دردش را تحمل کند.

حاال هردو قدم هایشان تند شده و نفس هردو گاهی بند
 می آید و گاهی به شدت جریان می یابد.

نگهبان ها خیلی عقب می مانند و عمال نمی توانند پیدایشان
کنند، اما یک نفر به خون این دو مهمان ناخوانده تشنه است

و قطعا بیخیالشان نخواهد شد.

هردو سرعت قدم هایشان به حدی می رسد که انگار درحال
دویدن هستند...



سنگی به پای ترکان گیر می کند و پایش پیچ می خورد.
آه بلندی می کشد و خم می شود و محکم پایش را در دستش

 می فشارد.
 خون ریزی تایماز بیشتر شده و حتما باید بند بیاید.

تایماز دیگر توانش جواب نمی دهد و بر روی زمین و کنار
 درخت کاجی، بر روی زمین، پر درد آوار می شود.

ترکان به سختی خود را باال می کشد و با دیدن خونریزی
شدید تایماز خاک بیش از پیش در چشمانش فرو می رود و

 اشک هایش فوران می کند.

تایماز طاقت نمی آورد و به ناگهان دست راستش را دراز
 ٔهمی کند و شان ترکان را به آغوش می کشد.

بی حال و با چشمان پر آرامش و خمار از درد لب می زند.
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- ششش... گریه نکن... گریه نکن دختر! بلوطک؟



ترکان اما نمی تواند، این مرد بی آنکه بخواهد برایش مهم
 شده و دوست ندارد بالیی سرش بیاید.

شاید به عنوان یک دوست و شاید به عنوان یک...

ترکان به سرعت فاصله می گیرد و سعی می کند رخوتی که
به جانش توسط آغوش تایماز پیچیده بی تفاوت باشد.
نگاهش به پایین سقوط می کند و با ترس لب می زند.

- باید... باید ببندمش! خونش زیاده... باید ببندمش حاجی!

به سرعت شنلش را در می آورد و قسمتی از آن را با دندان
 چاک می دهد و سپس پاره می کند.

تند به طرف دیگر تایماز می رود و سعی می کند کمرش را
 صاف کند تا پارچه را به دور کمرش ببندد.

تایماز دندان بر هم می سابد و فریادش از درد بلند
 می شود.

ترکان با ترس و شدت اشک هایی که بیشتر شده است، لب
هایش را می گزد.

 - بمیرم... بمیرم!

ٔهبه تندی تک شنلش را از دور کمر تایماز رد می کند و با
هٔتمام توانش گر محکمی می زند و تایماز فریادش بلندتر از

 پیش است.



جریان خون کم کم روبه کاهش می رود اما همچنان ادامه
 دارد.

ترکان کم نمی آورد و بلند می شود. با همان درد طاقت
فرسای8 پایش زیر بازوی تایماز را دوباره می چسبد.

- پاشو حاجی... باید خودمونو به یه آبادی برسونیم...

تایماز اما حال خوبی ندارد. سعی می کند حجم کمی از
 وزنش بر روی ترکان باشد اما واقعا توان ندارد.

به سختی لب می زند.
- از ته ای باغ... یه راهی هست تا خودمونو برسونیم به

ماشین...
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ترکان سری تکان می دهد و اشک هایش را با شدت از
 صورتش می زداید.

پا دردش بسیار وافر است و ترکان دلش می خواهد تا لعنت
 را پشت لعنت ببندد که کفش پاشنه بلند پوشیده است.

کفش هایش را هم نمی تواند در بیاورد چرا که قدش کوتاه
 تر می شود و فشار زیادی بر روی کتف و گردنش میفتد.



تایماز با بیحالی و ترکان با انرژی ای که تحلیل می رود،
قدم بر می دارند.

 رفتن به جلوی آن باغ بزرگترین ریسک است.
تایماز جان ندارد و انرژی اش را بیش از پیش از دست می

دهد.
ترکان بی طاقت شنلش را به طرف زخم روی شکم تایماز

 می برد و بر روی زخمش قرار می دهد.
تایماز با درد دستش را از زیر شنل بیرون می کشد و بر

روی آن می کشد تا جلوی خونریزی را بگیرد...
دستش به ناگهان بر روی دست ترکان قدم رو می رود و
انگار یک خالء پا به میدان گذاشته است و حواسشان8 را

پرت کرده است.

نگاه بلوط رنگ ترکان و پر آرامش تایماز تالقی می یابد و
هر دو غرق می شوند.

با احساس دردی در تن تایماز می پیچد ترکان به خود می آید
و قدم بر می دارد.

- بیا حاجی... بیا باید زودتر برسیم به یه جا...

قدم بر می دارند و ترکان پا دردش را حس نمی کند... نه تا
وقتی که وضعیت حاجی پناهی مفتضح تر از اوست...



به قسمتی از باغ می رسند که به یک جاده راه دارد...
انگار که دنیا را به هر دو هدیه می دهند.

 به لبه جاده می رسند و تایماز دیگر توان ندارد.
ترکان خود را با او خم می کند تا بتواند بر روی زمین

 بنشیند.

روبه روی تایماز بر روی زمین می نشیند و متوجه می شود
 خونریزی باز هم جریان پیدا کرده است.

انگشتان خونی اش را باال می آورد و محکم بر روی سرش
می فشارد. تا به حال انقدر استیصال را تجریبه نکرده بود.

- حاجی... حاجی چرا خونریزیت قطع نمیشه!؟؟

تایماز اما محو بلوطی هایی شده که حاال تیره تر از همیشه
شده اند و برق اشک در آنها نقش دلبری می اندازد...

لبخند بسیار بی جانی می زند و عرق پیشانی اش بر روی
شقیقه اش سر می خورد.

ترکان مچ پایش را در دست می فشارد و با یک حرکت از
جا بلند می شود و هیسترک وار لب می زند.

- پیدا می کنم... االن راه نجات پیدا می کنم حاجی...



تایماز حتی نا ندارد تا دختر را صدا بزند و از او بخواهد
 که آرام باشد.

شاید تایماز خودش تا آرام شدن ابدی فاصله کمی دارد...
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ترکان بی طاقت کفش هایش را از پا در می آورد و شروع
به راه رفتن می کند تا بلکه ماشینی بیابد و بتواند حاجی

پناهی را به یک درمانگاهی برساند.

اما انگار که در یک بیابان برهوت دست و پا می زند و
 حتی یک پرنده هم پر نمی زند.

 باز هم به طرف تایماز قصد برگشت می کند.
لی لی کنان خود را به تایماز می رساند و با دیدن صورت

 سفید تایماز حس می کند روح از تنش جدا می شود.

ناباور کنارش بر روی زانو میفتد و دستانش بی آنکه از
عقلش پیروی کند بر روی صورت تایماز می نشیند و سفت

و محکم آنها را می چسبد.

 - حاجی؟؟؟



دستانش را محکم تکان می دهد و بی آنکه حواسش به چیز
دیگری باشد، اشک هایش فوران می کند.

ناباور تایماز را تکان می دهد و فریادش بلند تر از قبل
 است.

- حاجی... حاجی بلند شو... حاجی نخواااب... من، من
تنهام حاجی!

تایماز الجان و به سختی الی پلک هایش را باز می کند.
صدایش خش دار و به شدت بم بلند می شود.

- بلوط؟

ترکان اشک هایش بیشتر می ریزند و چقدر متنفر است از
این وضعیتش!

- جان بلوط؟ بگو حاجی... ترو خدا به خودت فشار نیار...

 نگاهش را به اطراف می چرخاند اما هیچ کس را نمیابد.

خم می شود و سرش را به کنار سر تایماز می فشارد.
خدایا خودت کمک برسان...



صدای تایماز به گوشش بانگ می خورد.

 1400T5- گوشی... گوشیمو بردار... رمزش، رمزش 

 ترکان انگار جان دوباره می گیرد...
لبخند می زند و پر ذوق و هیسترک وار می خندد، اما

تایماز...

حاجی پناهی دیگر حتی نفس هایش هم به سختی می رود و
می آید ...
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 - بکشید کنار دستتونو!

رضوانه عصبی است و نگران رسولی است که در حال
 رسیدگی به حال و اوضاع او هستند.

پرستار عاصی از این همه یکدندگی دختر، نفس عمیقی
می کشد و پتویی را به دور رضوانه می پیچد.



این بار دیگر چیزی نمی گوید و منتظر است تا دکتر ها و
 پرستار های اورژانس کنار بروند و بتواند رسول را ببیند.

خدا نجاتشان داد...

با تصادف وحشتناکی که کردند فقط خدا می توانست
نجاتشان دهد...

راننده کامیون آسیب جدی ندیده و از بخت بدشان مقصر هم
هٔکسی نیست جز رانند ماشینی که سبقت گرفته است.

شرمنده است و نمی داند چگونه می خواهد به ترکان بگوید
که چه بالیی سرشان آمده...

از ترکان هم بی خبر است و نگران...
حالت تهوع به سراغش می آید و به طرف کنار جاده حرکت

 می کند.

 پرستار متوجهش می شود و به کمکش می شتابد.

کار باند پیچی سر رسول پایان می یابد و دکتر هشدار
 می دهد از جایش تا چند دقیقه ای بلند نشود.

سردرد بسیار بدی دارد و دلش می خواهد بخوابد اما آن هم
 ممنوع است و نباید بخوابد.



چندی نمی گذرد که حضور دختر ظریف اندامی را،
روبه رویش حس می کند.

نگاهش را باال می کشد و رضوانه پر حرص لب می زند.

 - حسابت با کرام الکاتبینه...

رسول چشمانش گشاد می شود و می خواهد چیزی بگوید که
رضوانه از میان دندان های قفل شده اش لب می زند.

- حرف نزن... وقتی مجبور شدی جواب ترکان رو بدی،
اون موقع می فهمی که دنیا دسته کیه!

رسول ابرویی باال می اندازد و به پای رضوانه اشاره
می زند.

- ظاهرًا پا دردت الکی بوده...

رضوانه با نگاهش آتش پرتاب می کند.

- منظور؟

رسول شانه ای باال می اندازد و با شیطنت زیر پوستی لب
می زند.



- معلوم شد که برای چی بهونه آوردی تا دو تا آدم ... تک
و تنها... بهتر بگم پنبه و آتیش تو یه ماشین... قباحت

نداره؟

کارد را اگر در جان رضوانه فرو ببری خونش در
 نمی آید.

بسته ی باندی را می بیند که باز نشده است، به شدت به
چنگ می گیرد و به طرف رسول پرت می کند.

- سرتای قباحت رو پچلونی به قباحت حرفای تو نمی رسه،
بی تربیت...

رسول خنده اش می گیرد. این دختر آنقدر شیرین است که
دوست دارد تا می تواند سر به  سرش بگذارد.

راننده کامیون صدایش را بر سر انداخته و یک ریز
می خواهد تا خسارتش را تقبل کنند.

رسول دیگر عصبی می شود. چند ساعتی است در این
وضعیت هستند و هیچ کس هم آن مرد را خفه نمی کند.



از جا بلند می شود و بی توجه به سری که گیج می رود،
کارت ملی اش را از جیب بیرون می کشد و به سمت مرد

می گیرد.

- بیا اینو بگیر...

راننده کارت را می گیرد و رسول کاغذ مأمور راهنمایی و
رانندگی را از زیر دستش می کشد و در خودکار را با دندان

از هم جدا می کند.

شماره و آدرس خانه را می نویسد و به طرف راننده
می گیرد.

- بگیر، بگیر فقط برو... شنیده بودم که راننده کامیونا لوتی
و با مرامن... تو که دست هرچی بامرام و لوتیه از پشت

بستی...

راننده می خواهد چیزی بگوید که رسول می غرد.

- کارت ملی چیزی نیست که بشه ازش راحت گذشت...
برو که رو اعصابی!

راننده باز هم کوتاه نمی آید.
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- من نمی رم..8 پول منو بده بعد...

رسول نفس عمیقی می گیرد تا دهان آن مرد را در جا خرد
نکند.

رضوانه از اینکه رسول در وضعیت بدی قرار گرفته است
حس بدی می گیرد.

 هٔمشاجر رسول به درازا کشیده است.

دیگر طاقت نمی آورد. دستش به سمت گردنبندش حرکت
می کند و با انگشتانی که لرزان اند از دور گردنش باز

 می کند.

یادگار بابا اژدرش است و قطعا دوست ندارد تا از دستش
بدهد، اما هرچه باشد مقصر است.

اگر گیر نمی داد تا او را به یک درمانگاه برساند هیچگاه
چنین اتفاقی نمی افتاد.

قدم بر می دارد و بغضی که در گلویش پیچیده را پس
 می زند.



کنار رسول می ایستد، درست رو به روی مردی که صدایش
را پس کله اش انداخته قرار می گیرد.

دستش را به سمت مرد دراز می کند و بی آنکه نگاه دوباره
ای به گردنبندش بیاندازد، به آن اشاره می زند.

- برش دار برو... که حتی این کامیون َل88ک88َندیت حتی به
اندازه ی نصف پول گردنبند من خسارت ندیده...

رسول مبهوت برق اشک چشمان رضوانه را نظاره
می کند. هیچ چیزی در آن لحظه برایش مهم نیست جز اینکه

 نگذارد آن گردنبند به دست آن مرد بیفتد.

 ارزش ندارد برق اشک چشمان دختر را خیس کند.
به غیرتش بر می خورد و نفس عمیقی می کشد. گردنبند را 

از دست رضوانه چنگ می زند و بم لب می زند.

- برو بشین تو ماشین...

رضوانه نگاه حسرت بارش را از دست رسول می گیرد و
 به طرف ماشین می رود.

پتو را محکم تر دورش می پیچد و خودش را آرام می کند که
هر داشته ای روزی از دست خواهد رفت...



رسول گردنبند را درون جیبش لیز می دهد و گردنبند طالیی
را که مجید برایش هدیه داده بود را از گردنش بیرون

 می کشد.
 کاش زودتر به فکرش افتاده بود.

 گردنبند را به سمت مرد می گیرد و لب می زند.

- اینم خسارتت! بده کارتو...

راننده لبخندی پر ذوق می زند و گردنبند را باال و پایین
 می کند.

- ایول حاجی... چه محکمم هست!

رسول سری به معنای تأسف تکان می دهد.
پلیس صورت جلسه می کند و بالخره اذن پخش شدن و

رفتن پی کار هرکس را می دهد.

رسول دست چپش را بر پیشانی باند پیچیده شده اش قرار
می دهد و با دیدن رضوانه ای که پشت فرمان نشسته است

ابروانش باال می پرد.



- برو اونور بشینم پشت فرمون راه بیفتیم خودمونو به یه
جهنم دره ای برسونیم!

رضوانه پوزخندی می زند و کمربندش را می بندد.

- عمرا دیگه بذارم پشت این فرمون بشینی...
تا به کشتن ندیمون ول کن نیستی انگار...

رسول می خندد و بی اینکه مخالفت کند به طرف دیگر
رضوانه می رود و بر روی صندلی جا می گیرد.

ماشین هنوز هم می تواند کار کند و تا یک جایی برساندشان
 اما فشار وارد می شود و برای موتورش خوب نیست.

 جرثقیل می آید و آنهارا به دنبال خود می کشاند.

رضوانه سرش را به صندلی تکیه می دهد و رسول در فکر
 این است تا گردنبند را به رضوانه بدهد.

اما تعلل می کند. حسی می گوید دیدارشان ادامه خواهد
داشت...
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پر استرس خودش را این ور و آن ور می کشاند و قلبش دیگر
 از درد گذشته و روبه تنگی می رود.

از همان لحظه ای که ترکان و رضوانه رفتند، دلش پر از
 آشوب شد و حاال هیچ کدام هم جواب تماسش را نمی دهند.

 قدم رو می رود که نورا وارد حیاط می شود.

- هنوز خبری نشده؟

ملکه تند و تیز نگاهش را به نورا می دوزد و لب می زند.

- اگر خبری شده بود من االن اینجا بودم؟ ماشاهلل دو مثقال
 عقل داشتی اونم گذاشتی پشت این درس و مشق...

نورا سکوت می کند. همانند همیشه، جدا از اینکه می داند
ملکه عصبانی و نگران است، این را هم خوب می داند که
اگر این طور نبود باز هم در مقابل آماج ضربه های زخم

زبان ملکه قرار خواهد گرفت.



دست به سینه بر روی سه پله ی منتهی به حیاط می نشیند و
ملکه تسبیح حاجی را به دست گرفته در حال صلوات

فرستادن است...

ساعت از چهار صبح هم می گذرد و ملکه و نورا همچنان
منتظر اند...

اما دریغ از یک خبر و یک صدایی که نشان از آمدن
 ترکان و رضوانه بدهد.

ملکه دیگر طاقت نمی آورد و زبانش را به کار می اندازد.

- نشین بیکار، بلندشو ... بلند شو بریم یه بیمارستان و
آگاهی ای چیزی... من که دیگه دارم دیوانه می شم...

نورا سری تکان می دهد و کمتر از ده دقیقه هردو با حالی
داغان، از خانه، در گرگ و میش هوا بیرون می زنند...

به دنبال ردی از ترکان و رضوانه!
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بر روی نام رسول کلیک می کند و نگاهش لحظه ای از
 روی صورت عرق کرده تایماز کنار نمی رود.

پس از چند بوق کوتاه صدای رسول به گوشش می رسد.

- الو تایماز؟ کجایی داداش؟

ترکان بغض را محکم قورت می دهد و روبه راننده به
 سختی لب می زند.

- آقا تند تر برین... ترو خدا حالش اصال خوب نیست...

چشمان رسول پشت تلفن گشاد می شود و ناباور لب می زند.

- چی؟

ترکان به خود می آید و به حواس لب می زند.

- الو؟

رسول جان به سر می شود تا لب بزند.

- چی ... چی  شده؟



ترکان انگشتش را به طرف بینی تایماز می برد اما چون
 تمرکز ندارد نمی داند تایماز نفس دارد یا نه.

به یکباره بغضش می ترکد و لب می زند.

- تیر خورده... تیرخورده و االن من نمی دونم تو چه
حالیه...

نمی دونم چه کار کنم...

رسول دستش را به ماشین جرثقیل می گیرد تا بر روی
 زمین آوار نشود.

تایماز حالش خوب است ...
تایماز حق ندارد او را تنها بگذارد...

تایماز پناهی رفیق گرمابه و گلستان رسول است...

رضوانه نگران از ماشین پیاده می شود و به سمت رسول
 می آید.

نگاهش را بر روی دستی می چرخاند که آیینه بغل ماشین
را محکم در مشت می فشارد و چیزی تا شکستنش باقی

نمانده.

با صدای مبهوت دختر پشت خط گوشی از دستش ول
می شود و رضوانه در هوا می گیردش.



گوشی را به گوشش می چسباند و حس می کند نفسش راحت
باال و پایین می رود وقتی صدای ترکان را می شنود.

- ترکان؟ تری... خوبی؟ تو... تو داری گریه می کنی؟

ترکان ناباور به سر بی جان تایمازی خیره شده است که بر
روی پایش لیز خورده و حتی عرق هم از پیشانی اش شره

 نمی کند.

صورتش زرد شده و ترکان چقدر متنفر است از این
وضعیت...

ناباور و بدون اینکه برایش سوال شده باشد که رضوانه
چگونه گوشی را به دست گرفته و اصال در کنار آن مرد

چه کار می کند، لب می زند.

- خدای من... نه!
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رضوانه جان به لب می شود. به مانتوی لباسش چنگ
می زند و لب می جنباند.

- ترکان... چی شده؟

راننده ماشین با دیدن ترکانی که رنگش روبه زری رفته
است سرعتش را زیاد می کند.

رسول به خود می آید و گوشی را از دست رضوانه می کشد.

- الو... الو صدای منو می شنوی؟

ترکان لرزان لب می زند.

- بله!

رسول دلش می خواهد از بی خبری و سهل انگاری اش
فریاد بزند.

- از وضعیتش بگو... االن کجایین؟

ترکان همانطور که مبهوت تایماز مانده لب می زند.



- تیر خورده... خونریزیش ادامه داره... من، من می ترسم
چیزیش بشه!

رسول مشتش را جلوی دهانش می گیرد تا بر خود مسلط
 شود.

 باید راهی بیابد.
قطعا اگر به درمانگاه بروند برایشان دردسر می شود.

مشتش از جلوی دهانش به سمت سقف ماشین جرثقیل
 می رود و ضربه های پی در پی بر روی آن می کوبد.

هرگاه پای تایماز به میان باشد فکر کردن برایش مختل
 می شود.

آخر تایماز رفیق و همه کس اوست...

رضوانه با صدای بلند حرفی به زبان می آورد تا رسول را
از شوک بیرون بکشاند.

- رسول خان؟؟؟ چرا هیچی نمی گی رفیق من جون به سر
 شد...

همانطور که حدس زده بود رسول به خود می آید و به تندی
لب می زند.



- گوشی رو بده به راننده من آدرس بدم...

ترکان دیگر جان مخالفت ندارد و گوشی را به سمت راننده
 می گیرد.

راننده آدرس را از رسول می گیرد و ترکان خیره به
 صورت تایماز غرق می شود.

وجود ماجد برایشان دردسر است. هنوز حتی یک راه
بیشتر از هزاران راهی که باید نرفته است که اینگونه به

دردسر افتاد و حاال حتی، حتی حاجی پناهی هم آسیب دیده
 است.

دست راستش را محکم تر بر روی خونریزی تایماز
می فشارد و بی آنکه بخواهد دست بر پیشانی تایماز می گذارد

تا ببیند دمای بدنش به چه صورت است...

مژه هایش بر روی صورتش رد انداخته اند و لب هایش
هنوز هم سرخ  اند...

اما شکوفه لبخند چند ساعتی می شود که بارش را بسته و به
خواب زمستانی رفته است...

دمای بدنش را چک می کند اما دلش نمی خواهد لمس پیشانی
تایماز به پایان برسد.



اگر ملکه آنجا بود که به قول رضوانه خونش حالل بود و
ترکان عمیقا در این فکر است که حاال جواب ملکه را چه

خواهد داد.

138#پست_8
#سالح ترکان

رسول و رضوانه به خانه مجردی تایماز و رسول می رسند
 و رضوانه نمی خواهد تا رفیقش را تنها بگذارد.

از آن گذشته اگر به خانه برود قطعا ملکه حسابش را
می رسد و از آن بدتر شرایط ترکان می شود.

این طوری حداقل هر دو با هم توبیخ می شوند و کار برای
ترکان سخت نمی شود.

رسول در را باز می کند و رضوانه را به داخل دعوت
 می کند.

رضوانه تردید دارد که رسول کلید در اصلی ورود به خانه
 را به سمتش دراز می کند.

- برو داخل...



این را رسول با صدای گرفته و دلی که هنوز نگران است
 لب می زند.

رضوانه کلید را می گیرد و قدم هایش را به آرامی بر
 می دارد.

به در می رسد و کلید را درون قفل می برد. در باز می شود
و رضوانه قبل ورود خم می شود و کفش هایش را در

 می آورد.
سرش را به عقب می چرخاند و رسول را خیره خود

می بیند. حس می کند زلزله ای قلبش را زیر و رو می کند
اما به روی خودش نمی آورد.

رسول سری برایش می تکاند و همان جا جلوی در بر روی
 سکو می نشیند.

تا تایماز نیاید پا در این خانه نمی گذارد.
رضوانه وارد می شود و کفش هایش را کنار در قرار

می دهد.

اولین کاری که باید بکند رسیدگی به اوضاعش است اما
حتی حالش را ندارد...

بی آنکه بخواهد به جلوی پنجره می رود و رسول را نظاره
می کند.

 درست همانند خودش جانش را برای رفیقش می دهد.



رسول به یکباره از جا بلند می شود و زنگ آیفون را
 می فشارد تا بگوید تا جایی می رود.

رضوانه دستگیره پنجره را لمس می کند و با یک حرکت
در پنجره را باز می کند و سرش را بیرون می کشد.

- بله؟

رسول با سردرد عمیقی که دارد باند را از سرش می کشد و
 بی قرار لب می زند.

- باید برم دنبال دکتر... مواطب باش و هوشیار باش و در
و باز کن خب؟

رضوانه سری تکان می دهد و رسول در را می بندد و
 می دود.

خودش را لعنت می کند که چرا ماشین را با خود نیاورده تا
 کارش راحت تر باشد.

به سر خیابان می رسد و دربست می گیرد.
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با مجید تماس می گیرد و از او می خواهد تا خود را به
فرامرز، دوست دکترشان برساند.

ماشین وارد کوچه می شود و ترکان با چشم دنبال پالکی
می گردد که راننده گفته بود، رسولی که پشت خط بوده در

اختیارشان گذاشته.

با دیدن پالک پنجاه و پنج سریع به حرف می آید.
- اینجاست... همین جاست...

راننده بر روی ترمز پا می فشارد و توقف می کند. از ماشین
پیاده می شود و زنگ را چندین و چند بار می فشارد.

رضوانه با هول و وال از جا می پرد و نمی داند خود را
 چگونه به در برساند.

به تندی از در بیرون می رود و با دیدن ترکانی که به کمک
 راننده تایماز را حمل می کنند، ناباور نگاهش را به آنها

می دوزد و با صدای بلند ترکان به خود می آید.

- رضوان بیا کمک....
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رضوانه به خود می آید و به کمک ترکان می شتابد. هنوز
هم نمی داند چه خبر است و خدا می داند چه شده که ترکان و

این مرد ناشناس به این حال افتاده است.
هرچه که هست انگار زیادی مهم است که صدای بغض

آلود ترکان را پشت گوشی شنید.

بالخره تن الجان تایماز بر روی تخت قرار می گیرد و
همزمان با او صدای فریادگون رسول هم به گوش هردو

می رسد.
نیم ساعت پیش که رفته بود حاال دقیقا همزمان با ترکان و

تایماز رسیده است.

 
- تایماز؟ رضوانه خانم؟

رضوانه شانه های ترکان را می گیرد و مرد راننده هنوز
 هم کنار تخت ایستاده است.

رسول وارد اتاق می شود و پشت سر او دو مرد جوان
دیگر.

رسول خودش را به تایماز می رساند و ناباور دستش را به
سمت شنلی می برد که به خون آغشته شده است.

 ناباور لب می زند.

- تایماز؟!



فرامرز به تندی کنارش می زند و شنل را از روی زخم
تایماز بر می دارد.

با دیدن برق کوچکی که چشمش را نوازش می کند، بلند لب
می زند.

- خداروشکر... گلوله هنوز داخل نرفته...

ترکان نفسش به تنگنا کشیده می شود وقتی خون از کناره
های شنل بیرون می جهد.

ناباور لب می زند.

- نباید بمیری... نمیر حاجی!

فرامرز به تندی شروع به پوشیدن دستکش می کند و مرد
راننده به طرف ترکان می آید.

- خان... خانم... پو... پول من چی... چی شد؟

نگاه ترکان اما هنوز هم بر روی تایماز می لغزد و مبهوت
است.

رضوانه شانه هایش را نوازش می کند و روبه راننده لب
می زند.

- آقا نمی بینی حالش خوب نیست؟ پول چی؟



با صدای رضوانه، فرامرز به خود می آید و روبه مجید لب
می زند.

- مجید آقایون و خانوما رو ببر بیرون...

مجید به طرف رسول می آید و به رضوانه اشاره می زند.

راننده هنوز هم در پی پولی ست که قولش را گرفته است.

ترکان اما خودش را محکم در جا متوقف نگه می دارد.
دلش نمی خواهد حتی یک قدم دور شود. او باید ببیند که

حال حاجی پناهی خوب می شود.

رضوانه هرکاری می کند ترکان اصال تکان نمی خورد و
تنها با لحنی که هیچ چیز نمی  توان از آن فهمید لب می زند.

 من خوبم... به اون راننده یه پولی بده بره... -

رسول که زیر بازویش را مجید گرفته بیرون می رود و
کنار دیوار اتاق می نشیند و خیره به خون دستش شده است.
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خون تایماز بسیار اناری رنگ است و خبر از غلیظ بودنش
 می دهد.

فرامرز به طرف ترکان می آید و قبل از خروج رضوانه از
اتاق لب می زند.

- دوستتون هم ببرین... اینجا موندش درست نیست!

نگاه بلوطی رنگ و کماکان بی فروغ ترکان باال می آید و
محکم لب می زند.

- من جایی نمی رم. حاجی حالش خوب نیست!

رضوانه به سمتش می آید و این بار با زور و فشار از
 ترکان می خواهد تا از اتاق بیرون بیاید.

- تری، بیا بریم... جایی نمیریم... ببین قول می دم تا خبری
از این آقا نشه جایی نمی ریم!

فرامرز هم سری به معنای تایید تکان می دهد. ترکان
همچنان که »دلش« برای حاجی پناهی و صورت زردش
هق می زند از اتاق خارج می شود و رضوانه همراهی اش

می کند.



در اتاق بسته می شود و ترکان بر روی زمین آوار می شود
و محکم دستانی که خون بر روی آنها خشک شده را بر

روی موهایش می فشارد.

 رضوانه شرمنده است که رفیقش را تنها گذاشته است.
به طرفش خم می شود و آرام لب می زند.

- ترکان؟

هٔترکان بی حرف نگاه باران زده اش را باال می آورد و خیر
رضوانه می کند.

رضوانه آرام لب می زند.

- نمی خوای بگی چی شده؟

ترکان حس می کند در حال ترکیدن است و واقعا باید بگوید.
بگوید از بدبختی هایی که کشیدند و چه شده تا حال اینجا

باشند.

دستان رضوانه را در دست می گیرد و شروع به تعریف
ماجرای ورودش می کند. از سما می گوید. از اتفاقاتی که

میان او و حاجی افتاده هیچ نمی گوید و تنها یک خالصه از
چگونه فرار کردنشان می گوید.



به قسمت هایی که تیر خوردن تایماز می رسد رسول حالش
بیش از پیش بد می شود و سرش را ممتد و پی درپی با

ضرب آرام بر روی دیوار می زند.

ترکان لب می زند.

- آخر سر وقتی رمز گوشی رو گفت از حال رفت. هیچی
 نبود اونجا، حتی یه پرنده پر نمی زد.

خواستم با پلیس تماس بگیرم اما نتونستم، چون تو دردسر
بیشتری میفتادیم. تا اومدم با یکی از شماره های روی

گوشی تماس بگیرم نمیدونم چه طور شد، خدا نجاتمون داد
و اون راننده به طرز غیر قابل باوری تو اون ظلمات

 پیداش شد.
قبول نمی کرد و گازش رو گرفت تا بره ولی خودمو پرت

کردم جلو ماشین...

رضوانه یک » هین « بلند می کشد و ترکان بی توجه ادامه
 می دهد.

- با بدبختی تموم نشستیم تو ماشین و من اینبار شماره ای
که روش نوشته بود رسول رو گرفتم و راننده آدرس رو

گرفت.

 صدای رسول با درد به گوشش می رسد.



- راننده الِل؟

ترکان سری به معنای منفی تکان می دهد و لب می زند.

- نه، بنده خدا لکنت زبون داره... زیاد نمی تونه حرف
بزنه، در حد یکی دو کلمه تا منظورش رو برسونه... وقتی

داشت مخالفت می کرد تا بره فهمیدم!

رسول محکم چشمانش را بر هم می فشارد8 و مجید وارد
 می شود.

نگاه هرسه به طرفش می چرخد و مجید نگاه منتظرشان را
بی جواب نمی گذارد و لب می زند.

- پول دادم رفت!

ترکان نفس عمیقی می کشد و با دیدن پای بسته شده و دست
باند پیچی شده رضوانه انگار تلنگری می خورد.

- تو چت شده رضوان؟
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رضوانه شانه ای باال می اندازد و هیچ نمی گوید. نه وقتش
 بود و نه حوصله اش را داشتند.

هرچهار نفر منتظر خبری نشسته اند تا بدانند حال تایماز
چه طور است، از همه بیشتر ترکان و رسول منتظرند...

منتظر تایمازی که فرامرز درحال انجام عملیات بر روی
اوست.

کت و پیراهن را به زور از تن نیمه جان تایماز در می آورد
و می داند از شدت خونی که از دست داده بدنش دچار شوک

 شده است.
 اما به هر حال خطرناک است و باید مداوا بشود.

لباس را بر روی زمین پرت می کند و با دیدن پارچه ای که
از جنس همان شنل است و محکم به دور کمر تایماز پیچیده

و گره شده است، احسنتی در دل به دختر چشم بلوطی
می گوید و به تندی تایماز را به حالت دراز کش در

می آورد.

تنزیبی را میان دهان و دندان هایش قرار می دهد تا صدای
فریادش ترس در دل آنهایی که بیرون از اتاق منتظرند،

نیندازد.

پنس و وسایل مورد نیازش را بر می دارد و شروع به در
 آوردن گلوله می کند.



تایماز از درد فجیعی که در تنش می پیشد هوشیاری کمی
دست می آورد.

با حس چرخ چیزی بر کناره های پوست شکمش و سپس
بیرون رفتن چیزی از بدنش فریاد پر درد آخرش هم بیرون

می جهد و این بار از درد زیاد بیهوش می شود.

فرامرز لبخند پر استرسی می زند و گلوله را درون ظرفی
 می اندازد و حاال نوبت بخیه های تایماز است.

بخیه می زند و هر از گاهی پیشانی اش را هم از عرق پاک
 می کند.

پوست چاک خورده اش زیادی بخیه نیاز دارد و قطعا یک
استراحت یک ماه پشت بندش نیاز است.

بخیه هم تمام می شود و فرامرز با زدن یک مسکن تایماز
 را به خواب کم دردی دعوت می کند.

قرص های چرک خشک کن و ... را از کیفش بیرون
 می کشد و بر روی میز عسلی کنار تخت می گذارد.

 رسول دیگر طاقتش سر می آید و از جا بلند می شود.

تقه ای به در می زند و فرامرز را صدا می زند. بدی
فرامرز هم به نظر رسول آرام بودن بیش از حدش است.

- فرامرز؟ چی کار می کنی اون تو؟



فرامرز دستکش هایش را در می آورد و با صدایی که تقریبا
بلند است لب می زند.

- بیا داخل!

ترکان همانند تیری که از چله رها شده است از جا می پرد
 ولنگان لنگان، پشت بند رسول وارد اتاق می شود.

با دیدین صورت آرام تایماز کمی دلش آرام می شود و آرام
لب می زند.

- حالش خوبه؟

فرامرز سری تکان می دهد و وسایل کیفش را جمع می کند.

- حالش خوبه، اما به استراحت یک ماهه نیاز داره...
وسایل سنگین نباید بلند کنه و زیاد نباید به خودش فشار

بیاره...
زخمش عمیقه حداقل استراحت یک ماه هست، چه بسا باید

بیشترم باشه...

رسول نفس راحتی می کشد و از فرامرز تشکر می کند.
خودش را به برادرش، رفیقش، همدم و مرحمش می رساند

و سرش را به شقیقه برادرش می چسباند و لب می زند.



- نمی دونی چه جنونی ریختی تو وجودم! من بدون تو ...

سکوت می کند. جمله اش را می گذارد برای وقتی که
برادرش به هوش آمد و با او حرف زد.

ترکان نگاهش به ساعت می رسد و با دیدن پنج صبح، از
کنار دیوار فاصله می گیرد.

چشمانش می سوزد و حس می کند یک وزنه چند کیلویی بر
روی پلک هایش آویزان کرده اند.

می خواهد از در خارج شود اما به سمت تایماز می چرخد و
لبخندی از ته دل و مزین با بغض گلویش می زند.

- خوشحالم حالت خوبه حاجی پناهی! پناهی!

دیگر نمی ماند تا دست و پایش بلرزد. به تندی از اتاق
خارج می شود و رضوانه ای که کیف و کفشش را در دست

 گرفته منتظر اوست، به طرفش می آید.

فرامرز خود را به سرویس بهداشتی رسانده و تنها کسی که
برای بدرقه شان8 می آید، مجید است.

کیف ترکان را به سمتش می گیرد و لبخند مردانه و با
وقاری می زند.



- ممنون بابت کمکتون خانم جوان!

ترکان بی حرف سری تکان می دهد و هنوز پا از در اصلی
خانه بیرون نگذاشته است که رسول با شتاب صدایش

می زند.

 - خانم؟

ترکان و رضوانه هر دو به سمتش بر می گردند و رسول
لب می زند.

- ترکان شمایی؟

سری می تکاند که رسول به اتاق اشاره و سپس لب
 می زند.

- داداشم...

ترکان ناباور لب می زند.

- به هوش اومد؟

رسول با چشمانش تایید می کند و ترکان به سرعت کیفش را
به دست رضوانه می سپارد و به طرف اتاق می رود.



 وارد می شود و رسول به درخواست تایماز در را می بندد.

تایماز بسیار کم هوش است و حال خود را نمی فهمد، اما
انگار به دلش افتاده بود که ترکان را حاال حاال ها نخواهد

دید.
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تنزیب: پارچه نخی سفید و نازکی که برای بستن زخم

استفاده می شود.

تنظیف: پاک کردن، پاکیزه ساختن.
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ترکان به طرف تخت می آید و آرام لب می زند.

- حاجی پناهی؟

تایماز پچ می زند.

- بلوطک؟



ترکان نمی شنود و مجبور است تا خود را به تایماز
 برساند.

کنارش بر روی تخت می نشیند و برای اینکه صدایش را
خوب بشنود، گوشش را نزدیک لب های تایماز می برد.

 - چیزی گفتی حاجی؟

تایماز سعی می کند تا عطر بهارنارج تن دختر را ببلعد. این
دختر فرشته نجات است، درست است؟ جوابش کامال

واضح است و تایماز پچ می زند.

- بلوطک؟

ترکان آرام لب می زند.

- بله حاجی؟

»جانم« را برای خودش نگه می دارد..
تایماز از میان پلک های نیمه بازش لب می زند.

- ممنونم!

و بعد چشمانش بسته می شوند و به خواب عمیق و پر دردی
 فرو می رود.

حتی حال اینکه منتظر جواب ترکان بماند را هم نداشت.



ترکان بی طاقت به کاغذ و خودکاری که کنار شب خواب
قرار دارد چنگ می زند و با خط خوانایی می نویسد.

- امشب خیلی ها از نبودنت ترسیدن حاجی! منم جزوشون
 بودم!

 خوب شو زود، دنیا به یکی مثل تو خیلی نیاز داره...
 شاید منظورم از اون دنیایی که می گم...

» منم « آخرش را حذف می کند و در ادامه می نویسد.

- امیدوارم حالت زود خوب بشه، حاجی پناهِی با معرفت!

کاغذ و خودکار را زیر شب خواب می گذارد و از جا بلند
 می شود.

خودش هم حس می کند، دیدار بعدی ای وجود نداشته باشد،
 پس بهتر است تا کارش را اعتباری انجام دهد.

لبخند دلربای همیشگی اش را می زند و پر انرژی لب
می زند.

- حاال خیالم راحت شد حاجی... قربون خدا برم!



 بیشتر ماندن را جایز نمی بیند و از اتاق بیرون می زند.
بی آنکه اجازه بدهد کسی چیزی بگوید از خانه بیرون

می رود و رضوانه پشت سرش!

درد پایش به طرز غیرقابل باوری کمتر شده و می تواند
 راحت قدم بردارد.

شاید انرژی بود که از سمت حاجی پناهی برایش به ارمغان
آمد...

حاال از این ها گذشت مانده مرحله بعدی، ملکه ای که
خودش خوب می داند تا به حال به خونش حالل شده، و

ملکه منتظرش نشسته است...
خدا بخیر بگذراند...
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ملکه با ناتوانی بر روی نیمکت کنار پاسگاه می نشیند و
نورا به سرعت بطری آب را باز می کند و به لب هایش

نزدیک می کند.



- مامان یه ُق8ل8ُپ...

ملکه قلپی از آب می نوشد و محکم به زانو هایش دست
 می کشد.

ساعت شش صبح است و هیچ خبری از ترکان و رضوانه
نیست.

هوا رو به روشنایی می رود و ملکه حس می کند در دریای
بی خبری در حال غرق شدن است.

نورا بی طاقت کنارش می نشیند و در عین ناباوری اش سر
ملکه بر روی شانه اش قرار می گیرد.

خدا نورا را سالمتی بدهد که حتی یک بار هم جانش را به
لرزه نینداخته است.

نورا با تردید دستش باال می آید و بسیار آرام دور شانه ملکه
 حلقه می شود.

آرام لب می زند.

- انشاءاهلل که چیزی  نشده... ترکان و رضوانه از پس هر
چیزی بر میان!

ملکه اما دلش انگار در حال جوشیدن است و ُقل ُقل می کند.
 تا کی می خواد اینگونه دلش بلرزد؟

خدا چرا برایش لحظات آرام را به ارمغان نمی آورد؟!



بیست و شش سال است که هرشب قبل خواب تنش از افکار
 نمورش می لرزد و سپس به خواب نا آرامی می رود.

ترکان خودش را غرق شیطنت کرده تا دردش را فراموش
کند اما می داند دخترش هرچقدر هم بزرگ شود باز هم

 دخترک خردسال اوست.

 دلش نمی خواهد تا اتفاقی برای ترکانش بیفتد.
هیچ گاه فراموش نمی کند آن شب هایی که تا صبح باالسر

کودکش اشک می ریخت...
سر آخر حاجی آراَمش می کرد و دلش کمی آسوده می شد.

اما حاال حتی حاجی هم نیست و ملکه آرامش شب های
 ناآرامش را هم ندارد.

آن وقت ها حداقل شانه های محکم حاجی بود تا سر بر آنها
قراردهد و به او اتکا کند، اما حاال حتی آن شانه های

حمایت گر را هم ندارد.

نبود حاج ترخان زیادی به چشمش می آید...
اگر حاجی بود که این اتفاقات نمیفتاد.

 نورا با صدای آرامی لب می زند.

 - خسته شدین؟



سکوت ملکه را به پای رضایتش می گذارد و او هم خسته
 لب می زند.

 - منم خسته شدم!

 ملکه بی حوصله لب می زند.

- ای بابا دختر، چه کار کنم خسته شدی؟ نکه من آپلو تو
زندگیم هوا میشه و رو رواله، به خاطر همین خسته نشدم!

 آخ از زبان تند ملکه!
آخ که هیچگاه عقب نشینی نمی کند و همیشه خدا جوابی در

 آستین دارد.

نورا سکوتش می شکند. دیگر طاقت ندارد. باید بگوید تا این
 همه سر کوفت نشنود.

- من...

ملکه عصبانی  است و نمی داند چه طور آن را نشان دهد.

سرش را از شانه نورا بر می دارد و از جا می پرد. نفسش
را پر و خالی می کند و به طرف نورایی که روی صندلی

نشسته است لب می زند.



- تا کی می خوای بمونی؟

نفس نورا حبس می شود... ملکه چه می گوید؟
جوابش را در این ده سال مگر نگرفته است؟
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- متوجه نمی شم!

ملکه حرصی تر لب می گشاید.

- میگم چرا موندی تو این زندگی؟ چرا نمی ری پی
 زندگیت؟

چرا نمی ری دنبال طالق؟ تیامم نخواستت تو رو، دیگه چرا
دست نمی کشی؟

 غم جانگدازی به جان نورا نمی ریزد؟
اینکه این گونه حرف می زند زیادی درد ندارد برای

 عروسش؟
چرا زبانش همیشه خدا در حال انجام کار است و از پا

نمی نشیند؟

نورا لب می زند.



- من کجا برم؟ شما... شما چی دارین می گین؟

ملکه اشکش را در پشت قرنیه های چشمش مخفی می کند و
 محکم لب می زند.

- وقتی کاغذ طالق رو داده دم خونه چرا نمیری و تموم
 نمی کنی؟

نورا حس می کند همه چیز از سرش گذشته... دمل دق و
دلی اش دیگر ترکیده است و بوی تعفنش حتی حال خودش

را هم بهم می زند.

این بار از ناگفته هایی می گوید که بعید می داند کمر
مادرشوهرش را بیش تر از اینی که هست خم نکند.

- برای چی برم؟ حاال که ده سال از زندگیم رو گذاشتم برم؟
 کجا رو دارم برم اصال؟

ملکه می خواهد چیزی بگوید که نورای همیشه آرام به تندی
و بی مکث لب می جنباند و ملکه مبهوت می ماند...از

خروش نورا!

- هی میگین بچه، بچه! بچه بیارم که چی بشه؟ که تو
حاملگی قلبم بلرزه از اینکه نکنه سر ماه اجاره نتونیم بدیم؟



بچه بیارم که نکنه یه وقت مریض بشه و شوهری باالسر
 من نباشه تا ببرمش بیمارستان!

مامان جان بچه بیارم که فقط تو نبود باباش با هم دیگه
 دست و پا بزنیم؟

 یا بچه بیارم که تلخی این روز ها رو ببینه!
اصال بچه بیارم که داغ شنیدن صدای قلب جنین توی
شکمم، تغییر شکل فیزیولوژی تنم به دل تیام بمونه؟
یا بچه بیارم که شوهرم بیشتر شرمنده باشه از اینکه

باالسرمون نیست؟

ملکه زبانش را حرکت می دهد اما حرف های نورا چیزی
 جز حقیقت ندارند که بگویند.

 ملکه حاال فهمیده بود درگیری های نورا را!
می خواهد چیزی بگوید که نورا تیر آخرش را هم از چله

رها می دهد.

- من چه طور بچه بیارم وقتی هنوز یک روز از زندگی
مشترک من و تیام نگذشت؟ باید ببخشین اما من رو مجبور

کردین تا بگم! شب عروسی هیچ اتفاقی بین من و تیام
نیفتاد، اون هم به خاطر ترس و اضطراب و البته تغییرات

هورمونی ماهانه من بود!



ملکه ناباور نگاه قهوه ای اش را از پس عینک دور قاب
مشکی اش به نورا می دوزد و حس می کند یک سماور آب

جوش از روی شانه هایش سر ریز کردند و او در شرم
می سوزد.

حس می کند حاال تنها کسی که شرمنده است، خودش است و
 بس!

خنده دار است اما هر دو در بی خبری از ترکان و رضوانه
دست و پا می زنند و حاال نورا از ناگفته های ده ساله اش

می گوید.

- من بچه نیاوردم چون هیچ وقت هیچ اتفاقی بین من و تیام
نیفتاد...

خیلی سخته ده سال سرکوب بشی و فقط دهنت رو ببندی
چون قضاوت می شی!

من نتونسم زن باشم برای تیام شب اول ازدواج اما ملکه
خانم تیامم برای من همسر نشد...

جمله آخر را آنقدر آرام گفت که حتی فکر نمی کرد ملکه
 شنیده باشد.

دلش عجیب می خواهد که همانند ترکان برود و خودش را
آرام کند.

این بار به خواسته دلش احترام می گذارد و می رود.



بی آنکه توجهی به صدا زدن های ملکه داشته باشد.
باید برود تا خودش را خالی کند...

این بار درد دلش فقط در کنار مادر و پدری که در گور
خوابیده اند آرام می شود.
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ملکه خسته و بی رمق همچنان که دستش را به دیوار گرفته
است و کف دستانش با دیوار لمس می شود قدم بر می دارد و
دست دیگرش بر روی سرش قرار گرفته است و مغزش از

پردازش حرف های نورا در حال ترکیدن است و حس
می کند چراغ نفتی را درون مغزش روشن کرده اند و

می سوزد.

به در خانه می رسد. حاال نگرانی نورا هم اضافه شده
 است.

کجا رفت؟ خدا می داند...
بی تاب و توان کلید را از کیفش بیرون می کشد و درون

قفل در می اندازد.



با این صدا، نفس ترکان و رضوانه در جا قطع می شود و
هر دو می دانند چه طوفانی در راه است.

رضوانه هنوز هم جریان ماشین را نگفته و ترکان آنقدر
درگیر تفکیک رفتار ملکه است که سوالی نپرسیده است.

به ناگهان به قفسه سینه اش چنگ می زند و به زور نفس 
می گیرد.

استرسی که از آمدن ملکه به جانش ریخته باعث عود آسم
استرسی اش می شود.

رضوانه چشمانش گشاد می شود و به سرعت نزدیکش
می شود.

- تری؟ یا امام حسین باز آسمت عود کرد... وایسا... وایسا
االن میارم اسپریت رو...

ترکان سرفه های محکم و بی نفسی سر می دهد و به شدت
خم می شود تا بلکه نفسش بیرون بیاید. اما نه... انگار

نفسش هم لجبازی دارد...

ملکه بادیدن کفش های پاشنه بلند باز هم آتش در جانش
زبانه می کشد و می خواهد پوست از سر دو دختر بکند.

به تندی در خانه را می کوبد و کیفش را بر روی تختی که
کنار حیاط را مزین کرده است پرتاب می کند.



قدم هایش را تند بر می دارد و خود را به داخل خانه
 می کشاند.

با دیدن رضوانه ای که اسپری آسم در دستش قراردارد
آتشش خاکستر می شود.

ترکانش حالش خوب نیست؟

این بار قدم هایش نه از روی خشم بلکه از روی استرس و
نگرانی ست...

وارد می شود و چادرش به دسته در گیر می کند و از سرش
کشیده می شود.

جان از تنش می رود و می آید با دیدن صورت کبود ترکان
و رضوانه ای که سعی دارد تا اسپری را در دهان ترکان

بیفشاند.

بی طاقت و مادرانه نزدیک می شود و رضوانه حاال ترس
از دست دادن ترکان را دارد.

حتی برایش مهم نیست خاله ملکه پوستش را خواهد َکند.

ملکه نزدیک می شود و به تندی ترکان را صاف می کند.
صدایش بلند است و می ترسد.

- ترکان؟ ترکان مامان؟



ترکان اما ترس چشمانش را ُپر کرده...
سابقه نداشت که انقدر ملکه را بی خبر بگذارد و یک شبانه

روز هم خانه نیاید.

ملکه کمرش ماساژ می دهد و رضوانه بار دیگر اسپری را
 در دهان ترکان می فشارد.

ملکه بی تاب دخترش را به آغوش می کشد و ترکان حس
می کند جان دوباره می گیرد.

ملکه حس کرده بود...
پشیمانی دخترش را حس کرده بود...

اینکه اینطور سرفه می کند و صورتش به کبودی می زند،
نشان می دهد که ترکانش هم از او و هم از کاری که کرده

پشیمان است...
اما این دلیل نمی شود تا از تنبیه ش بگذرد...
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نگاهش هنوز هم آتش پرتاب می کند و به زور خودش را
نگه داشته تا درشت بار دخترش نکند.



رضوانه هم چسبیده به ترکان نشسته و یک چهارم فکر
ملکه هنوز هم درگیر حرف های نوراست.

این دختر پشت ظاهر آرامش هزاران حرف ناگفته و
خموش خوابیده و دلش انگار چرکین تر از هر وقت

دیگری شده...
آنقدر چرکین که بالخره دملش ترکید و بوی عفونتش حتی

ذهن ملکه را هم درگیر کرد.
یک قسمت دیگر هم درگیر حاجی و تیامش است و نمی داند

 چگونه می تواند دخترش را سر راه بیاورد.

حاال نصفی از ذهنش درگیر ترکان است و خدا می داند تا
کی درگیر خواهد بود.

دهانش را باز می کند تا چیزی بگوید که با صدای زنگ در
حرف در دهانش می ماسد.

رضوانه از جا بلند می شود و ترکان نگاه زیر چشمی اش را
به چشمان پر آتش ملکه می دوزد.

باز هم صدای زنگ در بلند می شود و پشت بندش صدای
کوبیده شدن دستی بر روی در به گوششان می رسد.

ترکان همانطور که دست بر روی سینه اش گذاشته است از
جا بلند می شود و رضوانه دمپایی های ال انگشتی ترکان را

 به پا می زند.



صدای پشت در، خون را در رگ های رضوانه روبه
انجماد می برد.
حاال چه کند؟

- باز کنید این در رو...

رضوانه ناباور و با تعلل پشت در می ایستد و هیچ حرکتی
نمی کند. حاال چه بگوید؟

ماشین به فنا رفته است و رضوانه شرمنده است.
باز هم ثقفی در را می کوبد و ترکان با همان نفس هایی که

کم و بیش بیرون می آیند و داخل می روند وارد حیاط
می شود و رفیقش را صدا می زند.

- رضوان؟

ملکه هم پشت سر ترکان می ایستد و رضوانه ای که
شرمسار و لب گزیده ترکان را تماشا می کند، زیر نظر

 می گیرد.

ثقفی اما هنوز هم پشت در در حال خودکشی ست تا در باز
شود و بتواند حقش را پس بگیرد.

حاال از آشوب های عبدی به قیامت ثقفی رسیده اند.



 ملکه بالخره زبان باز می کند.
الحق که زبانش کم از اسید ندارد.

- باز کن اون درو... االن می شکنه پول نداریم بدیم درست
کنن... فقط پول داریم تو و ترکان گند بزنین توش!

رضوانه محکم تر لبش را می گزد و ثقفی حاال آرام تر شده
وقتی که صدایشان را شنیده و خیالش راحت شده که ماشین

را باال نکشیده اند و داخل خانه اند.
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ترکان عاصی می شود و لب می زند.

- بازکن دیگه رضوان!

رضوانه اما هنوز هم غرق افکارش شده که چگونه به
رفیقش بگوید که ماشین را به فنا فرستاده و حاال هیچ

جوابی ندارند تا به ثقفی بدهند.

نداشتن هیچ عکس العملی از رضوانه باعث می شود تا
ترکان به طرف در بیاید و با یک حرکت رضوانه را به

کنار هدایت کند و خودش در را به ضرب باز کند.



هیچ خوشش نمی آید دم در خانه و جلوی خانواده اش دیگران
معرکه بگیرند و او هیچ نگوید.

اخم در هم می کند و ثقفی همانند گاوی که پارچه قرمز
 نشانش داده باشند، عصبی و پر تنش خیره ترکان می شود.

صدایش را پس کله اش می اندازد.

- احوال دریا خانم!؟

ترکان پوزخندی می زند و لب می گشاید. نفس تنگی اش
هنوز هم پابرجاست اما حاال وقتش نیست.

ملکه چادرش را چنگ می زند و بر روی سرش می اندازد.

- امرتون؟

این را ترکان می گوید و چشمان ثقفی بزرگ می شوند.

- امرم؟

ترکان سری تکان می دهد و دستش را از روی زنجیر در
بر می دارد و قدمی جلو می گذارد.

- اتفاقی افتاده؟



ثقفی از اینکه فکر کند ترکان دستش انداخته است، عصبی
تر می شود و صدایش کم از فریاد ندارد وقتی که می گوید.

- امر و درد، امر و مرض! ماشینمو وردار بیار دختره
چشم سفی8...

ترکان هم کم از ثقفی ندارد. پوزخندی می زند و دستش را
باال می آورد.

- ماشینتون سر کوچه س... این چه رفتار بدیه که شما
دارین؟ زشته به خدا!

ملکه کنار ترکان قرار می گیرد و حاال به جای عصبانیت
یک ترس جلوی چشمانش را گرفته است.

به آرامی لب می زند.

- سالم خانم ثقفی! اتفاقی افتاده؟

ثقفی برای اینکه احترام موی سفید ملکه را نگه دارد یک ال
اهلل الی اهلل لب می زند و روبه ملکه لب می زند.

- حاج خانم اومدم ماشینم و پس بگیرم. ولی هیچ اثری ازش
نمی بینم!



این بار نوبت ترکان است که چشمانش گشاد شود و نگاه
بلوطی اش را به ثقفی و نگاه درنده اش بسپارد.

149#پست_8
#سالح ترکان

رضوانه حس می کند این بار دیگر باید خودش دست به کار
شود. اما قبلش ترکان مبهوت می پرسد.

- یعنی چه که نیست ماشین؟

ثقفی پر غضب خیره ترکان می شود و لب می زند.

- منو نپیچون دختر... هیچ اثری از ماشین نیست!

ترکان گردن می کشد و نگاهش را به سمتی که همیشه
ماشین پارک می کند خیره می کند. انگار ثقفی راست

می گوید. هیچ اثری از ماشین نیست.



در گرگ و میش هوا که به خانه رسیده بودند انقدر درگیر
بود فکرش که حتی یادش رفت بپرسد از رضوانه که

ماشین کجاست؟

رضوانه بالخره جرئتش را یک جا جمع می زند و لب باز
می کند.

- خانم ثقفی، ماشین صافکاریه!

این بار به جای یک جفت چشم، سه جفت چشم خیره
رضوانه اند و ناباور منتظرند و رضوانه حرفی را که زده

است، نقض کند. اما زهی خیال باطل!

ترکان آرام نجوا می کند.

- صافکاری؟

رضوانه محکم سری تکان می دهد و توضیح می دهد.

- دیشب که داشتیم بر می گشتیم تصادف کردیم و با یه تپه،
نمیدونم کوه حاال هرچی برخورد کردیم و یک طرف

ماشین رفت به ایزد ازلی!



بعد دستش که باند پیچیده شده را باال می آورد و موهایی که
روی زخم کنار پیشانی اش رد انداخته را کنار می زند تا

صحت حرف هایش را به طور واضح نشان دهد.

- نگاه کنین!

 لب می زند. ترکان ناباور

- رضوان؟

رضوانه شرمنده سرش را پایین می اندازد و این بار ثقفی
دیگر خودش را کنترل نمی کند.

به طرف رضوانه هجوم می آورد که ترکان نمی تواند تاب
بیاورد و خودش را میان رضوانه و ثقفی می اندازد.

هر بار که فکر می کرد از این بدتر نمی شود، خدا یک چیز
بدتر نشانش می دهد.

ملکه بازوی ثقفی را به دست می گیرد و کالم آخر ترکان
باعث می شود چند رویداد رخ دهد.

ملکه خشمگین و رضوانه ناباور و ثقفی کمی راضی شود.

- ماشین رو خودم ازتون می خرم!



٭٭٭٭٭٭8
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رضوانه ناباور به بازوی ترکان چنگ می زند.
ملکه ثقفی را به عقب می راند و نگاه مملو از خشمش را به
چشمان ترکان می دوزد که ترکان به یکباره و برای ماست

مالی حرفی که زده بود لب باز می کند.

هٔ- منظورم اینه که، هزین صافکاریش هر چقدر باشه
پرداخت می کنم!

ملکه هنوز هم پر خشم و غضب نگاهش می کند و ترکان
خوب می داند اگر ثقفی برود، سرش از تنش جدا خواهد شد.

اما حداقل این بهتر از هر چیز دیگری است.

ثقفی می خواهد زبان باز کند اما با دیدن نگاه نگران و پر
خشم ملکه منصرف می شود و تنها لب می زند.



- به زودی بیا آژانس... حرف دارم!

ترکان سری تکان می دهد و ثقفی روبه ملکه می کند.

- حاج خانوم، حقت رو حالل کن... باعث مزاحمت شدم!

ملکه زبان به دهان می گیرد و ترکان محکم و بی انتها نفس
 می گیرد.

خدا خودش رحم کند.

ثقفی عقب گرد می کند و از خانه خارج می شود. حاال مانده
یک ترکان، یک رضوانه و یک ملکه پر خشم!

تن ملکه از این همه سر به هوایی ترکان به جوش افتاده و
 لرزشش قابل لمس است.

- برو داخل!

 ترکان مبهوت سردی کالم مادرش می ماند.
ملکه بار دیگر لب می زند.

- برو داخل ترکان!



ترکان عقب گرد می کند و رضوانه می خواهد چیزی بگوید
که ملکه انگشت اشاره اش را تهدیدوار تکان می دهد.

- خدا سر شاهده، قدم از قدم برداری رضوانه، من می دونم
با تو!

پای رضوانه قلم می شود و او پر حرص و غضب وارد
 خانه می شود.

در ورودی را می کوبد و ترکان در جا می پرد.
ملکه وارد می شود و به سرعت به طرف ترکان پا تیز 

می کند و از لباسش می گیرد و جلوی آیینه می کشاند.

حاال هردو روبه رو با آیینه ایستاده اند و رخ هر دو دیده
 می شود.

ملکه حرص می زند.

- من کی ام ترکان؟

ترکان متعجب لب می زند.

- چی  می گی  مامان؟



ملکه محکم تر لب می زند... خسته شده است از همه چیز!

 - جواب سوالمو بده! من کی م؟

ترکان مبهوت لب می زند.

- خب معلومه تاج سرم!

با این حرفش ملکه پوزخندی می زند و به ناگهان ترکان را
به سمت خودش برمی گرداند.

- من تاج سر توأم؟ چه تاج سری م که حتی به اندازه یه
ارزن برات مهم نیست من اینجا جون دادم تا با رضوانه

برگردی خونه!
چه تاج سری م که حتی احترامم رو نگه نمی داری و خیره

 سری می کنی!؟
ترکان دیگه از حد گذشتی، دیر اومدنت به خونه بس

 نیست...
رفتنت به اون مهمونی بس نیست...

امار دیر اومدن به خونه هات کم نیست که حاال برای من
 ماشین می خری؟



سینه اش محکم باال و پایین می شود و ترکان ناباور
می خواهد چیزی بگوید که ملکه فریاد مادرانه اش بلند

می شود.

- هیچی نگو، هیچی نگو که به خدا انقدر پر شدم از
 دستتون که دلم می خواد برم سر به بیابون بذارم!

می خوای ولت کنم و حتی یه کلمه جوابتو ندم؟ آره؟ اینو
می خوای مثل دخترایی که هرجایی ن و هرکاری دلشون
می خواد می کنن و تهش برچسب مجبور بودن می زنن به
کاراشون، ولت کنم؟ آره ترکان؟ اگه می خوای که به خدا

 ولت می کنم!

ترکان ناباور نزدیک می آید و ملکه ای که دست بر روی
قلبش گذاشته را نظاره می کند.

چشمان بلوطی رنگش بیش از حد گرد شده اند.
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- مامان؟ من، من باید...

ملکه نفس های عمیق می گیرد و به ناگهان به در اشاره
می زند.



- برو بیرون ترکان! من دیگه هیچ کاری باهات ندارم. نه
توضیح می خوام، نه سوال می پرسم، نه دیگه برام مهمه چه

 غلطی می کنی!

ترکان دیگر جایی ندارد تا ناباور نگاهش کند، اما ملکه
شمشیر را از رو بسته است و خوب می داند که ترکان را

چگونه ادب کند.
جان ترکان برای خانه و خانواده اش در می رود و بدترین

تنبیه برای او همین است.
 یک سردی موضعی و بی خیالی کوتاه مدت!

ترکان می خواهد چیزی بگوید که ملکه رو بر می گرداند و
سرد، تند و تیز لب می زند.

- برو بیرون...

ترکان ناباور لب می زند.

- مامان...

اما تنها سکوت سرد نصیب ش می شود.
 به آرامی از اتاق بیرون می رود و به اتاقش پناه می برد.



در اتاق را قفل می کند و بالشت معروفش را بر می دارد، بر
هٔروی طاقچ جلوی  پنجر اتاقش می نشیند و محکم در هٔ

آغوشش می فشارد.

از اینکه حال و هوای ملکه را ابری کرده و حاال باید
 پذیرای سردی ملکه باشد، حالش خراب است.

ملکه بدترین را برایش خواست، اما اگر جای ترکان بود که
اینگونه نمی کرد...

پایش تیر می کشد و مجبور می شود تا پاهایش را آویزان
کند. با یادآوری حاجی پناهی دیگر سد مقاومتش ترک بر

 می دارد و نفس عمیق می کشد.

تنها هفت  الی هشت ساعت است که خبر ندارد اما بسیار
 نگرانش شده است.

زخمش حاال حاال ها باید ضدعفونی شود. خدا کند که
 حواسش را جمع کند و مراقب خودش باشد.

تقه ای به پنجره اتاقش می خورد. به سمت پنجره بر می گردد
و با دیدن قیافه ناالن رضوانه دلش می خواهد سر از تنش

 جدا کند.

پنجره را باز می کند و یک ضربه کوتاه به کتف رضوانه
 می کوبد.



 - خدا مرگت نده... ُخب؟

رضوانه دستپاچه دستان ترکان را مهار  می کند و آرام لب
می زند.

 - خاله چرکی بود* آره؟

ترکان سر می تکاند و او لب می زند.

- تری یه مدت چراغ خاموش پیش  بریم... وگرنه دیگه
 خاله نمی ذاره آب از گلومون بره پایین!

ترکان سر تکاند می دهد و سوالش را می پرسد.

- االن ماشین کجاست؟ اصال چی شد که تصادف کردین؟

 رضوانه سری خم می کند و کنار پنجره می نشیند.

- المصب نمی دونی چه بلبشویی شد یه دفعه! اون ماشینه
که زدیم شیشه ش رو ترکوندیم، می دونی برای کی  بود؟

- نه!

رضوانه دست به سینه می شود و لب می زند.



- همون پسره که تیر خورده بود با اون یکی که اسمش
 رسوله، برای اونا بود.

البته فک کنم امانت بود، چون رسول می گفت که حاال
چی کار کنم ماشینم امانت بود.

ضربه مهلک دوم هم به جان ترکان می خورد. زیر لب پچ
می زند.

- چی؟!

رضوانه بار دیگر توضیح می دهد و ترکان محکم ضربه ای
بر پیشانی اش می کوبد.

 پاک خراب کرده اند.

دستان رضوانه را به دست می گیرد و لب می گشاید.

- رضوان، حاال چه غلطی کنیم؟ نصف پول شیشه اون
 ماشین می شه اندازه کل پول صافکاری ماشین ما!

رضوانه هم سری به موافقت تکان می دهد و ترکان دست
بر پیشانی اش می گذارد.

- پس منتفیه!



رضوان متعجب و در حالی که ابروهایش باال پریده اند لب
می گشاید.
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- چی منتفیه تری؟

 ترکان از جا بلند می شود و به طرف موبایلش می رود.
با دیدن خاموش بودن آن نگاهی به در اتاق و سپس به

رضوانه می کند و لب باز می کند.

- می خواستم برم دمه درشون بگم که بیاید خسارت ماشینو
بدین ولی حاال با این اوضاع اونا نیان دم خونمون باید

 کالهمونو بندازیم هوا!

رضوانه به یکباره به خنده میفتد و همچنان که چشمانش
گشاد شده، دست بر لبش می گذارد تا صدایش به داخل خانه



نرود، سپس با انگشت به ترکان و حال و اوضاعش اشاره
می زند.

هٔاز خند او ترکان هم به خنده میفتد و لب می زند.

- به چی  می خندی دیوونه؟

رضوانه همچنان که سعی دارد خنده اش را کنترل کند لب
می گشاید.

 - خدایی می خواستی این کار رو بکنی؟

ترکان سر تکان می دهد و در دل پوزخندی می زند. خسته
شده از بس که دویده و نرسیده است.

از وقتی که خواست تفریح داشته باشد دادوهوار ملکه از
دیوار های خانه صعود کردند و ترکان به شیطنت های

کوچک راضی شد.

با بزرگ شدن ترکان شیطنت هایش هم بزرگ شدند و حاال
برای بعضی از آنها تاوان هم می دهد.

تنبیه می شود و حال و هوای دلش بارانی می شود.
اگر ملکه می دانست ترکان چه در سر دارد که هیچ وقت

اینگونه صحبت نمی کرد.



انقدر راحت خودش را از ترکان سلب نمی کرد و حتی شاید
همراهش هم می شد. اما تنها چیزی که میان ملکه و ترکان

دیده می شود یک شکاف است که هر بار یا بزرگتر می شود
 و یا ترک می خورد.

این شیار قبل ترها توسط حاج ترخان ترمیم می شد اما حاال
 نه  تنها ترمیم نمی شوند بلکه بدتر هم می شود.

سال های درازی طول کشید تا ترکان با این حال و اوضاع
 ملکه کنار بیاید.

اما بالخره کنار آمد... چاره ای نداشت!

رضوانه سرش را داخل می آورد و به زور خودش را از
 پنجره رد می کند و وارد اتاق می شود.

 - چی شد تری؟

 ترکان هیچ نمی گوید و تنها نگاه خیره می کند.
 شاید باید به دنبال آینده حاال حاال ها بدود.

آنقدر که حتی یادش برود جواب رضوانه را چرا نتوانست
بدهد.

شاید چون، ذهنش پر از معادالت غیر قابل حل شده،
درست همانند توابع چند ضابطه ای دوران دبیرستان!



 به طرف مانتو و شالش می رود.
 رضوانه بازویش را چنگ می زند.

- ترکان؟ کجا داری می ری؟ دیوونه شدی؟ خاله سرتو
می ُبره به خدا این بار!

ترکان نگاه بلوطی اش را باال می کشد و همچنان که شالش
را می پوشد لب می زند.

- ملکه سلطان شمشیر خریده... فعال باید زخماشو تحمل
 کنیم!

بعد هم کیف دوشی اش را بر می دارد و از اتاق بیرون
می زند.

اولین مقصد آژانس است!

٭٭٭٭٭٭8
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با درد نفسی می کشد و چشمانش را باز می کند. تاری دید
بدی گریبان چشمانش را گرفته و نفس هایش هم سر

 ناسازگاری دارد.

- آب!

تنها کلمه ای که می توانست نشان بدهد که چقدر حالش
 خراب است.

رسول به سرعت از جا می پرد و نزدیک تخت می شود.

 - تایماز؟ داداش؟

 تایماز پر درد یک آخ بلند می گوید و گلویش هم خش میفتد.
رسول به سرعت از اتاق بیرون می جهد و یک لیوان آب

 ولرم پر می کند و وارد می شود.
تایماز لب می زند.

- رسول!

- جانم داداش... بیا آب آوردم!

کمی سرش را به کمک رسول بلند می کند و قلپی آب
 می نوشد.



 رسول لیوان را بر روی میز عسلی می گذارد.
عرق پیشانی برادرش را پاک می کند و محکم بوسه ای به

پیشانی اش می زند.

- مردم و زنده شدم! نمی گی رسول بی تایماز دیگه رسول
 نیست؟

تایماز نگران است و تنها یک لغت در ذهنش باال و پایین
 می پرد.

همان را به زبان می آورد.

- ترکان!

رسول پتو را کمی باالتر می کشد و لبخند برادرانه می زند.

- تا ساعت پنج صبح اینجا بود... وقتی بهوش اومدی،
بعدش رفت...

البته بگم، شمام نا پرهیزی کردی و دیشب ترکان بود که
می گفتی...

بلوطم جزوشون بود، شیطون چند تا چند تا؟

تایماز با شنیدن حرف های رسول حسی وصف ناپذیر در
رگ هایش موج می خورد و با جمله آخر رسول لب

می گشاید.



- هذیون می گفتم؟

رسول سری تکان می دهد که تایماز با درد می خواهد کمی
خودش را باال بکشد.

رسول به کمکش می شتابد و به آرامی بازوی مردانه اش را
 می چسبد و کمی باال می کشدش.

 - حالش خوب بود رفتنی؟

رسول سری تکان می دهد و سوال های بی جا نمی پرسد.
چون می داند اگر بپرسد و کنجکاوی کند یک سکوت

نصیبش می شود.
تایماز بخواهد بگوید، خودش به موقع لب می گشاید و

حواسش را جمع می کند.
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- رسول؟



رسول شقیقه برادرش را می بوسد. شاید که نه، قطعا
شرمنده است که رفیقش را اینطور تنها ول کرده و به دنبال

آن دختر افتاد تا او را به درمانگاه برساند.

با یاد فریاد دختر و حرصی که بعد از تصادف داشت لبخند
 محوی می زند.

- جانم داداش؟

 - کتم کجاس؟

رسول نگاهی به اطراف می کند و با دیدن کت خونی،
 چهره اش جمع می شود و از جا بلند می شود.

- از سم خاص تبدیل به کود خاص شده!

تایماز خنده اش می گیرد اما تا می خواهد مردانه بخندد، درد
بدی در شکمش می پیچد.

آخ دوباره اش بلند می شود که رسول به تندی با کت به
سمتش می آید.

- جان داداش... اذیت نکن خودتو، خداوکیلی نمی دونی چه
استرسی کشیدم تا بهوش بیای!



تایماز کت را از دست رسول می گیرد و به چشمان پر
خونش اشاره می زند.

- معلومه!

رسول هم نگاهش را به مرداب چشمان خمار شده از درد
تایماز می دهد و منتظر می شود تا ببیند به دنبال چه چیزی

 درون کت می گردد.

تایماز مدارک و کاغذ ها را که بعضی هایشان رنگ خون
کمی بر رویشان رد انداخته را بیرون می کشد و چشمان

 رسول ستاره باران می شود.

برگه ها را چنگ می زند و شروع به خواندن می کند. با
خواندن هر خط از آن یک میلی متر از لب هایش کش می آید
و سر آخر بلند می خندد و بی آنکه حواسش به زخم تایماز

باشد، محکم بغلش می کند و چند ضربه محکم به کمرش
می کوبد.

- ایول داداش... محشری خداوکیلی!

تایماز پر درد دندان هایش را بر هم می سابد و رسول به
ناگهان از او فاصله می گیرد.



- شرمنده داداش، هیجان زده شدم! خاک پاتم به موال.

تایماز سری تکان می دهد و با دیدن خون کمی که از کنار
بخیه هایش راه افتاده لب می زند.

- تو روحت!

رسول می خندد و به سرعت از جا بلند می شود.

- االن میارم عوض کنم پانسمانت و

تایماز سری تکان می دهد و خیره به راهی که رسول
 می رود می ماند.

کمی سر می چرخاند و روی میز عسلی ای که شبخواب بر
روی آن قراردارد نگاهش می ایستد.
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با دیدن تکه کاغذ، کمی خودش را کش می دهد.

- آی، لعنتی!

درد فجیع دارد اما بالخره کاغذ را به دست می گیرد.



چشمانش بر روی خط خوانا و زیبای روی کاغذ بدو بدو
می کنند و حسی خوش در تنش می پیچد.

آرام و مردانه زمزمه می کند.

 امشب خیلی ها از نبودنت ترسیدن حاجی! منم جزوشون -
 بودم!

خوب شو زود، دنیا به یکی مثل تو خیلی نیاز داره. شاید
منظورم از اون دنیایی که می گم...

امیدوارم حالت زود خوب بشه، حاجی پناهِی با معرفت! 

این دختر حتی پشت یک کاغذ هم آرامش و تبسم با خود
همراه دارد. شاید جرئت تایماز بیشتر شده که برگه را بر

روی پیشانی اش می گذارد و به طرز غیر قابل باوری
پیشانی اش نبض می کوبد.

دنیا به او نیاز دارد؟ قطعا دختر دیوانه شده است که چنین
 حرفی می زند.

 دنیا به دختر چشم بلوطی و جسور بودن هایش نیاز دارد.
وگرنه تایماز که هیچ چیزی ندارد تا دنیا به آن نیاز داشته

باشد...



شاید اگر این یک رقم را ترکان می فهمید و می خواست
جوابی بدهد می گفت: »دنیا به یک جفت چشمان پر آرامش،

عجیب نیاز دارد!«

اما ترکان نیست و شاید سهم گفتن این جمله، حاال حاال ها
نصیبش نشود...

شاید هم برای تایماز آن سه نقطه ای که بعد از جمله
  بعد ها پر شود. »منظورم از دنیا ...«

اما امان از وقتی که آن دنیا با کس دیگری پر شود...

رسول وارد می شود و کنارش جا می گیرد. تنزیب را از
روی زخم بر می دارد و با دیدن بخیه های عمیق لب

 می گشاید.

- اوف!

تایماز هم اخمانش در هم می شود و انگشتی که در مچش
 پیچیده را به میان دندان می کشد تا کار رسول تمام شود.

دلش یک دوش می خواهد اما تا یک هفته آب نباید به محل
 زخمش بخورد.



رسول سعی می کند زود کار پانسمان را تمام کند و از شب
قبل برای برادرش تعریف کند.

برای پسر خاله ای که از برادر برایش نزدیک تر است...
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رسول از جا بر می خیزد که تایماز به ناگهان دستش را
می گیرد و متوقفش می کند.

- رسول!

رسول نگاهش می کند که تایماز منتظر توضیح است. باید
 بداند چه شد که خبری از رسول نبود.

- یه توضیح بدهکاری... درسته؟

رسول سری تکان می دهد و بی خیال شستن دست هایش
 می شود.

کنارش جا می گیرد و سیر تا پیاز ماجرا را تعریف می کند.

تایماز در تمام مدت سکوت اختیار می کند تا تمام شود.
رسول جمله آخرش را هم می گوید که تایماز اشاره ای به

سرش می زند.



- باند سرت رو چرا در آوردی؟

رسول شانه ای باال می اندازد و لبش را می گزد.

- نخواستم وقتی بیدار می شی تو اون وضعیت ببینیم!

تایماز همچنان در سکوت نگاهش می کند که رسول هم بی
 حرف تنهایش می گذارد.

مجید واقعا رفیق است که به جای داد و قال، سالمتی شان را
از خدا خواسته و بعد به خانه اش رفته بوده.

البته شانس آوردند به جز یک پنجره دیگر آسیبی به ماشین
 نرسیده است.

از قرار معلوم، شب پیش مجید به چند تا از دوستانش گفته
و ماشین را به تهران برگرداندند. حاال هم به خانه برگشته

و فرامرز هم داروهایش را برایش کنار گذاشته است.

نفسی می گیرد و مدارک دا به دست می گیرد. سر فرصت
 باید آنها را بخواند.

حاال مهم ترین قسمت رسیده است و باید محتاطانه رفتار
کند.



از همان وقتی که یادش می آید حواسش رفت پی  انتقامی که
شاید خیلی سال پیش باید می گرفت...

چیز کمی نیست! سی سال از زندگی اش به تاراج رفته
است. کودکی هایش ذره ذره تبدیل به یک قطره شد و در

 دریای بزرگ زندگی گم شد.

از کودکی هایش فقط صدای فریاد یادش می آید. فریادی که
هنوز هم بانگ می کوبد و تایماز تنها کاری که می تواند

بکند صبر است...
صبری که از جبر آمده و پیشانی زندگی اش را آنقدر بوسیده

است که حاال دیگر بی طاقتش کرده  است...
هٔسجد شکر لحظه های بد زندگی اش انگار خیلی طوالنی

شده است و رد مهر حسرت ها را بر دل و جانش گذاشته
است.

 بی بی اش همیشه می گوید که باید بجنگد، اما برای چه؟
جواب این سوال را ده سال پیش فهمید. وقتی که بیست و

دو سال بیشتر نداشت و به طرز غیر قابل باوری خواست
ٔهتا بفهمد چه بر سر شکست زندگی اش آمده است.

حاال اینجاست تا سر شکسته را مداوا کند و افسار بی در و
پیکر زندگی اش را در دست بگیرد.

او حاال حاال ها با ماجد کار دارد.



٭٭٭٭٭٭8
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وارد آژانس می شود و صدایش را کمی بلند می کند تا ثقفی
را صدا بزند که در جا خفه می شود.

هٔثقفی از قسمت استراحت گاه بیرون می آید و با دیدن دوبار
 ترکان خون خونش را می مکد.

پشت میز  قرار می گیرد و چند کاغذ را از کشوی میزش
بیرون می کشد.

خودکار را از داخل لیوان ببرون می کشد و به همراه کاغذ
روی میز می کوبد.

نگاه ترکان از کاغذ به سمت باال کشیده می شود و منتظر
است تا بداند این حرکت ثقفی برای چیست؟!

ثقفی به برگه اشاره می زند و لب می گشاید.

- امضاش کن... اخراجی!



به آنی نمی کشد که چشمان ترکان گشاد می شود. ثقفی چه
 برای خود می برد و می دوزد؟

 اخراج یعنی چه؟
تنبیه ملکه بس نبود که حاال ثقفی هم بر جانش تازیانه

 می کوبد.
می خواهد چیزی به زبان بیاورد و به قولی زبان چربش را

به راه بیندازد که ثقفی پیش دستی می کند.

- اخراجی دریادل! من دیگه نمی تونم با تو همکاری کنم...
امضا کن و برو... هیچ وقتم پشت سرتو نگاه نکن! خب؟

ترکان حس می  کند اگر چیزی بگوید غرورش خرد می شود
 و سخت می تواند تکه پاره هایش را جمع کند.

اما چشمان اشکی نورا، دل نگران ملکه و سر ماه و اجاره
خانه باعث می شود چیزی در گلویش سنگ شود و نه باال

برود و نه پایین...
زور آخرش را هم می زند.

- اما من تا آخر امسال قرارداد دارم!



ثقفی عاصی و عصبی خود را بر روی صندلی پرت می کند
و به حرف می آید.

- نمی خوامت دیگه! جمع کن برو!

ترکان این بار دیگر تاب نمی آورد و باز هم همان روی
زیادش خودنمایی می کند و خودکار را از روی کاغذ به

چنگ تقریبا لرزانش می گیرد.

به سرعت فسخ قرارداد را شروع به امضا می کند.

- مرسی از این همه رفتار خوب...

صفحه دوم را باز می کند و بدون اینکه بخواند امضا
می کند.

- مرسی که انقدر رئیس خوبی بودین! مرسی که هزاران
 بار منو شرمنده خانوادم کردین!

صفحه آخر را امضا می کند و خودکار و کاغذ را محکم به
طرف ثقفی پرت می کند و کالم آخرش را هم با چشمان

 جدی لب می زند.



- حقوق آخر این ماه هم طلب صافکاری ماشینت!
بعد هم کاغذی از جیبش بیرون می کشد و بر روی میز رها

می کند. اشاره ای می زند و لب باز می کند.

- اینم آدرسش! عزت زیاد!

جول و پالسش را جمع می کند و به این می اندیشد که یک
روز است که حتی لبخندش هم برای خودش به شهربازی
رفته و به طرز خیره سری ای خودش را گم و گور کرده

است.

سر فرصت موهای لبخندش را دسته می کند و بر روی لب
 هایش می بافد.

فعال اما مشغله دیگری دارد... اصال چرا سر فرصت؟؟؟
از همین حاال لبخند را به بند لب هایش می کشد و حبسشان

 می کند.

 برای مقاومت در برابر سختی ها باید محکم باشد.
 این هم از چالش فردا و شاید چند روز بعدش!

دستی به پیشانی ای که در زیر نور آفتاب عرق کرده است
 می کشد و سر کوچه شان می ایستد.

نورا را می بیند که بی حال و درحالی که کیفش بر روی
 زمین کشیده می شود به او نزدیک می شود.



اما سرش پایین است و خواهرشوهرش را نمی بیند.
خواهرشوهری که دلش را روانه شیطنت کرده تا بلکم کمی 

 ذهنش آرام شود.

ترکان به طرفش پا تیز می کند و به سرعت بازوی نورا را
به چنگ می گیرد.
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 - نورا؟ چت شده دختر؟

 نگاه ناالن نورا باال می آید و به ناگهان می بارد.
هٔترکان ناباور دستانش باال می آید و دور شان نورا می پیچد.

مبهوت لب می زند.

- نورا؟ گریه چرا؟

اما تنها هق هق آرام و ریز نصیبش می شود. نگران کمی
نورا را فاصله می دهد و با دیدن گونه های سرخش متوجه

 تبش می شود.
خدا بخیر کند. انگار نورا در زل گرما سرما خورده

است...



بسیار بد مریض است و خدا بخیر کند. حتما فشار زیادی
 بر او وارد شده است که اینگونه شده است.

به سرعت دست بر گونه نورا می گذارد. داغ است.

- نورا؟ چرا داغی؟ جواب بده عزیزم!

 آنقدر فشار اما تنها جواب نگاه بی حال و بی رمق نوراست.
آمده است که ُاجاق عشقش، گرمایش را به گونه های

الغرش داده و تب سوزان بی خبری از تیامش در چشمانش
 رخ  نمایان می کند.

چقدر سخت است که انقدر فاصله گرفته است و انگار
فرسنگ ها با آن چیزی که فکر می کرد از زندگی فاصله

گرفته است.

فاصله ای به درازای ده سال واندی!
فاصله هایی که گاهی از جبر و گاهی از غم می آیند. تالش
های بسیار زیادی که برای تعادل زندگی می کنی را همانند

معلم کالس اول که غلط های  دیکته ات را برایت با یک
خودکار قرمز خط می کشد، خردت می کند.

ترکان دیگر طاقت نمی آورد و به سرعت نورا را به سمت
خانه روانه می کند. خودش هم به دنبالش...



در خانه را باز می کند و کیف نورا را کنار در ول می دهد
 و نفس عمیقی می کشد.

به تندی ملکه را صدا می زند.

 - مامان؟ ملکه سلطان؟

ملکه رغبت ندارد تا روی ترکان را ببیند، اما با صدای
 رضوانه سرش را کمی می کشد تا ببیند چه خبر شده.
با دیدن نورایی که رنگ رخش زرد شده است و حال

درست و حسابی ای ندارد، محکم بر گونه اش می کوبد و از
جا بر  می خیزد.

 - چش شده؟

تنها کلمه ای که شاید پرسش درون خود جای داده  است و
 نگرانی دارد.

محکم نفس می گیرد و نزدیک می آید. رضوانه هم طرف
دیگرش را می گیرد.

- چی شده دختر؟



نورا بی حال هذیان می گوید.

- من براش زن نشدم تا برام مرد بشه... من نخواست...
نخواستم!

ترکان و رضوانه نگاهی کوتاه به یکدیگر می اندازند و
ملکه کمی چشمانش را گشاد می کند.

 - چی میگی دختر؟

ترکان قدم بر می دارد.

- فعال ببریمش داخل... تب داره!

وارد می شوند و نورا را به داخل اتاقش می برند. ملکه به
 طرف آشپزخانه می رود تا سوپی بپزد.

در راه از هیچ لعن و نفرینی به خودش هم کم نمی گذارد.
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هرچه باشد او مقصر است. نیش حرف هایش آنقدر زهر
 داشته که به تب مبتال کرده است.



پیاز را خرد می کند و نگران نگاهی به ساعت می کند.
 حاجی منتظر نماند؟

 ترکان وارد آشپز خانه می شود.

کنارش می ایستد و لب می زند.

- با من قهری مامان؟ حاللت باشه! حقم داری! اما خدا
شاهده که این حالل نیست نیش زبونت رو نیشتر می کنی و

 تو وجود آدمای اطرافت فرو می کنی!
مامان من می گم زبونت تنده برای من، اشکال نداره! ولی

تروخدا انقدر عذاب نده این دختر رو! نورا دلش می خواست
 تیام بیفته زندان؟ بابا بیفته زندان؟

چرا یکه به قاضی می ری؟ مامان خدا شاهده این بار دیگه نه
...

ملکه سرش را بلند می کند و چشمانش را تیز به ترکان
می دوزد.

 - این بار چی مثال؟

ترکان جدی و بی انعطاف لب می زند.



- این بار حرف و حدیث از خونه و خونواده می رسه به
گوش کسی که نباید.

این تهدید نیست مامان! این یه راه حله برای اینکه بفهمم
 چرا انقدر تلخی می کنی!

ملکه زبان به دهان می گیرد تا لب نگشاید. لب نگشاید و
چیزی نگوید که شخصیت بیست و شش ساله ترکان را از

بین نبرد.
که هویتش را زیر سوال نبرد. نباید حساسش کند.

ترکان نگاه  بلوطی رنگش را بر می دارد و با خود به اتاق
نورا می کشاند.

 نورا در تب می سوزد و ملکه از او بدتر!

تا صبح تنها کسانی که باالسر نور حاجی و سوگلی تیام
بیدار می مانند، ترکان و رضوانه اند.

که وسط ها رضوانه خوابش می برد و ترکان تا صبح حتی
یک دقیقه هم پلک نمی بندد و مداوای نورا را انجام

 می دهد.

هٔشام درست و حسابی هم نخورد و به نشان اعتراض سر
 سفره هم نرفت.



تنها حاضران سر سفره رضوانه و ملکه بودند.

ترکان حس می کند دیگر توان ندارد. توانی که شاید کسی
باید به او هدیه دهد.

٭٭٭٭٭٭8
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- نورا؟ نورا جان بلند شو.

چشمانش را کمی باز می کند. حس می کند تلی آتش بر روی
 چشمانش گذاشته اند و پلک هایش در مرز سوختن است.

لب هایش از شدت تب خشک شده و حال دلش هم کم از آن
 ندارد.

لبخند ترکان برایش عزت دارد. این نشان می دهد ملکه
چیزی به ترکان نگفته و نورا را بیش از این شرمنده نکرده

 است.

- بلند شو یکمی غذا بخور جون بگیری!



به آرامی و چشمانی که انگار نمک درون آنها ریخته اند
 سر از روی بالشت بر می دارد و نفس می گیرد.

سینی کوچکی که حاوی سوپ و مقداری نان است بر روی
پاهایش قرارداده می شود.

نگاهی دوباره به ترکان می اندازد که شانه اش را نوازش
می کند.

- بخور نورا... امروز باید یه جایی بریم!

نورا منتظر است تا جواب اینکه »کجا قراره بریم؟« را
بگیرد که تنها سکوت نصیبش می شود.

ضعف شدیدی در جانش ریخته و حتی توان بلند کردن
 قاشق را هم ندارد.

ترکان متوجه می شود و نزدیکش می نشیند.

- نورا سعی کن قوت بگیری! امروز باید بریم!

سری تکان می دهد و به قاشقی که سمتش گرفته شده نگاه
می کند. به ناگهان نمی داند از کجا بغضی به ساحل گلویش

 حمله می کند و سونامی را از چشمانش به ارمغان می آورد.

ترکان نفسی می گیرد. هرچه هست دل نورا از چیزی
 رنجیده و این گونه حالش را خراب کرده است.



ٔهکاس سوپ و سینی را کنار می گذارد و به تندی نورا را به
آغوش می کشد. دستی بر روی موهایش نوازش می کند و

لب می گشاید.

- چی شدی نورا؟ چه اتفاقی افتاد؟ دیروز حالت اصال خوب
 نبود!

نورا به آرامی فاصله می گیرد و به ترکان نگاه می دوزد و
به آرامی لب می زند.

 - تیام چرا نمی خواد منو ببینه؟

سکوت گاهی جواب های بسیاری در خود جای می دهد.
جواب هایی که شاید اگر به زبان آورده شوند حتی زمان هم

نمی تواند زخم آن را بر طرف کند و اصل حرف شاید همان
سکوت باشد! سکوتی که برای همه انسان ها سخت ترین

است! در عین اینکه جوابی داری تا بدهی، چیزی نمیابی تا
به زبان بیاوری و این اوج درد برای هر کسی است که
سکوت کند و زبان به دهان بگیرد. اینکه آغاز و پایان

افعال را بر هم بزنی و یک ریشه از آن بیرون بکشی و بعد
با بی رحمی تمام آن را به زمان های مختلف صرف کنی و
نام جبر زمانه را بر آن بگذاری، بسیار راحت است؛ اما در
آخر در مقابل چشمانت یک قلب می ماند که تکه پاره شده و
حتی نخ عشق هم نمی تواند آن را به همراهی سوزن اشتیاق
بر هم بدوزد. یک شکاف بزرگ برایت دست تکان می دهد



و باد موهای حسرت ها8 را برایت در ساحل روزگار تکان
می دهد. بادی که عشق را درون دستان بی پایانش گرفته و
به هرجا که می خواهد می برد. حواسش هم نیست که شاید

گاهی عشق مسموم باشد.

که شاید عشق از حوالی روزهایمان خیلی وقت است به
تبانی اوهام پیوسته و در زرگر راهش هنوز هم آالم در

پندار است.
درست همانند اشِک حاذِق چشماِن معشوعی که در پس هر

نامه ای به یار برایش دلبری هدیه می برد.

نورا هنوز هم منتظر است. منتظر جوابی که خیلی وقت
ٔهاست باید می شنوید اما هنوز هم چیزی در چنت ترکان

 وجود ندارد تا به زبان بیاورد.

سکوت بهترین ترجیح است.

به ضرب و زور ترکان کمی سوپ را می خورد و دلش
یک دوش کوتاه می خواهد.

هنوز هم تب دارد و تنش مور مور می شود. نمک هم هنوز
در چشمانش آتش بر پا می کند و می سوزاند.
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از جا بلند می شود و ضعفش هنوز هم پا برجاست. ترکان
کمکش می کند و به حمام که در آشپزخانه قراردارد

 روانه اش می کند.

ملکه هم تنها نگاهش را به آن دو دوخته و هیچ بر زبان
نیاورد. چیزی هم ندارد تا به زبان بیاورد. از زبان تلخ او
چیزی جز نیش و کنایه بر نمی آید. شاید باید خیلی بر روی

خودش کار کند تا بتواند شخصیت و رفتارش را تغییر
بدهد.

ترکان بی حرف وارد اتاق نورا می شود و حوله و لباس های
مناسبی هم برایش کنار در حمام می گذارد.

به طرف یخچال می رود تا لیوان آبی را بنوشد که رضوانه
کنار یخچال قرار می گیرد و تکیه اش را به آن می دهد.

 - ترکان؟

ترکان بطری را خم می کند تا آب درون لیوان سر ریز
شود.

 - بله؟

حرف رضوانه یک جور حسی بد، با خود همراه دارد که
باعث می شود ترکان بی حسی مطلق پیدا کند و هم لیوان و

هم بطری از دستش بیفتد.



- بر می گردم شیراز!

 نگاه ناباور و جدی ترکان به رضوانه دوخته شده است.
حتی آبی که پاهایشان را خیس کرده هم باعث نمی شود

 هیچ کدام از موضع خود پایین بیایند.

 - کجا می خوای برگردی؟

این را ترکان استفهامی می پرسد و رضوانه دقیق جوابش را
 می دهد.

 - می خوام برم شیراز دنبال یه سری چیزا!

ترکان پوزخندی می زند و پر تمسخر لب می زند.

- چرت نگو لطفا! تو این اوضاع اصال وقت این خزعبالت
 نیست، خب؟

رضوانه اما بسیار جدی است و کوتاه نخواهد آمد. برای
برمال کردن یکسری چیز ها باید به شیراز برگردد و آنها

 را بیابد.

- جدی بودم! فقط برای دو هفته می رم. قول می دم بهت!



ترکان سکوت می کند. هیچ نمی گوید. اصال اگر بگوید هم
 تأثیری ندارد. رضوانه ورژن آپدیت نشده خودش است.

لبخندی جاندار می زند و سری تکان می دهد. آرام لب
می زند.

- می خوای منم باهات بیام؟

رضوانه در یخچال سفید رنگی که بر روی آن عکس
ترکان، حاجی، تیام، نورا و ملکه و البته رضوانه چسبیده

 شده را می بندد و قبلش یک شلیل هم به دست می گیرد.

- بخوای بیای هم خاله عمرا بذاره، منم می تونم برم چون
 هویت من بر می گرده به شیراز... ممنونم ازت ترکان!

ترکان خم می شود و بطری و لیوانی که شانس آورد
 نشکست را بر می دارد.

بی تعلل لب می زند.

 - خدا به همراهت!

رضوانه هم بوسه ای به گونه اش می زند و از آشپزخانه
 بیرون می رود.

ترکان به سمت حمام می رود و تقه ای به در می زند.



- نورا؟ خوبی؟

صدای نورا در ُشرُشر آب می پیچد.

 - خوبم، االن میام!

باشه ای می گوید و از آشپزخانه بیرون می زند. صحنه تیر
خوردن حاجی پناهی بامعرفت در مقابل چشمانش نقش

می بندد و خونی که از روی کت و شنل هنوز هم جاری بود
باز هم حالش را خراب می کند.
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هرچه زودتر باید بتواند خبری از حالش بگیرد. از
مهلکه ای سخت نجاتش داده بود و اگر حاجی پناهی نبود

شاید ترکان هنوز هم در آتش حرص و عصبانیت
می سوخت و چشم درچشم دختر ماجد می دوخت و خدا

می داند بعدش چه می شد...

با تکان خوردن دستی در جلوی چشمانش به خود می آید و
نگاهش را باال می کشد.



رضوانه حاضر و آماده درحالی که کیف و لباس های
کثیفی که از دوشب پیش در کاور قرار گرفته را در دست

 دارد و قصد رفتن هم دارد.

- داری می ری؟

سری تکان می دهد.

- آره برم یه سری هم به خونه بزنم. بعدشم شاید برم پیش
 ریحانه!

ترکان سری تکان می دهد و با لبخند دلنشینش دستی بر
بازویش نوازش می کند.

 - باشه، شاید منم اومدم پیشت...

رضوانه بوسه ای دیگر به گونه اش می زند و با گفتن » خاله
 ملک خداحافظ « از خانه خارج می شود.

نورا لباس پوشیده و در حالی که حوله را دور موهایش
بسته وارد راهرو می شود.

رنگ زردش ترکان را بیشتر مصمم می کند تا تصمیمش را
اجرایی کند. سری برایش تکان می دهد و خودش راهی اتاق

 می شود.



 - نورا حاضر باش باید تا یه جایی بریم.

نورا باشه بی حالی می گوید و ملکه کنجکاو می شود تا بداند
این دو کجا می خواهند بروند اما چون سردی را در پیش

گرفته و به قولی رابطه عروس و مادرشوهری هم شکرآب
است، ترجیح می دهد سکوت کند و چیزی نگوید.

چندی بعد ترکان دو پارچه سیاه درون کیفش پرت می کند و
به همراه نورایی که حال خوبی ندارد به طرف خیابان

 روانه می شوند.
پر شالش را بر روی شانه راستش پرت می کند و دست

 نورا را می چسبد.

نیم ساعت بعد در مقابل در سفید رنگی ماشین می ایستد و
 هردو پیاده می شوند.

نورا ناباور به ترکان نگاه می کند و لب می گشاید.

 - اینجا... اینجا چرا؟

ترکان لبخندی می زند و همچنان که دستش را می کشد تا به
 سمت نگهبانی بروند لب می گشاید.

- بالخره یکبارم شده باید بفهمیم چه خبره که تیام نمی خواد
ببینتت!
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نورا ناباور لب می گشاید.

- چادر...

ترکان می ایستد و از درون کیفش یک چادر را به دست
 نورا می دهد و دیگری را خودش سر می کند.

- کارت ملی!

نورا کیفش را باز می کند و به تندی کارت ملی را به دستش
می دهد. هیجان دارد و دلش محکم و بی وقفه می کوبد.

 دل دل می کند تا به جایی نزدیک تیام نفس بگیرد.
کاش ترکان به او می گفت تا کمی به خودش برسد. اما

 ترکان هدف دیگری دارد.

تیام باید بداند که در آتش نبودنش نورا چگونه می سوزد.
درست است که تیام هم در بهشت زندگی نمی کند اما معتقد

 است بعضی اولتیماتوم ها نیاز است.
چند دقیقه ای بیشتر طول نمی کشد که هردو در کنار یکدیگر

 نشسته اند و منتظرند یکی از مردهای زندگی شان بیاید.



ترکان لبخندی بر صورت نورا می زند و دستی که مشت
 کرده را محکم می فشارد. اما قلب نورا را چه کند؟

با صدای حاج ترخان ترکان از جا بلند می شود و به دنبالش
نورا!

زندانیان با خانواده هایشان دور یک میز نشسته اند و تقریبا
 صدای همهمه ایجاد شده است.

ترکان به طرف قهرمان زندگی اش می چرخد و حاجی به
 آرامی دخترکش را به آغوش می کشد.

بوی تن دخترش را به مشام می کشد اما چشمش به تن
ظریف و هیبت سیاه پوش دیگری ست که به آرامی به

 طرفش می چرخد.
میان حاجی و ترکان فاصله میفتد و ترخان با دیدن نورا

ناباور لب می زند.

- نور چشمم!

ترکان لبخندش را حفظ می کند و گونه  حاجی را می  بوسد.

 - حاجی برات نورت رو آوردم!

نورا هم ناباور به چروک های بر روی پیشانی پدرشوهرش
که کم از پدر برایش ندارد خیره می شود و حس می کند

چقدر کوتاهی کرده و نیامده...



نیامده که نه در اصل تیام قدغن کرده است... همان ده سال
 پیش!

به ثانیه نمی کشد که حاجی، نورا را در آغوشش حبس
می کند و بوسه ای پر محبت بر سرش می زند. عروسش
تک دختر دوست دوران جنگش است و بهتر از هرکسی

 برایش بلد است پدری کند.

 - نورا بابا؟

نورا هق  ریزی می زند و از حاجی فاصله می گیرد. خم
 می شود و دست حاجی را می بوسد.

 - خوبین عمو؟

ترخان اشک بی رنگی که بسیار آرام از کنار چشمش روان
شده و در ریش هایش گم می شود را پاک می کند.

 - خوبم بابا، خوبم! تو چه طوری بی وفا؟

نورا شرمسار سر به زیر می اندازد که ترکان برای اینکه
جو عوض شود خواهر شوهر بازی در می آورد.



- باشه حاجی، از ما بهترون دیدی دیگه مارو یادت رفت!
انگار پسته های مالقات قبلی قشنگ باعث شده منو

فراموش کنی...

حرف هایش لبخندی بر لب نورا و حاجی می نشاند. حاجی
 و نورا در کنار هم و ترکان در مقابلشان می نشیند.

حاجی صورت نورا را از بر می کند.

 - چرا رنگت پریده؟ حالت خوب نیست؟

نورا به تندی دستی بر صورتش می کشد.

- نه عمو چیزی نیست... دیشب یکمی بی حال بودم، دست
ترکان درد نکنه باالسرم بود تا حالم خوب بشه! االن که

 شما رو دیدم خیلی بهترم!

حاجی سری تکان می دهد و دست نورا را به آرامی ول
می کند و دست ترکان که بر روی میز قراردارد به دست

می گیرد.
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 - ترکان بابا، ملکم چه طوره؟ حواست بهش هست؟

ترکان لبخند ژکوندی می زند و دست پدر را به نوازش
می گیرد و خیره اش می شود.

- بابا، مامان رو می شناسی که... سر یه قضیه ای بحثمون
شد، االن خونه حکومت نظامیه!

 حاج ترخان می خندد و سری می تکاند.

- از دست تو دخترم... هواشو داشته باشیا بابا... کار و
بارت خوبه بابا؟ زیاد به خودت فشار نیار عمرم!

ترکان سری تکان می دهد و لب به دهان می گیرد تا از
اخراج شدنش چیزی به زبان نیاورد.

نورا غرق حاجی شده و شرمنده است. کاش زودتر آمده
بود. اما هنوز هم حس می کند روحیه اش نمی تواند چنین

فضای سخت و سرد را تاب بیاورد.
حاال قسمت مالقاتیان که کمی گرمای احساس در آن پیچیده

 قابل تحمل تر است اما درون زندان چه؟



شاید سرما هم با زمستان سلول ها و بند پا گذاشته است و
افراد خشن را در بر گرفته است. خداراشکر که هنوز

حاجی عطوفت دارد و رئوف است.

حاجی حرف می زند و هم دست نورا و هم دست ترکان را
نوازش می کند. نصیحت می کند و نیمی از وقت مالقات

 باقی مانده که حاجی اجبارًا باید برود تا تیام بیاید.
هردو دختر را می بوسد و ازشان قول می گیرد کج خلقی

های ملکه را تاب بیاورند و در آخر به ترکان می گوید که
 کاری نکند داغ بر دل کسی بماند.

ترکان هم نه تأیید می کند و نه تکذیب... تنها لبخندی بر لب
 می آورد و حاجی از قسمت مالقات خارج می شود.
 تیام را می بیند که در صندلی انتظار نشسته است.

 حتی شرمنده پسرش هم است.
او هم به گناه نکرده به زندان افتاده اما هیچگاه نگفته است

 که حاجی چرا؟
حقا که ملکه تربیتش را تمام و کمال انجام داده است.

تیام از جا بلند می شود و به پدرش چشم می دوزد.

 - بابا ترکان اومده؟

حاجی سر کوتاهی تکان می دهد و دیگر هیچ بر زبان
نمی آورد.



ٔهتیام بوسه ای بر شان پدرش می زند و دستبندش توسط
 سرباز باز می شود.

از قدیمیان زندان اند و رئیس زندان اجازه دیدار با خانواده
را بدون دستبند به آنها و افراد دیگر داده است.

علی الخصوص که وجدان این پدر و پسر حرف اول را در
زندان می زند.

حاجی به همراهی سرباز به زندان منتقل می شود و تیام
 وارد قسمت مالقات می شود.

ترکان را می بیند و سعی می کند لبخند بزند. نزدیک
 می شود.

نزدیک تر و نزدیک تر که به ناگهان مبهوت سرجایش باقی
می ماند.
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زیر لب انگار فریاد در کوه می زند و صدای فریادش در
گوشش منعکس می شود.

- نورا!



نورا اما انگار خشک شده است. حس از دست و پایش به
 خواب رفته و خودش را بد به خواب زده است.

جریان همان کسی که خواب است را می شود بیدار کرد اما
کسی که خودش را به خواب زده است را نمی توان بیدار

کرد، شده است و فقط می تواند زبانش را تکان بدهد.

- تیام!

ترکان لبخندی خواهرانه می زند و به آرامی تیامی که حال
 و احوالش کم از نورا ندارد را بغل می کند.

 - سالم داداش تیا!

تیام اما حتی نمی تواند حرکتی به خود بدهد.. دست آخر این
نوراست که به خودش جسارت می دهد و از جا بلند

 می شود.
می چرخد و با دیدن شوهر قد بلندش به ناگهان حس می کند

چیزی درونش فرو می ریزد.
 چند سال است که ندیده  او را؟

یک سال؟ دو سال؟ سه سال؟ »ده سال« بزرگ برایش
هٔدست تکان می دهد و بغض راهی صخر بلند گلویش

می کند.

تیام اما حس می کند نفس های منقطع شده است. هر دو پخته
شده اند و چهره شان گرد درد و غم را فریاد می زند.



هر سلول از دلتنگی را با چه می توان سیراب کرد؟ سلول
هایی که با حسرت پر شده اند و انگار قصد کوتاه آمدن هم

 ندارند و هم ایستایی هم ندارند.

ترکان به آرامی از تیام فاصله می گیرد و خطاب به نورا
لب می گشاید.

 - بیرون منتظرم!

بعد هم قدم بر می دارد و فاصله می گیرد. می داند تیام
عصبانی خواهد شد اما حس می کند این اتفاق الزم است.

الزم است تا تیام را به خود بیاورد.

٭٭٭٭٭٭8
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خیره در چشمان یکدیگر و افکار هرکدام در قسمتی از
 زندگی پرسه می زند.

شاید در حوالی دوازده سال پیش که یکدیگر را دقیق تر
دیدند و حاج ترخان نورا را از مادر بزرگش برای تیام



خواستگاری کرد. دوسال تمام نامزد ماندند و خدا می داند
 چه روزهای خوشی داشتند.

اما به ناگهان سقف آرزوهایشان ریخت و در زیر آواره های
آن سقف یک دل ُپر سوال ماند و یک دل بی جواب!

ماشین زمان ذهن هردویشان به سمت روزهایی سفر کرده
است که در زمستان به دنبال تور سفید بودند تا برای خیاط
ملکه ببرند و او برای عروس تیام یک لباس عروس سپید

 بدوزد.
چقدر آن روزها خندیدند و از آرزوهایی که داشتند حرف

 می زدند.

لبو فروش سر خیابان تجریش دیگر آنها را خوب
می شناخت، از بس که قدم قدم خودشان را به او رسانده

بودند و به جز لبو، باقاال هم از او می خریدند و غرق باهم
 بودن هایشان می شدند.

آن روز ها چقدر زود گذشتند. حاال از این دوازده سالی که
در دهان گفته می شود و می گذرد اما در واقعیت چیز کمی

نیست، حسرت و سوال های متداول وجود دارد.

اشک مروارید مانندی از کنار چشم نورا سقوط می کند و
مقصدش جایی میان سیاهی چادرش است.



چشمان تیام بدو بدو می کنند و بر روی دستان نورایی
می نشینند که چادر را محکم گرفته و سعی دارد لرزش

 دستش را پنهان کند.
قدمی جلو می گذارد و دست دراز می کند تا نورا را به
آغوش بکشد که به ناگهان با فاصله گرفتن نورا خشک

می شود.

ناباور به دختری که شانه هایش می لرزد و بر روی صندلی
نشسته است نگاه می کند و محو لب می زند.

- نورم؟

اما هیچ چیز جز سکوت بر گوشش رد دلبری نمی اندازد.
سعی می کند جان به قدم هایش بدهد و خود را به مقابل نورا

 برساند.

بالخره موفق می شود و کشتی تن نیمه جانش بر ساحل سرد
صندلی می نشیند.

نفس عمیقی می کشد و دستی بر روی صورتش می کشد.
اشک مردانه ای به چشمش هجوم می آورد و انگشتان هردو

 دستش را محکم بر چشمش می فشارد.

نورا دیگر طاقت نمی آورد و هق هق های ریزش بلند
 می شود.



- من... من شرمندم!

نورا بی تاب شانه هایش می لرزند و چادر را بر روی
صورتش می کشد. دوست ندارد تیام پر انرژی و
هیجان دارش را این طور بی قرار و بی حال ببیند.

تیام کمی خودش را جلو می کشد و دست تشنه اش را بر
روی میز سر می دهد تا به دریای محبت دستان همسر و

 دلبرش برساند.

بالخره سراب تمام می شود و دست تیام بر روی دست چپ
ٔهنورایش قرار می گیرد. زبری حلق تک نگینی که روز
بله برون بر دستش انداخته بود به مذاقش خوش می آید.

سعی می کند تشنگی ندیدن را از میان بردارد اما هردو این
را خوب می دانند که آدم تشنه هرچقدر هم سیر شود باز هم

تشنه است، زیرا در بیابان سختی ها تنهاست!

بالخره نورا رضایت می دهد تا چادر کمی از رخش را
نشان تیام دهد. مردش خوب بلد است دل و دین را به تالقی

خطوط ناموازی بکشاند.

 - نورم؟ خانومم؟ نمی خوای جوابم رو بدی؟

 نورا به زور آب دهانش را می بلعد و لب می گشاید.



- من... من دل8...

اما نمی تواند ادامه دهد. ده سال حرف جمع شده است و خدا
می داند چگونه می تواند چرک و عفونت این ده سال را

 درمان کند.
تیام متوجه می شود و خم می شود و عمیق و بی وقفه بوسه

 های محکم بر روی دست نورایش می زند.

 - جان دلم! من شرمندم خانوم!

دست نورا زیر انگشتانش مشت می شود و صدای دورگه و
تو دماغی از گریه اش بلند می شود.

- شرمندگیت و می بری پیش بابام! باشه تیام؟
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هٔتیام سرش را بر روی دست مشت شد نورا می گذارد و
 سعی می کند و بوی تن دلربایش را ببلعد.

چیزی نمی کشد که دست مخالف نورا بر روی موهای
مشکی و کوتاهش قدم رو می رود و حسرت ده سال را نقش

 نگاری می کند.



 صدایش لرزان از بغض بلند می شود.

- چرا تیام؟ چرا نذاشتی بیام! چرا هربار که اون اوال اومدم
مالقات نیومدی ببینیم! تیام داغ دلم انقدر شعله ور شده که

دلم می خواد آب سرد بودنت روش خالی بشه... ولی نیستی
 باز! نبودنت بدجور داره عذابم می ده! من... من کم آوردم!

تیام سرش را بلند می کند که اشک هایی که از کنار چشمانش
راه افتاده اند برای نورا حکم طناب دار را دارند.

هر دو بی تاب اند و هیچ امکانی بر رفع دلتنگی  نیست. تیام
 از جا بلند می شود و کنار نورا می نشیند.

 دستانش را محکم می گیرد و بر روی هردو بوسه می زند.

 - من بمیرم برای نورم! ببخشید خانومم! من شرمندم!

نورا دستانش را بر روی اشک های تیامش می کشد و لب
می گشاید.

ٔه- گریه نکن تیام... گری تو مرگ منه! من نمی تونم ببینم تو
حال و اوضاعت اینه و من تو حال و وضع بدتر از توأم!

تیام من، نیومدم تا بشم آتیش رو خاکسترت و دوباره
شعله ورت کنم! ولی منم کم آوردم هر روز دارم با نبودنت



دست وپا می زنم و هیچی  دستم رو نمی گیره! کی تموم
 می شن این روزای دلتنگی و بدبختیمون؟

تیام بر روی پیشانی  نورا بوسه پر محبتی می زند و دستانش
را محکم در دست می گیرد. انگار که می خواهد نشان دهد
من تو را خیلی وقت است که در پس هر لحظه ام تصور

کرده و هر شب با تصور تو در آغوشم، بخواب رفته ام و
تمام سعی م بر این است تا زودتر از این زندان لعنتی آزاد

شوم و برایت بهترین زندگی را بسازم!

نورا دیگر طاقت نمی آورد و به سرعت برق خودش را در
آغوش تیام پرت می کند و تازه می فهمد حسرت هایش چقدر

 عمیق اند.
تیام هم محکم دستش را به دور همسرش می پیچد و تا رفع

دلتنگی کند، دلی که تنگ و گشاد شدنش بر دست زمانه
بی رحم افتاده است و انگار هیچ وقت دلش نمی خواهد تا

 کوتاه بیاید.

به آرامی از یکدیگر فاصله می گیرند که نورا همانطور که
 اشک می ریزد لب باز می کند.

- می دونستی دیروز داشتم ِدق می کردم؟ تا صبح تو تب
سوختم و باالسرم ترکان و رضوانه بودن... تیام، چرا انقدر

عذابم دادی؟ چرا ده سال نخواستی ببینیم؟ چرا ده سال



نذاشتی بیام مالقاتت؟ چرا اون برگه المصبو فرستادی در
خونه؟ تو مگه...

انگشت اشاره تیام بر روی لب های نورا قرار می گیرد تا
 ساکتش کند.

- ششش! نگو نورم! سواالت بی جواب می مونه تا از زندان
لعنتی بیام بیرون!

نورا اما قانع نمی شود. دستش را به مچ تیام می رساند و
آرام دستش را بر روی قلبش سر می دهد. کوبش شدیدش

هٔباعث می شود تا تیام خیر چشمانش شود.

- می بینی؟ بی قراره تیام! می خواد بدونه که چرا این همه
سوال تو ذهنمه و هیچ جوابی ندارم! الاقل بگو چرا

نخواستی ببینیم!

صدای سوت سرباز بلند می شود. بعد هم کالم » وقت
ٔهمالقات تمومه « در گوش هم زندانیان و مالقاتیان

می پیچد.
نورا طاقت نمی آورد و باز هم خیره اش می ماند.

تیام از جا بلند می شود و دستان نورا بر روی ران پایش
 سقوط می کنند.

تنها یک کالم می گوید تا بلکه نورا آرام شود.



 - نخواستم بیای و سر شکستگیم و ببینی!

ٔهخم می شود بوس پر عطش بر روی سر نورا می زند و
حرف های آخرش را هم می زند.

- بازم می گم نیا. هیچ چیزی برای دیدن اینجا نیست نورا.
صبر کن تا به وقتش عزیزدل تیام! دوستت دارم!

تیام می رود و نورا هق هقش محکم تر و بی انتهاتر می شود.
حتی نتوانست بگوید من هم دوستت دارم.

کاش این گونه نمی رفت... اصال انگار بعد دیدن تیام حالش
بدتر شد. نه اینکه ناراضی باشد، نه! اتفاقًا انگار بی تاب تر

شده است.
شاید باید صبرش را باز هم پیشه بگیرد. صبری که دلش را

به جنگ نابرابری دعوت کرده است. بدتر همیشه باز
جوابی دریافت نکرده است.

به آرامی از جا بلند می شود و جزء آخرین نفراتی  است که
 از زندان بیرون می آید.

رمق از جانش رفته  است. کی باز خواهد گشت؟ شاید وقتی
که تیام کنارش باشد.

٭٭٭٭٭٭8
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مقداری سوپ را درون قابله کوچکی سرریز می کند و
 محتویات سوپ داغ را پارچه پیچ می کند.

ملکه بر روی زمین نشسته و با خاتون حرف می زند.
خاتون می گوید که شاید چند روزی به تهران بیاید و در

کنارشان بماند.
باز هم انگار سنگی در گلوی ترکان باد می کند و گلویش را

 می پیچد.
پول ندارد تا خرج خودشان را رفت وروب کند، مهمان هم

حبیب خداست و نمی شود بگویی نیا. اما خاتون هرگاه
می خواهد بیاید با خود هم برکت می آورد و ترکان حیرت

 زده می ماند.

نورا از ظهر که به خانه برگشته اند سکوت کرده و خود را
به دورون اتاقش چپانده و هیچ کس هم کاری به کارش

 ندارد.

ترکان هم به  قولی دست پیش گرفته تا پس نیفتد. او هم هیچ
 حرکتی برای آشتی با ملکه نمی کند.

سه روز است که از شب مهمانی گذشته و ترکان گه گاهی
افکارش سری به زخم و حال حاجی  پناهی می زند. اما هیچ

 خبری ندارد.



ملکه ارتباط را قطع می کند و دیگر تاب نمی آورد که ترکان
را مورد سوال قرار می دهد.

 - ترکان؟

ترکان در قابلمه را می گذارد و آرام لب می گشاید.

- جان ِ دِل ترکان؟

ملکه برشی از میان پیاز های قرمز و به قولی بنفش رنگ
می زند.

 - نورا چشه؟ کجا بردیش؟

نگاه ترکان هنوز هم به طرف ملکه بر نمی گردد اما
بی جوابش هم نمی گذارد.

- بردمش مالقات بابا و تیا.

به ناگهان چشمان تیره ملکه گرد می شود و لب می زند.

 - چی؟



ترکان بار دیگر تکرار می کند و این بار تکه نان بربری را
هم کنار قابله ای که پارچه پیچ  کرده است می گذارد.

- بردمش تا جواب اینکه چرا تیام نمی خواد ببینتش رو
بگیره!

ملکه ابرو هایش را از سر کنجکاوی در فرو می کند و لب
می گشاید.

- چیزی هم فهمیدی؟

ترکان دیگر طاقت نمی آورد و کنار ملکه به همراه چاقوی
 تیزی می نشیند.

- نه، هیچی نگفت، منم نپرسیدم!

- ترکان من نگرانم!

پیازی را بر می دارد و پوستش را می کند.

 - کی سفارش داده انقدر پیاز خرد شده؟

ملکه متوجه حرف عوض کردن ترکان می شود.

- گوش بگیر ببین چی دارم می  گم بچه!



ترکان نگاه باال می کشد و لب می زند.

- دیر نگران شدی ملکه سلطان، دیگه کار از کار گذشته،
نیشتر زبونت این دختر و از پا انداخته! خدا می دونه منو

 کی از پا می ندازه!

ملکه چشم ریز می کند و باز هم همان ملکه تند و تیز
می شود.

- ُخبه ُخبه، خیلی راضی م از دستت یه ذره ام داره منو
نصیحت می ده... همین که االن سالم اینجا نشستی و

بخشیدمت ...

ترکان سری به چپ و راست تکان می دهد و دیگر چیزی
نمی گوید. شاید هم چون فکر پیدا کردن شغل مجدد برایش
دست دوستی تکان می دهد، باعث شده تا کم حرف شود تا

خدایی نکرده چیزی بر زبان نیاورد و کار را بدتر از اینی
که هست نکند.

چند پیاز دیگر هم در سکوت پوست کنده می شود و ملکه
سراغ رضوانه را می گیرد.

 - رضوانه نمیاد امشب؟



ترکان شانه ای باال پرت می کند و با دیدن ساعت پنج بعد از
ظهر، از جا بلند می شود.

- نه خبر ندارم! االن دارم می رم بیرون یه سری کارها رو
دارم انجام بدم. بعدشم می رم پیش رضوان... مامان برای

شام یه چیز ساده بذار. تخم مرغ نباشه تروخدا جوش
می زنم.

ملکه سری از روی تأسف تکان می دهد و ترکان پس از
مطمئن شدن از حال نورا به اتاقش می رود تا لباس مناسبی

بپوشد.
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مانتو و شلوار مناسبی به تن می کند و عطر بهارنارنجش را
 بر روی مچ دست و گردن سفیدش می زند.

شال زرشکی اش را می پوشد و به طرف کیفی که ماجرا به
دنبال دارد می رود. با چک کردن داخل کیف خیالش راحت

می شود. خط چشم را بر می دارد و خیلی نازک بر روی
انتهای چشمش می کشد و بعد از زدن مداد لب گلبهی رنگ

 از اتاق بیرون می رود.



قابلمه پارچه پیچ را بر می دارد و با خداحافظی اجمالی از
 خانه بیرون می زند.

تا سر خیابان حالتش عادی است اما امان از وقتی که درون
 ماشین می نشیند تا به مقصد برسد.

حس می کند قلبش در حلق می کوبد و نبض گردنش هم اوج
گرفته است.

گوشی اش را از جیب مانتوی تابستانی اش بیرون می کشد و
 شماره رضوانه را می گیرد.

- الو رضوان؟

رضوان لباس های کثیف را درون تشت می ریزد و شیر آب
را باز می کند.

 - الو تری! جانم؟

ترکان به راننده می گوید به سمت چپ بپیچد.

- دارم می رم مالقات، زنگ زدم بهت خبر بدم اگه مامان
باهات تماس گرفت گاف ندی بگی که پیش توأم.

 
چشمان رضوانه گشاد می شود و تاید را بر روی لباس ها

سرریز می کند.



- ترکان به جان خودم این سری یه غلطی کنی خودم
خونت و می ریزم!

- نه نترس، کاری نمی کنم! تو فقط حواست باشه گاف
 ندی ها!

رضوانه باشه گفته نگفته ترکان به تندی خداحافظی می کند
و روبه راننده لب می گشاید.

- آقا نگه دارین. همین جاست!

راننده نگه می دارد و ترکان بیست و پنج هزار تومن از
 کیفش بیرون می کشد و به او می دهد.

به همراه قابلمه از ماشین پیاده می شود. برای اولین بار
 تعلل دارد اما نگرانی انگار زورش چربیده  است.

 نزدیک می شود و زنگ در را می فشارد.
رسول لباس پوشیده و برای خرید بلیت حاضر و آماده شده

 تا برود.



به طرف آیفون می رود و با دیدن ترکان متعجب می خواهد
چیزی بگوید که زبان به دهان می گیرد و لبخند برادرانه ای

 می زند.
بی حرف دگمه کلید را می فشارد و کیف پولش را بر

 می دارد.
در را باز می کند که ترکان را در هنگام باال آمدن از پله ها

 می بیند.
ترکان لبخند سنگین اما ژکوندی می زند و لب می گشاید.
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- سالم، خوب هستین؟

 رسول سری می تکاند و لبخند برادرانه و محجوبی می زند.

- خوش اومدین! بفرمایین داخل!

ترکان نگاهی به درون خانه می اندازد.

- مزاحم نباشم؟؟؟ حاجی هست؟

چشمان رسول گرد می شود و به خنده میفتد. دستش را به
طرف داخل خانه دراز می کند و خودش خارج می شود.



 - بله هست، بفرمایین داخل!

ٔهترکان سری تکان می دهد که رسول روحی خباثتش گل
می کند و لب می گشاید.

- ترکان خانوم؟

تن ترکان مور مور می شود. قابلمه به دست به سمت رسول
می چرخد که لب می گشاید.

- اگر امکان داره یه دو ساعتی حواستون به تایماز باشه، تا
من برگردم ممنونتون می شم!

مردد است اما ترکان درونش دست از شیطنت بر نمی دارد
و سری تکان می دهد.

- بله، مشکلی نداره! فقط اگر امکان داره زود برگردید.

رسول سری می تکاند و در را می بندد. ترکان آرام خنده اش
را رها می کند و از فکر هایی که در سرش رد انداخته به

خودش آفرین می گوید.

قابلمه را بر روی کانتر آشپزخانه می گذارد و بعد از
ارضای حس کنجکاوی اش به طرف دری می رود که همان

 شب کذایی پا در آن گذاشته بود.



با دیدن حاجی پناهی ای که غرق کتابی شده و عینک قاب 
گردی که بر صورتش رفته یک نهیب بزرگ به دلش

 می زند.
 چهره اش با عینک زمین تا آسمان متفاوت است.

به آرامی از دیواری که به آن تکیه زده بود فاصله می گیرد
و نزدیکش می شود اما هنوز هم تایماز غرق کتاب است و

در حال خواندن یکی از اکشن ترین صحنه های کتاب.

ترکان کنارش می نشیند و با دیدن نامه ای که نقش بوک
 مارک را گرفته است چشمانش برق نامحسوسی می زند.

تایماز به ناگهان به خود می آید و با دیدن ترکان و چشمان
بلوطی رنگش با لحن خاصی لب می گشاید.

 - بلوط؟

ترکان می خندد و به کتاب اشاره می زند.

- ظاهرن کتاب خیلی برات جذابه که حواست و پرت کرده!

تایماز لبخند محوی می زند و کتاب را به همراه همان کاغذ
می بندد و کنار می گذارد.



- پیرزن فکر نمی کردم بیای!

ترکان می خندد و دگمه روشن و خاموش آباژور را به دست
می گیرد و هی خاموش و روشن می کند.

 - ای بابا حاجی خودت و درگیر نکن انقدر!

تایماز ابرویی باال می اندازد و لب می گشاید.

 - بازم سوال تکراری رو بپرسم؟

ترکان شانه ای باال می اندازد که بوی عطر بهارنارنج در
 مشام تایماز می پیچد.

- بپرس حاجی، جواب دارم برات، نگران نباش!

 تایماز خنده اش گرفته اما خودش را کنترل می کند.

- نمی ترسی از اینکه با من تنهایی؟ مکان هم که ...

ترکان به میان حرفش می آید و با خنده به شکم تایماز و
زخمش اشاره می زند.



- حاجی پیرزن از تاکسی خالی نمی ترسه، االنم که از یه
کبریتم بی خطر تری!

تایماز به ناگهان خنده اش را از پشت لب هایش ول می دهد
و حیرت زده از این همه حاضر جوابی دختر خیره اش

می شود...
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ترکان اما سرش را پایین انداخته تا یه وقتی وسوسه نشود و
به شیطنت هایش پا ندهد. پنبه و آتش در یک خانه هستند و

اگر ملکه بفهمد که خونش حالل است...

تایماز آرام لب می گشاید و صدایش می زند.

 - بلوط؟

سرش را بلند می کند تا جواب بدهد که با سوال حاجی پناهی
لحظه ای دلش ُهری می ریزد. این بازی قلب و دلش کمی

ترسناک شده است انگار!

- پات بهتره؟



محکم دم می گیرد. حاجی پناهی یادش مانده که پای او
آسیب دیده؟ الحق که لقب بامعرفت الیق حاجی ست و ترکان

عجیب دلش می خواهد تا فرار کند. این فرار تازگی ها
بهترین راه حلش شده است.

تایماز دستش را باال می آورد و جلوی چشمانش تکان
می دهد.

 - کجایی دختر؟ شنیدی چی گفتم؟

 به خود می آید و به تندی لب می گشاید.

 - پای من یادت مونده بود؟

سری که به تأیید تکان داده می شود برایش حس دل انگیزی
را به ارمغان می آورد. حسی که انگار می گوید تو اگر یادت

رفته باشد من هنوزم یادم مانده است. نفس عمیق دیگری
می کشد و دم عمیقش همچنان در ریه هایش باقی مانده که
باز هم سنگ دیگری از آتش فشان دلش بلند می شود و به
همان حصار فوالدین می خورد، وقتی که حاجی پناهی لب

می گشاید.

 - از اینکه اون شب منو نجات دادی... ممنونم!



این بار حس می کند یک ترک کوچک و ریز بر روی
حصار قلبش می افتد. اما به سرعت ترمیم می شود، چون

ترکان آدم این جور حس ها و افکارات نیست...
بی خبر از اینکه عشق بی آنکه بدانی خود را به مهمانی قلبت

 دعوت می کند و دیگر تا آخر عمر می شود صاحب خانه.
کنگر می خورد و لنگر احساسات را بر ساحل و بند عقل و

 دلت پهن می کند تا پهلو بگیرد.
پهلو که می گیرد دیگر نه می توانی جدایش کنی و نه

 می توانی فرار کنی!
هٔشاید عشق ترسناک ترین اتفاق نموره با فاید پر لذت تاریخ

است...
وقتی که از آن فرار می کنی و به دنبالت می دود و روی
 هٔهرچه حشر زمخت و ترسناک است را کم کرده است.

 - حاجی؟

به ناگهان صدایش می کند تا بلکم بتواند صدای مزاحم قلبش
را خاموش کند و آب بر آتش شوقش بریزد و به تنبیه

 بکشاندش!

تایماز چشمان پر آرامشش را خیره اش می کند و » بله «
لب می زند. جانم را برای خودش نگه می دارد...

 ترکان لب می گشاید.



 - نیاز به تشکر نیست... بگو بدونم زخمت خوبه؟

 آه عمیقی از نهاد تایماز بلند می شود و لب می گشاید.

- زخم فیزیکی که خوب می شه بلوط، مهم زخمه دله که...
حاال حاال خوب نمی شه!

سوز کالمش برای ترکان آشناست. سری تکان می دهد و
لب می زند.

 - راست می گی حاجی!

تایماز از اینکه حال دختر را گرفته ببیند اصال خوشش
نمی آید و به در بی خیالی می زند.
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 - می شه اون کیسه رو بدی بهم؟

ٔهترکان رد انگشت تایماز را می گیرد و به کیس پر از دارو
 می رسد. دست دراز می کند و بر می دارد.

ٔهبه طرف تایماز می گیرد و تایماز دستش هنوز به کیس
 دارو ها نرسیده است که عقب می کشدش.



چشمان پر آرامش تایماز باال کشیده می شود و لبخند پر
 خباثت ترکان را نظاره می کند.

 - این لبخند نشونه چیه؟

ترکان به زور جلوی خنده اش را می گیرد. شانه ای باال
 می اندازد و لب می گشاید.

- اول باید به چند تا از سواالم جواب بدی حاجی!

ابروهای باال پریده تایماز نشان از این می دهد که دختر پا
فراتر از حد و حدود تایماز گذاشته است، اما این چیزی

 نیست که برای تایماز تازگی داشته باشد.
این دختر خیلی از معادالتش را بهم ربخته است. کسی که
حق پا گذاشتن به حریم امن آن خانه و کودکی که در آنجا

در گوشش فریاد می زند، نداشت اما این دختر با خیره سری
و همان لبخند لعنتی اش آن حریم را شکست و در عین

 ناباوری احساس آرامش را به آنجا هدیه آورد.

شاید آن خانه وجود یک لبخند بی غل و غش را نیاز داشت.
هرچه که هست تایماز انگار، کمی فقط کمی حسی در دلش

می گوید این آرامش ابدی شود.

 - حاجی نمی خوای جواب بدی؟



از کی تا به حال به حاجی گفتن های این دختر و حاجی
شنیدن هایش عادت کرده؟ سوال اصلی اینجاست که عادت
کرده؟ یک » نه « بزرگ به ندای درونش می گوید و لب

 می گشاید.

- بگو بلوط، می شنوم!

این بار نوبت ترکان است تا ابروهایش باال بپرند. این مرد
 چقدر با انسان های اطرافش فرق دارد.

نه نمی گوید و شرط و شروط نمی گذارد. برعکس افشار که
او را حتی از دختر بودن و قوی بودنش شرمنده کرده بود،
این مرد بلد است بها بدهد و حواسش باشد که حقوق افراد

 چیست!
چیزی که ترکان همیشه در زندگی از آن دور بوده و به

 قولی با سیلی صورتش را سرخ نگه داشته است.

- نمی خوای بپرسی؟

کیسه را روی پایش قرار می دهد و همانطور که داروهای
درونش را چک می کند لب می جنباند.

 - اون شب... چرا تو اون مهمونی بودی؟



تایماز انتظار پرسیدن این سوال را داشت اما به این سرعت
نه. باید به زودی یک لیست بردارد و صفات این دختر را

 یادداشت کند. چیزی درون او با دیگرام متفاوت است.
 زیاد منتظرش نمی گذارد و به حرف می آید.

- حضور من و بذار پای گذشته م!

هنوز هم در حال گشتن قرص از درون کیسه است.

 - این جواب سوال من نبود.

تایماز به آرامی کمی خودش را جا به جا می کند و لب
می گشاید.

- جواب سوالت حتی برای خودم تو زندگی یه چالِش
بزرگه! دنبال چی می گردی؟

دستش از گشتن می ایستد و نگاه باال می کشد.

- ُمَسِکن!

تایماز بی طاقت و به سختی کمی  خودش را نزدیک ترکان
 می کند و حاال فاصله شان به سی سانت رسیده است.

 - مسکن برای چی؟



لب هایی که مزین به رژ گلبهی شده را آرام تکان می دهد و
صواتش از میان دندان هایش فرار می کند.

- برای درد زخمت!

تایماز عینکش را از چشم بر می دارد. حس می کند دیدن
چشم های این دختر از پشت قاب عینک خیلی واضح است و

 بازی قلبش سخت شده است.

- چشمات خودش مسکنه دختر خوب!

ترکان گر می گیرد. این مرد تابو شکنی نمی کند؟ پا از مرز
 هایش فراتر نمی گذارد؟ حرف هایش شیرین نیست؟

 چرا قلبش تاب بازی می کند؟ چرا اینگونه می تپد؟

دستانش قرص را ورقه اش بیرون می کشد. لب می جنباند.

- حاجی کم کم داری کبریت با خطر می شی انگار!

تایماز لبخند می زند. این دختر استاِد از بین بردن حال و
هوای احساسی ست.

 - نه هنوز تا فسفرم بسوزه مونده!



ترکان خنده اش می گیرد. حاجی  پناهی هم کم از او ندارد در
 شیطنت اما یک فرق اساسی دارد.

شیطنت هایش هم عرف را رعایت می کند. تایماز باز هم
لب می گشاید.

- اون شب تو اونجا چه کار داشتی؟

قرص درون انگشتان دست ترکان قرار گرفته است.
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کمی خم می شود و لیوان آب هم به دست می گیرد. جواب
تایماز را با طفره می دهد.

ٔه- هم ما یه سری هدف داریم!

تای ابروی تایماز باال می پرد و فاصله صورت هایشان
 هنوز هم سی سانت است.

این دو جوان از کی تا به حال انقدر به یکدیگر اعتماد
کرده اند که اجازه می دهند فاصله میانشان به این اندازه

 برسد؟

- این جواب سوال...



هنوز ادامه حرفش را نگفته که ترکان قرص را بر روی
 لب های تایماز قرار می دهد.

لب هایش را کمی جمع می کند.

 - ششش حاجی!

بعد هم قرص را به درون دهان تایماز همچنان که لمس پر
 رخوتی دارند، هل می دهد و لبخند می زند و لب می زند.

- مسکن دردتو کم می کنه!

بعد هم لیوان را به لب های  گوشتی تایماز می چسباند و پچ
 می زند.

- با آب بهتر اثر می کنه!

تایماز دیگر نمی داند چه طور حیرتش را از نگاهش پس
بزند. این دختر چقدر عجیب است. به قول خاله ایران دخت

برای شناختن زن ها سال ها باید سکوت کنی...
زن ها خودشان را در حرف هایشان، حرکاتشان،

کلماتشان، دلبری هایشان، شیطنت هایشان برای تو بازگو
 می کنند.

مهم این است که بدانی چه موقعی سکوت کنی تا زن را
 بشناسی!



ایران دخت می گفت، شناختن زن ها در عین سادگی سخت
است. سهل است اما صعب!

لیوان کمی توسط دستان ترکان انحنا داده می شود و آب
 جرعه جرعه8 در دهان تایماز لبریز می شود.

 ترکان خوب بلد است چه طور کیش و مات کند.
بالخره آب تا نصف لیوان نوشیده می شود و ترکان لیوان را

 پایین می آورد.

در دل قاه قاه می خندد از شیطنتی که می کند، تنش هنوز هم
لرزش دارد.

- نوش حاجی!

ٔهتایماز کمی یق تیشرتش را از کنار گردنش فاصله می دهد
 تا بخار تنش رسوایش نکند.

عجیب نیست انقدر باال و پایین شدن دمای بدنش؟

ترکان می فهمد و ریز می خندد. بالخره رضایت می دهد و
 از جا بلند می شود.

دست در جیب مانتویش فرو می برد و پِر شالش را بر روی
شانه اش رها می کند.

- حاجی تا به خودت میای منم برم برات یه چیزی بیارم!
انگار تا سوختن فسفرت8 کم مونده...



تایماز بی حواس سری تکان می دهد و ترکان از اتاق خارج
 می شود.

عرق پیشانی  اش زیاد نشده؟
محکم دستی به پیشانی اش می کشد و زیر لب زمزمه

می کند.

- چته پسر؟ تایماز اصال! اصال پسر!

نفس کالفه ای می کشد و نگاهش به کتاب میفتد. نام »حمله
انتهاری« برایش دهان کجی می کند.
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الحق که نام این کتاب برای این دختر برازنده است. جوری
به ساحل امن افکارش حمله کرده است که خود تایماز هم

نفهمید.

نفس دیگری در ریه هایش پر و خالی می کند و ذهنش
درگیر سوالی می شود که دختر چشم بلوطی از او پرسید.

ٔهترکان پارچ دور قابلمه را باز می کند و بربری را درون
 سینی ای که از آبچکان برداشته می گذارد.



همزمان نگاهش هم دور خانه را رصد می کند. مبلمان
سرمه ای- سفید دور تا دور چیده شده و تابلو های فرش

 کوچک و بزرگ بر روی دیوار نصب شده است.
هٔیک پرد سراسری که هارمونی زیبایی با مبلمان و فرش

 ها دارد هم پنجره را در برگزفته است.

در کنار همان دری که تایماز در آن استراحت می کند یک
در دیگر وجود دارد که ترکان حدس می زند برای رسول

 باشد.

عقب گرد می کند تا به طرف جا قاشقی8 برود که شکم و
ٔهپهلوی ظریفش با گوش نسبتا تیز میز نهار خوری گیر
می کند و لحظه ای نفس حبس می شود و دستش را مشت

 می کند.
درد بیشتر در پهلو و شکمش می پیچد که مشتش را محکم و

چندین بار به پیشانی اش می کوبد و سر آخر به دندان
 می کشد.

- آخ آخ... لعنت بهت! آخه االن وقتش بود! َاه!

کمی دردش کاسته می شود و با نگاه کینه ای نسبت به میز
نهار خوری قاشقی از جایش بر می دارد و کنار کاسه سوپ

 می گذارد.
 مالقه ای می یابد و سوپ ولرم را درون کاسه می ریزد.

این چند روزه خیلی فکر کرده است. آمدنش پیش حاجی
  پناهی مثل همان یک تیری است که دو نشانه را می گیرد.



امشب تکلیفش را مشخص می کند. چیزی که از این همه
ٔهحس کین ده ساله اش حاال می داند این است که تنها

نمی تواند در این راه باشد.
 شاید حاجی پناهی بتواند راهی نشانش دهد.

این را خوب می داند که اصال و ابدًا از او برای رسیدن به
هدفش استفاده نخواهد کرد و پیشنهاد همکاری نخواهد داد،

اما قطعا راهنمایی از او می گیرد، البته امیدوار است.

سرش را تکان می دهد تا ابر افکارش کنار برود و بتواند
 درست تصمیم بگیرد.

 سینی را به دست می گیرد و قدم بر می دارد.
وارد اتاق می شود و صدایش را پر انرژی بلند می کند.

- حاجی بیا که برات سوپ آوردم! به قول خاتون بخور
جون بگیری ننه!

 بعد هم می خندد و سینی را روی پای تایماز قرار می دهد.
تایماز لبخند محوی می زند و با دیدن رنگ سوپ دلش

مالش می رود.

- خودت ُپختی بلوط؟
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سری به معنای منفی تکان می دهد و طرف دیگر تایماز با
فاصله نسبتا کم می نشیند. کتاب را به دست می گیرد.

- راستش نه! دیشب زنداداشم مریض بود مامانم براش
سوپ پخت، یادم اومد مریض اینورم هست، گفتم برات

بیارم!

چشمان تایماز گرد می شود. چرا همچنان تمام معادالت
 ذهنش را بهم می ریزد؟

چرا انقدر متفاوت است؟ فرقش با لیلی، چرا انقدر فاحش
است؟

قاشق را به دست می گیرد و کمی لب هایش را به سمت
پایین منحنی می کند.

 - کمه کمش اینه که یاد منم بودی... نه؟

ترکان سر تکان می دهد. از دروغ گفتن هیچ گاه خوشش
ٔهنمی آید و تا حد امکان هم دروغ نمی گوید. اما قضی ملکه

متفاوت است. آنقدر به کارهایش گیر می دهد و نصیحت
های تند و تیز دارد که اجبارًا یا حرف دلش را اصال

نمی زند و یا می پیچاندش و یا کتمان می کند.

حاجی همیشه سنگ صبورش بود اما فقط تا شانزده سالگی!
 بعد رفتن او دیگر همه  چیز همانند قبل نشد.

 ترکان پیله ای فوالدین به دور خودش کشید و قد علم کرد.



ملکه اما سخت توانست خودش را جمع و جور کند. نورا
هم که یک نفر می خواست به حالش بگرید.

با یادآوری سختی این سال ها و زخم زبان هایی که شنیده
باز هم اعصابش بهم می ریزد اما به سرعت نگاه

می چرخاند تا از آنها رهایی بیابد. فرار می کند در واقع!
فرمول استقامتش شاید همین باشد که خودش را غرق نکرد

 و اولویت قرارداد.
اما این طور نیست. ترکان خودش را در زیر آواره های

زندگی دفن کرده است.

عرق پیشانی تایماز را که می بیند خم می شود و دستمال
کاغذی بر می دارد.

بی هوا دستش را بلند می کند و عرق پیشانی  حاجی را
می گیرد.

- حاجی جریان این عرق رو پیشونیت چیه؟

تایماز هم حس رخوت جانش را کنار می زند و قاشق را
درون کاسه سوپ رها می کند.

سرش را می چرخاند و خیره به چشمان ترکان می شود.
بوی بهارنارنج عجیب دلش را قیلی ویلی می دهد.



- یه واکنشه!

176#پست_8
#سالح_ترکان8

ابروهایش باال می  پرد.

- واکنشه؟ واکنش در چه مواقعی؟

تایماز لبخند محوش را همچنان بر لب نگه می دارد. بوسیدن
لبخند این دختر زیاده روی ست؟ ذهنش آالرم قرمز رنگ را
روشن می کند و یک نهیب بزرگ بر مغزش می کوبد. اما

 سوال اینجاست که به مغزش می کوبد یا دلش؟؟؟
لب می گشاید و همچنان که غرق بوی بهارنارنج تن دخترک

ٔهقص این روزهای زندگی اش شده است لب می زند.

 - وقتایی که نباید این واکنشه دستمو رو می کنه!

ترکان متوجه منظور تایماز می شود و لبخندش را رها
می کند و بلوط چشمانش را به بند اسارت چشمان پر آرامش

 حاجی پناهی می کشد.

- واکنشه جالبیه... حاللت باشه حاجی!



تایماز نمی تواند لبخندش را کنترل کند. این دختر زیادی
برایش بامزه و قابل کشف است. هر لحظه یک ُبعد از

 شخصیتش را نشان می دهد و تایماز را درگیر خود می کند.
بی هوا موضوع را به سمت دیگری می کشاند.

- این عطرت، مدهوش می کنه بلوط!

لبخند دختر چشم بلوطی بر روی لب هایش خشک می شود.
این عطر را حاج ترخان برای کادوی تولدش خریده بود.

اولین عطری که از او کادو گرفت و دیگر عطر محبوبش
شد. ذهنش پرت می شود به گذشته های دور...

» - ترکان بابا، بیا بشین پیشم ببینمت!
ٔهلبخند دخترانه و دلبرانه اش را ضمیم لب هایش می کند و

کنار حاجی می نشیند.
- بابا بازم برام کادو خریدی؟

ترخان می خندد. دخترکش کامال او را شناخته و می داند
وقتی می گوید ترکان بابا بیا بشین پیشم، یعنی که برای

 چیزی خریده و به او خواهد داد.
پیشانی دختر باهوشش را می بوسد و دستی بر موهای

 پریشانش می کشد.
- ای دختر زبل! بازم که فهمیدی برات کادو خریدم!

ابروهایش را دلبرانه هالل می کند و خود را به آغوش پدر
 دعوت می کند.

 - بابای مهربون من!



ترخان باز هم موهای دخترکش می بوسد و این بار جعبه را
 به دست دخترش می دهد.

 - مبارکت باشه بابا!
چشمان ستاره بارانش را به جعبه می دوزد و با شعف

شروع به باز کردن جعبه می کند و با دیدن شیشه عطر
بهارنارنج جیغش را در گلو خفته می کند.

- وای بابا... این همون عطریه که دخترا تو مدرسه
 تعریفش رو می کردن!

حاجب سری تکان می دهد که ترکان بی طاغت خود را به
آغوش حاجی پرت می کند. بوسه هایش تند تند و بی وقفه
بر سر و صورت حاجی می نشیند و با ذوق باال و پایین

 می پرد.
- مرسی بابایی... عاشقتم!

ترخان پر محبت دخترش را می بوسد. این دختر برایش
خیلی ارزش دارد.

جعبه عطر را در دست می گیرد و به طرف خانه می دود تا
 به رضوانه زنگ بزند و از کادوی پدرش بگوید.

رضوانه به در شوخی انداخته بود و کالم » تری من
شنیده م که عطر جدایی می آره« را به زبان آورده بود و
ترکان با ناراحتی تلفن را قطع کرده بود. بماند که چقدر

رضوانه برایش پاستیل و لواشک خریده بود تا از دلش در
بیاورد. اما حاال یقین پیدا کرد که رضوانه راست می گفت.
جدایی آن کادو به ده سال رسیده و ترکان همچنان درحال

جنگیدن بیهوده است!«



تایماز حس می کند چیزی گفته است که دختر را رنجور
کرده، آرام دستش را جلوی چشمان ترکانی که به چشمان

او خیره شده، تکان می دهد.

 - چیزی شده؟

ترکان به خود می آید و دستی به صورتش می کشد. دستمالی
که عرق پیشانی حاجی را با آن پاک کرده بود را کنار

 سینی قرار می دهد.
هٔدستانش را در هم قفل می زند و نگاهش را جدی خیر

 تایماز می کند.

- وقتی پونزده ونیم سالم بود، بابام برام این عطرو خرید. تا
شیش ماه از ذوقم نتونستم دست ببرم سمت شیشه عطرم،

 فقط از دور نگاهش می کردم.
وقتی فقط ده روز از شونزده سالگیم گذشت، عروسی

 داداشم شد. این عطر رو اولین بار عروسی داداشم زدم!

در سکوت حاجی پناهی برایش تعریف می کند. چیزی که
ٔههیچ گاه در هیچ کس نیافت و تشن آن است. سکوتی که

نشان بدهد من تو را می شنوم! حرف هایت برایم ارزش دارد
و هرچقدر دلت می خواهد برایم حرف بزن، این دو گوش

 برای توست!
یک حسرت8 از ده سال پیش بر دلش مانده، حسرت بودن

 بی منت، بی غل و غش!



از کی تا به حال مرد روبه رویش را حالجی می کند؟ مگر
او کیست؟ یک »حاجی پناهی بامعرفت«8 برایش چراغ

 می زند.
بی خیال احساساتش می شود و باز هم توضیح می دهد.
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صدایش انگار رنگ باران غمزده گرفته است. اما به
 سرعت8 آن را پس می زند و محکم لب می گشاید.

- شنیده بودم وقتی از کسی عطر هدیه بگیری یا بهش هدیه
بدی، برات جدایی میاره. اولش بهم بر خورد اما انگار،

واقعیت داشت...

ابروان تایماز باال می پرند. این دختر قصد دارد چه چیزی
را به زبان بیاورد؟ سوالش را برای خودش نگه می دارد و

منتظر می ماند تا این دختر بگوید. تازگی ها صدای دختر هم
 برایش متفاوت شده است.

صدای ترکان بلند می شود.

- همون شبی که از این عطر استفاده کردم، بابام و داداشم  و
بردن!



نگاه جدی و پر سوال تایماز مجبورش می کند تا پرده از
راضی که ده سال است هیچ کس جز خودش نمی داند

بردارد.

- بردن زندان! به جرم... به جرم...

سکوت می کند. نکند حاجی پناهی هم نگاهش تردید بگیرد و
 دیگر حتی او هم نباشد؟

اصال مگر هست؟ نیست؟ اگر هست کجای این راه است؟
 اگر نیست پس او اینجا و کنار حاجی چه می کند؟

حس می کند ذهنش در حال سوختن است و دود از آن بلند
 می شود.

تایماز تردید ترکان چشم بلوطی را حس می کند. بی حرف
سینی را کنار می گذارد و به سختی از جا بلند می شود.
دستش را بر روی تنزیبی که زخم سمت چپش را بسته

 می گذارد و به طرف کمدش می رود.

برای رسیدن به یک اتفاق و هدف باید هزاران چیز از
 دست بدهی و آن را به دست بیاوری!

ترکان یک بار برایش گفته است. از گذشته اش... از آن
افشار بی شرم و بی شرف، حاال نوبتی هم باشد، نوبت تایماز

 است تا چیزی بگوید.

 شاید این برای هردو سخت باشد اما می شود...



حداقلش این است همه چیز در همین جایی که خبری از
احساسات و قلبشان نیست تمام می شود.

ترکان سرش را پایین انداخته و غرق فکر است. تایماز
نهایت استفاده را از سر به زیری ترکان می برد و به تندی
بلوز مردانه  ای را با تی شرتی که تن دارد ، عوض می کند.

جوراب هایش را از کشو بیرون می کشد و از موهای
چربش نفرت دارد اما تا چهار روز دیگر هم حق ندارد به

 زخمش آب بزند.
بر روی تخت می نشیند و می خواهد خم شود و جوراب به پا

کند که به ناگهان درد طاقت فرسایی در پهلو و شکمش
می پیچد و بی هوا یک آخ بلند می گوید.

ترکان به خود می آید و به سرعت از جا می پرد. حتی
 متوجه نشد که تایماز کی از جا بلند شده است.

حرصی لب می گشاید.

- حاجی مثل اینکه زخمی هستی!

هٔتایماز خیر دختری می شود که جلوی پایش نشسته و
 جوراب را در دستش جمع می کند تا به پای او بپوشاند.

جوراب های سفید مردانه در دستان ظریف این دختر
زیادی بامزه و دلبر نیست؟

لبخند محوی می زند و چیزی نمی گوید. منتظر می ماند تا
 کار ترکان تمام شود.



- یکمی پات و بیار باال حاجی...

اطاعت امر می کند و پایش را باالتر می آورد. جوراب به
پایش بدون هیچ تماسی با دستان نرم ترکان پوشانده می شود

و تنها مانده شلوارش!

- برای چی شال و کاله کردی حاجی؟ زشته آدم مهمونش و
بیرون کنه ها! تازه اونم مهمونی که برات یه قابلمه سوپ
آورده... از اون گذشته وسط حرف های جدی، چیه مثه

اون بچه پلنگه تو کارتون نگهبانان شیردل بود چی بود، از
جا می پری این ور و اون ور؟

ٔهتایماز دستش را بند لب تشک تخت می کند و به سختی بلند
 می شود.

نگاه خاصی حواله ترکان می کند و به طرف چوب رختی
پشت در می رود.

- شما که صاب خونه ای! )صاحب( اما باید تا یه جایی
 بریم!

ترکان لبانش را جمع می کند و نگاه کج و معوجی به او
می اندازد و با دیدن اشاره حاجی پناهی به شلوار مردانه ای

که در دستش است سرش را سوالی و نا مفهوم تکان
می دهد.



- حاجی انتظار نداری که اونم بپوشونم برات! ها؟

 تایماز دیگر خنده اش می گیرد.

- نه دختر خوب! شما اگر دو دقیقه مساعدت بدی من خودم
زحمتش رو می کشم! گردن شما نمی ندازم!

چشمان گرد ترکان باعث می شود شانه هایش هم شروع به
لرزش کنند. چشمان پر آرامشش حاال کمی گرد شیطنت را

 هم در خود حل کرده است.

ترکان هم لبخندی که عضو جدا ناشدنی از صورتش است
 را بر لبانش می پوشاند و سینی را به دست می گیرد.

- می دونی چیه حاجی؟
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 تایماز سری تکان می دهد و منتظر می ماند.
 ترکان شانه ای باال می اندازد.

- خوشم اومد ازت، جنم داری حاجی! زود داغ نمی کنی و
حواست به هورمونات هست! شلوارتم زحمتش و خودت



بکش، ایشاهلل بعد محرمیتت با اون بنده خدای بدبخت ننه
 مرده، خودش زحمتش و برات می کشه!

می گوید و خنده کنان از اتاق خارج می شود. می رود و
 دست و پای خشک شده تایماز را نمی بیند.

عجب چالش بزرگی! حتی یک بار هم به این نیاندیشیده است
 که بعد از حساب و کتابش با ماجد چه کار خواهد کرد.

تقه ای به در می خورد. به خود می آید و با درد کمی که در
پهلویش پیچیده است شلوار را می پوشد. کیف پولش را

درون جیبش قرار می دهد و عینکش را بر چشم می زند.
 همچنان که ساعتش را می بندد از اتاق خارج می شود.

متوجه احوال پرسی ترکان با رسول می شود. بی حرف قبل
از اینکه از پیچ راه رو رد شود گوش به مکالمه آن دو

می سپارد.

- برای شما هم سوپ کنار گذاشتم... با اجازتون من دیگه
 برم!

ٔهرسول سری تکان می دهد و دست بر سینه اش به نشان
احترام می گذارد.

- خوش اومدین، تشکر بابت همه چی!



ترکان لبخندی می زند و هنور در چوبی خانه را باز نکرده
 است که تایماز از راه رو بیرون می آید.

 - باهم می ریم!

ابروان رسول باال می پرند هنگامی که تایماز را حاضر و
 آماده می بیند.

طلبکار اشاره ای به زخم تایماز می زند.

- خوش َگ8لدی* داداش! کجا به سالمتی؟ زخمت هنوز
 تازه س!

تایماز نگاهی به اطراف خانه می اندازد. از این که یک جا
بنشیند متنفر است. شاید این هم از همان عادت های سال

های بسیار دور است.
با زنگ خوردن گوشی رسول، از فرصت استفاده می کند و

به ترکان اشاره می زند تا از خانه خارج شود. خودش هم
 پشت سرش.

 کفش می پوشند و از خانه بیرون می زنند.
تایماز بعد از سه روز بالخره هوا به کله اش خورده و کمی
حالش جا آمده است. فکری به سرش می زند. چرخ زدن در

شهر با دختری که حاال شانه به شانه اش قدم بر می دارد
 می تواند زیبا و بی آالیش باشد.

شاید بتواند لحظه ای از افکار مالیخویایی اش نجات بیابد.



نفس عمیقی می گیرد و همچنان که یک دستش بر روی
 پهلویش قرار دارد زبان باز می کند.

 - قدم زدن برای من از همه چی لذت بخش تره!

سنگی که جلو پایش خودنمایی می کند و با نوک کفشش
ضربه ای به آن می کوبد و شانه ای باال می اندازد، و تایماز
به این می اندیشد که شال زرشکی به صورت سفید و لپ

 های کمی توپرش می آید.

- منم خیلی پیاده رو هارو قدم زدم. ولی به قول روزبه
بمانی:

 » من یه عمر تمامه دردام و 
قصه کردم برای یک دنیا
 شعر گفتم برای این مردم
که تو حرفامو بشنوی تنها

بشنوی تنها
 من از این درد خسته شدم

از جنگیدن با قلبه خودم
 من با این زخم ها چه کنم

 خسته شدم از حاله خودم ...«

به سر خیابان رسیده اند. تایماز هنوز هم تردید چشمان دختر
روبه رویش را از یاد نبرده است. لبخند محوی می زند و به



دستان ترکان نگاه می کند که کیفش را محکم چسبیده است.
 انگار که شیء گران بهایی در آن وجود دارد.

 به ایستگاه ُاتوبوس می رسند و هردو بی تفاوت می ایستند.
تایماز لب می گشاید.

- تردید تو چشمات وقته گفتن حرفات... خیلی حرف توش
 داشت!

نگاه ترکان باال کشیده می شود و پچ می زند.

- چشمای آدما خیلی حرف برای گفتن دارن! خوبه که
 می تونی بخونی شون حاجی!

ُاتوبوس می رسد و قیچی میانشان می اندازد. از شانس شان
اتوبوس خالی از مسافر است. اول ترکان سپس تایماز قدم

ٔهبر روی سه پل ورودی به اتوبوس می گذارد.
ورود که پیدا می کند، دختری را می بیند که کنار پنجره

 هٔنشسته است و خیر آدم های شهر است.
 برو روی صندلی کناری اش می نشیند و راننده راه میفتد.

سرش را کمی خم و کج می کند تا بوی بهارنارنج را بهتر
 استشمام کند.

 این عطر انگار حرف های زیادی برای گفتن دارد.



ترکان غرق فکر است و خودش را در میان خاطراتش
می یابد. ممنون حاجی پناهی ست که مجبورش نکرد تا

 چیزی به زبان بیاورد.

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
خوش گلدی : گویش ترکی و کنایه از به سالمت.
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متوجه نزدیک بودن سر تایماز می شود، اما چیزی نمی گوید
 و سرش را به شیشه تکیه می دهد.

با یادآوری دستبندی که از حاجی پناهی در کیفش مانده، به
 سرعت8 در کیفش را باز می کند.

با دیدن دستبندی که ستاره از آن آویزان است، داغ دلش
تازه می شود و باز هم همان حرصی که سری پیش از کار

 حاجی بر جانش ریخته بود به سراغش می آید.

دست در کیف می کند و دستبند را به دست می گیرد. بیرون
 می آورد و نگاه عمیقی و توأم با حرصی به آن می اندازد.



 نگاه تایماز از دیدن یادگار مادرش برق می زند.

دختر چشم بلوطی به سمتش می چرخد و زانوهایش مماس با
 زانوهای تایماز قرار گرفته است.

دستبند را باال می آورد و لب می گشاید.

- وقتشه که امانتامون رو پس بدیم حاجی!

تایماز ابرو باال می اندازد و لب می گشاید.

- فکر نمی کردم پسش بدی پیرزن!

ترکان پره شالش را بر روی شانه اش می اندازد و لب
می گشاید.

- نه حاجی من عادت ندارم قرض بمونم!

 - مگه قرضی؟

هٔترکان سری می تکاند و دستبند را درون مشت باز شد
تایماز رها می کند.

- حاال نوبت شماست حاجی... امانت منو برگردون!



تایماز لبخند محوی می زند. دست دراز می کند و مچ راست
ترکان را به دست می گیرد.

چقدر دستانش آرامش دارند. آرامشی از جنس بودن!
دست ترکان را جایی نزدیک هردو دستش نگه می دارد و

 دستبند را به دور دستش می بندد.

- مبارکت باشه!

نگاه ناباور ترکان باال می آید و می خواهد چیزی بگوید که
تایماز پیش دستی می کند.

 - یادگاره مادرمه! پیش بلوط جاش امن تره!

ترکان اما هنوز هم در بهت است. این یعنی حاجی پناهی از
با ارزش ترین قسمت زندگی اش او را هم سهیم کرده

 است؟
اما این دلیل نمی شود تا امانت خود را پس نگیرد.

- حاجی این دستبند رو برای چی دادی؟ مگه گرو کشی88...

انگشت تایماز بر روی لبش قرار می گیرد. لب می گشاید و
از مادرش می گوید.

 - مادرم خیلی دوسش داشته... توأم دوسش داشته باش!



ترکان الل می شود. این بهترین و با ارزش ترین هدیه
عمرش شده است. این را به یقین می گوید.

 تایماز لبخندی مردانه و واقعی بر لب می آورد.

- امانتیت فعال دست من امانت بمونه، چون هنوز هم نیازش
 دارم!

اخمان ترکان در هم می شود.

- بابت هدیه ت ممنون حاجی، اما من امانتیمو می خوام!

تایماز نگاهی به چراغ قرمز می اندازد. ده دقیقه مانده تا به
همان خانه و ماجراهایش برسند.

- اگر امانتیت رو می خوای باید بریم یه جای دیگه، اما االن
 بسته س...

ترکان دستی که دستبند به دورش بسته شده را افقی می کند
و به جیب تایماز اشاره می زند.

 - بده ش حاجی...

تایماز متعجب لب می گشاید.

چی رو بدم؟



- گوشیت و!

تایماز هنوز هم متعجب است اما دست در جیب فرو می کند
 و گوشی را به سمتش می گیرد.

 وارد می کند ترکان رمزش را که از همان شب حفظ است
 و وارد مخاطبین گوشی می شود.

یه جز اسم چند نفر از دوستان و آشنایان تایماز دیگر هیچ
 شماره ای وجود ندارد.

شماره خودش را با مضمون » بلوط « سیو می کند و سپس
 به طرف تایماز می گیرد.

- بگیر حاجی!

تایماز باز هم متعجب از رفتار های ترکان گوشی را
می گیرد.

- االن چه کار کردی؟

- شمارمو سیو کردم تا آدرسو به زودی برام بفرستی که
می دونم می فرستی! امانت دار خوبی هستی و می دونم که

پس می دیش!

تایماز خنده اش گرفته...



زندگی با این دختر اوج تحیر و تجربه های رنگی رنگی
 است. چقدر دنیایش با دیگران متفاوت است.

حتی می تواند بگوید، از دیدن امثال لیلی در این زندگی از
زنان متنفر شده است اما این دختر با  همه شان فرق دارد...

این دختر انگار اکسیر دارد...

تاپایان مسیر هر دو سکوت می کنند. به سر خیابان همان
 ٔهخان پر ماجرا می رسند.

تایماز تصمیمش را می گیرد و از اتوبوس پیاده می شوند.

٭٭٭٭٭٭8

180#پست_8
#سالح_ترکان8

ٔهبه سر بن بستی رسیده اند که خان پر ماجرا در آن واقع
است.

لبخند ترکان جان می گیرد. نگاهش هم بی حیا بازی در
می آورد و به دستبندی که مچش را مزین کرده است نگاه

 می دوزد.



این روز ها زیادی دلش هوای لبخند را آفتابی می کند و
 دلش را به یک حال خوب مهمان می کند.

درد هنوز هم تن تایماز را در بر گرفته. از همان لحظه ای
 که از اتوبوس پیاده شد این درد هم همراهش شد.

فرامرز گفته بود نباید به خود فشار بیاورد، اما نمی توانست
دختر را همانطور که زبانش الل شد و تردید چشمانش را

گرفت، رها کند.
آمد تا این دختر را کمی آرام کند، شاید چون خودش هم

می داند برای آرام بودن و آرام شدن باید دست آویزی باشد.

قدم بر می دارد اما حس می کند ِسر شدگی دور زخمش در
حال از بین رفتن است. کمی اخمانش در هم می شود و بر

 پیشانی اش عرق می نشیند.

به در می رسند. چشمان ترکان بر جاپایی میفتد که تایماز
برایش درست کرده است. دلش باز هم هوای باال رفتن از

ٔهدرخت گردو در خان خاتون را می کند. اما می داند که
حاالحاالها نمی تواند به تبریز سفر کند. تنها راه آرام کردن

خودش این است که منتظر اجازه بماند تا بتواند از دیوار
 باال برود.

خنده دار است. ترکانی که برای بار اول پا درون این خانه
گذاشت هیچ گاه اجازه ای نگرفت، اما حاال اذن ورود

می خواهد.



نگاه خیره اش بر روی حاجی پناهی آنقدری طول می کشد
که تایماز لب می گشاید.

- راحت باش!

این تنها جمله ای است که ترکان در آن لحظه از شنیدنش
 غرق لذت می شود.

لبخندی می زند و همانطور که به دیوار نزدیک می شود و
آستین هایش را هم باال می دهد لب می گشاید.

- ایول حاجی!

تایماز هم سری تکان می دهد و کلیدش را درون قفل فرو
 می برد. اگر زخم نداشت، شاید او هم همانند ترکان می شد.

تایماز باید باز هم کودکی کند. برای داشتن کودکی
 سی سال واندی است که تاوان می دهد.

به خودش قول داده اگر روزی پدر شد، با فرزندش کودکی
کند. تایماز یک کودکی بی دغدغه و به دور از هر آفتی را

 به خودش قول داده است.
 چیزی که درون ترکان آن را یافته است.

شر و شور و اشتیاقش برای زندگی او را هم امیدوار
 می کند.

حتی تازگی ها حس می کند این دختر برایش نوید است.



نوید روزهای خوشبختی! نوید اینکه هنوز هم می توان شاد
بود و انرژی داشت. کمی لذت سالم داشت و از زندگی حق

 را گرفت.

ٔهترکان باالی دیوار می نشیند و به درون خان ویالیی خیره
می شود. روحی در آن خانه وجود ندارد اما حداقلش این

 است که خاطره خوبی برایش به جا گذاشته است.

تایماز در را باز می کند و وارد می شود. از راهرو رد
می شود و به حیاط می رسد. چشمش اولین جایی را که

رصد می کند جایگاه دختر چشم بلوطی است.
هٔبا دیدن چشمان بست ترکان و دستانی که چلیپا کرده و نفس

عمیق می کشد، لبخند محوی می زند اما به سرعت محو
می شود. دردش آنقدر زیاد است که لبخندش را به یغما و

اخمانش را به ارمغان می آورد.

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
چلیپا: همانند صلیب
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هٔترکان به آرامی چشمانش را باز می کند و قیاف درهم
 حاجی پناهی را می بیند. چیزی نمی گوید.



هٔهر وقت که به این خانه آمده حسی برایش القا کنند انرژی
مثبت است اما حس می کند این خانه خیلی جا برای انرژی

مثبت بودن دارد.

از دیوار سرازیر می شود و بالخره پاهایش به زمین
می رسد. نگاهی به ساعتش می اندازد. با دیدن ساعت هفت

بعد از ظهر و هوایی که تقریبا روبه تیره گی می رود متوجه
 می شود وقت تنگ است.

به طرف سه  پله ای که در کنار ورودی راه پله وجود دارد
هٔمی نشیند و خیر دور و اطراف می شود. برای زندگی

 کردن در این جور خانه ها جان می دهد.
به خاطر همین هم شد که برای تحمل کردن شرایط سخت
ٔهخان ویالیی آقای عبدی را اجاره کردند و در آنجا ساکن

 اند.
 جدا از آن آنقدر خانه را سخت پیدا کردند که خدا می داند.

از آن وقتی که حاجی به زندان افتاد دیگر هیچ چیز شبیه
قبل نشد. چهار بار خانه عوض کردند و خدا می داند که

چقدر سخت بود شنیدن حرف های کریه و حقارت بار
 اطرافیان...

آنقدر سخت بود برایش که ترجیح داد توجه نکند. حتی آنها
را الیق توجه خود نمی بیند.



تایماز از اتاقی  که همان کودک در ذهن و گوشش فریاد
می زند بیرون می آید و تن ظریف ترکان را می بیند که در

 ٔهسه پل منتهی به آن نشسته است.
دستش را محکم بر روی زخمش می فشارد و دندان بر هم
ٔهمی فشارد. تقاص این گلوله ای که خورده را در وهل اول

از آن ماجد بی  همه چیز می گیرد.
هٔیک پله مانده به ترکان به سختی می نشیند و خیر حوضی

می شود که جز آب لجن بسته دیگر چیزی در آن دیده
نمی شود. حتی ماهی هایش هم خیلی وقت است پا به فرار

گذاشته اند. اما تایماز مانده در این خانه تا بداند چه شده بر
او و زندگی اش و یادش بماند باید برای هدفی که دارد

بجنگد.

سخت به اینجای زندگی رسیده است. پس باید حواسش باشد
 راحت از دست ندهد.

ترکان متوجه حضور او می شود اما نگاهش را بر دستبند
حاجی پناهی خیره می کند. برایش جالب است که زندگی با

حاجی چگونه است؟ شاید روزی از رسول بخواهد تا
برایش توضیح بدهد. توضیحی که از سمت خود تایماز
ٔهصورت می گیرد و ترکان متعجب به صدای بم و مردان

تایماز گوش می سپارد.

- ازم پرسیدی اون شب تو اون مهمونی چی کار می کردم.
 جوابش برای خودمم یه چالشه بزرگه اما ِبهت می گم.



نفسی می گیرد و حس می کند حناق سر معده  و گلویش جمع
شده است. چقدر سخت است از گذشته های منحوس حرف

زدن. چقدر سخت است گفتن ممنوعه های زندگی ات به
هٔدیگری. آنقدر سخت که مانند ایستادگی صخر سنگی میان

اقیانوس و آماج ضربه های شالق گون آب می شود. چقدر
حال و هوای دل و عقلش می خواهد سکوت کند. سکوتی به
ژرفای سی واندی سال از زندگی اش که سخت و طاقت فرسا8

بود. اما باید بگوید. باید جنسی ظریف از نداشتن هایش
 بداند. از عمق دردهایش بداند...

هٔترکان منتظر است و جدی خیر دستبند ستاره آویزش مانده
است. صدای تایماز بلند می شود.

- من کودک کارم!

چنان چشمان ترکان گرد می شود که مویرگ کنار چشمش
پاره می شود و رد کمرنگی از خون کنار بلوط چشمانش
میفتد. دهانش همانند ماهی دور افتاده از آب باز و بسته

می شود اما هیچ صواتی از آن بیرون نمی آید. حتی قدرت
تکلم و حرکت از بدنش رفته است...

ضربتی نگفته بود؟ این مرد، رحم و مروت ندارد؟ چه
کاری است که می کند؟ برای چه حرف می زند و یکهویی

جلو می رود؟



صدایش این بار محکم تر و استوارتر به گوش های ترکان
 می رسد.

- پنج سالم که بود پدرم رو به طرز ناجوان مردانه ای از
دست دادم. تو شرکت ماجد کار می کرد. اون موقع هنوز

ماجد شریک نداشت و یه شرکت تقریبا بزرگ تأسیس کرده
بود. توی شرکت یه صانحه اتفاق میفته و یکی از کارگرا
فوت می شه. ماجد پاش گیر بوده اما چون پدر من تو اون

بخش کار می کرده و ازقضا با کسی که فوت می شه مشکل
داشته، پدر منو مقصر جلوه می ده و بابای من سرش می ره

باالی دار و بعد از یک سال که تحقیقات پلیس به ظاهر
پایان پیدا می کنه، قصاص می شه!

بی گناه ترین آدم این ماجرا و سخت ترین مجازات برای پدر
 من بود.

ترکان لحظه ای حس می کند قلبش از تپش افتاده است.
دستش به سمت قلبش حرکت می کند و تایماز غرق

 روزهای بی کسی و بدبختی اش شده است.

-  هیچ کس از شرکت ماجد نمیومده تا شهادت بده و حداقل
اون نامرد کمی از تقاصش رو پس بده... همه شون تهدید
شده ان و هیچ کدوم نمی خواستن و هنوز هم نمی خوان از

نون خوردن بیفتن!



اینا رو مادرم برام تعریف کرد. شب قبل از فوتش. به
خاطر سرطان خون از دست دادمش. خیلی دویید تا بابامو

نجات بده اما نتونست، نشد...

چه زمانی بغض مردانه اش پا به میدان گذاشته است؟ از کی
تا به حال خودداری اش را از دست داده که در کنار یک
دختری که سکوتش عجیب است، دارد با بغض حرف از

 ناگفته های سی  ساله اش می گوید؟
غرورش هنوز هم سر جا باقی مانده؟ به درونش رجوع

می کند. آری انگار هنوز هم چیزی درونش باقی مانده
است.
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هنوز هم ته مایه هایی از جانش باقی مانده تا بیشتر برای
بلوط بگوید. اینکه سعی دارد بگوید برای خودش هم

تعجب آور است اما این را به خوبی می داند که امروز
اشتباهی نمی کند.

این سکوت بلوط را نمی داند بر چه حسابی بگذارد اما این
 را می داند که حس بدی ندارد.

- همه چیز بر علیه پدرم بود و مادر بیچارم نمی تونست
ثابت کنه کار اون ماجده... انقدر تمیز و بی نقص همه چیز
رو جلوه دادن که نمی شد ثابت کرد که از بی احتیاطی اون



ٔهماجده که این بال سر کارگر اومده... هم این قضایا رو
پدرم برای مادرم تعریف کرده بود...

این بغض لعنتی چرا شرش را کم نمی کند؟ با همان بغض
 مادر مرده و نامهربان ادامه می دهد.

- تو همون حین مادرم خیلی دویید تا بتونه خرجمون و در
بیاره ولی زورش نمی رسید. به غیرتم بر خورد که من

بمونم تو خونه مامانم کار کنه؟ هیچ وقت حتی نفهمیدم ِکی
ٔهشدم بچ شیش ساله و تو خیابونا و سر چهار راه ها فال

فروختم. نفهمیدم کی از اون رویای بچگی تو شیش سالگی
شدم مرد خودم و بار و بندیلم رو کنار مادرم بستم و همت به
خرج دادم تا کار کنم. هیچ وقت یادم نیومد ِکی شدم یه بچه
که همش می دویید تو خیابونا دنبال مردم تا فاالش و بفروشه

 و شب کتک نخوره.

هوا هست؟ نفسش عجیب تنگ و گشاد می شود و درد
زخمش به کل جانش رسوخ کرده است. فکش می لرزد و

باز هم همان صدای وحشتناک کودکی که فریاد می زند در
 ذهن و گوش هایش به صدا در می آید.

دست چپش را محکم بر روی زخمش می فشارد و عمیق دم
می گیرد تا بلکم این بغض لعنتی از گلوی مردانه اش چپاول

شود. اصال نمی داند چرا اما باید سم مار بغضش را پاد



زهر بدهد. عرق پیشانی اش زیاد می شود و بر روی
شقیقه هایش روان می شود.

ترکان هنوز هم بی حرکت است. حس می کند اگر برگردد و
نگاهش به حاجی پناهی با معرفت بیفتد توانش را از دست

  می دهد و افتضاح دیگری را به بار می آورد.

او حاجی را همیشه محکم و مقاوم دیده است. حتی وقتی که
تیر خورده بود هم سعی داشت محکم باشد و توانش را یک

جا جمع کند. صدای حاجی پناهی این بار همچنان که بر
روی زخمش خم شده است به بانگ در می آید. خون از
کنار بخیه بیرون می زند اما تایماز حس می کند هنوز هم

باید بگوید تا دختر چشم بلوطی اشتباه قضاوتش نکند. چقدر
خوب است که سکوت کرده و نگاهش نمی کند. حداقل درد

 خجالت را نمی کشد.

- نفهمیدم ِکی با مادرم اومدیم تو این خونه و کریم شد آقا
باال سرمون. یه مرد نئشه که چند تا زن و بچه رو دور

خودش جمع کرد تا پول مواد خودش و ازشون بگیره و ته
ماه چندرغاز به دستای کر کثیف ما بده. هیچ وقت نفهمیدم

چرا نشد تا بابام  نجات پیدا کنه! نفهمیدم بلو..

بلوط را نگفته که دردش عمیق تر و همچون چاقو در
پهلویش فرو می رود. ترکان دیگر طاقت نمی آورد و به



سمتش می چرخد. رنگ زرد و پیشانی عرق کرده اش انگار
ناقوس مرگ است. تایماز اما باز هم کم نمی آورد.

- کریم صبحا می شوندتمون پشت وانت و یه جعبه ُپره
آدامس و فال و کش مو و سنجاق سر می داد بغلمون و

می گفت تا شب باید همش تموم بشه وگرنه می دونید چی
می شه! مجبور بودیم بفروشیم، انقدر دنبال مردم می دوئیدیم

و پرو بازی در می آوردیم که آخر سر یه فال با هزار تا
فحش و بد و بیراه ازمون می خریدن...
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نگاه ترکان بارانی می شود. هیچ وقت برای زندگی خودش
 اشک نریخت اما درد این مرد خیلی درد دارد.

نگاهش ناباور است و نمی داند چه بگوید. اصال مگر چیزی
می تواند بگوید؟ با دیدن پیراهن آبی آسمانی ای که به رنگ

خون آغشته شده، لب می گشاید.

- زخمت...

تایماز اما غرق شده است. غرق روزهایی که با پوست و
استخوانش آنها را درک کرده است و محکم طناب

سختی هایش را بر بادبان ذهنش انداخته  است.



اینبار خیره به دستان ترکانی که به سمتش دراز شده اند و
کم کم کوتاه می شوند لب می گشاید.

- بزرگترین تفریح منو رسول شده بود بستنی های سر چهار
راه قیطریه...

فردای شبی که مامانم جریان فوت بابام رو تعریف کرد،
ایران دخت، خالم و می گم که تو بیمارستان پیش مامانم مونده
بود بهم گفت مامانت از گل  سرخ خوشش می آد خاله، براش

بیار و خوشحالش کن. گل سرخ خریدم و ظهر رفتم
مالقاتش... گل سرخ رو که بو کرد سرفه های وحشتناکش
شروع شد. نفسش تنگ شد و جلوی چشمام مامانم رو از

دست دادم! بعد اون برای همیشه از گل سرخ متنفر شدم...

ترکان دستش باال می آید و بر روی لب هایش قرار می گیرد.
این مرد چقدر آواره دارد وجودش. چقدر سخت بوده

کودکی هایش. عجیب دلش می خواهد از نامردی دنیا عق
بزند و ُتف بر بی شرفی و بی شرمی زندگی و روزگار

بیندازد.

تایماز درد دارد. آخ که چه آتشی در جانش روان است.
کاش می توانست یک تکه از حافظه اش که مربوط به

گذشته اش می شود را ببرد و پرت کند به ناکجا آباد این دنیا.
کاش می توانست. او نمی تواند اما خدا که می تواند!

نمی تواند؟



- همون شب... همون شب که با حال زار و نزار که با
خاله م برگشتیم تو این خونه نتونسته بودم فال و آدامسامو

بفروشم، کریم از گردنم گرفت و پرتم کرد...

نفسش سخت شده و خون از زخمش روان شده. ترکان
دیگر دلش می خواهد فریاد بزند که بس کن اما تایماز هنوز
هم غرق است. به زور خودش را کمی کج می کند و دستش
را از روی زخمش بر می دارد و به دری که اتاقش پر از

 آیینه است اشاره می کند.
دست راستش از درد مشت شده و عرق از پیشانی اش روان

 شده است.

- پرتم کرد تو این اتاق! تا نیمه شب زدتم... انقدر جیغ زدم
و فریاد زدم که برام مثل یه ملودی هنوزم تکرار می شه...

بی طاقت محکم سرش را در دست می گیرد. تن نیمه جان
شش ساله اش را به یاد می آورد که کبود شده بود و

آن وقت ها هم عرق از پیشانی اش روان بود. چشمان خمار
از دردش را به یاد می آورد که عجیب برایش زجرآور

است.

ترکان دیگر طاقت نمی آورد و بازوی حاجی پناهی را به
چنگ می گیرد.



- تروخدا... نگو! بسه!

اما تایماز تیر آخرش را از چله رها نکرده است. دمل
چرکین دردهایش ترکیده و نمی داند چه باید بکند. تنها راه

 حلش خالی کردن این درد و زجر است.

- خاله  و رسول تن ال جون منه یتیم و رسوندن بیمارستان...
از اون بدتر می دونی چی بود؟ جیغ و فریاد های خاله م و

رسول که می گفتن نزنش یتیمه، بی پدره، بی مادره...
من نیستم که، هستم؟ نیستم! به خدا نیستم! اونا از من

گرفتنشون... من یتیم نبودم که... یتیم بودم؟

ترکان هق هق می کند. بی طاقت خودش را بلند می کند تا
تایمازی که دیگر جان ندارد و هذیان می گوید را به اتاق

 ببرد.
تایماز نمی تواند. آخر جان ندارد. توانش تحلیل رفته و رمق

از تنش فراری شده است.

به زور خودش را بلند می کند اما آنقدر ها هم موفق نیست و
بیشتر وزنش بر روی تن ترکان افتاده است. در با ضرب

پای دختر چشم بلوطی روزهایش باز می شود و با ورود به
آن اتاق ترکان دیگر فکر نمی کند چیزی باشد تا از آن

 تعجب کند.



اتاق پر از آیینه های ریز و درشت است. مبهوت لب
می زند.

- اینجا کجاست؟!

تایماز پر درد یک آخ بلند می گوید. ترکان به خود می آید و
تند او را به طرف یکی از دیوار هایی که آیینه  دارد می برد
و کمک می کند تا بر روی زمین بنشیند. سردرگم دورتادور

 اتاق را چشم می گرداند اما هیچ چیزی نمی یابد.
تایماز درد دارد و تب هم به سراغش آمده. شوک آن

شب هایی که سر کرده خیلی سخت است و حالش خراب
است. چشمانش بر روی هم میفتد و دست خونینش را بر

روی دردش می فشارد تا فقط بتواند درد زخمش را کنترل
کند. اما نمی داند که زخم گلوله اش درد نمی کند بلکه زخم

 سرتاسر وجود و احساسش درد می کند.

تایماز درد جسمش بهانه  است، جان می َکند تا درد
حقارت هایی که کشیده  است را التیام ببخشد.

ترکان طاقت نمی آورد و به تندی از اتاق بیرون می زند تا
چیزی بیابد.
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از پله ها پایین می آید و کفش پوشیده و نپوشیده به طرف
دیگر درهایی که وجود دارد می دود. یکی شان را باز

می کند و جز چند روزنامه و یک فرش چیزی نمی یابد.
به طرف در دیگر می دود و باز هم همان وسایل اتاق قبلی
را می یابد. عصبی به طرف آن یکی اتاق و در عین حال

آخرین اتاق می دود. در را باز می کند و با دیدن تمام
وسیله هایی که تمیز و زیبا کنار هم چیده  شده اند انگار دنیا

 را به او می دهند.

ٔهبه سرعت وارد اتاق می شود و به طرف یک کوپ مربع
شکل از لحاف و تشک و بالشت می رود. مالفه را کنار

 می زند و یک پتو و دو بالش را به دست می گیرد.
به تندی از اتاق خارج می شود و به طرف اتاقی که تایماز

در آن است می رود. با نگرانی تایماز را صدا می زند.

- حاجی؟ حاجی پناهی؟ صدام و می شنوی؟

پتو را یک وجب آن طرف تر از تن تایماز پهن می کند و
 بالشت ها را هم بر رأس آن قرار می دهد.

به تندی خم می شود و بی هوا و بدون آنکه بخواهد دستش را
 بر پیشانی حاجی پناهی می گذارد.

- تب  داری... حاجی تب داری چه  کارت کنم من! اوووف!



به تندی به خود حرکت می دهد و تایماز را بالخره بر روی
پتو دراز می کند. حاجی هنوز هم هذیان می گوید و عرقش

بیش  از پیش شده است. ترکان به تندی دگمه های لباسش را
باز می کند و با دیدن التهاب زخم تایماز دلش می خواهد

 لعنت بگوید.

اگر او به خانه حاجی نمی رفت حاال در این شرایط نبودند.
به قول ملکه و زبان تندش یک کاسه سوپ زهر می شد و

 نمی رفت.
به  طرف کیفش شیرجه می رود و به تندی دستمالی که

همیشه در کیفش می گذارد را بیرون می کشد. به تندی به
وضعیت حاجی پناهی رسیدگی می کند.

یک ساعت تمام هم تبش را چک می کند و هم زخمش را
 پانسمان می کند.

تایماز هم در خواب و رویا سیر می کند و هر از چند گاهی
 یک هذیان هم می بلعد.

ترکان با خستگی از جا بلند می شود و از اتاق خارج
می شود. تب حاجی پایین آمده و کمی خیالش راحت است.

به طرف حوض می رود و شیر آبی که آنجاست را باز
 می کند و دستانش را می شوید.

یک مشت به عادت بر روی شاستی شیر آب می ریزد و بعد
 از پیچاندنش دیگر جریان آب قطع می شود.



ذهنش از شنیده هایش در حال انفجار است و از آن بدتر
 گوشی اش است.

ارتباط را وصل می کند و صدای رضوانه در گوشش
طنین انداز می شود.

- ترکان؟
انگار رضوانه هم بغض دارد. ترکان هم بغض دارد. دلش

می خواهد بگرید. برای حاجی باید سوگواری کند.
صدای ترکان هم بغض دارد وقتی که می گوید.

- رضوان؟

خاک چشم رضوانه غلیظ تر است و هوای دلش ابری تر که
زودتر اشکش می ریزد بر روی قاب عکس بابا اژدرش!

 "موندم زخم خوردم از قلبم
چون نمیشد از عشق برگردم

 با غرورم یه شهر همدرده
بس که شعرام و زندگی کردم

 من یه عمر تمامه دردام و
قصه کردم برای یک دنیا
 شعر گفتم برای این مردم
که تو حرفام و بشنوی تنها

۱بشنوی تنها..."*



 - چرا انقدر تنهاییم تری؟

ترکان هم خاک چشمش کم کم غلیظ می شود و لب می گشاید
و دقیقا حرف رضوانه را تکرار می کند.

 "من از این درد خسته شدم
از جنگیدن با قلب خودم
 من با این زخما چه کنم

خسته شدم از حاِل خودم
 من از این درد خسته شدم
از جنگیدن با حِس خودم

 من با این رویا چه کنم
خسته شدم از دست خودم"

- چرا انقدر تنهاییم؟

 رضوانه اشکش را می زداید و خیره به ماه می شود.

- می گم ترکان، ینی روزای خوب میان؟

چرا امشب همه چیز انقدر درد دارد؟ چرا ترکان نمی تواند
 شر و شور داشته باشد؟

 اصال چرا نمی تواند بی تفاوت باشد؟



- روزای خوب؟ حاجی همیشه می گفت تو روزای سخت
وقتی بار دنیا رو دوشته به خاطر بیار که الماس ها زیر

سنگینی کوه ها ساخته شدن...
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رضوانه عمیق حس می کند دیر شده. برای همه چیز دیر
شده. برای بودن خانواده اش، برای داشتن بابا اژدرش،
برای داشتن ریحانش، برای داشتن مادر نامهربانش...

اما حاال یک تنهایی برایش دست دوستی دراز کرده و او را
دعوت به رفاقت8 می کند. بعضی چیزها جایشان با چیز

دیگری پر نمی شود. جای هیچ کس با هیچ کس پر کردنی
نیست...

ترکان دستش را محکم بر روی چشمانش می کشد. االن باید
هٔروی طاقچ پنجر اتاقش نشسته باشد و بالشتک کوچکش ٔه
را بر روی زانوهایش قرار بدهد و بغض را قورت بدهد نه

اینکه اینجا باشد و هی دست بر چشمش بکشد.

 "وقتی چیزی نمی گم از حالم
میشه حرفام نقطه چین باشه
 گاهی وقتا سکوت می تونه



بهترین شعر رو زمین باشه"

خیره به آسمان و ستاره هایش لب می گشاید.

- می دونی چیه رضوان؟

رضوانه لب می گشاید و بغض دار یک » چی؟ « لب
می زند. ترکان خیره به قاب عکسی که از چشمان فرد
درون آن متوجه می شود مادر تایماز است لب می زند.

- روزای سخت که تموم شد، می رم می زنم رو شونه
روزگار می گم جنبه رو حال کردی؟ همه ش گذشت!

 "من از این درد خسته شدم
از جنگیدن با قلبه خودم
 من با این زخما چه کنم

خسته شدم از حال خودم
 من از این درد خسته شدم
از جنگیدن با حسه خودم

 من با این رویا چه کنم
۱خسته شدم از دست خودم"*



رضوانه لبخند می زند. ترکان همیشه بهترین نوشداروی
تنهایی هایش بوده. تنها یک جمله لب می زند و بعد قطع

می کند.

- فردا نه صبح عازمم. بیا ببینمت!

صدای بوق های ممتد باعث می شود تا ترکان هم ارتباط را
قطع کند.

 وارد اتاق می شود و قاب عکس را به دست می گیرد.

حتی دوست ندارد فکر کند که فردا چه خواهد شد. برای
زندگی کردن زیادی جنگیده و خسته است.

دلش حتی نمی خواهد به این فکر کند که فردا چه قرار است
بگوید. تنها چیزی که می داند برداشتن یک پتو است و

خارج شدن از آن اتاقی که عکس مادر تایماز قرار دارد،
سپس وارد شدن به اتاقی که حاجی پناهی در آن خوابیده

است.

پتو را بر روی تن عرق کرده او می کشد و دور تر از او
 همچنان که زانوهایش را در آغوش گرفته می نشیند.

خیره به حاجی پناهی و عرق های روی پیشانی اش... فقط و
فقط یک قطره اشک از چشمش که خاک درونش ریخته

 می ریزد.



بعد هم دیده ها و شنیده هایی ست که ته ته قلبش مدفون
می شود. یک الکل هم بر حافظه اش می زند و حرف های8

حاجی را هم ضدعفونی می کند.

٭٭٭٭٭٭8
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: روزبه بمانی۱*
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صدای تیک تاک ساعت برایش همانند نوار ضبط شده و
 خش برداشته، آزار دهنده است.

چند ساعت پیش به نورا اس ام اس زده بود که شب را پیش
رضوانه می ماند تا فردا که به شیراز می خواهد برود

 راهی اش کند.
نورا هم تایید کرده بود و دیگر هیچ نگفته بودند. نگاهش را

هٔباال می کشد و از روی آیینه خیر خودش می شود و
 حواسش را پرت حرف هایی می شود که شنیده است.



تایماز آنقدر درد کشیده که حتی نمی داند که زندگی چه
 طعمی دارد.

از بس که برای او طعم تلخ بوده شاید شیرینی اش را اصال
 حس نکرده است.

دلش می خواهد حال خود را ببرد و در حوض غسلش
 بدهد.

حالش عجیب کثیف است. پا درد دارد و اجبارًا پاهایش را
دراز می کند. نگاهش بر می گردد و به عرق پیشانی  حاجی
پناهی میفتد. نفسی می گیرد. از جا بر می خیزد و خودش را

 به کنار تایماز می رساند.
تبش را چک می کند و گرمای کمی دستش را مزین می کند.

هیچ نمی گوید و از جا بلند می شود تا بلکم کاسه آبی پیدا
ٔهکند. از در اتاق خارج می شود و به حیاط دلگیر خان پر

ماجرا می رسد.
کفش هایش را می پوشد و به طرف دو دری که پله خورده

است و شبیه زیر زمین است می رود.
از چهار پله ی یکی از آن در ها پایین می رود و درش را

 باز می کند.
 باز شد در همانا و بلند شدن گرد و خاک فراوان همانا.

شالش را جلوی بینی م اش قرار می دهد تا به سرفه نیفتد.
دستش را به پیریزی که در کنار در قرار دارد می رساند و
وارد انباری می شود. پر از اسباب و اساسیه های کهنه و از



بین رفته. دلش می خواهد تا سرکی بکشد اما حاجی پناهی
 حال خوشی ندارد.

المپ را خاموش می کند و از اتاق بیرون می زند. به طرف
 آن یکی چهار پله می رود و از آنها پایین می رود.

در را باز می کند و با دیدن آشپزخانه تر و تمیز اما کمی
 گرد و خاک گرفته خوشحال می شود.

وارد می شود و به طرف سینگ ظرفشویی می رود. شیر
آب را باز می کند و درون یک تشت کوچک آب می ریزد.

دستمالی هم از کشوی کابینت های آهنی بیرون می کشد و به
 قدم هایش سرعت می دهد.

از پله های اتاق آیینه باال می رود و به تندی خود را به
تایماز می رساند.

خداراشکر می کند که زخم و بخیه های تایماز خونریزی
 ندارد.

کنارش جا می گیرد و دستمال را درون تشت فرو می برد.
دستمال آنقدر خنک می شود که وقتی بر روی پیشانی تایماز

قرار می گیرد، لرز به جان او می نشیند.

لبش را می گزد و آرام و زیر لب حرف می زند.

- االن تموم می شه، به خاطر خودته حاجی... دووم بیار
تروخدا!



دستمال را بر روی لپ ها و چشم های تایماز هم می کشد.
کمی از التهاب و گرمای تنش گرفته می شود.

با یادآوری حرف ملکه که همیشه وقتی او سرما می خورد
و تب دارد، به سرعت از جا می پرد. باید به خرید برود.

نگاه خیره ای به تایماز می اندازد و این بار دیگر به طرف
دیوار نمی رود. به طرف راهرو می رود و از در خارج

 می شود.
همین که در را باز می کند پویا کوچولو را می بیند که دست

 در دست پدر بزرگش از خانه بیرون می آید.
انگار که دنیا را به او می دهند. لبخندی بر صورت خسته و

بی حالش هدیه می دهد و به طرف آنها می رود.

پویا با دیدنش با شعف لب می گشاید.

- سالم خاله!
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ترکان خم می شود تا پسرک بامزه را به آغوشش بکشد.
همیشه از کودکان لذت می برد. از دنیای پاک و بی ریایشان،

 از ذات بی آالیش و سیرت منزه شان!



لبخند بر لبش خشک می شود. یعنی حاجی وقتی که هم سن
پویا بوده و شاید کمتر از او کار می کرده و کتک

 می خورده؟

تصورش وحشتناک نیست؟ ذهنش پر می زند سمت کودکان
شیرخوارگاه!

 یعنی سرنوشت آنها هم شبیه حاجی پناهی خواهد شد؟
اصال، اصال چرا این فکرها را می کند؟ نکند که دلش
می خواهد فرار کند؟ یک بیجا می کند به ریش افکارش

می بندد و نگاهش به پویا میفتد که از آغوشش فاصله گرفته
است.

- خاله شما اینجا چی کار می کنی؟ من با آقاجونم داشتم
می رفتم مسجد تا نماز بخونم!

نگاه ترکان به سمت مردی الغر اندام اما با چهره ای
مهربان کشیده می شود. از جا بر می خیزد و همچنان که

بوسه ای  به سر پویا می زند کمی نزدیک او می شود.

- سالم حاج آقا!

مرد با لبخند پدرانه سری تکان می دهد و لب می گشاید.

- سالم دخترم. بفرمایین داخل...



سری به معنای مخالفت تکان می دهد و درخواستش را
 بی هیچ خجالتی بیان می کند.

- حاج آقا یه درخواستی داشتم... اگر زحمت نمیشه می شه
یکی دوتا خیار به من بدین؟

پیرمرد متعجب می شود اما چیزی نمی گوید.

- حتما دخترم... پویا بابا برو از عزیز یه دیس خیار بگیر
بیار...

ترکان به تندی لب می گشاید و مخالفتش را اعالم می کند.

- نه  نه! یه دونه هم کافیه.

پویا یک چشم می گوید و به تندی می دود تا برای ترکان
 خواسته اش را بیاورد.

- ببخشید نصف شبی مزاحم شدم، اما واجب بود. عذر
تقصیر حاج آقا.

پیرمرد تسبیحش را صلوات می گوید و با صدای آرامی لب
می گشاید.



- این چه حرفیه دخترم. هر وقت مشکلی بود من در
 خدمتم...

پویا از در بیرون می آید و یک پیش دستی که حاجی چند
خیار و گوجه است به طرف ترکان می گیرد. خنده برای
حال ترکان کم است اما چه کند که خنده اش گرفته است.

 - فسقل خاله گوجه چرا آوردی؟

پویا کودکانه می خندد.

- عزیزجونم داد. گفت شاید برای صبحانه می خواید.

ترکان خم می شود و بوسه ای بر لپ پویا می زند. یک خیار
از روی پیش دستی بر می دارد و بقیه  را دست نمی زند.

- مچکرم ازت خاله، همین یه دونه کافیه.

بعد هم روبه پیرمرد می کند و سری به معنای تشکر تکان
 می دهد.

- ممنونم.

دستی برای پویا تکان می دهد و وارد خانه می شود. خنکی
 خیار دلش را آرام می کند.



به تندی چاقویی از آشپزخانه برمی دارد و همچنان که از
وسط برش می دهد به اتاق آیینه پا می گذارد. یک طرف را

سمت راست بالشت و یک طرف دیگر سمت چپ
می گذارد.

ملکه هرگاه که ترکان بیمار می شود خیار را کنار سرش
قرار می دهد تا تبش را بگیرد. تجربیات ملکه اگرچه زبانش

 تلخ است اما بسیار کاربردی است.

به خود می آید و یک وجب مانده به تایماز می نشیند. انگار
 در چشمانش نمک پاشیده اند و زیر دلش هم تیر می کشد.

به ناگهان خنده اش می گیرد.

فکرش هم ترسناک است که تغییرات هورمونی اش اتفاق
 بیفتد.

 لبخندی پر درد می زند و زیر دلش را محکم می گیرد.
تایماز هنوز هم هر از چندگاهی هذیان می گوید و عرق

پیشانی اش هم روان است.

انقدر در خودش می پیچد و به حال تایماز رسیدگی می کند
که خورشید طلوع سرخ و سفیدش را نشان روی زندگی

 می دهد.

باید به فکر صبحانه باشد.
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چشمانش را باز می کند و سردرد عمیقی در سرش پیچیده
است. لبانی که مرطوبیتش را هنوز هم دارد، تکان می دهد.

اتفاقات دیروز تمام و کمال در یادش آنالیز می شود. سرش
را کمی بلند می کند و کسی را درون اتاق نمی یابد.

نفسی می گیرد. می دانست که دختر چشم بلوطی تنهایش
خواهد گذاشت. کاش حداقل او را الیق یک خداحافظ

 می دانست.

کمی در جایش سعی می کند تا نیم خیز شود. خودش را در
هٔآیینه به راحتی تشخیص می دهد. نگاهش خیر زخمی

می شود که برایش یاد آور خاطرات نه چندان خوب و نه
 چندان بد است.

سعی می کند دگمه های پیرهنش را بندد. صورت الماس گون
ترکان جلوی چشمانش رژه می رود. بخار تنش انگار بیشتر

می شود که دلش می خواهد برود زیر دوش و...

- خداوکیلی اتاق پرو انقدر آینه نداره که اینجا رو پره آینه
کردی حاجی!



دستش بر روی دگمه خشک می شود. نرفته است؟ مگر
می شود؟ حتما گوش هایش اشتباه شنیده اند. نمی تواند واقعیت

باشد. شاید این هم بابت تب دیشب و فشاری8 است که بر
ذهن و تنش وارد شده است و توهم زده است.

از وقتی یادش می آید هرکس که جریان کودکی اش را
فهمید، رفت و پشت سرش را ندید. حتی یک پیام

 خداحافظی هم پشت سرش نگذاشت.

هنوز در بهت است که ترکان با یک سینی کنارش جا
 می گیرد.

چشمان پر آرامشش بدو بدو می کند تا بتواند احساس درون
دختر را از چشمانش بخواند. ترکان تمام عزمش را جزم
 می کند تا نگاهش هیچ تردید و هیچ تقصیری نداشته باشد.

سعی می کند تا تحقیری در درون نی نی چشمانش بی حیا
 بازی در نیاورد.

نگاه تایماز افت می کند و به سینی حاوی صبحانه کوچکی
که شامل پنیر و کره و عسل و تخم مرغ عسلی  است،

 می رسد.
 برای او صبحانه تدارک دیده است؟

ترکان صدایش می زند.

 - حاجی؟ اوغور بخیر!



 تایماز محو کج خند مردانه ای می زند.

 - بلوط؟

ترکان چشمان سرخش را به نگاه پر آرامش تایماز
می دوزد. تنها لب می زند.

 - بله؟

 او هم همانند تایماز جانم را برای خودش نگه  می دارد.

 - دست شما درد نکنه!

 ترکان شانه ای باال می اندازد و لحنش را خبیث می کند.

- حاجی الکی که نیست اینا، همه رو باید تسویه کنی! وگرنه
به ارتکاب ننه من غریبم بازی و، تب تندو، حرفای

منکراتی و این صبحونه دبش که رفتم تو محل گشتم تا پیدا
کنم، می دمت دست یه چند تا از بچه های باال... حاال اینارو

شاید بشه بیخیالش بشم، ولی اگه نتونم رضوانه رو قبل
رفتنش ببینم دیگه حسابت از بچه های باال به کرام الکاتبین

 ترکان خانم گل وگالب می رسه!



چشمان تایماز کمی، فقط کمی تغییر زاویه می دهد. این
دختر عجیب نیست؟ قطعا عجیب است. می خواهد لب باز

 کند که ترکان باز هم پر حرفی می کند.

- حاجی بخور بخور که باید بریم. منم باید زود برم. خدا
وکیلی تا صبح اینجا هی موج مکزیکی زدم از بس از اتاق

رفتم بیرون و از بیرون اومدم تو، حاال اونو ولش کن به
خاطر مشکالت فیزیکی خودمم تا صبح پشتک باالنس زدم.

بدو حاجی، ماشاهلل...

تایماز دیگر به خنده میفتد. این دختر انباز ندارد. چقدر زیبا
و فریبنده توانست َپِریز وجودش را سرکوب کند و آرامش

کند.
چقدر دلش می خواهد یک قدردانی از این دختر داشته باشد.

چه طور و چگونه؟ باید بیندیشد.

ٔهترکان دست به کار می شود و لقم کره و عسلی برای
حاجی پناهی می گیرد.

 دستش را بلند می کند و به سمت تایماز می گیرد.

- بخور حاجی، وقت زیاده برا غصه و غم. مهم اینه که از
این به بعد دیگه مثل قبل نشه. حضرت علی هم گفته که اگه

امروزت مثل دیروزت باشه، خیلی چیزا رو باختی! البته
همچین مثل من نگفته ها، من تهش و با استنباطم و گفتم...



تایماز لقمه را می گیرد. خیره به چشمان سرخ ترکان لب
می زند.

- قطعا تو برای من... جواب خدایی!

جواب چه چیزی؟ خدا می داند و تایماز پناهی! قطعا این
صبحانه، شیرین ترین صبحانه و لذت بخش ترین صبحانه

بود.
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وارد ایستگاه اتوبوس می شوند و رضوانه ساک را کنار
 پایش قرار می دهد.

- برو خدا به همراهت عزیزم... فقط مواظب خودت باش!

این را ترکان می گوید و رضوانه را به آغوش می کشد.
شانه های یکدیگر را نوازش می کنند و بالخره از هم جدا

 می شوند.



- ترکان توأم مواظب خودت باش. سالم به خاله و نورا هم
برسون... ایشاهلل زودتر کارم پیدا می کنی، اون ثقفی جز

 جیگر زده رو خدا بگم چی کارش کنه آخه!

ترکان لبخندی می زند و چشمانی که خون افتاده را تکان
می دهد و به سمت اتوبوس ها می رساند. با دیدن هیبت

رسول کمی چشمانش را ریز می کند. حتما او هم به سفر
 می رود.

حاجی پناهی گفته بود که او هم باید به زودی خودش را به
 خانه برساند تا بتواند رسول را قبل سفرش ببیند.

رضوانه رد نگاهش را می گیرد و به رسول می رسد.
حرصی شدید در جانش موج می زند. از آن شبی که

گردنبندش را به آن مرد داده و تنها یادگار بابا اژدرش را
هم از دست داد، هنوز چیز زیادی نمی گذرد.

 - اون اینجا چی کار داره؟

ترکان شانه ای باال می اندازد. آنقدر خسته است که خدا
می داند. دو شبانه روز می شود که نخوابیده است. دوشب

تمام پرستاری کرده. شب اول از نورا و شب دوم از حاجی
پناهی. دلش می خواهد تا برود خانه و بعد از دوش کوتاهی

بخوابد.
  چیزی که قطعا اتفاق نخواهد افتاد.



شاگرد راننده اتوبوس صدایش را پس کله اش می اندازد و
 مسافران را فرا می خواند.

ترکان دستانش را از جیب بیرون می کشد و بار دیگر
رضوانه را بغل می کند. با دیدن رسول که از پله های
اتوبوسی که مقصدش شهر شیراز است، باال می رود،

 خنده اش بیشتر می شود.
خدا بخیر کند. رضوانه اگر بداند عمرًا سوار اتوبوس شود.

بالخره رضوانه ساک را به دست می گیرد و خداحافظی
می کند. قبل رفتن کلید خانه اش را به دست ترکان می دهد تا

 سری بزند.

اتوبوس راه که میفتد ترکان هم دستی تکان می دهد و
خداحافظی می کند. از ایستگاه اتوبوس بیرون می زند و دلش

می خواهد دربست بگیرد و به خانه برود اما باید پولش را
ذخیره کند. به طرف ایستگاه اتوبوس می رود و نیم ساعت

بعد در حالی که چندین بار ایستگاه عوض کرده به
 خیابانشان می رسد.

با دیدن سجاد که دستی برایش تکان می دهد لبخندی خسته و
 شیرین می زند.

سجاد با نفس نفس خودش را به او می رساند.



- سالم آبجی دریا، خسته نباشی!

 ترکان دست در جیب فرو می کند و به حرف می آید.

 - سالم عزیزم. ممنونم. امتحانت چی شد؟ جوابش اومد؟

 چشمان سجاد برق می زند.

- آره آبجی، خدا خیرت بده... اگه این بارم میفتادم باید تک
ماده می زدم.

ترکان خنده اش می گیرد. شاید خنده ای که حسرت8 در پشتش
قایم شده است. همیشه درسش خوب بود و حاجی هم

تشویقش می کرد. اما ملکه جور دیگری فکر می کرد. او
می گفت دختر را چه به درس خواندن؟ دختر فقط باید در
 خانه بماند و حواسش را جمع کند دست از پا خطا نکند.

اما ترکان سودای دیگری در سر داشت. از همان کودکی
 عاشق درس و زندگی و کار بود.

حاجی برایش تعریف کرده بود که چقدر سخت توانسته بود
 زندگی اش را محکم در دست نگه دارد.

همیشه گوشزد می کرد که برای بعضی چیز ها منم منم
 کردن جواب نمی دهد و باید نظم طبیعی جهان را پذیرفت.



ترکان عاشق هیجان، شروشور و تجربه هایی بود که در
سر دوست داشت به دست بیاورد اما ملکه هربار بیشتر

 دست و پایش را بست.

هیچ وقت نتوانست رابطه خوبی با ملکه داشته باشد اما
  جانش هم برای او در می رود.

امید زندگی و دلیل زندگی اش ملکه است. همین را هم بر
 روی شماره ملکه ِسیو کرده است.

دستی که جلوی چشمش تکان داده می شود باعث می شود تا
به خودش بیاید.

 - آبجی حواست هست؟

سری تکان می دهد و دستش را از جیب بیرون می کشد و
ٔهبر روی شان سجاد می گذارد.

 - سجاد بعدًا باهم صحبت کنیم؟ من برم خونه خیلی خستمه.

سجاد سر می تکاند و دست پاچه یک جعبه کوچک را به
سمت ترکان می گیرد.

- بگیر آبجی اینو.

ترکان متعجب لب می گشاید.



- این چیه؟

سجاد می خندد و عرق پیشانی اش را مصلحتی می زداید. بعد
هم جعبه را درون دست ترکان فرو می برد.

- جبران زحمتت آبجی، ناقابله.

ترکان ناباور نگاهش می کند که سجاد با خداحافظی آرامی
فاصله می گیرد.

دلش می خواهد بگوید که » بابات می دونه دست تو جیب
کردی بچه؟ « اما چیزی نمی گوید.

جعبه را باز می کند و با دیدن یک سکه قدیمی از دوران
هخامنشی، دهانش کج می شود. نکرده ده هزار تومانی درون

جعبه بگذارد.

 - همینه دست به جیب شدی، ای ناکس.

ُپر خنده قدم بر می دارد و به خانه می رسد.
یک بار دیگر سکه قدیمی را از نظر می گذراند و کلید را

درون قفل می اندازد.
وارد می شود و با دیدن گل های کنار حوض وسط خانه

 چشمانش ستاره باران می شود.



به طرفشان می رود و بعد از آبی که به صورتش می زند به
آنها هم آب می دهد.

ساعت تقریبا نزدیک ده صبح است و ملکه درحال دوختن
تور عروس ملوک خانم.
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وارد می شود و کیفش را همانطور که بر روی دوشش قرار
داده است به درگاه اتاق ملکه تکیه می زند.

- سالم. خسته نباشی!

ملکه چشم ریز می کند و سر تا پای ترکان را از نظر
می گذراند. دست از دوختن می کشد.

- علیک، کجا بودی؟

نگاه بلوطی رنگش را باال می کشد و خسته لب می زند.

- بیرون.

همین و بس. دیگر چیزی نمی گوید. هنوز هم میانشان
شکراب است و هیچ یک گرمی کالم ندارد. عقبگرد می کند
تا به اتاقش برود که ملکه زبان تندش را به راه می اندازد.



- ثقفی اومده بود جلو در، خدا بگم چی کارت کنه ترکان؟
کی کنار می کشی؟ آخه ورپریده آدم می ره کاغذ می کوبه تو

صورت این و اون؟

ترکان استرس می گیرد. نکند ثقفی گفته است که کارش را
از دست داده و اخراج شده؟

با حرف ملکه کشتی افکار خوبش غرق می شود.

 - اخراجیت مبارک!

دست بر پیشانی می گذارد. این روز ها شدیدًا درگیر است و
ملکه هم وقت گیر آورده است.

- مامان؟

ملکه آتش به سمتش پرتاب می کند.

- یامان! خدا شاهده این بار دیگه کوتاه نمیام. شوهرت
می دم از دستت راحت بشم. اونطوری حداقل چشم بهت

نمیفته!

چشمانش را محکم بر هم می فشارد. ملکه وقت بدی را
 انتخاب کرده است. نورا ازاتاقش بیرون می آید.



- سالم.

سری به جانبش تکان می دهد. روبه ملکه لب می گشاید.

- مامان، خسته م! بعدًا لطفا.

ٔهخست چه چیزی؟ خدا می داند. شاید خست زندگی و ٔه
اتفاقاتش. آنقدر خسته که حتی نمی داند چه طور باید از آنها

 فرار کند.
ملکه حرصی می شود.

 - کجا؟

ترکان محکم سرش را در دست می فشارد.

 - می خوام یکم بخوابم.

ملکه از جا می پرد و می ایستد.

- دیشب چه غلطی کردین با رضوانه که االن می خوای
بخوابی هان؟ شرمنده خواب و خوراک حرومته تا وقتی که

این لباسا تموم بشن و حداقل من چندرغاز از این ملوک
بگیرم.



نگاه ترکان ناباور می شود که ملکه به تندی بازویش را
می گیرد و به طرف لباس عروس می کشاند. بعد هم فشاری8

کوتاه وارد می کند و ترکان بر روی زمین می نشیند.

نورا چشمانش گرد می شود و می خواهد چیزی بگوید که
ملکه روبه او لب می گشاید.

- واینستا اونجا، برو یه نخ سفید بیار توأم بشین کنارش!

نورا می خواهد لب باز کند که ترکان ناالن به حرف می آید.

- ملکه سلطان من خستمه*! بذار برا بعد. واقعا کشش
 ندارم.

ملکه اخم می کند و چفت ترکان می نشیند. سوزن را به
دستش می دهد و لب می گشاید.

- بیخود. بدوز!

اگر رضوانه بود کنار گوش ترکان لب می زد که » ترکان
حکومت نظامیه خدا به خیر کنه! « اما حیف که نه

رضوانه ای وجود دارد و نه مرحمتی از سمت ملکه.



چشمان ترکان دیگر خمار شده است و سردرد بدی گرفته
است. ساعت نزدیک به دوازده ظهر است و از خستگی

روبه موت.

ملکه نگاهش می چرخد و به چشمان سرخ و خسته ترکان
میفتد. ترجیح می دهد بیخیال شود تا ترکان کمی استراحت

کند. خاتون امشب می رسد و زشت می شود اگر ترکان حال
 و حوصله خاتونش را نداشته باشد.

از جا بلند می شود و بی حرف به طرف آشپزخانه می رود.
ترکان از فرصت استفاده می کند و دراز می کشد و سرش را

بر روی پای نورا می گذارد.

نورا هم نخ و سوزن را کنار می گذارد و لبخندی به
صورت ترکان می زند. حتی هیچ وقت ندیده ترکان غر بزند

 و بگوید که چرا من؟
اصال چرا زندگی من باید انقدر سخت باشد؟ این دختر

 برایش عجیب قابل تقدیر است.
دست بر روی موهای ترکان می کشد و لب می زند.

- خسته شدی؟

 ترکان همچنان که چشمانش را بسته به حرف می آید.

- آره، اگر بدونی تو چه وضع و اوضاعی بودم.



نورا دیگر چیزی نمی پرسد. اگر هم بپرسد ترکان جوابی
نمی دهد. سرش را به دیوار تکیه می دهد و همچنان که خیره

 ترکان است او هم همانند ترکان خوابش می برد.
هنوز هم بیمار است اما نه به اندازه ای که کسی از او

 نگهداری کند.
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

خستمه: به معنای خسته هستم
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هٔبا چشمان وزق زده خیر مردی می شود که صندلی کنار
 اتوبوس برای او شده و رضوانه از او حرصی است.

ٔهکیف کوچکش را بر روی شان رسول می کوبد.

- تو اینجا چی کار داری؟

رسول به ناگهان از جا می پرد و نگاهی به آدم هایی که
خیره شان شده می اندازد.

- چرا می زنی دختر؟ خب شماره صندلیم همینه!



رضوانه دست به سینه می شود و همچنان که یک پایش را
بر روی زمین می کوبد به حرف می آید.

- آهان ینی می گی باور کنم یه کاری نکردی که شمارت
بیفته با من! ُنچ کور خوندی آقا!

رسول نگاهش را کج و معوج می کند و لب می گشاید.

- می تونم بدونم برای چی باید شمارم رو بندازم با شماره
 شما؟

هٔرضوانه حرصی است و دلش می خواهد خرخر او را
بجود. می خواهد چیزی بگوید که اتوبوس نیش  گازی
 می دهد و رضوانه کم مانده تا نقش کف اتوبوس شود.

رسول دست می اندازد و بازویش را می گیرد. نفس حبس
هٔشد رضوانه بیرون فرستاده می شود و به آرامی چشمانش

 را باز می کند.
رسول شیطنت بار خیره اش می شود و رضوانه دلش

می خواهد زبانش را بیرون در بیاورد و حتی حلقش را
نشان این پسر دهد اما دندان بر جگر می گذارد و با فشار8

 دست رسول صاف می ایستد.
انگشت اشاره اش را تهدیدوار تکان می دهد.

- به خداوندی خدا، دستت بهم بخوره قلمش می کنم!



بعد هم کنار رسول جا می گیرد و سرش را به پشتی صندلی
تکیه می دهد، سپس شالش را بر روی صورتش می کشد.
رسول ُپر خنده نگاهش می کند و سری به معنای تأسف

 تکان می دهد.

کمتر از ده ثانیه اتوبوس راه میفتد و رسول هم تکیه اش را
هٔبه صندلی می دهد و خیر خیابان می شود. رضوانه هم در

دل هرچه ناسزا بلد است به ناف رسول می بندد. مردک
بی ادب آن شب را یادش رفته که برای خودش بازوی

 رضوانه را به دست می گیرد.

رسول اما در افکارش غوطه ور است. تایماز گفته بود باید
به شیراز برود و تحقیقاتشان را کامل کند. خدا می داند چه

در سر دارد اما هرچه در سر دارد کمی مبهم و وهم
برانگیز است.

تنها کاری که می تواند بکند این است که حواسش باشد تا
اتفاقی برای همه کس و تنها کسش نیفتد.

چند تماس بی پاسخی که داشت را رفع و رجوع می کند و
در آخر او هم سرش را به شیشه ماشین تکیه می دهد.

اتوبوس به آرامی شروع به دور زدن می کند. دور آخر را
که به سمت راسته می چرخاند، سر رضوانه بیهوش از

 ٔهخستگی بر روی شان رسول میفتد.



چشمان رسول گرد می شود اما یک حس خنک و وسیعی
در دلش جریان می یابد.

اینکه پناه و محکم باشی برای کسی خیلی شیرین است...
اینکه هوا خواه یک نفر باشی و برایش بجنگی زیباست.

ایران دخت همیشه برایش از عشق و محبت حرف می زد.
از مهر پدرش برای او زیادی تعریف کرده است.

لبخند مردانه ای می زند و هیچ نمی گوید. شاید برای دست
انداختن این دختر، همین حرکتش کافی باشد.
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گردن درد شدیدی دارد و دلش می خواهد ترکان بود و
 ماساژش می داد.

به آرامی سرش را بلند می کند و با دیدن اتوبوس خالی از
انسان چشمانش گرد می شود.



چند بار پلک می زند تا نگاهش همه چیز را آنالیز کند. در
آخر بر می گردد و به رسولی می رسد که سرش بر روی

شیشه قرار گرفته و خوابش برده است.

چقدر شبیه پدرش دیده می شود. شبیه جوانی های بابا
اژدرش. شبیه همان عکسی که در کیفش دارد و شب قبل

اشکش بر روی آن رقاصی کرده بود.

لب های خشکش را تکان می دهد و زبان بر روی آنها
هٔمی کشد. دستان به سینه زده شد رسول باعث می شود تا

رضوانه لحظه ای دلش بگیرد.

بابا اژدرش عادت داشت همیشه دست به سینه می نشست.
دست بلند می کند و به طرف ابروهای رسول می برد. یک
سانت مانده به لمسشان که دستش را عقب می کشد و مشت

 می کند.

اشکش بر روی گونه اش می چکد و به آرامی هق هق
می کند. خاک چشمش این روزها زیادی غلیظ است و هوای

 دلش عجیب گرد و خاک شهر اهواز را گرفته.

رسول با شنیدن صدای گریه هوشیار می شود. چشمانش را
 باز می کند و کمی سرش را چرخ می دهد.

با دیدن رضوانه ای که با هر بار ریختن اشکش به تندی آن
را از صورتش می زداید، دست پاچه می شود.



به تندی به سمتش می چرخد و صدایش می زند.

 - رضوانه؟

رضوانه به تندی رو بر می گرداند و اشک هایش را پاک 
می کند. رسول بی طاقت می شود.

- داری گریه می کنی؟

رضوانه بی حوصله لب می زند.

- نخیر، خاک رفته تو چشمم!

ابروهای رسول باال می پرند. خودش را جلو می کشد و با
صدای بم شده از خوابش کنار گوش رضوانه لب می زند.

- ولی فک کنم پیاز داشتی خرد می کردی!

رضوانه خنده اش می گیرد. این پسر خوب بلد است بفهماند
که آن چیزی که فکر می کنی خودت هستی. رسول هم

لبخندی می زند که دندان های سفیدش رخ نمایان می کنند و
 نگاهش در اثر خواب حالت کشیده به خود گرفته است.

- خاک یعنی چه که رفته تو چشمم... پیاز که شرافتش
بیشتره دخترخانم!



رضوانه آرام می خندد و رسول به این فکر می کند خنداندن
این دختر و دوستش جزو آسان ترین های این دنیاست.

- آهان، بخند... بخند که دنیا ارزش نداره.

رضوانه به طرفش بر می گردد.

- هنوزم حرصت تو جونمه ها، فکر نکن بخشیدمت!

رسول ابرویی باال می اندازد.

- برای چی باید ببخشی منو مادمازل؟

رضوانه  از جا بلند می شود و همچنان که شالش را درست
می کند، به طرف در خروج اتوبوس راه میفتد و قبل از

خروجش لب می گشاید.

- پوآرویی؟ شما رو سَن نه؟ دلم خواست ازم عذر خواهی
 کنی، منم نبخشمت!

بعد هم از پله ها پایین می رود.
حقا که ترکان و رضوانه رفیق یکدیگرند و دیوانگی هردو

از نوع شیطنت های خوشمزه است.
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سری به معنای تأسف تکان می دهد و او هم از جا بلند
می شود و پشت سر رضوانه به سمت رستوران بین راهی

 می روند.

آب نمای زیبایی وسط رستوران خود نمایی می کند و دو
طرف در ورودی پر از تخت های فرش شده است و دور

 ٔهرستوران با یک پارچ گونی  مانند بسته  شده است.

رضوانه بر روی یکی از تخت ها می نشیند. رسول هم به
سمت پیشخوان می رود و یک ِمنو از روی میز بر

 می دارد.
به طرف رضوانه می آید و ِمنو را به طرفش می گیرد. این

دختر خیلی هم سخت و چغر نیست. برای شناختنش باید آدم
باشی. بدور از هرگونه حیله، کلک، ریا و دورویی

می توانی به راحتی بشناسی اش.

اخمان درهم دختر نشان از عصبانیتش می دهد. از چه
عصبانی ست؟ خدا می داند. شاید هم دلیل این عصبانیت چیز

دیگری ست8 که فعال َپرش به َپر رسول گرفته است.



این زندگی خیلی وقت است برای رضوانه و خواهرش
سخت گرفته است. اما رضوانه به خود قول داده است تا

تقاص بگیرد.
هِٔمنو را از دست رسول می گیرد و نگاهش را خیر آن

می کند. با دیدن نام قنبرپلو گل از گلش می شکفد. عاشق این
 غذاست و عزیزجان برایش همیشه می پزد.

 کمی انرژی می گیرد و لبخندی سرخوش می زند.

 - من قنبرپلو می خوام!

رسول چشمانش گرد می شود. قنبرپلو دیگر چه
صیغه ای ست؟ شانه ای باال می اندازد و اشاره ای به

 خدمتگزاری که در آنجاست می زند تا به سمتشان بیاید.
رسول هم روبه روی رضوانه می نشیند و خیره اش می شود.

چشمان خمار خدادادی اش را کمی چرخ می دهد و تمام
 صورت دختر روبه رویش را دور می زند.

زندگی برای این دختر آنقدر سخت بوده است که شفافیت
پوستش کم شده و رنگ گندم گونش کمی تیره تر به نظر

 می رسد.

خدمتگزار کنار پای رسول می ایستد و با لهجه شیرازی
شروع به احوال پرسی می کند. رضوانه به راحتی پاسخش



را می دهد و در آخر رسول از خدمتگزار می خواهد تا
 دوُپرس قنبرپلو برایشان بیاورد.

راننده اتوبوس با دیدن رسول و رضوانه به سمتشان می آید
و رسول به احترامش از جا بلند می شود و رضوانه نیم خیز

می شود که راننده به تندی لب باز می کند.

 - بشین، بشین دخترم.

ٔهبعد هم روبه رسول می کند و بر روی شانه اش ضرب
آرامی می زند.

- دیدم خوابین، دیگه صداتون نکردم... خواستم براتون غذا
بگیرم تا وقتی بیدار شدین داخل اوتوبوس بخورین که

خودتون اومدین...

رسول لبخند مردانه ای می زند و به تبعیت از راننده اتوبوس
کمر او را به آرامی لمس می کند.

- ممنون آقا، لطف کردین!

رضوانه هم تشکر کوتاهی می کند که با حرف راننده
اتوبوس دلش می خواهد سروتن رسول را دو شقه کند.



- دخترم انقدر به آقات سخت نگیر، اولش وقتی آمدی تو
ماشین دیدم چه جور با کیفت کوبیدی به ای بدبخت... روا

نیست بابا، کمی نرم تر رفتار کن بابا!

رسول شانه هایش از خنده می لرزند اما سعی می کند
صدایش را در نیاورد. رضوانه  لبخند خجل و تقریبا

حرصی ای می زند و راننده اتوبوس می رود تا غذایش را
تناول کند.

رضوانه از درون سبدی که وسط تخت گذاشته شده و
حاوی نمک پاش، فلفل پاش، قاشق وچنگال و دستمال

ٔهکاغذی است، نمکدان  را بر می دارد تا به سین رسول بکوبد
که رسول دیگر خنده اش را ول می دهد و به سختی بر روی

تخت چوبی می نشیند.

رضوانه با حرص نمکدان را درون سبد رها می کند و
خودش هم خنده اش گرفته است. با حرص به حرف می آید.

- نخند، خدا سر شاهده جیغ می زنم!

رسول به سختی خود را کنترل می کند و سری تکان
می دهد.

- خیلی بامزه  بود قیافت مادمازل!



رضوانه لب ودهانش را کمی کج می کند و زیر لب یک »
پوآرو « به ریش رسول می بندد.

بالخره غذاها را می آورند و هردو شروع به خوردن
می کنند. رضوانه با لذت قاشقی از قنبرپلو را می خورد و

لب می گشاید.

- به خدا که خوشمزه تر و خوشگل تر از این غذا هیچ جای
دنیا پیدا نمی کنی پوآرو... بخور که به دلت می شینه!

رسول نگاه دیگری به قنبرپلو می اندازد و قاشقش را به
دست می گیرد. هم زمان هم رضوانه از قنبرپلو برایش

حرف می زند.

- بچه  که بودیم عزیزجونم برامون این غذا رو می پخت...
من و ریحانه هالک این غذاییم! البته بگما، حرف قنبر که

می شه من خودمم نمی شناسم چه برسه به ریحانه!

هٔرسول ابرویی باال می اندازد و با چشیدن مز غذا ولع
ٔهخاصی پیدا می کند تا ادام غذایش را بخورد. لیوان دوغی

را به دست می گیرد.

- خیلی خوشمزه ست!



رضوانه سری تکان می دهد و قاشق دبگری می خورد. تازه
انگار متوجه شده است که چقدر گرسنه بوده است.
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- محلی ها به این غذا می گن قنبرپلو، چون رنگش تیره ست.
از دونه انار یا رب انار استفاده می کنن و با کوفته ریزه

طعمش رو کامل می کنن. آرد نخودچی هم بهش می زنن تا
لذت قنبرپلو رو دوبرابر کنه. برای شیرین کردنش از

کیشمیش، خرما یا شیره انگور استفاده می کنن... خالصه
که من عاشقشم. خاله ملکه تو تهران برامون درست می کنه
اومدنی شیرازم از اینا می خورم! البته بگما شیراز غذاهای

هٔخوشمز دیگه ای هم داره...

 رسول سری تکان می دهد و قاشق دیگری می خورد.

- پس این شهر شما همه غذاهاش خوشمزه ست!

رضوانه هم سری تکان می دهد و رسول ادامه می دهد.

- پس واجب شد غذای بوشهر رو هم بخوری و ببینی چه
چیزیه!

رضوانه قیافه اش درهم می شود.



- وای نه، یه سری ترشی خوردم از اهوازی ها به خدا
داشتم هالک می شدم. از بس که تند بود...

رسول لبخندی می زند و اشاره به شال رضوانه می زند که
کمی بیش از کمی عقب رفته است.

 - روسریت داره میفته مادمازل!

رضوانه لحظه ای خشک می شود. رسول حواسش به پوشش
اوست؟ دلش می خواهد لج کند.

- خب بیفته!

ٔهرسول سکوت می کند و سرش را به زیر می اندازد و ادام
غذایش را می خورد. رضوانه با تعجب لب باز می کند تا

 چیزی بگوید. پس چرا ادامه نداد؟
رسول بی حرف غذایش را می خورد. از نظر او برای گفتن
حرف هایش یک بار باید اقدام کند. بعد آن یک تکرار است

 و خاطر را مکدر می کند.
ٔهبا وجود روحی لجباز رضوانه ترجیح داد دیگر چیزی به

 زبان نیاورد.

بالخره غذا خورده می شود و باز هم مسافران سوار
اتوبوس می شوند. این اولین نهاری بود که در کنار یکدیگر



خوردند و در واقع اولین سفری بود که باهم هرچند
 ناخواسته همراه شده اند.

این بار رضوانه طرف شیشه می نشیند و رسول جای
رضوانه. خم می شود از درون ساکش یک بطری آب

 بیرون می کشد.
قرص سردردی می اندازد و سرش را به صندلی تکیه

 می دهد.
رضوانه نگاهی به حرکاتش کرده بود اما چیزی نگفته بود.
عجیب بود سکوت رسول اما بیشتر برای رضوانه دردناک

بود.

سه ساعت بعد درحالی که ساعت دو بعد از ظهر است، به
ٔهشیراز می رسند و هم مسافران پیاده می شوند.

ساک ها را تحویل می گیرند و حاال هردو دوش به دوش
یکدیگر از ایستگاه اتوبوس رانی بیرون می آیند.

رسول نگاهی به رضوانه می اندازد و می خواهد چیزی
بگوید که رضوانه لب می گشاید.

- عزیزجونم یه اتاق باالی خونه ش داره... اگه تو این چند
وقته جایی برای موندن نداری، می تونی اونجا بمونی

پوآرو!

رسول لبخند محجوبی می زند و به حرف می آید.



- ممنونم. هتل راحت ترم!

رضوانه بی آنکه بخواهد، دلش می گیرد. دوست ندارد این
مرد در شهر غریب تنها بماند و نداند کجاست. اما چیزی

 نمی گوید.

خداحافظی کوتاهی می کنند و دم رفتن رضوانه رسول
پشیمان می شود. پس به تندی صدایش می زند.

- رضوانه؟

باز می گردد و تنها عضو جذاب صورتش را به چشمان
رسول می دوزد و جانم را برای دلش نگه می دارد.

 - بله؟

رسول ساکش را به دست می گیرد و قدم بر می دارد و به او
می رسد.

- گفتی خونه مادر بزرگت یه اتاق داره؟

رضوانه می خندد و سری تکان می دهد. رسول لبخندی
می زند و هردو قدم بر می دارند.
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- شما برو من میام یه چند دیقه دیگه، یه تلفن ضروری
دارم!

رضوانه سری تکان می دهد و وارد کوچه می شود. با دیدن
ٔهیک مرد تقریبا قد بلند و قلچماق که اسباب و اثاثی خان ٔه
 عزیزجانش را بیرون می ریزد، چشمانش گشاد می شود.

اما کم کم لود می شود و اخمانش در هم می شود. به تندی
می دود و صدایش را پس کله اش می اندازد.

- هی یارو... چته؟ برا چی وسیله ها رو بیرون می ریزی؟

مرد به سمتش بر می گردد و رضوانه با دیدن عماد عصبی
و ُگر گرفته نگاهش می کند.

- خجالت نمی کشی؟ زشته به خدا عماد! باز موادت کم شده
اومدی دعوا که بدین پولم و؟ قابل توجهت مامان قیزیت گفته

که پول بهت ندیم!



عماد چشمان خمار و نئشه اش را به رضوانه می دوزد و
لبخند کریه می زند.

- ننه قیزی به درک بابا، من پولمو می خوام!

ٔهبعد هم محکم به در می کوبد و باز هم وارد حیاط خان
عزیزجان رضوانه می شود. عزیزجانی که بر روی پله های

خانه ناالن و اشک ریزان نشسته است.
رضوانه بی طاقت و عاصی وارد می شود.

- عماد بیا برو وگرنه برات آبرو نمی ذارما...

عماد پوزخندی می زند و سنگی از باغچه  بر می دارد و
ٔهمحکم بر شیش خانه می کوبد.

عزیزجان به ناگهان با ابلفضل می گوید و رضوانه جیغ
کوتاهی می کشد.

عماد عصبی و حالتی که مشخص است از خود بی خود شده
 به سمت رضوانه یورش می آورد.

دستش را بلند می کند و شال رضوانه را می گیرد که به
ناگهان مشت محکمی بر روی فکش می نشیند.

رسول از راه رسیده و با دیدن بلبشویی که عماد راه انداخته
اخمانش درهم شده بود. اما هنگامی که دید دیگر از حدش



پا فراتر گذاشته وارد شد و در آخر مشتش را به فک عماد
نشاند.

لگد محکمی به شکم عماد می کوبد و همچنان که دندان
قروچه می کند لب می گشاید.

- بی غیرت آدم دست رو یک خانم بلند می کنه؟ بی شرف!

بر روی شکم عماد می نشیند و مشت های پی درپی به
صورت عماد نئشه می کوبد که حتی توان محافظت و دفاع

از خود را ندارد و ادای قلچماق ها را در می آورد.

رضوانه با صدای عزیزجانش به خود می آید.

- رضوان مادر بگیرش، بگیرش االن می کشتش...

رضوانه به تندی به طرف رسول می دود و محکم به
بازویش چنگ می زند و به التماس میفتد.

- تروخدا، تروخدا ولش کن، رسول ولش کن...

رسول مشت آخرش را هم بر صورت عماد می کوبد از جا
بلند می شود. دست خودش نیست. یاد کریم افتاد که این
چنین دستش را بلند می کرد و به شال وچادر ایران دخت

چنگ می انداخت...



فریادش بلند می شود.

- ناموس سرت می شه بی شرف؟ دفعه آخرت بود که دست
رو یک خانم بلند کردی... بی شعور!

بعد هم دست در جیب می کند و کمی سرش را به سمت
رضوانه مایل می کند و لب می گشاید.

- کرایه  خونه چقدره؟

رضوانه ناباور است و نمی داند چه بگوید که رسول کمی
فقط کمی صدایش اوج می گیرد.

ٔه- با شمام... کرای این خونه چقدره؟

رضوانه بی حال و ناباور لب می زند.

- دویست وپنجاه...

رسول به تندی پنج تراول را از شش تراولش جدا می کند و
بر صورت پر درد عماد پرت می کند و بار دیگر لگد

دیگری به شکمش می زند.

- بردار برو... بی شرف!



عماد با سختی خود را بلند می کند و از در خارج می شود.

رسول عصبی می شود و روبه عزیزجان رضوانه می کند.

- من عذر می خوام مادر...

عزیزجان اما در دل برای عاقبت بخیری این پسر دعا
می کند و درد شرمندگی اش را الالیی می دهد.
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نگاهی به ساعت روی دیوار می اندازد و سپس نگاهش بر
روی ترکان و نورایی  که همچنان به حالت قبل سر بر

دیوار تکیه داده اند، به طرفشان می رود و تند تند صدایشان
می کند.

- ترکان؟ نورا؟ بلند شید فک کنم مهمون داریم!



ترکان بی حال سری که پر درد است را بلند می کند و نورا
گردنش را به سختی از روی دیوار فاصله می دهد. چهار
ساعت تمام خوابیده اند و ملکه هر بار که صدایشان کرده

بود هر دو ُنچ و نوچی کرده بودند و باز هم به خواب رفته
 بودند.

با صدای زنگ دوباره ملکه نفس حرصی ای می کشد و
زیر لب هر دو را مورد عنایت قرار می دهد.

- من نمی دونم اینا چه جوری می خوان زندگی بگردونن،
مام زن شدیم اینام زن می خوان بشن... اهلل اکبر!

چادرش را به سر می اندازد و دمپایی پوشان به طرف در
می رود.

- بله؟ آمدم!

در را باز می کند و با دیدن آقای عبدی دلش می خواهد تا
ٔهآب شود و به زیر زمین برود. کرای این ماه دیر شده و

 پول آب و برق هم که سر به فلک کشیده است.
ملکه نفس عمیقی می گیرد و چادرش را زیر چانه اش در

 مشت می گیرد.

- سالم آقا عبدی!



عبدی اخمانش را در هم کرده و دیگر از دست این خانواده
ٔهکه همیش خدا کرایه شان دیر می شود، عاصی می شود، پول

آب و برق و گاز هم که دیگر هیچ!

 نفسی می گیرد و صدایش را بلند می کند.

- حاج خانم بالخره این کرایه ما چی شد؟ هر ماه هر ماه من
باید بیام دعوا و جر و بحث؟ بابا پول ما رو بدین به خدا

مام زندگی داریم!

ملکه هم اخم می کند. از اینکه سرش داد می زنند و او
زبانش کوتاه است بسیار حالش گرفته است. الحق که ترکان

خوب بلد است جلوی این جور افراد بایستد.

- آقا عبدی صدات رو بیار پایین، جلو همسایه ها زشته!

عبدی پوزخندی می زند و دست در جیب می کند.

- خانم همساده ها دیگه می دونن که این قیل وقال برا چیه!
کسی که معنی زشت و نفهمیده شمایین!

با شنیدن صدای عبدی ترکان خمار چشمانش باز می شود.
چیزی نمی گذرد که متوجه صدای عبدی می شود و با یک

حساب سر انگشتی متوجه می شود که امروز آخر برج است
 و باید پول کرایه خانه را بدهند.



محکم بر پیشانی اش می کوبد و از جا می پرد. نورا هم با این
حرکت ترکان از خواب می پرد و بلند می شود.

- چی شده ترکان؟ چرا هول کردی؟

ترکان به تندی به طرف اتاقش می رود و تندوفرز سرش را
کمی بلند می کند. با دیدن سه تراولی که آخرین بار قایم

 کرده بود گل از گلش می شکفد.
صدایش را بلند می کند و همچنان که تروال ها را از زیر

فرش بر می دارد، نورا را صدا می زند.

- نورا؟ نورا بیا یه دیقه!

نورا می آید و ترکان همچنان که شال و مانتویی را چنگ
می زند او را خطاب قرار می دهد.

 - نورا پنجاه تومنی داری؟

نورا لحظه ای فکر می کند و به تندی لب می گشاید.

- آره، آره دارم وایسا االن برات میارم!



ترکان هم سری تکان می دهد و با شنیدن صدای فریادهای
عبدی دندان قروچه ای می کند و نورا را باز هم صدا

می زند.

- نورا زود باش زنداداش!

چیزی نمی گذرد که تراول ها کامل می شود و به قول ترکان
دویست هزار تومن پول بی زبان در دستانش خودنمایی

می کند.
از راه رو رد می شود و بعد هم به حیاط می رسد. دمپایی های
صورتی اش را می پوشد و اخمانش را در هم می کند و جدی
پشت ملکه می ایستد و بی انعطاف روبه عبدی لب می گشاید.

- سالم آقای عبدی! اوغور بخیر...

عبدی پوزخندش را همچنان حفظ می کند و با صدایی که
همچنان کمی بلند است لب می گشاید.

 - چه سالمی؟ چه علیکی؟

ترکان هم کامال جدی به میان حرفش می آید و لب می زند.
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 - چه کشکی؟ چه دوغی؟ چه ماستی؟ درسته آقای عبدی؟

عبدی دیگر دلش می خواهد در و دیوار را از جا در بیاورد
که ترکان با ضربه زیرزیرکی ملکه کمی از موضع خود
پایین می آید. دستش را دراز می کند و چهار تراول را به

 سمت عبدی می گیرد.

- بگیرین آقا عبدی... اینم حساب ما، اگر صبر می کردین
دو ساعت دیگه قرار بود بیارم دم خونه تون! ولی ماشاهلل

چیزی که در شما دیده نمی شه... صبره!

ٔهدود از کل عبدی سر به فلک می کشد و ترکان راضی از
این همه عصبانیت عبدی مادرش را کمی کنار می زند و

خودش رو در رو با عبدی می ایستد.

- فرمایشی دارین؟

عبدی پول را از دستش می کشد و با خشم و زیر لب  زمزمه
می کند.

- دوماه فرصت دارین این خونه رو خالی کنین! عزت
زیاد!



بعد هم پشت می کند و می رود. عبدی می رود و جان لرزان
ترکان را نمی بیند. جانی که از درون لرزیده و از بیرون

هنوز هم محکم ایستاده است.
هٔملکه ناباور و ترکان بی هیچ واکنشی خیر روبه رویشان

ٔهشده اند. نورا هم بر روی سه پل حیاط خانه آوار شده
 است.

 ترکان به آرامی در خانه را می بندد و به آن تکیه می دهد.
ٔهخیر زمین زیر پایش می شود که با صدای گری ملکه هٔ

دلش می خواهد تا کر بود و کور. دیدن مادرش، تاج سرش
آن هم با این حال و اوضاع برایش خیلی دردآور و سخت

 است.
سخت؟ این کلمه آنقدر با وجودش عجین شده است که

انگارنه انگار که برای یک عده همانند مرگ است و از آن
فراری اند. از وقتی یادش می آید و خود را شناخته است با

سخت زندگی کرده است.

ملکه بر سر و صورتش می زند و بر روی تخت کنار دیوار
 آوار می شود.

- ای خدااا... آخه چه گناهی به در گاهت کردم که جوابم
این شده؟ خدا من از کجا پول بیارم خونه پیدا کنم؟ آخه من

چه طوری با این دوتا آالخون واالخون بشم؟



ترکان چشم می بندد و محکم دستی بر پیشانی اش می کشد.
بی طاقت به طرف ملکه می رود و کنارش می نشیند. سعی

می کند لبخند بزند. سخت ترین کار ممکن را انجام بدهد.

- مامان؟

ملکه بی آنکه بخواهد و به عادت همیشگی اش لب می گشاید.

- یامان! الهی خیر نبینی عبدی که ای  طوری لزره به جون
من انداختی!

ترکان لبخند شل و لرزانش را قوت می دهد و ملکه حرصی
بر روی رانش ضربه می زند.

- توأم همه چی رو به شوخی بگیر خب؟ فقط بخند!

ترکان دلش هزاران پارچه می شود و سرش را کمی به زیر
 مایل می کند.

- مامان، اینکه زیاد می خندم به این معنی نیست که زندگیم 
آسونه... اینکه هر روز لبخند روی لبامه به این معنی نیست

که هیچ چیز منو اذیت نمی کنه! من انتخاب کردم که
حرکت کنم، پیش برم و با تموم سختی های زندگیم بجنگم...

وقتی این طوری بهم می گی یعنی الکی دوییدم و الکی



جنگیدم! من شوخی گرفتم؟ کدوم دختری می تونه راحت از
زندگیش بگذره؟ منت نمی ذارم که به خدای احد و واحد
وظیفمه  ولی یکم انصاف و عدالتم خوبه ملکه سلطان!

ٔهملکه لبش را می گزد و ترکان شان ملکه را نوازش می کند
و به طرف خانه حرکت می کند تا بلکم راهی بیابد و بتواند

 حداقل جایی مشغول به کار شود.

کنار نورا می ایستد و لب می گشاید.

 - نورا محکم باش! چاره پیدا می کنم.

بعد هم وارد خانه می شود و مانتو و شلوارش را عوض
می کند و با پوشیدن لباس های بیرونش از اتاق بیرون می آید

 و وارد آشپزخانه می شود.
هنوز هم تنش لرزش دارد اما فقط از درون. لیوان آبی

می خورد و دیگر دستش می لرزد و لیوان از آن رها
 می شود و بر روی زمین سقوط آزاد می کند.

به کابینت فلزی تکیه می دهد و سردردش هنوز هم
پابرجاست.

تکه های لیوان را جمع می کند و دیگر طاقتش طاق می شود
و از خانه خارج می شود. ملکه می پرسد که کجا می روی و

در جواب ترکان تلخ لب می زند.



- دارم می رم دنبال یللی وتللی تا بلکه یه قرون پول در
بیارم. بعدشم می رم همه چی رو به شوخی بگیرم!

ملکه لب گزیده بود و ترکان با بستن در آن هم با صدای
 تقریبا کم، از آن خانه فاصله می گیرد.

به خودش قول داده قوی و محکم باشد پس این خاکی که در
چشمش باز هم رقاصی می کند باید به درک واصل شود.
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خاتون از ماشین پیاده می شود و چمدان را از دست راننده
می گیرد.

 - ممنون پسرم، دستت دردنکنه

راننده سری به احترام تکان می دهد و با یک بوق کوتاه از
او فاصله می گیرد. چادرش را درست می کند و جعبه

 شیرینی را به دست چپش می دهد. زنگ در را می فشارد.
ملکه دستمالی که دور سرش بسته را محکم تر می کند و

نورا لب می گشاید.

- فک کنم خاتون اومد!



بعد هم چادری که روی پشتی  قرار دارد را بر می دارد و
به تندی سمت در می دود. در را باز می کند و چشمانش با

دیدن خاتون ستاره باران می شود.

- خاتون!

لبخند خاتون برایش دنیاست و آغوشی که برای نورا باز
کرده بسیار دلچسب است. نورا به آغوشش می دود و بوی

عطر خاتون را به مشام می کشد.

 - یاوروم منیم*! خوبی عزیزخاتون؟

ٔهنورا تندتند و بی وقفه بوسه های متعددی بر گون تپل خاتون
ٔهمی زند و جعب شیرینی را به دست می گیرد.

- الهی من فداتشم خاتون! خوش اومدی!

خاتون بوسه ای بر پیشانی نورا می زند و ملکه روسری ای
که بر سر بسته را باز می کند و وارد حیاط می شود. مهمان

عزیزش آمده و روا نیست تا خود را به بی حالی بزند.

لبخند می زند و چراغ حیاط را روشن می کند. در دل هم
 ترکان را به توپ و تانک بسته است.

به استقبال خاتون می رود.



- خوش گلدین آنام، صفا َگتیردین*

خاتون ملکه را هم به آغوش می کشد و چشمش دنبال
دردانه اش می گردد. طاقت نمی آورد و بالخره سراغش را

می گیرد.

- عروس؟ ترکانم کجاست؟

نورا چمدان را به زور کنار در می کشاند و با ضرب پا در
 را می بندد. ملکه خاتون را به درون خانه دعوت می کند.

- تا نیم ساعت دیگه می رسه خاتون، بفرمایین داخل!

خاتون دلش می گیرد از ندیدن ترکان. عجیب دل تنگش شده
و ندیدن او هم باعث شد تا بیشتر ناراحت شود، اما چیزی

 نمی گوید.

نورا و ملکه از جان مایه می گذارند تا خاتونشان راحت
باشد و بتواند چند صباحی را با آنها به خوشی سر کند.

بر روی پتویی که ملکه جلوی پشتی پهن کرده است
می نشیند و چادرش را به آرامی از سرش کنار می کشد و
کنارش قرار می دهد. دلش برای پسرش تنگ است و در



این ده سال چندباری به مالقاتش رفته اما حاال باز هم
دلتنگی اش بیشتر شده و طاقتش طاق!

ملکه کنار خاتون جا می گیرد و به حرف می آید.

- خاتون خیلی خوش اومدی، ترکان بدونه رسیدی پر در
میاره!

نورا پیش دستی به دست وارد می شود و جلوی هر دو
قرارشان8 می دهد. حس می کند خانه روح گرفته است و چند

روزی را به خوشی سر خواهند کرد. چراکه ملکه به
احترام خاتون هم که شده کمتر نیش زبان می زند و

قشنگ تر رفتار می کند.

خاتون قربان صدقه نورا می رود و به قولی لوسش می کند.
صورت تپل و سفیدش با آن عینک دور قاب قهوه ای برای

 ٔههم اهل این خانه دلرباست و قابل احترام.

- ننه قربونت برم به خودت زحمت نده مادر... بیا بشیت
دلم برات یه ذره شده!

نورا لبخند می زند و با گفتن االن میام خاتون به طرف
آشپزخانه می رود تا ظرف میوه را هم بیاورد.
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یاوروم َمنیم: عزیزدل من
خوش گلدین آنام، صفا َگتیردین: خوش اومدی مامان من،

صفا آوردی
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پس از چند لحظه همچنان که ظرف حاوی میوه های
تابستانی را به دست گرفته است وارد اتاقی می شود که

 ملکه در آنجا اقامت دارد.
تعارف می کند و سر آخر کنارشان می نشیند. حواسش را

جمع می کند و به حرف های خاتون می دهد.

- پری روز برای نیلوفر خواستگار اومده بود، نمی دونی
نصیر چه قشقرقی8 راه انداخت که دخترم باید درس بخونه و

ناهیدم قند تو دلش آب شده بود از این همه تعصب
شوهرش! نمی گم ها عروس، خوبه پشت نیلوفر رو داره

ولی دیگه این همه اولدورم بلدورم نداره!

ملکه بی حرف سرش را پایین می اندازد. ترکانش حتی
خواستگار هایش را پر می دهد و ملکه به دلیل سخت بودن

زندگی ترکان را به زور می خواست شوهر بدهد. نقل



حسادت نیست، نقل این است که ملکه چقدر باید با ترکان
متفاوت رفتار کند؟ تا کجا ترکان باید بدود؟

خاتون دست بر روی پای ملکه می گذارد و لبش را تکان
می دهد.

- ترخان بیاد، درست می شه َگلین*! طاقت بیار...

ملکه بی حرف سری تکان می دهد و نورا به حرف می آید.

- خاتون نیلو چی کار می کنه؟ خوبه؟ خیلی وقته تهران نمیاد
به ما سر بزنه!

 لبخند پر لذت خاتون به نورا به مزاج ملکه خوش می آید.

- نیلوام خوبه، گاهی میاد به منم سر می زنه، ولی بگم این
نیلو که من دیدم دلش گیره!

نورا با هیجان و ملکه با نگاهی که هزاران حرف دارد
 هٔخیر مادر همسرش می شود.

خاتون هر از چندگاهی نگاه بینشان گذر می دهد.

- نصیر که گفت نه، نمی دونی نیلوفر چه حالی شد نورا،
من فهمیدم دلش گیره گفتم به نصیر سخت نکن ننه، بذار



ببین این دختر چی دلش رضاست... ولی مگه گوش
بدهکاره این بچه؟ نچ!

ٔهنورا لبخند می زند و جعب شیرینی را باز می کند و جلوی
 خاتون و ملکه می گذارد.

لب باز می کند تا تعارف کند که صدای چرخش کلید در قفل
به گوش می رسد. ملکه با گفتن »فکر کنم ترکان اومد...«

 از جا بلند می شود.
خاتون هم کمی خود را کج می کند و از پنجره ترکان

ٔهخسته ای را می بیند که در دست کیس سیب زمینی و پیاز
دارد و مقداری هم روغن و ماکارانی و گوشت خریده

 است. دلش لحظه ای به درد می آید.
ترکان می دانست خاتون به زودی به خانه شان خواهد آمد و
به همان دلیل از پس اندازش خرج کرده و خرید انجام داده

 است.

ملکه چشمانش ستاره باران می شود و از حرفی که ظهر به
زبان آورده است خود را مالمت می کند. ترکان لبخند

می زند و لب می گشاید.

- احوال ملکه سلطان؟ مامان اینا رو بگیر من برم دست به
آب بیام تو!

ملکه بغضش می ترکد و به ناگهان بوسه ای بر پیشانی
 ترکان می زند و چشمان گشاد شده اش را نمی بیند.



می خواهد چیزی بگوید که ملکه کیسه را از دستش می کشد
 و به تندی خود را به درون خانه می رساند.

ترکان هم همچنان که چشمانش گرد مانده، شانه ای باال
 می اندازد و به طرف سرویس بهداشتی می رود.

چیزی نمی گذرد که وارد خانه می شود و با شنیدن صدای
ٔهقربان صدق خاتونش حس می کند سنکوب می کند.

به تندی خود را به درگاه اتاق ملکه می رساند و بلوط های
هٔخوش رنگش را خیر خاتونش می کند.

 لب می گشاید و با شعف لب می زند.

- خاتون؟

دستانی که به رویش باز می شود حکم همان بهشت را دارد
و دلش می خواهد تا به سمتش پرواز کند.

- الهی ننه فدای تو بشه جانیم َمنیم*!

ترکان خود را پرت آغوش پر مهر و بی منت خاتونش
می کند و بوسه های بی وقفه بر صورت تپلش می زند و تندتند

لب می زند.

- ترکان فدات بشه خاتون، من قربون تو برم! صفا آوردی
خاتون، خوش اومدی سروی خاتون!



سروی هم کم از ترکان ندارد و قربان صدقه اش سر به
 فلک کشیده است.

بی وقفه و مداوم بر روی پیشانی  ترکانش بوسه می زند.
دوسالی می شود که ندیده اش!
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- سروی فدات ننه، چرا نیومدی تبریز یاوروم؟

ترکان بوی تن سروی را به مشام می کشد و لب می گشاید.

- خاتون بذار خوش باشیم... حرفای خوبی برای گفتن بهت
ندارم، چه بسا که خودتم می دونی!

سروی ناراحت و غمگین بوسه ای به پیشانی و لپ های
ترکان می زند و سر به زیر می اندازد. راست می گوید. از

رذالت رفتار نصیر با ترکان هیچ چیز خوبی وجود ندارد تا
 به زبان بیاورد.



ملکه وارد می شود و نورا به درخواست سروی در طرف
دیگرش می نشیند و محکم در آغوشش فشرده می شود.

- خاتون شام خوردی؟

سروی سری می تکاند و لپ راستش را بر روی سر
ترکانی قرار می دهد که در آغوشش جمع شده است.

- خوردم گلین، االن فقط می خوام با نوه م و عروسم وقت
بگذرونم!

ملکه چیزی نمی گوید و به طرف لباس عروسی می رود که
جز یک وجب کف دست دیگر چیزی از دوخت و دوز

 ملیله هایش باقی نمانده است.
ترکان محکم دستش را دور سروی می پیچد و حس می کند

آرامشی که از حاجی پناهی به سمتش ساطع می شود در
وجود خاتونش هم وجود دارد.

- ننه به قربون گیس بلندت، دلم یه ریزه شده بود برات!

ترکان هیج نمی گوید و تنها بیشتر در آغوش سروی فرو
می رود. نورا هم دست کمی از او ندارد. ملکه هم به این
 کارهای نوه  و مادر بزرگ عادت دارد که هیچ نمی گوید.



سروی متوجه درگیر بودن ذهن ترکان می شود و بی مقدمه
کمی خود را از او و نورا فاصله می دهد و لب می گشاید.

- ننه؟

ترکان لبخند َگل و گشادی می زند و دست سروی را به دست
 می گیرد.

- جانم خاتون؟

سروی کمی اخمانش را در هم می کند و لب می گشاید.

- چرا کم حرفی می کنی؟ تو که من و می بینی حالت تو
خودت نیست بچه، حاال چی شده که االن حالت گرفته س؟

ترکان همچنان لبخندش را حفظ می کند و هیچ نمی گوید. یاد
گرفته است که خودش برای مشکالتش راه بیابد، پس حاال

اگر بخواهد چیزی به زبان بیاورد بیهوده است.

- چیزی نیست خاتون، فقط یکم کارام بهم ریخته!

سروی مشکوک نگاهش می کند که ملکه باز هم زبانش به
راه میفتد.



 - وا بگو دیگه دختر، همش با منم منم جلو نبر کارات و!

ترکان نفس عمیقی می گیرد و نورا لب به دندان می کشد.
اگر ترکان لب بگشاید که قطعا سروی فکری می کند اما
 مهمان است و خوب نیست که خاطرش را مکدر کنند.

ملکه ملیله را بر می دارد و ترکان آرام لب می زند.

- یه وقت دیگه، خاتون تازه از راه رسیده خسته س... ولی
قول می دم بگم!

دقیقه ای سکوت حاکم می شود و سر آخر ترکان با گفتن من
یه دوش می گیرم از آنها فاصله می گیرد. لباس و حوله بر

 می دارد و به حمام می رود.
تنش که زیر شالق آب می ایستد متوجه می شود که چقدر

خسته  است و حتی نای شستن خود را ندارد.

بر روی سکویی که نشان از قدیمی بودن خانه  می دهد
می نشیند و دوش را بر روی تنش ثابت می کند. ذهنش پر

می زند به سمت کافه نادری. به سراغ عمو نادر رفته بود تا
بلکم بتواند از او کمک بخواهد و در آنجا مشغول به کار

شود اما نادر گفته بود یگ سفر چند ماهه به ترکیه خواهد
داشت و کافه را می خواهد ببندد. اگر می تواند مسئولیت کافه

را به عهده بگیرد و حواسش به همه  چیز باشد اشکالی
 ندارد و در آنجا مشغول شود.



یک ساعت تمام سبک و سنگین کرده بود و در آخر به این
نتیجه رسیده بود که نبود نادر در آنجا آنچنان هم خوب

نیست و مسئولیت سنگینی را باید بر عهده بگیرد. بأالخره
می داند که گاهی با لجبازی و پر ریسک رفتار کردن هم

موفقیتی در پی ندارد.
از نادر تشکر کرده بود و به سراغ دیگر آشنایانش رفته
بود. حتی می خواست به سراغ افشار هم برود اما عزت
نفس و به قولی همان غرورش اجازه نداد تا به سراغ آن

 کفتاِر بی همه چیز برود و تقاضای کار کند.

تنها یک گزینه برایش باقی مانده که آن هم تا قبل برگشتن
رضوانه امکان پذیر نیست. اگر بخواهد در جایی که

رضوانه کار می کند، مشغول شود باید معرف داشته باشد
تازه اگر آن هم قبول کنند یا نکنند.

ذهنش از این همه افکار در حال انفجار است. باید فردا باز
هم به دنبال کار برود تا ببیند راهی می یابد یانه!

یک نفس عمیق می کشد و دوش مختصری می گیرد. حوله
را به دور موهایش می گیرد و در دل زمزمه می کند.

- اسیری دوباره رو بهت تبریک می گم ترکان جون!
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وارد کارخانه می شود و همچنان که دستش را به منظور
حفاظت از زخمش بر روی آن قرارداده سهراب را صدا

می زند.

- سهراب!

به دقیقه نمی کشد سهراِب جان فدا خود را به تایماز می رساند
و لب می گشاید.

- سالم آقا، خوش اومدین!

ٔهتایماز سری تکان می دهد و دست بر روی شان سهراب
می گذارد. نگاهش را دورتادور کارخانه می چرخاند و با

دیدن وکیلی، اخمانش را در هم می کند و طوری که وکیلی
متوجه نشود او را دیده است، روبه سهراب لب می گشاید.

- سهراب حواست جمع بود تو این چند روز دیگه؟

سری که به معنای تایید تکان داده می شود برای تایماز 
خوش آیند است.

 - از حاجی نیا چه خبر؟



سهراب قیافه اش را در هم می کند و لب می گشاید.

- داداش به خدا من با این کنار نمیام. احترام موی سفیدش و
نگه داشتم که یه چی بهش نگفتم... خدا سایه شما رو از سر

ما کم نکنه که خدا شاهده چیزی از ما نمی مونه. بچه ها
نمی دونن اومدی، بفهمن که انگار بهشت دادی بهشون...

تایماز قدم بر می دارد و سهراب هم پشت سرش و حرف
زنان راه میفتد.

- آقا سیلوها رو بردیم تحویل دادیم، شرکت ماجد فقط
مونده!

دندان تایماز بر هم سابیده می شود و دلش می خواهد آن ماجد
را از زمین محو کند. به قسمت مربوط خود می رسد که

کارگران با دیدنش انگار جان دوباره می گیرند. میثم با خنده
به سمت تایماز می آید و دست به سمتش دراز می کند.

- سالم آقا چه خوب که برگشتین!

سری برایش تکان می دهد و وارد انبار می شود. صدایش را
رسا و بی پروا رها می کند.

- خسته نباشید.



همگی لحظه ای دست از کار می کشند و به صف جلوی
تایماز می ایستند. تایماز با گوشه چشم متوجه وکیلی می شود

که زاغ سیاه چوب می زند. پوزخند محوش را همچنان بر
روی لب هایش نگه می دارد و لب می گشاید.

- یه چند وقتی تهران نیستم!

هٔقیاف ذوق زد وکیلی از چشم سهراب دور نمی ماند و ٔه
تایماز هم بی تفاوت ادامه می دهد.

- در نبود من، حواستون و خوب جمع کنید. کارفرمای شما
رسول و میثم هستن... برگشتم یه انبار سیلوی ترکیده و از

بین رفته نمی خوام تحویل بگیرم! تفهیمه؟

همگی نوای »بله آقا« را سر می دهند و تایماز همچنان که
سری تکان می دهد چند مورد دیگر را هم برایشان گوشزد

 و سپس مرخصشان می کند.
میثم و سهراب می مانند تا تایماز برایشان بگوید که چه

 وظیفه ای دارند.
 چند روزی باید به بوشهر برود و بعد باز گردد.

رسول هم از شیراز به او خواهد پیوست و خدا می داند که
ٔهقضی ماجد را چه زمانی به اتمام خواهد رساند اما این را

می داند که حتما به پایان خواهد رساند.



- میثم این چند وقته ترخیص سیلو و گونی ها با توعه،
بعدشم مهر و امضا رو از حاجی نیا می گیری، به هیچ وجه،

تأکید می کنم به هیچ وجه خودت امضا نمی زنی!

میثم چشمی می گوید و تایماز با ضربه ای بر شانه اش اجازه
 مرخص شدن می دهد.

 سهراب منتظر است تا تایماز لب بگشاید.

- سهراب تو این چند وقته حواست باشه به همه چی... جای
من حواست باشه به همه چیز و کاری با حاجی نیا داشتی به
میثم بگو باهاش در ارتباط بذاره، زیاد به پر و پاش نپیچ!

ٔهسهراب چشمی  می گوید و بوسه ای بر شان مردانه و
 محکمش می زند.

تایماز دستی بر کتف سهراب نوازش می کند و بعد به طرف
دفتر حاجی نیا راه میفتد. در می زند وارد می شود.

حاجی نیا چشمانش را باال می کشد و به تایماز می دوزد.

- سالم تایمازجان! خوش اومدی.

سری تکان می دهد و صندلی جلوی میز حاجی نیا را عقب
 می کشد.



- سالم. حاجی من یه چند وقتی قراره برم بوشهر، نمیام
کارخونه!

حاجی نیا با تحسین نگاهش می کند و هیچ نمی گوید. تایماز
برایش آنقدر مرد است و محترم که بی  چون و چرا قبول

می کند. جدا از آن خیلی وقت است که با تایماز اتمام
حجتشان را کرده اند و حاال حاجی نیا باید با خواب او پیش

برود تا به آن چیزی که تمام این سال ها دست یافته، به
ناگهان خراب نشود.

- برو پسرم. سفرت بی خطر!

می گوید سفر چون حاجی نیا حتی نمی تواند تصور کند تایماز
دیگر به کارخونه نیاید. یک جورهایی ترس دارد.

 حاال چه ترسی؟ خدا عالم است.
تایماز پرونده و فرمول های خط تولید را چک می کند و سر
آخر با گفتن چند مورد که خطا داشته اند، خداحافظی می کند

 و اتاق بیرون می آید.

از کارخانه بیرون می زند. سوار اتوبوس که می شود،
گوشی اش را از جیب بیرون می کشد و وارد مخاطبینش

 می شود تا با رسول تماس بگیرد.
با دیدن نام بلوط، لبخند مردانه و محوی بر روی لب هایش

جا خوش می کند.



بی هوا بر روی اسمش کلیک می کند و تماس را برقرار
 می کند. برایش مهم نیست که شاید غرورش له می شود.
شش الی هفت بوق که می خورد صدای ترکان جدی و

بی انعطاف در گوشش می پیجد.

- الو؟

تایماز چشم می بندد و سرش را به صندلی اتوبوس تکیه
می دهد و دست چپش را هم بر روی زخمش قرار می دهد.

- سالم.

202#پست_8
#سالح_ترکان8

ترکان می شناسد. آرامش صدای این مرد آنقدر فریبنده و
خاص است که هر کجای دنیا هم برود می تواند آن را

ٔهبشناسد. خودش را به کوچ علی چپ می زند و لب
می گشاید.

- سالم، شما؟



تایماز هم زیرک است و می داند این دختر برایش بازی در
نظر گرفته است. پس او هم بازی می کند. چیزی که برایش

 لذت بخش ترین و آرامش بخش ترین است.

- یه مزاحم!

ترکان لبخندش را حفظ می کند و دست خاتونش را می بوسد
و به آرامی از کنارش بلند می شود. وارد اتاقش می شود و

 ٔهبر روی طاقچ اتاقش می نشیند.
خیره به حیاطشان لب می گشاید.

- چه جالب، منتظر بودم تا خودت و بکشی و مثل این
پسرای نوجوون که یقه چاک می دن تا دختره بهش نخ بده

رفتار می کنی!

تایماز لبخندش دیگر نمایان می شود. برای زندگی این دختر
کافی ست. چشم هایش، نگاه بلوطی رنگش و از همه مهم تر

لبخند بی نظیرش!

- من نه پسره نوجوونم نه شما دختر انسی قیزی که تو
قصه ها همیشه لپاش سیب داشت و لب هاش طعم انار!

ترکان ابرویی باال می اندازد و همچنان که لبخندش بر
صورتش رقاصی می کند، لب می گشاید.



- چشیدی مگه حاجی؟

 تایماز چشمانش باز می شود و متعجب لب می زند.

 - چی رو؟

ترکان سعی می کند خنده اش را کنترل کند. چانه اش را بر
روی زانوانش قرار می دهد.

- طعم لباش و!

ٔهبه ناگهان صدای خند مردان تایماز در اتوبوس می پیچد و هٔ
ترکان چشم می بندد. چقدر آرامش دارد. حتی خنده های

 مردانه و صدای بی نقصش!
چشمانش را باز می کند و خیره به نخی که روی زانوانش

نقش انداخته لب می زند.

- نخند حاجی!

تایماز لب می گشاید.

- چرا؟

 ترکان بی تعلل لب می زند.



- آخه تنم مور مور می شه!

اینکه حس واقعی اش را به زبان می آورد بدون اینکه چیزی
 را بر سر تایماز بکوبد یک دنیا نیست؟

سعی می کند تا با او حرف بزند و اصال هیچ اشاره ای به
تایماز ندارد این خوب نیست؟ ترکان خوب بلد است بماند.

اقاًل بودن را خوب یاد گرفته است.
تایماز گلویی صاف می کند و لب می زند.

- هنوزم امانتیت رو می خوای؟

نگاه بلوطی رنگش بی طاقت چرخ می خورد و به دستبندی
 می رسد که حاجی پناهی هدیه داده است.

 - قول می دی مواظبش باشی؟

هٔتایماز نگاه خیر عکس ترکان می کند که از جیبش بیرون
کشیده است. مراقبت از این عکس که خیلی وقت است

کارش شده است. اما سوال اصلی اینجاست که صاحبش
 چه؟

نجوا می کند و دل ترکان لحظه ای تنها لحظه ای چرخ وفلک
بازی می کند.

- مراقبشم! مراقب هردوشون!



می خواهد چیزی بگوید که تایماز اجازه نمی دهد و زمزمه
 می کند.

- می تونی بیای جایی که برات اس ام اس می کنم؟

ترکان سرش را تکان می دهد. انگار که او از پشت تلفن
می بیند.

- میام حاجی...

تایماز باشه ای لب می زند و هر دو قطع می کنند. ترکان از
جا بلند می شود و مانتو به تن می زند. آرایش خیلی محوی
هم بر چشم و لب هایش می زند و از اتاق بیرون می رود.

می خواهد خداحافظی کند که صدای پچ پچ ملکه و خاتون
باعث می شود لحظه ای درنگ کند.

- راستش قضیه از این قراره، دوماه هم فرصت داریم تا
 خالی کنیم خونه رو...

سروی تسبیحش را ذکر می گوید و به فکر می رود.

- مادر چرا نمیاین تبریز؟



چشمان ترکان و ملکه به یک نسبت گشاد می شود. تبریز
بروند؟ یکی از محاالت ممکن است. اگر قرار بر رفتنی هم

باشد ترکان هیچ گاه پایش را در آن شهر برای زندگی
نمی گذارد. اما برای سر زدن به خاتون و نیلوفر چرا!
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ملکه ابروهای به نسبت نازکش را باال می دهد و عینکش را
از چشم بر می دارد.

- بال به دور خاتون!

سروی غمگین نگاهش می کند که ترکان بی طاقت وارد اتاق
می شود. روبه ملکه لب می زند که کاری دارد و با بوسیدن

سروی از خانه بیرون می زند. این بار باید خوب بیندیشد.
نصیر نباید باعث شود ترکان اشتباه فکر کند.

باکس پیام را باز می کند و با دیدن آدرس تقریبا سر راست،
لبخندی می زند. سه ربع بعد درحالی که از ماشین پیاده
می شود پول تاکسی را حساب می کند. نام » نجاری بابا

قدرت « برایش دست تکان می دهد.



لبخند به لب درحالی که یک پاکت شیرینی خشک خریده
است وارد نجاری می شود. بوی چوب و براده هایش بسیار

 دلپذیر و زیباست.
قدرت سرش را بلند می کند و می بیندش. لبخند پدرانه ای
می زند و عینک مخصوص نجاری را از چشم هایش بر

می دارد.

- خوش آمدی دخترخانم جان!

ترکان هم لبخندش را وسعت می دهد و نزدیک می شود.
نگاهی به دستان قدرت می اندازد و لب می گشاید.

- سالم، روزتون بخیر، اگر اشتباه نکنم شما بابا قدرت
هستین درسته؟

قدرت سری تکان می دهد و نگاه سبز رنگش را به ترکان
 می دوزد.

 - بله بابا، من قدرتم، چیزی می خواهی؟

هنوز دهان باز نکرده است که تایماز با چند وسیله و نخ
پنبه ای که در دستش قراردارد وارد می شود. با دیدن ترکان

 تنش جان می گیرد و لبخند محوی می زند.
نزدیک می شود و به حرف می آید.



- سالم بلوط، خوش اومدی!

 - سالم حاجی، ممنونم، اینجا کجاست؟

قدرت لبخندش را همچنان حفظ می کند. تایماز کمی با
سختی خم می شود و تکه چوبی بر می دارد.

- اینجا زندگیه!

ابروان ترکان باال می پرند. قدرت باز هم مشغول کارش
 می شود و تایماز اشاره می کند تا همراهش شود.

 امروز خیلی کارها با یکدیگر دارند.

وارد همان محوطه ای می شوند که تایماز روزی به خودش
قول داده بود تا دختر چشم بلوطی را به آنجا بیاورد.

با دیدن شکیال که بر روی ویلچر نشسته و یک شال گردن
 را می بافد، به طرفش می روند.

ٔهترکان سالم می کند و دست کیفش را بر روی شانه اش
 محکم تر می کند.

پاکت شیرینی را به سمت شکیال می گیرد و لبخند که جزو
 الینفک صورتش است را به رخ او می کشد.

- سالم، بفرمایین!



شکیال لبخند می زند و با ذوق و مهربانی و محبتی که
زیادی به دل ترکان مهر ندیده می نشیند، لب می زند.

- سالم به روی ماهت دخترم... تشکر می کنم بابت این
پاکت!

ترکان لب می زند.

- خواهش می کنم. نوش جانتون!
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نگاه به دور و اطراف می چرخاند و با دیدن یک باغ یا
بهتر بگوید یک دشت سر سبز با درخت های سر به فلک
کشیده لبخندش بیشتر می شود و با ذوق همه جا را رصد

می کند. شکیال لبخندی به زیبایی رفتار ترکان می زند و لب
 می گشاید.

- اینجا را دوست داری دخترم؟

نگاه ترکان به زور از دار و درخت کنده می شود و به
 شکیال می رسد. تایماز کنارش جا می گیرد.

- اینجا شبیه بهشته! خیلی حس خوبی داره.



این کالم تایماز را راضی می کند و لبخندش را نمایان
می کند. شکیال لب می گشاید.

- تایماز هم اینجا را دوست داره، حاال به بعد هم دیگه دو
طرفدار داره...

ترکان سری تکان می دهد و دستانش را درهم قفل می کند و
 با مدهوشی نگاهش را به اطراف می دوزد.

تایماز خیره به مژه های بلند ترکان، محو لبخند می زند و
ابرویی برای شکیالیی که خیره اش شده به همراه شانه هایش

باال می اندازد.

- دخترم می توانی هر جا دلت می خواهد بری. تایماز
راهنمایی می کنه!

ترکان بار دیگر سر تکان می دهد. از لذت زیاد غرق
اطراف شده و زبانش قاصر است. تایماز دستش را بلند

می کند و به سمت دار و درخت دراز می کند.

- از این سمت شروع کنیم بهتره!

ترکان روبه شکیال به حرف می آید و بعد پشت بند تایماز
 قدم بر می دارد.



- ممنون خاله!

شکیال لبخندی دیگر به رویش می زند و ترکان با دیدن این
هٔمنظر بسیار زیبا با لذت نفس عمیقی می گیرد. قدم بر

می دارند و تایماز لب می گشاید.

- بریم؟

نگاهش را بر می گرداند و با اطمینان لب هایش را تکان
می دهد و تایید می کند. تایماز از دیدن لبخند بی انتهای ترکان

حالش صیقل می یابد و دلش می خواهد بارها این لبخند را
ببیند.

به طرف کارگاه نجاری و چوب بری می روند. وارد
می شوند. هنرسازان با دیدن تایماز سالم می دهند و او سری

 روبه آنها تکان می دهد و خطاب به ترکان لب می گشاید.

- اینجا صنایع چوبی ساخته می شه و به دست مردم
می رسه. با قیمت مناسب و هر سال یه جشنواره هم بین

نجاری بابا قدرت و دیگر نجاری ها برگزار می شه...

ابروهای ترکان باال می پرد. خیره به اشخاصی که درحال
ساخت یک هنر دستی با شکل و شمایل متفاوت هستند، لب

می گشاید.



- همیشه دنبال این بودم بفهمم که چی  توی این جور شغل ها
 وجود داره که پایبندت می کنه...

به پشت بر می گردد و از میان دری که باز است و نور
خورشید بر روی دشت مقابلشان رقاصی می کند و با نورش

فخر به عالم و آدم می فروشد، بار دیگر لب می زند.

- وقتی یه بهشت جلو روت باشه و بدونی شغلت لذت بخشه
حداقل راحت می تونی باهاش کنار بیای!

تایماز به موازات شانه های ترکان می ایستد و خیره به
مژه های بلند و پر ترکان می شود. عطر بهارنارنج هنوز هم

 دلبری می کند و تایماز چقدر مست می شود.
بودن در کنار این دختر، حرف زدن با این دختر، گفتن از
ناگفته های زندگی ات با این دختر بزرگترین سرمایه ای ست

که شاید نصیب هر کسی نشود.
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- دلت انگار همچی گرفته پیرزن!

نگاه ترکان باال می آید و به چشمان تایماز خیره می شود.
دلش که خیلی وقت است گرفته اما درگیری های این چند



وقته اش هم باعث شده تا بیش  از پیش دلش را با چرخ
 خیاطِی دلتنگی بدوزند و تنگش کنند.

جایی خوانده بود که جنس دلتان از چیست که تنگ و گشاد
نمی شود؟ شاید ترکان هم به چنین جنسی نیاز دارد تا بتواند

حالی از خود بپرسد و یادش بیاید هنوز هم حالش خوب
است.

هیج نمی گوید که تایماز لب می گشاید.

- روزی که فهمیدم باید بشم مرد زندگیم و خودم رو پای
خودم وایسم، خیلی بهم سخت گذشت. انگار یه کوه از روی
زمین برداشتن و گذاشتن رو شونه هام! می گن پدر مثل کوه
می مونه، راست می گن! من وقتی مادرمم از دست دادم...

سکوت می کند. این سکوت از اعماق جانش پا بر وجودش
نهاد و به میانشان آمد. بی حرف قدم بر می دارد. ترکان هم

 به دنبالش می رود.
شاید خیلی ناشکری می کند که از دلتنگی و درگیری دم

می زند.
حاجی پناهی اش از نعمت پدر و مادر خیلی زود محروم

شد. به ناگهان به خود می آید. حاجی پناهی اش؟ از کی تا به
حال تایماز شده حاجی پناهی ترکان؟ چه غلط ها!

سرش را به ناگهان تکان می دهد تا این افکار مزخرف از
سرش بیرون بروند. تایماز پشت یک میز می نشیند و

صندلی ای را هم کنار و دقیقًا چفت خودش قرار می دهد و
از ترکان می خواهد تا بر روی آن بنشیند.



ٔهاطاعت و بر روی آن جلوس می کند. تایماز یک وسیل
چاقو مانند را بر می دارد بر روی تکه چوب کوچکی که به

شکل دایره است می کشد.

ترکان کنجکاو خود را نزدیک می کند و بیست سانت مانده
هٔبه صورت تایماز نگه می دارد و خیر دستان متبحر

تایمازی می شود که بر روی چوب نقش می زند.

بوی بهارنارنج برای تایماز هنوز هم لذت بخش است و به 
 قولی دلش را قیلی ویلی می دهد.

نفس ترکان بر روی پوست دست مردانه اش می لغزد و
تایماز ُگر می گیرد. این دختر زیادی دلبری ناخواسته دارد.

سرش را در همان زاویه به سمت ترکان می چرخاند و
ٔهفاصل بینی هایشان به ده سانت می رسد.

نفس ترکان به شماره میفتد و چشمان حاجی پناهی رنگ
دیگری گرفته اند. شبرنگ های تایماز طور دیگری برق

می زنند و خبر از دلی می دهند که شاید، فقط کمی از کف
داده است.

- بوی بهارنارنج من و مست می کنه!

هٔترکان اما الل و صامت خیر تایماز مانده است. به ناگهان
افکار شیطانی اش رخ نمایان می کنند و لب می زند.



- این یعنی می خوای بچشیش؟ مثل همون اناری که هنوزم
نفهمیدم چه طوری فهمیدی که طعم انار می د...

 تایماز به ناگهان لب می زند و ترکان خنده اش می گیرد.

- طعم بهارنارنج لذیذه... مطمئنم!

دختر چشم بلوطی دلش می خواهد شیطنت کند. از همان 
شیطنت هایی که شاید دل و دین حاجی پناهی را لحظه ای

می لرزاند.
لب می گشاید و زبان می ریزد.

- من خیلی وقته بهار و به خون کشیدم... از رنگ سرخ
شکوفه های شیرازی برام نارنج آوردن... اگر می دونستم یه

نامحرم میشه شیفته این بهار و نارنج عطر تنم که دیگه
نمی کردم...

تایماز چاقوی مخصوص را روی میز بی صدا رها می کند و
هٔخیره به چشمان پرشیطنت و پرخند ترکان، دستش را به

حالت نود درجه بر روی میز قرار می دهد.

- بهار و نارنج اگه می دونستن یه بلوطک بی رحم می خواد
همچین کاری کنه، هیچ وقت گزگ دستش نمی دادن...



یک تای ابروی ترکان باال می رود و خیره به چشمان تایماز
 لب می زند.

- اواًل گزگ نه و گزک! دومًا حاجی پناهی دست گرفتی ما
رو ها... ما خیلی وقته که از رحم و مروت بویی نبردیم!

تایماز لبخند محوی می زند و به سمتش خم می شود و به
 همان نسبت ترکان به عقب.

- راست می گی بلوط... بویی نبردی!

ترکان سرتق و بی پروا لب می گشاید و تایماز دلش
می خواهد یک گاز محکم از ُلپ ترکان بگیرد، اما این تنها

اتفاق ناممکن روزهایش شده است.

- بو می بردمم، خوب بلدم کجا بی رحم باشم، کجا گرگ
باشم ، کجا موش بشم و کجا ...

ادامه حرفش توسط حرف تایماز قیچی می خورد و بند دلش
هم انگار پاره می شود.

- دل ببری؟!
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با نفس های لرزان سری تکان می دهد و لب هایش را چفت
می کند تا دیگر زبانش را کار نیندازد. تایماز دست بلند

می کند و به طرف بند نازکی از موهای  ترکان می آورد و
به آرامی و مدهوش کننده آنها را به پشت گوش دختر چشم

 بلوطی روزهایش می برد.

جان ترکان التماس می کند که این بازی را تمام کند اما
ترکان لجباز دلش می خواهد ادامه یابد و صدای ندای

 درونش را خفه می کند.

تایماز خیره لب های گوشتی اش که شیاری بینشان افتاده لب
می گشاید.

 - زیاد دلبری کنی به جاهای خوبی ختم نمی شه!

بعد هم با لحن خاص و بی بدیل لب می گشاید و ترکان حس
می کند سقوط آزاد برای حال و اوضاعش کم است.

- بلوطم!

چشمان گشاده شده اش برای تایماز خوش آیند است، لبخند
مردانه ای می زند. کامال غیرارادی به زبان آورده بود، اما

اصال پشیمان نبود.



ترکان لرزان لب می زند.

- بلوطم؟!

تایماز سری تکان می دهد و نگاهش را یک دور دوران
می دهد و با حس بی قراری اش عقب می کشد و نفس عمیق

 می کشد.
ترکان به حالت عادی اش بر می گردد و خودش را لعنت

می کند و قول می دهد دیگر هیچ گاه شیطنت نکند. خودش هم
 ٔهخوب می داند که توب گرگ، مرگ است.

خیره به دستبندی که حاجی پناهی به دور مچش بسته است لب
می گشاید.

 - گفته بودم از خط قرمزام نگذر حاجی!

چشمان تایماز گرد می شود و دست از کار می کشد. این
دختر کمش نیست؟ شیطنت می کند و دوقورت و نیمش هم

 باقی ست و می گوید که از خطر قرمز هایش نگذرد؟
ٔهقطعا ناشناخته ترین عجوب تاریخ روبه رویش نشسته و

تایماز از عطرش مست شده است.

 - خط قرمزات و من رد کردم؟



ترکان خیره نگاهش می کند و با لبخند شیطنت باری لب
می جنباند.

- عیبی  نداره... می بخشمت حاجی!

تایماز دیگر خنده اش می گیرد. شانه هایش می لرزند و ترکان
باز هم تنش مورمور می شود. گفته بود از شنیدن خنده های

این مرد تنش جمع می شود و حس خنکایی در دلش
می پیچد؟

با او می خندد تا بتواند شرمی که شاید خیلی کم بر تنش
نشسته را بشوید و بر روی آفتاب نگاه تایماز پهن کند.

با صدای زنگ تماس گوشی اش به خود می آید و آن را از
کیف بیرون می کشد.

با دیدن نام » امیدم « دگمه سبز رنگ را می فشارد و کنار
 گوشش قرار می دهد.

ٔهصدای گری ملکه جان از تنش می برد و دوباره باز
 می گرداند.

اما تمام توانش را جمع می کند و محکم لب هایی که لرزش
دارند را تکان می دهد.

- مامان؟ چی شده؟



ملکه نابار و مبهوت همچنان که اشک هایش می ریزد لب
می گشاید.

- ترکان... کجایی؟ بیا بدبخت شدیم!

ترکان اخمانش را در هم می کند و از جا می پرد. کیفش را
در چنگ می فشارد و توانش به ناگهان تحلیل می رود و از

دستش ول می شود و بر روی زمین میفتد.
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 - ترکان...

تایماز از جا بلند می شود و پشت سر ترکان می ایستد.
متوجه شده است که چیزی درست نیست.

ملکه به هق هق میفتد دیگر سلول به سلول تن ترکان
می خواهد فریاد بزند و بگوید » مامان حرف بزن « اما

گوشی از دست ملکه سقوط می کند و نورا در میان زمین و
هوا به دست می گیرد.

زیر بازوی ملکه ای که به زور توان در خود نگه داشته را
هم پشت بندش. دلش هم کباب است برای خاتونی که از

شوک زیاد بیهوش شده است.



گوشی را کنار گوشش قرار می دهد و با بغض و دلی که
بیش  از پیش شکسته است لب می زند.

- ترکان؟ هول نکنی ها... بیا... بیا بیمارستان!

دهان ترکان همانند ماهی باز و بسته می شود. محکم به
حلقش چنگ می زند و در دل فریاد » خدایا نه!!! « را به

بانگ در می آورد اما فقط دهانش باز و بسته می شود و
 نمی تواند چیزی به زبان بیاورد. هوا هست؟

ناباور و تهی از هر حسی لب می زند.

- نورا...

تایماز ازجا می پرد و روبه روی ترکان می ایستد. از دیدن
هٔرنگ پرید ترکان دلش فشرده می شود و لب می گشاید.

 - بلوط؟ چی شده؟

ترکان هنوز هم ناباور است و نورا اشک ریزان و داغدار
به سرعت لب می زند.

- فقط تروخدا بیا ترکان، تیام، عمو...



دیگر نمی تواند ادامه دهد و صدای ممتد بوق آزاد و دید دید
کردنش در گوش ترکان، جزء مرگبارترین و نفرت 

 انگیز ترین اتفاقات است.
زانوهایش می لرزند و بر روی صندلی پرت می شود. کبود

می شود و سرفه هایش سر باز می کنند و ترکان دلش
 تایماز بهت زده از می خواهد تمام شود. همه چیز تمام شود.

ٔهحال بهم ریخت ترکان لب می گشاید.

- چی شده؟ دختر یه چیزی بگو، چی گفتن پشت تلفن؟ نفس
بکش، نفس بکش لعنتی!

ترکان اما نمی تواند. نفس کشیدن؟ خنده دار ترین اتفاق
ممکن را از او می خواهد. نگاه الجانش باال می آید و خیره
به چشمان پر آرامش تایماز، سرفه های وحشتناک می کند و
یک دستش بر روی حلقش جا خوش می کند و خم می شود.

دستی که گوشی درون آن خود نمایی می کند، بر روی
زانویش به حالت نود درجه و بی حس میفتد و سرفه های8

 شدید می کند.
رنگش روبه کبودی می رود و تایماز دستپاچه بازوهای

ترکان را می چسبد و تکانش می دهد.

- جون به سرم نکن... نکن دختر! نفس بکش! نفس بکش
جون حاجی!



نمی تواند! نفس کشیدن مضحک ترین چیزی ست8 که تایماز
 از دختر چشم بلوطی می خواهد.

تایماز به ناگهان و بی طاقت سر می چرخاند تا اسپری بیابد
 و ترکان را نجات دهد.

با دیدنش انگار دنیا را به او می دهند. خیز بر می دارد و
 اسپری را چنگ می زند.

 عرق باز هم از پیشانی و شقیقه هایش روان شده است.
اسپری را به لب های ترکان نزدیک می کند و چند بار در

دهانش می افشاند.
هٔنفس های به شماره افتاد ترکان حاال به بی شماری افتاده و

 محکم و عمیق دم می گیرد.

ریه هایش انگار زخم برداشته اند. انگار تازه فهمیده است که
چه خاکی بر سرش شده است. به ناگهان از جا بر می خیزد

و دستان تایماز کنارش میفتد.

- بلوط؟ چی شده؟ چرا حالت بهم ریخت؟
  

ترکان هیسترک وار و محکم دست بر روی صورتش
  می گیرد و گنگ و منگ قدم بر می دارد.

 که حاال کمی دلهره و هراس هم چاشنی  وجودش تایماز
شده، لب می زند.

- کجا می ری؟ وایسا دختر...



 ترکان اما می دود. به جهنم که نفسش تنگ می شود.
به جهنم که تنه ای به دور و اطرافش می زند. به جهنم که

امانتی اش مانده دست تایماز پناهی! به جهنم که نفسش یکی
 در میان می رود و می آید.

تایماز بی طاقت به دنبالش می دود و سر آخر دم در و
روبه روی تابلوی بابا قدرت می تواند بازوی ترکان را به

دست بگیرد.

 - کجا داری می ری با این حالت؟

ترکان با چشمانی که نم زده است لب می زند.

- بابام!

٭٭٭٭٭٭8
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وارد راه رو می شود و می دود. رنگش زرد شده و خوب
 می داند ملکه هم حال خرابش را ببیند خودش را می بازد.

تایماز هم به دنبالش می دود. ترکان اما فقط یک چیز
می خواهد. پدرش زنده باشد. محکم و عمیق دم می گیرد. با



حال زار و نزار خود را به صندوق اطالعات می رساند و
 لب می گشاید.

- خان... خانم، ترخان دریادل... این... اینجاست؟

پرستار به تندی چیزی را درون مانیتور تایپ می کند و
 سری تکان می دهد.

!CCU- طبقه سوم، 

چی ناباور و ناالن ترکان و سپس لرزیدن زانوهایش باعث
می شود تا بر روی زمین سقوط کند که تایماز به تندی و
محکم و استوار بازوهایش را می گیرد و نگه ش می دارد.

ترکان لب می زند.

 عه!CCU- بابام 

بعد انگار تازه حالجی کرده است که دستان تایماز را کنار
 می زند و به طرف پله ها می دود.

خیلی نگذشت که به طبقه سوم می رسد و نورا را تک و
تنها پشت در اتاق و بر روی صندلی های انتظار می بیند.

 نزدیکش می شود و دست بر شانه اش می گذارد.



نورا به خودش می آید و در آغوش ترکان فرو می رود و
 زار می زند.

زار می زند و ترکان باز هم محکوم است به ایستادگی! به
 استوار ماندن و زنانه جنگیدن برای اطرافیانش!

محکم و عمیق دم می گیرد تا اشکش نریزد. چشمانش را به
سمت تایماز سوق می دهد که محکم و مردانه چشم بر هم

می نهد. دلش گرم می شود.
ٔهنورا سرش را بر سین ترکان می فشارد و هق هق می کند.

ترکان کمی از خود فاصله اش می دهد و لب می زند.

- بابا چی شده؟

نورا فقط اشک می ریزد. دلش می خواهد کله ی نورا را ِبَکند
اما نمی تواند. چرا که وقتش را ندارد.

 - با توأم نورا، بگو ببینم چه خبره!

طولی نمی کشد که دنیا بر سر ترکان آوار می شود و
 دستانش شل و وارفته کنارش میفتد.

تایماز خودش را کنار دیوار نگه داشته از اینکه جلو
نمی تواند برود تا برای ترکان دردسر نشود، محکم دندان

می سابد. نورا لب می گشاید و لرزان و هیسترک وار به
حرف می آید.



- با... با خاتون و ما... مامان، هی، رفتیم... رفتیم زندا...
زندان مالقات، یه دفعه... دی.. دیدیم که آمبوالن...

آمبوالنس جلوی دره... نزدیک، نزدیک شدیم دیدیم عمو
رو... رو تخ88... تخت خوابوندن و یه، یه ماسک اکسیژنم

رو دهنشه!

ترکان ناباور شانه های نورا را به سمت خود بر می گرداند
و تکانش می دهد.

 - چی  می گی نورا؟

نورا بیشتر و پر زجرتر می گرید و خبر بیهوشی خاتون و
ٔهملکه را هم بعد از شنیدن سکت قلبی حاج ترخان می دهد.

ترکان ناباور خواسته بود دوباره تکرار کند و نورا گفته
 بود.

از نورا می خواهد تا آرام باشد. نیم ساعت می گذرد که نورا
می گوید به کنار ملکه و خاتون می رود. ترکان هم با گفتن تا

 چند دیقه دیگه میام منم او را راهی می کند.
هنوز هم در بهت است و حالش گرفته است. بغض خانمان

سوزی در گلویش نشسته و آتش به جانش می کشد. هنوز
قدمی به سمت تایماز بر نداشته است که دکتر از اتاق

بیرون می آید و با دیدن هجوم ترکان و سپس تایمازی که
استوار به سمتش قدم برداشته و چفت ترکان ایستاده،

ناراحت و مغموم لب می زند.



- فعال خبر امیدوار کننده ای ندارم!

بعد هم ماسکش را می زند و می رود. ترکان ناباور دستش
 را بلند می کند تا بند دیوار کند اما چیزی وجود ندارد.

تایماز به تندی شانه هایش را می گیرد و تن الجانش را به
 سمت صندلی ها می برد.

هنوز ننشسته اند که سر ترکان بی آنکه بخواهد بر روی
 بعد هق هق ریز و اشک های ٔهسین تایماز می نشیند

 ٔهجانگدازش بر روی سین تایماز می ریزد.

ٔهتایماز ناباور دستش را دور شان ترکان محکم می کند.
 آغوشش برای اولین دختری ست که دل دل می کند.

هٔدستان ترکان باال می آید و محکم به پیراهن تیر تایماز
چنگ می زند و فریاد » خدا « گفتنش در آغوش او خفه

می شود.

تایماز بی طاقت دست چپش را بر روی شال ترکان قرار
می دهد و همچنان که عرق از پیشانی اش روان است لب

می گشاید.

 - ششش! آروم باش! آروم باش!

ترکان اما نمی تواند. کوه زندگی اش بر روی تخت
بیمارستان است و هیچ خبر درست و حسابی ای هم از او

 ندارد.



تایماز برای اولین بار محکم لبانش را بر روی شال ترکان
 می فشارد و بوسه ای پر محبت بر روی سرش می نشاند.

ترکان محکم تر به لباس تایماز چنگ می زند و برای اولین
بار و به دور از هر شیطنتی به حرف می آید.

- اگه... اگه بابام نباشه... منم، منم نیستم تایماز!

می گوید و دل تایمازی که زلزله ی هفت ریشتری را به جان
می خرد نمی بیند.
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چقدر قشنگ نامش را صدا می زند. دلبرانه صدایش می زند
و نفس تایماز را به شماره می اندازد. صدای دردآلود ترکان

بلند می شود.

- من بدون بابام زنده نمی مونم!

تایماز از اینکه این دختر نباشد لحظه ای به جنون می رسد.
بی آنکه بخواهد حصار دستانش به درو شانه های او محکم تر



می شود و لب هایش را چفت هم می کند تا چیزی به زبان
 نیاورد.

اما ترکان خسته است. از زندگی کردن خسته است. از
اینکه بدود و نرسد، از اینکه بجنگد ولی حرف بشنود، از
اینکه می خواهد و نمی شود. از همه چیز خسته است. حتی

از لبخند زدن هم!

کمی آرام می شود. از اینکه اشک ریخته حالش گرفته است.
به خودش قول داده بود هیچ گاه اشک نریزد اما حاال دقیقا با

 چیزی امتحان می شود که سال ها به خاطر آن جنگیده بود.
تایماز کمکش می کند تا بر روی صندلی بنشیند. سختی

شنیدن خبر حال حاج ترخان یک طرف، عود کردن آسم و
دویدن های پی درپی اش یک طرف دیگر، باعث شده تا

 رمقی در جانش باقی نماند.

یک سوال همانند خوره به جان تایماز افتاده اما می داند اگر
بپرسد، حال ترکان بیش از پیش خراب می شود. ترجیح

 می دهد سکوت کند و هیچ نگوید.
ترکان سرش را به دیوار پشت سرش تکیه می دهد و عمیق

دم می گیرد. باید باز هم خودش را جمع وجور کند و ِاال�
 هرچه تا حال رشته کرده است، پنبه می شود.

محکم دستی به صورتش می کشد و اشک هایش را پاک
 می کند.



نگاه بلوطی رنگش را به چشمان پرآرامش تایماز می دوزد
و لب می گشاید.

- ممنونم حاجی!

تایماز خیره نگاهش می کند. باز هم از تایماز به حاجی
رسیده اند. مژه های پر و مشکی ترکان حاال در اثر گریه بر

 یکدیگر چسبیده اند و جور دیگری دلبری دارند.
او هم نفس عمیقی می گیرد. تا این لحظه سه بار خط قرمز

 این دختر را کنار زده است.
اولی زمانی که در کافه نادری درخواست عطر بهارنارنج

را کرده بود تا همیشه بر تنش بزند.
دومی در کارگاه نجاری و گفتن بلوطم به ترکان بود و

سومی همین چند دقیقه پیش بود که ترکان در آغوشش بود
 و تایماز آرامش کرد.

هٔنگاه خیر هردو نشان می دهد که در فکر یکدیگر هستند.
تایماز خیلی خوب می داند، این دختر اگر اجازه ندهد

هیچ کس نمی تواند از خط قرمز هایش عبور کند.
به جرئت می تواند بگوید که از این اتفاق خرسند است.

همانند فرهاد که برای شیرین کوه کند و از این کار لذت
برد. حاال تایماز خوب می داند برای اینکه این دختر را

ٔهداشته باشد، پیل فوالدینی که دور قلبش و تمام وجودش
 کشیده است را به آرامی باید بشکافد و به قلبش نفوذ کند.



نگاه تایماز باالخره از بلوط چشمان ترکان سقوط می کند و
به دستان ظریفش می رسد که در یکدیگر جمع شده اند. از
اینکه به راحتی نمی تواند این دختر را آرام کند نفس تنگ

 می شود.

گوشی ترکان زنگ می خورد و نام نورا رد می اندازد. به
سرعت8 سعی می کند خودش را جمع وجور کند و صدایش

 همچون همیشه محکم باشد.

چند بار گلو صاف می کند و دستش را بر روی پیشانی اش
 قرار می دهد و سپس تماس را وصل می کند.

 - جانم زن داداش؟

نورا همچنان که دست ملکه را به دست گرفته است لب
 می گشاید.

 - ترکان؟ خبری نشد؟

نفسی می گیرد. اگر بگوید دکتر چه چیزی گفته است که
 ٔهنورا بدتر از همه روحی خود را می بازد.

 - نه خبری نیست، کدوم اتاقی؟



نورا آدرس اتاق را می دهد و با گفتن »االن میام« ارتباط
 را قطع می کند.

گوشی را پایین می آورد و نگاه خیره اش را به تایماز
 می رساند.

 دمی دیگر می گیرد و باز هم، لبخندش را نمایان می کند.
شاید از ته دل نباشد اما حداقل لبخند است و انرژی مثبت

 دارد.
تایماز متحیر از این همه درایت دختر چشم بلوطی در

بازیابی حالش، خیره اش می ماند.
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ترکان گوشی را درون جیبش هل می دهد و با یادآوری
کیفش خنده اش نمایان می شود. سعی می کند شیطنت وجودش

 را بیابد و لب می گشاید.

- فکر کنم یه بار دیگه باید ببینیم همو حاجی!

ابروی تایماز باال می پرد و سری به معنای چرا تکان
 می دهد که ترکان لب می زند.

- کیفم موند تو نجاری بابا قدرت! سری بعدی کجا بیام ازت
بگیرمش؟



تایماز لبخند محوی می زند. واقعا این دختر اندیشیده بود که
تایماز او را تنها می گذارد؟ چیزی که قطعا اتفاق نخواهد

 افتاد!
لب هایش را تکان می دهد و خیره به چشمان ترکان به

حرف می آید.

- زودتر از اینها هم دیگر رو می بینیم! برو بلوط!

ترکان آن سنگ مزاحمی که در گلویش با غم دلش تبانی
کرده را کنار می زند و آب دهانش را قورت می دهد.

- مگه هستی حاال حاجی؟

تایماز با اطمینان چشم بر هم می نهد و صواتش را رها
می کند.

 - من همیشه هستم!

این گر گرفتگی و سقوط آزاد دلشان از چیست؟ زیادی
دلبری برای یکدیگر می کنند و یا قلبشان به این طور بودن

و حمایت کردن عادت ندارد؟
هرچه هست هردو دلشان می خواهد فرار کنند. تازگی ها

 فرار را بر قرار ترجیح می دهند.



ترکان لبخندی می زند و پشت می کند تا برود که تایماز به
 مچ آستین مانتویش چنگ می زند.

نگاهش بر روی دستان حمایتگر تایماز می چرخد و بعد باال
 می رود و به چشمان پر آرامشش می رسد.

چقدر خوب و دلربا عاشقش می کند. سوال اینجاست که
واقعا عاشقش می کند؟ یک تردید در دل و عقلش می پیچد و

 در آخر یک نه قاطع می گوید.

تایماز لب می جنباند و تن ترکان گرم می شود. از بودن های
 این مرد. از مردانگی این مرد دل وجانش گرم می شود.

- هر وقت که بخوای... من هستم! اگه از دنیا دلت گرفته،
 غمت نباشه بلوط من هستم!

 اگه از دنیا دلت گرفته
 غمت نباشه من هستم

 پیدا نکردی کسی رو که با
تو هم صدا شه من هستم
 اگه دیدی که زندگی با تو

راه نیومد من هستم
 واسه عشقه من کلی سال بعد

 دله تو لک زد من هستم
من هستم من هستم



لبخند ترکان زیادی دلبری دارد که تایماز چشم می بندد.
شنیدن چنین حرفی از دهان کسی برای اویی که تکیه گاه

 نداشته است، بهترین کوه امنیت است.

 رو عشقه من حساب کن همیشه
آدم از عشقش که خسته نمیشه
 تنها من رو تو ذهنت نگهدار

تا تو بخوای من هستم
 نزدیکه من باشی نباشی

غرِق سکوت شی یا که صدا شی
 هرگز نمی گم به تو خدا نگهدار

تا تو بخوای من هستم!
آی من هستم!

نگاه خیره اش را همچنان بر روی صورت تایماز محکم
می کند و به آرامی آستینش را از مچ تایماز فاصله می دهد.

لب هایش تکان می خورند و لب می زند.

- بابام همیشه می گه وقتی زندگی تو شرایط سخت قرارت
می ده نگو ولم کن بگو امتحانم ُکن! ولی می دونی چیه

 حاجی؟ من دلم می خواد بر عکسش رو بهت بگم.

 اگه عشق یعنی تو نباشی و
فکر کنم هستی من هستم



 نگرانت شم با اینکه عمری
منو شکستی من هستم

 اگه دیدی که زندگی
با تو راه نیومد من هستم

 واسه عشقه من کلی سال بعد
 دله تو لک زد من هستم

من هستم من هستم!

پشت می کند و به حرف می آید. طاقت خیره شدن به چشمان
تایماز را ندارد. این را مطمئن است.

 - ولم نکن ولی... امتحانمم نکن!!!

بعد هم قدم بر می دارد و مردی که حس خوبی از حرفش
گرفته را نمی بیند. همانند پسرهایی که تازه به عشقشان8
اعتراف کرده اند، دستی پشت گردنش می کشد و عرق

پیشانی اش هم روان می شود. زیر لب نجوا می کند.

- ما کی باشیم که امتحان کنیم؟!

 رو عشقه من حساب کن همیشه
آدم از عشقش که خسته نمیشه
 تنها من رو تو ذهنت نگهدار

تا تو بخوای من هستم
 نزدیکه من باشی نباشی



غرِق سکوت شی یا که صدا شی
 هرگز نمی گم به تو خدا نگهدار

 تا تو بخوای من هستم
آی من هستم!

٭٭٭٭٭٭8
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ٔهتنزیب، پنبه و بتادین به دست از سه پل منتهی به حیاط
 پایین می آید و خود را به رسول می رساند.

هنگام درگیری با عماد، یک مشت هم نوش جان کرده بود
اما آنقدر عصبی و گرگین بود که حتی حواسش به زخم

 کنار لب و خون روان شده از بینی اش هم نبود.
کمی از بتادین را بر روی پنبه خالی می کند و به آرامی بر

 روی بینی رسول قرار می دهد و آخ رسول باال می رود.
لب می گزد و از استرس بیشتر فشارش می دهد که رسول

 نمی داند بخندد و یا درد بکشد.
کمی خود را عقب می کشد و به آرامی پبنه را از میان

دستان رضوانه می گیرد و خودش به آرامی بر روی زخم
 لب و بینی اش می کشد.

 - چی کار می کنی دختر؟ تو که بیشتر درد آوردی!



رضوانه از جا بلند می شود و به سمت شیر آب می رود و
 هٔبعد از شستن دستش دست به کمر خیر رسول می شود.

عزیزجانش هم شربت به دست از خانه بیرون می آید و به
 طرف رسول حرکت می کند و کنارش می نشیند.

- الهی خیر از جوونیت ببینی مادر! خدا تو رو رسوند وِاال�
معلوم نبود رضوانه چی می شد!

دست آزاد رسول مشت می شود و دندان قروچه ای می کند.
رضوانه هر چقدر روبه عزیزجانش ابرو باال می اندازد که
چیزی نگوید اما او نمی بیند و همچنان ادامه می دهد و نگاه

رسول بیش از پیش خونی می شود.

- واال مادر سری پیش هم دوست رضوانه، ترکان دخترم
نجاتش داد و پشت رضوانه رو گرفت و حق عماد بی پدر

رو کف دستش گذاشت. اینبارم خدا تو رو رسوند!

رسول دیگر بیش از این نمی تواند خوددار باشد و نفس
عمیق می کشد و زیر لب نجوای » مردک رذل « را به

زبان می آورد.
رضوانه به طرف عزیزجانش می آید و در آغوشش فرو

می رود. عطر تنش را به مشام می کشد و با زدن بوسه ای به
 گونه اش به حرف می آید.



- خوبی عزیز؟ کاریت نکرد که؟ ها؟ جاییت آسیب ندید
 که؟

عزیزجان بوسه ای به پیشانی نوه اش می زند و محکم به
حرف می آید.

 - نه مادر، چیزیم نیست. من خوبم!

بعد نگاهش را به سمت شیشه ای که شکسته بر می گرداند و
 مغموم به حرف می آید.

- از خدا بی خبر اومد زندگیم و بهم ریخت. حاال پول شیشه
 رو از کجا بیارم بندازم؟

رضوانه باز هم عزیزجانش را بغل می کند و لب می گشاید.

- رضوانه قربون عزیزجون و زندگیشم می ره... درست
می کنم خودم برات! نگران نباش!

رسول آرام از جا بلند می شود و به طرف شیر آب می رود.
 بی تفاوت نسبت به زخمش آب بر صورتش می زند.

هٔسر بلند می کند و نگاه خیر مادربزرگ و نوه را بر روی
 خود می بیند.

لبخندی می زند و دستش را از کنار گوشش کمی پرتاب
می کند و لب می جنباند.



 - مخلص همه رسولم!

هرسه به خنده میفتند. از دست این رسول که در آنی 
عصبانی و در آنی جدی و در آنی شوخ می شود.
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شیر آب را می بندد و از روی زانو بلند می شود و به طرف
ساکش می رود. به دست می گیرد و روبه آن دو لب

 می گشاید.

- با اجازه تون من برم، شب بر می گردم!

رضوانه می خواهد مانعش شود که عزیزجان دستش را
 می فشارد و به حرف می آید.

- مادر امروزه رو کاری ندارم باهات اما، شب که میای
تمام وسایلت رو بیار.

رسول می خواهد مخالفت کند که رضوانه نگران به حرف
 می آید.



- اصال نمی خواد بری پوآرو، همین طبقه باال اتاق داریم،
برو اونجا استراحت کن!

رسول لب می گشاید اما عزیزجان هم با رضوانه هم عقیده
است و به طرفش قدم بر می دارد. روبه رویش می ایستد و

لب  می گشاید.

- راست می گه مادر، اصال نرو... طبقه باال اتاق داریم،
اونجا هم سرویس بهداشتی داره هم تخت خواب! انقدر از

هتل و غریبیش بدتره که می خوای بری؟ مهمون رضوانه،
تاج سره منه!

دست و پای رسول برای رفتن بسته می شود. سری به زیر
می اندازد و یک »چشم« مردانه لب می زند. عزیزجان
لبخندی به رویش می زند و به طرف پله ها می رود و با

 گفتن »بیاید داخل« وارد خانه می شود.
رضوانه از جا بلند می شود و به سمت رسولی می آید که

 ٔهدست ساک را بازی می دهد.
روبه رویش می ایستد و دستمالی که دور مچش می بندد را به

 طرفش می گیرد.
نگاه مشکی رسول باال می آید و خیره اش می شود. بعد هم به

زیر سقوط می کند و دست رضوانه را شکار می کند.

- بینیت هنوزم خون میاد.



دست بلند می کند و دستمال را می گیرد. رضوانه بی حرف
قدم بر می دارد و به  طرف خانه قدم بر می دارد. نجوای

 خاص رسول را می شنود.

- دستمال به این قشنگی رو که خونی نمی کنن!

نسیم خنکی در دل رضوانه به جریان در می آید. بابا
اژدرش گفته بود مطمئن است روزی عشقی بی نظیر به

سراغش می آید. نمی داند عشق است یا نه اما انگار
احساسش به این مرد کمی، فقط کمی تفاوت پیدا کرده است.

هرچه هست این را خوب می داند که تا حق آن عموی
بی صفتش را کف دستش نگذارد خبری از عشق و عاشقی

 نیست!
وقتی که آن بالها را بر سرشان8 آورد و عزیزجانش را
راهی اجاره نشینی کرده بود باید منتظر روزی می بود،

کسانی که تشنه به خونش هستند، باز می گردند.

رسول دستمال را درون جیبی که نزدیک قلبش قراردارد،
می گذارد و با حسی عجیب وارد خانه می شود و یاهلل

 می گوید.

٭٭٭٭٭٭8
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اجبارًا زنگ در را می فشارد و منتظر می ماند تا در را به
رویش باز کنند. رضوانه متعجب نگاهی به ساعت

می اندازد و با دیدن یازده شب، متعجب روسری به سرش
می اندازد و همچنان که شلوار و تی شرت دخترانه ای بر تن

دارد، به طرف در می رود.

- کیه؟

هنوز جوابی نشنیده است که در را باز می کند. با دیدن
رسولی که سه جام* شیشه در دست دارد، چشمانش گشاد

می شود. متعجب لب می گشاید.

- پوآرو؟ اینا چیه؟

رسول وارد می شود و به آرامی شیشه ها را بر روی زمین
قرار می دهد و دستانش را لحظه ای چلیپا می کند و سپس به

حال عادی بر جیب می گذارد.

- خونه رو که نمی شه بی در و پیکر ول کرد، می شه؟

دهان رضوانه از این همه سرعت عملش باز می ماند و
نمی داند بخندد و یا حرص بخورد. شال را به دورش

 می پیچد و نفس عمیقی می گیرد.



- خودم فردا راست و ریستش می کردم، چرا زحمت
کشیدی؟

رسول اخم تصنعی می کند و شروع به در آوردن ساعتش
می کند. مثال گرفته و مغموم لب می گشاید.

- دیگه از این حرفا نشنوم، جعبه ابزار دارین؟

سری تکان می دهد و به طرف انباری می رود. به زور
جعبه ابزار سنگین را از پله های انباری باال می آورد که

رسول تندوفرز به طرفش می رود.

- نمی گی کمرت آسیب می بینه؟ صدام می کردی خب
مادمازل!

یک تای ابرو باال می دهد و دست به سینه خیره  اش 
می شود.

- هی آقا، دور برت داشته  انگار!

رسول خنده اش می گیرد. این دختر هم انگار جزء
ٔهعجوبه های ناشناخت جهان است. سری به معنای نه تکان

 می دهد و جعبه ابزار را بر می دارد.



عزیزجان یک ساعتی می شود خوابیده و عادتی که دارد
 همیشه برای رضوانه لذت بخش است.

با همان تی شرت و شلوار همانند رسول جلوی جعبه ابزار
زانو می زند و با در آورد پیچ گوشتی رسول را به طرف

 پنجره راهی می کند.

رسول مشغول پنجره و شیشه انداختنش می شود و رضوانه
خیره نگاهش می کند. کمی از صورتش کبود شده اما
همچنان ابهت و مردانگی را در خود جای داده است.

لبخندی محو و ظریف می زند و در دل برای صحت این
مرد دعا می کند. اگر او نبود معلوم نبود عماد عیاش چه
ٔهمی کرد. فردا قبل رفتن پیش آن مردک مزخرف به خان
مامان قیزی عماد می رود و شکایت پسر را به پدر و

 مادرش می برد.

نفسی می گیرد و از جا بلند می شود. رسول با لبخند نگاهی
به قامت ظریف مادمازل می اندازد و چشم می گیرد. دست و

 پای دلش را باید به زنجیر بکشاند و فعال حرفی نزند.
احساسش تازگی ها رنگ و بوی دیگری دارد. هرچه هست

 با آن مقابله نمی کند.

نفس عمیقی می گیرد. شیطنت مردانه اش گل می کند و از
 رضوانه می خواهد که یک پیچ به دستش بدهد.
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جام: در اینجا به عنوان واحد شمارش شیشه است.
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- مادمازل؟ یه پیچ می دی به من؟

رضوانه سری تکان می دهد و به طرف جعبه بر می گردد.
پیچ در دست، به رسول می رسد که بر روی زانو نشسته

 است.
می خواهد پیچ را در دست رسول ول کند که درجا سر

 پیچ گوشتِی چهارسو در دستش قرار می گیرد.

- یه چایی به ما می دی؟

نگاه رضوانه باال کشیده می شود و با خباثتی که ترکان
بارها یادش داده است، لب می جنباند.

- به چه مناسبت؟

چشمان رسول گرد می شود. چای می خواهد مگر باید
مناسبتی داشته باشد؟ این دختر عجب بلد است که ناک اوت

کند و دست طرف مقابل را در پوست گردو بگذارد.



- مگه باید مناسبت داشته باشه؟

رضوانه خنده اش می گیرد. سری تکان می دهد. به آرامی
لب می زند.

- چای میارم! حاال ول کن این پیچ گوشتی رو!

می خواهد از دست رسول بگیرد که مانعش می شود. 
نگاهش را باال می کشاند تا بگوید که ول کند اما کالم رسول
لحظه ای باعث می شود تا دل و عقلش باهم سقوط آزاد کنند.

- نوکرتم به موال!

رضوانه گر می گیرد. می خواهد پا به فرار بگذارد اما انگار
چسبی به زیر پایش زده اند. لبخندی که از دلش بر آمده بر

روی صورتش می نشاند و رسول هم لبخند مردانه ای به
رویش می زند.

رضوانه کم می آورد و به آرامی از رسول فاصله می گیرد
و وارد آشپزخانه می شود. دست بر روی قلبش می گذارد که

 محکم و عمیق و تندتند می کوبد.
دمی عمیق می گیرد و چای دم کردن ساده را آنقدر طول

می دهد که رسول ابزار و ور وسایلش را جمع می کند و به
اتاقی می رود که در باال پشت بام تعبیه شده است.



یک فالسک را چای می ریزد و استکان و قندان هم در 
یک سینی کوچک قرار می دهد و با همان لباس ها از

 نرده های کنار دیوار آجری باال می رود.

رسول را می بیند که لب بام نشسته و نیم رخش همچنان که
 ماه بر آن می تابد، برق می زند.

از برق چشمان سیاهش دل رضوانه لحظه ای می لرزد.
آخرین پله را هم رد می کند و به طرفش قدم بر می دارد.

فالسک و سینی را میانشان قرار می دهد و به جهت مخالف
 رسول می نشیند.

 ٔهدستانش را لب تیغه ی دیوار قرار می دهد و آهی می کشد.

 نگاه رسول به سمتش کشیده می شود و خیره اش می شود.

- آه برا بچه مسلمونا نیست، منکرات داره مادمازل!

به آنی رضوانه صورتش به خنده میفتد. این مرد خوب بلد
است شیطنت های مثبت هیجده ش را به رخ بکشد. رضوانه

 هم از پا نمی نشیند.

- آه که مسلمون و غیر مسلمون نمی شناسه، همه می کشن!
مثل مواد که معتادا تو مواقع ضرور می کشن!

شانه های رسول از خنده می لرزند و رضوانه به این
می اندیشد که چقدر نجیب و مردانه می خندد.



لبخندی می زند و کمی شانه هایش را جمع می کند. ناخوآگاه
 از گذشته اش به زبان می آورد.

- عزیزجونم تنها نبود. شوهرش و خیلی سال پیش از دست
داد اما بچه هاش دورش بودن. همه چی خوب بود تا دوازده

سال پیش. همه مون تو یه خونه باغ که چندین ساختمون
داخلش ساخته شده بود زندگی می کردیم و بابام با عموم تو

 کارخونه کار می کرد.
همه چی خوب بود تا وقتی که عموم تمام مال و منالی که
آقاجونم برای دوتا پسر و سه تا دختراش به ارث گذاشته

 بود رو باال کشید.

رسول سکوت می کند. گفتن از گذشته ها برای همه سخت
 است، الاقل او و تایماز این را خوب می دانند.

رضوانه با دمی عمیق و خشمی که وجودش را در بر
گرفته به حرف می آید.
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- باال کشیدنش بس نبود که اومد و همه مون رو از خونه
بیرون کرد. حتی عزیزجونم رو! بابام و شوهر عمه هام رو
از کارخونه بیرون کرد. می دونی چیه، عزیزجونم تا حاال

این طوری خوار و خفیف نشده بود. عمه هام گذاشتن رفتن با
شوهراشون. حتی یک بار هم تو این دوازده سال پاشون رو



به خونه عزیزجون باز نکردن و یه زنگ خشک و خالی ام
نزدن! سه ماه گذشت و دعوای بابام و عموم باال گرفت.

خدا سر شاهده بابا اژدرم ذره ای به مال و منال فکر
نمی کرد. فقط می گفت و کار و بارم رو ازم گرفتی و

مادرت و آالخون واالخون کردی ولی گوش عموم بدهکار
نبود.

سکوت می کند. به روزهایی می اندیشد که حالشان خوب
 نبود و دنبال راه فراری می گشتند.

ٔهدستانش را از روی تیغ دیوار فاصله می دهد و درهم
می پیچد. باز هم به حرف می آید.

- مامانم بنای رفتن گذاشت. گفت بریم تهران اونجا کار پیدا
کنیم و زندگیمون  رو بسازیم. اولش بابام قبول نمی کرد ولی

انقدر جنگ و دعوا کردن و عزیزجونم به بابام نصیحت
کرد که سر آخر راضی شد. رفتیم تهران و اونجا با پدر

ترکان آشنا شدیم. کمک کرد بابام تو یه جا مشغول کار بشه
ولی بازم کفاف نمی داد. آخه اون نامرد باعث شد تا تمام

طلبکارا پولشون و از بابام بخوان!

گریه های ریحانه در گوشش می پیچد. داغ دلش تازه می شود
و قیافه ی بی تفاوت مادرش برایش دست تکان می دهد.
امشب دلش بنای گفتن دارد. چه خوب که رسول گوش

 می سپارد و لب نمی گشاید.



- من یه خواهر دوقلو دارم! اسمش ریحانه س، چند دیقه ازم
بزرگ تره. یه خواستگار اومد برای خواهرم. مامانم

مجبورش کرد تا ازدواج کنه... دل خواهرم با اون پسره
نبود ولی مجبور بود. چون پدرم سکته کرده کرده بود و رو
تخت بیمارستان بود. تو اون روزا مادرم گفت من نمی تونم

این زندگی رو تحمل کنم. آخه... آخه می دونی...

نفسش از بغض می گیرد. دلش برای ریحانه و بابا اژدرش
کباب می شود. عموی نامردش همان شبی که اژدر سکته
کرد، با او تماس گرفته بود و یک دعوای اساسی کرده

بودند. شب که خوابیدند همه چیز خوب بود اما امان از فردا
صبحش که تن نیمه جان پدرش را بر روی برانکارد

خواباندند و تشخیص سکته قلبی کامل و دو سکته ای را
 دادند که رد کرده بود.

ٔهخیلی برایش سخت بود که مادرش به بهان بیماری و عدم
 تمکین طالق گرفت و رفت. حتی پشت سرش را هم ندید.

رسول می خواهد حرفی بزند که رضوانه ادامه می دهد.

- پدرم سکته کرد. تو بی پولی تمام دست و پا می زدیم و
مامانم نتونست بار زندگی رو به دوش بکشه. ریحانه رو

مجبور کرد تا ازدواج کنه و پول دستمون رو بگیره. وقتی
ٔهدامادمون پول داد، مامانم هم پول ها رو برداشت به عنوان

 مهریه  و شیربهای خواهرم. طالق گرفت و رفت.



 رسول سرش را پایین می اندازد و لب می زند.

 - خواهرت چی شد؟

 رضوانه پوزخند می زند و محکم لب می زند.

هٔ- یه مرد زنده نما! پسره با مامانم شرط بسته بود که پول
رو می ده در عوض باید ریحانه رو بیخیال بشیم! مامانمم با
قصاوت تمام قبول کرد و ریحانه در اوج تنهایی من و بابا

اژدرم که رو تخت دست و پنجه با مرگ نرم می کرد،
تنهاتر رفت و تا چهارسال ازش خبری نداشتیم. گاهی
می گفتن رفتن خارج، گاهی می گفتن یه شهر دیگه ولی

ریحانه تو تهران بود و...

سکوت دوباره به زبانش می آید. خیلی وقت است که فهمیده
ریحانه جیب بری می کند تا خرج خودش را در بیاورد، اما
چیزی نمی گوید تا یک وقتی برای خواهرش رذالت و نگاه
بد به ارمغان نیاورد. باالخره روزی با رسول او را خواهد
دید و این درست نیست که ریحانه را بد بشناسد. بهتر است

تا شخصیت واقعی ریحانه خواهر مهربانش را خودش
بشناسد نه از روی تعاریف دیگران.
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- مامانم گذاشت و رفت. رضوانه موند و بابایی که رو
تخت بیمارستان نیاز به یه قلب داشت تا پیوند بدن و به

زندگی برگرده. اون روزها تنها کسی که کنارم بود، ترکان
 و خاله ملکه و نورا بودن!

پدر ترکان قبل رفتنش کمک کرد تا یه خونه بخرم. به
اعتبار ایشون بهم خونه دادن و گذاشتن مجردی زندگی کنم.

ترکان پابه پام دویید و دربه در باهم پول جور کردیم. پول
 جور شد و پیوند قلب شروع شد ولی...

این بار بغضش می شکند. یاد بابا اژدرش هنوز هم قلبش را
می سوزاند. ریحانه درک درستی از مرگ پدر ندارد و فقط
می داند که بر اثر سکته مرده است. شاید هم می داند و دلش

نمی خواهد به رویش بیاورد!
رسول از جا بلند می شود و چفت رضوانه می نشیند.
هٔدستانش را به دست می گیرد و جدی خیر چشمانش

می شود. بم زده لب می زند.

- من می شنومت! بگو تا سبک بشی!

هٔاشک رضوانه می ریزد و چشمان درشتش را خیر
 شبرنگ چشمان رسول می کند.

- عمل پیوند انجام شد ولی بدن بابام پس زد. نتونست تحمل
 کنه و بابا اژدرم، رفت!



چشمان رسول انگار باران زده است. درست است رسول
هم باران در چشمانش باریده و دور و برش را در بر

گرفته است. چه دردی کشیده است این دختر. به آرامی سر
رضوانه را بر روی سینه اش قرار می دهد و رضوانه اشک

ریزان ادامه می دهد.

- بی کس و تنها بابام و خاک کردیم و تنها کسی که کنار من و
عزیزجونم بود، ترکان و خانوادش بود. می دونی رسول...

من خیلی...

هق هقش اجازه نمی دهد تا ادامه بدهد. رسول خودش را
لعنت می کند که با یک استکان چای باعث شد تا دختر از

سختی هایش بگوید...
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به آرامی از یکدیگر فاصله می گیرند. رسول اشک روی
 صورتش را می زداید و به حرف می آید.

- هیچ وقت برای روزایی که گذشته، اشک نریز رضوانه!
گذشته اسمش روشه، گذشته! مهم از االن به بعده. که بدونی

با خودت چند چندی و می خوای چی کار کنی! تنهایی
بزرگترین دوست آدماست، چون آدما تو تنهایی با خودشون



حرف می زنن، بهش احترام می ذارن، قوی تر می شن! جمله
آخرت رو کامل نکردی، چون ترسیدی از اینکه به زبون
بیاری. ولی نترس، نمی گم به این که تنهایی، افتخار کن و
یا باد به غبغب بنداز، ولی یادت باشه آدمای بزرگ همیشه

در تنهایی تحول پیدا کردن! خودت رو تشویق کن که
تونستی انقدر قوی باشی و زندگی کنی! آدما باید مراقب

خودشون باشن چون درواقع کسی رو جز خودشون ندارن!

رسول می گوید و رضوانه عمیق و پر حرف نگاهش
می کند. چقدر این مرد برای بودن است. از همان بودن هایی

که جنسشان هیچ  جا نمی توانی بیابی. بودن هایی که رنگ
مهر دارند و طعم عشق. از همان بودن هایی که عمری ست

همه به آن محتاج اند.
رسول از پا نمی نشیند و محکم تر به حرف می آید و نمی داند

 که دل رضوانه برایش می لرزد.

- هیچ وقت، هیچ کس شکست براش کشنده نبوده و
هیچ وقت ، هیچ کس موفقیت براش پایان راه نبوده فقط همه ی

ماجرا به شجاعت ما برای ادامه دادن به زندگی بستگی
 داره.

از جا بلند می شود و جلوی پای رضوانه زانو می زند. 
دستانش را در دست می گیرد و لب می گشاید.



- من به اینکه با دختر شجاع و قوی ای روبه رو شدم و
شناختمش، به خودم افتخار می کنم!

رضوانه حس می کند پر در آورده و پرواز می کند. لبخند
آرام آرام بر صورتش می نشیند و رسول به تندی لب

می گشاید.

- آهان، بخند! ببین...

به پشت بام خانه ها اشاره می زند و لب می گشاید.

- هیچ کدوم از این آدما منتظر نیستن لبخندت رو بیین، همه
منتظرن تا زمین بخوری و شماتت کنن! قوی باش، فقط

همین!

رضوانه زبانش از این همه کار بلد بودن رسول الل شده و
دلش هم انگار قایم باشک بازی اش گرفته  است. لبخندی

می زند و محکم لب می گشاید.

- من مثل ترکان می جنگم... قوی بودن رو باید از اون یاد
بگیرم!

رسول لبخندی می زند و از جا بلند می شود. دستانش که
ٔهدستان رضوانه را ول می کند، آخرین ضرب کاری ای ست
که بر دلش می نشیند. انگار گرما و حمایت دستان این مرد



برایش بی بدیل است و دلش می خواهد تا جانش را به یغما
 بسپارد.

رسول فاصله می گیرد و دست به جیب می زند و راهی
 اتاقی می شود که رضوانه دعوتش کرده بود.

قبل ورودش به اتاق جمله ای می گوید که رضوانه را کمی
آرام می کند.

- این و بدون که، چراغ هیچ خونه ای تا سحر روشن
 نمی مونه!

بعد هم وارد می شود و در را می بندد. زودتر قصد فرار
کرد تا آبروی دلش نرود. رضوانه نگاهش را به فالسک

چای می رساند و به آرامی لب می زند.

- یه استکان چای و شروع یه ماجرای دونفره...

٭٭٭٭٭٭8
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محکم قدم بر می دارد و خیره به منشی نگاه می کند. زمانی
با دیدنش ترس به دلش میفتد.

هٔاز آخرین باری که به اینجا آمده بود هیچ کس خاطر خوبی
ندارد. لبخند ژکوندی می زند و اشاره ای به در می زند.

- عمو تشریف دارن؟

زمانی بر خود مسلط می شود و اخمانش را در هم می کند.

-  بله هستن، امرتون؟

رضوانه دست به سینه می شود. از این بازی خوشش آمده
 ٔهاست. بی طاقت است تا قیاف مبهوت عموجانش را ببیند.

دم عمیقی می گیرد و به حرف می آید.

 - این بار رو می تونی به عمو خبر بدی که اومدم!

زمانی دلش می خواهد این دختر را خفه کند و جنازه اش را
در نا کجا آباد بیندازد. خوب می داند که این امر غیر ممکن

 است و قطعا کاری نمی تواند بکند.
گوشی را بر می دارد و خبر می دهد که او آمده است. با اذن

ورودی که گرفته می شود، ابرویی باال می اندازد و به
 طرف اتاق راه میفتد.

هنوز داخل نشده است که رسول وارد می شود. پلک بر هم
 می نهد و اطمینان خاطر می دهد تا برود و حقش را بگیرد.



چند ساعت پیش سر صبحانه با عزیزجانش اتمام حجت
 کرده بود و رسول گفته بود همه جوره هوایش را دارد.

شاید چون دلش گروی دل رضوانه است و از حق خوری
نفرت دارد. گفته بود باید به چندتا از کارهایش رسیدگی کند

و بعد در کنارش خواهد بود تا از چیزی لحظه ای دلش
نلرزد.

از اطمینان خاطر رسول نسبت به خودش، اعتماد به نفسش
 را حفظ می کند و با تکان دادن سرش وارد اتاق می شود.

هٔمحکم و عمیق خیر عمویی می شود که جز نامردی چیزی
از اوندیده است. نه محبتی و نه روی خوشی. نه تنها آن ها
را ندیده است بلکه قاتل پدر و زندگی اش هم او را می داند.

در چشمان محمد استوار خیره شده و می خواهد از تنها
هٔبازمانده های خانواد اژدر استوار محافظت کند. به خودش

 قول داده است و انجامش می دهد.

- سری پیش تو خونه ی ریحان دیدمت!

پوزخندی می زند و سعی می کند حرصی که بر جانش
 نشسته را نمایان نکند.

- سری پیش منم همونجا دیدمت، ولی حاال اینجام! مرکز
تمام بدبختی هایی که به خاطرش کشیدم! مال مردم خوری
خوب بلدی ولی من بلد نیستم... واسه همونم هست اومدم!



محمد ابرویی باال پرت می کند و برایش َکف می زند.
رضوانه اما دندان بر هم می سابد تا آرامشش را حفظ کند.

برای جنگیدن با خودی باید زیادی انرژی بگذاری.

- برای چی بهرام و فرستادی سراغ ما؟

محمد یکه خورده نگاهش می کند. او از کجا می داند که
بهرام را شارژ کرده و به جانشان انداخته؟

ٔهرضوانه پوزخندی می زند و دست راستش را به نشان
سکوت برای مرد مقابلش باال می آورد.

- نمی خواد بگی، خودم خوب می دونم! تمام برگه هایی که
نزول کردی رو انداختی گردن بهرام بدبخت. بعدشم به
بهانه ی اینکه مادر و خواهرش رو می کشی مجبورش

کردی بیاد و زندگی من و ریحانه رو بهم بزنه در غیر این
صورت پوالی نزولی رو می خوری و یه آبم روش، بعدم

بهرام میفته زندان بازم مادر و خواهرش رو
 آالخون واالخون می کنی!

اطالعات کامل بود؟ جایی رو که از قلم ننداختم؟

محمد مشتش را می فشارد تا بتواند بر خود مسلط شود. از
قرار معلوم زیادی بی احتیاطی کرده و رضوانه ته و توی

ماجرا را در آورده است.
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ترخان دستش قاشق را ول می کند و به سمت قلبش روانه
می شود. قلبش عجیب درد می گیرد و باز هم نفسش بند

می آید. نگاه لرزان ترکان به پدرش می رسد و به ناگه از جا
می پرد و به طرف قرص زیر زبانی حاجی می دود. با

استیصال و هیسترک وار قرص را از درون جعبه اش بیرون
می کشد و تایماز به کمک رسول تکیه ی حاجی را به بالشت

می دهند. ترکان به تندی قرص را زیر زبان بابا ترخانش
قرار می دهد و دستانش را به دور صورتش می پیچد.

- بابا؟ ترکان قربونت بره نفس بکش، تورو خدا بابا!

ترخان سر تکان می دهد تا دخترکش آرام بگیرد. ملکه کنار
حاجی می نشیند و اشکش می چکد. تایماز و رسول به آرامی

عقب می کشند و ذهن مرد پر آرامش درگیر این است که
چرا وقتی حرف از شهر تبریز آمد حال ترکان و حاجی

خراب شد!

سروی لب می گزد و ترخان با نفس هایی که کم کم به سمت
روال می رود، لب می گشاید.

- تبریز نه! هرجای دیگه جز تبریز!



عزیزجان اشاره ای به رضوانه و نورا می زند تا سفره را
جمع کنند. دیگر کسی غذا نخواهد خورد، حدأقل بساط نهار

جمع شود. هر دو دختر بی صدا سفره را جمع می کنند و
ترکان همچنان که دست پدر را در دست دارد، سکوت
می کند. جایی که پدرش باشد زبانش الل است، آخر بابا

ترخانش از آنها مراقبت می کند و بار روی دوش ترکان کم
می شود.

سروی بنای مخالفت می گذارد.

- حاجی می برمشون تبریز، اینجا بمونن که چی؟ هر روز
یکی بیاد در خونه رو بزنه که پول آب وبرق بدین، یا بیان

بگن پول اجاره چرا چند ماهه پرداخت نشده؟

سر ترکان به زیر میفتد. خاتوِن جانش چرا انقدر ضربتی
حرف زد؟ کاش آبروداری می کرد و جلوی روی حاجی
پناهی و رسول چیزی نمی گفت. ترخان می فهمد و دست
زیر چانه ی یگانه دخترش قرار می دهد و سرش را باال

می کشد. نگاه ترکان از چشمان ترخان سر می خورد و به
سمتی می رسد که حاجی پناهی و رسول آنجا بودند. ناگهان
مبهوت می شود. هیچ اثری از تایماز پناهی و پسرخاله اش

نیست! مگر می شود؟ کجا رفته اند؟ این همه مردانگی و
 آقایی چرا در وجود حاجی پناهی رخ نمایان می کند؟

نگاهش را به رضوانه می دهد که او لب می زند.



 - همون اولش رفتن حیاط!

تنش گرم می شود. ترخان نفس می گیرد و سکوت می کند.
در چشمانش دلگیری از سروی  خاتون موج می زند اما هیچ

نمی گوید. ملکه دست همسرش را به دست می گیرد. نگاه
ترخان به سمتش برمی گردد و لبخندی به رویش می زند و
دختر چشم بلوطی از جا بلند می شود و به طرف حیاط پا

تیز می کند. به دنبالش رضوانه راهی می شود و نورا جای
 ترکان را می گیرد.

تایماز ضربه ای به سنگ کوچولویی که جلو پایش قرار
دارد می زند و عرق پیشانی اش را به آرامی پاک می کند.

ترکان و رضوانه هر دو وارد حیاط می شوند که رسول از
 روی سکوی حوض بلند می شود.

 - حاجی پناهی؟

تایماز متوجه ترکان می شود. به سمتش برمی گردد و لبخند
 محوی می زند.

- بله ترکان خانم؟

دل ترکان لحظه ای، فقط لحظه ای سقوط آزاد می کند. مگر
می شود یک مرد انقدر مرد باشد؟ قطعا نه!



خیره به چشمان تایماز است و نمی تواند حرفی به زبان
بیاورد. و به ذهنش می آید گاهی سکوت بزرگترین و با

شکوه ترین اتفاق ممکن است! و باید قسم بخورد به شکوه
سکوت و به حقارت واژه، که شرح حال آدمی ممکن

نیست!

تایماز به آرامی سری تکان می دهد و به سمت خانه
می رود. از حاجی و اهالی خانه خداحافظی می کند و عذر

رسول را هم می خواهد که داخل نیامده است، بعد هم قدم بر
می دارد تا از خانه بیرون برود که ترکان به آستینش چنگ

 می زند و نگهش می دارد.
نگاه تایماز برمی گردد و با چشمان دختر پر نشاط

روزهایش تالقی می یابد.
ترکان به آرامی پچ می زند.

 - بابت تموم بودنات... ممنونم!

تایماز چشم می بندد. لحظه ای در خالء فرو می رود و حس
می کند هیچ صدا و هیچ مکانی وجود ندارد. تنها خودش

است و ترکانش! ترکانش؟؟؟ از کی تا به حال این دختر با
چشمان بلوطی، ترکانش شده؟؟؟ یک نا مشخصی محض

 برایش دست تکان می دهد.
لبخندی مردانه می زند.



- برای انجام وظیفه هیچ وقت منتظر تشکر نباش...
 بلوطم!

بعد هم به آرامی راهش را می کشد و می رود. جان ترکان
می لرزد. آخرین جمله ی حاجی پناهی یعنی تمام کارهایی که

در حق او کرده، وظیفه اش بوده؟؟؟ چرا این مرد انقدر
ناشناخته است؟؟
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 خیره به چشمان پدرش لب می گشاید.

- بابا؟ چه طور راضی شدی تا بریم تبریز؟ خودت خوب
می دونی من اذیت و آزار این شهر شلوغ و به اذیت وآزار

روح و ذهنم تو تبریز ترجیح می دم! اصال اگه بریم
رضوانه چی می شه بابا؟

ترخان نگاهش را دورتادور اتاقی که در آنجا نشسته اند،
می چرخاند و لب می گشاید.



- ترکان بابا، نپرس چرا و چه طور، برین تبریز. اونجا
 خونه اجاره کنین، شرایطتون از اینجا خیلی بهتره!

ترکان مغموم و گرفته به حرف می آید.

- بابا، با پول پیش اینجا فقط می تونیم اسباب و اثاثیه رو از
تهران ببریم تبریز، اونجا من طاقت نمیارم! بابا تو اگه

مخالفت کنی مامانم منصرف می شه!

ترخان دستان دخترش را نوازش می کند. خیره به چشمان
بلوطی رنگش به حرف می آید.

- باباجان، ملکه داره افسرده می شه، نورا داره ازبین
می ره، خودت و نگاه کن هنوز مگه چند سالته که این

 طوری به چشمات غم نشسته؟

ترکان می خواهد حرفی بزند که ملکه وارد می شود. با
چشمانی که هزاران حرف در خود جای داده عقب می کشد.

سری برای پدرش تکان می دهد و با گفتن شب به خیر از
اتاق بیرون می زند.

ملکه چراغ را خاموش می کند و به سمت تشکی می رود که
چسبیده به تشک حاج ترخان انداخته شده است. دم عمیقی

می گیرد و روسری را از سرش بر می دارد.



حاجی لبخندی به روی ملکش می زند و دست راستش را به
سمتش دراز می کند. ملکه به آرامی موهای نسبتا کوتاهش

را از بند بافتش جدا می کند و دستش را در دست حاجی اش
می گذارد.

کنارش می نشیند و حاجی دست پشت گردن ملکه می گذارد
و به آرامی بوسه ای پر محبت به پیشانی اش می زند.

 کمی همانند دخترش مردانه و محجوبانه، شیطنت می کند.

- شما خوبی حاجیه خانوم؟

ملکه خجالتش می گیرد و عرق بر تیره ی کمرش می نشیند.
می خندد و ترخان دستش را به دور شانه اش می اندازد.

سرش بر روی سینه ی ستبر و محکم حاج ترخان
می نشیند... اشکش  هم!

ترخان بغضش می گیرد. چقدر از وجود خانواده اش محروم
شده است. ده سال ندیدن و نبودن در کنار همسر و هم 

بسترت زیادی هم آسان نیست. ندیدن لبخند هر روز
همسرت، ندیدن بزرگ شدن زاویه ی دید فرزندت هم آنچنان

آسان نیست.

آه عمیقی می کشد و ملکه اشکش را می زداید. بازهم زبانش
 تند می شود.



- حاجی اون پسر کی  بود؟ جواب درست و درمونی نگرفتم
ازت، این دختره سرتقم که می گه بابا برات توضیح می ده!

ترخان می خندد. همسرش زیادی نگران است. ملکه سر از
سینه اش بر می دارد و خیره موهای سفید همسرش به ناگهان

لب می زند.

- می دونی چند ساله صدای خنده هات تو خونه نپیچیده
حاجی؟

لبخند بر روی لب هایش خشک می شود. راست می گوید.
چند سال است؟ ده سال! ده سال طاقت فرسا و عذاب آور. به
جرم نکرده به زندان افتاده و آن ماجد بی همه چیز هم راست

راست برای خود می گردد و خوش  خوشانش شده است.

- تموم می شه این روزا حاجیه خانم، خدا خودش جواب
صبوری هامون رو می ده، غصه نخور!

اشک ملکه باز هم چکه می کند. خیره به چشمان حاجی اش
 هق هق ریزی می کند.

ترخان بی طاقت سر ملکه را به آغوشش می کشد. زن درد
دیده اش در این دنیا فقط او و فرزندانش را دارد. سی سال
پیش وقتی ملکه پانزده سالش بود خانواده و قبیله اش وقتی
که برای عروسی او، به تهران می آمدند، راننده اتوبوس

خوابش می برد و یک اتوبوس که شامل پنجاه نفر از



قبیله اش بود و پدر و مادرش، در یک دره دار فانی را
وداع می گویند و ملکه حتی برای پدر و مادرش قبری ندارد
تا اشک بریزد. سختی سال های زندگی اش آنقدر زیاد است

 که، خدا می داند چه طور درد او را آرام کند.

ملکه بیشتر سر بر بالین همسر می گذارد. چهل و پنج سال
دارد اما، زیادی پیر شده است. به اندازه شصت سال درد

کشیده است و روز خوش شاید فقط ده سال در عمرش
داشته باشد.
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بوسه های پر محبت حاجی بر سرش می نشیند و بأالخره
ملکه هم کوتاه می آید و او هم جواب بوسه های حاج ترخان
را می دهد. چه می شود که سنت باال باشد اما عاشق باشی؟
چه می شود که سن و سالت زیاد باشد اما بوسه هایت طعم

 همان عالقه ی سال های اول عاشقی ات را داشته باشد؟
بوسه ی حاج ترخان کنار لب ملکه اش می نشیند و بأالخره

طواف تنشان آغاز می شود. ملکه هم می بوسد. هر دو
عاشق اند و تشنه! به اندازه ی ده سال تشنه ی لذت یک

رابطه ی آرام و بی تنش!

٭٭٭٭٭٭8



خیره ی ماشین اداره ی آگاهی می شود. چقدر این یک هفته 
زود گذشت. نفس عمیقی می کشد تا بغضش را فرو بدهد.

 تازگی ها یادش رفته است که باید قوی باشد.
ترخان یا علی می گوید و خم می شود تا کفش هایش را

بپوشد. نورا اشک می ریزد اما بی صدا، سروی چادر بر
سر کشیده و به آرامی مویه می کند، ملکه اما نمی تواند

ساکت بگرید. هق هق هایش ریز است اما دل سنگ را آب
می کند. ترکان اما قد علم کرده و استوار ایستاده است.

سرش را باال گرفته اما این بغض گلویش چرا بازی در
 می آورد؟

نگاهش را می چرخاند تا آن خاکی که در چشمش فرو رفته
به سرعت بیرون بیاید. رضوانه به بازوی رفیقش چنگ

 می زند و نگاه ترکان به عسلی های او می رسد.
چقدر برایش سخت است وقتی که لب می گشاید و لودگی

 می کند.
 انگار خنجر در جگرش فرو می برند و می چرخانند.

- وا چه خبرتونه عزا گرفتین؟ بابا برمی گرده... خیلی زود،
حتی تیامم برمی گرده! مامان؟ طاقت اشکت و ندارم گریه

 نکن! نورا؟ خاتون؟

ترخان خودش را به زور نگه داشته تا اشک نریزد. به ظاهر
لبخندی می زند و بر روی دست مادرش بوسه می زند. سپس



نورا را به آغوش می کشد و اشک هایش را پاک می کند. به
ملکه می رسد. لبخندی به وسعت بغض بر چهره می نشاند و

 پیشانی اش را می بوسد.

برای عزیزجان رضوانه سری تکان می دهد و قدم
برمی دارد و جلوی در می رسد. ترکان نفس های پی درپی
می کشد تا خودش را آرام کند. ترخان جلو می آید و دست

 زیر چانه ی ترکان قرار می دهد.

- خونه و زندگی امانت دست خودت بابا، هوای ملک و
نور چشمم رو داشته باش! تورو هم می سپارم دست خدا که

بزرگترین منجیه بابا، هوای دل ملک رو داشته باش،
زبونش تنده ولی چیزی تو دلش نیست... غم داشتی بیا پیشم

تو اون قفس، خودم مرهم دردت می شم بابا!

ترکان لبش را می گزد و خاک چشمش غلیظ تر می شود.
ترخان حرف آخرش را هم می زند.

 یادته بچه بودی - ترکان بابا؟ قول بده بخندی باشه بابا؟
 چی می گفتی به من؟

ترکان با بغضی که تمام گلویش را در برگرفته و درد
می کند لب می زند.

- استراتژی ترکان در مقابل غم و سختی دنیا، لبخندشه!



ترخان سری تکان می دهد و بر روی چشمان ترکانش بوسه
می زند.

- بابا قربون چشمای دخترش!

ترکان بی طاقت می شود. در آغوش پدر فرو می رود و
رضوانه هم! سر هردو بر روی سینه ی ترخان قرار گرفته

 است.
نگاه حاجی باال می آید و دو برادری را می بیند که با
ظاهری آراسته و کامال مردانه برای راهی کردنش

 آمده اند.

سری برایشان تکان می دهد که بأالخره دو دخترش سر از
بالینش بر می دارند و وقتی ترکان سرش را می چرخاند،

ناباور می ماند. او آمده است؟ رسول آمده است؟ اصال مگر
یادش بود؟ چرا این مرد انقدر عجیب و غریب است؟

تایماز جلو می آید و با حاج ترخان دست می دهد، به دنبالش
رسول!

- حاجی انشاءهلل به زودی برای آزادیتون بیایم!

ترخان لبخندی از ته دل می زند. جوان خوش بر و رو و
شرافتمندی است. دستش را کمی فشار می دهد و به حرف

می آید.



- ازت ممنونم که آبرو و اعتبارت رو برای من به تنگنا
کشیدی، از خدا می خوام عمری باشه و جواب این بزرگ

 مردیت رو بدم جوان!

تایماز سری خم می کند. نگاهی کوتاه به ترکان می اندازد که
با چشمان غمگین اما ستاره باران خیره اش شده است، سپس

به سمت حاج ترخان نگاه خیره می کند و لب می زند.

- سرتون سالمت حاجی! به زودی خبر آزادیتون بیاد
انشاءهلل!

ترخان سری تکان می دهد و لبخند می زند. رسول جلوتر
می آید.

- حاجی انشاءهلل زودتر برگردین که من به حاجت دلمم
برسم!

بعد به تندی نگاهش را خیره ی رضوانه می کند که سرخ
شده است. ترکان با تعجب لبخندی می زند و نیش گونی از

پهلوی رضوانه می گیرد و نجوا می کند.

- دارم برات رضوان خانم، سر و گوشت می جنبه جدیدا
انگار...



رضوانه چهره اش درهم می شود و با حرف حاج ترخان که
با معنی است و روبه سوی او گفته می شود چیزی تا آب

شدنش باقی نمانده است.

- به مبارکی و میمنت!

همگی لبخند می زنند. دیگر کسی اشک نمی ریزد. ترخان
نگاه آخرش را به اعضای خانواده می دوزد و با گفتن »
شما رو اول به خدا بعد هم به دیگه می سپارم! « سوار

ماشین می شود. اشکش می چکد و خیره به دستبند دستش آه
 می کشد.

ترکان کاسه آب را پشت ماشین می ریزد. تا بلکم پدرش به
 زودی برگردد.

بابا ترخانش رفت اما خوب می داند روزهای خوب در
راه اند.

٭٭٭٭٭٭8
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لبخندی به روی حاجی پناهی می زند. بغضش هنوز هم بیخ
گلویش چسبیده و سینه فراخ کرده است، اما ترکان به خود
قول داده تا محکم باشد و محکم بایستد. قطعا این اشک ها

باید پی کارشان بروند و وقت دیگری بیایند، یا اصال
 نیایند.

تا دم زندان به همراهی رسول و رضوانه آمده اند. نورا هم
آمده، با اینکه ترکان قول داد فردا باز هم به سراغ تیام

می روند اما دلش راضی نشد و تصمیم گرفت که به مالقات
 او بیاید.

ترخان نگاه دیگری به دخترانش و آن دو مرد می اندازد و
با تکان دادن سر وارد زندان می شود. اشرفی به طرفش

 می آید و دست بر شانه اش قرار می دهد.

- حاجی همش منتظر بودم نامه آزادی کاملت دستم باشه،
ولی روزگار ناکس نذاشت. بهتری الحمدهلل؟

ترخان سری تکان می دهد و لب می گشاید.

- خوبم آقای اشرفی، فقط دلم می خواد برگردم پیش پسرم!

اشرفی سری تکان می دهد و از سرباز می خواهد دست بند
و پا بندش را باز کنند. بأالخره حاجی خالص می شود و با
پوشیدن لباس زندان راهِی بند می شود. تیام سر بر بالشت

گذاشته و دلش مثل سیر و سرکه می جوشد. سی و سه سال



دارد اما بیشتر از چیزی که باید تجربه کسب کرده و از
روزگار کشیده است. کاظم کنارش می نشیند و دست بر

بازویش قرار می دهد.

- تیام؟

سر تیام برمی گرداند که لبخند کاظم را می بیند. به ناگهان از
جا می پرد و با دیدن پدرش به سمتش پا تیز می کند. مردانه

پدر را بغل می کند و بعد به تندی سر تا پایش را بررسی
 می کند.

- خوبی حاجی؟ همه جات سالمه؟ قلب درد که نداری؟
 مطمئن باشم؟

ترخان با لبخند متوقفش می کند. چشم بر هم می نهد و
 بوسه ای بر پیشانی پسرش می زند.

- خوبم تیام جان، نگران نباش!

تیام باز هم نگران است اما حاال حس بهتری دارد. در این
یک هفته بارها با حاجی و خانواده صحبت کرده بود و
خیالش کمی راحت شده بود. نفسی می گیرد و با شنیدن

صدایی که نام او را فرا می خواند، حاجی می گوید ترکان به
مالقاتش آمده است. تیام هیچ نمی گوید و با بوسیدن شانه ی



پدر از در بند بیرون می زند. به همراه سرباز وارد سالن
مالقات می شود. با دیدن دو هیکل ظریفی که در قالب چادر
پیچیده شده اند، دستی به موهایش می کشد. بلوزش را درست

می کند. با اینکه در زندان به سر می برند اما همیشه سعی
می کنند تا آراسته باشند. با صدای قدم هایش ترکان و نورا

 از جا بلند می شوند.
لبخندی می زند و ترکان را که زوتر جلو آمده است به
آغوش می گیرد و بوسه ای بر روی موهایش می زند.

- داش مشتی  هستی تیاخان!

تیام با صدا می خندد... نورا هم! ابروهایش را باال می دهد و
لب می گشاید.

- مهدی سلطانی انقدر التیش و ُپر نمی کنه دختر که تو ُپر
کردی!

هرسه می خندند و ترکان عقب می رود. این بار نوبت
نوراست تا قدم بردارد و به سمت همسر جوانش برود.

چشمان براقش را به چشمان بلوطی رنگ تیام می دوزد و
در آغوشش فرو می رود. این بار جبران مافات می شود چرا

که کسی در سالن مالقات نیست و به راحتی می توانند با
یکدیگر تماس داشته باشند.



هرسه دور میز می نشینند و ترکان اولین کسی است که لب
می گشاید.

 - خوبی داداش تیا؟

تیام لبخندی می زند و همچنان که دست هر دو را می فشارد
سری تکان می دهد.

- خیلی خوبم! بابا با چهره ی خندون اومد تو اون قفس،
 شما ها رو دیدم االن خیلی خوبم!

ترکان بغضش می گیرد. جوانی یگانه برادرش تباه شده
است. جوانی خودش هم. چرا انقدر زندگی انقدر سخت

است؟
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چقدر دیگر باید بجنگد؟ این زندگی زیادی سخت و
طاقت فرسا8 نیست؟ پس چگونه این همه دلمردگی در جهان
زیاد شده است؟ چرا هیچ کس دیگر نمی خندد؟ دل ها پر از

زهر ناب اندوه است و سینه ها فراخ شده از مافات ها!
ترکان تا کجا باید قوی باشد؟ تا چه وقت؟ خیره به تیام لبخند



می زند. لبخند دندان نما! به قول کودکی هایش استراتژی
ترکان در مقابل تمام درد و رنج هایش تبسم است.

- همیشه خوب باشی داداش تیا، دارم تالش می کنم زودتر
از این زندان لعنتی خالص بشین.

تیام سکوت می کند. خدا می داند تا چه زمانی درون این
زندان خواهند ماند. حاجی که فقط می گوید صبر داشته

باش، اما گاهی صبور بودن هم عالمی دارد.

کمی کنار نورا و تیام می ماند. متوجه می شود نورا
می خواهد تا با تیام حرف بزند. خداحافظی می کند و از نورا

می خواهد خودش به خانه برگردد چرا که جایی کار دارد.
نورا تأیید می کند و ترکان با بوسیدن گونه ی تیام و بغل

 کردنش می رود.

نگاه نورا از در سالن مالقات کنده می شود و به چشمان تیام
می رسد. لبخند دلگیری می زند که دستانش توسط لب های

تیام بوسیده می شوند. لب می گشاید.

- عمو گفته تا بریم تبریز!

تیام تعجب می کند اما چندان در چهره اش مشخص نیست.
 برای چه می روند؟



 - تبریز چرا؟ حال ترکان اونجا خراب می شه اگه برید.

 نورا سری تکان می دهد. دستان تیام را از نظر می گذراند.

- خود ترکانم دلش رضایت نداره اما به خاطر من و مامان
ملک قبول کرد. می دونی تیام، حس می کنم اگه ترکان نبود
هیچ کدوم از ما سرپا نمی تونستیم بمونیم؟ تمام امید من این

شده که ترکان شب برمی گرده و با انرژیش بهمون یاد می ده
 می تونیم زندگی کنیم.

تیام شرمنده سر به زیر می اندازد که نورا دستش را بر
روی گونه اش قرار می دهد. نگاه بلوطی رنگ تیام باال

می آید و خیره ی نگاه همسرش می شود. نورا لب می گشاید.

- بریم تبریز، معلوم نیست تا چند ماه دیگه بتونیم بیایم
تهران یا نه! ازت یه خواهش دارم تیام! نه نیار!

نگاه تیام پر از تردید می شود. لب می گشاید.

 - چی می خوای بدونی نورم؟

نورا اشکش می چکد. دستش را از گونه ی تیام بر می دارد و
خیره به یقه ی لباسش لب می گشاید.

 - چرا ده سال نخواستی ببینی من و؟



تیام چشم می بندد و دستش مشت می شود. چه بگوید؟ بگوید
نخواستم که به پای من تباه شوی؟ یا که بگوید خواستم

 بروی پی زندگی ات؟

نورا دست بر روی چشمانش می کشد تا اشکش را پاک کند.

- تیام حرف بزن، به خدا دلم داره می ترکه ولی سکوت
کردم. سکوتی به درازای ده سال تیام! تورو به جون نورت

حرف بزن!

بغض بر گلوی تیام چنبره می زند. آخ نورا تو چه می دانی
 از عذاب وجدان؟

 - نورا من... من خواستم تا بذاری و بری!

دهان نورا باز شده بود تا حرفی بزند که در همان حال
خشک می شود. چه گفت؟ بگذارد و برود؟؟؟ ناباور لب

می زند.

- چ... چی؟

تیام خیره به دستانش لب می گشاید. کاش زبانش الل باشد،
 اما الل نیست و این بار مجبور است به گفتن!



- خواستم دل بکنی نورا... تو هنوزم، هنوزم دختری و قطعا
زندگی بهتری در انتظارت بود َو... هنوزم هست!

نورا مبهوت بر گلویش چنگ می زند. چرا تیام این بازی را
تمام نمی کند؟ چرا هنوز هم ادامه می دهد؟
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- من شرمنده ام نورا... شرمنده ی تو، شرمنده ی ترکان،
شرمنده ی مامان! این عذاب وجدان لعنتی دست از یقم

 نمی کشه به خدا که دارم خفه می شم!

نورا هیسترک وار می لرزد و تیام دستان نورا را می گیرد و
همچنان که اشکش از گونه ی سردش سقوط می کند لب

 می گشاید.

- نورا من عذاب وجدانم داره خفم می کنه که نتونستم
خوشبختت کنم و حتی یه شب زیر یه سقف نتونستم باهات

زندگی کنم! درد شرمندگی یه مرد خیلی سخته نورا...
نخواستم بمونی به پای من و حروم بشی! نورا تو خیلی

زندگی بهتر می تونی داشته باشی! خیلی بهتر!



نورا اشک هایش سیل شده است و نگاهش بر روی لب های
تیام دو دو می زند. ناباور لب می زند.

- چی می گی تیام؟ تو... تو...

تیام شرمنده تر دستان نورا را در دست می فشارد. باید
بگوید. تیر آخر را هم رها می کند.

- نورا زندگی ای که قرار بود برات بسازم توش ده سال
جدایی نبود. قرار نبود این جوری بشه... حاال که نمی خوام
فرصت زندگی کردنت رو از دست بدی! تیام جونش برای
نورش در می ره ولی... تو حیفی نورا! من حتی نمی دونم
از این قفس لعنتی آزاد می شم یا نه، نخواستم به پای من
بسوزی... اصال اصال اگه با من بمونی و من آزاد بشم،
بعدا به بچه هامون چی می خوای بگی نورا؟ بگی باباتون

زندان افتاده، تجربه های جوونیش که باید تو اون کارخونه
لعنتی اتفاق میفتاد تو این قفس ملعون اتفاق افتاد؟ یا

می خوای بگی باباتون جرم نداشت ولی زندانی شد؟ چی
می خوای بگی نورا؟

انگار که زنگ خطر در گوش نورا به صدا در می آید.
چشمانش گشاد شده و حدقه ی چشمش از اشک لبریز!



 ناباور از جا بلند می شود و برای اولین بار با حسرت
تأسف صدایش در سالن مالقات می پیچد.

- همین تیام؟ فقط به خاطر اینکه من زندگی کنم؟ فقط برای
اینکه فرصت زندگیم و از دست ندم؟ لعنتی زندگی من تویی!

فرصت من برای زندگی تویی! چی کار کردی با قلب و
 روح من تیام؟ کی اتقدر مرد نامردا شدی؟

تیام چشم می بندد و اشکش می چکد. مشتش را بر روی میز
سفت می کند و لب می زند.

- از کدوم فرصت حرف می زنی نورم؟ فرصتی که ده ساله
افتاده تو این قفس و ازت گرفته شده؟ نورا من اون ابری ام
که ده ساله باال سر یه زندگی وایساده تا بباره ولی محکومه

تا محکم باشه... درست مثل ترکان!

نورا دستانش را محکم بر روی سرش قرار می دهد. چه
می گوید تیامش؟ او مگر نمی داند زندگی، جان و حتی جهان

نورا، اوست؟ چرا بی رحم شده است؟

- می دونی گرفتن برگه ی طالق اونم هر سال چه حالی
داره؟ می دونی قلبت بشکنه چه دردی داره؟ تیام می دونی
هربار به خاطر اینکه دختری و هیچ رابطه ای بین تو و

همسرت نبوده تا بخوای باردار بشی، زخم زبون بشنوی چه



غمی داره؟ تیام می دونی چه جوری داره جیگرم
می سوزه؟؟؟ می دونی؟!

اشکش با شدت بیشتر می ریزد و تیام از جا بلند می شود.
می خواهد به سمتش برود که نورا برای اولین بار کمی

صدایش باال می رود.

 - تیام تو می دونی دل چیه؟

تیام سکوت می کند که نورا این بار بر یقه ی لباسش چنگ
می زند و پچ می زند.

- دل داری؟ می دونی دل یعنی چی؟

تیام سینه اش از اشک می لرزد و نورا سر بر سینه اش
همچنان که دستانش یقه را محکم چسبیده است، می گذارد.

- می دونی چیه؟

هق هقش در سینه ی تیام اوج می گیرد و او لب می زند.

- می دونم چیه نورم... خوبم می دونم!

نورا کمی فاصله می گیرد و به سردی لب می زند.



- من دل دارم خب؟ دل دارم ولی من... دِل دلکندن ندارم!
برعکس...

تیام دست بر لب های نورا می گذارد که نورا پس می زند.
حاال نوبت اوست تا نخواهد تیام را ببیند. ده سال رنج و

سختی نبود تیام بس نبود که رنج و سختی زخم زبان ملکه
را هم می شنید!

چقدر دلش می خواهد نباشد. چقدر دلش می خواهد به میان
سنگ پدر و مادر شهید جنگش برود و بخوابد. خوابی

عمیق و ژرف! تیام صدایش می زند اما نورا دیگر کم آورده
است.

پشت می کند و قدم برمی دارد. فعال توانی برای هیچ حرفی
و هیچ کاری ندارد! برای هیچ چیز توان ندارد.

٭٭٭٭٭٭8
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چادر را از سرش برمی دارد و بر روی آرنجش می اندازد.
رضوانه را می بیند که بر روی صندوق ماشین حاجی



پناهی نشسته و آن دو مرد با یکدیگر صحبت می کنند. به
طرفشان می رود که رضوانه با دیدنش از روی صندوق

پایین می پرد. تایماز متوجه گرفتگی حال ترکان می شود اما
چیزی نمی گوید تا خودش به حرف بیاید. نزدیکشان می رسد

و به حرف می آید.

- ممنون از هردوتون که تا اینجا همراهیمون کردین، اگر
امکان داره ما دیگه بریم!

نگاه رضوانه رسول را رصد می کند و دست در دست
ترکان می گذارد. می خواهند خداحافظی کنند که تایماز

پیشنهادش را بر زبان می راند. شاید باید او هم کوتاه بیاید و
قدمی جلو بگذارد.

- قبل رفتنتون، بریم کافه نادری؟

تردید دارد اما نگاهی به رضوانه می اندازد. رفیق کله
خرابش تازگی ها مشکوک شده است. در این یک هفته ای

که در راه تهران-شیراز رفت و آمد داشت، گفته بود رسول
همراهی اش می کند اما نمی دانست انقدر به یکدیگر نزدیک

شده اند. رضوانه شانه ای باال می اندازد و ترکان با گفتن شما
 برید ما هم میایم، دست رفیقش را می کشد.

رسول با چشمانی گشاد به کنار تایماز می آید و ناباور لب
می زند.



- یعنی نیومدن بشینن تو ماشین تا با هم بریم؟

تایماز خنده اش می گیرد. او به کارهای عجیب و غریب
ترکان عادت کرده اما رسول هنوز خبر ندارد. تا خبر پیدا

 کردنش هم طول می کشد.
سرش را کمی کج می کند و با شانه هایی که از خنده

می لرزد بر شانه ی رسول می کوبد.

- بیا بریم ِبرار* تیرت به سنگ خورد!

 رسول می خندد و دست بر گردن برادر می  اندازد.

- کاکو َلنگوئج* جدید یاد گرفتی؟ حرفای خارجکی می زنی!

تایماز لبخندی بر رویش می زند و همچنان که دست پشت
گردن رسول قرار می دهد و پیشانی اش را می بوسد، لب

می گشاید.

- خارجی، ایرانی همه جوره خاک پاتم رسول!

لبخند تلخی لب های هر دو در بر گرفته است. این گونه
برادر بودن و سپر بال بودن در کجای جهان یافت می شود؟

 مردانه پشت برادر ایستادن کجای دنیا پیدا می شود؟



 - داداش؟

 نگاهش می کند و منتظر می ماند تا به حرف بیاید.

- گفته بودی کار پیدا کنم برای یه  خانم، پیدا کردم.!

لبخندی می زند و اشاره می زند تا سوار ماشین شود. سوار
می شوند و تایماز استارت می زند. از رسول جزئیات کار

را می پرسد و با فهمیدن اینکه باید در یک محیط پر سر و
صدا اداری دختر چشم بلوطی مشغول کار شود، دو دل

می شود. او عادت دارد به فضای باز و کاری که بتواند در
 آن زندگی کند نه فقط امرارمعاش!

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
ِبرار: برادر

لنگوئج: زبان، گویش
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تا رسیدن به کافه نادری سکوت می کنند و فکر هر دو پی
کار و زندگی خود چرخ می خورد. بأالخره می رسند و
تایماز ماشین را پارک می کند. هر دو پیاده می شوند که



متوجه قیافه ی سرخ ترکان می شوند. تایماز به رسول اشاره
می زند که صدایی ایجاد نکند تا ببیند اوضاع از چه قرار

است. با جدیت خیره ی ترکان و رضوانه می شوند که
 صدایشان بلند شده است.

- خب چه کار کنم تری، گفت که با هم بیشتر آشنا بشیم، منم
دیدم بدم نمیاد قبول کردم!

ترکان نفس عمیقی می گیرد. دلش می خواهد خرخره ی
رضوانه را بجود. االن چه وقت عشق و عاشقی ست؟

- بدبخت، پس فردا ولت کرد، بهت می گم! اون افشار گاو
رو ندیدی چی کار کرد؟ بهرام و چی؟ ته همه ی مردا اینه که
نامردی می کنن! البته به جز بابام و تیام و تایماز پناهی! اها

راستی عمو نادرو یادم رفت بگم!

رضوانه یکی بر پیشانی  خود می کوبد یکی بر پیشانی
 ترکان! این دختر برای دق مرگ کردنش کافی ست!

تایماز خنده اش می گیرد. رسول هم دست به سینه منتظر
است تا بداند جدال این دو دختر به کجا می کشد که صدای

 دلبرش بلند می شود.

- دختر اون بهرام خیر ندیده که من اصال آدم حسابش
نمی کنم، به موقعشم دارم براش... بعدم اون تایماز پناهی که



تو داری می گی از قرار معلوم برای رسول زیادی بزرگه!
پس از اونم یه چیزایی یاد گرفته!

ترکان نفس عمیقی می کشد و رضوانه را به طرف کافه ُهل
می دهد. تایماز با لبخند محو قدم برمی دارد و رسول پشت

بندش، اما در یادش نگه می دارد که جریان بهرام را از
 رضوانه بپرسد.

رضوانه به در کافه نادری برخورد می کند و در باز
می شود. ترکان هم با خنده وارد می شود که به ناگهان

دهانش باز می ماند. ناباور نگاهش چرخ می خورد و به
ناگهان دستانش بر روی لب هایش قرار می گیرد.

- تولد، تولد، تولدت مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک!
بیا شمعارو فوت کن تا صد سال باشی، بیا شمعارو فوت

کن تا صد سال زنده باشی! تولد تولد ...

تایماز پشت سرش می ایستد و بوی بهار نارنج باز هم در
مشامش می پیچد. به آرامی سرش را به کنار گوش ترکان

می رساند و اغواگرانه پچ می زند.

- تولدت مبارک بلوِط...من!

ناباور به سمت تایماز برمی گردد. گردی از خوشحالی بر
چشمانش می نشیند. مبهوت می خواهد حرفی بزند که



نمی تواند. زبانش قاصر است. اصال یادش نبود امروز
 تولدش است و تایماز برایش تولد گرفته است.

- من... من، نمی دونم... اصال، وای خدای من!

تایماز لبخندی با آرامش به رویش می زند و رضوانه به
سمتش می آید. دست رفیقش را می کشد و در آغوش یکدیگر
فرو می روند. محکم رضوانه را در آغوش می فشارد و لب

 می گشاید.

- رضوان... رضوانه! آخ!

هر دو می خندند و نادر با لبخند و قدردانی خیره  به تایماز
سری برایش تکان می دهد. چند شب پیش به آنجا آمده بود و

برای ترکان درخواست کار کرده بود اما همان جوابی را
شنیده بود که ترکان شنیده بود. نادر گفته بود سر برج دقیقا
یک هفته بعد از تولد ترکان راهی ترکیه است و تایماز با

حساب سر انگشتی فهمیده بود امروز تولدش است. از نادر
خواسته بود به دوستان و آشنایان ترکان خبر بدهد و یک
تولد کوچک برای او بگیرد. نادر هم استقبال کرده بود و
بأالخره با همکاری یکدیگر و البته رضوانه ی آب زیرکاه

توانستند برایش تولد بگیرند و حاال اینجا باشند.
 دقیقا وسط لبخندهای پر نشاط ترکان و ناباورانه اش!



تولدی که قطعا به خاطرش خواهد ماند. نادر جلو می آید و
ترکان می خواهد دستش را ببوسد که نمی گذارد.

- عمو!

نادر می خندد. اشاره ای به تایماز می زند و لب می گشاید.

- از من نباید تشکر کنی... این پسر و رضوانه همه ی
کارها رو انجام دادن. فقط مکان از من بود و دعوت

دوستات!

لبخند پر ذوق و ناباوری می زند. یک به یک دوستانی که
دختر هستند را بغل می کند و از پسر ها تشکر می کند.
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به رسول می رسد که او با لبخند ابرویی باال می اندازد.

- منم به لیست مردایی که می شناسی اضافه کن، خواهر!

ترکان خنده اش می گیرد. لب می گزد. پس حرف هایشان را 
شنیده اند. بی حرف قدم برمی دارد و جلوی تایماز می ایستد.

حاجی پناهی برایش سنگ تمام گذاشته است. خیلی هم



سنگ تمام گذاشته است. می خواهد چیزی بگوید که نادر
همه را به سمت میزی که برایشان در نظر گرفته دعوت

می کند.

رضوانه دستش را می کشد و به میز می رسند. نگاهش به
کیکی میفتد که عکسش بر روی آن حک شده است. تبسمی

می کند. چقدر خوب است که یکهویی غافلگیر شوی و
خودت هم ندانی که چگونه توانستند انقدر خوشحالت کنند.
ترکان همه ی این ها را مدیان کسی نیست جز تایماز پناهی!
همگی دور میز را در بر می گیرند. رضوانه و رسول کنار
یکدیگر در طرف راست ترکان قرار می گیرند و تایماز در
سمت چپش. شمع بیست و شش را برایش روشن کرده اند و

ترکان با دیدن نور کم جانی که از شمع ساطع می شود،
لبخندی می زند و تمام بیست و شش سال زندگی اش در

مقابل دیدگانش همانند فیلم می گذرد.
چقدر سخت است در دنیایی جنگیدن که هیچ کس بویی از
مهربانی نبرده و هر کس در جدال با روزگار روی گرگ

از خودش به جای می گذارد. نفس عمیقی می گیرد و
می خواهد شمع را فوت کند که تایماز باز هم سرش را به

کنار گوش ترکان می برد. از بوی بهار نارنج مست می شود
و عمیق دم می گیرد و سپس نجوا می کند.

- می گن هیچ وقت به بزرگی آرزوهات فکر نکن! به
بزرگی کسی فکر کن که قراره آرزوهات و برآورده کنه،

 پس بزرگ آرزو کن بلوطم!



نگاه ترکان بر می گردد و به چشمان پر آرامش تایماز
می رسد. از کی تا به حال به بودن این مرد در تمام

لحظاتش فکر می کند؟ از کی تا به حال دلش می خواهد در
برابر ناعادالنه های این دنیا یک کوه همانند تایماز پناهی

داشته باشد؟ از کی تا به حال تایماز برایش پناه شده است؟
پناه در برابر غم و اندوهش؟ شاید از همان روزی که از

دیوار باال رفت و آن خانه ی متروکه این طور برایشان
زندگی را رقم زد.

لب هایش را تکان می دهد و با لبخند بی بدیلی به حرف
می آید.

- من خوبی رو آرزو می کنم برای اونایی که با تمام
بدی هایی که دیدن، یاد نگرفتن بد باشند... حاجی پناهی!

بعد هم بی مکث چشم هایش را می بندد و بر روی شمع فوت
می کند. برای اولین بار به جای تمام آرزوهایی که سال ها

کرده بود، خوبی را برای حاجی پناهی آرزو می کند. برای
کسی که رویای ده ساله اش را هرچند با مدت کم اما به

حقیقت پیوند زد.
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همگی دست می زنند و باز هم شعر تولدت مبارک را
برایش می خوانند. رضوانه گونه اش را می بوسد و برایش

شال طرح داری که کادو خریده را هدیه می دهد. رسول
برایش یک ساعت خریده و بقیه دوستانش هم یا عطر
برایش خریده بودند و یا کتاب و بدلیجات. عمو نادر

گوشواره ی یادگار منصوره را کادو می دهد و فقط می ماند
حاجی پناهی!

یک جعبه ی قرمز رنگ جلو می آید و بر روی میز قرار
 می گیرد.

نگاه ترکان برمی گردد و به دستان تایماز می رسد. تبسمی
 پر ذوق بر لب می آورد که تایماز ابرویی باال می اندازد.

- خب، نوبتی هم باشه، نوبت کادوی حاجی پناهیه!

ترکان بلند می خندد. حاجی پناهی را دقیقا همانند خودش
گفته بود. تایماز با لبخندی که نشأت گرفته از خنده های پر

نشاط ترکان است در جعبه را به دست می گیرد. روبه
ترکان لب می گشاید.

- از بچگی هر کس تولدش می شد، کادوهاش و خودم باز
می کردم. حاالم خودم کادو رو برات باز می کنم!



خنده ی جمع بلند می شود. تایماز با نگاهش اجازه می گیرد
که ترکان اشاره می زند تا باز کند. تایماز بی حرف در جعبه

را باز می کند که به ناگهان و همزمان سر ترکان و
رضوانه به درون جعبه نقل مکان می کند. تایماز با چشمانی

که کمی گشاد شده است به دو سری که درون جعبه قرار
دارد خیره می شود که به ناگهان خنده ی رسول به هوا

  می رود.
خودش هم خنده اش می گیرد. رضوانه با شعف کاغذی را

بیرون می کشد. چشمانش بدو بدو می کنند و به یکباره روبه
ترکان لب می زند.

 - تری، باورم نمی شه!

ترکان می خواهد بداند که در آن کاغذ چه نوشته شده است
که تایماز به حرف می آید.

 - برگه ی ادامه تحصیل!

ترکان ناباور خیره ی تایماز می شود. چه گفت؟ ادامه
تحصیل؟ چرا این مرد انقدر شرف دارد؟ چرا انقدر خوب
 است؟ برای زندگی کردن یک حاجی پناهی کافی نیست؟

- چ... چی؟



رضوانه برگه را به سمت ترکان می گیرد و با لبخند و
اشکی که از برآورده شدن آرزوی ترکان است لب می زند.

 - دیوونه از بهمن امسال می ری دانشگاه!

ترکان برگه را از دستش می کشد و با چشمانی که نمی دانند
چه طور به دنبال خط ها بدوند، لب می گشاید.

- چه طوری؟ مگه... مگه می شه؟

تایماز با لبخند نظاره اش می کند که ترکان بی آنکه بخواهد
از روی صندلی می پرد. بی تعلل تایماز را بغل می کند. تند

تند به حرف می آید.

- خیلی مردی، خیلی مردی! مرسی حاجی... ممنونم، خیلی
ممنونم!

تایماز در بهت است. همگی فهمیدند که ترکان نتوانست
احساساتش را تشخیص بدهد و به ناگهان تایماز را بغل

کرده است، اما او که تعجب دارد.
دستانش که در هوا مانده به آرامی به طرف شانه و کمر
ترکان حرکت می کند و با مکث کمی او هم ترکان را به

 آغوش می کشد.



ترکان لب هایش را می گزد. بغض کرده است، نه از
ناراحتی بلکه از خوشحالی! چشم هایش را محکم بر هم

 می فشارد که رسول با شیطنت لب می گشاید.

- نمی گین بچه ی چشم و گوش بسته اینجا  نشسته، براش بد
آموزی داره؟

خنده ی جمع بلند می شود که ترکان به آرامی فاصله
می گیرد. تایماز همچنان که شال ترکان را بر روی سرش

قرار می دهد لب می زند.

- نیازی به تشکر نیست، دختر هنرمند!

ترکان با لبخند لب می زند.

 - چرا هنرمند؟

تایماز خیره به چشمان بلوطی رنگش لب می گشاید و ترکان
پر می شود از حس لذت و خوشی. تایماز پناهی خوب بلد

است پناه باشد.

- هنرمند که فقط نقاش و آهنگساز نیست که، هنرمند اونیه
که توی شرایط سخت زندگیش با هر بار شکست لبخند



می زنه و دوباره تالش می کنه، تو هنرمندی بلوط، هنرمندا
همیشه برای من اسطوره بودن!

ترکان می خواهد چیزی بگوید که نمی تواند. زبانش از این
همه خوبی تایماز قاصر مانده است. نمی داند چه بگوید که

جبران شود. جبرانی که بتواند حدأقل، لحظه ای از
شرمندگی اش بکاهد.

ترکان می خواهد جبران کند اما نمی داند که روزگار آنقدر
بازی برایشان چیده است که شاید هیچ وقت نتواند جبران

کند!

تولد تمام می شود اما حسی عمیق بر روی قلب ترکان سفره
پهن می کند. سفره ای به بلندای شب های زمستان و به

قشنگیه روزهای بهاری! حسی که برایش ناشناخته است و
نامش را گذاشته »بزرگترین ناشناخته ی جهان کوچک

ترکان!«

٭٭٭٭٭٭8
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نگاهی به ساعتش که هشت شب را نشان می دهد می اندازد.
فردا اسباب و اثاثیه هایشان را بار می زنند و به تبریز

می روند. از آخرین باری که به آنجا سفر کرده شش سالی
 می گذرد.

نگاهی به چهره ی مغموم و گرفته و البته قهرآلود رضوانه
می اندازد. دلش می خواهد که چیزی بگوید تا او را آرام کند

اما نمی تواند. خودش هم دلش رضایت ندارد تا برود اما
 مجبور است.

- رضوانه به خدا من اونجا نمی مونم. باید کار پیدا کنم.
مجبورم برگردم تهران. تازه، پناهی برام دانشگاه ثبت نام
کرده کی می خواد پول شهریه رو بده؟ تورو خدا نرو تو

هم!

رضوانه سری تکان می دهد. دست ترکان را می گیرد و لب
می گشاید.

- ترکان می دونم این دوریمون یه امتحانه، شایدم یه تقاص!
من و تو خیلی وابسته ی همیم، شاید خدا می خواد گوشی بیاد
 دستمون، ولی قول بده هرشب باهم در تماس باشیم، باشه؟

سری تکان می دهد. خوب می داند نگرانی رضوانه از
چیست. خودش هم این نگرانی را دارد اما باید کاری کند.
نورا هم بسیار کم حرف تر شده و غذا کم می خورد. شاید



رفتن به تبریز بتواند کمی روحیه اش را عوض کند. در این
بین تنها کسی که، هیچ کس فکرش مشغول او نیست خودش
است. دست بر شانه ی رضوانه قرار می دهد. لب می گشاید.

- من باید برم رضوانه، می تونی هوام و داشته باشی؟ تا
یازده برمی گردم!

رضوانه تایید می کند و قول می دهد تا حواسش باشد و بتواند
هوای او را داشته باشد. خداحافظی کوتاهی می کند و قدم بر

می دارد. با حاجی پناهی در همان نجاری قرار گذاشته
است. از او خواسته بود تا به نجاری بروند تا چیزی را به

او بگوید. قبول کرده بود و قول داده بود حتما می آید. او
حتی اگر قول هم ندهد ترکان می داند که می آید. دربست

 می گیرد و خود را به نجاری می رساند.

پیاده می شود و در تاکسی را می بندد. خیره به تابلوی
»نجاری بابا قدرت « نفس عمیقی می گیرد و قدم

برمی دارد. به در می رسد و با فشار کوچکی بازش می کند.
المپ های نجاری روشن است اما کسی در آنجا نیست.

حدس می زند که حاجی پناهی در همان کارگاه باشد پس به
 سمت در انتهایی نجاری می رود و وارد باغ می شود.

هیبت تایماز را می بیند که مشغول صحبت با فردی است.
لبخندی می زند و به طرفش گام برمی دارد. با شنیدن

حرف های تایماز اخمانش در هم می شود.



- مجید، لنگه رو به آتیش می کشم اگه اون شب اون ماجد
 پست فطرت رو نتونیم تنها گیرش بیاریم!

نمی داند فرد پشت خط چه می گوید که تایماز دستش را بر
پیشانی  عرق کرده اش می کشد. دستش مشت می شود و بر
تنه ی درخت کناری اش کوبیده می شود. به آرامی فاصله

می گیرد. شاید او دوست نداشته باشد که ترکان چیزی بداند.
بی حرف قدم برمی دارد که متوجه قدرت و شکیال می شود.

قدرت بر روی شانه های همسرش اشارپ مثلثی شکل
می اندازد و بر روی سرش بوسه می زند. چیزی که پیداست

یک عالقه ی عمیق میان این دو است. صدای تایماز را
 درست از پشت سرش می شنود.

- وقتی نامزد کردن خاله شکیال سالم بود. وقتی داشته از
مدرسه برمی گشته با ماشین تصادف می کنه و نخاعش

آسیب می بینه. خیلی سعی کرده بابا قدرت رو مجاب کنه تا
کوتاه بیاد و دست بکشه ولی اون می گه بدون شکیال

 نمی تونم نفس بگیرم.

تایماز به کنارش می آید و ترکان همچنان که دست به سینه 
می شود، لب می گشاید.

- بچه دار نشدن؟



عرق بر پیشانی تایماز نشسته و تنش از خشمی که نسبت به
ماجد دارد همانند حریق می سوزد. خیره به مژه های بلند

 ترکان لب می گشاید.

- می تونستن بچه بیارن ولی برای اوضاع شکیال اصال
مناسب نبود. بابا قدرت هم قید بچه رو زد و االن سی و پنج

 ساله با هم زندگی می کنن!

ترکان عمیق دم می گیرد. عشق چه ها که نمی کند. به طرف
 تایماز برمی گردد و روبه رو با او می ایستد.

- حاجی پناهی؟

تایماز گردن کج می کند و نگاه خیره ی بلوطی های دختر
می کند. لب می گشاید.

- جان حاجی؟

ترکان لبخندی می زند. شنیدن این جور کلمات شاید زیادی
 دلچسب باشند اما بیشتر دلت را قرص و محکم می کنند.

- تا ده سالگیم تبریز زندگی می کردیم. بابام کارخونه
فوالدسازی داشت. با ماجد شریک بود و با چندتا از



شرکت های ساختمون سازی هم قرارداد داشت و سهامدار
شرکتاشون بود. زمانی که حقوق مردم دوهزار تومن بود
من پول تو جیبیم دوهزار تومن بود... خدا سر شاهده هیچ

وقت به کسی فخر نفروختم که بابای من پولداره یا من پول
تو جیبیم انقدره چون بابام یادمون داده بود نباید تبعیض بین
ما و بقیه بچه ها باشه. نباید قوپی بیایم و دل بچه ها رو اب

بندازیم. سه ماه تمام پدرم درگیر بود. هر کاری می کرد
دخل با خرج نمی خوند. بأالخره خدا نظر کرد و به طرز

غیر قابل باوری ماجد پول پیدا کرد و قرض های کارخونه
تسویه شد.
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آه عمیقی می کشد و نفسش را در سینه حبس می کند. باز هم
حاجی پناهی سکوت کرده و منتظر است تا ترکان حرف

بزند. چیزی که هنوز هم ترکان تشنه ی آن است! شنیده
شدن!

- بعد چند ماه ماجد با بابام حرف می زنه و با وعده های
صدمن یه غاز می گه که از کشورای خارجی مواد اولیه ی

فوالد رو بیاریم. بابا قبول می کنه و تا چند وقت همه چیز
خوب پیش می رفت... با ماجد همکاری خوبی داشتن و
بی تنش جلو می رفتن... اما یه دفعه همه چی بهم ریخت.



ماجد پول نزول کرده بود به اسم بابام! مجبور شدیم خونه و
زندگیمون و بفروشیم و پول های گزافی که اون ماجد

بی صفت گرفته بود رو پرداخت کنیم! رفتیم خونه خاتون تا
زندگی کنیم. بعد چند وقت عموم شروع به دشمنی کرد. بعد

از وقتی که پسرش رو حوض افتاد دشمنیش با من شروع
شده بود ولی هنوز به بابام نرسیده بود که با ورود ما به

خونه سروی خاتون، به بابا فشار میاورد. تنش ها انقدر باال
رفت که بابام قیده همه چیز و زد و شکست خورده اومدیم

تهران! حتی دیگه تبریز نموندیم!

بغضش چرا بیخ گلویش چسبیده است؟ خاک درون
چشمانش چرا انقدر زیاد شده است؟ تایماز با چشمانی براق

خیره ی بغض درون نی نی چشمانش شده است. ترکان
 دستش را به گلویش می رساند.

- می دونی قسمت سخت ماجرا کجاس؟ بعدها فهمیدم عموم
چه حرفا که به پدرم نزده! گفته بود اومدی این خونه تا از

خاتون مراقبت کنی و تهش که خاتون فوت شد برداری همه
مال و منال رو به خاطر اینکه ازش نگه داری کردی! گفته
بود اومدی تو این خونه تا دخترت و بندازی به پسر من و

 خودت چشم به ناموس من داری!

آخ از این بغضی که بر گلویش چسبیده است. انگ بر
وجود پاکت بزنند و وسط شکست زندگی ات ولت کنند



زیادی سخت و طاقت فرسا نیست؟ چشمانش را به سمت باال
 می کشاند تا آبی از چشمانش نچکد.

تایماز دست در جیب می زند و ترکان دستش را بر بینی 
 می کشد و لب می گشاید.

- تو این تهران لعنتی خیلی سخت تونستیم خودمو ن و جمع و
جور کنیم. ته ماجرا اینجا نبود. تونستیم یه کارخونه بزنیم و

اون خونه  با سنگ مرمرین رو بخریم. کارها رو روال
افتاد. با سه نفر شراکت کردیم اما ماجد عوضی با هزارتا

مدرک اومد تهران و بابا رو مجبور کرد تا باهاش شراکت
کنه، چون سهام اون دوتای دیگه رو خریده بود. نمی دونی
چه روزای سختی بود تایماز. مامان پرخاش می کرد و با
بابا بحث می کردن ولی نمی تونستیم شراکت نکنیم... بازم

باهم همکاری کردن اما با واسطه ی یه وکیل یعنی هیچ وقت
 هم دیگه رو نمی دیدن.

غرق روزهای بی قراری هایشان8 می شود. آن سال ها آنقدر
سخت گذشت که هیچ جوره نمی تواند از یاد ببرد. تایماز

دست بر شانه اش می گذارد.

- اگر اذیتت می کنه، ادامه نده!

ترکان سری به معنای مخالفت می تکاند. دمل چرکین درد و
 رنجش ترکیده و باید لب بگشاید.



- نه، باید بگم، بسه هرچی ریختم تو خودم!

219#پست_8
#سالح_ترکان8

غرشش بلند می شود و لحظه ای ترس در نگاه رضوانه
 نمی یابد.

- چی  می خوای؟!

یک تای ابروی رضوانه باال می پرد و دست به سینه
خیره اش می شود. زود کوتاه آمده است و می خواهد بداند

 رضوانه چه می خواهد؟
 پوزخندی می زند و خیره به چشمان عمویش لب می زند.

ٔه- بذار قبل اینکه بگم چی می خوام، بهت بگم که می دونم بچ
ناتنی عزیزجون هستی!

محمد یکه خورده نگاهش می کند. او از کجا فهمیده است که
این گونه به او جسارت می کند و به رویش می زند؟ با خشم

وسایل روی میز را بر روی زمین پرت می کند و فریاد
می زند.

- ببند دهنت و!



چشمان رضوانه از وحشت، محکم بسته می شود و جیغی
می کشد. رسول شنیده و نشینده به سمت در هجوم می آورد

و به ناگهان وارد می شود. با دیدن رضوانه ای که سرش را
محکم در دست گرفته است و عمیق دم می گیرد تا خودش

را آرام کند، اخمانش در هم می شود و در را محکم به
 دیوار می کوبد.

نگاه محمد با حرص می چرخد و به رسولی که همانند کوه
پشت رضوانه ایستاده می رسد. کف دستانش را بر روی

میز می کوبد و از میان دندان هایش به حرف می آید.

- من و ببین دختره، صفتت کشیده به همون لیالی بی صفت!
همون زنی که منه بدبخت و وسط راه ول کرد و افتاد به

جون بابات! ادژر که رفت خواستگاریش من  و لیال دعوا
کرده بودیم! از لج من جواب مثبت داد. فکر کردم شوخی

می کنه، ولی نه لیال تنها چیزی که تو وجودش نبود شوخی
بود. خیلی ِپی ش رو گرفتم و گفتم طالق بگیر خودم نوکرتم

 ولی نگرفت و گفت انتقام من ازت اینه محمد!

هٔرضوانه ناباور خیر لبان محمدی ست که به وقاحت تمام
تکان می خورد و از مادر نامردش می گوید. رسول دست بر

بازوی رضوانه می گیرد تا بگوید که کنارش هست. هر
 اتفاقی بیفتد رسول را کنارش دارد.



- حتی وقتی شما دوتا به دنیا اومدین گفتم طالق بگیر به
خدا بچه ها رو هم میارم کنار خودمون ولی گفت نه! انقدر

مخالفت کرد تا اینکه، زدم به سیم آخر و همه چیزی که
سال ها از حرص و لجبازی با لیال به نام خودم زده بودم،

علنی کردم. به لیال گفته بودم بدجور تقاص می ده! تقاصشم
داد.

رضوانه مبهوت لب می گشاید و لرزان به حرف می آید.

- تو قاتل بابای منی! تو قاتل زندگی من و ریحان و بابا
اژدرمی! تو قاتلی!

رسول سعی می کند با صدا زدن نامش ارتعاش تنش را از
بین ببرد اما تنها چیزی که در آن لحظه اتفاق نمیفتد همین

 است.
رضوانه پر بغض فریاد می زند.

- یه عشق احمقانه زندگی پنج نفر آدم و بهم ریخته! چرا
انقدر خودخواهی؟ چرا انقدر نامردی؟ چرا اندازه یه ارزن
مرد نبودی تا به فکر آینده من و ریحان باشی که بی مادر و

 بی پدر چی می شه وضعیتمون؟ چرا انقدر بدی؟

محمد خبیث می خندد و محکم بر قلبش می کوبد. رضوانه
چشم می بندد تا لذت نگاه قاتل زندگی اش را نبیند.



صدایش هم انگار ناقوس است. دست رضوانه پایین می آید
و در پنجه های رسول قفل می شود. برگه ها را از کیفش

بیرون می کشد و نشان محمد می دهد.

 - این کاغذا رو می بینی؟

اشکش را با پشت دستی که کاغذها را در بر دارد می زداید
و دستی که در دست رسول است را محکم می فشارد. در
مقابل هم عکس العملی از رسول می بیند و گرم می شود از

 بودن کسی!

- این کاغذا رو می بینی؟ سند نابودیته! خودتم خوب
می دونی که منظورم چیه، می خواستم مجبورت کنم که

امضا کنی و همه چیز برگرده به نام عزیز جون ولی حاال
 می دونی چی کار می کنم؟

پوزخندی می زند و به آرامی دستش را از دست رسول
بیرون می کشد.

220#پست_8
 #سالح_ترکان8

برگه ها را به آرامی پاره می کند و با نفرت لب می گشاید.



- من و عزیزجونم، مال حروم خور نیستیم! کارخونه ای که
روش میلیاردها تومن نزول خوابیده نمی خوایم، خونه باغی

که هر شب توش پارتی گرفته می شه تا راحت به
قرارداد های حرومت برسی نمی خوایم، زمینایی که توش

ٔههر غلطی می کنید جز زراعت نمی خوایم! خون اجاره ای
عزیزجون و خونه نقلی من می ارزه به تمام دفتر و دستک

 تو! شنیدی استوار؟

برگه ها را به سمت باال رها می کند که همانند باران بر
روی زمین می بارند. دستش را در دست رسول باز هم قفل

 می کند و بعد به حرف می آید.

- آنچنان دلمون و شکستی که خدا خودش رحم کنه بهت تا
بتونی زیر آه دلمون کمر صاف کنی! عاقبت تو رو

می سپرم به دست خدایی که عجیب به عدالتش اطمینان
دارم! یادت باشه و همیشه از شکستِن دل آدمایی بترس که

بدون انتقام گرفتن، ولت می کنن می رن، آخه می دونی چیه،
 انتقام اونا رو خدا ازت می گیره! شرم بهت!

محمد ناباور رضوانه را صدا می زند اما با با ضرب دست
رسول هر دو از دفتر بیرون می زنند و رضوانه کنار دیوار

خم می شود و هق می زند. دستش را درون دیوار فرو
می برد و ناخن هایش می شکند. از حرص و غم زیاد

 این گونه از خود عکس العمل نشان می دهد.



رسول طاقت نمی آورد و او هم خم می شود تا رضوانه را
 آرام کند.

- رضوانه؟

نگاهش می چرخد و به سیاهی چشمان رسول می رسد.
اشکش که می ریزد دل رسول هم می ریزد. دستی بر

پیشانی اش می کشد و عاصی لب می زند.

- آتیش نزن به جونم!

رضوانه اما نمی تواند. کدام دختری رذالت مادرش را
می شنود و می تواند آرام بماند؟ کدام دختر است که می تواند

از زندگی اش بگذرد؟ قطعا هیچ دختری!
بر روی زانوهایش میفتد و دستانش صورتش را می پوشاند.

گریه کنان لب می گشاید.

- رسول این زندگی حق من نبود... بود؟

سکوت رسول بیش از پیش آزارش می دهد. اشک هایش
این بار فوران می کند که به ناگهان دستانش کنار زده

 می شوند.

- با گریه کردن چیزی درست می شه؟ با غمگین بودن
چیزی درست می شه؟ وقتی انقدر محکم در مقابل فردی به



ظالمی عموت وایسادی، توقع داری که االن بهت بگم که
حقت نبود؟ نچ! من نمی گم، می دونی چرا؟ چون توِی قوی،

حاصل این همه چیزایی هستی که فکر می کنی حقت
نبوده... یه چیزی از دست دادی؟ اوکی حله، ولی به جاش

 خیلی چیزا به دست آوردی!

رضوانه اما شرمنده است. به آرامی لب می گشاید.

 - چه جوری بلدی این همه آدما رو آروم کنی؟

رسول با یاد ایران دخت، با لبخند تلخی لب می زند.

- شاید چون یکی هست که همیشه آرومم می کنه، حتی
یادش!

حس حسادتی در وجود رضوانه رخنه می کند. او کیست که
یادش هم رسول را آرام می کند؟ اشک هایش را پاک می کند

و از جا بلند می شود. کیفش را جوری از روی زمین بر
 می دارد که محکم به کتف رسول برخورد می کند.

چشمان رسول از تغییر حالت این دختر گرد می شود اما در
جان و تن رضوانه نیست تا بداند از درون اشک می ریزد.

 - چی شد؟ کجا داری می ری؟



رضوانه قدم هایش را با حرص بر می دارد و همچنان که
هٔته ماند اشکش را می زداید لب می زند.

 - قبرستون!

رسول می خندد و به دنبالش می رود. آنقدر قدم می زنند که
سر آخر با زنگ خوردن گوشی رضوانه باالخره سر

ٔهکوچ خان عزیزجان می ایستند.  ٔه
نام ترکان بر روی صفحه رد انداخته و دلشوره به ناگهان

 به جان رضوانه میفتد.
نکند چیزی شده باشد؟
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 - الو ترکان؟

ٔهصدای مغموم و گرفت ترکان بلند می شود و چیزی درون
 دل رضوانه تکان سختی می خورد.

- رضوانه؟

هٔکیفش را بر روی دوشش مرتب می کند و عمیق خیر
شیارهای موزاییک های پیاده رو می شود. سکوت می کند تا

ترکان حرفش را بزند.



 - ِکی میای تهران؟

شانه ای باال می اندازد و قدم بر می دارد. ترکان هم از در
ورودی بیمارستان بیرون می زند. حس می کند هوا زیادی
سرد است. اواخر تابستان است و حوالی پاییز، آنقدر در
گیر و دار مشکالتش دست و پا زده است که حتی یادش
رفته برای بچه های پرورشگاه باید لباس تهیه کنند و به

 اوضاع و احوالشان برسد.

صدای رضوانه باعث می شود تا از فکر بیرون بیاید. عمیق
دم می گیرد.

- فردا راه میفتیم!

ابروهایش کمی بر هم نزدیک می شود. سرش را کج می کند
تا آن دو چشم پر آرامش را بیابد. انگار می داند که وقتی
حاجی پناهی قولی بدهد، قطعا حواسش خواهد بود. اما

کسی را نمی یابد. چشمانش از پا نمی نشیند و باز هم در پی
 همان دو چشم می گردد.

- چقدر زود کارت تموم شد، مگه نگفتی دو هفته می مونی
شیراز؟



رضوانه پوزخندی می زند و سنگی که جلوی پایش
 قراردارد و سد معبر کرده را با نوک کفش کنار می زند.

- من دیگه تو این شهر کاری ندارم، برای خودم و
عزیزجونمم بلیت گرفتم و میایم تهران!

- چرا پس یه دفعه ای رضوانه؟ با عموت حرف زدی؟

دندان های رضوانه چفت یکدیگر می شوند و دلش می خواهد
فریاد بزند و بگوید نام آن بی صفت را عمو نگذار اما

نمی تواند. نمی تواند چون که ترکان برایش عزیز است و
 خبری هم از اتفاقات افتاده ندارد.

- قضیه ش مفصله، میام تهران و برات می گم. تو خوبی؟

ترکان قدم بر می دارد و از خیابان رد می شود تا بر روی
نیمکتی که در مقابل بیمارستان قرار دارد، بنشیند. از

 بیمارستان متنفر است.

- خوبم.

این جواب کوتاه برای هر کسی قابل قبول باشد برای
رضوانه اصال نیست. دستی به پیشانی اش می کشد و لب

می گشاید.



- جون عمه ت! خوبی؟

ترکان لب هایش را بر هم می فشارد و گوشی در انگشتانش
به مرز خرد شدن می رسد. قسمتی از لبش را به دندان

می گیرد تا از لرزش صدایش بکاهد. ترکان محکوم است به
ایستادگی و دم نزدن.

 - نه، خوب نیستم!

رضوانه راضی از اینکه حال رفیقش را تشخیص داده است
لبخندی می زند و به حرف می آید.

- آهان، حاال شد. بگو ببینم چته عمویی؟

رد لبخند بر روی لبهایش از لحن لوده ی رضوانه میفتد. خدا
را شکر که رضوانه را دارد. بعد آن هم شکر برای اینکه

 حاجی پناهی را دارد.

- بابا سکته قلبی کرده!

دهان رضوانه باز نشده بسته می شود و چشمانش گشاد
می شود. عمو ترخانش سکته ی قلبی کرده است؟ پس، پس

 چرا او تازه فهمیده است؟
ناباور چنگ به تنه ی درختی که در نزدیکی اش است

 می زند تا بتواند تعادل خود را حفظ کند.



 - چی، چی داری می گی ترکان؟

ترکان تلخندی بی صدا می زند و سرش را به تأسف حال و
اوضاعش تکان می دهد. نگاهش به ظلمات شب میفتد.

خیره به نام بیمارستان لب می زند.

- تازه چند ساعته که خودمم فهمیدم. نخواستم خاطرت و
 مکدر کنم ولی دیگه طاقت نیاوردم.

اشکی ناخودآگاه از کنار چشم رضوانه بر روی گونه اش
روان می شود. برای بی کسی ترکان، برای تنهایی شان،

اشک می ریزد به جای ترکان و رسول به سرعت نزدیکش
می شود تا از اوضاعش باخبر شود که رضوانه لرزان به

حرف می آید.

- چر... چرا سکته کرده؟

سر ترکان از شنیده هایش توسط مأمور پلیس سوت می کشد.
انگار که چرخ های قطار بر روی ریل کشیده می شوند و

 هٔتولید صدای جیغشان بر عهد ذهن ترکان است.
گوشه ی مانتویش را در چنگ می فشارد و به حرف می آید.



- از رئیس زندان خواسته تا با خاتون حرف بزنه، اونم
اجازه می ده و بابا زنگ می زنه خونه خاتون، خاتونم اومده
تهران خونه ماست، نصیر همون موقع اومده بوده به خونه
سر بزنه، وقتی صدای تلفن و می شنوه جواب می ده. وقتی

می فهمه باباست باهم بحثشون می شه. سربازه می گفت
نمی دونم برادرشون پشت تلفن چی گفت که باباتون رنگش

سفید شد. خواسته از اتاق بره بیرون که قلبش می گیره و
میفته!
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هٔرضوانه غمگین خیر چشمان رسول می شود و اشکش
سقوط آزاد را از سر می گیرد.

- بمیرم من، کاش بودم!

ترکان عمیق دم می گیرد تا بتواند بغضش را فرو بدهد.
خاک این روزها زیادی در چشمانش فرو می رود و اشکش

سقوط می کند. بلوط چشمانش خیس است و نمی داند چه
 طور خود را لعنت کند که ضعف نشان می دهد.

- خدانکنه، جونت سالمت! سالم به عزیزجون برسون،
کاری نداری؟



رضوانه به نرمی اشکش را پاک می کند. متوجه
بی حوصلگی ترکان می شود و بی اینکه اصراری کند

 خداحافظی می کند و ترکان می ماند و تنهایی هایش.
 دست به سینه می شود و سرش را به سمت آسمان می گیرد.

اشک های بی وقفه ملکه سلطانش آتش به جانش انداخته
است. سروی هنوز هم بیهوش است و دل ترکان از همان

 فرارهایی که بر قرار ترجیح می دهند را می خواهد.

چشم می بندد و مژه های پرپشتش بر روی هم دراز می کشند
و برای بلند شدن کاهلی می کنند. بوی عطری که زیر

مشامش می پیچد باعث می شود تا چشم باز کند. چهار ُپرس
جوجه کباب در دستان تایماز پناهی خودنمایی می کند و

 چشمان ترکان چیزی را که می بیند باور نمی کند.
حاجی پناهی نرفته است؟ تازه دلش بنای ِگِله را زیرسازی8

 می کرد که باز هم غافل گیر شد.

ٔهلبخند محو و مردان تایماز عجیب برایش دلنشین است.
 طنین روزهای خوش را به ارمغان آورده است.

 - اجازه می دی بشینم؟

منگ سری تکان می دهد و بی حرف کنارتر می رود تا
حاجی پناهی بنشیند. خیره به َپک های مخصوص غذا لب

می گشاید.



 - غذا برای چی خریدی حاجی؟

تایماز هم به تبعیت از او دست به سینه می شود و به حرف
 می آید.

- گرسنه نیستی؟

ترکان برای اولین به دخترک درونش اجازه می دهد که رخ
نمایان کند. از این همه محکم بودن خسته شده است. چه

ٔهمی شود که او هم همانند بقی دختر ها از دلتنگی ها و
نگرانی هایش برای کِس دیگری حرف بزند؟

 - گرسنه ام ولی نمی تونم بخورم.

ابروهای تایماز درهم می شود. از ظهر که متوجه شدند
پدرش حال ندار است حتی یک شکالت هم در دهان
 نگذاشته است چه برسد به اینکه بخواهد غذا بخورد.

- پس چه جوری می خوای انرژی کسب کنی؟ چه جوری
 می خوای با این اوضاع و احوال بجنگی؟

شانه های ترکان به باال پرتاب می شوند و بعد جای خود باز
 می گردند.

- خیلی وقته دارم می جنگم، چه بی انرژی چه با انرژی...



بعد بازهم لبخند می زند و چشمانش را به چشمان تایماز
می دوزد.

- فکر کردم رفتی!

تایماز به خوبی متوجه پیچاندن قضیه می شود اما چیزی
نمی گوید. نگاهی به ساعتش می اندازد و لب می گشاید.

- هنوز وقتش نرسیده آخه!

ترکان سری تکان می دهد و بعد خیره به کفش هایش
می شود.

- آهان، پس وقتش نرسیده تا بری!

تایماز متوجه گرفتگی لحن ترکان می شود. فاصله را به
 هٔانداز پک غذاها می رساند و به حرف می آید.

- ترکان؟

این سقوط آزاد دل ترکان طبیعی ست؟ اینگونه که انگار
چیزی از درونش فرو می ریزد طبیعی ست؟ انسان های

عادی هم وقتی اسمشان را صدا می زنند این گونه دلشان
بی جنبه بازی در می آورد و خون بیشتری پمپاژ می کند؟
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نگاه لرزانش را باال می کشد و به نگاه پر آرامش مقابلش
می دوزد. تایماز کمی سرش را خم می کند و باز هم صدایش

می زند.

- ترکان؟

قلبش دیگر به هق هق افتاده و التماس می کند سمفونی صدای
مرد مقابلش را نشنود اما نمی تواند. خلسه ای که این مرد با

خود به همراه دارد بسیار دلچسب است. لب می گشاید و
لرزان صواتش را رها می کند.

- جانم!

عرق بر پیشانی تایماز می نشیند. دختر چشم بلوطی زیادی
برایش مهم است. بی تعلل لب می گشاید.

 - خسته شدی؟!

نگاه ترکان می لرزد. مژه هایش که تکان می خورد دل تایماز
هم از جا کنده می شود. صدای ناتوان ترکان برایش زجر

آور است.



- خیلی!

دست » راستش « را جلو می آورد و جلوی دست ترکان
قرار می دهد. مشتش باز می شود. نگاه ترکان به تسبیح

هٔبسیار کوچکی می رسد که بسیار زیباست و به نظر انداز
دانه هایش همان صدویک است.

 صدای پر آرامش تایماز برایش خوشایند است.

- به خدا توکل کن، خودش هواتو داره!

بعد هم اشاره می زند تا آن را برش دارد. سپس کیسه غذاها
را به دستش می سپارد و با مهر وافری که ترکان را مدیون

 خود می کند لب می زند.

 - منتظر خبرای خوب هستم!

 ترکان نگاهش می کند و با بغض لب می زند.

 - نمی ری؟

تایماز قاطع سری تکان می دهد و به حرف می آید.

- هیچ وقت، برو بلوطم!



اشک ترکان غلت می خورد و لبانش را می گزد تا از صدای
 هق  زدنش جلوگیری کند.

- بلوطم؟!

چشمان پر آرامش با قاطعیت بر روی هم قرار می گیرد و
ترکان از جا بلند می شود. حال االن و جمع وجور شدنش را

 مدیون تایماز است.
سری تکان می دهد و می خواهد برود که با حرف تایماز

 رسما دلش می لرزد و آواره هایش دیگر جمع نخواهد شد.

 - فقط سالحت یادت نره!

بر می گردد و نگاهش می کند. تایماز به آرامی انگشت
شست و اشاره اش را بر روی صورتش از هم فاصله

می دهد که طرح تبسم کاماًل عیان می شود. بعد هم لبخند
مردانه ای می زند.

اشک های ترکان این بار توأم با لبخند می ریزند. تایماز
راست می گوید. سالحش را از یاد برده که این گونه خسته

 شده است.
سری تکان می دهد و پشت می کند تا برود. قدم که بر

می دارد زیر لب با خودش نجوا می کند.



- ترکان سالحت یادت رفته بود. خوب موقعی یادت انداخت
 حاجی پناهی، باید بخندی و حالت رو خوب کنی!

بی هوا دست بر روی لب هایش قرار می دهد و با لبخندی  که
دندان های ردیف و سفیدش را نشان می دهد، خطاب به تبسم

دلربایش لب می زند.

- تو تمام این سال ها تو فقط سالح ترکان بودی... لبخندش!

٭٭٭٭٭٭8
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دست به سینه بر روی همان نیمکت نشسته و خیره به در
بیمارستان در فکر است تا بتواند دختر چشم بلوطی را کمی

 آرام کند.
آن طور که فهمیده این دختر زیادی محکم و قوی است و
دردانه ی پدرش! اگر اتفاقی برای حاج ترخان بیفتد ترکان
دیگر نمی تواند بلند شود. این را بهتر از همه چیز درک

 کرده و دلش می خواهد در همین راستا کاری بکند.

با صدای زنگ تلفنش از فکر بیرون می آید. پای راستش را
صاف می کند و گوشی را از جیبش بیرون می کشد. با دیدن



نام رسول دگمه ی سبز رنگ را لمس می کند. صدای رسول
برایش بهترین قوت قلب است، چراکه این پسر بهترین

رفیق و همیارش در روزهای بی کسی اش بوده است.

- سالم داداش! خوبی؟ کجایی؟

نفس عمیقی می گیرد و همچنان که پیشانی اش را به کف
دستش تکیه می دهد تا عرقش را از بین ببرد به حرف

می آید.

 - سالم. بیرونم! تو خوبی؟ اوضاع روال داره؟

رسول بر روی بام می نشیند و خیره به ماه درخشانی که به
اندازه ی یک دایره با شعاع چهل سانتی در آسمان دیده

می شود، لب می جنباند.

- خوبم منم، کارایی که خواستی انجام دادم. چند ماه دیگه
 کت بسته تحویلت می دمش!

دستش را سر می دهد و به جنگ موهای پرپشت و 
مشکی اش می فرستد. کاش سه ماه دیگر حاال بود. به اندازه
کافی طاقت آورده و دلش می خواهد تا این زندگی را از بن

 و ریشه تحول دهد.

- تایماز داداش؟



دستی به ابروهایش می کشد و عمیق دم می گیرد. این گونه
صدا زدن رسول یعنی باز هم دل برادرش، رفیقش، جان و

 جهانش گرفته و مردانه می خواهد به حرف بیاید.

- جان داداش؟!

این را تایماز می گوید و رسول خیره به ماه، عکس دختری
را می بیند که ایران دخت آرزو داشت تا او را قبل مرگش
ببیند اما او نمی دانست که خیلی زود می خواهد از این دنیا

بارش را ببندد و برود.

 عمیق دم می گیرد و لب می زند.

- یادته تو اون محله المذهب وقتی برق نبود تا درسامون
 رو بخونیم چی کار می کردی؟

تایماز دمی می گیرد و لبخند مردانه ای می زند. خوب یادش
مانده، دقیق یادش مانده که چه می کرد. خیره به نام

 بیمارستان لب می گشاید.

- خوب یادمه. از تو جیبم شمع بیرون می آوردم و برات
روشن می کردم...



رسول با یاد آن روزها همانند رفیقش لبخند مردانه ای
می زند و این بار لب می زند.

 - بعدشم یادته که چی می گفتی؟

تایماز مردانه می خندد. خوب یادش مانده، مگر می تواند
فراموش کند؟ در آن روزهای سرد و تنهایی هایشان، چیزی

 که یادش مانده رفاقت های بی بدیل رسول است.

- همیشه بهت می گفتم که چراغ االنت با منه، روشن کردن
اولین چراغ خونه و زندگیتم با منه اما روشن نگه داشتنش با

خودته!

رسول می خندد و به آرامی عرقی که از شرم بر پیشانی اش
نشسته را می زداید و لب می گشاید و شاید اولین و بهترین

اتفاق روزهای تنهایی تایماز بعد از دیدن ترکان، همین خبر
باشد.
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 - داداش االن حاضری تا روشنش کنی؟



ناباور لحظه ای سکوت می کند و چشمان پر آرامشش دودو
 می زند. حس می کند اشتباه شنیده است.

- چی؟ یه بار دیگه بگو...

رسول دست چپش را به شانه ی راستش می رساند و عمیق
 دم می گیرد. به آرامی لب می جنباند.

- می گم، االن شرایطشو داری تا چراغ خونمو روشن
کنی؟!

تایماز از جا بلند می شود و با لبخند عمیق و مردانه، دست
بر روی چشمانش می کشد و به ناگهان لب می زند.

 - بی شرف! دل و دادی رفت؟

رسول می خندد. » بی شرف « کلمه ای ست که تایماز وقتی
خیلی خوشحال می شود به ناف رسول می بندد. تایماز حس

 می کند بر روی ابرها دست و پا می زند.
بهترین اتفاق ممکن است سر و سامان گرفتن یگانه برادر،

رفیق، همراه و جان دلش.

رسول به آرامی لب می گشاید و بم نجوا می کند.



- شاید با یه نگاه به قول تو دل و دادم رفت. اولین باره که
حسم به یه نفر تغییر کرده. شاید عمیق نباشه اما هست...

تایماز دست در جیب می زند و قدم بر می دارد. وارد خیابان
می شود و لب می گشاید.

- وقتی اومدی تهران، با هم می ریم اهواز. با خانم جون و
آقاجون و بی بی می ریم خواستگاری. کم چیزی نیست،

عاشق شدی رفته...

رسول می خندد و خیره به گردنبند رضوانه ای که از همان
 شب امانت داری اش را کرده لب می گشاید.

 - تایماز داداش؟

از دل وجان جواب یگانه رفیقش را می دهد. از ته وجود
می گوید:

 - جان داداش؟

و از ته دل یک ابراز عالقه برادرانه از رسول می شنود و
دلش گرم می شود. از اینکه کسی هست که همیشه هوایش

را داشته. رسول برای او بهترین رفیق و همیار است!



 - چاکرتم به موال!

تایماز هم لب می زند و رسول همچنان که گردنبند را بر
روی قلبش می فشارد، گوش می سپارد.

- خوشبختیت آرزومه، خودم نوکرتم رسول، بیا که
منتظرتم.

باالخره دو برادر دل از صحبت کردن می َکنند و بعد از
 احوال پرسی مجدد قطع می کنند.

تایماز نفس عمیقی می کشد و وارد بیمارستان می شود. از
پله ها باال می رود و اول سری به حاج ترخان می زند. کسی
را نمی یابد و با یادآوری شماره اتاقی که از اطالعات گرفته

 بود به راه میفتد.
هنوز به اتاق نرسیده است که متوجه سر و صدای داخل

اتاق می شود. الی در کمی باز است و درون اتاق دیده
 می شود.

ترکان را می بیند که سعی دارد زنی را آرام کند که انگار
 کمی زبان تیز دارد.

 - مامان قربونت چشمت برم، آروم باش!

ملکه آرام باشد؟ مضحک ترین اتفاق ممکن قرار است رخ
دهد هنگامی که حاج ترخانش بر روی تخت بیمارستان

 است و با مرگ دست و پنجه نرم می کند.



 زبان تندش از پا نمی نشیند.

- لعنت کنه خدا باعث و بانی این اتفاق شوم رو. جیگرم
داره آتیش می گیره...

ترکان بی طاقت مادرش را به آغوش می کشد و نورا سروی
را در پناه گرفته. خودش هم دست کمی ندارد و اشک هایش

 روان است.
ملکه به ناگهان از دخترش فاصله می گیرد و یک چک
 محکم بر گوش دخترش می کوبد و تایماز شاهد است.

سر ترکان به طرف چپ پرت می شود و تایماز چشم
می بندد و دستش را همانند ترکان بر روی گونه اش قرار

می دهد. انگار که چک را او خورده است و درد حقارت و
خرد شدن را او می کشد. گوله ای از چشم ترکان بر روی

زمین پرتاب می شود و اتاق در سکوت محضی فرو
 می رود.

 نورا ناباور لب می زند.

- ما... مامان!
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 ملکه اشک هایش را می زداید و لب می گشاید.

- کجا بودی؟ وقتی من اینجا داشتم مثل اسفند رو آتیش باال
و پایین می کردم کجا بودی؟ کدوم جهنم دره ای بودی؟ چه

 غلطی می کردی؟ چرا از خونه زدی بیرون و رفتی؟

نگاه ترکان اما تایمازی را می بیند که در مقابل آرامش
 نگاهش، سیلی خورده بود.
چشم می بندد و لب می زند.

- برو حاجی!

تایماز اما نمی تواند. مسبب این سیلی های ملکه کسی نیست
 جز ماجد بی همه چیز!

اگر آن نامرد چنین بهتانی به پدر ترکان نمی زد که این گونه
 نمی شد.

سر ترکان بر می گردد و می خواهد چیزی بگوید که ملکه
 بر سینه اش چنگ می اندازد.

- آخ ترکان... نگفتی منه مادر مرده اینجا می میرم؟ اگه
می مردم کسی نبود دست بندازه زیر بازوم تا بلندم کنه...

کجا بودی ترکان...



ترکان دیگر طاقت نمی آورد و سر مادرش را به آغوش
 می کشد. سروی اما کمی خود را کنترل می کند.

اخمانش را در هم می کند و دستان نورا را کنار می زند. به
 سختی از تخت پایین می آید و به طرف ملکه می رود.

 از آغوش ترکان بیرونش می کشد و جدی به حرف می آید.

- این جوری می کنی همیشه؟ در مقابل بازی روزگار چک
 و لقدات به صورت ترکان می خوره عروس؟

ملکه اشک ریزان لب می گزد و سروی بیش از پیش
 عصبی می شود. شانه ی ملکه را می فشارد و لب می گشاید.

 - ها بگو ببینم، فرق تو با نصیر چیه؟

چشمان ملکه شرمسار می شود و ترکان حتی از شنیدن نام
نصیر هم حالت تحوع می گیرد. بی حرف قدم بر می دارد و
می خواهد از اتاق بیرون برود که نورا جلویش را می گیرد.

- نرو ترکان، نرو!

نگاه بلوطی و آبدار ترکان باال می آید و لبخندی به روی
زن داداشش می زند.



- نمی رم جایی. می رم ببینم می شه رفت پیش بابا یا نه! بر
می گردم!

بعد هم بی توجه به گزگز صورتش قدم بر می دارد و به
صدا زدن آرام و نادم ملکه توجه نمی کند.

از اتاق که بیرون می آید، تایماز پناهی را می بیند که سر به
 دیوار تکیه داده و منتظرش مانده است.

قدم بر می دارد تا از کنارش رد شود که مچ آستین مانتویش
 اسیر دست تایماز می شود.

نگاهش را باال می کشد و خیره به آرامش شبرنگ نگاه او
لب می زند.

- حاجی...

دست تایماز از آستینش لیز می خورد و ولش می کند. خیره
 به چشمانش لب می زند.

- باباها قهرمان همه ی بچه ها هستن! مامانا ملکه ی
زندگیشون... یه وقتی ناراحت نشی از دستش، مادره، دلش

 شکسته... باشه بلوط؟

نگاه لرزان ترکان از دستان رها شده ی تایماز به سبنه ی
 ستبرش، سپس به یقه ی بلوزش می رسد.

 به آرامی لب می زند.



- میم آخرش رو یادت رفت؟

 تایماز می خواهد لب بگشاید که ترکان لب می زند.

- بلوط به عالوه میم مالکیت، دیگه هیچ وقت یادت نره...

بعد هم عقب گرد می کند و به طرف اتاق پزشک بابا
ترخانش می دود. تایماز به دنبالش نمی رود. برعکس به
سراغ سربازی می رود که جلوی در اتاق حاج ترخان

منتظر است. اطالعات کوتاهی می گیرد و با تصمیمی که
 می گیرد از بیمارستان خارج می شود.

حتما کاری می کند تا باز هم لبخند واقعی ترکان را ببیند.
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تقه ای به در می زند و در را باز می کند. دکتر را می بیند که
مشغول پرونده ای است و هنوز دهان باز نکرده تا اجازه

 ورود بدهد که ترکان وارد می شود.

- سالم آقای دکتر.

مرد پیر و سالخورده سری تکان می دهد و به صندلی جلوی
میزش اشاره می زند.



- سالم دخترم، بفرما بشین!

ترکان بی تعارف قبول می کند و بعد از بستن در، بر روی
 صندلی می نشیند.

 خیره به تقویم روی میز دکتر لب می جنباند.

 - می تونم از وضعیت پدرم بیشتر بدونم؟

دکتر عینک را از روی چشمانش بر می دارد و خیره به
ترکان می شود. دستانش را در هم قفل می کند و به حرف

 می آید.

 - شما دختر آقای دریادل هستی درسته؟

سری تکان می دهد و دکتر ادامه می دهد.

- متأسفانه دو تا سکته ای که رد کرده باعث این شده که
اوضاع وخیم تر بشه. فعال باید بستری باشه و بهوش بیاد.

احتماال رگای کرونریش باید بالن زده بشه.

نگاه ترکان مغموم است اما سعی می کند محکم باشد. سری
تکان می دهد و لب می گشاید.

 - می تونم ببینمش؟



دکتر قاطع سری به معنای مخالفت تکان می دهد. ترکان
 طاقت ندارد و به التماس میفتد.

- تروخدا، بذارینش ببینم. بهش بگم زود برگرده، بابام من و
حس می کنه... دکتر خواهش می کنم.

دکتر باز هم مخالفت می کند. ترکان نا امید تشکری می کند
و از در اتاق بیرون می زند. حتی بار دیگر نتوانست پدرش

 را ببیند.
با شانه های افتاده به طرف شیشه ای راه میفتد که ترخان بر

روی آن دراز کشیده و بی خبر از سرشکستگی دخترش
نفس  می دهد و می گیرد.

دست به سینه می شود و خیره به پدرش به روزهایی
می اندیشد که از دلتنگی به هق هق میفتاد. آنقدر که یک شب

با خودش عهد بست دیگر گریه نکند. عهد بست اما
نمی دانست که اوضاع آنقدری بد می گذرد که توانش را پس

 از ده سال می شکند و اشک می ریزد.

اصال چه کسی گفته است که نباید گریه کند؟ شاید خودش به
خودش گفته است تا دست و پای اشک هایش را ببندد و

بهشان اجازه رقاصی ندهد.



دست راستش را بر روی شیشه قرار می دهد و نفس عمیقی
می کشد. لب می گشاید و برای بابایش الالیی ای را می خواند

که او همیشه برایش می خواند.

آنقدر می خواند که دکتر برای بررسی آخر به اتاق ترخان
می رود و وقتی چشم انتظاری ترکان را می بیند به پرستار

می گوید که به او لباس های مخصوص بدهند تا بتواند با
پدرش مالقات داشته باشد.
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پرستار چشمی می گوید و از اتاق بیرون می رود.

 - خانم؟

ترکان به سمتش باز می گردد. خیره نگاهش می کند. لب های
پرستار که تکان می خورد انگار جان دوباره به تن ترکان

 بر می گردد.

به سرعت می دود و به کمک و راهنمایی پرستار لباس های
مخصوص می پوشد. دستگیره در را لمس می کند و به سمت

پایین می کشد. خیره به پدرش وارد می شود. لبخند می زند.
چسبی از درون لب هایش ترشح می شود تا بتواند لبخندش را

 نشان دهد.



قدم بر می دارد و به پدرش می رسد. حاج ترخان دریادل!
خم می شود و عمیق بر پیشانی  پدرش بوسه می کارد.

اشکش معلوم نیست از کدام ناکجا آبادی می آید و بر روی
پیشانی ترخان سقوط می کند. هرچه هست باعث می شود تا

ترکان عمیق تر ببوسد. آرام لب می زند.

 - بابام! بابایی؟

تنها جوابی که می گیرد سکوت است و صدای دستگاه هایی
که برایش ناقوس مرگ است. دستش پیش روی می کند و به

دستان پدرش می رسد. بر روی آن هم بوسه می زند. چرا
 انقدر هوای اتاق گرفته است؟

چرا انقدر بغضش وحشیانه بر تخت و تاز گلویش می کوبد؟

- ترکان قربونت بره بابا؟ صدامو می شنوی؟ دخترت اومده
 بابایی... ناز دونه ت اومده باباجونم!

باز هم همان صدای پر ناقوس در اتاق پیچیده. اشکش
 می ریزد و عمیق بوسه ای بر روی دستان پدرش می زند.

- من می میرم بابا جونم اگه دوباره حالت خوب نشه.
ترکانت می میره حاج ترخان! بابا تروخدا تنهام نذاری ها...

بابا من بدون تو هیچ، می میرم به خدا که می میرم.



سرش را بر روی سینه ی پدرش می گذارد و لب می گشاید.
خدایا دلش چرا گرفته است؟ چرا آرام نمی شود؟ چرا نمی

 تواند حالش را توصیف کند؟

- بابا جونم؟ دور سرت بگرده ترکان، توروخدا خوب شو،
ببین دارم جون می َکنم! باباجونم توروخدا بلند شو، بابا من

می میرم اگه نباشی... بابا...

هق هقش اجازه نمی دهد تا حرف بزند. نمی تواند حرف بزند.
از چه بگوید؟ اصال چه بگوید؟ چرا پس لرزه های این

زندگی یک دفعه ای نمی آید و تمام نمی کند این بازی کثیف
 را؟

اصال چرا این روزهای تلخ تمام نمی شود؟ خوب می داند که
حاال حاال ها باید بجنگد. اما توانش دیگر تحلیل رفته است.

نا ندارد تا بجنگد.
به ناگهان سر از سینه ی پدر بر می دارد و اشک هایش را

می زداید. با جدیت خیره به صورت حاج ترخان لب
می گشاید.

- اصال می دونی اگه نباشی یعنی داری زنده زنده ترکان و
می کشی؟ بابا ببین من به خاطر تو و تیام جنگیدم، بابا

تروخدا بجنگ برام... به خاطر من، به خاطر مامان، بابا
مگه بچه بودم برام نمی خوندی یه دختر دارم شاه نداره؟ از
خوشگلی تا نداره! به کس کسونش نمی دم به همه کسونش



نمیدم. بابا یادته می گفتی می خوای به کسی بدی که کس
باشه از همه عاشقا سر باشه؟ بابا توروخدا بلند شو، ببین
ترکانت داره التماس می کنه، تو که طاقت نمی آوردی دل
ترکان بلرزه، ببین بابا داره دلم می لرزه. جونم داره در

می ره وقتی اینجا خوابیدی و هیچ عکس العملی نداری...
بابا؟ می شنوی صدام و؟

اشک هایش می ریزد. بابا ترخانش چرا صدایی از خود در
نمی آورد؟ چرا چیزی نمی گوید تا دل نا آرام ترکان آرام

 شود؟
دست ترخان را به دست می گیرد و همچنان که اشک هایش

صورتش را در بر گرفته اند لب می گشاید.

- بابا من و مامان منتظرتیم... راستی، تازگیا یه نفرم هست
که پابه پای من منتظره تا برگردی. شاید اون تنها کسی باشه

که...

صدای ممتد دستگاه باعث می شود تا حرف در دهان ترکان
بماسد.
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ناباور لب هایش تکان می خورد تا صواتی بیرون بیاید اما
نه، تنها چیزی که صدای پایش در اتاق پیچیده است، یک

صدای ممتد بوق دستگاه است که نشان از ایست قلبی
 می دهد.

ناباور جیغ می کشد و به مالفه ای که بر روی تن ترخان
 است چنگ می اندازد.

 - بابا؟ نه ... بابا نه، نرو بابااا...

فریاد می کشد و فریاد می کشد. جیغ می زند. بر روی زمین
سرد مشت های کم جانش را می کوبد. فریاد می کشد و

 پرستارها وارد می شوند.
فریاد می کشد و دکتر وارد می شود. جیغ می زند و

اشک هایش سیل می شوند. ناله می کند و پرستارها به تکاپو
میفتند. مویه می کند و یک خانم سعی دارد تا از اتاق

 بیرونش کند اما نمی تواند حریفش شود.
فریاد می زند و پدرش را صدا می کند.

- بابا... بابا نرو تروخدا نرو، بابا من می میرم بدون تو...
بابا دروغه این صدای لعنتی دروغه ... بابا تو زنده  ای...

بابا؟ بابا جواب بده... بابا بلند شو، باباااا

رفتی که من در نیمه ی تاریک این سیاره باشم...



رفتی که مثل سایه ای روی زمین آواره باشم...
رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی
رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی
می سوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارد...
می میرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارد...

زانوهایش خم می شود و بر روی زمین میفتد. در اتاق بر
رویش بسته می شود و صدای تکاپوی پرستار ها چیزی جز

 پژواک وهم ناک و وحشتناک روزهایش نیست.

باید مرا باور کنی تنهاترین مرد زمینم...
تو در طلوع تازه ای من در غروب آخرینم...

من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم باورم کن...
من بی تو مثل تک درختی در کویرم باورم کن...

زیبای من در جشن میالد تو و زیبایی تو
من آخرین شمعم که می خواهم بمیرم

باورم کن باورم کن...

جیغ می زند و بر روی در می کوبد. دخترانه برای پدر
اشک می ریزد. مادرانه بر سینه اش می کوبد و عزا

 می گیرد. محکم و بی انتها بر موهایش چنگ می زند.

- بابا، بابا نرووو... پیش مرگت بشم من نرو بابا، تورو
 جون ترکان نرو...



بر روی در می کوبد و فریاد می زند. صدایش دیگر جان
ندارد و حالش که هیچ، در خود نیست.

- لعنتی ها باز کنید این درو... بابامه، اون تو بابامه داره
جون می ده... باز کنید می خوام ببینمش... باز کنید می خوام

بهش بگم شبا با امید اینکه بر می گرده خونه سر می کنم.

باید مرا باور کنی من با توام هرجا که باشی...
شاید تو هم دلتنگیم را حس کنی تنها نباشی...

 با من بمان بامن بخوان افسانه ی تنهاییت را
با من بمان در چشم های من ببین زیباییت را

دستی می آید و به آغوش می کشدش و سعی می کند آرامش
کند. سرش بر روی سینه ی تایماز قرار می گیرد و ترکان

 فریاد می زند و انگشتانش را چنگ بلوز تایماز می کند.

- تایماز بگو برگرده بابام... بگو بدون اون من هیچم...
تایماز تو رو به جون من قسم بگو بابام و برگردونن... تایماز

من دارم می میرم...

اشک تایماز بر روی موهای ترکان می چکد و سرش را بر
روی سینه اش می فشارد. لب هایش را مردانه در هم می پیچد

 و دستش مأمن امنی برای دل نا امن ترکان می شود.



ترکان کم جان و بی جان لب می گشاید و هق هق کنان التماس
می کند.

- بگو بابام برگرده. بگو ترکان بدون اون می میره، بگو بابا
داره جیگرم کباب می شه برگرد... بگو جیگرم داره

می سوزه نرو... بگو تایماز!

تایماز اما محکم در آغوشش می فشارد تا دختر چشم بلوطی
 را آرام کند.

من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم باورم کن...
من بی تو مثل تک درختی در کویرم باورم کن...

 زیبای من در جشن میالد تو و زیبایی تو
من آخرین شمعم که می خواهم بمیرم

باورم کن باورم کن!

٭٭٭٭٭٭8
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منتظر نشسته و خدا می داند که رئیس زندان قبول می کند یا
نه. آنقدری در این یک هفته دویده که خدا می داند. رسول



رسیده و نرسیده به بوشهر رفته بود و با برگشتنش دل
 تایماز قرص شده بود.

 دستی به پیشانی  عرق کرده اش می کشد و لب می گزد.
خدا آن شبی که ترکان ضجه می کرد را ببرد و نیاورد. دلش

می خواهد سرش را بر دیوار بکوبد و دیگر دختر چشم
 بلوطی را در آن حال و اوضاع نبیند.

معجزه اتفاق افتاد حاج ترخان باز هم برگشت. بعد سه روز
به هوش آمد اما هنوز هم کمی مشکل قلبی دارد و تمام
سعی تایماز بر این است تا بتواند دختر چشم بلوطی را

خوشحال کند.
در باز و اشرفی وارد می شود. رئیس زندان مرکزی در

تهران و کسی که از دیدن حال بد حاج ترخان دریادل
زیادی در حال خوبی به سر نمی برد و او هم همانند تایماز
دلش می خواهد کاری کند. تایماز از جا بر می خیزد و به

  احترام بزرگی و سن و سال اشرفی می ایستد.
-سالم حاجی

  اشرفی سری تکان می دهد و پشت میز می¬نشیند.
 -سالم پسرم! خوش آمدی جوان... کاری از دستم بر میاد؟

تایماز دمی می گیرد. برای بودن با دختر، حاجی پناهی
زیادی باید بدود. این تنها چیزی است که در این چند وقته

متوجه آن شده است. سری به زیر می اندازد و خیره به
  پوشه ای که در دست دارد به حرف می آید.

  - بله، برای آزادی حاج ترخان دریادل اقدام کردم!



ابروهای اشرفی باال می پرند و با شادی غیر قابل وصفی
لب می گشاید. انگار او هم دیگر دلش از بودن حاجی در

 زندان به درد آمده است. لبخند پر جانی می¬زند.
-¬ باورم نمی شه! تا به حال کسی حاضر نشده تا ریش گرو

بذاره... این یه خبر عالی ٔالقل برای منه! بسیار خوشحالم
  کردی جوان... خب نامه ای هم داری؟

تایماز سری می تکاند و پوشه را باز می¬کند. برگه ای را
بیرون می کشد و به سمت اشرفی می گیرد. اشاره ای به آن

 می زند و لب می گشاید.
- بله، اینم نامه ای که باید شما مهر و امضاء بزنید. خیلی
دنبالتون بودیم تو این یه هفته! متأسفانه معلوم نبود کجا به

 سفر رفته بودید تا الأقل بیام و اونجا ازتون بگیرمش!
 اشرفی متأسف سری می تکاند و لب¬هایش را می جود.

  -¬ من نمی دونستم، وگرنه خیلی زود بر می گشتم.
تایماز نفس عمیقی می کشد و دستان مشت شده¬اش نشان از
حرص و غضبی می¬دهد که در این یک هفته با آن دست
و پنجه نرم کرده است. اشرفی کنجکاو لب می¬گشاید و به

 حرف می آید.
  -¬ خبر داری برای چی ترخان و پسرش افتادن زندان؟
خیره نگاهش را به اشرفی می دوزد و بی¬حرف منتظر

می ماند تا امضا بزند. از مجید خواسته بود تا چیزی نگوید
و نداند. به او هم نگفته بود که ترخان دریادل کیست، اما
تأکید کرده بود تا به سرعت هرچه تمام¬تر کاری کند تا
بتوانند سند آزادی مشروطشان را بگیرد. توسط اقدامات

انجام شده تنها برای یکی از آنها می توانستند سند بگیرند.



تایماز ترجیح داد تا اول ترخان به خانه برود و چند
صباحی را با همسر و فرزندش سر کند، سپس اگر شد تیام

را هم آزادی ببیند. اشرفی امضاء می زند و برگه را به
سمت تا دراز می کند. اشاره می کند تا برگه را بگیرد.
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- بفرما پسرم! امضاء شده و مهر شده... انشاءهلل که به
  زودی آزادی کاملشون!

از جا بلند می شود و همچنان که برگه را می گیرد به حرف
  می آید.

 - ممنونم، فقط...
اشرفی سری می تکاند و منتظر می ماند تا خواسته اش را
بشنود. تایماز اما تردید دارد. اگر به مالقات تیام برود،

دلیلی برای حضورش ندارد! شاید هم دارد اما نمی خواهد
هنوز هم به زبان بیاورد. تا مشخص شدن احساسات8 دختر

  چشم بلوطی و حتی خودش فعال باید دست نگه  دارد.
- فردا برای ادامه ی کارها الزمه باز هم حضوری خدمت

  برسم؟
اشرفی متفکر و کوتاه دستی به ریش سفیدش می کشد و

  سری به معنای منفی تکان می دهد و لب می گشاید.
- فکر نمی کنم نیاز باشه تا بیاید. اما شماره تماس بدین تا در

 صورت نیاز باهاتون تماس بگیرم!



بعد هم کاغذ و خودکاری را به سمتش می گیرد تا شماره را
 به معنای بنویسد. بی حرف شماره را یادداشت می کند و

تشکر سری می تکاند و خداحافظی می کند. از در زندان که
بیرون می زند حس می کند نفسش راحت باال و پایین

می رود. دستی برای رسول نشان می دهد و به طرفش راه
  میفتد.

-احوال داداش؟ چی شد درست کردی؟ بالخره اون برگه ی
 مجوز لعنتی رو گرفتی؟

لبخند محو و مردانه ای می زند و با اشتیاقی که از فکر
دختر چشم بلوطی این روزهایش در دل دارد لب

 می گشاید.
  - خداروشکر گرفتم فقط مونده یه چیز!

رسول ناالن سرش را به سمت باال پرت می کند و لب
می جنباند.

  -نگو که بازم باید یه کار نیمه تموم رو تموم کنیم!
دست بر پیشانی می کشد و مردانه می خندد. از لذت دیدن

صورت دختر چشم بلوطی قطعا نخواهد گذشت. مشتی بر
 شانه ی رسول به آرامی کوبد و لب می گشاید.

-بدو پسر! خیلی کار داریم. برای رسیدن امروز لحظه
  شماری کردم.

رسول دست بر چشم قرار می دهد و می خندد. او هم حس
می کند تایماز پناهی این روزها کمی متفاوت رفتار می کند.
چه خوب که حالش خوب است. تا به حال او را این چنین
شاد و پر اشتیاق ندیده بود. سوار ماشین می شوند و رسول

به سمت بیمارستان می راند.
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 -رسول؟!
  فالشر می زند و به راست می پیچد.

 - جان رسول؟ بگو داداش!
دستی به ابرویش می کشد و لب هایش را تو می کشد. خیره

به خورشید عمیقا در فکر فرو می رود. یاددش می آید که سه
روز پیش وقتی که ترکان و رضوانه با یکدیگر حرف

می زدند دختر چشم بلوطی گفته بود که هنوز شغلی پیدا
نکرده است. این جمله یعنی دختر در مضیقه است و اگر

بخواهد خیلی مستقیم وارد عمل شود قطعا او مقابله می کند
و کار به جای باریکی کشیده مییشود. پس باید سعی کند

 تصمیم درستی بگیرد.
- یه کار آبرودار و تر و تمیز مناسب برای یه خانم پیدا

کن، منم می گردم. تا حاال یه جا به ذهنم اومده ولی باید ببینم
اگه کار آسون تری پیدا کردم بهش بگم... خیلی خوب بگرد

 باشه؟
رسول سر ماشین را می چرخاند و با تک بوقی می خواهد تا

  وارد حیاط بیمارستان شود.
-چشم داداش می گردم برات... فقط یادت نره ها زیادی

  مشکوکی!



تایماز پیاده می شود و با تکان دادن سرش به معنای تأسف
 لب می گشاید.

-نمی خواد بیای داخل... خودم بقیه راهو بلدم. برو دنبال
سفارشایی8 که خسرو داداه، منم می رسونم خودم و... در پناه

 خدا!
رسول سری تکان می دهد و خداحافظی کنان دور می شود.

قدم بر می دارد و گوشی اش را از جیب بیرون می کشد.
وارد مخاطبینش می شود و بر روی نام دختر چشم بلوظی

کلیک می کند. خیره به شماره رندش منتظرمی ماند تا ارتباط
وصل شود. دم عمیقی می گیرد وقتی که صدای نرم دختر

  در گوشش می پیچد.
  -بله؟!

  -سالم، یه دیقه می آی دم در بیمارستان؟
اخمان ترکان در هم می شود. نگاهی به دور و برش

می اندازد و قدم بر می دارد و به سمت پنجره ی سراسری8
اتاق حاجی می رود. با دیدن تایمازی که به طرف همان

صندلی ای می رود که همان شب یادآدری کرده بود سالحش
را فراموش نکند، ابرویی باال می اندازد و به حرف

  می آید.
  -میام حاجی ولی...

تایماز نمی گذارد زیاد طول بکشد و لب می گشاید. برای
دادن این خبر زیادی عجله دارد. اگر دختر چشم بلوطی اش

هم بداند چه خبری انتظارش را می کشد انقدر با آرامش
  رفتار نمی کند.

  -شما بیا قول می دم زود برگردی...



نگاه ترکان به سمت حاج ترخان می چرخد و یک » باشه «
لب می زند. از آن شبی که حاجی پناهی برایش مأمن امنی
شد، هیچ فکر نمی کرد که انقدر نسبت به او منعطف باشد.
حاال اما جور دیگری فکر می کند. با حاجی پناهی زندگی

کردن بسیار لذت بخش است. نه به عنوان شریک و همراه
 زندگی بلکه به عنوان یک دوست. فقط یک دوست!
بوسه ای بر روی سر پدرش می زند و از اتاق خارج

می شود. فردا صبح پدرش از بیمارستان مرخص می شود و
باز هم به همان زندان لعنتی باز می گردد. چقدر از خودش

 دستش متنفر است که هنوزم حق آن ماجد بی صفت را کف
نگذاشته و پدرش باز هم باید به زندان منحوس باز گردد.
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از پله ها سرازیر می شود و به طرف تایماز قدم که نه،
پرواز می کند. شالش را محکم می کند و به این می اندیشد
شغل مناسبی ندارد و ملکه هنوز هم زخم زبانش به راه

است. امیدوار بود که بتواند سه روزی مرخصی بگیرد و
پدرش را به خانه ببرد، اما رئیس زندان و اقداماتش به

عرضش رسانده بود که باید سند یک ملک و یا سندی که
دارای ارزش مالی زیادی باشد بگذارد و ترکان به تمام

پاسخ هایی که گرفته بود یک پوزخند بزرگ زده بود.



نه ملکی داشت و نه مالکی که برایش ریش گرو بگذارد.
چقدر بد است آدم ها برای زندگی کردن به یک نبودن و
نداشتن بزرگ متصل باشند. هر کاری کنند تا بتوانند به

چیزی برسند اما نتوانند.

برای بودن در کنار یکدیگر یک شکاف بزرگ میانشان 
باشد و هرچقدر بخواهند آن شکاف را پر کنند، نتوانند.

ترکان به این نوع زندگی کردن انگار عادت کرده است.
عادتی که زیادی هم خوب نیست. عادتی مخوف و

ترسناک.

نفسی می گیرد و وارد خیابان می شود. دستی برای تایماز
تکان می دهد و از میان ماشین ها گذر می کند.

با این اتفاقی که برای حاج ترخان افتاد انگار ترکان چند
سال بزرگ شد. دیگر هر چیزی را به شوخی نمی گیرد.

شاید هم هنوز موقعیتش پیش نیامده اما این را خوب می داند
که روحیه ی شادش را هنوز هم در پستوی قلب و عقلش

دارد.

لبخند بر لبش می نشاند و با دستش دستبندی که حاجی پناهی
داده است، نوازش می کند. ستاره هایش عجیب دلبری

 می کنند.



- سالم!

تایماز لبخند محوی می زند و پوشه  را کنار ران پایش قرار
 می دهد و لب می گشاید.

- سالم به روی...

هنوز ادامه ی حرفش را نگفته است که ترکان زبان دراز
 لب می جنباند.

 - نازم؟

ابروهایش مرد پر آرامش باال می پرد. منظور دختر چشم
 بلوطی چیست؟

می خواهد چیزی بگوید که ترکان لب می گشاید.

- گفتی سالم به روی... ادامه ش رو من کامل کردم. گفتم
 منظورت روی نازم بود؟

شانه های تایماز می لرزند. این دختر نظیر ندارد. خودش را
هم دست باال گرفته و هیچ جوره کوتاه نمی آید. به آرامی از

 جا بلند می شود و با لبخند روبه روی ترکان می ایستد.

- دختر خوب اونی که می گی شما روی ماه هست. روی
ناز نداریم!



ترکان به حالتی که انگار تعجب کرده است چشمانش را
 درشت می کند و پر خنده لب می زند.

- واقعا این طوری فکر می کنی حاجی؟ منی که جلوت
وایسادم دارم حرفت رو رد می کنم عزیزم!

دست تایماز از لمس پیشانی اش می ایستد و به ناگهان
چشمان هر دو گرد می شود. عزیزم؟؟؟ این دیگر چه

کلمه ای بود که ترکان به زبان آورد؟ اصال چگونه توانست
این کلمه را به زبان بیاورد؟ اصال تایماز کیست؟ چه زمانی

عزیز او شده است؟ باز جای شکرش باقی ست8 که »
 عزیزدلش « نشده و کار به جای باریک نکشیده است.

سکوت مهمان حرف های بینشان می شود و ترکان می خواهد
فریاد بزند و تخت و تاز کند. شاید هم خودش را به ناسزا
گفتن محکوم کند. این دیگر چه صیغه ای بود که پایش به

 میانشان باز شد؟
عزیزم! چه غلط ها! اگر ملکه اینجا بود و می فهمید ترکان
به یک پسر گفته است » عزیزم « که دیگر خونش حالل

می شود.
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تایماز خیره مژه های بلند ترکان عمیق دم می گیرد و با لبخند
محو مردانه ای لب می گشاید.

 - نمی خوای بدونی که چرا گفتم بیای؟

نگاه ترکان باال کشیده می شود و به چشمان پر آرامش مرد
مقابلش می اندیشد. واقعا تایماز پناهی کیست؟ چگونه

می تواند معادالتش را بهم بزند؟ انگار او هم می دانست که
ترکان کمی دست و پایش لرزیده که به رویش نیاورد و
ادامه ی حرف خود را گرفت. از دیدن این همه سخاوت

تایماز لب می گشاید.

 - برای چی خواستی بیام؟

تایماز ابرویی باال می اندازد و به آرامی پوشه را باال
می گیرد. اشاره ای به آن می زند و لب می گشاید.

- برای این، قدم بزنیم؟

دست به سینه سری تکان می دهد و قدم بر می دارند. خیره به
موهای مواج تایماز پناهی در هوایی که کم کم روبه سردی

 می رود، نفس عمیقی می کشد و لب می گشاید.

 - چرا اون خونه انقدر متروکه؟



تایماز سری کج می کند و نگاهش را به نگاه بلوطی رنگش
می دوزد. دست در جیب همچنان که پوشه میان بازو و

پهلویش قرار گرفته است لب می گشاید.

- اون خونه یادگار روزهای بِد منه، خیلی از بچه ها
سرنوشتشون درست و حسابی نشد. چندتایی معتاد شدن،

چندتایی خالفکار و جیب ُبر و دزد شدن، چندتایی هم آدم کش
و مواد فروش! نخواستم زندگی بچه ی دیگه ای به اون خونه

ختم بشه. از شهرداری خریدمش و هیچ وقت به این فکر
نیفتادم تا بهش سر و سامون بدم. اگرم می خواستم، دلیل

دیگه ای نداشتم. حتی اجازه ندادم رسول یک بار هم پاشو
بذاره تو اون خونه چون انقدری روزهای بد و سخت توش

داشتیم که...

سکوت می کند و نگاهش عمیق می شود. غرق روزهای
کودکی و نوجوانی اش می شود. ترکان متأسف می خواهد

چیزی به زبان بیاورد که تایماز لب می گشاید و اجازه
 نمی دهد تا ابراز پشیمانی کند.

- از بین بیست وسه تا بچه که تو اون خونه به همراه چهار
تا خانم زندگی می کردیم، فقط پنج نفرمون خودمون و نجات

دادیم و نذاشتیم که بریم به قعر چاه. درسمون و شبانه روزی 
می خوندیم. خیلی سخت بود. تو اون محل تازه چند سالیه که

برق اومده و مردم برق دارن، قبل اون با چراغ نفتی و
شمع و ذغال زندگی رو می گذروندن... همیشه تأمین کردن



شمع پنج  تامون با من بود تا اینکه سه تا از بچه ها از من و
رسول جدا شدن و رفتن پی کار و درسشون، ولی من و

رسول نه، موندیم باهم! من و رسول زندگیمون و بهم
مدیونیم. پدر و مادر و خواهر و برادر برای من رسوله،

 برای رسولم سعی کردم من باشم!

ترکان لبخندی می زند. چقدر این مرد آرامش دارد و راحت
حرف می زند. آبایی از اینکه بگوید ندارد. درست بر عکس
او. ترکانی که حتی از گفتن ماجرای پدر و برادرش ترس
و واهمه دارد. گفتن و شنیدن از تایماز پناهی جور دیگری

 قابل تقدیر است.

تایماز خوب بلد است آرامش بدهد. عصیان کند، کنار بکشد
و سخاوت داشته باشد. او شاید از بزرگ مردان تاریخ

باشد. بعد از ترخان تایماز برایش بهترین اکسیر است تا
بخواهد زندگی کند. این را تازگی ها فهمیده و امید دارد تا

همچنان بر این باور بماند.

سعی می کند کمی شیطنت کند و به کودک درونش این
اجازه را بدهد که شیطنت کند. از کنار تایماز به جلویش

نقل مکان می کند و همچنان که عقب عقبکی قدم بر
می دارد، رویش به سمت تایماز است و فاصله ی هر

 قدمشان به اندازه ی چهل سانت است.



دستانش را چلیپا می کند و با لبخند بی بدیلی چشمانش را
خیره ی چشمان تایماز می کند. به ناگهان لب می زند.

- بخند!

چشمان تایماز گرد می شود. بخندد؟ مگر دیوانه شده است؟
اصال برای چه بخندد؟ انگار ترکان متوجه سواالت ذهنش

می شود که بی آالیش به حرف می آید.
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- آره بخند. برای خندیدن هیچ دلیلی نیاز نیست... بیخیال
اگه بگن مرد گنده داره می خنده، بیخیال باش حاجی... آدم

بعضی وقتا باید دیوونه باشه و دیوونگی کنه، چی عایدمون
 شده از این همه عاقل بودن؟

تایماز لبخند دندان نمایی می زند. هنوز مانده تا سالح های
دیگر این دختر سرتق را بشناسد. ترکان با دیدن لبخندش

 دستانش را محکم بر هم به عنوان تشویق می کوبد.

 - آفرین حاجی، دیدی سخت نیست؟



تایماز می خندد. صدای خنده اش بلند نیست. از همان اول،
وقتی عمیق می خندید شانه هایش می لرزید و اوج بلندی

 صدایش به اندازه ی خنده های ساده ی ترکان می رسد.
با شیطنت لب می گشاید.

- عزیزِم آخرش یادت رفت بلوط!

ترکان پشت چشمی نازک می کند و می خندد. بعد هم به
طرف سکوی کوتاهی که متعلق به حوضچه ی وسط پارک

روبه روی بیمارستان است، می رود.

- اول اینکه مگه شما عزیز منی؟ دوم اینکه این دومین باره
اون میم ته بلوط یادت رفت، سوم اینکه... اولین کسی

 هستی که منو با یه اسم دیگه صدا می زنه!

تایماز لبخند می زند و به طرفش حرکت می کند. او هم
همانند ترکان بر روی سکو پا می گذارد و خیره به مژه های

بلندش لب می گشاید.

- هر کسی بخواد جوره دیگه صدا کنه که، زبونش و از
 حلق بیرون می کشم!

ترکان یک تای ابرو باال می دهد و همچنان که دلربا
 می خندد، قدم هایش را تند می کند.



- بیا حاجی، هوا انگار زیادی بهت ساخته! می ترسم بازم
فسفرات شروع به سوختن کنه و کار به جاهای باریک

بکشه...

تایماز اینبار کامال واضح می خندد. دل به دل شیطنت های
زیر پوستی و روپوستی ترکان می دهد و همراهش می شود.
عجیب امروز دلشاد است. از دیدن لبخند چشمان ترکان، او

جانش می خندد. هنوز اما یک حس ابهام همراهش شده و
حالش را می گیرد. سعی می کند به آن بی توجه باشد و لبخند

می زند.

پوشه را محکم در دست نگه می دارد تا اتفاقی برایش نیفتد.
ترکان از روی سکو می پرد و یک چرخ می زند. عطر

تایماز هنوز هم زیر مشامش پیچیده و خوب می داند که تا
آخر عمر به یادش می ماند.

عمیق دم می گیرد و با دیدن دو مرد تقریبا پیر که ویالون
می نوازند دلش می خواهد تا از آنها بخواهد یک موزیک

 شاد بنوازند.

تایماز رد نگاه دختر چشم بلوطی را می گیرد و به
ویالونیست ها می رسد. به طرفش می رود و به آرامی دستش

را به سمت ترکان دراز می کند. این اولین بار است که
خودش پیش قدم می شود. نگاه ترکان با تردید بر روی دست

راست تایماز باال و پایین می شود و در آخر با اطمینان
خاطر، دستش را دراز می کند و بعد دستش را بر روی



دست  دراز شده ی تایماز قرار می دهد و به آرامی انگشتانش
چنگ انگشتان تایماز می شود.

حس بی نظیر و غیرقابل وصفی در وجود ترکان می پیچد.
چقدر از اینکه تایماز به سرعت8 می تواند خواسته هایش را

بفهمد خوشحال است و برایش ارزشمند است. از دیدن این
همه مردانگی تایماز دلش انگار کمی غنج می رود.
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کسب اجازه ی این مرد حتی برای گرفتن دستش، یک خط
بطالن قرمز بر روی تمام معادالتش می کشد و دلش

می خواهد از او بپرسد که چرا این گونه هستی؟ برای چه
 انقدر شگفت زده ام می کنی و خوب بلدی دلم را تکان بدهی!
اما مهر سکوت بر روی لب هایش می کوبد و لبخندی از ته 
ته دلش می زند. تایماز هم تبسمی بر رویش می زند و هر

دو شانه به شانه قدم بر می دارند.
به آن دو مرد که می رسند، ترکان اینبار با صدا از ته دل

می خندد. تایماز با یک حرکت دستی که دست نرم و لطیف
ترکان را در بر گرفته را باال می برد و ترکان یک چرخ

 می زند.



می خندد. از ته دل، موهای کوتاه  شده ی جلوی سرش در هر
بار چرخشش توسط دست تایماز در هوا بازی در می آورد
و تایماز عمیقا خوشحال است. از دیدن لبخند های این دختر

 زیادی خوشحال است.

ویالونیست ها از دیدن لبخند و قهقه ی این دو لبخندی می زنند
و این بار شاد می نوازند. هیچ یک از تک وتا نمیفتد. تایماز

 همچنان دستش را باال نگه داشته و ترکان می چرخد.
هر دو سیری ناپذیر و بی آالیش در کنار یکدیگر لحظات

 شادی را دارند.

تایمازی برای ویالونیست ها به معنای تشکر سری تکان
می دهد و بعد به آرامی دستش را پایین می آورد. ترکان نفس

نفس زنان لبخندش را بر روی لب هایش نگه می دارد و با
نگاهی قدردان خیره اش می شود.

هر دو از پس نگاه هایشان حرف رد و بدل می کنند و هیچ
 دلش نمی خواهد حالشان را بهم بریزد و حرف تلخی بزند.

بازهم دست تایماز و ترکان به خواست هر دو در هم
می پیچد و قدم بر می دارند. ترکان از خاطرات کودکی اش

می گوید.

- وقتی ده سالم بود، با نیلوفر از درخت گردوی خونه
خاتون باال می رفتیم. یه سری نیلوفر یه پیشنهاد داد. منم کلم



پره باد، قبول کردم. گفت هرکس بتونه به باالترین شاخه
درخت برسه از باباش یه پنج تومنی پول می گیره و اون

یکی رو مهمون می کنه! منم که زبر و زرنگ بودم و
امکان نداشت از شاخه ها نتونم برم باال، بی چون و چرا
قبول کردم و با شمارش من هردومون حالت آماده باش

گرفتیم. شماره سه رو که گفتم که هردومون باهم به سمت
درخت دوییدیم!

به اینجا که می رسد، سکوت می کند و می خندد. دست
آزادش را به پیشانی می کوبد و با خنده لب می گشاید.

- انقدر گیج بودیم یادمون نبود که هردمون نباید باهم بریم
سمت درخت. خالصه هردو با صورت رفتیم تو درخت و

صورتامون زخم و زیلی شد. انقدر خندیدیم که نگو...

تایماز لبخندی محو می زند و عمیق خیره اش می شود. این
دختر دنیای کشف نشدنی ای دارد. به خودش قول داده تا

 اورا بشناسد.
ترکان به ناگهان دست تایماز را می فشارد و بعد شروع به

دویدن می کند. تایماز هم بی حرف به دنبالش می دود و
 دل به دل شیطنت های ترکان می دهد.

نفس هایشان به شماره میفتد و هردو با خنده بالخره دست
یکدیگر را ول می کنند و بر روی شکم خم می شوند تا نفسی

چاق کنند. دست بر زانو قرار می دهند و تایماز نفس زنان
لب می جنباند.



- آی دختر، نفسم بند اومد. چه قدر تند می دویی!

ترکان هم با نفس نفس همچنان که افکار پلید و
شیطنت بارش در ذهن توسط دیدن لی لی بازی بچه ها،

متبلور شده است بازوی تایماز را می کشد و لب می زند.

- مونده تا نفست بند بیاد حاجی، بدو بیا که می خوام امروز
بچگی  کنم. خسته شدم از این همه بزرگ بودن و عاقل

 بودن!

ابروهای تایماز باال می پرد و ناالن می خواهد چیزی بگوید
که ترکان با دیدن ذوق و شوق بچه ها به سمتشان می رود و

 همانند کودکان لب می گشاید.

 - سالم دخترا و پسرای گل! می تونم منم بازی کنم؟

دخترها جیغ می کشند و هر کدام به پای ترکان می چسبند تا
او هم وارد بازی شود. یکی می گوید: » خاله بیا « آن یکی
می گوید: » خاله بیا لی لی بازی « هر کس چیزی می گوید

که دلنشین ترینشان این بود که به ترکان گفتند که بسیار
 زیباست و مهربان!



پسر ها اخم در هم کرده اند و دست به سینه منتظر مانده اند
تا ترکان عقب بکشد.
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اما این تنها اتفاق غیر ممکن است که او عقب بکشد. تایماز
شانه ای باال می اندازد و پوشه را بر روی صندلی قرار

می دهد و به طرف پسرها می رود و دست به سمتشان دراز
 می کند.

پسربچه ها با دیدن او انگار که دنیا را بهشان هدیه می دهی.
اخمانشان باز می شود و تایماز جلویشان زانو می زنند.

- احوال شما؟

پسرها می خندند و عمو عمو کنان از او می خواهند تا در تیم
آنها باشد. تایماز نگاهی به ترکان می اندازد و وقتی تأیید

 نگاه دختر را می گیرد با لبخند از جا بلند می شود.
ترکان با لبخند، معرکه ی زیبایی می گیرد. به تندی دستی به

 شالش می کشد و با لبخند عمیق لب می زند.

- بچه ها هرکی تک بیاره بریم تا ببینیم کدوم گروه اول
 بازی کنه، موافقید؟



 دایره وار می ایستند. همگی موافقت می کنند و هر ده نفر
همگی حالت آماده باش می گیرند و کف دستشان را پشت

سر قایم کرده اند تا دیگری تشخیص ندهد که کدام ور
 دستانشان قرار است به میان بیاید.

ترکان با لبخند و حال خوب لب می گشاید.

- هررر... کی... تک... بیااااره!

دستان همگی به میان می آید و سه نفر پشت دستشان معلوم
 است و هفت نفر روی دستشان دیده می شود.

 این بار همگی یک صدا لب می گشایند.

- هررر... کی... تک... بیااااره!

این بار ترکان دستش تک آمده و بقیه مشابه  یکدیگر است.
تایماز ابرویی باال می اندازد و دخترها به همراه ترکان جیغ

 می کشند و خوشحالی می کنند.
انگار که جایزه ی نوبل را به آنها داده باشند. پسرها اخم در

هم می کنند و به سمت نیمکتی می روند که پشت  آن
حصارهای آهنین کشیده شده و سکوی کوتاهی هم از

 دوطرفش بتن ریزی شده است.

همگی می نشینند و تایماز با برداشتن پوشه به طرفشان
می رود. ترکان به نمایندگی از دخترها جلوی جدول لی لی

زانوهایش را خم می کند و چند بار سنگ کوچک را بر



روی زمین می کوبد. بعد هم بر روی خانه ی اول هل
می دهد و با ذوق از روی آن می پرد و به خانه ی دوم

می رسد. پسرها برای اینکه غرور کودکی شان را باز هم به
دست بیاورند شروع به غوغا می کنند. یکی شان زیادی قلدر
است. دستان تپل و سفیدش را به کمر می زند و طلبکارگونه

به حرف می آید.

- خاله خانم، پات رفت رو خط باختین!

ترکان با دیدن پرستیژ این پسر خوشمزه می خندد و به
ناگهان خم می شود و محکم لپش را می بوسد. بعد هم

دستانش را به حالتی در می آورد که انگار می خواهد لقمه ای
بردارد و دندان هایش از لذت گاز گرفتن لپ پسرک گزگز

می کند.

- خاله خانم قربون قد و قامتت پسر، من َسنی یی َیرم!
اوشاخ*

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
َسنی یی َیرم اوشاخ: تو رو می خورمت بچه 
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تایماز می خندد و سری تکان می دهد. بأالخره ترکان کوتاه
می آید و این بار نوبت تایماز است تا به نمایندگی از پسرها

 پا به عرصه ی لی لی بازی بگذارد.
همانند ترکان خم می شود و چندباری سنگ کوچک را بر

روی زمین می کوبد. کمی سنگش را با شتاب لیز می دهد که
از خط خانه ی اول کمی بیرون می رود و جایی میان خط

 خانه ی اول و دوم می ایستد.

جنگ میان دخترها و پسر کوچولوها آغاز می شود. دختر
بچه ها می گویند که باطل است پسرها می گویند که نه باطل

 نیست.
 بلبشویی به وجود آمده و ترکان دیگر به قهقه افتاده.

تایماز هم سری به معنای تأسف تکان می دهد. آنقدر دعوا
باال می گیرد که بچه ها قهر می کنند و هرکس به سمت

 خانواده ی خودش می رود.

دنیای کودکانه شان زیادی لذت بخش است. ترکان با شیطنت
نزدیک می شود و خیره ی مرد پر آرامش می شود.

تایماز سر می چرخاند و با دیدن نگاه دختر چشم بلوطی
دست راستش که مشت شده، جلو می آورد.

ترکان سوالی نگاهش می کند و که مشتش باز می شود و
سنگی که با آن لحظاتی پیش قرار بود بازی کند، خودنمایی

می کند. اشاره ای به سنگ می زند و با لبخند محو و
 مردانه ای لب می جنباند.



- حاال راحت تر بازی می کنی، دوست دارم ببینمت وقتی که
کوچولو می شی!

ترکان می خندد و تنش گرم می شود. سنگ را برمی دارد و
به طرف جدول می رود. تایماز هم به طرف همان حصارها

 می رود و با لبخند بر روی آن می نشیند.

سنگ را بر روی زمین کوبد و با آرامش شروع به بازی
می کند. گاهی می خندد و گاهی مرد پر آرامش را خطاب
قرار می دهد. تایماز هم آرنج هایش را بر روی زانو تکیه

داده و عمیقًا خوشحال است. دیدن لبخند و خوشی این دختر
 زیادی برایش ارزش دارد.

ترکان صدای می زند و ُکری می خواند.

- حاجی می برم. حاال می بینی... اگه ببرم چی برام
 می خری؟

تایماز چشمانش را کمی گرد می کند و با لبخند به حرف
 می آید.

- شما رقابت و از دوستان خیالیت ببر، من بهت جایزه هم
بهت می دم!



اگر ترکان بداند جایزه اش چیست، خدا می داند که چه
می شود.

دختر چشم بلوطی ابرو باال می اندازد و با خنده از روی
جدول ها می پرد. باالخره کوتاه می آید و با خنده به سمت

 تایماز پا تیز می کند.

دست در جیب مانتویش قرار می دهد و همچنان که
شانه هایش را جمع می کند، به حرف می آید.
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- برگردیم؟ داره کم کم می شه دو ساعت که از بیمارستان
اومدم بیرون!

تایماز بلند می شود و پشتش را می تکاند. پوشه را به دست
می گیرد و قدم بر می دارند. ترکان به ناگهان و بی مقدمه لب

می گشاید.

- تا ده سالگیم تبریز زندگی می کردیم. یه روز با نیلوفر و
بقیه ی بچه  های فامیل داشتیم لی لی بازی می کردیم که نوبت

به من رسید، ولی پسر عموم سنگ رو نمی داد دستم. شروع
کردیم سربه سر هم گذاشتن. فرار کرد و من مجبور شدم



بدوئم دنبالش. حواسمون پی دعوا و دوئیدن بود که یه دفعه
پای اون لعنتی گیر کرد به گلدون و پسرعموم افتاد تو

حوض. چون یه دفعه ای شده بود احساس خفگی بهش دست
داده بود. چیزیش نشد ولی من چرا! بچه ها جیغ و داد کردن

و همه ی بزرگتر ها اومدن تو حیاط... عموم که دید من
نزدیک حوضم و بهت زده دارم نگاه پسرش می کنم عربده

کشید و دمپایی پوشیده و نپوشیده، کمربندش و از کمرش
کشید و به سمتم هجوم آورد. من از ترس نفسم قطع شد و

صورتم کبود شد. سرفه کردم و حالم بد شد. وقتی دید حالم
 اونطوریه عقب کشید ولی فحشم داد.

عمیق آه می کشد. تایماز خیره به مژه های بلند دختر
روبه رویش شده و لب فرو بسته است. منتظر است تا

بگوید.

- شب قبلش بابا و مامانم اومده بودن تهران برای ختم یکی
از دوستای بابا، من امانت دست اونا بودم ولی امانت دار

خوبی نبودن... می دونی چیه حاجی؟ اون لحظه تو نبودی تا
سعی کنی نفسم و برگردونی، خاتون دیر فهمید. انقدر دیر

که من داشتم جون می دادم. برد من و بیمارستان و بعد اون
دکتر گفت که آسم خفیف استرسی ای که داشتم با این شوک

بروز پیدا کرده و از این به بعد باید نه استرسی بشم، نه
عصبی! خیلی سخت بود برام که بعدها فهمیدم اگر بچه دار

بشم، امکان داره این آسم بهش ارث برسه و من مسئول



زندگی اونم باشم! اگه اون طور نمی کرد شاید االن منم کمی
خیالم راحت بود، اما نیست!

دمی عمیق می گیرد و سکوت می کند. سه روز بعد آن لی لی
بازی را به یاد می آورد که ترخان خانه ی خاتون را نزدیک
بود آتش بزند اما به خاطر روی گل خاتون نکرد. به جای

آن بنای رفتن را گذاشت و بعد از یک سال به تهران آمدند.
 هیچ وقت دلیل خصومت نصیر با پدرش را نفهمید.

 تایماز نگاهی به ساعتش می اندازد و لب می گشاید.

 - چرا بازم لی لی  بازی می کنی؟

ترکان شانه ای باال می اندازد و می خندد. بهترین آماج ترکان
در مقابل ضربه های این زندگی، لبخند اوست.

- واسه خاطر اینکه من بلدم بجنگم، با بدترین چیزها! هیچ
وقت سعی نکردم تا بعضی چیزا رو فراموش کنم، این

خاطره هم از همون بعضیاس!

 تایماز دست در جیب می کند و لب می جنباند.

- ترم اول دانشگاه بودم که یکی از استادامون یه حرف
خیلی قشنگ زد، گفت مواد الزم برای خوشبختی و موفقیت

تو زندگی، خودت به مقدار بی اندازه ست... بعد اون این



جمله شد سر لوحه ی زندگی من، هر وقت کم می آوردم این
 جمله می اومد تو ذهنم!

ترکان سری تکان می دهد. جمله ی قابل تأملی ست! قدم زنان
به همان نیمکت روبه روی بیمارستان می رسند.

باالخره وقتش می رسد و تایماز می ایستد. صدایش که بلند
می شود دل ترکان ُهری می ریزد.

- ترکان؟

می خواهد بگوید جانم اما زبانش را نقره داغ می کند.
مردمک هایش را باال می آورد که لب های تایماز تکان

می خورد.

- جایزه ات رو نمی خوای؟

ترکان عمیق نگاهش می کند.
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معلوم است که می خواهد. عمیق دم می گیرد. سری تکان
می دهد.



- چرا نخوام؟ کدوم آدمی از جایزه بدش میاد؟ فقط شانس
بیاری حاجی یه جایزه ی خوب باشه!

بعد هم با شیطنت ابروهایش را باال و پایین می کند.
تایماز هم کم نمی آورد و یک تای ابرو باال می فرستد.

- اگه جایزم تپل باشه، چی کار می کنی؟

ترکان فکری می کند و با لبخند ژکوند و خبیثی نوک
 انگشتش را نشان می دهد و لب می زند.

 - اجازه می دم انقده، فقط انقده لپم و ببوسی!

تایماز راضی از این مشتلق دبش سری تکان می دهد و با
لبخند پوشه را باز می کند. کاغذ را بیرون می کشد و بعد

 جلوی چشمان ترکان می گیرد.

نگاه ترکان از روی خطوط بدو بدو می کند و تک به تک
کلمات را انگار می بلعد. ناباور دستانش باال می آید و بر

 روی لب هایش قرار می گیرد.

صدای زیر لبی اش کم کم باال می رود و غیرقابل باور سرش
 را تکان می دهد.



- بدین سبب آزادی مشروط ترخان دریادل تصدیق
 می شود.

اشک کنار حدقه ی چشم ترکان از موضع خود پایین می آید
و گونه اش را خیس می کند. مبهوت نگاهش به مهر و

امضای اشرفی میفتد و نمی فهمد چگونه اما بر روی زمین
زانو می زند. هق هقش از خوشحالیست. ناباور چند باز

خداوندش را صدا می زند و وسط پیاده رو بر روی زانو
 میفتد.

باورش نمی شود. تایماز خم می شود و کنارش می نشیند.
 خندیدن جان ترکان را می بیند.

چشمانش، لب هایش، گونه هایش و حتی دستانش انگار
 می خندند و لبریز از عشق می شوند.

ترکان به ناگهان و با لبخند ناباور که به گریه ی شوق بدل
شده لپش را به سمت تایماز می گیرد و لب می گشاید.

- دمت گرم حاجی پناهی، االن می تونی از اون قدری که
گفتم بیشتر ببوسی!

تایماز می خندد. نزدیک می رود اما به ناگهان دست ترکان
را می گیرد و بر روی کف دستش بوسه ای عمیق و پر

 محبت می کارد.
ترکان از این همه مالحظه ی تایماز دیگر نمی داند چه کند.



ناباور اشک می ریزد و به حرف می آید.

- ممنونم ازت، خیلی مردی... خیلی خیلی خیلی مردی
تایماز! واقعا ممنونتم. هیچ وقت لطفت رو جبران نمی کنم.

تایماز من... من جبران می کنم... نمی دونم چی بگ...

انگشت اشاره ی تایماز بر روی لب های ترکان قرار
می گیرد. برگه را در دستش قرار می دهد و تنها لب می زند.

- همین که بخندی خودش جبرانه، برو و شادی کن... همین
کافیه!

تایماز خوب فهمیده بود که این دختر آنقدر راحت نمی تواند
بگوید که چه حسی دارد. با این حرف می فهماند که

 خوشحالی ترکان برای او بس است.

ترکان ناباور باز هم تشکر می کند و همچنان که نام پدرش
را فریاد می زند دست بر شانه ی تایماز می زند و به طرف

پدرش پرواز می کند.

تایماز خیره به قدم های پر شور ترکان که بی تابانه برداشته
می شوند، لبخند محوی می زند و نجوا می کند.

- خندیدنت برای جنگیدن با هر چیزی کافیه بلوطم!



٭٭٭٭٭٭8
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بالشت به دست از اتاق بیرون می آید. روز پیش حاج
ترخان با پا بند به خانه آمده و هیچ کدام در پوست خود

نمی گنجند.
باورشان نمی شود که او آمده و شب پیش زیر سایه ی امن او

 به خواب رفته اند.
ترکان که آنقدر دور پدرش گشته که همه کنار کشیده اند.

کنار کشیده اند تا پدر و دختر از وجود یکدیگر سیراب
 شوند.

وارد اتاق نشده، متوجه صدای ملکه می شود که با صدای
 آرام با همسرش درددل می کند.

- حاجی نمی دونم چی تو فکرشه، خدا خودش رحم کنه!

ترخان قرص را درون مشتش جا می دهد و لیوان را از
 دست ملکش می گیرد.

نگاهش را به چشمان تیره ی حاجیه خانومش می دهد و لب
می گشاید.



- حاجیه خانم، این دختر هر کاری کنه اولش رضایت
خانوادش و در نظر می گیره. نگران نباش!

ملکه سر خم می کند و هیچ نمی گوید. ترخان قرص را با
 آب فراوان می بلعد و لیوان را به طرف ملکه دراز می کند.

 سر ملکه باال می آید و حاجی لبخند مهربانانه می زند.

- دست شما درد نکنه، َمِلَکم!

ملکه هم تبسمی می کند و خیره به چروک های روی پیشانی
همسر عمیق دم می گیرد. هردویشان زیادی پیر شده اند. هیچ

کدام فکر نمی کردند دنیا به اینجا برسد که فقط یک هفته
بتوانند در کنار هم باشند. هیچ وقت فکر نمی کردند که

 ترخان سکته قلبی کند.

آه عمیقی می کشد و لیوان را می گیرد. می خواهد بلند شود
که حاجی دست دراز می کند و روسری ای که دور سرش

بسته تا موهایش جلوی چشمش را نگیرند، می بوسد!
دل ملکه باال و پایین می شود و بغض به گلویش هجوم

می آورد. جنگ افکارش به قلبش سرایت کرده و غوغا به پا
کرده است. قبل از اینکه باز هم قصد بلند شدن کند، قطره

 اشکش می چکد و حاجی به آرامی آن را می زداید.



خانوم مهربانش زیادی دلتنگ بوده است. ترکان متوجه
می شود که ملکه به طرف در می آید که به تندی وارد

می شود و همچنان که لب می گشاید، لبخند می زند.

 - بابام؟

ترخان جانش می خندد. چشمانش ستاره باران می شود وقتی
که ترکانش را می بیند. دستش را باز می کند و به آغوشش

اشاره می زند.

- جان بابا؟ بیا ناردونم، بیا خوشگلم!

ترکان کنارش می نشیند. بالشت را پشت کمر پدر قرار
می دهد و بعد از بوسیدن گونه ی پدر آن هم به طور عمیق

سر بر شانه اش می گذارد.
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- چه خوب که اومدی خونه بابا، خیلی خوبه!

بعد هم چشمان حاجی پناهی در مقابل دیدگانش رخ نمایان
می کند. لبخندی به نقش انداز روبه رویش می زند و عمیق دم

می گیرد.



ترخان بر روی موهای دخترکش بوسه می زند. هنوز هم
عطر بهار نارنج در مشامش می پیچد. عطر محبوبی که
برای دخترش ده سال پیش کادو خریده بود و بعد آن فقط

یک بار به مشامش رسیده بود تا زمانی که هر هفته به
مالقاتش برود.

سعی می کند سوالش را طوری بپرسد که حالت بازخواست
نداشته باشد.

- ترکان، بابا؟

جانم می گوید و کمی از آغوش پدر فاصله می گیرد. نگاهش
 را خیره به چشمان همرنگ خودش می کند.

- جانم بابایی؟

ترخان خیره اش می شود و لب می گشاید.

- بابا اگر بپرسم چه طور تونستی برام مرخصی بگیری،
 جواب درست و درمونی می گیرم؟

ترکان لب می گزد. دم عمیقی می گیرد و سر به زیر
می اندازد. دستانش را در هم می پیچد و خیره به دستبند

ستاره ای اش لب می گشاید.



- یه آقایی به اسم تایماز پناهی تونست برامون مرخصی
بگیره!

ترخان در سکوت نگاه سنگینش را بر روی دخترش نگه
داشته تا بتواند بفهمد اوضاع از چه قرار است. دستش را

از شانه ی ترکان برمی دارد و سرش را باال می کشد. لبخندی
به روی دخترش می زند و این یعنی بگو برایم از هرچه که

 اتفاق افتاده است.

 ترکان بار دیگر لبش را می گزد و به حرف می آید.

- چهار ماه پیش، یه مشتری بود که پسر کوچولوش و باید
می بردم خونه ی آقاجونش. منم طبق وظیفه م قبول کردم و

بردمش. اون موقع مامان رفته بود تبریز. آدرس مشتری ته
خیابون محل قدیمی مون بود. من وقتی بچه رو بردم

رسوندم ته اون کوچه بن بست بود و یه خونه تقریبا متروکه
با در آهنی داره. فضولیم کار دستم داد و رفتم تا ببینم چه

خبره تو اون خونه. اول کیفم و انداختم بعدش خودم از دیوار
رفتم باال.

سکوت می کند و چشمانش را می دزدد. ترخان از طرفی
خنده اش گرفته از این خجالت دخترش و از طرفی ناراحت
است بابت کار نسنجیده اش! اما چیزی نمی گوید تا دخترش

ادامه بدهد. ترکان دستبندش را لمس می کند و به حرف
می آید.
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- از رو دیوار پریدم و دیدم تمام وسایل کیفم رو زمین
پخشه. خم شدم تا جمع کنم یه دفعه دیدم یه جفت کفش

 آدم خوار جلوم وایساده.

لبخند ژکوندی می زند و ترخان لبخند محوی می زند.
دخترش درددل می کند و از این بابت که هنوز هم برایش

 حرف می زند خیالش راحت است.

- بعد نگاهم کم کم اومد باال دیدم که همین آقای پناهی
جلومه! بهم گفت جزای کار کسی که پا رو ممنوعه هاش

گذاشته چیه؟ منم گفتم که جزای آدم چی شد که از سیب حوا
خورد، گفت از بهشت رونده شد، منم گفتم نه من حوام که

ترغیبت کنم نه تو آدمی که از راه به در بشی!

ترخان با چشمان نافذی که کمی گرد شده اند خیره اش
 می شود. دخترش زیادی خط قرمزها را کنار گذاشته است.

این بار لب باز می کند.

- ادامش بابا؟



 ترکان لب می گشاید و ناخنش را محکم تکان می دهد.

- اولش بهم گفت که کی فرستادت؟ منم گفتم هیچ کس فقط
اومدم فضولی، از دستش فرار کردم و دوییدم. آسمم عود

کرد. وقتی بهم رسید دید تو اون وضعیت اسفبارم، رفت و
وسایالم و از خونه اش آورد بهم کمک کرد نفسم برگرده،

بعدش منم که خاطره ی نیما رو یادم اومده بود خواستم فرار
کنم و برم خودم و آروم کنم، کیفم موند دستش. به مامان

نگفتم بابا، نگی ها!

ترخان سری تکان می دهد و ترکان ادامه ی اتفاقات را برای
ترخان می گوید. جریان مهمانی را اما همانطور که به ملکه
گفته بود با جرئیات کامل می گوید و در آخر روز پیش را

 که با آن نامه به خوشحالش کرده بود.
ترخان با سکوتش چنان ترکان را خجالت زده می کند که

بی هوا لب می زند.

- ببخشید بابا!

ترخان نگران و مغموم از سرکشی های دخترش لب باز
 می کند و دست ترکان را به دست می گیرد.

- می دونی من نگرانتم و این کارها رو می کنی بابا؟ اگه
بالیی سرت می اومد چی؟ دختر بابا، همه چیز با شوخی و
شیطنت جلو نمی ره... ملک زبونش تنده ولی راست می گه



بابا، من و ملکه جز تو و تیام و نورا و خاتون سروی کسی
رو نداریم. اگه یکی تون چیزیش بشه نفس ما تنگ می شه

بابا، مخصوصا که تو چیزیت بشه. یه قول بده به من بابا،
باشه؟

ترکان می خواهد چیزی بگوید که ترخان لب هایش را با
انگشت نگه می دارد.

- از زبون ملکه گله نکن. کارهای تو هم اشتباه بوده بابا،
درسته بار زندگی رو دوشته ولی قرار نیست که هر کاری

می خوای بکنی! قول بده کاری نکنی که به خودت آسیب
برسه باشه بابا؟ قول بده سنجیده عمل کنی!
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ترکان دست پدر را در مشت می گیرد و بوسه ای بر رویش
می زند. حاال که ترخان ناراحت شده پس باید جور دیگری

از دلش در بیاورد. بوسه ای دگر باره بر روی دستش
می زند و لب می گشاید.

- قول می دم بابا، برای برگشتنتون، هر کاری می کنم اما
سنجیده! قول می دم.



ترخان پیشانی اش را می بوسد و زنگ در وقفه میان
صحبت های پدر و دختر می اندازد. ملکه هم در آشپزخانه
تمام مدت درگیر پخت و پز بوده و نتوانسته بود بفهمد چه

 می گویند.

از جا بلند می شود و به طرف در حیاط پا تیز می کند.
دمپایی می پوشد و در را به روی سروی و نورا باز

 می کند.
لبخندی می زند. چقدر خوشبخت است. در این روزها فقط

یک شادی کم است و آن هم حضور تیام است، اما لب فرو
بسته تا نورا ناراحت تر نشود.

سروی بر روی گونه اش بوسه می زند و وارد خانه می شود.
نورا اما دست ترکان را می گیرد و به حرف می آید.

 - ترکان یه آقایی باهات کار داره بیرون خونه.

سری تکان می دهد و نورا به داخل می رود. از در خانه
بیرون که می رود، تایماز را با یک جعبه شیرینی می بیند.

لبخندی به عظمت شادی اش می زند و به طرفش قدم بر
می دارد.

 - سالم حاجی پناهی!



تایماز لبخندی به رویش می زند و شیرینی را به سمتش
 می گیرد.

- سالم بلوط خانم!

 ابروهای ترکان باال می پرد و لب می گشاید.

- حاجی بازم میم آخرش یادت رفت؟

تایماز به آرامی می خندد و جعبه را به سمتش می گیرد.
اشاره ای به جعبه می زند و به حرف می آید.

- اومدم چشم روشنی بگم و برم!

ترکان چشم گشاد می کند. همین؟ فقط برای همین آمده است؟
 مگر می شود؟

ابرویی باال می اندازد و نچی می کند.

- نه حاجی، بیا بریم داخل!

تایماز می خواهد مخالفت کند که ترکان لب می زند.

- من این جعبه رو داخل نمی برم. خونه ی ما رسمه که
هرکس هر چیزی میاره، خودش میاره نه دیگران!



تایماز ابروهایش باال می پرند. این دیگر چه رسمی ست؟
اصال مگر خانواده ی دختر چشم بلوطی می دانند که او

کیست؟ جلل الخالق!

245#پست_8
#سالح_ترکان8

ابرویی باال می اندازد و دیگر مخالفت را جایز نمی داند. قدم
بر می دارد و همچنان که شیرینی را با دست چپش

نگه داشته است دست دیگرش را دراز می کند تا اول دختر
 چشم بلوطی وارد شود.

ترکان لبخندی می زند و قبل از ورودش، ناگهان می ایستد.
 به سمتش بر می گردد و لب می جنباند.

- یه سوال بپرسم؟ قول بده ناراحت نشی!

تایماز سری تکان می دهد و لب می گشاید.

- بپرس بلوطم!

ترکان با نیش باز که حاصل آن میم مالکیت است، به حرف
می آید.



- چه طوری خونه ی ما رو پیدا کردی؟

تایماز شانه ای باال می اندازد و خیره به گل های کنار حوض
لب می گشاید.

- بهت گفته بودم تنهات نمی ذارم، وقتی پدرت مرخص شد،
منم از بیمارستان تا اینجا پشتتون اومدم و مسیر خونتون رو

حفظ کردم!

ابروهای ترکان کمی باال می روند و یک » آهان « لب
 می زند. دیگر چیزی نمی گوید و وارد حیاط می شوند.

صدایش را کمی بلند می کند تا اهالی خانه از آمدن حاجی
پناهی باخبر شوند.

- مامان؟ بابا؟ مهمون داریم!

نگاه تایماز دورتادور خانه را رصد می کند. این دختر هرجا
که هست در آنجا روح زندگی جریان دارد. گل های باغ

درختی که کم کم در حال برگ ریزون پاییز است، زیادی
دلچسب است. نگاهش بر می گردد و به حوض وسط خانه
می رسد. دو ماهی قرمز درون آن حرکت می کنند و نقش

 دلبری دارند.



با بیرون آمدن یک خانم به همراه چادر، سرش را به زیر
می اندازد. ملکه از دیدن وجنات این مرد، کمی خیالش

راحت می شود اما با چشمانش به سمت ترکان آتش پرتاب
می کند که این چه کسی ست به خانه آورده ای!

سعی می کند ظاهرش را حفظ کند. تایماز با دیدن ملکه
لحظه ای یاد مادرش میفتد. او هم قد و قواره اش به ملکه

شباهت داشت. بی آنکه بخواهد به حرف می آید.

- سالم مادرجان!

 ملکه چادرش را در مشت می گیرد و به حرف می آید.

- سالم پسرجان، خوش آمدی!

تشکری کوتاه می کند و جعبه را به سمت ملکه می گیرد.
همچنان که سرش را به میزان کمی باال می آورد لب

می جنباند.

- بفرمایین، امیدوارم حاجی زودتر سالمتیشون رو به دست
بیارن!

ترکان در دل زیرکی حاجی پناهی را تحسین می کند. با این
حرفش فهماند که به خاطر حاجی پا درون این خانه گذاشته

 است.



ملکه ابرویی باال می دهد و جعبه را از دستش می گیرد. به
در خانه اشاره می زند و به حرف می آید.

- چرا زحمت کشیدی پسرم؟ بفرما داخل!

ترکان هم اشاره می زند و مرد پر آرامش با گفتن » با
اجازه « از کنارشان عبور می کند. ملکه می خواهد سوالی
بپرسد که هیبت منتظر تایماز را می بیند. با همان چشمان

آتشین راه میفتد و تعارف می زند تا داخل شود.
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وارد می شوند و ترکان به سرعت در اتاقی را نشان می دهد
که بابا ترخانش در آنجا استراحت می کند. تایماز با گفتن »

یاهلل « وارد می شود. سروی از دیدن هیبت ورزیده و
مردانه ی تایماز به سرعت8 وان یکاد می خواند و ترخان با

 تحسین نگاهش را باال و پایین می کند.

- سالم حاج آقا!



ترخان می خواهد به پای تایماز بایستد که او متوقفش
می کند. دست بر شانه اش قرار می دهد و جلویش را

 می گیرد.

- شرمندم نکنید حاجی، بفرمایین!

بعد هم سالمی به سروی می دهد و کنار ترخان می نشیند.
ترکان لبخندی به تلفیق دو مرد می زند و جعبه را از دست

ملکه می گیرد. از او می خواهد کنار سروی بماند و پذیرایی
 را خودش انجام دهد.

ملکه بی میل کنار سروی می نشیند و با شک به تایماز خیره
می شود که به آرامی با حاجی صحبت می کند و جویای حال

 اوست.

ترکان وارد آشپزخانه می شود و با لبخندی که هیچ جوره از
کنار دست لب هایش برداشته نمی شود، چای را درون

فنجان ها با سلیقه می ریزد. شیرینی های مشهدی و رولت
حاجی پناهی را در یک دیس می چیند و بعد از چیدن

پیش دستی ها در کنار یکدیگر و گذاشتن چنگال های کوچک
روی آن ها، سینی چای را برمی دارد.

قدم برمی دارد و وارد اتاقی می شود که همه  در آنجا جمع
شده اند. لبخندش همچنان ادامه دار است و حالش خوب است.

سینی را اول به سروی تعارف می کند و خاتون بی تعارف
برمی دارد. به سمت ملکه می گیرد که اشاره می زند، اول به



پدرش و تایماز بدهد. بی حرف قدم برمی دارد و اول به حاج
 ترخان سپس به حاجی پناهی تعارف می کند.

لبخند تایماز برایش ارزش دارد. جو زیادی  هم سنگین
نیست و حاج ترخان به خوبی توانسته با تایماز ارتباط

بگیرد. شیرینی را تعارف می کند و به تایماز که می رسد
صدای دوباره ی زنگ در حیاط باعث می شود دیس شیرینی
را بر روی دستان تایماز ول کند و با شعف دستانش را بر

هم بکوبد. ترخان با دیدن قیافه ی مبهوت تایماز خنده ی
مردانه و بی صدایی می کند. ملکه هم لبش را می گزد و

سروی همچنان که چادر را بر روی صورت تپل و
بامزه اش کشیده است می خندد. ترکان با خنده  و همانطور که

به سمت در می دود لب می گشاید.

 - ببخشید، ببخشید، رضوانه و عزیزجون اومدن...

تایماز بی حرف لبخند محوی می زند و دیس شیرینی  را بر
روی زمین قرار می دهد. چند تکه شیرینی را که بر روی
شلوارش افتاده درون بشقاب قرارمی دهد. شاید دختر چشم
بلوطی نخواهد آنها را کنار شیرینی های دیگر بچیند. ملکه

تشکر می کند و ترخان سوالش را می پرسد.

 - پسرم شما همین جا زندگی می کنی؟

دستمال کاغذی ای را برمی دارد و دستانش را پاک می کند.



- بله، البته خونه و زندگیم یکمی از اینجا دوره، ولی با
محله ها و پایین شهرها زیاد آشنام!

ترخان متوجه حسرت کالم تایماز می شود اما چیزی
نمی گوید. لبخندی می زند و دست بر شانه اش قرار می دهد.

 - بابت کمکت به من و خانوادم، ممنونتم جوون!

تایماز دست حاجی را به دست می گیرد و لب می گشاید.

- تشکر الزم نیست حاجی، شما حالتون خوب باشه، حال
اهالی این خونه هم خوبه!

ترخان می خواهد بپرسد که چرا این کار را کرده که متوجه
رضوانه و عزیزجانش می شود. رضوانه همانند پروانه

 می شود و به سمت شمع حضور ترخان می دود.

 - عمو ترخان!

حاجی می خندد و دستش را به سویش باز می کند. رضوانه
بیشتر نباشد، کمتر از دخترش نیست. در آغوش ترخان فرو

 می رود و اشکش فوران می کند.

- خوبی عمو؟ خداروشکر خوبی، به خدا نصف عمر شدیم
 تا حالت خوب بشه!



ترخان دست بر موهای رضوانه می کشد و لب می گشاید.

 - خوبم عمو، تو چرا نیومدی این چند روزه؟

رضوانه شرمسار8 نگاهی به عزیزجانش که درحال سالم و
 احوال پرسی با دیگر اعضای خانواده است می کند.

- به خدا کنار ترکان بودم. وقتی فهمیدم به هوش اومدین
رفتم شیراز تا عزیزجونمو بیارم تهران، می خوام ریحانه

رو هم بیارم تا یکمی بلکم نفسم باز بشه!

ترخان با تحسین نگاهش می کند و سری تکان می دهد. با
صدای یاهلل کسی ترکان به تندی لب می گشاید.

- بفرمایین!

رسول وارد می شود و سالم محجوبانه ای می دهد. به تندی
سمت ترخان می رود و نمی گذارد به پایش بلند شود. لب

می گشاید و به حرف می آید.

 - بال به دور حاجی، خوب هستین؟



ترخان سری تکان می دهد و نگاه پر سوالش را به دخترکش
می دوزد. رسول دستی به دست برادرش می دهد و کنارش

می نشیند. ترکان لب می گشاید.

- آقا رسول، پسرخاله ی آقای پناهی!

ابروهای تایماز به طور نامحسوسی باال می پرند. آقای
پناهی! چیزی تا جان دادنش برای این دختر باقی مانده؟

قطعا نه!
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ترخان سری تکان می دهد و مشغول صحبت با دو مردی
می شود که محجوبیت و بزرگی از سر و رویشان می بارد.

ترکان اشاره ی ریزی به رضوانه می زند و هردو با هم زیر
نگاه آتش بار ملکه به آشپزخانه می روند. نورا خودش را در

اتاق حبس کرده و عزای شوهرش را گرفته است. ترخان
متوجه می شود و با گفتن با اجازه ای به سختی از جا بلند

 می شود تا به سراغ نورا برود.

با رفتنش رسول سرش را زیر گوش تایماز می کشد.



- داداش ماشاهلل راه افتادیا، چشمم روشن! شیرینی ام که
ماشاهلل با دیس جلو دستته، قشنگ داری کیف می بری! نوش

وجودت مشتی!

تایماز لبخندی می زند و زیر لب به حرف می آید و شانه های
 رسول از خنده می لرزند.

- َیک مشتی ای بهت نشون بدم، اون سرش ناپیدا!

عزیزجون و خاتون و ملکه باهم حرف می زنند و ترخان
تقه ای به در اتاق کوچک عروسش می زند. نورا به تندی

اشک هایش را پاک می کند و به حرف می آید.

 - بله؟

ترخان قلبش را لمس می کند و به حرف می آید.

- نور چشمم؟ عمو؟

به آرامی در را باز می کند و متوجه نورایی می شود که
نیم خیز شده و سر از بالشت برداشته است. عکس تیام را
که دستان نورا می بیند آه غلیظی می کشد. وارد می شود و

 در را می بندد.

 - از چیزی ناراحتی بابا؟



نورا به سختی بغضش را فرو می دهد و همچنان که لبش را
می گزد سری به معنای مخالفت تکان می دهد. ترخان به

 سمتش می رود و کنارش می نشیند.
 یادگار تنها رفیق گرمابه و دستان عروسش که نه،

گلستانش را به دست می گیرد.

- نور چشم بابا، می دونم سخته برات ولی طاقت بیار! به
خدای احدوواحد شرمندم من اینجام تیام تو قفسه، ولی چاره

ندادم بابا، ببخش منو عزیزدلم!

نورا بی طاقت اشک می ریزد و بی حرف فقط سرش را بر
سینه ی عموجانش می گذارد. چقدر همه ی اعضای این

خانواده به وجود حاج ترخان و تیام نیاز دارند. هرکدام
قربانی یک تبانی نا عادالنه توسط ماجد بی همه چیز

 شده اند.

نورا اشک می ریزد و ترخان با کلماتش او را آرام می کند.
چیزی که این اواخر احساس می کرد دیگر از یادش رفته

 است.
چیزی نمی گذرد که بأالخره نورا آرام می شود و به همراه
ترخان به جمع خانوادگی می آید. رسول و تایماز قصد بلند

شدن دارند که ترخان می گوید سروی خاتون کوفته تبریزی
بار گذاشته و ملکش هم سوپ پخته است. اجبارًا می مانند.



ترکان و رضوانه همه چیز را آماده می کنند و در آخر
نوبت به انداختن سفره می شود.

بشقاب ها، کاسه ها، سبزی ها، نون و دوغ محلی بر میان
سفره قرار می گیرد و سروی با کشیدن کوفته و عزیزجان

با ریختن سوپ درون کاسه ها، بأالخره سر سفره می نشینند.
ترخان می نشیند و از کنار دست راستش خاتون و به ترتیب
عزیزجان، ملکه و از دست چپش، تایماز، رسول، رضوانه

و در آخر ترکان می نشینند. با بسم اهلل گفتن حاجی همگی
شروع به خوردن می کنند و بغضی همچون سنگ به گلوی

نورا و ملکه و البته ترکان و حاجی چسبیده  است. چقدر
 بدون تیام غذا خوردن سخت است.

کاش او هم زودتر بیاید، هرچند که حاجی هم چهار روز
دیگر به زندان باز می گردد.

248#پست_8
#سالح_ترکان8

نگاه تایماز به آرامی و محجوبانه باال می آید و دورتادور
سفره را می کاود. یکی از آرزوهای کودکی اش همین بود
که دور یک سفره بنشینند و آن سفره بزرگتر داشته باشد.
وقتی هم به بوشهر می رفت خانم جان و آقاجان بودند، اما

آنها هم چندان نمی توانستند حسرتش را کم کنند. رسول نان



سنگک را به سمت تایماز می گیرد و نگاهش را به طرف
خود می کشد. برقی نا محسوس چشم هر دو را در برگرفته.

اشاره ای به نان سنگک می زند و زیر لب نجوا می کند.

- بخور کاکو!

تایماز لبخندی محو می زند و سری تکان می دهد. سنگک را
می گیرد و نگاهش قفل یک نگاه بلوطی رنگ می شود. برق

اشک انگار نگاه دختر چشم بلوطی را پر کرده است.
ترخان زیر چشمی متوجه ی نگاه های این دو جوان می شود

 اما چیزی نمی گوید.

نگاه ترکان به سختی از دو چشم پر آرامش کنده می شود و
تن تایماز داغ می کند و عرق باز هم بر پیشانی اش

می نشیند.
کوفته را می خورد و مست می شود از طعم بی نظیرش!

خاتون با دیدن شرایط مناسب گلویی صاف می کند و ناقوس
مرگ را برای پسر و نوه اش به صدا در می آورد.

- حاجی حاال که همه هستیم خواستم یه چیزی رو باهات در
 میون بذارم!

نگاه ترکان جدی می شود و خیره به سروی می ماند. ترخان
 هم نگاهش را باال می کشد و سری تکان می دهد.



- بگو سروی خاتون، می شنویم!

سروی لحظه ای تردید می کند ولی تصمیمش را می گیرد.
 ملکه اما خوب می داند خاتون چه می خواهد بگوید.

سروی لب می گشاید.

- حاجی گلین و نور چشمم و میوه ی دلم، تا کمتر از یک
 ماه دیگه فرصت دارن این خونه رو خالی کنن!

نفس عمیق و عصبی ترکان از نگاه تایماز دور نمی ماند.
یک چیزی این میان درست نیست. رضوانه دست مشت

شده ی ترکان را به دست می گیرد و با حرکت چشم
می خواهد آرام باشد. اما ترکان نمی تواند آرام باشد. آرام
بودن سخت ترین و طاقت فرساترین چیزی ست که از او

 می خواهند.

ترخان عمیق دم می گیرد. خیره به مادرش منتظر می ماند تا
ادامه دهد. چقدر صبور و آرام می تواند با همه ارتباط

 برقرار کند.

- خواستم در جریان باشی که من با گلین و دخترا
برمی گردیم تبریز!

ترکان می خواد لب بگشاید که دستش را جلوی دهانش
می گیرد و محکم می فشارد تا چیزی به زبان نیاورد.



رضوانه می فهمد و در سکوت لب می گزد. تایماز و رسول
متوجه جو سنگین می شوند و هردو همانند دیگر اعضای

خانواده دست از غذا خوردن می کشند.
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ترخان دستش قاشق را ول می کند و به سمت قلبش روانه
می شود. قلبش عجیب درد می گیرد و باز هم نفسش بند

می آید. نگاه لرزان ترکان به پدرش می رسد و به ناگه از جا
می پرد و به طرف قرص زیر زبانی حاجی می دود. با

استیصال و هیسترک وار قرص را از درون جعبه اش بیرون
می کشد و تایماز به کمک رسول تکیه ی حاجی را به بالشت

می دهند. ترکان به تندی قرص را زیر زبان بابا ترخانش
قرار می دهد و دستانش را به دور صورتش می پیچد.

- بابا؟ ترکان قربونت بره نفس بکش، تورو خدا بابا!

ترخان سر تکان می دهد تا دخترکش آرام بگیرد. ملکه کنار
حاجی می نشیند و اشکش می چکد. تایماز و رسول به آرامی

عقب می کشند و ذهن مرد پر آرامش درگیر این است که
چرا وقتی حرف از شهر تبریز آمد حال ترکان و حاجی

خراب شد!



سروی لب می گزد و ترخان با نفس هایی که کم کم به سمت
روال می رود، لب می گشاید.

- تبریز نه! هرجای دیگه جز تبریز!

عزیزجان اشاره ای به رضوانه و نورا می زند تا سفره را
جمع کنند. دیگر کسی غذا نخواهد خورد، حدأقل بساط نهار

جمع شود. هر دو دختر بی صدا سفره را جمع می کنند و
ترکان همچنان که دست پدر را در دست دارد، سکوت
می کند. جایی که پدرش باشد زبانش الل است، آخر بابا

ترخانش از آنها مراقبت می کند و بار روی دوش ترکان کم
می شود.

سروی بنای مخالفت می گذارد.

- حاجی می برمشون تبریز، اینجا بمونن که چی؟ هر روز
یکی بیاد در خونه رو بزنه که پول آب وبرق بدین، یا بیان

بگن پول اجاره چرا چند ماهه پرداخت نشده؟

سر ترکان به زیر میفتد. خاتوِن جانش چرا انقدر ضربتی
حرف زد؟ کاش آبروداری می کرد و جلوی روی حاجی
پناهی و رسول چیزی نمی گفت. ترخان می فهمد و دست
زیر چانه ی یگانه دخترش قرار می دهد و سرش را باال

می کشد. نگاه ترکان از چشمان ترخان سر می خورد و به
سمتی می رسد که حاجی پناهی و رسول آنجا بودند. ناگهان
مبهوت می شود. هیچ اثری از تایماز پناهی و پسرخاله اش



نیست! مگر می شود؟ کجا رفته اند؟ این همه مردانگی و
 آقایی چرا در وجود حاجی پناهی رخ نمایان می کند؟

نگاهش را به رضوانه می دهد که او لب می زند.

 - همون اولش رفتن حیاط!

تنش گرم می شود. ترخان نفس می گیرد و سکوت می کند.
در چشمانش دلگیری از سروی  خاتون موج می زند اما هیچ

نمی گوید. ملکه دست همسرش را به دست می گیرد. نگاه
ترخان به سمتش برمی گردد و لبخندی به رویش می زند و
دختر چشم بلوطی از جا بلند می شود و به طرف حیاط پا

تیز می کند. به دنبالش رضوانه راهی می شود و نورا جای
 ترکان را می گیرد.

تایماز ضربه ای به سنگ کوچولویی که جلو پایش قرار
دارد می زند و عرق پیشانی اش را به آرامی پاک می کند.

ترکان و رضوانه هر دو وارد حیاط می شوند که رسول از
 روی سکوی حوض بلند می شود.

 - حاجی پناهی؟

تایماز متوجه ترکان می شود. به سمتش برمی گردد و لبخند
 محوی می زند.



- بله ترکان خانم؟

دل ترکان لحظه ای، فقط لحظه ای سقوط آزاد می کند. مگر
می شود یک مرد انقدر مرد باشد؟ قطعا نه!

خیره به چشمان تایماز است و نمی تواند حرفی به زبان
بیاورد. و به ذهنش می آید گاهی سکوت بزرگترین و با

شکوه ترین اتفاق ممکن است! و باید قسم بخورد به شکوه
سکوت و به حقارت واژه، که شرح حال آدمی ممکن

نیست!

تایماز به آرامی سری تکان می دهد و به سمت خانه
می رود. از حاجی و اهالی خانه خداحافظی می کند و عذر

رسول را هم می خواهد که داخل نیامده است، بعد هم قدم بر
می دارد تا از خانه بیرون برود که ترکان به آستینش چنگ

 می زند و نگهش می دارد.
نگاه تایماز برمی گردد و با چشمان دختر پر نشاط

روزهایش تالقی می یابد.
ترکان به آرامی پچ می زند.

 - بابت تموم بودنات... ممنونم!

تایماز چشم می بندد. لحظه ای در خالء فرو می رود و حس
می کند هیچ صدا و هیچ مکانی وجود ندارد. تنها خودش

است و ترکانش! ترکانش؟؟؟ از کی تا به حال این دختر با



چشمان بلوطی، ترکانش شده؟؟؟ یک نا مشخصی محض
 برایش دست تکان می دهد.

لبخندی مردانه می زند.

- برای انجام وظیفه هیچ وقت منتظر تشکر نباش...
 بلوطم!

بعد هم به آرامی راهش را می کشد و می رود. جان ترکان
می لرزد. آخرین جمله ی حاجی پناهی یعنی تمام کارهایی که

در حق او کرده، وظیفه اش بوده؟؟؟ چرا این مرد انقدر
ناشناخته است؟؟
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 خیره به چشمان پدرش لب می گشاید.

- بابا؟ چه طور راضی شدی تا بریم تبریز؟ خودت خوب
می دونی من اذیت و آزار این شهر شلوغ و به اذیت وآزار

روح و ذهنم تو تبریز ترجیح می دم! اصال اگه بریم
رضوانه چی می شه بابا؟



ترخان نگاهش را دورتادور اتاقی که در آنجا نشسته اند،
می چرخاند و لب می گشاید.

- ترکان بابا، نپرس چرا و چه طور، برین تبریز. اونجا
 خونه اجاره کنین، شرایطتون از اینجا خیلی بهتره!

ترکان مغموم و گرفته به حرف می آید.

- بابا، با پول پیش اینجا فقط می تونیم اسباب و اثاثیه رو از
تهران ببریم تبریز، اونجا من طاقت نمیارم! بابا تو اگه

مخالفت کنی مامانم منصرف می شه!

ترخان دستان دخترش را نوازش می کند. خیره به چشمان
بلوطی رنگش به حرف می آید.

- باباجان، ملکه داره افسرده می شه، نورا داره ازبین
می ره، خودت و نگاه کن هنوز مگه چند سالته که این

 طوری به چشمات غم نشسته؟

ترکان می خواهد حرفی بزند که ملکه وارد می شود. با
چشمانی که هزاران حرف در خود جای داده عقب می کشد.

سری برای پدرش تکان می دهد و با گفتن شب به خیر از
اتاق بیرون می زند.



ملکه چراغ را خاموش می کند و به سمت تشکی می رود که
چسبیده به تشک حاج ترخان انداخته شده است. دم عمیقی

می گیرد و روسری را از سرش بر می دارد.

حاجی لبخندی به روی ملکش می زند و دست راستش را به
سمتش دراز می کند. ملکه به آرامی موهای نسبتا کوتاهش

را از بند بافتش جدا می کند و دستش را در دست حاجی اش
می گذارد.

کنارش می نشیند و حاجی دست پشت گردن ملکه می گذارد
و به آرامی بوسه ای پر محبت به پیشانی اش می زند.

 کمی همانند دخترش مردانه و محجوبانه، شیطنت می کند.

- شما خوبی حاجیه خانوم؟

ملکه خجالتش می گیرد و عرق بر تیره ی کمرش می نشیند.
می خندد و ترخان دستش را به دور شانه اش می اندازد.

سرش بر روی سینه ی ستبر و محکم حاج ترخان
می نشیند... اشکش  هم!

ترخان بغضش می گیرد. چقدر از وجود خانواده اش محروم
شده است. ده سال ندیدن و نبودن در کنار همسر و هم 

بسترت زیادی هم آسان نیست. ندیدن لبخند هر روز
همسرت، ندیدن بزرگ شدن زاویه ی دید فرزندت هم آنچنان

آسان نیست.



آه عمیقی می کشد و ملکه اشکش را می زداید. بازهم زبانش
 تند می شود.

- حاجی اون پسر کی  بود؟ جواب درست و درمونی نگرفتم
ازت، این دختره سرتقم که می گه بابا برات توضیح می ده!

ترخان می خندد. همسرش زیادی نگران است. ملکه سر از
سینه اش بر می دارد و خیره موهای سفید همسرش به ناگهان

لب می زند.

- می دونی چند ساله صدای خنده هات تو خونه نپیچیده
حاجی؟

لبخند بر روی لب هایش خشک می شود. راست می گوید.
چند سال است؟ ده سال! ده سال طاقت فرسا و عذاب آور. به
جرم نکرده به زندان افتاده و آن ماجد بی همه چیز هم راست

راست برای خود می گردد و خوش  خوشانش شده است.

- تموم می شه این روزا حاجیه خانم، خدا خودش جواب
صبوری هامون رو می ده، غصه نخور!

اشک ملکه باز هم چکه می کند. خیره به چشمان حاجی اش
 هق هق ریزی می کند.

ترخان بی طاقت سر ملکه را به آغوشش می کشد. زن درد
دیده اش در این دنیا فقط او و فرزندانش را دارد. سی سال



پیش وقتی ملکه پانزده سالش بود خانواده و قبیله اش وقتی
که برای عروسی او، به تهران می آمدند، راننده اتوبوس

خوابش می برد و یک اتوبوس که شامل پنجاه نفر از
قبیله اش بود و پدر و مادرش، در یک دره دار فانی را

وداع می گویند و ملکه حتی برای پدر و مادرش قبری ندارد
تا اشک بریزد. سختی سال های زندگی اش آنقدر زیاد است

 که، خدا می داند چه طور درد او را آرام کند.

ملکه بیشتر سر بر بالین همسر می گذارد. چهل و پنج سال
دارد اما، زیادی پیر شده است. به اندازه شصت سال درد

کشیده است و روز خوش شاید فقط ده سال در عمرش
داشته باشد.
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بوسه های پر محبت حاجی بر سرش می نشیند و بأالخره
ملکه هم کوتاه می آید و او هم جواب بوسه های حاج ترخان
را می دهد. چه می شود که سنت باال باشد اما عاشق باشی؟
چه می شود که سن و سالت زیاد باشد اما بوسه هایت طعم

 همان عالقه ی سال های اول عاشقی ات را داشته باشد؟
بوسه ی حاج ترخان کنار لب ملکه اش می نشیند و بأالخره

طواف تنشان آغاز می شود. ملکه هم می بوسد. هر دو



عاشق اند و تشنه! به اندازه ی ده سال تشنه ی لذت یک
رابطه ی آرام و بی تنش!
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خیره ی ماشین اداره ی آگاهی می شود. چقدر این یک هفته 
زود گذشت. نفس عمیقی می کشد تا بغضش را فرو بدهد.

 تازگی ها یادش رفته است که باید قوی باشد.
ترخان یا علی می گوید و خم می شود تا کفش هایش را

بپوشد. نورا اشک می ریزد اما بی صدا، سروی چادر بر
سر کشیده و به آرامی مویه می کند، ملکه اما نمی تواند

ساکت بگرید. هق هق هایش ریز است اما دل سنگ را آب
می کند. ترکان اما قد علم کرده و استوار ایستاده است.

سرش را باال گرفته اما این بغض گلویش چرا بازی در
 می آورد؟

نگاهش را می چرخاند تا آن خاکی که در چشمش فرو رفته
به سرعت بیرون بیاید. رضوانه به بازوی رفیقش چنگ

 می زند و نگاه ترکان به عسلی های او می رسد.
چقدر برایش سخت است وقتی که لب می گشاید و لودگی

 می کند.
 انگار خنجر در جگرش فرو می برند و می چرخانند.



- وا چه خبرتونه عزا گرفتین؟ بابا برمی گرده... خیلی زود،
حتی تیامم برمی گرده! مامان؟ طاقت اشکت و ندارم گریه

 نکن! نورا؟ خاتون؟

ترخان خودش را به زور نگه داشته تا اشک نریزد. به ظاهر
لبخندی می زند و بر روی دست مادرش بوسه می زند. سپس
نورا را به آغوش می کشد و اشک هایش را پاک می کند. به
ملکه می رسد. لبخندی به وسعت بغض بر چهره می نشاند و

 پیشانی اش را می بوسد.

برای عزیزجان رضوانه سری تکان می دهد و قدم
برمی دارد و جلوی در می رسد. ترکان نفس های پی درپی
می کشد تا خودش را آرام کند. ترخان جلو می آید و دست

 زیر چانه ی ترکان قرار می دهد.

- خونه و زندگی امانت دست خودت بابا، هوای ملک و
نور چشمم رو داشته باش! تورو هم می سپارم دست خدا که

بزرگترین منجیه بابا، هوای دل ملک رو داشته باش،
زبونش تنده ولی چیزی تو دلش نیست... غم داشتی بیا پیشم

تو اون قفس، خودم مرهم دردت می شم بابا!

ترکان لبش را می گزد و خاک چشمش غلیظ تر می شود.
ترخان حرف آخرش را هم می زند.



 یادته بچه بودی - ترکان بابا؟ قول بده بخندی باشه بابا؟
 چی می گفتی به من؟

ترکان با بغضی که تمام گلویش را در برگرفته و درد
می کند لب می زند.

- استراتژی ترکان در مقابل غم و سختی دنیا، لبخندشه!

ترخان سری تکان می دهد و بر روی چشمان ترکانش بوسه
می زند.

- بابا قربون چشمای دخترش!

ترکان بی طاقت می شود. در آغوش پدر فرو می رود و
رضوانه هم! سر هردو بر روی سینه ی ترخان قرار گرفته

 است.
نگاه حاجی باال می آید و دو برادری را می بیند که با
ظاهری آراسته و کامال مردانه برای راهی کردنش

 آمده اند.

سری برایشان تکان می دهد که بأالخره دو دخترش سر از
بالینش بر می دارند و وقتی ترکان سرش را می چرخاند،

ناباور می ماند. او آمده است؟ رسول آمده است؟ اصال مگر
یادش بود؟ چرا این مرد انقدر عجیب و غریب است؟



تایماز جلو می آید و با حاج ترخان دست می دهد، به دنبالش
رسول!

- حاجی انشاءهلل به زودی برای آزادیتون بیایم!

ترخان لبخندی از ته دل می زند. جوان خوش بر و رو و
شرافتمندی است. دستش را کمی فشار می دهد و به حرف

می آید.

- ازت ممنونم که آبرو و اعتبارت رو برای من به تنگنا
کشیدی، از خدا می خوام عمری باشه و جواب این بزرگ

 مردیت رو بدم جوان!

تایماز سری خم می کند. نگاهی کوتاه به ترکان می اندازد که
با چشمان غمگین اما ستاره باران خیره اش شده است، سپس

به سمت حاج ترخان نگاه خیره می کند و لب می زند.

- سرتون سالمت حاجی! به زودی خبر آزادیتون بیاد
انشاءهلل!

ترخان سری تکان می دهد و لبخند می زند. رسول جلوتر
می آید.

- حاجی انشاءهلل زودتر برگردین که من به حاجت دلمم
برسم!



بعد به تندی نگاهش را خیره ی رضوانه می کند که سرخ
شده است. ترکان با تعجب لبخندی می زند و نیش گونی از

پهلوی رضوانه می گیرد و نجوا می کند.

- دارم برات رضوان خانم، سر و گوشت می جنبه جدیدا
انگار...

رضوانه چهره اش درهم می شود و با حرف حاج ترخان که
با معنی است و روبه سوی او گفته می شود چیزی تا آب

شدنش باقی نمانده است.

- به مبارکی و میمنت!

همگی لبخند می زنند. دیگر کسی اشک نمی ریزد. ترخان
نگاه آخرش را به اعضای خانواده می دوزد و با گفتن »
شما رو اول به خدا بعد هم به دیگه می سپارم! « سوار

ماشین می شود. اشکش می چکد و خیره به دستبند دستش آه
 می کشد.

ترکان کاسه آب را پشت ماشین می ریزد. تا بلکم پدرش به
 زودی برگردد.

بابا ترخانش رفت اما خوب می داند روزهای خوب در
راه اند.
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لبخندی به روی حاجی پناهی می زند. بغضش هنوز هم بیخ
گلویش چسبیده و سینه فراخ کرده است، اما ترکان به خود
قول داده تا محکم باشد و محکم بایستد. قطعا این اشک ها

باید پی کارشان بروند و وقت دیگری بیایند، یا اصال
 نیایند.

تا دم زندان به همراهی رسول و رضوانه آمده اند. نورا هم
آمده، با اینکه ترکان قول داد فردا باز هم به سراغ تیام

می روند اما دلش راضی نشد و تصمیم گرفت که به مالقات
 او بیاید.

ترخان نگاه دیگری به دخترانش و آن دو مرد می اندازد و
با تکان دادن سر وارد زندان می شود. اشرفی به طرفش

 می آید و دست بر شانه اش قرار می دهد.

- حاجی همش منتظر بودم نامه آزادی کاملت دستم باشه،
ولی روزگار ناکس نذاشت. بهتری الحمدهلل؟

ترخان سری تکان می دهد و لب می گشاید.



- خوبم آقای اشرفی، فقط دلم می خواد برگردم پیش پسرم!

اشرفی سری تکان می دهد و از سرباز می خواهد دست بند
و پا بندش را باز کنند. بأالخره حاجی خالص می شود و با
پوشیدن لباس زندان راهِی بند می شود. تیام سر بر بالشت

گذاشته و دلش مثل سیر و سرکه می جوشد. سی و سه سال
دارد اما بیشتر از چیزی که باید تجربه کسب کرده و از
روزگار کشیده است. کاظم کنارش می نشیند و دست بر

بازویش قرار می دهد.

- تیام؟

سر تیام برمی گرداند که لبخند کاظم را می بیند. به ناگهان از
جا می پرد و با دیدن پدرش به سمتش پا تیز می کند. مردانه

پدر را بغل می کند و بعد به تندی سر تا پایش را بررسی
 می کند.

- خوبی حاجی؟ همه جات سالمه؟ قلب درد که نداری؟
 مطمئن باشم؟

ترخان با لبخند متوقفش می کند. چشم بر هم می نهد و
 بوسه ای بر پیشانی پسرش می زند.



- خوبم تیام جان، نگران نباش!

تیام باز هم نگران است اما حاال حس بهتری دارد. در این
یک هفته بارها با حاجی و خانواده صحبت کرده بود و
خیالش کمی راحت شده بود. نفسی می گیرد و با شنیدن

صدایی که نام او را فرا می خواند، حاجی می گوید ترکان به
مالقاتش آمده است. تیام هیچ نمی گوید و با بوسیدن شانه ی
پدر از در بند بیرون می زند. به همراه سرباز وارد سالن

مالقات می شود. با دیدن دو هیکل ظریفی که در قالب چادر
پیچیده شده اند، دستی به موهایش می کشد. بلوزش را درست

می کند. با اینکه در زندان به سر می برند اما همیشه سعی
می کنند تا آراسته باشند. با صدای قدم هایش ترکان و نورا

 از جا بلند می شوند.
لبخندی می زند و ترکان را که زوتر جلو آمده است به
آغوش می گیرد و بوسه ای بر روی موهایش می زند.

- داش مشتی  هستی تیاخان!

تیام با صدا می خندد... نورا هم! ابروهایش را باال می دهد و
لب می گشاید.

- مهدی سلطانی انقدر التیش و ُپر نمی کنه دختر که تو ُپر
کردی!



هرسه می خندند و ترکان عقب می رود. این بار نوبت
نوراست تا قدم بردارد و به سمت همسر جوانش برود.

چشمان براقش را به چشمان بلوطی رنگ تیام می دوزد و
در آغوشش فرو می رود. این بار جبران مافات می شود چرا

که کسی در سالن مالقات نیست و به راحتی می توانند با
یکدیگر تماس داشته باشند.

هرسه دور میز می نشینند و ترکان اولین کسی است که لب
می گشاید.

 - خوبی داداش تیا؟

تیام لبخندی می زند و همچنان که دست هر دو را می فشارد
سری تکان می دهد.

- خیلی خوبم! بابا با چهره ی خندون اومد تو اون قفس،
 شما ها رو دیدم االن خیلی خوبم!

ترکان بغضش می گیرد. جوانی یگانه برادرش تباه شده
است. جوانی خودش هم. چرا انقدر زندگی انقدر سخت

است؟
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چقدر دیگر باید بجنگد؟ این زندگی زیادی سخت و
طاقت فرسا8 نیست؟ پس چگونه این همه دلمردگی در جهان
زیاد شده است؟ چرا هیچ کس دیگر نمی خندد؟ دل ها پر از

زهر ناب اندوه است و سینه ها فراخ شده از مافات ها!
ترکان تا کجا باید قوی باشد؟ تا چه وقت؟ خیره به تیام لبخند

می زند. لبخند دندان نما! به قول کودکی هایش استراتژی
ترکان در مقابل تمام درد و رنج هایش تبسم است.

- همیشه خوب باشی داداش تیا، دارم تالش می کنم زودتر
از این زندان لعنتی خالص بشین.

تیام سکوت می کند. خدا می داند تا چه زمانی درون این
زندان خواهند ماند. حاجی که فقط می گوید صبر داشته

باش، اما گاهی صبور بودن هم عالمی دارد.

کمی کنار نورا و تیام می ماند. متوجه می شود نورا
می خواهد تا با تیام حرف بزند. خداحافظی می کند و از نورا

می خواهد خودش به خانه برگردد چرا که جایی کار دارد.
نورا تأیید می کند و ترکان با بوسیدن گونه ی تیام و بغل

 کردنش می رود.

نگاه نورا از در سالن مالقات کنده می شود و به چشمان تیام
می رسد. لبخند دلگیری می زند که دستانش توسط لب های

تیام بوسیده می شوند. لب می گشاید.



- عمو گفته تا بریم تبریز!

تیام تعجب می کند اما چندان در چهره اش مشخص نیست.
 برای چه می روند؟

 - تبریز چرا؟ حال ترکان اونجا خراب می شه اگه برید.

 نورا سری تکان می دهد. دستان تیام را از نظر می گذراند.

- خود ترکانم دلش رضایت نداره اما به خاطر من و مامان
ملک قبول کرد. می دونی تیام، حس می کنم اگه ترکان نبود
هیچ کدوم از ما سرپا نمی تونستیم بمونیم؟ تمام امید من این

شده که ترکان شب برمی گرده و با انرژیش بهمون یاد می ده
 می تونیم زندگی کنیم.

تیام شرمنده سر به زیر می اندازد که نورا دستش را بر
روی گونه اش قرار می دهد. نگاه بلوطی رنگ تیام باال

می آید و خیره ی نگاه همسرش می شود. نورا لب می گشاید.

- بریم تبریز، معلوم نیست تا چند ماه دیگه بتونیم بیایم
تهران یا نه! ازت یه خواهش دارم تیام! نه نیار!

نگاه تیام پر از تردید می شود. لب می گشاید.



 - چی می خوای بدونی نورم؟

نورا اشکش می چکد. دستش را از گونه ی تیام بر می دارد و
خیره به یقه ی لباسش لب می گشاید.

 - چرا ده سال نخواستی ببینی من و؟

تیام چشم می بندد و دستش مشت می شود. چه بگوید؟ بگوید
نخواستم که به پای من تباه شوی؟ یا که بگوید خواستم

 بروی پی زندگی ات؟

نورا دست بر روی چشمانش می کشد تا اشکش را پاک کند.

- تیام حرف بزن، به خدا دلم داره می ترکه ولی سکوت
کردم. سکوتی به درازای ده سال تیام! تورو به جون نورت

حرف بزن!

بغض بر گلوی تیام چنبره می زند. آخ نورا تو چه می دانی
 از عذاب وجدان؟

 - نورا من... من خواستم تا بذاری و بری!

دهان نورا باز شده بود تا حرفی بزند که در همان حال
خشک می شود. چه گفت؟ بگذارد و برود؟؟؟ ناباور لب

می زند.



- چ... چی؟

تیام خیره به دستانش لب می گشاید. کاش زبانش الل باشد،
 اما الل نیست و این بار مجبور است به گفتن!

- خواستم دل بکنی نورا... تو هنوزم، هنوزم دختری و قطعا
زندگی بهتری در انتظارت بود َو... هنوزم هست!

نورا مبهوت بر گلویش چنگ می زند. چرا تیام این بازی را
تمام نمی کند؟ چرا هنوز هم ادامه می دهد؟
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- من شرمنده ام نورا... شرمنده ی تو، شرمنده ی ترکان،
شرمنده ی مامان! این عذاب وجدان لعنتی دست از یقم

 نمی کشه به خدا که دارم خفه می شم!

نورا هیسترک وار می لرزد و تیام دستان نورا را می گیرد و
همچنان که اشکش از گونه ی سردش سقوط می کند لب

 می گشاید.



- نورا من عذاب وجدانم داره خفم می کنه که نتونستم
خوشبختت کنم و حتی یه شب زیر یه سقف نتونستم باهات

زندگی کنم! درد شرمندگی یه مرد خیلی سخته نورا...
نخواستم بمونی به پای من و حروم بشی! نورا تو خیلی

زندگی بهتر می تونی داشته باشی! خیلی بهتر!

نورا اشک هایش سیل شده است و نگاهش بر روی لب های
تیام دو دو می زند. ناباور لب می زند.

- چی می گی تیام؟ تو... تو...

تیام شرمنده تر دستان نورا را در دست می فشارد. باید
بگوید. تیر آخر را هم رها می کند.

- نورا زندگی ای که قرار بود برات بسازم توش ده سال
جدایی نبود. قرار نبود این جوری بشه... حاال که نمی خوام
فرصت زندگی کردنت رو از دست بدی! تیام جونش برای
نورش در می ره ولی... تو حیفی نورا! من حتی نمی دونم
از این قفس لعنتی آزاد می شم یا نه، نخواستم به پای من
بسوزی... اصال اصال اگه با من بمونی و من آزاد بشم،
بعدا به بچه هامون چی می خوای بگی نورا؟ بگی باباتون

زندان افتاده، تجربه های جوونیش که باید تو اون کارخونه
لعنتی اتفاق میفتاد تو این قفس ملعون اتفاق افتاد؟ یا



می خوای بگی باباتون جرم نداشت ولی زندانی شد؟ چی
می خوای بگی نورا؟

انگار که زنگ خطر در گوش نورا به صدا در می آید.
چشمانش گشاد شده و حدقه ی چشمش از اشک لبریز!
 ناباور از جا بلند می شود و برای اولین بار با حسرت

تأسف صدایش در سالن مالقات می پیچد.

- همین تیام؟ فقط به خاطر اینکه من زندگی کنم؟ فقط برای
اینکه فرصت زندگیم و از دست ندم؟ لعنتی زندگی من تویی!

فرصت من برای زندگی تویی! چی کار کردی با قلب و
 روح من تیام؟ کی اتقدر مرد نامردا شدی؟

تیام چشم می بندد و اشکش می چکد. مشتش را بر روی میز
سفت می کند و لب می زند.

- از کدوم فرصت حرف می زنی نورم؟ فرصتی که ده ساله
افتاده تو این قفس و ازت گرفته شده؟ نورا من اون ابری ام
که ده ساله باال سر یه زندگی وایساده تا بباره ولی محکومه

تا محکم باشه... درست مثل ترکان!

نورا دستانش را محکم بر روی سرش قرار می دهد. چه
می گوید تیامش؟ او مگر نمی داند زندگی، جان و حتی جهان

نورا، اوست؟ چرا بی رحم شده است؟



- می دونی گرفتن برگه ی طالق اونم هر سال چه حالی
داره؟ می دونی قلبت بشکنه چه دردی داره؟ تیام می دونی
هربار به خاطر اینکه دختری و هیچ رابطه ای بین تو و

همسرت نبوده تا بخوای باردار بشی، زخم زبون بشنوی چه
غمی داره؟ تیام می دونی چه جوری داره جیگرم

می سوزه؟؟؟ می دونی؟!

اشکش با شدت بیشتر می ریزد و تیام از جا بلند می شود.
می خواهد به سمتش برود که نورا برای اولین بار کمی

صدایش باال می رود.

 - تیام تو می دونی دل چیه؟

تیام سکوت می کند که نورا این بار بر یقه ی لباسش چنگ
می زند و پچ می زند.

- دل داری؟ می دونی دل یعنی چی؟

تیام سینه اش از اشک می لرزد و نورا سر بر سینه اش
همچنان که دستانش یقه را محکم چسبیده است، می گذارد.

- می دونی چیه؟

هق هقش در سینه ی تیام اوج می گیرد و او لب می زند.



- می دونم چیه نورم... خوبم می دونم!

نورا کمی فاصله می گیرد و به سردی لب می زند.

- من دل دارم خب؟ دل دارم ولی من... دِل دلکندن ندارم!
برعکس...

تیام دست بر لب های نورا می گذارد که نورا پس می زند.
حاال نوبت اوست تا نخواهد تیام را ببیند. ده سال رنج و

سختی نبود تیام بس نبود که رنج و سختی زخم زبان ملکه
را هم می شنید!

چقدر دلش می خواهد نباشد. چقدر دلش می خواهد به میان
سنگ پدر و مادر شهید جنگش برود و بخوابد. خوابی

عمیق و ژرف! تیام صدایش می زند اما نورا دیگر کم آورده
است.

پشت می کند و قدم برمی دارد. فعال توانی برای هیچ حرفی
و هیچ کاری ندارد! برای هیچ چیز توان ندارد.
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چادر را از سرش برمی دارد و بر روی آرنجش می اندازد.
رضوانه را می بیند که بر روی صندوق ماشین حاجی

پناهی نشسته و آن دو مرد با یکدیگر صحبت می کنند. به
طرفشان می رود که رضوانه با دیدنش از روی صندوق

پایین می پرد. تایماز متوجه گرفتگی حال ترکان می شود اما
چیزی نمی گوید تا خودش به حرف بیاید. نزدیکشان می رسد

و به حرف می آید.

- ممنون از هردوتون که تا اینجا همراهیمون کردین، اگر
امکان داره ما دیگه بریم!

نگاه رضوانه رسول را رصد می کند و دست در دست
ترکان می گذارد. می خواهند خداحافظی کنند که تایماز

پیشنهادش را بر زبان می راند. شاید باید او هم کوتاه بیاید و
قدمی جلو بگذارد.

- قبل رفتنتون، بریم کافه نادری؟

تردید دارد اما نگاهی به رضوانه می اندازد. رفیق کله
خرابش تازگی ها مشکوک شده است. در این یک هفته ای

که در راه تهران-شیراز رفت و آمد داشت، گفته بود رسول
همراهی اش می کند اما نمی دانست انقدر به یکدیگر نزدیک



شده اند. رضوانه شانه ای باال می اندازد و ترکان با گفتن شما
 برید ما هم میایم، دست رفیقش را می کشد.

رسول با چشمانی گشاد به کنار تایماز می آید و ناباور لب
می زند.

- یعنی نیومدن بشینن تو ماشین تا با هم بریم؟

تایماز خنده اش می گیرد. او به کارهای عجیب و غریب
ترکان عادت کرده اما رسول هنوز خبر ندارد. تا خبر پیدا

 کردنش هم طول می کشد.
سرش را کمی کج می کند و با شانه هایی که از خنده

می لرزد بر شانه ی رسول می کوبد.

- بیا بریم ِبرار* تیرت به سنگ خورد!

 رسول می خندد و دست بر گردن برادر می  اندازد.

- کاکو َلنگوئج* جدید یاد گرفتی؟ حرفای خارجکی می زنی!

تایماز لبخندی بر رویش می زند و همچنان که دست پشت
گردن رسول قرار می دهد و پیشانی اش را می بوسد، لب

می گشاید.

- خارجی، ایرانی همه جوره خاک پاتم رسول!



لبخند تلخی لب های هر دو در بر گرفته است. این گونه
برادر بودن و سپر بال بودن در کجای جهان یافت می شود؟

 مردانه پشت برادر ایستادن کجای دنیا پیدا می شود؟

 - داداش؟

 نگاهش می کند و منتظر می ماند تا به حرف بیاید.

- گفته بودی کار پیدا کنم برای یه  خانم، پیدا کردم.!

لبخندی می زند و اشاره می زند تا سوار ماشین شود. سوار
می شوند و تایماز استارت می زند. از رسول جزئیات کار

را می پرسد و با فهمیدن اینکه باید در یک محیط پر سر و
صدا اداری دختر چشم بلوطی مشغول کار شود، دو دل

می شود. او عادت دارد به فضای باز و کاری که بتواند در
 آن زندگی کند نه فقط امرارمعاش!
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تا رسیدن به کافه نادری سکوت می کنند و فکر هر دو پی
کار و زندگی خود چرخ می خورد. بأالخره می رسند و
تایماز ماشین را پارک می کند. هر دو پیاده می شوند که

متوجه قیافه ی سرخ ترکان می شوند. تایماز به رسول اشاره
می زند که صدایی ایجاد نکند تا ببیند اوضاع از چه قرار

است. با جدیت خیره ی ترکان و رضوانه می شوند که
 صدایشان بلند شده است.

- خب چه کار کنم تری، گفت که با هم بیشتر آشنا بشیم، منم
دیدم بدم نمیاد قبول کردم!

ترکان نفس عمیقی می گیرد. دلش می خواهد خرخره ی
رضوانه را بجود. االن چه وقت عشق و عاشقی ست؟

- بدبخت، پس فردا ولت کرد، بهت می گم! اون افشار گاو
رو ندیدی چی کار کرد؟ بهرام و چی؟ ته همه ی مردا اینه که
نامردی می کنن! البته به جز بابام و تیام و تایماز پناهی! اها

راستی عمو نادرو یادم رفت بگم!

رضوانه یکی بر پیشانی  خود می کوبد یکی بر پیشانی
 ترکان! این دختر برای دق مرگ کردنش کافی ست!



تایماز خنده اش می گیرد. رسول هم دست به سینه منتظر
است تا بداند جدال این دو دختر به کجا می کشد که صدای

 دلبرش بلند می شود.

- دختر اون بهرام خیر ندیده که من اصال آدم حسابش
نمی کنم، به موقعشم دارم براش... بعدم اون تایماز پناهی که
تو داری می گی از قرار معلوم برای رسول زیادی بزرگه!

پس از اونم یه چیزایی یاد گرفته!

ترکان نفس عمیقی می کشد و رضوانه را به طرف کافه ُهل
می دهد. تایماز با لبخند محو قدم برمی دارد و رسول پشت

بندش، اما در یادش نگه می دارد که جریان بهرام را از
 رضوانه بپرسد.

رضوانه به در کافه نادری برخورد می کند و در باز
می شود. ترکان هم با خنده وارد می شود که به ناگهان

دهانش باز می ماند. ناباور نگاهش چرخ می خورد و به
ناگهان دستانش بر روی لب هایش قرار می گیرد.

- تولد، تولد، تولدت مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک!
بیا شمعارو فوت کن تا صد سال باشی، بیا شمعارو فوت

کن تا صد سال زنده باشی! تولد تولد ...

تایماز پشت سرش می ایستد و بوی بهار نارنج باز هم در
مشامش می پیچد. به آرامی سرش را به کنار گوش ترکان

می رساند و اغواگرانه پچ می زند.



- تولدت مبارک بلوِط...من!

ناباور به سمت تایماز برمی گردد. گردی از خوشحالی بر
چشمانش می نشیند. مبهوت می خواهد حرفی بزند که

نمی تواند. زبانش قاصر است. اصال یادش نبود امروز
 تولدش است و تایماز برایش تولد گرفته است.

- من... من، نمی دونم... اصال، وای خدای من!

تایماز لبخندی با آرامش به رویش می زند و رضوانه به
سمتش می آید. دست رفیقش را می کشد و در آغوش یکدیگر
فرو می روند. محکم رضوانه را در آغوش می فشارد و لب

 می گشاید.

- رضوان... رضوانه! آخ!

هر دو می خندند و نادر با لبخند و قدردانی خیره  به تایماز
سری برایش تکان می دهد. چند شب پیش به آنجا آمده بود و

برای ترکان درخواست کار کرده بود اما همان جوابی را
شنیده بود که ترکان شنیده بود. نادر گفته بود سر برج دقیقا
یک هفته بعد از تولد ترکان راهی ترکیه است و تایماز با

حساب سر انگشتی فهمیده بود امروز تولدش است. از نادر
خواسته بود به دوستان و آشنایان ترکان خبر بدهد و یک
تولد کوچک برای او بگیرد. نادر هم استقبال کرده بود و



بأالخره با همکاری یکدیگر و البته رضوانه ی آب زیرکاه
توانستند برایش تولد بگیرند و حاال اینجا باشند.

 دقیقا وسط لبخندهای پر نشاط ترکان و ناباورانه اش!

تولدی که قطعا به خاطرش خواهد ماند. نادر جلو می آید و
ترکان می خواهد دستش را ببوسد که نمی گذارد.

- عمو!

نادر می خندد. اشاره ای به تایماز می زند و لب می گشاید.

- از من نباید تشکر کنی... این پسر و رضوانه همه ی
کارها رو انجام دادن. فقط مکان از من بود و دعوت

دوستات!

لبخند پر ذوق و ناباوری می زند. یک به یک دوستانی که
دختر هستند را بغل می کند و از پسر ها تشکر می کند.
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به رسول می رسد که او با لبخند ابرویی باال می اندازد.

- منم به لیست مردایی که می شناسی اضافه کن، خواهر!



ترکان خنده اش می گیرد. لب می گزد. پس حرف هایشان را 
شنیده اند. بی حرف قدم برمی دارد و جلوی تایماز می ایستد.

حاجی پناهی برایش سنگ تمام گذاشته است. خیلی هم
سنگ تمام گذاشته است. می خواهد چیزی بگوید که نادر
همه را به سمت میزی که برایشان در نظر گرفته دعوت

می کند.

رضوانه دستش را می کشد و به میز می رسند. نگاهش به
کیکی میفتد که عکسش بر روی آن حک شده است. تبسمی

می کند. چقدر خوب است که یکهویی غافلگیر شوی و
خودت هم ندانی که چگونه توانستند انقدر خوشحالت کنند.
ترکان همه ی این ها را مدیان کسی نیست جز تایماز پناهی!
همگی دور میز را در بر می گیرند. رضوانه و رسول کنار
یکدیگر در طرف راست ترکان قرار می گیرند و تایماز در
سمت چپش. شمع بیست و شش را برایش روشن کرده اند و

ترکان با دیدن نور کم جانی که از شمع ساطع می شود،
لبخندی می زند و تمام بیست و شش سال زندگی اش در

مقابل دیدگانش همانند فیلم می گذرد.
چقدر سخت است در دنیایی جنگیدن که هیچ کس بویی از
مهربانی نبرده و هر کس در جدال با روزگار روی گرگ

از خودش به جای می گذارد. نفس عمیقی می گیرد و
می خواهد شمع را فوت کند که تایماز باز هم سرش را به

کنار گوش ترکان می برد. از بوی بهار نارنج مست می شود
و عمیق دم می گیرد و سپس نجوا می کند.



- می گن هیچ وقت به بزرگی آرزوهات فکر نکن! به
بزرگی کسی فکر کن که قراره آرزوهات و برآورده کنه،

 پس بزرگ آرزو کن بلوطم!

نگاه ترکان بر می گردد و به چشمان پر آرامش تایماز
می رسد. از کی تا به حال به بودن این مرد در تمام

لحظاتش فکر می کند؟ از کی تا به حال دلش می خواهد در
برابر ناعادالنه های این دنیا یک کوه همانند تایماز پناهی

داشته باشد؟ از کی تا به حال تایماز برایش پناه شده است؟
پناه در برابر غم و اندوهش؟ شاید از همان روزی که از

دیوار باال رفت و آن خانه ی متروکه این طور برایشان
زندگی را رقم زد.

لب هایش را تکان می دهد و با لبخند بی بدیلی به حرف
می آید.

- من خوبی رو آرزو می کنم برای اونایی که با تمام
بدی هایی که دیدن، یاد نگرفتن بد باشند... حاجی پناهی!

بعد هم بی مکث چشم هایش را می بندد و بر روی شمع فوت
می کند. برای اولین بار به جای تمام آرزوهایی که سال ها

کرده بود، خوبی را برای حاجی پناهی آرزو می کند. برای



کسی که رویای ده ساله اش را هرچند با مدت کم اما به
حقیقت پیوند زد.
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همگی دست می زنند و باز هم شعر تولدت مبارک را
برایش می خوانند. رضوانه گونه اش را می بوسد و برایش

شال طرح داری که کادو خریده را هدیه می دهد. رسول
برایش یک ساعت خریده و بقیه دوستانش هم یا عطر
برایش خریده بودند و یا کتاب و بدلیجات. عمو نادر

گوشواره ی یادگار منصوره را کادو می دهد و فقط می ماند
حاجی پناهی!

یک جعبه ی قرمز رنگ جلو می آید و بر روی میز قرار
 می گیرد.

نگاه ترکان برمی گردد و به دستان تایماز می رسد. تبسمی
 پر ذوق بر لب می آورد که تایماز ابرویی باال می اندازد.

- خب، نوبتی هم باشه، نوبت کادوی حاجی پناهیه!

ترکان بلند می خندد. حاجی پناهی را دقیقا همانند خودش
گفته بود. تایماز با لبخندی که نشأت گرفته از خنده های پر

نشاط ترکان است در جعبه را به دست می گیرد. روبه
ترکان لب می گشاید.



- از بچگی هر کس تولدش می شد، کادوهاش و خودم باز
می کردم. حاالم خودم کادو رو برات باز می کنم!

خنده ی جمع بلند می شود. تایماز با نگاهش اجازه می گیرد
که ترکان اشاره می زند تا باز کند. تایماز بی حرف در جعبه

را باز می کند که به ناگهان و همزمان سر ترکان و
رضوانه به درون جعبه نقل مکان می کند. تایماز با چشمانی

که کمی گشاد شده است به دو سری که درون جعبه قرار
دارد خیره می شود که به ناگهان خنده ی رسول به هوا

  می رود.
خودش هم خنده اش می گیرد. رضوانه با شعف کاغذی را

بیرون می کشد. چشمانش بدو بدو می کنند و به یکباره روبه
ترکان لب می زند.

 - تری، باورم نمی شه!

ترکان می خواهد بداند که در آن کاغذ چه نوشته شده است
که تایماز به حرف می آید.

 - برگه ی ادامه تحصیل!

ترکان ناباور خیره ی تایماز می شود. چه گفت؟ ادامه
تحصیل؟ چرا این مرد انقدر شرف دارد؟ چرا انقدر خوب
 است؟ برای زندگی کردن یک حاجی پناهی کافی نیست؟



- چ... چی؟

رضوانه برگه را به سمت ترکان می گیرد و با لبخند و
اشکی که از برآورده شدن آرزوی ترکان است لب می زند.

 - دیوونه از بهمن امسال می ری دانشگاه!

ترکان برگه را از دستش می کشد و با چشمانی که نمی دانند
چه طور به دنبال خط ها بدوند، لب می گشاید.

- چه طوری؟ مگه... مگه می شه؟

تایماز با لبخند نظاره اش می کند که ترکان بی آنکه بخواهد
از روی صندلی می پرد. بی تعلل تایماز را بغل می کند. تند

تند به حرف می آید.

- خیلی مردی، خیلی مردی! مرسی حاجی... ممنونم، خیلی
ممنونم!

تایماز در بهت است. همگی فهمیدند که ترکان نتوانست
احساساتش را تشخیص بدهد و به ناگهان تایماز را بغل

کرده است، اما او که تعجب دارد.



دستانش که در هوا مانده به آرامی به طرف شانه و کمر
ترکان حرکت می کند و با مکث کمی او هم ترکان را به

 آغوش می کشد.

ترکان لب هایش را می گزد. بغض کرده است، نه از
ناراحتی بلکه از خوشحالی! چشم هایش را محکم بر هم

 می فشارد که رسول با شیطنت لب می گشاید.

- نمی گین بچه ی چشم و گوش بسته اینجا  نشسته، براش بد
آموزی داره؟

خنده ی جمع بلند می شود که ترکان به آرامی فاصله
می گیرد. تایماز همچنان که شال ترکان را بر روی سرش

قرار می دهد لب می زند.

- نیازی به تشکر نیست، دختر هنرمند!

ترکان با لبخند لب می زند.

 - چرا هنرمند؟

تایماز خیره به چشمان بلوطی رنگش لب می گشاید و ترکان
پر می شود از حس لذت و خوشی. تایماز پناهی خوب بلد

است پناه باشد.



- هنرمند که فقط نقاش و آهنگساز نیست که، هنرمند اونیه
که توی شرایط سخت زندگیش با هر بار شکست لبخند

می زنه و دوباره تالش می کنه، تو هنرمندی بلوط، هنرمندا
همیشه برای من اسطوره بودن!

ترکان می خواهد چیزی بگوید که نمی تواند. زبانش از این
همه خوبی تایماز قاصر مانده است. نمی داند چه بگوید که

جبران شود. جبرانی که بتواند حدأقل، لحظه ای از
شرمندگی اش بکاهد.

ترکان می خواهد جبران کند اما نمی داند که روزگار آنقدر
بازی برایشان چیده است که شاید هیچ وقت نتواند جبران

کند!

تولد تمام می شود اما حسی عمیق بر روی قلب ترکان سفره
پهن می کند. سفره ای به بلندای شب های زمستان و به

قشنگیه روزهای بهاری! حسی که برایش ناشناخته است و
نامش را گذاشته »بزرگترین ناشناخته ی جهان کوچک

ترکان!«

٭٭٭٭٭٭8

259#پست_8
#سالح_ترکان8



نگاهی به ساعتش که هشت شب را نشان می دهد می اندازد.
فردا اسباب و اثاثیه هایشان را بار می زنند و به تبریز

می روند. از آخرین باری که به آنجا سفر کرده شش سالی
 می گذرد.

نگاهی به چهره ی مغموم و گرفته و البته قهرآلود رضوانه
می اندازد. دلش می خواهد که چیزی بگوید تا او را آرام کند

اما نمی تواند. خودش هم دلش رضایت ندارد تا برود اما
 مجبور است.

- رضوانه به خدا من اونجا نمی مونم. باید کار پیدا کنم.
مجبورم برگردم تهران. تازه، پناهی برام دانشگاه ثبت نام
کرده کی می خواد پول شهریه رو بده؟ تورو خدا نرو تو

هم!

رضوانه سری تکان می دهد. دست ترکان را می گیرد و لب
می گشاید.

- ترکان می دونم این دوریمون یه امتحانه، شایدم یه تقاص!
من و تو خیلی وابسته ی همیم، شاید خدا می خواد گوشی بیاد
 دستمون، ولی قول بده هرشب باهم در تماس باشیم، باشه؟



سری تکان می دهد. خوب می داند نگرانی رضوانه از
چیست. خودش هم این نگرانی را دارد اما باید کاری کند.
نورا هم بسیار کم حرف تر شده و غذا کم می خورد. شاید

رفتن به تبریز بتواند کمی روحیه اش را عوض کند. در این
بین تنها کسی که، هیچ کس فکرش مشغول او نیست خودش
است. دست بر شانه ی رضوانه قرار می دهد. لب می گشاید.

- من باید برم رضوانه، می تونی هوام و داشته باشی؟ تا
یازده برمی گردم!

رضوانه تایید می کند و قول می دهد تا حواسش باشد و بتواند
هوای او را داشته باشد. خداحافظی کوتاهی می کند و قدم بر

می دارد. با حاجی پناهی در همان نجاری قرار گذاشته
است. از او خواسته بود تا به نجاری بروند تا چیزی را به

او بگوید. قبول کرده بود و قول داده بود حتما می آید. او
حتی اگر قول هم ندهد ترکان می داند که می آید. دربست

 می گیرد و خود را به نجاری می رساند.

پیاده می شود و در تاکسی را می بندد. خیره به تابلوی
»نجاری بابا قدرت « نفس عمیقی می گیرد و قدم

برمی دارد. به در می رسد و با فشار کوچکی بازش می کند.
المپ های نجاری روشن است اما کسی در آنجا نیست.

حدس می زند که حاجی پناهی در همان کارگاه باشد پس به
 سمت در انتهایی نجاری می رود و وارد باغ می شود.



هیبت تایماز را می بیند که مشغول صحبت با فردی است.
لبخندی می زند و به طرفش گام برمی دارد. با شنیدن

حرف های تایماز اخمانش در هم می شود.

- مجید، لنگه رو به آتیش می کشم اگه اون شب اون ماجد
 پست فطرت رو نتونیم تنها گیرش بیاریم!

نمی داند فرد پشت خط چه می گوید که تایماز دستش را بر
پیشانی  عرق کرده اش می کشد. دستش مشت می شود و بر
تنه ی درخت کناری اش کوبیده می شود. به آرامی فاصله

می گیرد. شاید او دوست نداشته باشد که ترکان چیزی بداند.
بی حرف قدم برمی دارد که متوجه قدرت و شکیال می شود.

قدرت بر روی شانه های همسرش اشارپ مثلثی شکل
می اندازد و بر روی سرش بوسه می زند. چیزی که پیداست

یک عالقه ی عمیق میان این دو است. صدای تایماز را
 درست از پشت سرش می شنود.

- وقتی نامزد کردن خاله شکیال سالم بود. وقتی داشته از
مدرسه برمی گشته با ماشین تصادف می کنه و نخاعش

آسیب می بینه. خیلی سعی کرده بابا قدرت رو مجاب کنه تا
کوتاه بیاد و دست بکشه ولی اون می گه بدون شکیال

 نمی تونم نفس بگیرم.



تایماز به کنارش می آید و ترکان همچنان که دست به سینه 
می شود، لب می گشاید.

- بچه دار نشدن؟

عرق بر پیشانی تایماز نشسته و تنش از خشمی که نسبت به
ماجد دارد همانند حریق می سوزد. خیره به مژه های بلند

 ترکان لب می گشاید.

- می تونستن بچه بیارن ولی برای اوضاع شکیال اصال
مناسب نبود. بابا قدرت هم قید بچه رو زد و االن سی و پنج

 ساله با هم زندگی می کنن!

ترکان عمیق دم می گیرد. عشق چه ها که نمی کند. به طرف
 تایماز برمی گردد و روبه رو با او می ایستد.

- حاجی پناهی؟

تایماز گردن کج می کند و نگاه خیره ی بلوطی های دختر
می کند. لب می گشاید.

- جان حاجی؟



ترکان لبخندی می زند. شنیدن این جور کلمات شاید زیادی
 دلچسب باشند اما بیشتر دلت را قرص و محکم می کنند.

- تا ده سالگیم تبریز زندگی می کردیم. بابام کارخونه
فوالدسازی داشت. با ماجد شریک بود و با چندتا از

شرکت های ساختمون سازی هم قرارداد داشت و سهامدار
شرکتاشون بود. زمانی که حقوق مردم دوهزار تومن بود
من پول تو جیبیم دوهزار تومن بود... خدا سر شاهده هیچ

وقت به کسی فخر نفروختم که بابای من پولداره یا من پول
تو جیبیم انقدره چون بابام یادمون داده بود نباید تبعیض بین
ما و بقیه بچه ها باشه. نباید قوپی بیایم و دل بچه ها رو اب

بندازیم. سه ماه تمام پدرم درگیر بود. هر کاری می کرد
دخل با خرج نمی خوند. بأالخره خدا نظر کرد و به طرز

غیر قابل باوری ماجد پول پیدا کرد و قرض های کارخونه
تسویه شد.

260#پست_8
#سالح_ترکان8

آه عمیقی می کشد و نفسش را در سینه حبس می کند. باز هم
حاجی پناهی سکوت کرده و منتظر است تا ترکان حرف

بزند. چیزی که هنوز هم ترکان تشنه ی آن است! شنیده
شدن!



- بعد چند ماه ماجد با بابام حرف می زنه و با وعده های
صدمن یه غاز می گه که از کشورای خارجی مواد اولیه ی

فوالد رو بیاریم. بابا قبول می کنه و تا چند وقت همه چیز
خوب پیش می رفت... با ماجد همکاری خوبی داشتن و
بی تنش جلو می رفتن... اما یه دفعه همه چی بهم ریخت.

ماجد پول نزول کرده بود به اسم بابام! مجبور شدیم خونه و
زندگیمون و بفروشیم و پول های گزافی که اون ماجد

بی صفت گرفته بود رو پرداخت کنیم! رفتیم خونه خاتون تا
زندگی کنیم. بعد چند وقت عموم شروع به دشمنی کرد. بعد

از وقتی که پسرش رو حوض افتاد دشمنیش با من شروع
شده بود ولی هنوز به بابام نرسیده بود که با ورود ما به

خونه سروی خاتون، به بابا فشار میاورد. تنش ها انقدر باال
رفت که بابام قیده همه چیز و زد و شکست خورده اومدیم

تهران! حتی دیگه تبریز نموندیم!

بغضش چرا بیخ گلویش چسبیده است؟ خاک درون
چشمانش چرا انقدر زیاد شده است؟ تایماز با چشمانی براق

خیره ی بغض درون نی نی چشمانش شده است. ترکان
 دستش را به گلویش می رساند.

- می دونی قسمت سخت ماجرا کجاس؟ بعدها فهمیدم عموم
چه حرفا که به پدرم نزده! گفته بود اومدی این خونه تا از

خاتون مراقبت کنی و تهش که خاتون فوت شد برداری همه
مال و منال رو به خاطر اینکه ازش نگه داری کردی! گفته



بود اومدی تو این خونه تا دخترت و بندازی به پسر من و
 خودت چشم به ناموس من داری!

آخ از این بغضی که بر گلویش چسبیده است. انگ بر
وجود پاکت بزنند و وسط شکست زندگی ات ولت کنند

زیادی سخت و طاقت فرسا نیست؟ چشمانش را به سمت باال
 می کشاند تا آبی از چشمانش نچکد.

تایماز دست در جیب می زند و ترکان دستش را بر بینی 
 می کشد و لب می گشاید.

- تو این تهران لعنتی خیلی سخت تونستیم خودمو ن و جمع و
جور کنیم. ته ماجرا اینجا نبود. تونستیم یه کارخونه بزنیم و

اون خونه  با سنگ مرمرین رو بخریم. کارها رو روال
افتاد. با سه نفر شراکت کردیم اما ماجد عوضی با هزارتا

مدرک اومد تهران و بابا رو مجبور کرد تا باهاش شراکت
کنه، چون سهام اون دوتای دیگه رو خریده بود. نمی دونی
چه روزای سختی بود تایماز. مامان پرخاش می کرد و با
بابا بحث می کردن ولی نمی تونستیم شراکت نکنیم... بازم

باهم همکاری کردن اما با واسطه ی یه وکیل یعنی هیچ وقت
 هم دیگه رو نمی دیدن.

غرق روزهای بی قراری هایشان8 می شود. آن سال ها آنقدر
سخت گذشت که هیچ جوره نمی تواند از یاد ببرد. تایماز

دست بر شانه اش می گذارد.



- اگر اذیتت می کنه، ادامه نده!

ترکان سری به معنای مخالفت می تکاند. دمل چرکین درد و
 رنجش ترکیده و باید لب بگشاید.

- نه، باید بگم، بسه هرچی ریختم تو خودم!
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چشم می بندد. چقدر سخت بودند آن روز ها. هنوز هم
هستند. چهره ی کبود از سرمای زمستان نورا و پهلو درد

ملکه جلوی چشمانش نقش می بندد. در تمام این وقت ها
سروی از آمدن به تهران منع بود و نصیر با قصاوت تمام

 هرگونه ارتباط را قطع کرده بود.
آهی از این همه رنج می کشد. دستانش را در آغوش

می گیرد و پیشانی اش به گردن تایماز می چسبد و چقدر
خوب که تایماز پناهی بی حرف منتظر است تا هرچه

می خواهد بگوید. لبش را زبان می زند و به حرف می آید.

- یه شب انقدر مامان از درد کلیه ش به خودش پیچید که
نمی دونستم چی کار کنم. بردیمش بیمارستان دولتی ولی
گفتن باید عمل پیوند انجام بدین تا بتونه دردش کم بشه!

نبود. هیچ کلیه ای نبود تو این دنیای لعنتی نبود... سه ماه



تموم یه پامون بیمارستان بود یه پامون تو اون خونه... تازه
این قسمت خوبه  ماجراس! کلیه پیدا شد ولی هزینه ی عمل
اونقدری بود که از سن مِن بیست ساله بیشتر بود. مجبور
شدم وام جور کنم و ضامنمم عمو نادر و یکی از دوستاش

شدن. مامان عمل شد. سه ماه تموم درگیرش بودیم و
بالخره حالش بهتر شد. نورا اما حالش خیلی بد بود. افسرده

شد. تو خودش بود و هیچ حرفی نمی زد. غذا نمی خورد.
لباساش همه رنگ تیره بود. شب تا صبح اشک می ریخت.
نگرانش شدیم... افسردگی حاد گرفته بود. باید به فکر اونم
می بودم. امانت داداشم بود و نور چشم بابام. بردمش پیش

مشاور... سه سال تحت درمان بود. انقدری بهش فشار
اومده بود که خدا خواست و خودش تا تونست بهبود پیدا
کنه. دکتر گفت باید کارایی بکنه که براش تازگی داره.
نورام گفت دلم می خواد درس بخونم. دانشگاه آزاد ثبت

نامش کردیم و پول دانشگاهش رو به زور جور می کردم،
ولی نذاشتم دوباره برگرده به حالت افسردگی...

خیره به ماه می شود و دست تایماز محکم تر به دور شانه اش
چسبیده  است. سرش را به سر دختر چشم بلوطی تکیه
می دهد و ترکان به این می اندیشد که چند نفر در جهان

حاضرند بی آنکه حرفی به زبان بباورند انقدر آرامت کنند؟
چند تن انسان وجود دارد که سکوت کند و منتظر باشد تا تو

از گذشته و زخم های جانت بگویی و خیالت راحت باشد
ترکت نمی کند؟ قطعا تعداد کمی وجود دارد که یکی از آن ها

حاجی پناهی پر آرامش است. تایماز به حرف می آید.



 - هیچ وقت تو این همه سال ترسیدی؟

به تندی سری تکان می دهد. بارها ترسیده بود، رنجیده بود
 اما باید محکم می ایستاد.

- هزاران بار ترسیدم. من با ترس این ده سال و گذروندم
تایماز، از اینکه مامانمم نباشه مثل بابام ترسیدم، از اینکه

نورا نباشه مثل تیام ترسیدم، از اینکه کم بیارم و مامانم
نتونه با زبون تندش درست تصمیم بگیره ترسیدم، ترس من

 از نبود آدمای زندگیم بود! هنوزم هست!

تایماز دم عمیقی می گیرد. این دختر زیادی از حجم
دردهایش به ستوه آمده است. بی هوا بوسه ای بر شقیقه اش
می نشاند. دختر چشم بلوطی زیادی برایش ارزش دارد.

حتی از قبل هم بیشتر! ترکان چشم می بندد. آرامش رج به
 رج سلولش را در بر گرفته است.

- بعد از چهار سال که من از جونم مایه گذاشتم و برای
خانوادم جنگیدم، بأالخره خاتون تونست یه کاری کنه بریم

تبریز تا ببینیمش، اما کاش هیچ وقت نمی رفتم... پام قلم
می شد و نمی رفتم! وقتی رسیدیم تبریز همه چی خوب بود تا
دو روز بعدش... نیلوفر، دختر عموم اومد و تا رفع دلتنگی

کنیم، اما وقتی عموم فهمید ما رفتیم تبریز، اومد و هرچی



خواست، بار من کرد! حرفایی زد که، هیچ وقت نمی تونم
فراموش کنم!
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این بار هق  می زند. صدای نصیر در گوشش بانگ می خورد
و جگرش آتش می گیرد. تایماز کمی فاصله می گیرد تا
ترکان را ببیند اما با دیدن اشک مروارید مانندی که از

گونه اش لیز می خورد، چشم می بندد و سرش را به سینه
می کشد. از کی  تا به حال طاقت گریه های این دختر را

ندارد؟ از چه زمانی دلش می خواهد تا فقط لبخند دلربای
 دخترک را ببیند؟

ترکان بر پیراهن طوسی رنگ تایماز چنگ می زند و با
بغضی که بیخ گلویش چسبیده و حاال به اشک تبدیل شده لب

می گشاید.

- بهم گفت یه دختر که زیر خواب هزار تا کثافت تر از
خودش شده نباید با دختر من در ارتباط باشه... به من، منی

که با بدبختی برای جمع کردن آواره های زندگیم جنگیدم
گفت که یه دختره هر...

اشک هایش امان نمی دهند تا ادامه بدهد. تایماز دستانش را
مشت کرده و دلش می خواهد تا دندان های آن نصیر



بی همه چیز را در هم خرد کند. جلوتر از او برای ماجد را!
لبانش را بر هم می فشارد و باز هم بر پیشانی اش عرق

می نشیند. ترکان به آرامی فاصله می گیرد و خیره به
چشمان تایماز لب می زند.

- من زخم خورده از تبار مردام تایماز، من از وجود مردا
زخم خوردم تو زندگیم! خودم شدم مرد خودم... من قوی

شدم ولی انقدر از درون ضعیف که حتی خودم و دیگه
نمی شناسم! اما هیچ وقت، دیگه هیچ وقت برنگشتم به اون

شهر با آدمای...

تایماز دستانش را در دست می گیرد. دستبند مادرش هنوز
هم در دستان این دختر است. نور مهتاب بر چهره هایشان

افتاده و سایه ی مژه های خیس دختر چشم بلوطی بر
گونه هایش رد دلبری دارد. خیره به چشمانش می شود و لب

می زند.

 - می دونی قوی بودن از کجا شروع می شه؟

سری به معنای ندانستن تکان می دهد. تایماز کمی نزدیکش
 می شود و بوی بهار نارنج را به مشام می کشد.

- دقیقا از اونجایی که شروع می کنی به خط زدن و کنار
گذاشتن آدم هایی که مناسبت نیستن، بدون ترس از تنهایی!



تو قوی  هستی ترکان، خیلی قوی! از چیزیایی که عذابت
داده فاصله گرفتی و برای خودت و خانوادت زندگی

ساختی... هیچ وقت نگو که خودت رو نمی شناسی چون تو
خودتی! بدون هیچ تملق و تمرض! خانوادت از داشتتنت

افتخار می کنن!

ترکان اما خسته است. حتی دلش نمی خواهد دیگر چیزی
 بگوید اما باید حرف آخرش را هم بزند.

- ولی من مجبورم برگردم به اون شهر لعنتی! فردا عازم
 تبریزم!

نگاه تایماز جاخورده و مبهوت خیره اش می شود. چرا قلبش
خودش را به سینه می کوبد و بی تابی  می کند؟ نکند دیوانه

شده است؟ می خواهد چیزی بگوید که ترکان به آرامی خم
می شود.

- من باید برگردم به شهری که خیلی خاطرات خوب ازش
دارم ولی تلخی آخرین سفرم انقدر زیاد بود که همه رو از

بین برد. اومدم تا خداحافظی کنم!

تایماز ناباور مانده است. چه می گوید برای خودش؟ کجا
می خواهد برود؟ گرمی لب های ترکان بر روی گونه اش او

را به خود می آورد. چشم می بندد. کاش نرود.



- باید بری؟

قلبش تاب بازی می کند و خیره به بلوطی های دختر باز هم
لب می گشاید.

 - از رفتن ها خاطره ی خوبی ندارم!

نگاه ترکان شرمسار8 است. لبخند تلخی می زند و از جا بلند
 می شود. تایماز هم به تبعیت از او می ایستد.

 - باید برم! دیر وقته!

این نگاه تایماز است که بارانی شده است؟ یا برق نور ماه
است که به چشمانش افتاده است؟ کاش نرود.

- ترکا...

بیش از این نمی گذارد تا دست و پای رفتنش سست شود.
دستش را دراز می کند به سمت مردی که از مردانگی هایش

هیچ کجا نیافته است!

- برای تمام بودنات ممنونم! خداحافظ تایماز!

عقبگرد می کند و می خواهد قدم بردارد که سر کج می کند و
لب می زند.



- فقط...

تایماز سکوت کرده و منتظر است تا حرفی بشنود از
نرفتن، اما خیال واهی ست!

- هیچ وقت یادت نره ترکان، بلوط حاجی پناهیه، باشه؟!

دیگر نمی ماند تا جواب بگیرد. به سرعت می دود و دست
تایمازی که به سمتش دراز شده بود را نمی بیند. از در

نجاری بیرون می زند و می دود. انقدر که نفس هایش به تنگنا
برسند.
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سنگ را برمی دارد و به طرف شهری که از نوک این کوه
دیده می شود پرتاب می کند. عصیان زده است و خودش

خوب می داند چرا. عرق بر پیشانی اش نشسته و دلش
می خواهد تا یک خواب راحت داشته باشد. خوابی که یک



ماه تمام است از چشمانش فراری ست. پای راستش را
صاف می کند و گوشی اش را از جیب بیرون می کشد. با

دیدن باکس خالی از پیام، با نفس عمیقی دگمه ی کناری را
می فشارد و صفحه خاموش می شود.

سنگ دیگری را به طرف شهر پرتاب می کند و زیر لب
نجوا می کند.

- من از شکست های زندگیم پله ساختم و دونه دونه رفتم
باال، حاال تو اومدی یه  کاره می خوای منو از پا در بیاری؟

 کور خوندی! کور!

رسول به ناگهان بر کتفش می کوبد و کنارش می نشیند. با
لودگی لب می زند.

- درود به شرفت، داداش!

سرش را می چرخاند و با دیدن نگاه خندان رفیقش شستش
خبردار می شود که شب خوبی را با رضوانه، رفیق آن

دختر چشم بلوطی گذرانده است. یک ماه است که به تبریز
 رفته و تا به حال تنها دو بار با او صحبت کرده است.

 - تایماز؟



نگاهش را بی حرف باال می کشد و به شهر می دوزد. سکوت
گاهی بهترین جواب است، در مقابل سواالتی که جوابشان

 مشخص نیست.

- خوبی؟!

خوب است؟! نمی داند. پنج ماه پیش خبری از دختر چشم
بلوطی با آن لبخند های دلربایش نبود، حاال هم نیست اما

این بار با تمام دفعات فرق دارد. دلش یک کنج دنج
 می خواهد. باید برگردد به همان خانه ی متروکه!

رسول بر شانه اش دست می اندازد و لب می گشاید.

 - نمی ری بوشهر؟

سنگی برمی دارد و پرتاب می کند. سری به معنای نفی تکان
 می دهد و لب می گشاید.

- فعال نه، یه سری کارا تو کارخونه دارم. اونا رو ردیف
کنم، جمع می کنم می رم از تهران... به حاجی نیا هم گفتم،
دیگه شراکتم و باهاش تموم می کنم. برمی گردم بوشهر و

 کارخونه ی خرمارو سر و سامون می دم!

رسول خیره نگاهش می کند. جدی بودن تایماز کامال
مشخص است اما خوب می داند، تایماز تازگی ها زیادی فرق

کرده است. خودش را غرق چله بافی کرده و مشغله هایش!



یک شب در میان هم به اینجا پناه می آورد و رسول گاهی
به کنارش می آید، گاهی هم از دور نظاره اش می کند. کالم

 تلخ تایماز، جانش را می سوزاند.

- دیگه اینجا جای موندن نیست! خیلی وقته دل کندم رسول،
 خیلی وقته!

رسول سرش را بر روی شانه ی برادر می گذارد. خیره به
چراغ هایی که یکی در میان خاموش و روشن می شوند لب

می گشاید.

- کی می دونه هر کدوم از این خونه هایی که چراغش
روشنه برای چی روشنه؟ به قول ایران دخت چراغ هیچ

خونه ای تا صبح روشن نیست. این روزا هم می گذره
داداش، مثل تمام اون شبایی که سرم رو می ذاشتم رو پات و
برام می گفتی روزای خوبمون می رسن و روزای تلخمون

می گذرن. فقط باید صبر کنیم. همین!

تایماز سرش را به سر برادر تکیه می دهد و با لبخند محوی
که بر لب هایش نقش بسته به حرف می آید.

 - امید به زندگیمون برگشته رسول، نه؟

رسول لبخندی می زند و با یاد عسلی های رضوانه چشم
می بندد. چقدر امشب خوشحال شده بود وقتی که گردنبند بابا



اژدرش را صحیح و سالم تقدیمش کرده بود. اولین بوسه ی
عشقشان8 را افتتاح کرده بود و رضوانه با گونه هایی که آتش
گرفته بودند جواب بوسه ای که بر روی گونه اش نشسته بود

را داده بود.

- می گم اون مهمونی هرچقدر که اتفاقاتش بد بود، یه چیزش
خوب بود نه؟

دستی بر شانه ی رسول نوازش می کند و همچنان که
چشمانش را می بندد به حرف می آید.

- شایدم اون متروکه!

- متروکه؟

یک صدا همچون » اوهوم « از میان لب هایش بیرون
 می جهد. سپس لب می جنباند.

 - همون خونه ی لعنتی!

رسول بی حرف خیره ی آسمان و ماه می شود. کاش ماجد را
زودتر گیر بیندازند تا نفس راحتی بکشند. از اینکه تایماز

بی خواب شده است و شب و روز ندارد زیاد راضی نیست.



آنقدر می نشینند و در فکر فرو می روند که گرگ و میش
هوا برایشان دست دوستی تکان می دهد. با خواست رسول

به یکی از کله پاچه ای های بام تهران می روند و بعد از
 صرف صبحانه راهی خانه ی مجردیشان می شوند.

رسول وارد حمام می شود و تایماز کتاب حمله ی انتحاری
را برمی دارد. یاد دخترک همه جا وجود دارد. کاش به

تبریز نمی رفت. روزهای بدون او زیادی سخت می گذرد.
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بافتی که سروی برایش بافته را می پوشد و شالش را پشت
گوشش می دهد. نگاهی به شیشه های خاک گرفته می اندازد
و از چهارپایه باال می رود. نفس پر حرصی می کشد و لب

می جنباند.

- مامان؟

ملکه از آشپزخانه ی کوچک بیرون می آید و تیز لب
می گشاید.



- یامان، چته دختر؟

خنده اش می گیرد. اشاره ای به پنجره  می زند و دستمال خیس
 را نشانش می دهد.

- اول دستمال تایدی بکشم یا این و؟

ملکه عینکش را می زند و با پا درد نزدیکش می شود.
دستمال تایدی را اشاره می زند.

- اول اون وامونده رو بکش، بعدش خیس آخرشم خشک و
 بکش... یادت نره یه وقت کفی بمونه سفیدک بزنه!

سری تکان می دهد و می خواهد به سمت پنجره برگردد که
نورا در را باز می کند و با یک قابلمه عدس پلو وارد

 می شود.

 - سالم.

قابلمه را باال می آورد و ابرو باال می اندازد.

 - خاتون فرستاده... گفت بخورید جون داشته باشید.

ترکان سری تکان می دهد و ملکه لب می جنباند.



- بده من اون قابلمه رو، بیا وایسا پیش ترکان بهش دستمال
بده!

نورا چشمی می گوید و به طرف خواهرشوهر که نه،
همدمش می رود. ترکان نفس حرصی ای می کشد.

دستمال کفی را بر روی شیشه ی پنجره می کشد. صدایش را
کمی باال می برد تا به گوش ملکه ای که در آشپزخانه  است

برسد.

- مامان، دلت و صابون نزن اینجا بمونیما، یه ماهه دنبال
خونه ام، دو سه تا مورد خوب پیدا کردم، می ریم از اینجا!

ملکه با قاشق چوبی بیرون می آید و نورا دستمال خیس را
به دست ترکان می دهد.

- بی خود، من حوصله ی اثاثکشیه دوباره ندارم. دنبال خونه
 نگرد.

ترکان دست از تمیز کردن می کشد. از روی چهار پایه
پایین می پرد و حرصی گوشی اش را چنگ می زند. خطاب

به نورا به حرف می آید.



- نورا بذار کنار نمی خواد تمیز کنیم، این کارتن هارم باز
نکنید که دوباره بخوایم جمعشون کنیم. من عمرا اینجا

 بمونم!

ملکه اخم درهم می کند و لب می گشاید.

- ترکان لج نکن، حاال یه وقتی یه چیزی گفت نصی..

دوست ندارد ادامه بیابد. دلجویی آن هم از طرف ملکه را
اصال دوست ندارد. چه بسا که دلش هم تنگ است. تنگ

 تهران و ... شاید دو چشم پر آرامش!

- مامان، تورو خدا، نمی خوام کاری کنی تا راضی بشم و
تو خونه ای بمونم که...

نفس عمیقی می گیرد. با صدای زنگ در به طرف در
حرکت می کند. از چشمی نگاه می کند و متوجه نیلوفر

می شود. لبخند پر ذوقی می زند و به تندی در را باز می کند.

- نیلو!
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در را به تندی باز می کند و نیلوفر خود را به طرفش پرت
می کند. یکدیگر را در آغوش می گیرند و نیلوفر تند تند

 دستش را بر کمر ترکان نوازش می کند.

- ترکان، خدا لعنتت نکنه، دلم برات یه ریزه شده بود.
چه طور دلت اومد نیای منو ببینی؟

به آرامی فاصله می گیرد و با لبخند دلنشینی بوسه ای به 
گونه ی نیلوفر می زند. چادر بر سر نیلوفر خودنمایی

می کند. این یعنی با اجبار این اتفاق صورت گرفته است.
چشم می گرداند و سر تا پایش را نگاه می کند. چقدر دل

تنگ دختر عمویش شده است.

 - خوبی نیلو؟

نیلوفر لبخندی می زند و باز هم به آغوشش می کشد. خوب
که نه اما بهتر است. جای کمربندی که هفت روز پیش از

نصیر خورده است هنوز هم درد می کند اما خوب می شود.
 ناهید هم نمی داند طرف شوهر را بگیرد یا که دخترش را!
ملکه با همان قاشق به سمتشان می آید. نیلوفر خود را به او

می رساند و بعد از احوال پرسی کوتاهی بر روی تخته
 فرشی8 که وسط خانه انداخته شده می نشینند.

نورا با لبخند می گوید که به مادرشوهرش کمک می کند تا
 نیلوفر و ترکان راحت حرف بزنند.



بعد از رفتن او، به ناگهان چشمان نیلوفر پر آب می شود و
 خود را به طرف ترکان می کشد.

چشمانش گشاد می شود. به آرامی دست بر شانه ی نیلوفر
می گذارد و دستش را به دست می گیرد و نجوا می کند.

- چت شده نیلو؟ چرا چشمات نمی خنده؟

اشک از کنار چشم نیلوفر لیز می خورد و خدا را شکر
 می کند از برگشتن ترکان.

- دلم گرفته چون! نمی خوام دیگه زنده باشم ترکان!

اخم در هم می کند و بر روی دستش می کوبد. لب هایش را
زبان می زند و به تندی لب می گشاید.

- زبونت و گاز بگیر دختر! یعنی چه که نمی خوام زنده
باشم؟ برو بمیر توأم، مسخره!

نیلوفر اما جدی است. حس درونی اش همین است. روزی
که با محمد آشنا شد و کم کم روابطشان ادامه پیدا کرد تا

اینکه نصیر فهمید و نیلوفر را به باد کتک گرفت. به جرم
نکرده کتک خورد و محمد قول داد که به زودی به

 خواستگاری می آید. آمد اما نصیر قبولش نکرد.



- چی شده نیلوفر؟ چرا حرف نمی زنی؟ اگه دلت گرفته،
حرف بزن.

نیلوفر نگاهش را باال می کشد و تقاضا می کند تا با یکدیگر
بیرون بروند. قبول می کند و با گفتن: » مامان با نیلو و
 نورا می ریم بگردیم « هر سه از خانه بیرون می زنند.

به ِائل ُگلی می رسند و ترکان با نفس عمیقی دستانش را در
هوا باز می کند. دریاچه در وسط بوستان قراردارد و

دورتادور افراد در حال عکس گرفتن هستند. منتظره ی
محشر و دلربای تبریز برایش لذت بخش است. نیلوفر و

نورا بر روی یکی از نیمکت ها می نشینند تا ترکان کمی
رفع دلتنگی کند. دلتنگی ای که تازگی ها بدجور سفره اش را
پهن ذهنش کرده است و دلش هم از تک و تا نیفتاده است.

در این یک ماه دوبار با حاجی پناهی صحبت کرده و چقدر
از این بابت خوشحال شده بود. به ذهنش می زند تا تماسی با

 او داشته باشد.
به یکباره گوشی اش را از کیف بیرون می کشد و شماره اش

را می گیرد. بوق های ممتد می خورد اما کسی پاسخگو
نیست. دلش نگران می شود اما خودش را به همان کوچه ی
 معروف می زند و قطع می کند. فردا باز هم تماس می گیرد.

 به کنار نورا و نیلوفر می رود و کنارشان می نشیند.

- خب، بگو ببینم نیلو، چه خبر شده که حال و حوصله
 نداری؟



نیلوفر نفس عمیقی می گیرد و همچنان که با انگشتانش ور
 می رود به حرف می آید.

- سه سال پیش با یه نفر به اسم محمد آشنا شدم. پسره
خوبی بود. باهم تفاهم داشتیم بابا سه ماه پیش فهمید که باهم

وارد رابطه ی دوستی شدیم نمی دونی چه قشقرقی راه
انداخت. ولی به خدا ما دوست معمولی بودیم. حتی یک

بارم همدیگر رو لمس نکرده بودیم. بابا که فهمید، به باد
کتکم گرفت و تا یک ماه نمی تونستم از رو تخت بلند بشم.

گذشت چند وقتی اما محمد دوباره پیغام داد بهم که می خواد
بیاد خواستگاری. خب عالقه ای بهم داشتیم ولی هیچ وقت پا
از حد نگذرونده بودیم. وقتی مامان محمد به خونمون زنگ
زد که می خوان بیان خواستگاری، نبودی ببینی بابا چی کار

کرد. با کمربند به جونم افتاد که تو رفتی التماس پسر
مردم و کردی تا بیاد خواستگاریت و بری بدبخت بشی.

هرچقدر خواستم توضیح بدم نمی ذاش...

ادامه ی حرفش با غرش نصیر قطع می شود. رنگ
صورتش بیش از پیش سفید می شود و نورا به آرامی لب

می زند.

 - سالم!



نصیر بی آنکه جوابی به نورا بدهد بر بازوی نیلوفر چنگ
 می اندازد و فریادش پرده ی گوش هر سه را پاره می کند.

- دختره ی بی شرف! اومدی از کی مشورت بگیری ها؟ از
یه کسی که خودش هر شب زیر...

ترکان تاب نمی آورد. خونسرد از جا بلند می شود و دستانش
را بر هم می کوبد. نصیر نگاه خون بارش را به او می دوزد.
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اما کم نمی آورد. خیلی وقت است یاد گرفته است تا حقش را
بگیرد. خیره به چشمان نصیر جدی لب می زند.

- اومده از دختری مشورت بگیره که هر شب زیر بار
مسئولیت زندگی جون کنده! از دختری اومده کمک بگیره

که خیلی َمردتر از توِی َمرده! اومده از منی مشورت بگیره
که افتخار پدرشه، پناه مادرشه و همدم زنداداشش! برعکس

 توی ناَمرد من خیلی َمردم! خب؟

نصیر دستش را باال می برد تا بر روی گونه اش فرود
بیاورد که به تندی با ضرب دستش متوقف می شود.

 - حق نداری رو من دست بلند کنی!



همه به دورشان جمع شده اند. یکی ترکان را تشویق می کند،
یکی تأسف می خورد و یکی نصیر را مورد لطف قرار

 می دهد. با نفرت ُتف بر زمین پرت می کند.

- الیق اینم نیستی تا روی صفتت بریزمش... منفور!

بعد هم دست نورا را می گیرد و به دنبال خود می گشاند.
نیلوفر ناالن نگاهش می کند و التماس از چشمانش می بارد،

 اما ترکان حاضر نیست حتی یک دقیقه هم آنجا بماند.
از میان جمعیت بیرون می زنند و با یک تاکسی به خانه
برمی گردند. در را باز می کنند و به نورا اشاره می زند.

- برو خونه من میام!

نورا خشم درونی ترکان را حس می کند. می خواهد چیزی
بگوید که به تندی لب می گشاید.

- نورا گفتم برو خونه!

نورا با تردید عقب گرد می کند و ترکان قدم به سمت خانه ی
سروی برمی دارد. در را باز می کند و وارد می شود.

- خاتون؟ خاتون جون؟



سروی بر سر سجاده نشسته است. تسبیح را در دستش
جابه جا می کند و لب می گشاید.

- جاِن خاتون؟ بیا ننه اینجام.

قدم برمی دارد و وارد اتاق می شود. به طرف خاتونش
 می رود و خم می شود.

- خاتون؟ به حرمت همین سجاده بگو چرا خواستی بیایم
 تبریز!

 سروی متعجب لب می گشاید و به حرف می آید.

- به خدا برای راحتی خودتون ننه، برای چی باید بخوام
 بیاین؟

ترکان صورتش سرخ است. ملکه و نورا شتابان خودشان
 را به خانه ی سروی می رسانند.

وارد می شوند و ترکانی که لب باز کرده می بینند.

- خاتون این شهر، جایی هست که عذاب می کشم توش!
جاییه که من با هربار اومدنم غرورم خرد می شه، یه شهر

لعنتی و بی صاحبه که تو روز روشن بهم توهین می شه!



خاتون کاش نمی خواستی بیایم تبریز... خدا سر شاهده به
خاطر دل مامان و بابام اومدم وگرنه که هلِل انقدرم برام

ارزش نداره این شهر!

انگشتش را به اندازه ی کوچکی نشان سروی می دهد. ملکه
اخم درهم کرده و تیز زبان می گشاید.

- چیه برا خودت می بری می دوزی؟ باز کجا دمت رو لقد
 کردن که این طور حرف می زنی؟

ترکان لبخند حرصی ای می زند. دستی به پیشانی اش می کشد
 و لب می گشاید.

 - واقعا می خوای بدونی مامان؟

ملکه سری تکان می دهد. ترکان با پوزخند تلخی لب
می گشاید.

- امروز بازم نصیر هرچی دلش خواست بارم کرد. به نیلو
گفت اومدی از کسی مشورت بگیری که زیرخواب هزاران

نفر شده!

ملکه ناباور می شود و سروی شرمنده سر به زیر می اندازد.
خودش درددل های ترکان را شنیده بود و حاال پشیمان است

 از اینکه خواسته تا به تبریز بیایند.



ترکان قدم برمی دارد و از اتاق بیرون می زند و نامش در
دهان ملکه می ماسد!
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با حرص دمپایی هایش را می پوشد و قدم برمی دارد. با دیدن
درخت گردو به طرفش حرکت می کند و با چند قدم بلند

خود را به شاخه ی درخت می رساند.

نفس های عمیق می کشد تا بتواند خاکی که در چشمانش فرو
رفته را بیرون نفرستد. گوشی اش را درمی آورد و شماره ی

 رضوانه را می گیرد.

- الو رضوان؟

صدای رضوانه گرفته است اما سعی می کند به ترکان
نفهماند.

 - سالم ترکان، خوبی؟

دستی بر روی موهایش می کشد و توی شالش می فرستد.

 - خوب؟ عالی ام!



رضوانه متوجه می شود هوا ابری ست که ترکان این گونه
می گوید. ماهی تابه را به دست عزیزجانش می دهد و به

 طرف کیفش می رود.

 باز نصیر حرفی زده؟ - چی شده؟

چه خوب که رضوانه خوب خبر دارد از اینکه چه گذشته.
یک آره ی کوتاه لب می زند که رضوانه زیر لب فحشی نثار

 نصیر می کند.

- رضوان؟ خوبی تو؟ صدات چرا گرفته س؟

رضوانه هول می شود. چه بگوید؟ اگر از اتفاقاتی که در
تهران افتاده است چیزی به زبان بیاورد که ترکان

می شکند.

 - نه، نه، چیزی نیست، فقط کمی بی حوصله ام.

مشکوک لب می گشاید و برگی از درخت می کند.

 - مطمئن؟ نکنه اون پسره بال مال سرت آورده نمی خوای
بگی به من؟ رضوان خاک تو سر خودت نکنی بمونی رو

دستم ها!



رضوانه می خندد. ترکان قوی خوب بلد است خودش را
آرام کند و باز هم آرامشش را به دست بیاورد.

- دیوونه، نه خاک بر سرم نشده، فقط حوصله ندارم، همین!

بأالخره کوتاه می آید و با رضوانه بعد از احوال پرسی
کوتاه دیگری خداحافظی می کند. نفس عمیقی می کشد و تا

شب بر روی درخت می نشیند. در فضای مجازی می گردد
و هر نیم ساعت یک بار به پناهی پیام سالم و علیک و
 نقطه و پوکرفیس می گذارد تا بلکم جوابی دریافت کند.

ناامید از این همه آفالین بودن تایماز نت را خاموش می کند
 و سرش را به شاخه تکیه می دهد.

بی آنکه بداند تا صبح همان جا خوابیده و در روزهای آینده
 سایه ی نحسی بر روی زندگی اش پهن خواهد شد.

سایه ای همچون ِترول های شرور که ترکان برای از بین
بردنشان همچون ارباب جیم باید بجنگد و نمی داند خودش

برنده است و یا ترول ها!

٭٭٭٭٭٭8
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نفس عمیقی می کشد و سرش را به دیوار تکیه می دهد.
دست ظریفی بر روی بازویش قرار می گیرد. سر

می چرخاند و نگاه تهی اش را خیره ی چشمان عسلی  دختری
می کند که جانش برای او در می رود. می خواهد چیزی
بگوید که رضوانه به آرامی سرش را نزدیک می برد و

 بوسه ای بر روی شانه اش می زند.

 - من کنارتم رسول!

دستش را بر روی دستی قرار می دهد که خوب بلد است
 آرامش را به دل ناآرام رسول بدهد.

- بودنت دنیاس برای من، خانوم!

لبخند رضوانه برایش نوش است. با صدا زدنش توسط
سرباز از جا بلند می شود و پرونده را از دست رضوانه

 می گیرد.
سری برای سرباز تکان می دهد و وارد اتاق مالقات

 می شود.
 یک اتاق با یک میز و دو صندلی و دو بطری آب معدنی!

پشت صندلی می نشیند و منتظر برادرش است. هنوز هم
نمی داند این طوفان چگونه به زندگیشان حمله کرده است اما

 هرچه که هست اصال حالش خوب نیست.
 در باز می شود و تایماز وارد می شود.

 به تندی از جا می پرد و به طرف برادرش می رود.



- رسول؟ تو اینجا چی کار داری؟

به آرامی یکدیگر را به آغوش می کشند و هر دو دمی 
عمیق می گیرند. این گونه پشت و پناه بودن برای یکدیگر

وظیفه ی هر دوست. تایماز تمام زندگی اش را به پای رسول
گذاشته و حاال نوبت اوست تا جبران کند. پسرخاله هایی که

بهترین  برای یکدیگرند.

 - داداش خوبی؟

سری تکان می دهد و همچنان که عرق بر پیشانی اش نشسته
 است به طرف صندلی ها می رود.

- خوبم. بهتر از این نمی شم! تو چه طوری! خوش می گذره؟

رسول می داند که تمام این حرف ها از حرصی ست8 که
وجود تایماز را دربرگرفته است. به طرفش می آید و عمیق

دم می گیرد.

- تایماز؟ چیزی هست که باید بدونم تا برای خالصیت
بجنگم؟

نگاه تایماز عاری از هر حسی باال می آید.



- هیچ چیزی برای رهایی من از اینجا وجود نداره، جز پیدا
کردن اون وکیلی بی صفت!

270#پست_8
#سالح_ترکان8

رسول عصبی می شود. یک هفته است که می دود اما هیچ
چیزی دستش را نمی گیرد. بر روی صندلی می نشیند و

 عرق از پیشانی تایماز ُشره می کند.

 - داداش، یه هفته س دنبالشم ولی خبری نیست ازش!

دست بر پیشانی اش می گذارد. پرونده را به دست می گیرد تا
بلکم چیزی بیابد اما هیچی به هیچی!

رسول برگه ای را بیرون می کشد و به دستش می دهد.

- اینو یه نگاه بنداز. حاجی نیا افتاده رو تخت بیمارستان،
توأم نیستی، کارگرا افتادن به اعتصاب فقط سهراب و میثم

دارن تالش می کنن چیزی پیدا کنن. سهراب شرمنده س
داداش! روی اومدن نداره.

تایماز دستی به پیشانی اش می کشد. اگر تنها خودش بود
شاید بی تفاوت می شد اما نه تا وقتی که کارگران آن میان

هستند و نان چندین خانواده اجر می شود.



- رسول، من باید فکر کنم. به سهراب بگو بیاد به دیدنم.
بگو االن وقت شرمندگی نیست. بیاد مالقات، توأم دیگه پات

رو تو اینجا نمی ذاری... دلم نمی خواد اینجا بین هزارتا
جیغ و دادو فریاد بیای برای آزادی من، به زنداداش هم بگو

که کسی خبردار نشه! هیچکس!

از جا بلند می شود تا برود که رسول جلویش را می گیرد.

- داداش، چیزی می دونی که به من نمی گی؟

تایماز قدم برمی دارد که باز هم جلویش را می گیرد. با
تردید نگاهش می کند.

- تایماز، بگو!

تایماز اما نمی تواند چیزی بگوید. از اینکه رسول را به یک
 منجالب بکشاند، یک واهمه ی بزرگ دارد.

حاضر است در زندان بپوسد اما رسول هرگز در یک
منجالب و یک وضعیت بد به سر نبرد، اخر رسول جان

 اوست. برادرش است و همدمش!

- رسول، باال بری، پایین بیای من به تو هیچی نمی گم! به
 سهراب بگو بیاد. در پناه حق!



بعد هم می رود. رسول عصبانی از این همه به فکر بودن
تایماز نسبت به خودش محکم به پرونده ضربه می زند که
برگه ها پخش می شوند. ناالن بر روی صندلی میفتد و با
جنون آنی ای که بر او دست می  دهد ضربه ای به بطری

 می زند.

از این همه مرانگی تایماز، گاهی نفرت پیدا می کند. از
اینکه در هر شرایطی اول وضعیت او را در نظر می گیرد

 بعد خودش را نفرت دارد.
سرباز به سمتش می آید و هشدار می دهد زودتر اتاق را 

ترک کند. بیرون می آید و با دیدن چشم انتظاری رضوانه
لب می گشاید.

 - سهراب رو باید بیارم! قفل دهنش باز نمی شه!

رضوانه سری تکان می دهد و همراهش می شود تا بلکم
بتواند رسول عصیان زده را آرام کند. دو هفته ای از ابراز

عالقه شان8 می گذرد، پس باید در کنار عزیزدلش باشد.
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ناراحت از جواب نگرفتن تماس هایش توسط حاجی پناهی،
پوفی می کشد و گوشی را به زیر بالشت هول می دهد.
موهایش را از بند بافتش جدا می کند و به آرامی شانه

 می زند.
نگاهش می چرخد و به نورایی میفتد که خوابیده است و

 قفسه سینه اش آرام آرام باال و پایین می شود.
 نگاهش را می چرخاند و با دلگیری به ملکه می رساند.

 سه روز است سردرد8 دارد و حالش زیاد هم خوب نیست.
نفس عمیقی می گیرد. زانوهایش را در آغوش جمع می کند

و موهای بلندش دورش پخش شده اند. سر بر روی
 زانوهایش قرار می دهد.

یک عالمت سوال بزرگ برایش دست تکان می دهد. حاجی
 پناهی برای چه جواب تماس ها و پیام هایش را نمی دهد؟

نکند که اتفاقی برایش افتاده؟ دم عمیقی می گیرد و دستانش
 را به موهایش می رساند. چنگ می کند و به آرامی می کشد.

 صدای تایماز پناهی برایش تداعی می شود.

 - می دونی قوی بودن از کجا شروع می شه؟



چشم می بندد و صدای تایماز پناهی، حاجی پناهی روزهای
بی قراری اش در گوشش به بانگ در می آید.

- دقیقا از اونجایی که شروع می کنی به خط زدن و کنار
 گذاشتن آدم هایی که مناسبت نیستن، بدون ترس از تنهایی!

شاید، حاجی پناهی آن روز حرف آخرش را زد. از اینکه
دیگران کنار بگذاری قدرت می یابی انگار! پوزخندی

می زند. او گفته بود آدم ها را کنار می گذارد اما در لفافه!
 دلش می خواهد فریاد بزند.

محکم بر پیشانی اش دست می کشد. باز هم ناقوس صدای
حاجی پناهی!

- تو قوی  هستی ترکان، خیلی قوی! از چیزایی که عذابت
داده فاصله گرفتی و برای خودت و خانوادت زندگی

ساختی... هیچ وقت نگو که خودت رو نمی شناسی چون تو
خودتی! بدون هیچ تملق و تمرض! خانوادت از داشتنت

افتخار می کنن!

او چه طور؟ آیا تایماز هم از داشتن ترکان افتخار می کند؟
چه سوال پوچ و بیهوده ای!

اگر برای او ارزش داشت که تایماز حاال جواب تلفنش را
این طور نمی کرد. دمی عمیق می گیرد و از جا بلند



می شود. به طرف پنجره می رود. خیره به چراغی که
نیم سوز شده و گاهی خاموش و گاهی روشن می شود، به

 فکر فرو می رود.

گاهی برای شناختن خودت آنقدر باید غرق شوی تا بتوانی
یک نقطه ی سکون بیابی و بعد خودت را پیدا کنی. آنقدر
این قعر وجودت عمیق است که خدا می داند چگونه باید

 خودت را نجات بدهی!

در پنجره را باز می کند. باد به درون هال روانه می شود.
ملکه از سوز سرما به تندی صدایش در می آید و ترکان

مجبور است برای از بین بردن گر گرفتگی تنش از خانه به
 حیاط پناه ببرد.

اشارپش را محکم به دور خود می گیرد و خیره به ماه،
 چهره ی حاجی پناهی را از بر می کند.

کاش زودتر خبری از او شود. دیگر طاقت از کف داده
 است. باید به دنبال کار برود. خانه ی جدید اجاره کند.

 هیچ دلش نمی خواهد باز هم با نصیر روبه رو شود.
پوزخندی می زند و به طرف درخت می رود. قطعا سرما
خواهد خورد اما حالش خوب نیست، باید خودش را آرام

کند.

قلبش انگار جور دیگری می کوبد. جور دیگری خون پمپاژ
 می کند.



 بر روی شاخه می نشیند. عمیق دم می گیرد.
پاییز در راه است! پاییز زیبای ترکان!
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به سختی پرده را نصب می کند و با گردن درد شدیدی که
دارد از چهارپایه پایین می آید. نورا به سمتش می آید و یک
ماگ چای به دستش می دهد. دمی عمیق می گیرد و با لبخند

 مهربانی از دستش می گیرد.

 - مرسی عزیزم.

نورا سری تکان می دهد. می خواهد عقبگرد کند که ترکان
به آرامی صدایش می زند.

- نورا؟

نورا نگاهش می کند. غمی جانگداز بر روی چشمانش
نشسته و هیچ جوره کنار نمی رود. » بله « ای لب می زند

و منتظر می ماند.



- چیزی شده؟ تو فکری انگار!

نورا تردید دارد اما ترکان باید بداند. برای حرف زدن
نزدیکش می شود و لب می گشاید.

- یه چیزی می گم ولی هول نکن، خب؟

سری تکان می دهد اما انگار زمستان به جان دلش افتاده
است که اینگونه می لرزد. نگاه بلوطی رنگش را به چشمان
نورا می دوزد تا بتواند چیزی تشخیص دهد اما این بار یک

اتفاق فوق العاده غیرقابل باور نکردنی میفتد.

 - ترکان، رضوانه... رضوانه تصادف کرده!

ناباور، مسکوت، مبهوت تنها کلماتی هستند که می توانند
حالش را توصیف کنند. انگار قطاری در مغزش سوت

می کشد و صدای ناقوص ناخن بر کف شیشه را می شنود.
 رضوانه تصادف کرده است؟ چگونه؟!

هنوز دوازده ساعت از حرف زدنشان نگذشته است، چگونه
 امکان دارد؟

ماگ از دستش میفتد. پاهایش از شدت داغی چای می سوزد
و ماگ به هزار نیم قسمت می شود. می خواهد قدم بردارد



که پاهایش می لرزند و با شتاب بر روی خرده شیشه ها
 میفتد.

- رض... رضوان... رضوانه!

نورا به تندی دست می اندازد و بلندش می کند اما نمی داند که
جان ترکان باز هم شکسته است. اگر چیزی شده باشد چه؟

 اگر اتفاقی افتاده باشد؟ اصال سالم است؟
زبانش الل، نکند... نکند که؟!

اشکش در بهت وافرش می چکد. ترکان دریادل، با این همه
بزرگی و قوی بودن، با این همه دست و پنجه نرم کردن با

سختی ها و مشکالت، از اینکه رضوانه را نداشته باشد
 جانش می لرزد.

خرده شیشه در زانویش فرو رفته و سوزش دارد. به سرفه
میفتد. احساس می کند تمام دل و روده اش جمع شده اند و از

گلویش بیرون می زنند. صورتش روبه کبودی می رود و
برای ذره ای هوا تقال می کند. چشمانش گشاد شده و

 سرفه های8 وحشتناک می کند.
خرده شیشه ها بیش از پیش بر زانوهایش فرو می روند و

 نورا به تندی ترکان را کنار می کشد.
 دستش را به گلویش می رساند و چنگ می زند.

به خس خس افتاده است. ملکه با سرو و صدایی که نورا و
سرفه های8 ترکان راه انداخته اند از آشپزخانه بیرون می آید و



با دیدن رنگ و روی پریده ی ترکان، محکم بر گونه اش
می کوبد به طرف کیف دخترکش می دود تا اسپریش را

 بیابد.

این سوزش زانوهایش اصال مهم نیست نه تا وقتی که
رضوانه را ببیند. رفیق مهربانش کجاست؟ حالش خوب

است؟ کاش، کاشکی خبر بهتری داشت!
ترکان بدون رضوانه، هیچ است! این را خیلی وقت پیش

فهمیده است.
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دست جلوی روی سرباز می گیرد تا دستبندش را باز کند.
وارد اتاق مالقات می شود. سرش پایین است و هنوز

نمی داند چه کسی به مالقاتش آمده است. دستی به موهایش
 می کشد و متوجه دلی که می لرزد نمی شود.

سرش را باال می کشاند و با دیدن دو چشم آشنا، ناباور بر
سر جای خود باقی می ماند.



این دو چشم اینجا چه می کند؟ حتما خیاالت برش داشته
 است. چشمانش را چندبار باز و بسته می کند.

نگاهش را خیره ی دختری می کند که سال ها پیش با فهمیدن
تمام ماجرای زندگی اش در خانه ی خانم جان و آقاجان،

 گذاشت و رفت. لیلی!
عقب گرد می کند تا باز هم به زندان برگردد که لیلی به تندی

از جا می پرد و به حرف می آید.

- داداش!

پاهایش میخکوب می شود. این جور داداش گفتن یعنی هیچ
چیزی وجود نخواهد داشت، البته اگر خود لیلی بگذارد. آن
سال ها هم با داداش تایماز پا به زندگی اش گذاشته بود. نفس

عمیقی می کشد و عرق از پیشانی اش ُشره می کند.
برمی گردد. خیره به دمپایی هایی که به پا دارد به حرف

می آید.

- برای چی برگشتی؟ تو االن باید کانادا باشی!

بعد هم نگاه سنگینش را به لیلی می دوزد. لیلی به تندی بر
روی اشک هایی که سقوط می کنند، دست می کشد. نگاه

 تایماز به لباس های سرتاسر سیاه لیلی میفتد.

 - جواب نداشت سوالم؟



لیلی با دمی عمیق به یکباره به گریه ی شدید میفتد و لب
می گشاید.

- من، من اومدم تا... تا خبر بدم خانم جون و آقاجون تو
بیمارستان بستری ان! حالشون زیاد خوب نیست. خیلی

باهات تماس گرفتم، خیلی با رسول تماس گرفتم ولی اونم
جوابم و نداد. مجبور شدم شبونه بیام تهران و با پیدا کردن

کارخونه ای که توش مشغولی به این برسم که افتادی
بازداشگاه! من باید برگردم کانادا، کمتر از یک ماه دیگه.

ازت می خوام زودتر کارات رو راست و ریس کنی و
برگردی بوشهر! داداش اگر نرم نمی تونم اقدام کنم و نامه ی

شهروندیم و بگیرم و بدبختیم از اول شروع می شه!

تایماز به ناگهان چشمانش گشاد می شود. این دیگر چه
بدبختی ای بود؟ حاال که او در قفس افتاده و کسی نیست تا

 به داد آقاجان و خانم جانش برسد؟
ناباور قدم هایش به سمت عقب می روند و به دیوار تکیه

می دهد. محکم دست بر چشمش می کشد و به ناگهان مشتی
بر دیوار می کوبد.

لیلی کیفش را برمی دارد و اشک هایش را می زداید. به
کنارش می آید حرف آخرش را هم می زند.

- قبل از اینکه دیر بشه، به دادشون برس داداش! فقط
همین!



بعد هم می رود. همین؟! آمده بود تیشه به ریشه ی خشکیده ی
تایماز بزند و برود؟ چرا گاهی انسان ها نامرد می شوند؟ به
چه می رسند که اینگونه عذابمان می دهند؟ مگر نمی دانند که

برای جمع کردن هر جراحت باید روزها مرهم بر آن
گذاشت، پس چرا انقدر راحت حرف هایشان را می زنند و

می روند؟
سرباز به طرفش می آید و می خواهد باز هم دستبند را به

 دستش بزند که رسول وارد می شود.

با دیدن هیبت برادرش که کنار دیوار بر روی زمین چمباته
زده است به طرفش می دود.
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- تایماز داداش؟ نبینم غمت و، خودم نوکرتم. نجاتشون
می دم. می رم هرچی هست براشون تهیه می کنم تا بتونن

برگردن به زندگی! بلند شو داداش... پاشو جان رسول پاشو
طاقت ندارم ببینم این طوری رو زمین زانو زدی!

تایماز نگاهش را باال می کشد و به ناگهان پیشانی اش به
گردن رسول می چسبد.

رسول برادرانه لب می گشاید.



- من هستم داداش! به خدای احد و واحد نمی ذارم چیزیشون
بشه! ما زندگیمون و مدیون خانم جون و آقاجونیم. خدا سر

شاهده...

تایماز نجوا می کند.

- برو رسول! مگه نگفتم نیا اینجا؟

رسول مبهوت می ماند. تایماز پناهی، برادرش، تاج سرش
چرا اینگونه می کند؟ چرا نمی گذارد کمکش کند؟

از جا بلند می شود و روبه رسول لب می زند.

- چراغ دلت روشن شد، حاال وقتشه روشن نگهش داری!
برو پیش خانومی که به غالمی قبولت کرده! سهراب قراره

 درست کنه، به زودی میام بیرون!

رسول از جا بلند می شود و به طرفش می آید. تایماز
 نصیحتش را پدرانه به پای برادرش می ریزد.

- یه خانوم وقتی اعتماد می کنه که مرد باشی براش! سایه
باالی سرش باشی وقتی سایه ی باالسر نداره! یه خانوم

وقتی باورت می کنه که ببینه محکمی، کم نمیاری! غیرت
 الکی و تعصب بی جا نداری! مرد باش براش و تکیه گاه!



به همراه سرباز از در اتاق مالقات بیرون می زند و به
بازداشتگاه منتقل می شود. کنار دیوار می نشیند. وجع خندی

 می زند و به دو چشم بلوطی می اندیشد.
حتی نمی داند در چه وضعیتی دست و پا می زند. نکند با

 نصیر درگیر شده باشد؟
بوی گند جوراب ها و موکت نشسته ای که در اتاق انداخته

شده است بر روی اعصاب و روانش خط می اندازد اما
 سکوت را ترجیح می دهد.

فعال که رهایی از این قفس برایش ممکن نیست، با داد و
بی داد هم کاری جلو نمی رود. سکوت و سازش بهترین

 روش و استراتژی است.

صدای یک زندانی معتاد با سوز بلند می شود. شب پیش از
خواهری که مورد تعرض قرار گرفته بود برای تایماز

حرف می زد. چقدر دنیا پر است از کثیفی! لعنت بر دنیایی
که بهشت و جهنمش را در یک آن نشانت می دهد.
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دستش را بر روی زنگ در قرار می دهد. بی جواب می ماند
که تندتند می کوبد. در باز می شود و می خواهد وارد شود که

 به ناگهان ماشینی جلوی در می ایستد.
برمی گردد و با دیدن رسولی که چشمانش خون افتاده و

موهایش نامرتب است، سرجایش میخکوب می ماند.

- رسول خان؟

رسول دزدگیر ماشین را می زند و با دیدن دختری که
رضوانه گفته بود می خواهد ببیندش، کمی آرام می شود.

- سالم ترکان خانم!

سری تکان می دهد و می خواهد چیزی بگوید که رسول لب
می گشاید.

- ممنونم که اومدی! رضوانه منتظرته!

به خودش می آید و قدم برمی دارد. صدایش را پس کله اش
 می اندازد.

 - عزیزجون؟ رضوانه؟ کجایین؟



نگرانی در تمام سلول های تنش قدم رو می رود. بأالخره به
در ورودی خانه می رسد و با دیدن رضوانه ای که پاهایش

در گچ است و سرش هم باند پیچی شده است ناباور به
 چهارچوب در چنگ می زند تا نیفتد.

- رضوان؟

خاک در چشم هر دو فرو می رود وقتی که یکدیگر را
این طور می بینند. چگونه توانسته اند یک ماه و یک هفته

یکدیگر را نبینند؟

به تندی خودش را به رضوانه می رساند و به آغوشش
می کشد. سرش را نوازش می کند.

- ترکان بمیره نبینه تو این حال و اوضاعی! چی کار کردی
با خودت رضوان؟

رسول وارد خانه می شود. عزیزجان به استقبالش می رود
اما رضوانه حتی نگاهش نمی کند. از رسول ناراحت است.

هیچ چیزی به او از گذشته اش نگفته است و حاال با آمدن
آدم هایی از گذشته اش ، علی الخصوص دختری با شکل و

شمایل زیبا به نام لیلی خیلی ناراحت است.



- چرا این طوری شدی؟ خوبی رضوان؟ چه طوری
تصادف کردی؟ داشتم سکته می کردم. تا برسم تهران

صدبار جون دادم و جون گرفتم!

رضوانه نگاه خیره ی رسول می کند و لب می گشاید.

- همین که اومدی، کافیه! بعدًا صحبت می کنیم!

رسول دمی عمیق می گیرد. آمده بود تا خبر بدهد به بوشهر
می رود اما حاال که رضوانه شمشیر را از رو بسته است،
نمی تواند چیزی بگوید. عزیزجان هم میان رسول و نوه اش

 نمی تواند بماند.
تنها گزینه ترکان است. باید از او کمک بگیرد.

رضوانه خوابش می آید. صورتش کبود است و حال و
احوالش وخیم. او که دراز می کشد و پشت می کند تا بخوابد،

رسول به ترکان نگاه می کند و با چشمانش درخواست
می کند تا با یکدیگر حرف بزنند.
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از جا بلند می شود و به طرف رسول می رود. باید با او
اتمام حجت کند. غم نگاه شیطنت بار رضوانه،

نابخشودنی ست. کنارش می نشیند و خیره به دستبند حاجی
پناهی لب می گشاید.

- رفیق من امانت دست توعه آقا رسول! چهارده سال
نذاشتیم خار به پای یکیمون بره! یه کاره اومدی شدی

عزیزدل رضوانه و حاال با کارهایی که نباید اذیتش
 می کنی؟ به خیالت امانت دار خوبی هستی؟

همه ی این حرف ها را با صدای آرام گفته بود اما از میان
دندان های قفل شده اش.

رسول سرش را خم می کند. این دختر هر کسی هست برای
رضوانه اش زیادی عزیز است و قابل احترام. او هم حق

ندارد احترامش را زیر سوال ببرد و حرفی نا مربوط و یا
 حرکتی اضافه بزند.

- رضوانه، امانت نیست، خود وجود منه!

ترکان حبه قندی را بر سینه ی پسر مقابلش می کوبد و با
اخمانی در هم و چشمانی جدی لب می گشاید.

اهلل! برادر مذهبی، - وجودت بخوره تو اون ... الاله اال�
سوپر هیرو، دارم می گمت چرا غم به چشمای رضوانه
برگشته، اون وجودت االن داره تو آتیش می سوزه، چه



آتیشی هنوز نمی دونم ولی تا شب می فهمم! ولی خدا سر
شاهده اگه غم دلش به غم دلت روال باشه کاری باهاتون

ندارم، اما اگه غم دلش به دلت روا نباشه، اون وقت من و
شما و اون آق داداش بی معرفتت با هم کار داریم!

رسول مبهوت از این همه اقتدار دختر مقابلش لب هایش را
می بندد و سرش را به زیر می اندازد. تایماز گفته بود هرگاه

چشمانت خواستند یکه تازی کنند نگاه کن ببین بند
کفش هایت را بسته ای یا نه! حاال رسول نگاهش را به

جورابش دوخته تا بداند سوراخی دارد یا نه. دلش مانند سیر
 و سرکه می جوشد.

دمی می گیرد دست بر سینه ی مردانه اش قرار می دهد.

- من نوکر شمام هستم اما، داداش من بی معرفت نیست
 ترکان خانم!

دلش جوش می رود از اینکه تایماز پناهی همه جا برای خود
یک حامی دارد. کاش می توانست قبل از برگشتنش به تبریز
او را ببیند و حداقل بپرسد چرا جواب تماس ها و پیام هایم را

 ندادی؟ اما می داند که غرورش اجازه نمی دهد.
رسول به آرامی استکان چای را به طرفش می گیرد و لب

می گشاید.

- من پنج تا تاج سر دارم! از اون پنج تا یکی تو قفس اسیره،
یکی رو همین تخت خوابیده، سه تاشونم تو بوشهرن، از



اونا دو تا از تاجای سرم افتادن رو تخت بیمارستان! اون
تاج سر آخرمم زیر خروار ها خاک خوابیده! حاال شما بگو،

منه درمونده چه کنم؟
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خیره نگاهش می کند. درد نگاه رسول را خوب می شناسد.
روزهایی که نورا به سره کار رفت و قیمت گزاف

جلسه های مشاوره اش را خودش داد، ترکان این غم را
داشت. وقتی حاج ترخان و تیام را به زندان انداختند، این

غم در نگاهش بود. حاال خوب رسول را درک می کند.

- درموندگیه تو چشمات، برای منه درمونده آشناست! با
رضوانه حرف بزن. از پنهان کاری و قایم کاری متنفره،
اگه می خوای دلش رو به دست بیاری، فقط یه راه داری
اونم اینه در مقابلش صداقت داشته باشی! رضوانه بنده ی

خرید طال و جواهر و شام خوردن تو یکی از رستورانای
تاپ نیست. اون فقط یه زندگی آروم با هیجانات قشنگ

می خواد. انقدری دردسر کشیده، اونقدری درموندگی کشیده
که به جای قهر و آشتی، فقط تشنه ی اینه تا بشنوه و شنیده

 بشه. همین!



رسول چشم می بندد. گذشته ی او و تایماز چیزی برای گفتن
ندارد. کاش رضوانه درکش کند. حرف زدن از اتفاقات

شوم گذشته، برایش خوشایند نیست. تنها باعث حال
 خرابی اش می شود. سری تکان می دهد.

ترکان تردید دارد اما دستبندش را نگاهی می کند. دستش را
جلوی روی رسول می گیرد و لب می گشاید.

- بازش کن!

نگاه رسول مبهوت می ماند. باز کند؟ برای چه؟

- چه کار کنم؟

ترکان بی آنکه نگاهش را به چشمان رسول بدوزد لب
می گشاید.

- این امانت برادرته، بازش کن، ببر بهش بده. بگو دریادل
 گفت، خیلی بد کردی حاجی! انتظار ازت نداشتم!

نگاه جا خورده ی رسول برایش عجیب نیست. خوب می داند
که این نگاه یعنی چه! اما او هم نمی تواند ساده باشد و

بگذارد هرکس از راه می رسد قلبش را به بازی عالقه ی
مخوف دعوت کند.

رسول بی حرف استکان چای را باال می آورد و حبه قندی
 را بر روی نعلبکی قرار می دهد.



- این امانت برادرم دست شماس، به خودش برگردون...
البته اگه آزاد بشه از این مخمصه ای که توش افتاده!

بعد هم به سمتش دراز می کند. نعلبکی حاوی استکان را
 می گیرد و به حرف می آید.

- چه مخمصه ای؟ حاجی مگه کجاست؟

رسول دستی به پشت گردنش می کشد. تایماز گفته بود کسی
نباید با خبر بشود، پس نمی تواند چیزی به زبان بیاورد.

بی حرف نگاهش را به استکان چای می دوزد.

- بعدًا می فهمی!

نگران می شود اما کنجکاوی نمی کند. از رضوانه می پرسد
و می فهمد حاجی پناهی اش کجاست. حاجی پناهی اش؟!

یکه خورده نگاهش را به دستبند می دوزد. حاجی پناهی اش
خیلی وقت است جواب تماس ها و پیام هایش را نداده است.

می خواهد چیزی بگوید که عزیزجان کنارشان می نشیند.
امروز آخرین شب پنج شنبه ی ماه است و رسول فردا به

مقصد قبر مادرش، این خانه را ترک خواهد کرد.



فردایی که در تمام این سال ها تایماز کنارش بود و حال
بدش را جال می داد، اما حاال نیست. فردا چه کسی به دادش

 خواهد رسید؟
رضوانه هم حتی نمی داند، قرار رسول این است،

پنج شنبه های آخر هر ماه به مالقات تاج سری می رود که
 زیر خروارها خاک خوابیده است.

نگاه غم دارش را به تن نحیف رضوانه می دوزد. ریحانه را
هم باید به دیدار خواهرش بیاورد. تایماز را نجات دهد.

کارخانه ی رطب را سر و سامان دهد. خانم جان و آقاجانش
را دریابد. چقدر کار دارد.

٭٭٭٭٭٭8
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چادر به سر بر روی صندلی ای نشسته است که بارها تنش
با آن تماس پیدا کرده است. اما این بار فرق دارد. این بار به

مالقات فردی آمده است که در جهان پناه تر از او نیافته
 است.

شب پیش وقتی با رضوانه حرف زد تا بفهمد چه خبر شده
و برای چه تصادف کرده، فهمیده بود که چه بالیی سره

 حاجی پناهی اش آمده است.



ناباور و یکه خورده نگاهش را به گردن رضوانه دوخته 
شده بود اما قلبش چنان فشرده شد که باز هم تنگی نفس به

 جان ریه هایش افتاد.
حالش بهم ریخت وقتی فهمید حاجی پناهی هفت روز است
که در بازداشتگاه به سر می برد و او بی خبر بوده و حتی

 حاجی پناهی را مقصر دانسته بود.
رسول خواسته بود که چیزی نگوید و حتی به مالقات

 تایماز نرود اما مگر می شود؟
تایماز پناهی برای او همه جا بوده است. حاال نوبت آن

 است که ترکان جبران کند.
از اینکه هفت روز تمام فقط تایماز را مجرم و محکوم

کرده بود به جرم جواب ندادن  تماس ها و پیامک هایش، از
خود، بدش می آید.

سرش باز هم به دوران میفتد. شنیدن اتفاقات این چند وقته
 از زبان رضوانه بیشتر برایش دردناک است.

زمان گذشتن از خیابان، هنگام بحث کوتاهی با رسول،
تصادف کرده و پاهایش از زانو شکسته و سرش هم ضرب
دیده است، اصال قابل هضم نبود. شنیدن خبر برگشت لیلی،
دختری که از گذشته ی رفیق حاجی پناهی، به میدان جنگ

نابرابر عالقه و عشق رضوانه و رسول آمده، اصال برایش
خوشایند نبود.

سر بلند می کند. صدای بم رسول که شب پیش برایش
 تعریف کرده بود، در سرش تق تق می کند.



- داداشم راضی نمی شه تا منم برم کالنتری، می گه
نمی خواد بیای چون نمی خواد من و بین اون همه آدم نئشه و

خمار و گریه و زاری ببینه! ته  وتوی قضیه رو در آوردم.
وکیلی یکی از افراد کارخونه ی سیمان سازی که با تایماز

مشکل داشته، هرچی پوله بر می داره و فرار می کنه.
حاجی نیا شریک تایمازم افتاده رو تخت بیمارستان و

اوضاع وخیمی داره و چون شریکن، تایماز افتاده زندان با
هزار هوار پولی که بدهکاره مشتری و کوفت و زهرماره!

سهراب تو تمام این مدت حواسش به وکیلی بوده اما قسم
می خوره چیزی نفهمیده از کارای وکیلی! االن فقط باید

وکیلی رو پیدا کنم. بقیه ش حله!

بقیه اش حل است. پوزخندی می زند و سرش را بر روی
ساعد دستان ظریفش قرار می دهد. دم عمیقی می گیرد و در

دل نجوا می کند.

- چرا این دردا تموم نمی شن؟ مگه ما چه کار کردیم جز
اینکه یه زندگی راحت خواستیم!
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در باز می شود. به آرامی سرش را بلند می کند. هیبت مرد
مقابلش را از نظر می گذراند و به آرامی از جا بلند می شود.

نگاه تایماز باال کشیده می شود و با دیدن چشمان بلوطی
رنگ دختری که در تمام این یک ماه و یک هفته به عالوه

 آن چهار ماه و اندی اندیشیده بود، را می بیند.

عرق بر پیشانی اش می نشیند. ترکان لبخند می زند. از همان
لبخند های جان داری که بی بدیل اند و بسیار دلربا. تایماز قدم

برمی دارد و با تی شرت سیاهی که به تن دارد نزدیکش
 می شود.

پچ می زند.

- بلوطم؟!

نگاه ترکان از سینه ی ستبرش باال کشیده می شود و با لبخند
عریض و طویلی پلک می زند.

- سالم حاجی!

تایماز در دلش حس خنکایی پیچیده است. آمدن دختر چشم
بلوطی به مالقاتش، از بزرگترین اتفاقات خوشایند روزهای

 بی قراری اش است.
لبخند محوی می زند و دستش را به چادر دختری می رساند

 که حاضر است بر سرش قسم بخورد.



خاک در چشمان ترکان فرو می رود وقتی که هیبت تایماز
خم می شود و دقیقًا کنار گردنش، بر روی چادرش بوسه

 می زند.
دم عمیق می گیرد. این مرد خوب بلد است دل ببرد و دلبری

کند. مردانگی کند و تکیه گاه باشد.
چقدر خوب است که هست، نه؟!

دم عمیقی می گیرد. حاجی پناهی برای در قفس ماندن
 زیادی حیف است.

به آرامی لب می گشاید و شیطنت می کند.

- خواستم بالکت کنم. هم خطتت رو و هم تمام پیام رسانایی
که می تونستی باهام ارتباط برقرار کنی. دلم سوخت گفتم یه
وقت افسرده می شی، نکردم، ولی حاجی یه خبر بده داری

میای هواخوری! نمی گی دلم هزار راه می ره؟

تایماز خیره ی چشمانی است که آرزو کرده بود باز هم
ببیندش. لبخند محوی می زند. پشت میز بر روی صندلی ها

می نشینند. لب می گشاید.

 - مگه توی سرتق دل داری؟

ترکان می خندد. دستش بر روی میز قرار می گیرد. دقیقا
میان میز و در جایی که با دستان تایماز سی سانت فاصله

دارد. لبخندی به رویش می زند.



- حاجی؟ جوابم سوال نداشت؟

تایماز خنده اش می گیرد. دختر قوی روزهای زندگی اش
 حاال کلمات را جابه جا و تابه تا بر زبان می راند.

 - سوالت جواب داشت اما جوابت سوال نداشت!

به ناگهان متوجه می شود چه گفته است. بلند می خندد. تایماز
با همان لبخندی که هیچ جوره از لب هایش پاک نمی شود به

حرف می آید.

 - کاش نمی اومدی!

نگاهش را باال می کشاند. محکم و بی تعلل لب هایش از
یکدیگر فاصله می گیرند.

- اومدن و نیومدن من بسته به بودن خودت بود حاجی! به
نظرت این ِاند مرام و معرفته تا تنهات بذارم؟ ابدًا!!!

تایماز خیره به مژه های بلند دختر می خواهد چیزی بگوید
که مجال نمی دهد.

- هیچ وقت تا به حال حسش کردی؟



 متوجه سوالش نمی شود. اخم در هم می کند و لب می گشاید.

- من قلبی ندارم تا چیزی رو حس کنه!

چه می گوید برای خودش؟ مگر می شود؟ تایماز پناهی قلبی
ندارد؟ دروغ است. او اسطوره ی خوش قلب ترین ها در این

دنیاست. محکم به حرف می آید.

- ولی چشم هات یه چیز دیگه می گه حاجی... مامانم می گه
آدم باید از تو چشمای طرف مقابل حرف دلش و بخونه!!!

ابرویی باال می اندازد. دستش دقیقا مماس با دست دختری
 می ایستد که تازگی ها احساسش را به قلیان انداخته است.

- چی می خوونی از چشمام بلوط؟! شاید چشمامم دروغ
می گن؟

خیره به چشمان پر آرامش مرد مقابلش دستش را نزدیک تر
می کند و حاال فاصله ی دستانشان به نیم سانت رسیده و هر

دو گرمای ساطع شده از دستان یکدیگر را حس می کنند. به
آرامی پچ می زند.



- اول اینکه بازم اون میم لعنتی مالکیت رو از ته بلوط
 برداشتی! دوم این که، می دونی چیه حاجی؟

تایماز به آرامی دستش را بر روی دست ترکان قرار
می دهد. بی حرکت سرجای8 خود باقی می ماند. دستش را
بیرون نمی کشد. زیر چتر حمایت این مرد بودن برایش

بزرگترین امنیت است، حتی در حد لمس کوتاه دستانشان!
سری برای دختر مقابلش تکان می دهد تا حرفش را بزند.

 - می دونستی... چشمات قسم راست منه؟!

لبریز شدن از حس قوی بودن و مردانگی را می توان حال
تایماز توصیف کرد. چقدر شنیدن این چنین حرفی از زبان

دختر چشم بلوطی که نسبت به مردها و حتی افراد دیگر
بی اعتماد است، بزرگترین برگ برنده و لذت بخش است.

می خواهد چیزی بگوید که ترکان تیر آخرش را هم می زند.

- هیچ وقتم... قسم راست من دروغ نداشته!
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نفس هایش سنگین شده یا از هیجان است؟ چرا دلش
می خواهد فرار کند؟ مگر خودش چیزی نگفته است که

 واقعیت است؟ پس چرا دست و دلش می لرزد؟

خیره به چشمان تایماز می ماند. بگوید یا نگوید؟! بگوید که
کاش نمی آمدی؟ بگوید که حاجی پناهی از وقتی آمده ای تمام

معادالتم را بهم ریخته ای یا زود است؟ بگوید جانش از
نبودن تایماز پناهی می لرزد یا زود است؟ نه، خیلی زود
است! تایماز پناهی هنوز هم برایش در حاله ای از ابهام

 است. هنوز باید دست نگه دارد.

با صدا زدن سرباز به آرامی دستانشان از یکدیگر فاصله
می گیرد. هر دو برای جدا کردن دستشان تعلل دارند. دروغ
نیست اگر بگویند در آن لحظه بزرگترین منبع آرامش لمس

انگشتان یکدیگر است.

بی رغبت از جا بلند می شوند. تایماز از پشت میز بیرون
می آید و روبه روی ترکان می ایستد. شال روی سر دختر را
درست می کند و موهایش را به داخل می فرستد، سپس چادر
را از روی شانه هایش بر روی سرش می کشاند و به آرامی

لب می زند.

- من متروکم بلوطم! از متروکه ها بترس! چون یه متروکه
هیچ چیزی برای از دست دادن نداره!



از شنیدن چنین چیزی آن هم از زبان حاجی پناهی
نمی ترسد. خوب می داند، در اثر شرایطی که دارد این

حرف ها را می زند.

ٔه- هم متروکه ها یه نقطه ضعف دارن! می دونی اون نقطه
ضعف چیه حاجی؟

تایماز سرش را به کنار گوش دختری می رساند که قلبش را
به تپش انداخته است.

- هیچ نقطه ضعفی وجود نداره بلوطم...

ترکان مصمم و بدون هیچ کوتاه آمدنی لب هایش را دوسانت
مانده به گوش های تایماز می رساند و لب  می جنباند.

ٔه-اشتباهت همین جاست! هم متروکه ها شبیه هم نیستن...
توأم از اون استثناءهایی! نقطه ضعف تو...

حاجی پناهی بی تعلل لب می زند.

- نقطه ضعف من؟!

ترکان با شیطنت و لحنی که تحکم دارد لب می زند.

 - چشمای منه!!! حاجی!



بعد هم عقبگرد می کند. با دیدن صورت صامت و بی حرکت
 تایماز لبخند پیروزی می زند و کیفش را به دست می گیرد.

قدم بر می دارد تا از در خارج بشود که تایماز لب
می گشاید.

- ترکان؟

پاهایش سست8 می شود و قلبش! آخ از قلبش که خون را
 دیوانه وار پمپاژ می کند.

بازمی گردد و خیره می ماند به دو چشم پر آرامش!

- بله؟

 - تا وقت آزادیم از این قفس، می مونی؟

سر می چرخاند. خودش هم نمی داند، ترجیح می دهد سکوت
کند. تایماز به کنارش می آید. کمی مایل می شود به سمت

حاجی پناهی و دلبرانه لب می زند.

- تایماز؟!

حاجی پناهی خیره به مژه های بلند دختر، لب می گشاید و
 جان هر دو می لرزد.



 - جاِن تایماز؟

سرش را باال می آورد و پچ می زند.

- بهت گفتم عزیزم، یادته؟

 سری به تأیید تکان می دهد.

- یادمه!

لبه های چادر را به دست می گیرد و خیره به چشمان تایماز
لب می زند.

 - عزیز منی!

بعد هم قدم برمی دارد و لبخند مردانه ی پر نشاط تایماز را
 نمی بیند. خودش هم لبخند دارد.

چقدر خوب است گفتن احساساتت بدون اینکه بدانی کسی
ترکت می کند. چه محشر است گفتن حرف هایی که می دانی

ته آن هیچ کس ترکت نمی کند. چه لذت بخش است گفتن
کلماتی که برای جانت حس دل انگیزی دارد و می دانی پلی

میان تو و طرف مقابلت نخواهد شکست تا راهتان نصفه
ه ی نفس گیر زندگی!  بماند و تکه پاره هایتان ته در�



چقدر خوب است که باشی و بدانی هستند. چقدر خوب است
بودن کسانی که می دانی، نبودنشان هم عین بودن است.

بودن هایی از جنس ابدیت!

٭٭٭٭٭٭8
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در آبی رنگ و آهنی را فشار می دهد تا باز شود. سهراب
پشت سرش وارد می شود و هر دو به دنبال سر نخی به

کارخانه آمده اند. سه روز از مالقاتش با حاجی پناهی
 می گذرد و ترکان هنوز هم از گفته هایش آبایی ندارد.

مرارت و دلتنگی هایش را کنار گذاشته و در پی این است تا
 حداقل حاجی پناهی را نجات دهد.

قبل آمدن به این کارخانه با پدر و برادرش مالقات داشت و
از او کسب تکلیف کرد. حاج ترخان استقبال کرده بود و

خیال ترکان را راحت کرده بود که هیچ گونه ناراحتی ای به
وجود نخواهد آمد و او خوب می داند که یگانه دخترش

چقدر برای آزادیشان جنگیده است.



تشکر کرده بود و احساسش می گوید حاال بزرگتر شده
 است.

قولی که به پدرش داده بود را عملی کرده و با او در میان
گذاشت که چه کاری خواهد کرد. از ملکه و نور تیامش هم
خبر خوبی داد. از وجود کثیف نصیر اما هیچ چیز نگفت!

با صدای همهمه ی کارگران به خود می آید. سهراب کنارش
 می ایستد.

- خانم خیلی عصبی هستن، اگر حرفی زدن...

نگاه جدی اش را باال می کشد و محکم لب می زند.

- نگران نباش سهراب، قانع می شن!

قدم برمی دارد و سهراب به دنبالش. میثم با دیدن ترکان جلو
می آید و سالمی می دهد. سری تکان می دهد و دقیقا جایی که

تایماز برای اتمام حجت با کارگران می ایستاد، می ایستد.

نگاهش را بر روی تک تک افراد می چرخاند و بعد از نفس
عمیقی لب می شاید.

- سالم. دریادل هست...



هنوز حرفش تمام نشده است که یکی از کارگران نسبتًا پیر
زبان به توهین می گشاید.

- تو چی می گی ضعیفه؟ توأم اومدی اینجا رو گند بزنی
بری؟ وهلل که من دیگه خسته شدم!

ترکان خونسرد نفسی می دهد و می گیرد. سکوت بهتر است
از زدن حرفی که احتمااًل دل پیر مرد را می شکاند. نگاه از

او می کشد و بی تعلل لب می زند.

 - چند روزه این اتفاق افتاده؟

همگی سکوت می کنند و ترکان پر صالبت ادامه می دهد.

- ده روز! ده روزه این اتفاق برای آقای پناهی و حاجی نیا
افتاده! یکی ندونه فکر می کنه شیش ماهه کارخونه خوابیده

و خط تولید رو بستن اونوقت شما بی پول موندین! حساب و
کتابا رو در آوردم. حقوق این ماهتون تسویه شده، تا ماه

دیگه هم هنوز بیست و سه روز وقت هست. دلیل این
اعتراضا رو لطفا برای من توجیه کنید!



میثم از این همه محکم بودن این دختر در مقابل هجده مرد
و دو زن که در داخلی ترین قسمت کارخانه کار می کنند،

 تحسین وار نگاهش می کند.
ترکان بی توجه به نگاه های یکه خورده ی کارگران لب

می گشاید و چشمان بلوطی رنگش از هر زمانی جدی تر
است.

282#پست_8
 #سالح_ترکان8

#فاطمه_سلیمانی

- امروز با شما و تمام مشتری ها و سهامدارا می خوام حرف
بزنم. تک به تک! همین طوری یکی بزنه، ببره، بخوره
نمی شه! وکیلی پیدا می شه بأالخره، پس کاری نکنید رو

سیاهی به ذغال صورتتون بمونه! آقای حاجی نیا سه روز
دیگه مرخص می شن و امکان داره ایشونم باز داشت بشن،

می مونه حاجی پن...

به ناگهان سکوت می کند. لفظ » حاجی پناهی « فقط
مختص خودش و تایماز است. حرفش را باز می گرداند.

- آقای پناهی، که ایشونم به زودی از بازداشت در میان!
حاالم، از همه می خوام آرامش داشته باشین و منتظر خبر

باشین! همین!



سهراب و میثم خوشحال از اینکه کارگرها ساکت شده اند
پشت سر ترکان راه میفتند و به اتاق حاجی نیا می روند.
کیفش را بر روی صندلی پرت می کند. فشار زیادی بر

 روی دوشش است و زیادی سنگینی می کند.
 نفس عمیقی می گیرد و دستی بر روی چشمانش می کشد.

پشت میز می نشیند و با احترام از سهراب و میثم می خواهد
 تا در مقابلش در دو طرف میز بنشینند.

دستانش را در هم قفل می کند و لب می گشاید.

- ممنونم که من رو همراهی می کنید. راستش من چون
خودمم سر رشته و این مدل حساب و کتابا و البته سر و کله

زدن با دیگران رو بلدم، سعی کردم به آقای پناهی کمک
کنم. اگر امکان داره پرونده هایی که وکیلی دست کاری

 کرده و پوال رو برداشته برده رو برام بیارین.

سهراب سری تکان می دهد و به تندی پرونده را می آورد.
میثم شروع به توضیح دادن می کند. در کنارش سهراب از

دلیل دشمنی وکیلی با تایماز می گوید.

- خیلی ساال پیش وقتی وکیلی می خواست با حاجی نیا
قرارداد ببنده، یهو حاجی نیا آقا رو آوردن و به عنوان
شریکشون معرفی کردن. نفهمیدیم چه طوری، رو این



حسابم وکیلی شد دشمن این دنیا و اون دنیای آقا. خیلی
برای کاراش انگل شد اما هیچ وقت نتونست موفق بشه. این

آخرا خدای باال سرم شاهده منم حواسم بود، اما نمی دونم
چه طور شد که این طور شد!

سری تکان می دهد. خودکار را متفکر بر روی چانه اش
می کشد. تقه ای به در می خورد و بعد یکی از مشتری های

قدر، عصبانی وارد می شود.
با آرامش از جا بلند می شود و می خواهد سالمی بدهد که

مرد لیوانی که بر روی میز قرار دارد را برمی دارد و بر
روی زمین می کوبد، لیوان به هزار تکه تبدیل می شود.

سپس دستانش را می کوبد و فریاد می کشد.

- نیومدم سالم بخوام، احوال پرسی هم نمی خوام. مصالح
ساختمونی ای که سه ماه پیش تسویه حساب کردم و می خوام.

شیش روزه کاره ساختمون من خوابیده، مردم اومدن
 اعتراض...

این بار بشقاب را برمی دارد و بر روی زمین می کوبد.
سهراب می خواهد جلو برود که ترکان خونسرد دست به
سینه می شود و تکیه به پنجره ی سراسری ای8 که پشتش

قراردارد، با تحکم صدایش می زند و او را متوقف می کند.



- آقا سهراب!

افخمی، با دیدن خونسردی ترکان و دو مردی که مقابلش
 ایستاده اند بیشتر آتش می گیرد.

می خواهد باز هم چیزی را بشکاند که ترکان به تندی لب
می جنباند.

- به جان این دوتا نباشه، به جان خودم، دستت به اون ور
وسایل بخوره و بشکونی منم می زنم هرچی هست

 می شکونم. اون وقت ببین من بلدم بزنم بترکونم یا تو!

چشمان افخمی گشاد می شود و عرق بر صورتش نشسته
است. نفسش باال و پایین می شود و ترکان با ابرو به

صندلی ها اشاره می زند.

- بفرمایین، با آرامشم می شه حرف زد.
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آرامش؟ پوزخندی می زند و بر روی دورترین صندلی
می  نشیند. ترکان هم جلوس می کند و از میثم می خواهد

 برگه ی تسویه حساب افخمی را به دستش بدهد.
با صدای مرد مقابلش، سر بلند می کند.

- خاک تو سر کسی که یه زن بشونه پشت میز کثافت
 کاریاش!

عصبی می شود. خودکار را در دستش می فشارد و میثم
می خواهد چیزی بگوید که پیش دستی می کند.

- از کجا می دونی؟ مفتشی؟!

افخمی بهت زده می شود. فکر می کرد می تواند با این جمله
دختر را طوری عصبانی کند که بعدًا بتواند بر علیه ش از

آن بول بگیرد، اما حاال گوشی دستش آمده است که این
دختر زیاد هم بی تجربه نیست. می خواهد چیزی بگوید که

ترکان برگه را به سمت میثم می گیرد.

- آقا میثم. بار این آقا رو طی قراداد براشون ارسال کنید.
 هر هفته سه سیلو!

افخمی یکه می خورد. چه گفت؟! یعنی تمام داد و بی دادش
اشتباه بود؟ می خواهد چیزی بگوید که ترکان لب می زند.



 - آقای به اصطالح مرد، کاری ندارم باهاتون، عزت زیاد!

بعد هم دست به سینه به صندلی تکیه می زند. سهراب از
کیش و مات شدن افخمی خنده اش می گیرد و میثم با یک »
چشم خانم « اتاق را ترک می کند. وقتی آقایشان بر احترام

گذاشتن و سر به زیر بودنشان در مقابل این دختر تأکید
 کرده است، حق ندارند چیزی بگویند و یا سر پیچی کنند.

افخمی به اشاره ی دوباره ی ترکان و با زور دست سهراب
 بیرون می رود.

دست بر پیشانی اش قرار می دهد و باز هم شروع به
بررسی می کند.

آنقدر که نصفه شب بر روی کاغذها خوابش می برد و حتی 
تماس های رضوانه و ملکه را هم جواب نمی دهد.

٭٭٭٭٭٭8
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چادر را در مشتش می فشارد. شش روز تمام است که با 
هر نوع آدمی سر و کله می زند تا بلکم بتواند چیزی بیابد.
لبخندش را بر لب هایش با تمام خستگی ای که دارد، چفت

 می کند و پشت شیشه می نشیند.
تایماز هم می آید. با دیدن دختر چشم بلوطی شرمنده می شود

اما خوب می داند اگر درایت او و پیگیری های رسول و
سهراب و میثم نباشد، حاال حاالها به همراه حاجی نیا در

 این قفس خواهد ماند.

گوشی را برمی دارند. ترکان با لبخند دلبرش لب می گشاید.

- سالم حاجی پناهی!

تایماز لبخند محوی می زند و به حرف می آید.

- سالم، خانوم!

لذتی در جانش غوغا می کند. لبخند دل انگیزی می زند.
تایماز به آرامی لب می زند.

- شرمنده  شدم، از اینکه برای آزادیم تالش می کنی،
مدیونتم!



عمقی به لبخند دلبرش می دهد. خیره به صورت تایماز و
عرقی که جزود الینحل نشدنی ترین عضو صورتش است،

 به حرف می آید.

- بابام همیشه می گه گاهی تلخی ها درصد خلوصمون و
می بره باال با کیفیت تر و ارزشمندترمون می کنه، پس هیچ

 وقت نباید کم بیاریم. به جز اون...

لحظه ای سکوت می کند و بعد با لبخندی عمیق به حرف
می آید.

 - با تمام وجود واسه آرزوهات بجنگ
به نیرویی که خدا برای همین تو وجودت قرار داده باور

داشته باش، اون وقت آرزوهات پشت شیشه نمی مونن!

تایماز لبخند مردانه  و دلگرم کننده ای می زند. این دختر
اکسیر وجودش است قطعا! لب می گشاید.

- اینم حاجی گفته؟!

شانه ای باال می اندازد و تبسم دندان نمایی می کند. این یعنی،
نه! خودش گفته است و دلش می خواست آرزوی پر

آرامشش پشت این شیشه ی لعنتی نباشد. تایماز کف دستش
را بر روی شیشه قرار می دهد. لب می جنباند.



- می دونستی بعضی آدما جنسشون فرق داره؟ جنس
لبخنداشون، دلخنداشون، جنس چشمای خوشگلشون...

می دونستی که تو از همونایی؟!

نفس در سینه اش حبس می شود. تایماز پناهی خوب بلد است
حرف بزند و دلت را به عرش بکشاند. آخ از این همه

 مردانه اعترافاتش!

- من...

تایماز نمی گذارد حرفی بزند. چشم هایش پلکی می زنند و
خیره به مژه های ترکان لب می زند.

- جنس غماشون فرق داره، جنس جنگیدناشون، جنس
وجودشون! می دونستی تو از همونایی؟!

آخ نگو تایماز پناهی، نگو این حرف ها را. دل دختر چشم
 بلوطی را نلرزان!

خاک در چشمان ترکان فرو می رود. دستش را مماس با
دست تایماز از پشت پنجره قرار می دهد و لب می زند.

- تو هم از همون جنسایی! خوبه که...



می خواهد حرفی بزند که تایماز با آبی که در چشمانش
 نشسته است، لب می گشاید و به حرف می آید.

- من، به بودنت، به داشتنت، افتحار می کنم! ترکانم!

اشک ترکان سقوط می کند. این اولین کالم مالکیت اسمش
است که از تایماز می شنود. لب هایش تکان می خورند و

 هیجان زده، چشمانش برق می زنند.
تایماز اما دیگر اعتراف کرده است که احساسش همانند قبل

 نیست.

- نوکرتم!

بعد هم گوشی را بر سر جایش برمی گرداند و همچنان که
بلند می شود، از روی شیشه بر روی کف دست ترکان،

 عمیق بوسه می زند.
اشک از چشم هر دو ریح می شود. عقبگرد می کند و خیره

 به چشمان ترکان از سالن مالقاتیان خارج می شود.
کاش زودتر خالص بشود. خیلی باید بدود تا جبران

دوندگی های بی وقفه ی ترکان بشود.

انگار او، هدیه ی خداست، برای دل نا آرامش!

٭٭٭٭٭٭8
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کنار رضوانه می نشیند و کاسه ی سوپ را به دستش
می دهد. خیره به چشمان عسلی اش لب می گشاید.

- رسول تماس گرفته بود با گوشیت، حموم بودی من جواب
دادم. مثل اینکه حال خانم جون و آقاجون این دو تا برادر

خوب نیست. می گم رضوان نظرت چیه حاال که حالت
بهتره، بری کنار رسول باشی، ها؟

رضوانه قاشق را درون کاسه پرت می کند و با حرص لب
می گشاید.

- هیچم بهتر نیست. دلم نمی خواد برم کنارش باشم و اون
همچنان سکوت کنه و منم هالو فرض کن8..

به تندی دستش را بر روی لب های رضوانه قرار می دهد و
لب می گشاید.

- حواست به گفته هات باشه. حرفای مزخرفی که داری
می گی هیچ ریشه و بنی ندارن. باید حرف بزنی باهاش. با



بحث هیچی جلو نمی ره رضوانه، االن داری با قهر جلو
می ری؟! چی کار داری می کنی دقیقًا؟ این چه جور نشون

 دادن اعتراضه؟

نگاه رضوانه غمگین می شود. برای هیچ کس راحت نیست
از گذشته های دور گفتن و از گذشته های دور شنیدن. نفس

عمیقی می گیرد که عزیزجان هم با یک سبد پیاز جلو
می آید.

- رضوانه مادر، این پیازا رو از سره کوچه خریدم. خرابه
 انگاری، پس می گیره؟

ترکان با یادآوری احمدآقا دندان قروچه ای می کند. لب
می گشاید.

- نه عزیزجون، این احمدآقا جنس خوب نمی ده، جنس بدشم
قبول نمی کنه. راست کاره خودمه، بدین من!

عزیزجان بی حرف سبد پیاز را به دست ترکان می دهد و
کنار رضوانه می نشیند.

- مادر، حرفای ترکان رو شنیدم. رسول پسره آقاییه، باهاش
باید کنار بیای، یکم نیم من باش ننه. زندگی باال و پایین
داره. خوب نیست انقدر زود بهم ریختن و قهر و بحث.
رسول االن نیاز داره تو که همدش شدی، کنارش باشی.



درسته هنوز محرم نیستین اما من می بینم جونش برای تو
در می ره. خوب فکر کن عزیز به فدای چشمات!

ترکان به این حد از فهم و درک عزیزجان، غبطه
می خورد. کاش ملکه هم با او چنین بود. هیچ گاه نتوانستند با
یکدیگر ارتباط بگیرند. نصیر با او دشمنی داشت، آقاجانش

هم کم از نصیر نداشت. اما ملکه چه؟ مگر او مادرش
نیست، پس چرا این گونه می کند؟ به جای خوب بودن و

همراه بودن، فقط زبان تیز دارد و اخالق تند.
نفس عمیقی می گیرد و شالش را بر سر می اندازد.

می خواهد از در خانه بیرون برود که گوشی اش زنگ
می خورد. نام » امیدم « نقش بسته و خبر از تماس ملکه
می دهد. با او صحبت می کند و می گوید دنبال کار است و

از برگشتنش به تبریز زیاد مطمئن نیست. ملکه عاصی از
سرتقی دختر چشم بلوطی می خواهد مخالفت کند که ترکان
می گوید حاج ترخان خبر دارد و می داند که به تبریز باز

نخواهد گشت.
ملکه هنوز هم راضی نیست اما بأالخره کوتاه می آید. با

خداحافظی کوتاهی تماس را قطع می کند.

رضوانه در درگاه در نقش می گیرد.

- ترکان؟

برمی گردد و بند کفش های کالجش را می بندد.



- جانم؟!

نفسی می گیرد و سرش را خم می کند. رضوانه هم لب
می گشاید.

- سما زنگ زده بود!

آخ! آخ که باز هم جگرش سوخت و خاکستر شد. وای که
باز هم یاد آن ماجد دلش را به درد می آورد. حاجی

پناهی اش درون زندان است و کاش نبود تا ترکان با خیال
راحت تری به حساب آن ماجد می رسید.

- می گفت دختر ماجد...

ترکان از جا می پرد و به تندی دست بر روی لب های
رضوانه قرار می دهد. لب می گزد و به حرف می آید.

- ششش! عزیزجون می شنوه. دلم نمی خواد درگیر بشه. بعدا
با هم حرف می زنیم، باشه؟

رضوانه سری تکان می دهد. کیسه ی پیاز را برمی دارد و
از خانه بیرون می زند. با یادآوری پنج ماه دیگر که باید به
دانشگاه برود، آه از نهادش بلند می شود. حاال پول شهریه

را از کجا بیاورد؟



باید کار پیدا کند. چقدر این روزها همه چیز باز هم بهم
ریخته است. خدا خودش به خیر کند.
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بر روی نیمکت منتظر سما نشسته است. نگاهی به ساعتش
می اندازد. شب پیش با رضوانه یواشکی صحبت کرده بود
و در آخر متوجه شده بود که باید وقتی بگذارد تا بتواند با

 او مالقات داشته باشد.
یک ساعت پیش رضوانه را راهِی بوشهر کرده بود و حال

 و احوالش را به دست حقایق سپرده بود.
دست به سینه می شود و نگاهی به اطراف می اندازد.

چندی بعد دختری را می بیند که وارد پارک می شود. دست
بلند می کند و او را متوجه خودش می کند.

سما با دیدنش قدم هایش را تند می کند و به طرفش می آید.

- سالم.

سری تکان می دهد. دستی به هم می دهند و بر روی نیمکت
جلوس می کنند. سما گوشی اش را از کیف بیرون می کشد.



- خوبی ترکان جان؟ منتظر بودم حداقل یه خبر از من
بگیری ببینی از اون بلبشویی که راه انداختی زنده بیرون

اومدم یا نه!

پوزخندی می زند. نمی داند چرا، اما اصال از سما خوشش
نمی آید. لب می گشاید.

- دختر ماجد و رفیق تو بودنش، برات خوب بود. کافی بود
دو قدم از میزی که نشسته بودی فاصله می گرفتی، بعدش

کنار دختر ماجد...

صدای سما میان کالمش می نشیند.

- مهتاب!

ابرویی باال می اندازد. نام دختر ماجد مهتاب است، این را
خوب می داند اما رغبتی ندارد تا به زبان بیاورد. کیفش را

محکم تر بر روی پاهایش می فشارد. لب می گشاید.

- مهتاب! حیف که زندگیش مثل اسمش قشنگ نیست. هه!

سما اخم می کند. خوب می داند که ترکان برای چه چیزی پا
به میان گذاشته است. رمز گوشی اش را باز می کند.



- می شه بدونم دلیلت برای نزدیک شدنت به مهتاب چیه؟

ترکان هم اخم می کند. انگشتش را تهدیدوار نزدیک سما
می آورد و لب می زند.

- منو ببین سما، من نه نامردم، نه عوضی! من مثل بابای
بی صفت مهتابشون نیستم تا با روی خوش بیام جلوت و از

پشت خنجر بزنم. متوجهی؟

سما می خواهد چیزی بگوید که ترکان اشاره ای به گوشی اش
می زند.

- اون فیلم و عکسی که تو گوشیته، می خواد نشون بده که
از من آتو داری، درسته؟ خوش به حالت ولی بذار یه

چیزی رو بهت بگم سماجون، من آب از سرم گذشته. بابام
و داداشم ده ساله پشت میله هان، پناهمم افتاده پشت همون

میله ها! منم پتانسیل اینو دارم بیفتم پشت اون میله ها، حاال به
چه صورتش به پای خودمه! پیه همه چی رو هم به تنم

مالیدم. حاال تهدیدات و بذار تو کیسه بگو ببینم چه خبره!

چشمان سما گرد می شود. این دختر زرنگ تر از این
حرف هاست.8 اندیشیده بود با فیلم و عکسی که از شب

مهمانی دارد به راحتی می تواند جلوی او را در بعضی
موارد بگیرد اما آب پاکی بر روی دستانش ریخته شد.

خیره به چشمان بلوطی رنگ و جدی ترکان لب می گشاید.



- مهتاب، سه هفته ی دیگه قراره بره سفر به کانادا. احتمااًل
یکمی سفرش طول بکشه، اگه قراره کاری کنی، تو همین

دوسه هفته باید انجام بدی، فقط...

چشم هایش را باال می کشد و خیره به سما لب می گشاید.

- فقط؟!

- باید قول بدی، کاری نکنی مهتاب چیزیش بشه!

پوزخند ترکان خیلی تلخ است. تلخ تر از زهر! از جا بلند
می شود.
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- واقعا نگران اینی که چیزیش نشه؟! منو ببین... سر تا
پام و ببین...

دستانش را از هم باز می کند و چرخی می زند. بعد هم کنار
سما جا می گیرد و لب می زند.



- من چیزیم شده؟! مگه فقط فیزیک آدماس که ضربه
می خوره؟! نه جونم، نه! مهم روح آدماست، مهم وجودشونه

که می شکنه، مهم دلشونه... وقتی می شکنه دیگه نمی شه
سالمش کرد. دوا گلی و هزارتا کوفت و زهرمار هم بهش
بزنی و شربت های مختلف به خوردش بدی، هیچ وقت مثل
قبل نمی شه! چون زخم دل، جراحتش زیادیه... حتی کمش!

سما می فهمد که این دختر چه می خواهد. لب هایش را برهم
می فشارد و سپس لب می گشاید.

- دو هفته ی دیگه چهارشنبه شب، یه دورهمی با دوستاش
تو غرب تهران داره، می خواد خداحافظی کنه تا بعد

برگشتش. منم دعوتم. رضوانه گفته بود که دنبال مهتاب
هستی، قبول نمی کردم اولش اما راضی شدم. فقط یه چیزی

ترکان جون...

نگاه صامت و بی حرفش گویای این است که ادامه بدهد.
سما لب می گشاید.

- آبروی آدما خیلی ارزشمنده، لطفا، خواهش می کنم کاری
نکنی آبروی مهتاب بره... خواهش می کنم!



ترکان سری به زیر می اندازد. آبرویی که از آنها رفته
چگونه بازخواهدگشت؟! هیچ جوره! لبش را زبان می زند و

بعد به حرف می آید.

- من خودم طعم بی آبرویی رو چشیدم. برای هیچکس
 نمی خوامش... فقط باید کمکم کنی اون شب، بتونم ببینمش!

سما سری تکان می دهد و مشغول صحبت از شبی می شوند
که ترکان قراراست آنجا برود. هر دو نگران اند اما نگرانی

سما بیشتر است.
کله خرابی این دختر را خوب شناخته است. خدا کند که

اتفاق شومی نیفتد.

٭٭٭٭٭٭8
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وارد کارخانه می شود. سهراب با قدم های تند و شتاب زده
 به سمتش می آید.

- خانم، خانم بیاید که خبر خوش دارم براتون!



چشمانش ستاره باران می شود. می ایستد و منتظر می ماند تا
سهراب به حرف بیاید، اما با دیدن رسولی که از سوله

بیرون می آید متعجب می شود. تازه سه روز است که
رضوانه به بوشهر رفته است، چه زود بازگشته اند. رسول

و میثم هر دو روبه رویش می ایستند.

- سالم آبجی!

این را رسول می گوید. لبخندی می زند و سری تکان
می دهد. جعبه ی خرما را به دست مرضیه، آبدارچی شرکت

می دهد و به تندی لب می گشاید.

- سالم داداش! رسیدن به خیر!

رسول لبخندی محجوب به لب می آورد. هرچقدر از این
دختر تشکر کند کم است. بأالخره روی خندان رضوانه را

 دید و گفت که جریان لیلی چه بوده است.

 - سالمت باشی، خوبی شما؟

سری تکان می دهد. سرش را به سمت میثم می چرخاند و
لب می زند.

 - آقا مجید تونست چیزی پیدا کنه؟



 رسول پیش دستی می کند و به حرف می آید.

- ردش و زدیم... تو لواسون یکی از باغای متروکه داره
زندگی می کنه! مردک کثیف این همه پول و زده به جیب و

 حاال رفته نشسته تو متروکه... به زودی پیدا می شه!

ترکان ناباور می شود. این، این خبر خوبی ست. این یعنی
حاجی پناهی اش آزاد می شود. هیجان زده لب می گشاید.

- مگه نمی گین یکی از باغای متروکه لواسون؟ خب بریم
بگردیم پیداش کنیم. تایماز زودتر آزاد بشه. خیلی کار

داریم!

رسول از این همه هیجان ترکان به وجد می آید. سری تکان
می دهد و لب می گشاید.

- امشب داریم می ریم گشت بزنیم. نامحسوس تا بتونیم
پیداش کنیم. دعا کن آبجی!

ترکان سری تکان می دهد. وارد اتاق حاجی نیا می شوند و
همگی نقشه ای برای پیدا کردن وکیلی می کشند. جان ترکان
به وجد می آید، وقتی می فهمد برای پیدا کردن وکیلی او هم



می تواند برود. اما سوال اصلی اینجاست که می تواند برود؟!
محال ممکن است رسول اجازه دهد ناموس برادرش بیاید.

نفسی می گیرد پشت میز می نشیند. شماره ی ملکه را
می گیرد. بعد از چند بوق صدای بی حال ملکه برایش

سنگین است.

- بله.

همین. یک بله ی کوتاه و بی حال. نگران می شود. ملکه
عادت دارد تا زبانش به راه باشد و حال و احوالش به گله و

شکایت بگذرد، چه شده که انقدر ساکت شده؟

- سالم، خوبی مامان؟!

خوب؟ این زشت ترین سوالی ست که ترکان از ملکه
می پرسد. چگونه خوب باشد؟ اصال مگر می شود خوب

بود؟ نورا لبش را گاز می گیرد. نصیر چه حرف ها که نزده
است! قلب ملکه هم تا مرز سکته رفته بود و باز گشته بود.

اگر ترکان بفهمد، خون به پا می کند. می شکند. کاش هیچ
 وقت این چنین نمی شد.

اخم می کند و جدی لب می زند.

 - مامان؟ خوبی؟ صدات چرا بی حاله؟



چه بگوید؟ اصال مگر می شود گفت؟ آخ از جگرش که
می سوزد.

- خوبم، چیزیم نیست. بازم سردردای همیشگی. تو کی
میای تبریز؟
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تبریز که نمی رود. بخواهد برود هم پایش را داغ گذاشته و
به همین زودی ها نمی رود. لبخندی از به یادآوردن حاجی 

پناهی اش می زند و لب می گشاید.

- دنبال کارم مامان... یکی از بچه ها هم به مشکل بر
خورده به اونم دارم کمک می کنم. سر ماه باید پول اجاره

بدیم، هنوز پول پیش رو هم کامل نکردیم. یکم باید دوباره
 تو فشار برم جلو، بعد دوباره روال میاد دستم.

ملکه سکوت کرده است. نورا لب می گزد. ترکان برای چه
کسی انقدر خود را به آب و تاب می زند؟ برای هیچ کس و

هیچ چیز! صدایش که دوباره بلند می شود انگار ناقوس
مرگ ملکه به صدا در می آید.



- مامان نگران نباشیا، غصه نخور. درستش می کنیم. به
نورا بگو یادش نره با خانم هالکو تماس بگیره. به خاتونم

 سالم برسون، راستی نیلوفر، حالش خوبه؟

ملکه اشکش می چکد. نیلوفر، دختر نصیر! آخ چه دردی
می کشد دخترک. هر شب زیر مشت و لگد های نصیر است

و خدا به خیر کند. دیگر طاقت نمی آورد بیشتر از این
صدای گرفته ی ملکه را بشنود. خداحافظی سرسری ای8

می کند که در باز می شود. رسول به همراه میثم، مجید و
سهراب وارد اتاق می شود. هر چهار مرد بر روی صندلی

جا می گیرند که سر آخر سکوت را مجید می شکاند.

- باید زنگ بزنیم صد و ده، امشبم انگار یه معامله داره.
اونطوری راحت تر می شه ثابت کرد که چه کار کرده این

نامروت.

همگی راضی از این اتفاق شروع به تقسیم بندی مناطق
می کنند. مجید توانسته رد آن وکیلی را بزند و بعد از یک

ماه بأالخره می توانند او را گیر بیندازند. بعد از صحبت های
کوتاه دیگری، همه ی پسرها قصد رفتن می کنند که ترکان

 لب می گشاید و از رسول می خواهد که بماند.

همگی می روند و رسول می ماند. ترکان لب می گشاید.

 - با رضوانه، تونستید حرف بزنید؟



رسول سری تکان می دهد. دستی به کنار لبش می کشد.

- حرف زدیم. از گذشته هام گفتم. از مادرم، از لیلی، دیگه
من و رضوانه بینمون ندار شدیم. خوب فهمیدیم هم رو...

شاید خیلی جاها عذاب بکشیم ولی همین عذاب به دلمونه...
از اینکه کمک کردی تا رضوانه بیاد بوشهر...

ترکان لب می گشاید.

- تو اون یه ماه آوازه ی اینکه کمکش کردی تا عموش بیفته
تو هلفدونی و حقش رو بذارین کف دستش، تو گوشم پیچیده

بود. اینکه سعی کردی کمک کنی تا ریحانه رو پیدا کنه
خودش مرامت رو نشون می ده... حاال فهمیدم یه جو

مردونگی داری، اونم از حاجی پناهی به ارث بردی... من،
من ممنونتم رسول! از اینکه نمی ذاری آب تو دل رضوانه

تکون بخوره واقعا ممنونتم. رضوان خیلی درد کشیده، رنج
دیده، خواهش می کنم اذیتش نکن. باشی کنارش، تا تهش
هست از اون آدمای با معرفته... برا بچه و پیر و بزرگ

فرقی نداره، برا همه با معرفته!

رسول لبخند می زند. قطعا رضوانه از داشتن چنین دوستی
به هیچ کس نیاز نخواهد داشت. وجود ترکان دریادل برای

هر کسی و در هر کجا نیاز است.



با اجازه ای می گوید و اتاق را ترک می کند. دختر چشم
بلوطی هم در فکر فرو می رود. دلش می خواهد برای یک
بار هم که شده تف بر صورت آن وکیلی بیندازد. مردک

رذل!
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دست به سینه به ماشین تکیه زده است. پاهایش بر روی
زمین ضرب گرفته است. شب پیش هرکاری کرده بود تا او
هم به محل معامله برود و دستگیر شدن وکیلی را ببیند، اما

رسول قسم جان برادرش را خوردا بود و ترکان پاهایش
لرزیده بود. قلبش هم. حتی دیگر دلش نمی آید تا جان حاجی

پناهی اش را قسم بدهند و او بی تفاوت باشد.

رضوانه دست بر شانه  اش قرار می دهد و حرصی لب
می گشاید.

- ترکان، اووف از دست تو! یه دیقه آروم بگیر خب!



آرام گرفتن یکی از کارهایی ست که نمی تواند انجام دهد. آخ
 کاش که زودتر آن وکیلی را بیاورند.

در ماشین را باز می کند و بطری را بیرون می کشد.
می خواهد سر بکشد که ماشین اداره ی آگاهی وارد خیابان

 می شود.
بطری را بر روی زمین پرت می کند و با خشم منتظر

می شود. رضوانه دستش را به بازوی ترکان می رساند و
لب می گشاید.

- به خودت مسلط باش، با عصبانیت چیزی جلو نمی ره،
باشه؟!

سری تکان می دهد و بی حرف لب هایش را می جود. رسول
از ساختمان اداره بیرون می آید. ماشین پلیس می ایستد و

رسول خرسند از دوندگی های این یک ماهه اش نفس عمیقی
می گیرد. هرسه بر روی یک خط فرضی می ایستند و

بأالخره لحظه موعود فرا می رسد و وکیلی با آن صفت
وقیحش از ماشین به کمک سرباز پیاده می شود. وکیلی

حرصی از اینکه نتوانسته نقشه اش را به سرانجام برساند،
نگاهش را خیره ی ترکان می کند. افرادش خبر داده بودند که
دختری به میان افتاده و خودش را به در و دیوار می کوبد تا

راه نجاتی برای تایماز پناهی و حاجی نیا بیابد.

ترکان جسورانه نگاه خیره ی وکیلی می کند و او بأالخره لب
می گشاید.



- گفته بودن یه دختر افتاده وسط و داره می جنگه برای اون
بی صفت... نمی دونستم که اون دختر یه لعبتیه...

مشت رسول باال می رود و چیزی تا آوارشدنش بر فک
وکیلی نمانده که ترکان پیش دستی می کند و یک سیلی بر
صورت او می نشاند. سر وکیلی به راست پرت می شود.

 کنار لبش کمی پاره می شود.
رضوانه بازوی ترکان را می گیرد اما او زیادی عصبی و

خشمگین است. با صالبت و صدای نفوذپذیری لب
می گشاید.

- اینی که زدم، واسه اون حرفای مزخرفت نبود. واسه دو
تا دل بود! که یکی از اون دل ها پشت اون میله ها به ناحق

افتاده، یه دلم، دله من که این وره میله ها افتاده تو قفس! حیف
واژه ی مرد که روی تو و ماجد و امثال شماها گذاشتن!
شماها مرد نیستین که، َنر هستین! از مرد بودن فقط نر

 بودن یاد گرفتین!

سرباز مداخله می کند و وکیلی را هل می دهد تا نزاع بیشتر
از این نشود. وکیلی حرف های رکیک می زند و ترکان دلش
می خواهد تا خرخره اش را بجود. قدم برمی دارد و خود را
به کنار جدول می رساند. رسول می گوید برای رسیدگی به

داخل می رود و از رضوانه می خواهد مراقب یکدیگر
 باشند.



سرش را میان دستانش گرفته است. در سرمای هوای
پاییزی بر روی جدول کنار خیابان نشسته اند و ترکان ُگر
گرفته است. کم آورده است؟! آری کم آورده است. خودش
هم خوب می داند دیگر انرژی اش درحال تحلیل است. کاش

این طور نبود زندگی اش. کاش زیادی سخت نبود و
می توانست مثل دیگر دختران برای خودش زندگی کند.

از جنگیدن برای دیگران، زیادی خسته شده است. خودش
را وقف دیگران کرده است و حال دلش، آخ از حال دلش

که تازگی ها یک شکوفه شکفته و خوب می کند.
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دست رضوانه بر روی شانه اش قرارمی گیرد. سرش را بر
کتف او می گذارد و با صدای آرامی لب می زند.

- ما زیادی جنگیدیم، نه؟!

رضوانه بوسه ای بر پیشانی  رفیقش می کارد. سوال ترکان
به جاست. زیادی جنگیده و حاال حالش از همیشه بیشتر

 خراب است.



- خیلی جنگیدیم ترکان، ولی انگار ما خسته تر از جنگ
 هیتلریم!

سرش را بلند می کند و به آرامی لب می زند.

- چیزی نمونده تا اون ماجد بی همه چیزو بندازم هلفدونی،
فقط دلم می خواد زودتر یه چیزی دستم و بگیره... می دونی

چیه رضوان؟ از اینکه هر چی می دوئم ولی نمی رسم، حالم
بده! اینکه برای تایماز تونستم کاری کنم خیلی دلم و قرص

می کنه اما اینکه برای بابا و تیام نمی تونم خیلی حالم
گرفته ا س! ولی اون ماجدم به سزای کارش می رسه. بعدشم

ریحان رو راضی می کنیم و حال اون بهرام عوضی رو
 می گیریم.

رضوانه نگران دستانش را می گیرد و خیره به چشمان
بلوطی رنگ ترکان لب می گشاید.

- منو ول کن ترکان، می گم کاش به تایماز بگی تا حدأقل
کمکت کنه، نه؟

نگاه ترکان غم می گیرد. خوب می داند شبی که به سراغ
دختر ماجد برود، برگشتنش معلوم نیست. چرا که دختر

ماجد قطعا صدای ترکان را خواهد شناخت و اگر حتی یک
سلول از پدرش به ارث برده باشد، همان سلول کار خودش



را می کند و مهتاب هم برای انتقام کاری می کند. چقدر دلش
می خواهد برای یک بار هم که شده تایماز را حسش کند بعد

 برود.
کاش او را ببیند بعد برود. سرما کمی بیشتر می شود.

رضوانه می گوید که سوار ماشین بشوند. بی چون و چرا
 قبول می کند و سوار می شوند. رسول می آید.

در سمت راننده را باز می کند و می نشیند. نگاهش را
برمی گرداند و به دو دختر مقابلش می رساند. لبخند دلگرم

 کننده ای می زند.
هیچ نمی گوید. گفتنش آنقدر خوب نیست. باید بدوند. فعاًل

باید بدوند.
ترکان نفس می گیرد و سرش را به شیشه تکیه می دهد. در

راه رسول از پیگیری هایشان می گوید و در آخر از شب
پیش که پروژه ی عظیمی بوده تا بتوانند وکیلی را گیر

بیندازند می گوید.

چقدر دلش می خواهد کر باشد و از رذالت های دنیا نفهمد.
 اما نمی شود. چشم می بندد. رضوانه به سمتش برمی گردد.

 - ترکان؟ بریم بام تهران؟

نگاهش را می چرخاند و با شیطنت لبخندی می زند و به
حرف می آید.



- نه خواهر، می ریم یه وقتی صحنه ی مثبت هیجده ای
چیزی می بینم دلم طاقت نمی آره!

رسول به آرامی می خندد و رضوانه پشت بندش. باز هم
نقاب سالحش را به صورت زده است. چقدر دلتنگ 

حرف های منشوری اش با حاجی پناهی شده است. کاش
 زودتر ببیندش!

- حاال که یکمی خیالمون راحت شده، بهتره شماها هم برین
 بگردین، به وقتش از دماغتون میارم.

رسول می خندد و سر ماشین را به سمت چهار راه کج
می کند که ترکان متوقفش می کند.

- نه، من خودم می رم. همین گوشه ها نگه دارین من می رم
خودم. خوش بگذره بهتون.

رضوانه به پشت می چرخد و رسول کنار خیابان نگه
می دارد.

- می گم ترکان، مطمئنی؟ نکنه یه وقتی غریبی کنی، از اون
نیای...

ترکان ابرویی باال می اندازد و به حرف می آید.



- نه دخترم، برم یکمم قدم بزنم. خوش باشین!

بعد هم دستگیره ی در را می کشد و پیاده می شود. لبخندی
می زند و برای هر دو دست تکان می دهد. رضوانه خوب

می داند که مقصد رفیقش جایی نیست، جز همان خانه ی
 متروکه!

نگاهش را برمی گرداند و به چشمان تیره رنگ رسول
می رساند. شکوفه ی عشقش در حال رشد است و به قولی

 در حال شکوفایی!
رسول نگاهش را می چرخاند و با دیدن دختری که نگاه

عسلی اش شده تمام جانش لب می زند.

- احوال مادمازل ما؟!

لبخند نجیبی می زند. دستش را جلو می برد و هنوز بر روی
دست رسول نگذاشته است که به ناگهان متوجه ی حلقه ای

می شود که در دست چپ رسول است. ناباور لب می گشاید.

- رسول؟! اون انگشتر...

به راست می پیچند و رسول نگاهی به انگشتر و سپس به
چشمان عروسش می دوزد.
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- این حلقه، برای پدرم بوده. ایران دخت همیشه می گفت که
بابام، هیچ وقت این و از دستش در نیاورده... از وقتی که به

خودم اعتراف کردم که دلم لرزیده، با تایماز حرف زدم.
 و با تایماز رو تخت دراز کشیده شبی که از شیراز اومدم

بودیم، یه دفعه تایماز زد به پیشونیم گفت بچه تو خجالت
نمی کشی هنوز ادای سینگال رو در میاری؟

چشمان رضوانه گرد می شود. از تایماز پناهی هرچه دیده
است، مردانگی است. شنیدن چنین دیالوگی برایش خنده دار

است. منتظر می ماند تا رسول ادامه بدهد.

- گفتم مگه چی شده داداش؟ بلند شد رفت از تو
گاوصندوقش این حلقه رو که امانت داده بودم نگه داره،

آورد و انداخت تو دستم بعدشم گفت وقتی عهد می بندی با
دل و عقلت، تعهدت رو باید ثابت کنی. تو دل بگی فالنی
رو دوست دارم و فالنی رو می خوام درست و ارزشمنده

ولی تو ظاهر چیزی معلوم نباشه، بعد یه مدت دیگه تبدیل
می شه به یه عادت. سعی کن همیشه چیزای با ارزشت رو

جلوی چشمت نگه داری نه تو مخفی گاه دلت!



رضوانه دلش قیلی ویلی می رود. چقدر خوب است که او
هست و راهنمایی شان می کند. کاش زودتر بیاید و امید دل

 ناامید ترکان شود.
رسول دستش را بلند می کند و دست رضوانه را بر روی

دنده قرار می دهد. لمس یکدیگر برایشان آنقدر لذت بخش و
 دلچسب است که رضوانه لحظه ای دلش فریاد می خواهد.

به بام تهران می رسند. قدم برمی دارند و بر روی یکی از
نیمکت ها می نشینند. سرمای هوا کمی این باال زیاد است.

رسول به همراه یک فالسک چای و دو لیوان کنار رضوانه
می نشیند. پتوی مسافرتی را هم باز می کند و به دور

 رضوانه می پیچد.

 - سرده هوا، سرما می خوری!

نگاه رضوانه به سمتش می چرخد. به ناگهان سرش را کج
می کند و بر روی سینه ی رسول می گذارد. آرامش محض

دقیقا اینجاست. نقطه ی ثقل سینه ی رسول، جایی میان
 قلبش!

 - رسول؟

بازوی رسول دور تن رضوانه حصار می شود. عمیق دم
 می گیرد و به حرف می آید.



- جاِن رسول؟!

رضوانه به آرامی سرش را بلند می کند و خیره به چشمان
تیره رنِگ، همدمش لب می گشاید.

- بابا اژدرم، خیلی آرزو داشت خوشبختی من و ریحانه رو
 ببینه!

چشمان رسول به زیر سوق پیدا می کند. به آرامی لب
می زند.

- قول شرف می دم، من خوشبختت...

به میان حرفش می آید و با احساس لب می زند.

- اشتباه نکن رسول، تو خوشبختی منی! کاش بابام بود و
 خوشبختیم رو می دید!

جان رسول آرام می گیرد. چقدر شنیدن این کالم از زبان
رضوانه برایش لذت دارد و خیالش را راحت می کند. عمیقًا

پیشانی دختری را می بوسد که خیلی وقت است دل در
گروی او گذاشته است.

- تو برای من هدیه ی خدایی رضوان! از خدا می خوام
هیچ وقت از من نگیرتت.



این دو عاشقی را بلدند. عاشق بودن و عشق ورزیدن را
بلدند. همین قدر ساده، همین قدر بی آالیش و همین قدر

راحت!
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نفسی می گیرد و دستانش را کش می دهد تا بتواند کیسه های
 خرید را بر روی دیوار قرار بدهد.

پاهایش بر روی حفره ی دیوار قرار می دهد و بعد خودش
را باال می کشد. بر روی دیوار می نشیند. سرش را به

اطراف می چرخاند و با دیدن پویا، لبخند دلبری می زند و
 سری تکان می دهد.

پاهایش را به سمت حیاط آویزان می کند و بعد با یک پرش
وارد خانه ای می شود که روزی حاجی پناهی گفته بود کسی

 جز او پا درون آن نگذاشته است.



لبخندش باز هم چسب شده و به لبش چسبیده و عجیب تر
آنکه هرچیزی که مربوط به تایماز پناهی است، برایش

لذت بخش است و خنده بر لب هایش می نشاند.

کیسه ها را برمی دارد و سپس قدم زنان به سمت آشپزخانه
می رود. از سه پله پایین می رود. در این یک هفته ای که

وکیلی به هلفدونی افتاده است و همگی برای تایماز
 می جنگند تا بیرون بیاید، در این خانه اقامت دارد.

پیاز و سیب زمینی را کنار یخچال در محفظه اش قرار
می دهد و گوجه و خیار را در یخچال. پنیر و کره را هم در

 کنار آنها.

نگاهی به ساعت می اندازد. یک بعد از ظهر است و وقت
نماز و ناهار. دلش می خواهد بخوابد. این چند وقته آنقدر

دویده است که خدا می داند.

از پله ها باال می آید و به طرف همان اتاق آیینه می رود. وارد
که می شود، پتو و مالفه ای که سری پیش آنجا گذاشته بود،

خودنمایی می کند.
شال را از سرش می کند و پالتویش را در می آورد. پلیور

زرشکی رنگی به تن کرده و به اندازه ی کافی نگه ش
می دارد.



سردرد عمیقی دارد و حس می کند تب دارد. دست بر
پیشانی اش می گذارد تا بتواند دمای بدنش را بسنجد. کمی

 تب دارد اما زیاد نیست.
 بر روی پتو می نشیند و بالشت را تنظیم می کند.

به آرامی موهایش را از بند بافت جدا می کند و موج
 موهایش همانند آبشار دور تا دورش را در بر می گیرد.

با نفس عمیقی سرش را بر روی بالشتی قرار می دهد که
 بوی حاجی پناهی را از آن استشمام می کند.

به راست می خوابد و بینی اش را با لبخند بر روی بالشت
 فشار می دهد.

 موهای بلندش بر روی بالشت رد دلبری انداخته است.
خیره به آیینه، خودش را نظاره می کند. با یاد آوری

چهارشنبه شب و دیدارش با مهتاب، باز هم دعا می کند تا
 تایماز را ببیند.

نفسی می گیرد و مالفه را تا زیر گردنش می کشد. باید کار
پیدا کند. پس اندازش در حال تحلیل رفتن است و خدا می داند

که می تواند تا آخر ماه برساند یا نه!

چشم می بندد. دم عمیقی می گیرد و نمی داند چه طور و چه
زمانی به خواب فرو می رود.

گلویش هم زیادی می سوزد و انگار در چشمانش نمک
ریخته اند.
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با احساس بدن درد شدیدی، کمی تکان می خورد. چرخیدن
در این چند وقته آن هم در هوای سرد، مثل هر سال کار
دستش داده است. تنش تب دارد و داغ کرده است. دلش

می خواهد موهایش را از بیخ جدا کند تا از گردنش فاصله
بگیرد اما نمی تواند. کرختی شدیدی تنش را در بر گرفته و

انگار یک تریلی از رویش رد شده است. دست بر چشمانش
قرار می دهد و بی قرار لب می زند.

- من گذاشتم عشقت حسرت دلم بشه! دلم لک زده برای
 حرفای دلیت!

اما نیستی. هیچ جا نیستی! سخته که ولم کردی وسطه
وارونه های وجودم، تایماز! تو انگار اومدی خرابم کنی و

ٔهبری... من، االن کجام؟! شاید دقیقا وسط قص دلدادگیمون!
کاش... کاش بودی!

دم عمیقی می گیرد و چشمانش کمی را باز می کند. همه جا
را تار می بیند. هوا روبه تاریکی می رود و دلش عجیب

تنگ شده است، برای چشمان مردی که آرامش حرف اول
 را در وجود او می زند. به آرامی از جا بلند می شود.



تمام تنش درد می کند. باز هم همان سرما خوردگی هایی که
 اگر مراقبت نکند، آسمش را تحریک می کند.

بی حال است. بی تفاوت و بی قرار باز هم سرش را بر روی
بالشت می گذارد.

- چرا نمی تونم کاری کنم تا عزیزام کنارم باشن؟! من که
تالشم رو می کنم، پس چرا هیچ وقت موفق نمی شم؟!

چشمانش انگار آتش گرفته اند. می بندد و باز هم از 
حسرت هایش می گوید.

- چقدر دیگه باید بدوئم؟!

سرش سنگین شده است. باز هم دلش می خواهد بخوابد. 
نجوا می کند.

- فعال باید بدوئم!

و بعد به خواب می رود، زور دلتنگی هم انگار تب
 می آورد.

٭٭٭٭٭٭8

قدم برمی دارد و وارد کوچه  می شود. رسول گفته بود
 ترکانش چقدر به دنبال کارهایش دویده است.



به خانه ی متروکه می رسد. با دیدن دیواری که جای پا بر
روی آن خالی کرده است، به طرفش می رود و با خستگی

 پا بر روی آن می گذارد.
ماه نقش دلبری بر زمین انداخته و حالش را خوب می کند.

در اولین فرصت باید دختر چشم بلوطی را ببیند و با او
 حرف بزند.

قدم برمی دارد و همچنان که پشت گردنش دست می کشد به
طرف اتاق می رود. کفش هایش را از پا درمی آورد و وارد

 اتاق آیینه می شود.
کودکی باز هم پا به میدان ذهنش گذاشته و می خواهد فریاد

بزند که با صدای نفس نفس زدن های کسی، به تندی عقبگرد
 می کند.

با دقت و همچنان که چشمانش را ریز کرده است، به
صدای نفس نفس گوش می دهد. دستش به سمت کلید برق

 می رود و با یک لمس ساده نور درون اتاق افشان می شود.
چشمانش بدو بدو می کنند و به تن ظریف دختری می رسد

که زیر پتو می لرزد و عرق بر پیشانی اش نشسته و
 نفس نفس می زند.

نمی داند چه طور خودش را به ترکان برساند. ناباور باالی
سرش می نشیند و دانه های عرق را بر روی پیشانی دختر
می بیند. موهای بلندش هم دور صورتش را دربر گرفته و

عجیب دلبری می کند.
خم می شود تا صواتی که از لب های دختر چشم بلوطی اش

 بیرون می زند را بشنود.



- تایماز... بیا... بابا؟ من... من تالش... نمی خوام...
صیغه... آی...

تایماز دندان بر هم می سابد. به تندی دست می اندازد و پتو
را از تن دختر کنار می زند که بیشتر می لرزد و جنین وار

در خود جمع می شود. کلماتش این بار جان تایماز را
می گیرند.

- ماجد... بی همه چیز... مهتاب... بابا... تایماز... داداش
تیا...

بیشتر می لرزد و موهایش دورش را گرفته است.
دندان هایش بر هم فشرده می شود و بعد شروع به لرزش

 می کند.
تایماز با استیصال دستی بر پیشانی عرق کرده اش می کشد
و به ناگهان با دیدن لرزش و هذیان گفتن بلوطش، به تندی
دست زیر زانو و کمر ترکان می اندازد و با یک حرکت به
آغوش می کشد و از اتاق خارج می شود. ترکان می لرزد و

 دستانش به دور گردن تایماز حلقه می شود.
چندی بعد ترکان را بر روی سکوی قدیمی ای که در حمام

خانه ی متروکه وجود دارد قرار می دهد.
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به تندی شیر آب را باز می کند و به آرامی بر روی
صورت بلوط می گیرد. ترکان می لرزد و لب هایش به همراه

سرش تکان می خورد.

- سرده... بابا... تایماز، بابای من نکرد... نبرین... تیام...
تازه داماده... بابا...

تایماز به سختی خود را کنترل می کند تا سکته نکند. حال
دختر قوی و محکم مقابلش خیلی بد است و تا به حال او را

 انقدر بی حال و رنجور ندیده است.
باز هم آب را بر صورت ترکان می گیرد و به آرامی

گونه اش را نوازش می کند.

- ترکان؟! بیدار شو... داری خواب می بینی... ترکان؟

اما ترکان در میان سیاهی تقدیرش دست و پا می زند و یک
تصویر محوی از تایماز دارد. به ناگهان همانند مست ها

می خندد.
تایماز ناباور از این حال ترکان باز هم صدایش می زند.

- من اومدم ترکانم... من اینجام! بلند شو.. ببین منو!



باز هم آب را بر صورت دختر می گیرد و بر پیشانی اش
بوسه می کارد. اجبارًا آب را کمی سرد می کند که ترکان به

ناگهان از خواب و هذیان گویی بیدار می شود.

- هیییع!

به تندی شیر آب را می بندد و شلنگ را به طرفی پرت
می کند. دستانش را به دور صورت ترکان قاب می گیرد و

تندتند لب می زند.

- ترکان؟ منم تایماز... حالت خوبه؟ می بینی من و؟

ترکان گنگ و نامفهوم چشمانش می گردد و سپس به تایماز
می رسد. چند بار صورتش را از برمی کند و دستش را باال

می آورد.

 - الکیه؟! دارم خواب می بینم؟

انگشتانش را به پیشانی، ابرو و بعد مژه های تایماز نوازش
می دهد. لبخند رنجوری می زند.

- خواب زده شدم! تایماز تو اینجا نیستی!

تایماز کالفه از این همه بی حالی ترکان سرش را به سمت
راست و چپ تکان می دهد.



- نه! نه ترکان منم! تایمازم... عزیزت!

نگاه ترکان پر می شود. آرزویش برآورده شد. ناباور
چشمانش گشاد می شود. گلویش می سوزد و چشمانش انگار

همچنان نمک دارد و می سوزد.

- برگشتی؟!

مرد پر آرامشش سرش را تکان می دهد و بعد لب هایی که
 مهر پیشانی اش می شود.

- اومدم... اومدم ترکانم!

می خندد. دستان تایماز هنوز هم به دور صورتش قاب شده
و حالش را خوب می کند. بوی بهار نارنج مشام تایماز را

 نوازش می دهد.
به آرامی دستانش بر شانه های دختر چشم بلوطی اش قرار

می گیرد و چندی بعد، ترکان در آغوش مردی قرار می گیرد
 که دلش، چنگ بودنش را می زد.

تایماز به آرامی لب می زند.

 - نصفه عمرم کردی دختر! چی شدی شما؟!



دستان بی حالش حاال توان گرفته اند و باال می آیند. کف
دستان ظریفش بر روی کمر تایماز قرار می گیرد و بعد
قهقه ی توأم با خوشحالی اش در سینه ی او هویدا می شود.
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تایماز از خنده ی ترکان لبخند محوی می زند. نفس عمیقی
 می گیرد و بوی بهارنارنج را در ذهن ثبت می کند.

به آرامی از یکدیگر جدا می شوند. گونه های ترکان از تب
سرخ شده و چشمانش خون افتاده است. مردمک هایش گشاد
شده و گوش هایش سرخ است. موهای صافی که بعد بافتنش
مواج شده است دور صورتش را قاب گرفته و حس می کند

 بخار از گردنش بیرون می زند.
تایماز به آرامی نگاهش را می چرخاند و با یک دقت ساده

متوجه سرما خوردگی اش می شود. لب می گشاید.

 - باید بریم دکتر... بیا بریم!

قدم برمی دارد و دست ترکان را می کشد که به ناگهان با
 ضرب دست او متوقف می شود.

- نه! خوب می شم! نریم دکتر!



با تعجب نگاهش می کند. لب هایش را بر هم می فشارد و
عرقی که بر پیشانی اش نشسته را با پشت دست پاک

می کند.

- این طوری که نمی شه، باید بریم دکتر. نگرانتم! بری88...

باز هم انگار شیطنت درونش پا به میدان می گذارد که با
لبخند ژکوندی لب می زند.

 - االن جریان من اینه که، الهی تب کنم پرستارم تو باشی!

تایماز لحظه ای گنگ نگاهش می کند و بعد شانه هایش از
 خنده می لرزد. این دختر نظیر ندارد.

به آرامی دست ترکان را می کشد و لب می گشاید.

- من نوکر شما هم هستم! تبدارم!

از حمام بیرون می آیند و ترکان لرزشش بیشتر می شود.
شیطنتش موضعی بود. حاال حالش خراب است. سردرد به

 سراغش آمده.
مرد پر آرامش متوجه لرزش شانه هایش می شود و به تندی

 قدم برمی دارد مسیر بیست قدمی را به پنج قدم می رساند.
وارد اتاق می شوند. لباس ترکان خیس شده و بیشتر بر

 لرزشش دامن می زند.



به طرف پتو می رود و بر روی آن می نشیند. چقدر دلش
 می خواهد حالش زودتر خوب شود.

پتو را به دور خود می گیرد اما خیسی لباسش زیادی است و
باید عوض شود.

لرزشش آنقدر عیان است که تایماز به فکر میفتد تا زودتر
کاری کند. به طرف پالتویش می رود و بعد کنار ترکان

می نشیند.

- پیرزن؟!

نگاه ترکان باال می آید و آتش به سمتش پرت می کند. دلش
می خواهد همانند ملکه یک » مرض « حواله اش کند که

 لبش را گاز می گیرد.
اخم می کند و لب می زند.

- بفرما حاجی؟

به پالتویش اشاره می زند و لب می گشاید.

- باید لباسات رو در بیاری... بیشتر می لرزی و سرما
می ره تو جونت!



سرفه ای  کوتاه می کند و لب می زند.

- نمی خوام. همین طوری خوبه.

تایماز اما راضی نمی شود. به ضرب و زور وادارش
می کند تا لباسش را در بیاورد و سپس خودش از اتاق

بیرون می آید. باید سوپ بپزد تا ترکان جان بگیرد.

از پله ها پایین می آید و وارد آشپزخانه می شود. آستین هایش
را باال می دهد و شروع می کند به پختن سوپ. بأالخره بعد
از یک ساعت سر و کله زدن با اوجاق و قابلمه و یخچال،

سوپ آماده شده را به همراه یک قرص و یک لیوان آب
برمی دارد و به اتاق باز می گردد.

سینی را کنار ترکان قرار می دهد و می خواهد حرفی بزند
که متوجه می شود، خواب است. بیدارش می کند و فقط
 زورش می رسد تا قرص مسکن را به خوردش بدهد.

عقب می کشد. زانوهایش را بلند می کند و بازوهایش را به
دور آن می پیچد. هنوز به این دختر اعتراف نکرده است که
احساسش چیست. او هم همین طور. تنها یک ابراز عالقه ی

ساده میانشان است و تایماز هنوز هم حس می کند برای
زندگی کردن با این دختر، زیادی کم است. ارزش این

دختر بیشتر از این است که با یک مردی وارد رابطه شود



که هشتش گروی نه ش است و سر ماه به زور پول قسط
 بانک را می رساند.

جدا از این ها، این دختر برای او زیاد است. دختر پدر و
 مادردار و تایماِز یتیم؟ چه حرف خنده داری!

تصمیمش را می گیرد. آخر این هفته برای همیشه به بوشهر
می رود. قبلش با ترکان صحبت می کند و می گوید که او

همیشه در قلبش خواهد ماند اما...

مژه های بلند دختر برایش عجیب دلبر است. چشم می بندد.
از جا بلند می شود و از اتاق خارج می شود. بر روی سه پله
می نشیند و با فکر آقاجان و خانم جانش همان جا در سرما به

خواب می رود.

هرچه باشد او، عادت دارد به اینکه در این هوا و سرمای
  بخوابد. استخوان سوزش،
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به آرامی غلت می زند. هنوز هم بدنش گرم است اما
نمی تواند یک جا بماند. نگاهش را می چرخاند و به ناگهان



متوجه می شود تایماز را دیده است. از جا می پرد. موهایش
را از صورتش کنار می زند و می خندد. می خواهد از اتاق

بیرون برود که تصویر محو شب گذشته لبخندی را بر
لب هایش به ارمغان می آورد.

حاجی پناهی اش چقدر به موقع رسیده بود. موهایش را گیس
می کند و پلیورش را می پوشد و با انداختن شال بر سرش به
آرامی از جا بلند می شود. هنوز هم احساس ضعف دارد اما

 باید حاجی پناهی را ببیند.
لبخندی بر لب هایش می نشاند و به آرامی در را باز می کند.

بیرون می رود و از پله ها پایین می آید. کنجکاو هر طرف
را می بیند و با صدای ظرف و ظروف به طرف آشپزخانه

 می رود.
جلوی در می ایستد و هیبت چهارشانه ی تایماز را از بر
می کند. به آرامی وارد می شود و به دیوار دست به سینه

تکیه می  دهد.
با شیطنت لب می زند.

- بچه کجایی انقدر باحالی؟!

سر تایماز باال می آید اما با تعلل به سمت دختر چشم بلوطی
می چرخد. نگرانی در وجودش فوران می کند. قدم

برمی دارد و به دختری می رسد که حال و هوایش زیادی
 برایش دلبر است.

- خوبی؟!



ترکان سرش را کمی باال می آورد تا بتواند تایماز را به
خوبی نظاره کند. چشم بر هم قرار می دهد و دل تایماز،

می لرزد.

- خوبم!

راضی نمی شود. به آرامی کف دستش را بر پیشانی اش
قرار می دهد و دمای تنش را چک می کند. هنوز هم تب

دارد. لب می گشاید.

- هنوزم تب داری، چشماتم قرمزه! باید بریم دکتر بلوط!

ترکان بنای مخالفت می گذارد. قیافه اش را در هم می کند و
به تایمازی که به طرف یخچال می رود خیره می شود. سپس

لب می زند.

- من دکتر نمی رم تایماز! از آمپول بدم میاد!

دست تایماز بر روی در یخچال خشک می شود. ناباور
سرش برمی گردد و به او نگاه می کند. لبخند ژکوند بلوط

برایش هویدای این است که راست گفته است. سری با
تأسف تکان می دهد و قابلمه ی کوچک سوپ را بیرون
می کشد. از اینکه سکوت کرده، ترکان به ستوه می آید.



- حاجی زندان بهت نساخته ها... چرا، اصال چرا این
 طوری می کنی؟ چرا ساکتی؟ چرا نگام نمی کنی؟

چقدر خوب است که بی دلیل از رفتارهای تایماز انتقاد
می کند و بدون ترس به او می گوید که چه حسی دارد.
چیزی که خیلی سال ها داشته اما کسی نفهمیده است.

نگاه تایماز بلند می شود و به دستان ترکان می رسد. دستانی
 که مشت شده اند و ناخن هایش در گوشتش فرو می رود.

- نکن دستت آسیب می بینه!

متعجب می خواهد بگوید که منظورت چیست که تایماز لب
می زند.

- ناخن هات رو نکن تو پوست گوشتت!

یکه خورده می ماند. حاجی پناهی چه طور حواسش به
اوست؟! حس خنکایی درون وجودش می پیچد. مشتش را

باز می کند که تایماز یک سفره ی کوچک را بر روی فرش
آشپزخانه پهن می کند و نان بربری و سنگک را بر روی

 آن به همراه کاسه سوپ قرار می دهد.
می خواهد حرفی بزند که تایماز لب می زند.

- برات سوپ درست کردم بلوط... بیا بخور برات خوبه! 



به آرامی حرکت می کند و درست روبه رویش می نشیند. تکه
نانی بر می دارد. نگاه پر آرامش تایماز باال می آید و قاشق

را به طرفش می گیرد. اتصال نگاهشان زیادی جذاب است.
بی حرف قاشق را می گیرد. تأکید صدای تایماز به دور از

هر گونه استیصال و لحن بدی، برایش ارزشمند است.

- تا آخرش بخور باشه؟!

حتی تأکیدش هم با اختیار خودش است. لبخندش باز هم
چسب می شود. چند قاشق از سوپ می خورد. از سکوت
بدش می آید و دوست دارد تا شیطنت کند و شر و شور

 داشته باشد.

قاشق را درون کاسه ول می دهد و لب می زند.

- من نذر کردم! 

نگاه تایماز گشاد می شود و مردمک هایش لیز می خورد و به
بلوط چشمان دختر مقابلش می رسد.

298#پست_8
 #سالح_ترکان8

#فاطمه_سلیمانی



کمی چشم تنگ می کند و لب می گشاید.

- نذر کردی؟!

سری تکان می دهد و با لبخند عیانش قاشقی سوپ
می خورد.

- آره حاجی پناهی، نذر کردم وقتی از اون قفس آزاد
شدی... سالمتیت دو تا کار انجام بدم!

از لفظ » سالمتیت « لبخند محوی می زند و یک تای
ابرویش را باال می دهد که ترکان لب می زند.

- حاال که پاییزه و هوا سرده، خیلی از بچه ها هستن خونه
ندارن... یه مقدار ته حسابم پول دارم، نذر کردم برای چند

تا از اونا در حد وسعم کاپشن و دستکش و کفش و خیلی
چیزای دیگه بخرم. کمکم می کنی؟!

نگاه تایماز دو دو می زند. این دختر، راه دلبری و به عرش
رفتن را خوب بلد است. عرق بر پیشانی اش می نشیند.

لب هایش لحظه ای از وسعت قلب مهربان ترکانش می لرزد.
حاال بیشتر به این نتیجه می رسد که برای این دختر

زیادی ست!
 لب می گشاید.



 - چه طوری قلبت انقدر مهربونه؟!

برایش این بزرگ ترین سوال ممکن است که یک دختر با
دست نداری، چقدر می تواند دست و دل باز باشد؟!

ترکان متعجب لب هایش را تکان می دهد.

- مگه چی شده؟!

او حتی نمی داند که مهربان است و دلبر! دستش را بر
 پیشانی می کشد تا بلکم تب عشقش را بتواند کم کند.

سری تکان می دهد و لب می گشاید.

- چیزی نشده... با کمال میل، اگر بخوای منم همراهیت
 می کنم!

چشمان ترکان ستاره باران می شود. با هیجان به حرف
می آید.

- وای عالی می شه تایماز! جونم در می ره برای وقتی که
چشمای خوشگلشون بخنده از اینکه زمستونشون بی لباس

نیستن! وااای تازه می دونی لبخنداشون چقدر خوشگله؟! دل
من برای اون لحظه ای می ره که ستاره لبخند می زنه و چال

 لپش میاد بیرون!



بعد هم از جا می پرد و تند تند کاسه و قاشق و سفره را جمع
می کند.

- پاشو حاجی... هر سال این وقتا علی و ستاره منتظر منن!
می خوام تو رو هم بهشون نشون بدم! مطمئنم حالشون خوب

 می شه!

تایماز هم از دیدن هیجان ترکان به وجد می آید. این دختر
 اکسیر است همانطور که قبل ترها به این نتیجه رسیده بود.

هرکاری می کند تا ترکان کمی استراحت کند و بعد به سراغ
 بچه ها بروند، قبول نمی کند.

می ماند نذر دوم ترکان که آن هم قطعا نمو پیدا خواهد کرد،
فقط کمی صبر نیاز است که تایماز حس می کند، صبر

ایوب هم کاسه ای دارد.

٭٭٭٭٭٭8
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با هیجان سبد فروشگاه را هل می دهد و می دود. از دیدن
 بچه  بازی های بلوطش شانه هایش از خنده می لرزند.



ترکان ابروهایش را چندبار باال می دهد و بعد با یک حرکت
سبد فروشگاه را هل می دهد که مستقیم جلوی پای تایماز

چرخ ها از فعالیت میفتند و می ایستند.

با چشمانی که کمی گرد شده می خواهد چیزی بگوید که
ترکان یک بسته پد بهداشتی را به سمتش پرت می کند و

 بعد به درون سبد درست به وسط سینه ی تایماز می خورد
میفتد.

این بار تایماز دستی بر لب هایش می کشد و می خندد. این
دختر زیادی بامزه است و لحظه ای لبخند از لب هایش کنار

 نمی رود.

با لبخند همراهی اش می کند و او هم یاد می گیرد کودکی کند.
کودکی ای که سی سال پیش آن ماجد بی همه چیز از دستش

در آورد و برچسب » کودک  کار « بر پیشانی اش
 چسباندند.

چقدر عذاب کشید برای درس خواندن و بزرگ کردن
رسول. سه سال از رسول بزرگ تر است و به قولی برادر
بزرگ اوست. چقدر برای راحتی رسول جنگیده است. آن
زمان ها... کسی مثل ترکان نبود تا نذر کند و کودکان کار

 را تحویل بگیرد.
با تکان خوردن دستی جلوی چشمانش به خود می آید.

 - کجایی حاجی پناهی؟



لبخند محوی می زند و چشمانش را به چشمان بلوطش چنگ
می کند.

 - همین  جا!

ترکان ابرویی باال می اندازد و شیشه پاک کن و دو بسته تاید
و ریکا را کنار دیگر وسیله ها قرار می دهد. با تعجب

 می پرسد:

- اینا برای چیه؟!

با لبخند ژکوند لب می جنباند.

- برای نذر دومم. حاال بیا بریم حساب کنیم که خیلی کار
داریم.

تندتند قدم برمی دارد و همچنان به حرف می آید.

- به رضوانه و برادر وطن دوست هم گفتم بیان... مثل
اینکه اونام رفتن خرید. بدو حاجی، دیرمون می شه!

تایماز نفس عمیقی می گیرد. این دختر زیادی بلد است
چگونه دل ببرد. با لبخند به سمتش می رود و ترکان

می خواهد حساب کند که نمی گذارد.



از فروشگاه به همراه چندین کیسه ی بزرگ بیرون می آیند و
مقصد بعدی چهار راهی ست که ستاره و علی در آنجا کار

 می کنند.

از اتوبوس پیاده می شوند و به کنار چراغ قرمز می رسند.
چندی نمی گذرد که ستاره و علی به همراه بچه های دیگر به

سمتشان می آیند. ستاره جیغ می زند.

 - خاله دریا!

بر روی پا می نشیند و همچنان که شال گردنش را محکم به
دور بینی اش می گیرد تا ستاره مریض نشود، او را به

آغوش می کشد.

 - خاله قربونت برم! خوبی ستاره ی من؟!

ستاره به آرامی فاصله می گیرد و با لبخند چشمانش را
دلبرانه بر هم می فشارد. تایماز هم با پنج سانت فاصله از

ترکان بر روی زمین زانو می زند و موهای ستاره را پشت
گوشش می دهد.

- چه خانم خوشگلی!

ستاره شادان از این همه لطف تایماز به خود کمی سرش را
 کج می کند و خاک در چشمان ترکان فرو می رود.



این مرد چقدر بلد است مرد باشد. او هم همانند این کودکان
در سرمای استخوان سوز زمستان جنگیده و توانسته سالم
بماند و انقدر مرد باشد و مردانگی داشته باشد، چیزی که

افشار ندارد. بهرام ندارد. نصیر ندارد. عموی رضوانه
ندارد.

علی هم به سمتشان می آید و ترکان عجیب به این کودکان
 عشق دارد.

 لبخندی به رویشان می زند و به آرامی کیسه را باز می کند.

کاپشن صورتی رنگ را بیرون می کشد و به طرف ستاره
می گیرد. تایماز هم کاپشن یشمی رنگ تیره را به سمت

علی می گیرد. بر تنشان می پوشانند و دستکش های خوش
رنگ را به دستانشان می پوشانند.

چندی نمی گذرد که رضوانه و رسول هم بهشان می پیوندند.
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رضوانه کنار ترکان می نشیند و به تندی ستاره را به آغوش
می کشد. سال هاست که به همراه رفیقش به دیدار ستاره و

 علی می آیند.



علی به کنارشان می آید و در مقابل ترکان زانو می زند و به
تندی سرش را در آغوش دختر چشم بلوطی فرو می برد.

ترکان بی طاقت چشمش را باال می کشد و با زجری که
 می کشد و دستانش را دور او می پیچد.

- علی؟!

سرش را کمی پایین می آورد و بوسه ای بر سرش می زند که
فاصله ای میانشان میفتد. علی برادر کوچک ستاره است و

دو سال از او کوچکتر است و فقط چهار سال دارد و اینجا،
اسفند دود می کند. چند باری دیده بود که دستان علی سوخته

است، چون نتوانسته بود اسفند را به درستی دود کند.

نگاه تایماز، انگار بارانی می شود. سرش را به سمت 
 رسول می چرخاند و غم نگاه او را می بیند.

بی طاقت سر رسول را به سینه می کشد و بی حرف فقط
 دستش را بر موهای او نوازش می کند.

آخ از روزهای تلخی که حاال باز هم به یادشان آمده است.
پسری جلو می آید و ترکان با آه از او گل می خرد و بعد

انگار چیزی یادش میفتد که نگاهش را به تایماز می رساند.
 او گفته بود از گل رز نفرت دارد.

بی حرف گل را به دست رضوانه می دهد و در کیسه را باز
می کند. کاپشن صورتی رنگ را بیرون می کشد و به آرامی

تن ستاره می کند و کاپشن یشمی رنگ  هم تن علی!



از رضوانه می خواهد کودکان را به سمت خود بکشاند و 
لباس های دیگر را هم تن آنها کند.

رسول سرش را از سینه ی تایماز بلند می کند و لب
می گشاید.

- هنوزم تصمیمت برای رفتن به بوشهر، قطعیه؟!

نگاهش را به زور از دو دختری که لباس تن کودکان
کرده اند و حاال با آنها » آلیسا، آلیسا، جینگیلی آلیسا « بازی

می کنند، می گیرد و به چشمان خمار رسول می رساند.
- من کمم برای این دختر رسول! خیلی وقتا می گم بمونم و
باهاش اما، برای این دختر خیلی باید خوب باشی... انقدر

خوبه که می ترسم یه روزی نشه اون چیزی که دلش
می خواد!

رسول اما مخالفت می کند.

- داداش؟! عشق رو شناختی ولی داری ازش می گذری و
می خوای بری تا یه عمر بشه حسرت8 دلت؟! من ندیدم هر
بار که به کسی نگاه می کنی چشمات برق بزنه، ندیدم یه

خانوم بتونه لبخند به لبات بیاره هر چند محو باشه! ندیدم به
 وهلل که ندیدم!

تایماز نفس عمیقی می گیرد. رسولش راست می گوید.
هیچ گاه، انقدر زیبنده زندگی نکرده بود. ترکان برایش



زندگی را به ارمغان آورده است و حالش را عجیب خوب
می کند. کاش می شد روزی که... آخ از کاش ها!
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- راسته حرفات ولی اون چیزی که فکر منو گرفته تمام این
دختره... می گم رسول کاش هیچ وقت، ندیده بودمش! اگه

ندیده بودم...

رسول به میان حرف هایش می آید. دست بر شانه اش قرار
می دهد و لب می زند.

- فکرای الکی نکن داداش، اگه ندیده بودیمشون... اگه آشنا
نمی شدیم، نمی تونستیم انقدر کمکشون کنیم. من حاال

 رضوانه رو نداشتم!

دستش را باال می آورد و حلقه ی یادگار پدرش را نشانش
می دهد.

- حاال این حلقه تو دستم نبود و رضوانه نمی گفت تو
خوشبختیه منی! مشکلت غرورته داداش... غرورت اجازه

 نمی ده چیزی بگی بهش و ببینی اصال توقع ترکان چیه!



بی حرف نفسی می گیرد. شاید همین غرور لعنتی کار دستش
داده است. می خواهد چیزی بگوید که نگاه رسول بعد از
رصد کردن آن دو به چشمان پر آرامش رفیقش می رسد.

- داداش، یه موردی هم هست. رضوان قسمم داد چیزی
نگم اما من حس می کنم اگه نگم، کار به جای باریک

می کشه!
جدی نگاهش می کند و منتظر می ماند.

 - چهارشنبه شب، زنداداش قراره بره سراغ دختره ماجد!

چشمان تایماز گشاد می شود. این امکان ندارد. اگر اگر
برود چه خواهد شد؟! تنش ُگر می گیرد و ناباور به دست
رسول چنگ می زند و دهانش باز و بسته می شود. لرزان

لب می زند.

- چی... چی گفتی؟!

رسول زیر دستش را می گیرد و به تندی لب می گشاید.

- داداش... می دونم سختته ولی داره می ره! کاری که تو این
 همه سال تو نتونستی انجام بدی رو... ترکان داره می کنه!

وای بر او! اگر، اگر ترکان بخواهد انتقام از ماجد را از
مهتاب بگیرد، تایماز چه خاکی بر سرش بریزد؟ وای بر



او! کاش زودتر از ترکان به سراغ مهتاب می رفت! مهتابی
که...

سرش به دوران میفتد و تا آخرین لحظه ای که از بچه های
کار خداحافظی کنند، گیج و گنگ به اطراف نگاه می کند.

 طوری که ترکان هم نگرانش می شود.
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تاید را درون سطل می ریزد و با خنده آب هم درون آن
 می ریزد تا حل شود.

دلیل خنده اش حرص رضوانه است که بارها دعوایش کرده
بود که چرا از حال و احوالش به او خبر نداده است و

رضوانه از نگرانی خانه را بر سرش گذاشته بوده است.

شب پیش تایماز در خود فرو رفته بود و اصال حرف
نمی زد. بارها دیده بود نگاه پر حرف تایماز را اما چیزی

نپرسیده بود. او در یک اتاق و ترکان در اتاق دیگری
خوابیدند و حاال در صدد انجام نذر دومش درحال تالش

 است.



اولین نذرش را انجام داد و حاال دومین نذرش این بود،
حاجی پناهی اش که از قفس بیرون آمد، این خانه را تمیز

کند و روح بر آن بیاورد. حاال باید از » خانه ی متروکه «
 تغییر نام بدهد و به » خانه ی رویایی« تبدیل شود.

حاجی پناهی را هم مجبور کرده است تا برود و رنگ آبی
 به عالوه دو فرچه  بخرد.

سطل تاید و آب را بلند می کند و بر حوض خالی می کند.
همانطور که ملکه یادش داده است، شروع به تمیز کردن

 می کند.
در باز می شود و تایماز با دو سطل رنگ وارد می شود.
ترکان آنقدر درگیر تمیز کردن کف پوش حوض است و
متوجه ورودش نمی شود. با لبخند محو وارد می شود و

 سطل های رنگ را کنار می گذارد.

به ناگهان کارتک از دست ترکان در می رود و گوشه ی
ناخنش را می برد و چون یک دفعه ای ست آخی می گوید و

تندتند تکانش می دهد تا بلکم از دردش کم کند.

تایماز به سرعت8 خود را وارد حوض می کند و کنار ترکان
می نشیند. دستش را به دست می گیرد و لب می گشاید.



- چه کار کردی با دستت؟! خدای من، بلوط ببین ناخن
خوشگلت رو چی کار کردی... من خودم انجام می دم

 خانوم!

ترکان حاال دردش را از یاد برده، وقتی حاجی پناهی
خریدار درد و عذابش است پس چرا درد بکشد؟! خبیث

می شود و به سرعت دستش را از دست تایماز بیرون
می کشد و با یک حرکت سطل آب را بر سرش خالی

می کند.

تایماز مبهوت می ماند و چشمانش را سفت بر هم می فشارد.
 چه کرد این دختر؟! آب بر سرش ریخت؟

نمی داند بخندد، حرصی شود، عصبانی باشد، فریاد بزند و
 یا از سرما بلرزد.

تنها کاری که می تواند بکند این است که به دنبال ترکان
 بدود.

- چه کار کردی پیرزن!

ترکان با صدای بلند می خندد و تایماز به این می اندیشد که
خنده های این دختر عالج روح پر دردش شده است. می دود

به دنبالش و او فرار می کند.



آنقدر وقت گذراندن با دختر چشم بلوطی برایش لذت بخش
است که حتی آن آبی که بر سرش ریخته شده هم، برایش
مهم نیست. پنجره ها را با روزنامه و شیشه پاک کن تمیز

می کنند و حیاط را می شویند. یکی باغچه را صفا می دهد و
دیگری رنگ آبی را بر در و پنجره می زند. تک به تک
اتاق ها را به همراهی یکدیگر تمیز می کنند و سر آخر،

ترکان با لبخند دو استکان چای می ریزد و کنار تایمازی که
 کمرش درد می کند می نشیند.

هر دو آنقدر کار کرده اند که نای بلند شدن ندارد. هوا هم
 تاریک شده و دل هر دو یک خواب راحت می خواهد.

تایماز دراز می کشد و پا بر روی پا می اندازد. دوستانش را
هم در هم می پیچد و سرش را بر روی بالشت قرار می دهد.
چیزی نمی گذرد که چای نخورده نفس هایش منظم می شود.

زندگی با این دختر خستگی های دلچسب دارد.

گوشی اش را برمی دارد و شماره ی ملکه را می گیرد. خوب
می داند که تا االن از دستش شکار است.

- الو؟!

صدای ملکه هنوز هم گرفته است. جانش در می رود وقتی
که این احواالت ملکه را می بیند. سعی می کند به صدایش

انرژی بدهد، گرچه آن هم زیاد ممکن نیست.



- سالم مامان، خوبی؟

ملکه نفسی می گیرد و خیره به سروی که صلوات می فرستد
لب می گشاید.

- خوبم، تو خوبی؟

خوب؟! بد نیست. الأقل می داند که حاجی پناهی آمده چیزی
تا بیرون آمدن پدر و برادرش از زندان باقی نمانده است. با

لبخند خیره به ماه به حرف می آید.

- بد نیستم. دارم دنبال کار می گردم، راستی مامان، دیگه
چیزی تا آزاد شدن بابا و تیام نمونده! البته بگم، به کسی

چیزی نگو، خب؟

نگاه ملکه باال می آید و ناباور به نورا دوخته می شود.
باورش نمی شود. حیف که سروی آنجاست و اگر باخبر

شود قطعا به نصیر خبر خواهد داد و او کاسه ی داغ تر از
آش خواهد شد.

- راست می گی؟

راست که می گوید اما نمی تواند زمان دقیق بگوید.



- اره مامان، به خدا! فقط یکم صبوری کن، زبون تندت رو
هم کنترل کن، به خدا همه چی درست می شه!

ملکه اخم می کند.

- مگه زبون من چشه؟! دختره ی چشم سفید.

به خنده می افتد. همین حاال گفته است که زبان تند و تیزش
را کنترل کند. شانه هایش می لرزند و به حرف می آید.

- مامان، مراقب خودتون باشید. سری بعدی قول می دم
خبرای خوبی در راه باشه. کاری نداری؟

ملکه ابرو باال می اندازد و همچنان که لبش را می گزد به
حرف می آید.

- از اولم کاری نداشتم، برو به کارت برس، شبت به خیر!

ناباور، می خندد و خداحافظی می کند. مامان ملکه ی
مهربانش! چقدر زجر کشیده است؟!

بی نهایت!
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نفس عمیقی می گیرد و نگاهی به رضوانه می اندازد. خدا
می داند چه طور توانسته است تایماز را متقاعد کند که کار

خاصی قرار نیست انجام بدهد اما او انگار چیزی
 می دانست.

هر بار سعی کرده بود جلویش را بگیرد اما نتوانسته بود.
به آرامی دستان رضوانه را می گیرد و لب می گشاید.

- اگه یه وقتی چیزیم شد، بدون که من تا لحظه ی آخر
شرافتمند جنگیدم رضوان! حرف کلیشه نیست، واقعیته!

باشه؟!

رضوان سری تکان می دهد. خاک در چشمش فرو رفته و
 حاال خوب می داند ترکان منصرف نمی شود.

 خداحافظی می کنند و ترکان سوار ماشین سما می شود.

- می گم ترکان جون، مطمئنی؟!

چشم از آیینه ی ماشین می گیرد. مطمئن است. خوب می داند
که باید چه کند. برای گرفتن حقش از ماجد، همیشه مطمئن

 بوده است. تمام دارایی ماجد زن و بچه اش است!
 دارایی در مقابل دارایی! خوب می داند چه کند.



- بیشتر از هر چیزی که فکرش رو بکنی، سما... من برای
هدفم، خیلی جنگیدم. حاال خیالم راحت تره که کار اساسی

رو انجام دادم!

سکوت می کند و سرش را به صندلی تکیه می دهد. لحظه ی
آخری که از خانه ی رویایی بیرون آمد را به یاد می آورد.

دیگر هیچ شباهتی به خانه ی متروکه ی قبل نداشت. با اینکه
بساط برگ های درخت جمع شده بود اما باز هم حیاط آنقدر
زیبا شده بود که لحظه ای آرزو کرد پدر و برادرش بیایند و

در آنجا بتوانند زندگی کنند. چیزی که هنوز هم یک
خاطره ی محال است.

صدای موسیقی بر روی ذهنش خط می اندازد و دلش
 می خواهد تا قطع شود اما نمی شود.

آنقدر خود را درگیر افکارش می کند و سبک سنگین می کند
 که حس می کند سردرد عمیقی گرفته است.

سما با دیدن رنگ و روی پریده اش کناری نگه می دارد و
لب می جنباند.

- ترکان جون؟ خوبی؟!

خوب نیست. کدام دختری می تواند به مالقات دلیل از هم
 پاشی زندگی اش برود و خوب باشد؟! قطعًا هیچ دختری!

بی حرف سری به معنای خوب بودن تکان می دهد و سما با
نگاهی به ساعتش متوجه می شود کم کم دیر می شود و باید



راه بیفتد تا به موقع برسند. باز هم پشت رل می نشیند و با
 نگاه های گاه و بی گاهش به ترکان او را نظاره می کند.
بأالخره نقطه ی اوج درد های ترکان نمایان می شود و با
سختی و نفس هایی که حاال از حرص تند شده اند، پیاده

 می شود.
کیفش را بر دوشش محکم می کند و سری برای سما تکان

می دهد. او می رود و ترکان می ماند و نگاه جدی و
بی فروغش!

قدم برنداشته است که به ناگهان بازویش اسیر دستی
می شود. می خواهد حرکتی بزند تا فرد را از خود جدا کند

که با برگشتنش زبانش الل و چشمانش گشاد می ماند.
او اینجا چه می کند؟! کاش نمی آمد. برای چه آمده؟

نگاهش برمی گردد و به رضوانه و رسولی میفتد که درون
 ماشین نشسته اند.

با حرص رضوانه را نگاه می کند اما در نی نی چشمان او
اجبار و پشیمانی را می خواند. به تندی نگاهش تغییر شکل

می دهد و بعد به سمت تایماز می چرخاند.

- جای خاصی که نمی خواستی بری، اینجا بود؟!

چقدر این تایماز با آن تایماز چند ساعت پیش تفاوت دارد.
او جدی نبود. او اخمو نبود. او انقدر با عصیان نگاهش

 نمی کرد، اما حاال می کند.
بازویش را از دستش بیرون می کشد.



- جایی که می خوام برم، برام خاص نیست، آدمش برام
مهمه!

دستانش را بر جیب می زند و عرق پیشانی اش برای ترکان
باز هم سوال به وجود می آورد که چرا اینگونه است؟!

304#پست_8
 #سالح_ترکان8

#فاطمه_سلیمانی

صدای تایماز انگار درد دارد. درد چه چیزی؟! خودش
می داند و خدایش و شاید رسول!

- اگه بگم نرو، می ری؟

خیره به چشمان مرد پر آرامش روز هایش، دسته ی کیفش
را محکم می گیرد و با نگاهی به ساعتش لب می زند.

- اگه برم، می گی نرو؟

این نگاه بی مکث و بی انتها چیزی جز جواب مثبت برایش
ندارد. می خواهد حرفی بزند که رضوانه هم از ماشین پیاده

می شود.



- تری؟! می شه نری؟!

چه می گویند برای خوشان؟ نرود؟ محال ممکن است. ده
سال جنگیده است تا به اینجا برسد. ده سال با بی پولی و
بدبختی جنگیده که حاال بگویند، نرود؟! مگر می شود؟!
ای کاش کمی، فقط کمی درکش می کردند. عصیان زده

شروع به حرف می کند.

- چرا نرم؟! بمونم که ببینم یه دختر داره با پول بابای من
می ره خارج از کشور عشق و حال بعد بابای منه بیچاره تو

زندان بی گناه و به جرم نکرده، به جای چای داغ خونه ش
آب یخ بخوره و داداشم به جای غذای خونه، پنیر بذاره

دهنش؟! نرم که اون ماجد بی همه چیز هر کار دلش می خواد
بکنه و به ریش نداشته ی من بخنده؟ نرم که جنگیدنام تباه

بشه؟! نرم که چی بشه؟ که جیگرم هر شب آتیش بگیره از
اینکه موقعیتش رو داشتم تا بگم که چرا این کار رو با

زندگیمون کردین، ولی نرفتم؟ ِده جواب بدین به سواالی منه
بی قرار!

تایماز دست بر پیشانی اش می کشد. این دختر چه می خواهد
بداند. اصال چه طور بگوید؟! اگر بگوید ترکان به این فکر

نمی کند که او را هم در پناه خدا ول می کند و می رود؟! چرا
ورق دنیا این جور برگ می خورد؟! کاش او به دنیا نیامده

بود حاال در این وضعیت قرار نگرفته بود.



ترکان عاصی از سکوت هر دو لب می گشاید.

- حرفی بزنین که برام برو داشته باشه، من تصمیمم رو
گرفتم. می رم چون حقمه برم! من با سالحم تمام این سال ها

جنگیدم تا این روز رو ببینم. روزی که دختر ماجد...
می فهمه باباش چه کار کرده!

رو برمی گرداند و می خواهد برود که تایماز به ناگهان کمی
صدایش را باال می برد.

- ماجد پدر مهتاب نیست!

پاهایش خشک می شود. چه شنید؟! ماجد، پدر مهتاب نیست!
پس، پس چه کسی است؟

ناباور و با چشمانی که گشاد شده اند به سمت او برمی گردد.
می خواهد چیزی بگوید که تایماز سری تکان می دهد و قدم

می کشد و می رود! رفت؟!
رسول از ماشین پیاده می شود. کنار ترکان می ایستد و

همچنان که بغضی مردانه درون گلویش نشسته است، لب
می جنباند.

- مهتاب، خواهر ناتنی تایمازه!



این بلندی های زندگی چرا انقدر مرتفع اند؟ چرا انقدر پرت
شدن از آنها سخت است؟ چرا انقدر دلش می خواهد که برود

 و خودش را، سالحش را بیابد؟!
پچ می زند.

- خواهر ناتنی؟! چه طور، چه طور می شه! امکان، امکان
نداره!

رسول می خواهد چیزی بگوید که ترکان دست رضوانه را
 کنار می زند و به دنبال تایماز می دود.

حاال این بار او است که بازوی مرد پر آرامش را به چنگ
می گیرد.

- وایسا حاجی!
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می ایستد. محکم اما از درون درهم پاشیده. نگاهش را
می گرداند و خیره بلوط ناباور چشمان دختر مقابلش،

می ماند. ترکان ناباور لب می زند.



- مهتاب... خواهرته؟!

نگاه تایماز شرمنده می شود. سرش را به آرامی تکان
می دهد. لب می گشاید.

- خواهرمه!!!

سقوط آزاد. 
این حال ترکان است. انگار که از لب پرتگاهی به سمت 

دره پرتت کنند و در لحظه ی آخر که امید داری تا کسی
مانع شود، هیچ کس نیست.

بهت زده است و منتظر توضیحی از سمت تایماز. این بار
عقب نمی کشد. لب هایش لرزان بهم دیگر برخورد می کنند.

- بگ... بگو تایماز! چه طور... چه طور این همه سال،
نیومدی سراغش!

 نگاه تایماز برق می گیرد. برقی که انگار رد اشک است.

- چهارسال از من کوچیکتره! وقتی، وقتی کریم برد و به
ماجد فروختتش، خوب یادمه! بابام، دو تا زن داشت. بعد،

بعد مامانم نتونسته بعد من باردار بشه، بابامم بچه
می خواسته...



عجیب نیست که در اینجا، جلوی کافه ای که ترکان برای
منحدم کردن شادی افراد درونش می خواست برود، تایماز

از گذشته ی منحوسش می گوید؟!
نگاه ناباور ترکان باال و پایین می شود. چقدر درد دارد این

مرد؟! تا کجا باید از دردهای این دنیا که بر دوش مرد
مقابلش است، بشنود؟

- وقتی زن می گیره، بعد چند وقت مهتاب رو باردار
می شه، موقع زایمان... مادر مهتاب فوت می شه و مامان

من، از بچه مراقبت کرد. وقتی که مامانم فوت شد...

غده ای آمده و بیخ گلویش چسبیده. غده ای بدخیم که هیچ
جوره درمان نخواهد شد. لرزش صدای مرد عیان می شود.

- کریم با قصاوت تمام به نوچه ی ماجد فروخت و عماًل
دست من برای هرکاری بسته شد. اون حرفایی که زدی

بلوط، من بدترش کشیدم! طعم بابا داشتن چشیدی؟ من نه!
مزه ی مادر بودن رو فهمیدی؟ من نه! گرمای خانواده رو

حس کردی؟ ولی من نه! تکیه گاه داشتی؟ من نه! خونه
داشتی؟ من نداشتم! جای گرم داشتی؟ من نداشتم! زخم

 خوردی؟ من بیشترشو خوردم!

رضوانه به دست رسول چنگ می زند و اشکی که از
چشمش می چکد، جان مرد مقابلش را به آتش می کشد.

لرزان لب می زند.



- گناه دارن... چرا تموم نمی شه؟!

رسول سرش را پایین می اندازد و شانه ی رضوانه را به
 حبس آغوشش می کشد.

تایماز اما نمی داند چه طور توضیح دهد تا بلوطش اشتباه
 برداشت نکند.

ترکان دستی بر چشمانش می کشد و بر روی جدول کنار
 پیاده رو می نشیند.

زانوهایش را جمع می کند و پیشانی اش را بر روی آن قرار
می دهد.

تایماز هم کم از او ندارد. تکیه بر دیوار روبه روی ترکان
بر زمین آوار می شود و همچنان که چشمانش دو دو

می زند، لب می گشاید.

- بیماری قلبی داره... نمی دونه برادرشم! مدرکی ام ندارم تا
ثابت کنم برادرشم... فکر کردی نرفتم تا ثابت کنم؟ رفتم به
وهلل که رفتم ولی اون ماجد پست فطرت با چیزی که تهدیدم
کرد، جونم لرزید! گفت اگه نزدیک مهتاب بشی، خرجش یه

زنگه... بعدش جنازه ی خواهرت رو می بینی! هدفش از
گرفتن مهتاب نه پوله نه چیزه دیگه ای، اون فقط برای

ساکت نگه داشتن من، مهتاب رو اسیر خودش کرده! این
همه سال دوری کردم چون، ماجد تهدید کرده منو بلوط! از
اون چیزی که فکر می کنی این مرد خیلی خطرناک تره! اگه



به مهتاب نزدیک بشی، قبل نابودی زندگی مهتاب، زندگی
 خودت تباه می شه!

من از خودم ترس ندارم ولی از کسایی که نزدیک من
هستن و با رفتن من پیش مهتاب، اول نزدیکانم و بعد

 مهتاب و در آخر خودم از بین می رم!

ترکان اما سرش را در دستانش گرفته و هیسترک وار به
خود می پیچد. می دانست. می دانست اگر به سراغ مهتاب

بیاید چیز خوبی در انتظارش نیست، اما جگر پاره پاره اش
چه می شود؟! اگر نرود به مهتاب همه چیز را بگوید خواب

حرام این سال هایش چه می شود؟!

دست و پاهایش می لرزند اما انگار قدرتی به پاهایش داده اند
و ترکان بلند می شود. تایماز اما سرد و ِسر خیره ی حرکات
ترکان است. می خواهد حرفی بزند که ترکان لب می گشاید.

- تایماز... من، من نمی تونم! حاال که... حاال که مهتاب
قراره بره، باید همه چیز رو بدونه!

قبل از اینکه تایماز حرکتی کند و منصرفش کند از خیابان
رد می شود و با جانی که از آتش عصبانیت به عرق نشسته
است، وارد کافه می شود و رضوانه ای که بر زانو میفتد و

تایمازی که ناباور مانده را نمی بیند.
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سما را که می بیند، سری برایش تکان می دهد. دیگر از هیچ
چیز تعجب نخواهد کرد. به سما اشاره می زند تا طبق نقشه

 کارشان را انجام بدهد.

وارد دستشویی می شود و خیره به آیینه می ماند. دلش
 می خواهد بر صورتش آب بپاشد اما نمی تواند.

چندی می گذرد که سما به همراه مهتاب وارد سرویس
بهداشتی می شوند. هر دو نامحسوس بر یکدیگر نگاه

می کنند و در آخر مهتاب وارد یکی از اتاقک های سرویس
بهداشتی می شود. سما با استرس سری تکان می دهد و از
در بیرون می رود و بعد این قفل در است که توسط دست

 ترکان پیچانده می شود و در جیبش قرارداده می شود.

باز هم به طرف آیینه می رود و غده ای بیخ گلویش مهمان
نوازی می کند. کاش این لحظات زودتر تمام شوند و ترکان
بخوابد. فقط یک خواب راحت در این ده سال آرزویش شده

 است.

با صدای در سرویس بهداشتی به خود می آید و سرش را
بلند می کند. از آیینه مهتاب را نظاره می کند که در حال

درست کردن شالش است.



نزدیکتر می آید شیر آب را باز می کند تا دستش را بشورد
که ترکان لب می گشاید.

- بابا داری؟!

مهتاب متعجب چشمان تیره اش را به سمتش می چرخاند.
سرش را بلند می کند و تهی خیره ی دختر مقابلش می شود.

باز هم سوالش را می پرسد.

- پرسیدم بابا داری؟!

مهتاب باز هم متعجب است اما سری تکان می دهد. ترکان
ابرویی باال می اندازد و دست به سینه به روشویی تکیه

می دهد.

- خوبه! پس می دونی طعم بابا داشتن چیه! حاال اینو جواب
بده، می دونی طعم بابا نداشتن چیه؟!

وای که چه غوغایی درون قلب ترکان به پا است و دلش
همچون سیر و سرکه می جوشد. مهتاب اخم می کند و

می خواهد حرکت کند که ترکان لب می زند.

- سوالم جواب نداشت؟!



مهتاب می ایستد. برمی گردد و خیره به بلوطی رنگ چسمان
ترکان لب می زند.

- سوالتون جواب داره، اما دلیلی نمی بینم جواب بدم!

پوزخندش را عیان می کند و قدم به قدم نزدیک دختر ماجد
می شود و خدا می داند چه در دل تایمازش می گذرد و حال

رضوانه چگونه است.
سرش را جلو می برد و نجوا می کند.

- راستم می گی دلیلی نداره جواب بدی وقتی دلیل تموم
بدبختیای من، اون بابای بی شرمته!

دست مهتاب باال می آید تا بر صورتش فرود بیاید که مقابله
می کند. مچش را می فشارد و از میان دندان های قفل شده اش

لب می زند.

- بسه هرچی از امثال شماها سیلی خوردیم! بهت بر خورد
وقتی گفتم بی شرم؟! پس اینو گوش بده... چه حالی می شی

وقتی بیان بابات و، داداشت و با ذلت از خونه تون ببرن و
بگن به جرم نکرده میفتید زندان؟! چه حالی می شی وقتی

بفهمی یه دختر از شونزده سالگی آرزوهاشو خاک کرد و
جنگید؟! چه حسی داری وقتی می شنوی بهش پیشنهاد دادن

زیرخواب هزار تا مرد بشه و اون هر روز بیشتر شکسته؟!



چه طوری می شی وقتی بفهمی عموش به گناه نکرده تهمت
می زنه بهش و اون مجبوره بجنگه؟! چه احساسی پیدا

می کنی وقتی بفهمی شب با فکر اینکه فردا چه طور پول
گوشت جور کنه می خوابه؟ چی می شه اگه بدونی اینا یک

هزارم دردایی که کشیده نیست... هان؟ چه حسی داری
مهتاب؟

این اشک است در چشمان مهتاب؟! از ترس است و یا از
  شنیدن بدبختی های او؟ اصال چرا هیچ نمی گوید؟ ترکان تیر
آخرش را هم از چله رها می کند و قلبی که در سینه ی دختر

مقابلش یکه به دو می کند و می زند را نمی بیند.

- چه چیزی داری بگی وقتی بفهمی دلیل تمام اونایی که
بهت گفتم پدر توعه؟!

زانوهای مهتاب می لرزد. ترکان چرا ضربتی حرفش را
زده است؟ اگر این دختر سکته کند، برایش مهم نیست! ده
سال او کشیده و ده دقیقه مهتاب بکشد. دست دختر را به

 شدت ول می کند و بغضش این بار می شکند.

- من خسته شدم از جنگیدن دختر ماجد! دوییدم، دوییدم ولی
نرسیدم! ده ساله بابام و داداشم و ازم گرفتن و مسببش پدر تو

بود. می خوای بری کانادا؟ برو، اما بدون...



مهتاب بر روی زمین میفتد و ترکان هم به موازاتش
 می نشیند.

نگاه پر حرف و گریان مهتاب باال می آید. خوب می داند این
دختر کیست. همان دختری که از جگر پاره پاره اش در شب
تولدش گفته بود. دستش را باال می آورد و بر شانه ی ترکان

می گذارد.
 کاش انقدر تند و تیز واقعیت را به صورتش نمی کوبید.

خودش خوب می داند مردی که نام پدر را یدک می کشد، چه
کرده است. وقتی فهمید که، زن ماجد از او طالق عاطفی
گرفت و در نهایت یک او ماند میان تکه پاره ها و آه های

مردمانی که پشت ماجد کالهبردار کشیدند. لب های لرزانش
تکان می خورند و با حرفی که می زند، نگاه ترکان گشاد

می شود.

٭٭٭٭٭٭8
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بر روی عرشه ی قایق می ایستد و عینک دودی اش را به
 چشم می زند.



صدای آب برای روح خسته اش همیشه لذت بخش بوده و
دلش را به آرامش دعوت می کند. آنقدر در این یک هفته

 تحت فشار بوده که، حاال به این آرامش نیاز دارد.
دستانش در جیب فرو می برد و با نفس عمیقی سرش را به

 سمت آسمان می کشاند.
چیزی جز دو چشم بلوطی رنگ برایش دست تکان
نمی دهد. محکم پلک بر هم می فشارد. کاش ترکان

 نمی رفت.
ترکان که از کافه بیرون آمد، خودش هم آنقدر تنیده بود که
دلش خواست برود و مشت بر دماغش بکوبد اما دلش غلط

می کند. ترکان دریادل، بلوط اوست.

مهتاب برای همیشه از ایران رفت! سفر طوالنی مدتش
حاال تبدیل به سفر برگشت ناپذیر شده و تایماز فقط خدایش

را شکر می کند بالیی نه بر سر بلوطش آمد و نه بر سر
 مهتاب؛ اما دلش شکست!

از این همه خودرأی بودن ترکان دلش ترک برداشت و
فردای آن روز، دست دل و عقلش را گرفت و به بوشهر

 آمد.
 حاال یک دلتنگی عجیب جانش را می گیرد.

رسول هم هرچه بلد بوده بارش کرده اما هنوز هم کنارش
است. از رضوانه شنیده اند که ترکان کمی آرام تر شده و
 بیشتر به فکر فرو می رود و در به در دنبال کار می گردد.
نفسی می گیرد. دیگر طاقت ندارد برای دوری! در اولین

 فرصت می رود و همه چیز را به حاج ترخان می گوید.



فکر کرده بود در بازی دل و عقل می تواند عقلش را پیروز
 کند اما زور دل بیشتر از این حرف ها بود و برنده شد.

یاد لبخند ترکانش میفتد و ناخودآگاه لبخند محوی می زند.
چندی نمی گذرد که عینک را برمی دارد و عکس دختر چشم

بلوطی با آن لبخند محسور کننده اش را جلوی چشمش
 می گیرد.

به لب هایش نزدیک می کند و به آرامی بوسه ای بر چشم های
 دختر می زند.

آه عمیقی از ته دل می کشد و اعتراف می کند، کم آورده
است.

در مقابل چشمان این دختر و سالح ترکان کم آورده است،
دلش لرزیده و حاال یک چیز می داند، بلوطش را با آن
چشمان خندانش، اعتماد به نفسش با آن شیطنتش را،
لب هایش را با آن لبخند، همه چیزش را، وجودش را

عاشقانه می پرستد.
آنقدر می پرستد که خدا می داند چه زمانی و چه طور، تقاص

 دلی  که رضوانه گفته است شکانده را خواهد داد.
اما به خودش قول داده، قول داده تا زمانی که حق آن ماجد
را کف دستش نگذاشته است، به تهران باز نخواهد گشت.
صدای پایی به گوشش می رسد و چندی بعد رسول کنارش
می ایستد. اخمانش درهم است و عاصی از کله خرابی ها و

غرور بی جای تایماز لب می زند.



- امشب، معامله داره، تو یکی از لنجای خلیج، کارخونه ام
اوضاعش خوب نیست، به نیرو نیاز داریم ولی بودجه

 نداریم!

دم عمیقی می گیرد و عکس بلوطش را به داخل جیبش سر
می دهد. این کارش از چشم رسول دور نمی نماند که سری

 با تأسف تکان می دهد.

- ترکان داره میاد بوشهر!

یکه خوده سرش به سمت رسول می چرخد. ناباور
می خواهد چیزی بگوید که رسول شانه ای باال می اندازد.

- مهتاب بهش گفته امشب معامله داره، داره میاد تا امشب
ذلت ماجد رو ببینه! ولی نمی دونه که به بدترین شکل ممکن

ماجد قراره اسیر بشه، خیلی دوست دارم بدونم دلیل این
کارای ماجد چیه! هرچقدر فکر می کنم بازم می بینم یه آدم

انقدر نمی تونه بی شرم باشه تا زندگی این همه آدمو بهم
بریزه! تایماز داداش... این دختر خیلی با معرفته، حقش

نبود تنهاش بذاری تو تهران!
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عرق بر پیشانی تایماز می نشیند. چه طور ممکن است که
مهتاب همه چیز را بداند و سکوت کند؟! این سوال همانند
خوره به جان ذهنش میفتد که انگار رسول می فهمد و تیر

آخر را می زند.

 - ماجد تهدید کرده بودتش! گفته بوده اگه دست از پا خطا
کنی، سنگ قبر مامانت رو نبش قبر می کنم و خودتم از

کانادا رفتن منع می شی!

دست تایماز باال می آید تا او را متوقف کند. حالش بهم
می خورد از شنیدن چنین چیزی. محکم بر پیشانی اش

می کوبد.

 - اینا رو کی تعریف کرده؟

رسول به طرفش می آید. 

- مهتاب به ترکان گفته، همون بود که زنداداش وقتی از
کافه اومد بیرون حالش خوب نبود. این ماجد حتی به زنش
و مهتاب رحم نکرده، ماکه که دیگه پیشکش. داداش، این
ماجد یه چیزیش هست. مجید می گفت زنش از ترس فقط

تونسته اتاقشو جدا کنه و طالق عاطفی بگیره، می گه زنشو
حبس می کنه تو خونه و کتکش می زنه... عقلم قد نمی ده،

نظر تو چیه؟!



تایماز هیچ نمی گوید. خوب می داند امشب چه کند. آنقدری
 نقشه ها چیده که خدا می داند.

دست بر شانه ی رسول می گذارد.

- رسول، ترکان اومد بوشهر چشم ازش بر نمی داری
داداش باشه؟! امشب تقاص می گیرم، اول تقاص دل

شکسته ی ترکان رو، بعدم تقاص دل تیکه پاره ی خودم و
خودت رو! امشب چنان تقاص می گیرم که ماجد از ترس،

حتی تو زندانم به خودش بپیچه!
فقط ازت می خوام، ترکان جایی تو اون سوله پیداش نشه که
به خاک و خون می کشم. من با دلم کنار اومدم، نذار بیاد و

دلم بازم بسوزه و خاکستر بشه، باشه؟!

رسول سری تکان می دهد. بغض دارد. بغضی برادرانه!
چقدر زجر کشیده است و دلش، آخ از دلی که برای برادر

 مظلومانه می لرزد.
مدارک را از جیبش بیرون می کشد و به دست تایماز

 می دهد.

- رسول، می خوام اعتراف کنم! بسه هرچی دوری کردم و
این فاصله بیشتر شد!

سری تکان می دهد و قدم می کشد تا برود که صدای رسول
متوقفش می کند.



- خودم نوکرتم داداش، فقط، امشب...

سر می چرخاند. نگاه خیره ای حواله ی رسول می کند و به
طرف بندر می راند. از قایق بیرون می پرد و می رود.

رسول دست در موهایش می کشد و به ناگهان با جرقه ای که
در ذهنش می خورد، شماره ی مجید را می گیرد.

- الو مجید؟! خوبم، تو خوبی؟ خواستم بگم اصل مدارک رو
می تونی بهم برسونی؟! دمت گرم داداش...
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نفس عمیقی می کشد. هر کاری می کند نمی تواند حال و
اوضاعش را جور کند و به حالت قبلش برگردد. چقدر

عذاب کشیده است؟! خدا می داند. خیره به رضوانه ای که در
کنار ریحانه نشسته، به دو چشم جادویی پر آرامش

می اندیشد. دلش شکست وقتی که حاجی پناهی اش رفت.
چقدر خودش را لعنت کرد که باز هم با عجله تصمیم گرفت

 و رفت.



دستی به موهایش می کشد.
مهتاب! فردای همان روز به کانادا رفت و حرف هایش 

عجیب دل ترکان را از شعف لرزاند. او گفته بود،
سال هاست از کارهای ماجد خبر دارد اما با تهدید او مجبور

 به سکوت شده و حاال برای همیشه از ایران خواهد رفت.
چقدر دلش برای حال مهتابی که از او حاللیت خواست،

لرزید و شاید حالش کمی بهتر شد. وقتی فهمید در تمام این
سال ها مهتاب هم عذاب کشیده خوشحال نشد اما ناراحت هم

نشد. عذاب مهتاب با عذاب او فرق های وافری دارد،
مهتاب عذاب وجدان کشیده و ترکان عذاب زندگی و

بی کسی اش را. وقتی هر دو را در دو کفه ی ترازو قرار
 می دهد، باز هم می بیند عذاب های او سنگین تر است.

با صدای ریحانه، حواسش پرت می شود.

- رضوان، برو! دیر اومدی... اون سال هایی که باید پشتم
 می بودین، نبودین، حاال بودنت فایده نداره!

رضوانه دستی به سرش می کشد و دست ریحانه  را به دست
می گیرد.

- ریحان، رسول تمام کارهای بهرام رو تهشو در آورده،
اونم مجبور شده بوده با عمو همکاری کنه... کوتاه بیا، اون

سال هایی که ازش حرف می زنی، من داشتم با مرگ و
 زندگی  بابا دست و پنجه نرم می کردم!



ریحانه کوتاه نمی آید. هنوز هم تنش از شدت حرص و
عصبانیت می لرزد. وقتی فهمید عمویش چگونه باعث از
هم پاشیدن زندگیشان شد، وقتی فهمید بهرام هم به بهانه ی
نزول وادار کرده تا زندگی او و رضوانه را بهم بریزد،

دلش می خواست تمام دنیا را به آتش بکشد تا شاید کمی از
داغی وجودش بکاهد.

چیزی نمی گذرد که بهرام را دستبند به دست از شرکتش
بیرون می آورند. ریحانه به ناگهان به طرفش هجوم می برد

و با فریاد به یقه ی بهرام چنگ می اندازد و تمام حرصش را
بر سر او خالی می کند. رضوانه نمی داند چه طور او را آرام

کند و ترکان هم از شدت قدرت او کم می آورد.

بأالخره می توانند کمی از بهرام جدایش کنند. ریحانه زیادی
آتشش تند است.

- حروم... فکر نمی کردی دستت رو می شه؟ به فاصله ی
یک روز با همون کسی که کمر به نابودی زندگی من
بستین، تو زندان آب خنک می خورین. خدا رو شاهد

می گیرم بهرام، از حقم نمی گذرم. از حق خودم بگذرم از
حق عزیز و رضوان نمی گذرم، از حق زندگی تباه شدم

نمی گذرم. تمام مدارکتون تو دستمه، من... ریحانه استوار
قسم می خورم تقاص تمام بدبختیایی که کشیدیم رو ازتون

 بگیرم!



رضوانه سعی می کند آرامش کند اما، خواهرش زیادی
درددل دارد و زخم هایش عمیق اند. چقدر عزیزجانش

گریسته بود و محمد را لعنت کرده بود، حتی یک ساعت از
نفرین های او نگذشته بود که رسولش زنگ زد و خبر

 دستگیری او را داد.
ناباور از این همه مهربانی و مردانگی رسول، دلش

می خواست بلند فریاد بزند که چقدر از داشتن او خوشبخت
 است اما فقط گفته بود که چقدر خوب است که هست.
حاال نفس راحتی می کشد. محمد به جزای اعمال خود

رسید، بهرام هم همین طور اما سوال اینجاست، آیا تکه
پاره های دل این دو خواهر جمع خواهد شد؟! آیا جگر

 سوخته شان، باز هم التیام خواهد یافت؟!
شاید جواب یک چیز نامشخص باشد. نگاهش را

 برمی گرداند و به ترکان می رساند.
چشمان رفیقش، تلی از آتش و غم شده؟! دقیق تر می نگرد،

 نه! در چشمان او یک انتظار خفته است.

با تکان های ریحانه، به خود می آید و به آرامی ولش می کند.
بهرام از اینکه در دام محمد افتاده و حاال گیر پلیس افتاده

 است، سرخ شده و دندان بر هم می فشارد.

مأمور برگه ای را به سمت ریحانه می گیرد و بعد از گفتن
اینکه برای رسیدگی به برخی مراحل باید به اداره بروند

 سوار ماشین می شود و می رود.



ترکان نگاهی به ساعتش می اندازد. دو ساعت دیگر پرواز
دارد و باید برسد.
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ریحانه به تندی به طرف ماشینی که توانسته است به تازگی
بخرد، می رود و رضوانه با تردید نگاه به رفیقش و بعد

نگاهی به خواهرش می اندازد. ترکان متوجه می شود و با
لبخند سری برایش تکان می دهد و به آرامی یکدیگر را به

آغوش می کشند.

- ترکان، بوشهر شاید خبرای خوبی برات نداشته باشه، اما
من بهت ایمان دارم. مثل همیشه انقدر قوی هستی که

می جنگی و می تونی از پس هر چیزی بر بیای! فقط یادت
باشه، من هستم، همیشه، باشه؟!

لبخند شیطنت باری می زند و سری تکان می دهد. به آرامی
لب می زند.

- خبرای بد هم داشته باشه، می خوام برم بزنم کنفیکون کنم،
فقط می خوام ذلت ماجدو ببینم و یه ُتف بندازم تو صورتش،

 همین!



رضوانه می خندد و بأالخره دو رفیق از یکدیگر دل می َکنند
و ترکان با خداحافظی دیگری سوار ماشین دربستی می شود

 و می رود.
به تندی باز می گردد و به طرف ریحانه می دود. در سمت

 شاگرد را باز می کند و کنار خواهرش جا می گیرد.
نگاهش می کند. هم سن اند اما ریحانه کنار چشمش خط های

ظریف افتاده است که نشان از فکر خیال و فشار زندگی
می دهد.

دستش را حرکت می دهد و بر روی دست ریحانه قرار
 می دهد.

- ریحان؟!

نگاهشان در هم قفل می شود. دو جفت نگاه عسلی در
یکدیگر می پیچد و هر دو در پس هر نگاهشان امید را فریاد

می زنند.

- رضوان؟!

لبخند می زند. به آرامی نگاهش را به دستانشان سوق
می دهد و به حرف می آید.

- من و تو، زندگی راحتی نداشتیم ریحان، اون از لیال که با
قصاوت تمام گذاشت و رفت، اونم از محمد به اصطالح



عمو که این طوری بهمون نارو زد، ولی من همیشه
می دونستم، تهش بازم همدیگه رو پیدا می کنیم و می سازیم!
کافیه که این کینه ای که تو وجودته رو کنار بذاری... ببین
بهرام به جزای کاراش رسید، محمد رسید، االن فقط من و

عزیز تو رو تو زندگیمون کم داریم... بیا و کوتاه بیا!
باشه؟!

ریحانه بغضش می گیرد. رسول را از دور دیده است. وقتی
که رضوانه را دنبال کرده بود تا ببیندش و از دلتنگی اش

 بکاهد، او را با رسول دیده بود.
مرد با وقار و با شرافتی به نظر می رسید، پی اش را گرفت

 و تحقیقاتش وقتی کامل شد، خیالش کمی راحت شد.
 رضوانه راست می گوید.

 شاید یک زندگی خوب برای حال هر سه شان خوب باشد.
لبخندی می زند و چشم بر هم می نهد. این زندگی بعضس
جاها، زیادی دلت را به درد می آورد اما خیلی خوب بلد

است، تو را به ادامه دادن وادار کند.
به آرامی لب می زند.

 - باشه!

بعد هم استارت می زند و راه میفتد. رضوانه شماره ی تلفن
ثابت خانه را می گیرد و به عزیزجانش می گوید، چشم

انتظاری ات پیان می یابد و غذای مورد عالقه ریحانه را
 طبخ کن!



عزیزجان، آنقدر خوشحال می شود که اش شعف اشکش
می ریزد، همانند این دو خواهر!
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کت را از تنش در می آورد و بر روی صندلی شاگرد پرت
 می کند و پشت رل می نشیند.

دستانش را بر فرمان قرار می دهد و نگاهش را به روبه رو
می دوزد. چیزی جز خاک وجود ندارد. از آیینه ی بغل به

سوله ای که امشب در آن غوغا به پا خواهد کرد، نگاه
می اندازد.

پوزخند محوی می زند و عینک دودی اش را به چشم
 می زند. دمی عمیق می گیرد.

 رسول گفته بود سه ماه دیگر َکت بسته تحویلت می دهم.
به عنوان یکی از کادر ویژه ی معامله خودش را به اینجا
رسانده تا مثاًل همه چیز را برای معامله ی امشب ماجد با

یکی از بزرگترین قاچاقچی ها، مهیا کند.

مردی سیاه  پوش به سمتش می آید.



- یه بار دیگه اسمتو بگو، جدید اومده بودی درسته؟!

اجبارًا عینک دودی اش را بار دیگر برمی دارد و سرش را
کج می کند.

 - رامینم! تازه ام اومدم!

شخص سری تکان می دهد و با نگاه مشکوکی از تایماز
دور می شود. نفس عمیقی می گیرد و استارت می زند. به

 پشت سوله می رود.
سه مرد یک ماشین را اسکورت کرده اند و همگی همانند
جانشان از پول هایی که به دالر و یورو هستند، محافظت

می کنند.
 پیاده می شود و کنار ماشین می ایستد.

آن سه مرد آنچنان نگاه می کنند که انگار مالشان را خورده
 است. سری بی هوا تکان می دهد و به ماشین تکیه می دهد.

رسول تماس می گیرد. ارتباط را وصل می کند و
هندزفری اش را در گوشش قرار می دهد.

- الو داداش؟!

نگاهش را می گرداند و به اجبار کمی صدایش را جدی و
زمخت می کند.



- می شنوم!

رسول نفسی می گیرد و به ترکانی که چند متر آن طرف تر
بر روی صندلی خانه ی خانم جان و آقاجان نشسته است،

نگاه می کند.

- داداش، خواستم بگم زنداداش رسیده، خیلی خوش نداره
اینجا بمونه انگاری، چه طور نگه ش دارم؟!

سعی می کند بر خودش مسلط باشد. ترکان همانند پرنده
 است. اگر بالش را ببندی بیشتر هوای رفتن می کند.

تالشش برای آرام نگه داشتن خود، انگار به اندازه است که
به آرامی لب می گشاید.

 - اجازه بده، خودش تصمیم می گیره!

رسول می فهمد منظور تایماز چیست. نفسی می گیرد و قطع
می کند. به طرف ترکان راه میفتد و صدایش می زند.

- ترکان خانم؟!

نگاه بلوطی رنگش را باال می کشد و لب می گشاید.

- بله؟ خبری شد؟ تایماز چیزی گفت؟



سری تکان می دهد و لب می گشاید.

 - داداشم گفت، خودت تصمیم بگیری!

نگاه ترکان کمی غبار می گیرد. دستی به پیشانی اش
می کشد. برود؟ یا نرود؟ جوابش هنوز هم یک جواب

نامشخص است.
دری باز می شود و یک خانم مسن وارد ایوان می شود. اگر

اشتباه نکند او همان خانم جانی  است که رسول برای
رسیدگی به آنها به بوشهر می آید.

از جا بلند می شود و همانند همیشه لبخندش را بر لب
می کوباند و زودتر از خانم جان به حرف می آید.

- سالم خانم جون!

نگاه خانم جان باال می آید و با دیدن لبخند ترکان، او هم
تبسمی می کند و ابرویی باال می دهد.

- سالم دخترم، خوش آمدی!

تشکری می کند و به طرفش حرکت می کند. خانم جان به
آرامی دستش را می کشد و به آغوش خود دعوتش می کند.
در این یک هفته، تایماز از لبخند و چشمان دختری برایش



زیاد حرف زده بود. از آدرس های تایماز به این دختر
 می رسد.

راست می گفت تایماز، لبخند این دختر بسیار دل انگیز و
دلبر است. بلوط چشمانش حس قشنگی به همراه دارد و
مژه های بلندش از همان عطر ملیحی است که در بهار

 می آید.
بوی بهارنارنجش هم، نوید روزهای خوش را می دهد.

دستی بر سر ترکان نوازش می کند و با لبخند و چشمانی
براق فاصله می گیرد.

لب می جنباند.

- تو ترکانی دخترم؟!

لبخندش را بیشتر وسعت می بخشد و چشم بر هم می نهد.
 حاجی پناهی اش زیادی از او حرف زده است.

سودابه، بار دیگر به آغوشش می فشارد و برای رسول چشم
 تکان می دهد.

- قربان تو دختر! خوبی؟! تایماز من زیادی ازت تعریف
کرده، اون لیلی خیر ندیده زیاد اذیتش کرده، اما تو نه،

براش عزیزی! عزیز تایماز، عزیز منه!

متعجب می شود. به طرف رسول می چرخد که او به حرف
می آید.



- تا شب منتظر خبرم. من می رم کارخونه! خانم جان
خداحافظ فعاًل!

بعد هم قدم برمی دارد و همچنان که جواب خداحافظی اش را
 می گیرد از در خارج می شود.

سودابه دستش را می گیرد و به طرف اتاقی می کشاند که
شب پیش تایمازش برای دخترک آماده کرده است.
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- بیا دخترم، اینجا رو تایماز برات آماده کرده، حال و
هواش رو دوست داری؟!

نگاه می گرداند. یک اتاق پر از رنگ های شاد و زیبا.
درست همانند رویاهایی که داشت. یک اتاق پر از جینگیلی 

 پینگیلی های رنگی و البته یک چوب برای بافت فرش!
لبخندی بر روی فرش نصفه و نیمه بافته شده می بیند.

سودابه رد نگاهش را می گیرد و به آن می رسد.
او هم تبسمی می کند و لب می گشاید.

- می بینی چه قشنگه مادر؟! تایمازم این رو می بافه، پیش
شکیال و قدرت کاراشو آماده کرد و تو این یه هفته ای که



اینجا بود این قدر بافته، طرحش خیلی قشنگه مادر، مطمئنم
تایمازم عاشقشه8 که این طور قشنگ می بافه!

به ناگهان لبخند از لبش پر می خورد. یعنی تایماز، عاشق
این لبخند است؟ اصال دختری که لبخندش را عاشق است،

 کیست؟!
 حالش گرفته می شود. چرا کم حرف شده است؟

به راستی عشق با ما چه می کند؟! دیوانه را دیوانه تر، عاقل
را دیوانه، مرده را زنده، زنده را مرده می کند. شاید هم درد
را به عدل و رنج را به وجع بدل می کند. عشق انگار کمی
درد دارد. دردی لذت بخش و بی انتها! عاشق شدن، زیباست
اما اینکه نمی دانی ته آن چه می شود، یکمی ترسناک است.

عشق زیباست اما چرا هیچکدام از ما، نمی شناسیمش؟!
عشق مگر دلتنگی هایت برای معشوق نیست؟! عشق مگر

 همان عطری که به خاطر او می خری نیست؟
مگر عاشق شدن انقدر ساده نیست؟! پس چرا سختش

می کنیم؟! عشق انگار، اکسیر زندگیمان است اما... حیف از
آن امای آخر!

سودابه متوجه دلگیری ترکان می شود. خودش هم مطمئن
نیست که طرح این فرش مخصوص چه کسی است، ترجیح

 می دهد سکوت کند.
لبخندی دیگر می زند و دست بر شانه ی ترکان قرار می دهد.



- مادر، من اون یکی اتاقم. حاج آقا اونجا استراحت می کنه،
استراحت کردی بیا کنار ما. لباس هات رو هم آماده کن،

همین در رو می بینی؟ اینجا حمامه، برو یه آبی به تن بزن
سر حال بیای، اینجا برعکس شهرای دیگه زمستوناشم،

هوای اوایِل تابستون رو داره که زیادم گرم نیست... برو
مادر، نخسته!

بعد هم از اتاق بیرون می آید. ترکان با اخم نگاهی به
تابلویی که چله بافی شده است، می کند و نفسی می گیرد.
نگاهی به ساعت می اندازد و با دیدن ساعت شش بعد از
ظهر، محکم بر سرش می کوبد. هشت شب، معامله قرار

است انجام شود و ترکان تنها یک ساعت وقت دارد تا خود
را به سوله برساند.

لباس هایش را از ساک بیرون می کشد و وارد حمام می شود.
بوی نم چوب برایش لذت بخش است.

لباس هایش را از تن می کند و به تندی زیر دوش قرار
 می گیرد.

دوش کوتاهی می گیرد و حوله را به دور خود می گیرد و
بیرون می آید. با دیدن ساعت شش و نیم، آه از نهادش بلند

 می شود.
نمی داند چه طور لباس به تن کند و از اتاق بیرون بیاید.
 شال ترکمنش را بر سر می نهد و وارد ایوان می شود.
رسول نیامده و این یعنی مخالف رفتن اوست. خوب

می داند، تایماز خبر دارد که به بوشهر آمده است اما اصاًل
 دلش نمی خواهد تا از او کمک بخواهد.



دمی عمیق می گیرد و سر می چرخاند تا بلکم بتواند
 وسیله ای بیابد که با آن به سوله برود.

سودابه از اتاق بیرون می آید و با دیدن ترکانی که همچنان
که موهایش خیس است و شال ترکمن بر سرش بسته است،

بر گونه اش می کوبد و به طرفش می آید.

- دخترم؟ چرا این طور بیرون اومدی؟

لبخندی می زند. به تندی کفش هایش را می پوشد و به طرف
سودابه می دود.

- خانم جان، من دیرم شده، خودمو باید برسونم به یه
جایی... ماشینی، چیزی که بشه باهاش بتونیم بریم هست

این نزدیکی ها؟!

سودابه ناالن به دختری نگاه می کند که تردید از وجودش
 می بارد. به تندی شوهرش را صدا می زند.

- حاجی، حاجی بیا...

آقاجان از اتاق بیرون می آید و تسبیح در دستش هنرنمایی
می کند. سالمی می دهد و ترکان را نظاره می کند.

- بفرما خانم، اتفاقی افتاده؟!



سودابه سری تکان می دهد و لب می گشاید.

- حاجی ماشین احمد روبه راه شده؟

حاج کاظم دستی به محاسن سفیدش می کشد و کتش را تن
می زند.

- چیزی شده سودابه؟ حرف بزن زن!

ترکان پیش دستی می کند.

- سالم آقاجون، من باید خودمو برسونم به جایی ولی وسیله
ندارم. چیزی هست تا بتونم برم؟

کاظم چکمه بر پا می زند و متفکر به حرف می آید.

- تو ترکانی دخترم؟! ماشین احمد هنوز به راه نیست،
موتور سواری بلدی؟!

ترکان ناالن سری به معنای منفی تکان می دهد. کاظم باز
هم دستی به محاسنش می کشد و به ناگهان با چیزی که

یادش میفتد، لب می گشاید.

 - با من بیا دخترم.



نور امیدی در دل ترکان روشن می شود. از سودابه
 خداحافظی می کند و به تندی پشت سر کاظم راه میفتد.

وارد یک اصطبل می شوند و ترکان با دیدن چندین اسب،
 ناباور نگاهشان می کند.

خاطره ای محو یادش می آید. بابا ترخانش وقتی سیزده
سالش بود، اسب سواری یادش داده بود، یعنی می تواند با

یکی از این اسب ها برود؟!

313#پست_8
 #سالح_ترکان8

#فاطمه_سلیمانی

کاظم بر روی موتوری که با آن می توانند، ینجه ای برای
اسب ها بیاورند، می نشیند و روشنش می کند.

جلوی پای ترکان می ایستد و به حرف می آید.

- بیا باباجان، کجا می خوای بری، خودم می برمت!

ترکان نگاهش را به زور از اسب مشکی رنگ با آن
یال های براقش می َکند و به تندی لب می جنباند.

- آقاجون، اگر اجازه بدین با یکی از این اسب ها برم!



کاظم اخم می کند. نمی تواند دختر را به تنهایی جایی
بفرستد، می خواهد مخالفت کند که گوشی نوکیای قدیمی اش
زنگ می خورد و یکی از شاگردانش، در نخلستان تایماز،
می گوید که برای قطع درختان آمده اند و زود خود را به

 نخلستان برساند.
به اجبار کوتاه می آید و ترکان با ذوق به طرف اسبی که
مشکی رنگ است و یالش دل از کف می برد، می رود.
کاظم با نارضایتی از اصطبل بیرون می رود و ترکان

چکمه های چرم را به پا می زند و پا بر رکاب اسب قرار
می دهد و بر روی زینش می نشیند.

ترکه ای به پشت اسب می زند و می تازد. از اصطبل بیرون
می زند و اسب شیهه می کشد.

لبخند می زند و با قهقه های بلند از جاده ی طویل اما نازک
رد می شود. بر دمن می تازد و با لبخندی  که هیچ جوره از

 لبش کنار نمی رود، خود را به سوله می رساند.

بار دیگر ترکه ای به پشت اسب می زند و بأالخره موفق
می شود تا نگهش دارد. از روی زین می پرد و افسارش را
بر شاخه ی درختی که در آن تاریکی به چشمش می خورد

 می بندد.
به آرامی پیشانی اش را بر سر اسب تکیه می دهد و لب

می زند.



- دعا کن برام، سیه یال! دعا کن بتونم برگردم و بابام و آزاد
کنم. داداشم برگرده سر خونه و زندگیش!

روسری ُترکمنش را بر بینی اش می پیچد که برق چشمانش،
همچون تازیانه بر تن اطرافش می نشیند.

قدم برمی دارد و خود را به ماشینی می رساند که در آن
 نزدیکی هاست.

به خودش قول داده تا فقط یک ُتف بر صورت ماجد بیندازد
 و بعد، با پلیس تماس بگیرد.

 به آرامی قدم برمی دارد و خود را به پست سوله می رساند.
از قرار معلوم، معامله آغاز شده است. با دیدن صورت
ماجد، ناخن هایش را در مشتش فرو می برد و عمیق دم

می گیرد. چشم می گرداند تا تایماز را ببیند، خسته از
جست وجوی بیهوده تکیه اش را به دیوار سوله می دهد و از
میان سوراخی که وجود دارد درون سوله را تماشا می کند.
با آن چکمه های چرم و روسری ترکمنش، همانند دخترانی

شده است، که می خواهند مثل شیر بجنگند.

سرش را برمی گرداند که متوجه هیبت سیاه پوش تایماز
می شود. چشم ریز می کند و دقت که می کند، متوجه

می شود، درحال خالی کردن محتویات کیف های سامسونت
 درون یک کیسه است.

 خیز برمی دارد و خود را به طرف تایماز می کشاند.



حاجی پناهی به سرعت کیفی را برمی دارد که ترکان
موازی با دست او، انگشتانش را بر کیف می نشاند.

نگاه تایماز از دستان ظریف دختر مقابلش باال کشیده
 می شود و به برق چشمانش می رسد.

چشمان پر آرامشش بیشتر از همیشه، برق می زند از دیدن
دختر مقابلش!

- بلوط؟

ترکان پوزخندی می زند. می خواهد حرفی بزند که تایماز
نجوا می کند.

- بلوطم؟!

دل ترکان انگار می لرزد و بر دره ی وجودش سقوط
می کند. پچ می زند.

- می خوای چی کار کنی؟!

تایماز نگاهی به اطراف می اندازد و با یک حرکت ترکان
را میان خود و دیوار چفت می کند. کمر ترکان به دیوار

سوله می چسبد و نگاهش تزلزل میابد. مژه های بلندش تاب
می خورند و دل تایماز انگار می لرزد. دستش را باال

می آورد و به آرامی به روسری ترکمن ترکان می رساند.
 بوی بهار نارنج برایش دلربا است.



سر خم می کند و به کنار گوش و گردن دختر مقابلش
می رساند.

- حتی االنم بوی بهارنارنج می دی!

ترکان ُگر می گیرد. می خواهد حرکت  کند که تایماز پاهایش
را چفت پاهای خود می کند.

- نرو بلوطم، تا اینجا اومدی ولی از اینجا به بعدش و نرو...
بذار من می رم! به خدای احدوواحد، قول می دم نذارم آب
خوش از گلوی این نامرد پایین بره، فقط کافیه که جلوتر

نری!

نفس های ترکان به شماره میفتد. کمی سرش را کج می کند.
لمس پاهایش توسط پاهای تایماز شاید بی شرمانه باشد اما

 برایش لذت بخش است.

- قول می دی تقاص تمام بدبختیای منو، با یه سیلی بگیری؟!
قول می دی حاجی؟!

لب های تایماز باالتر می رود و دقیقًا کنار گوش ترکان مهر
می شود.

- قول می دم بلوطم! قول می دم!



به آرامی عقب می کشد و نگاه خیره ی چشمان بلوطش
می کند. با این نظر کردن قول می دهد تا تقاص دل شکسته ی

عزیزدلش را از آن ماجد بگیرد.
با صدای پایی که می آید، به تندی روسری ترکمن را بر
روی صورت ترکان می گیرد و با یک حرکت او را به

سمتی  که آمده بود، ُهل می دهد.

یکی از همان مردان سیاه پوش کنار تایماز قرار می گیرد و
لب می گشاید.

- ده دیقه ی دیگه پوال رو باید ببریم داخل سوله!

سری تکان می دهد و در آن ده دقیقه، نمی داند چه طور
ترکان را رصد کند و با نگاهش التماس کند، جلو نیاید.
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مردی که سیاه پوشیده است، صدایش می زند.

 - رامین، باید ببریم پوال رو!

سری تکان می دهد و سر می گرداند تا ترکان را بار دیگر
 رصد کند که متوجه می شود، او نیست.



نفسی عمیق و مضطرب می کشد. به تندی کیف سامسونت ها
را برمی دارند و وارد سوله می شوند.

ماجد کمی استرس دارد. انگار چیزی چنگ به دلش
می اندازد. نگاه سیاهش را به نگاه آبی رنگ بزرگترین

قاچاقچی8 مواد اولیه ی فوالد، ابولحد می دوزد و لب هایش را
 می جود.

تایماز دقیقًا کنار ماجد می ایستد و بی صبرانه همانطور که
خم می شود، لب می گشاید.

- کیش!

ماجد می خواهد سر برگرداند که مرد چشم آبی با آن لهجه ی
عربی اش به حرف می آید و از ماجد می خواهد تا کیف

سامسونت را به سمتش روانه کند.
 ماجد اطاعت می کند و کیف پول را به سمت او می فرستد.
ابولحد با یک حرکت، در کیف سامسونت را باز می کند.
نگاه آبی رنگش در کیف چرخ می خورد. جز چند کاغذ

چیزی درون آن نیست. سعی می کند آرامش خود را حفظ
کند.

استرس در جان ماجد نشسته و کوتاه نمی آید.
ابولحد کاغذها را وارسی می کند و با خواندن فضاحت های

 ماجد، لحظه ای بهت زده می ماند.
 سرش را از کاغذها بلند می کند و به ماجد می رساند.

برگه ها را باال می گیرد.



- این... چی هست، ماجد کبریا!

ماجد مبهوت می شود. می خواهد چیزی بگوید که با یک
 حرکت ابولحد اسلحه ها، سر او را نشانه می گیرند.

تایماز بدون استرس، باز هم خم می شود و کنار گوش ماجد
کبریا، قاتل روزهای خوش زندگی اش، قاتل پدرش، دلیل

زندگی تباه  شده ی خودش و رسول لب می زند.

- َو مات!

ترکان دست بر لب هایش قرارداده است تا صدای جیغش به
درون سوله نرسد. وحشتناک ترین صحنه ی عمرش را
می بیند وقتی که ابولحد دستور می دهد تا بر سر حاجی

 پناهی اش اسلحه بگذارند.

نمی تواند طاقت بیاورد. از جا بلند می شود. چشمانش باز هم
خاک دارند و دلش، آخ از دلش که سیر و سرکه در آن

 می جوشد.
روسری ترکمنش را بر صورت می کشد و هنوز قدم 

برنداشته است که رسول آستینش را می کشد.

- زنداداش!

نگاهش برمی گردد و خیره به رسول لب می گشاید.



- تا زمانی که حرف مرگ و زندگی پناه زندگی من
درمیونه، اصرارت برای موندنم بی فایده س... داداش

رسول!

قدم برمی دارد تا وارد سوله شود که رسول هم به دنبالش
راه میفتد و به زبان می آید.

- تا زمانی که جون داداشم و زنداداشم تو خطره، گردن من
برای زنده موندن کجه و برای قربونی شدن، راسته!

منم میام زنداداش، بریم!

با قوت قدم برمی دارد و با آن چکمه و روسری ترکمنش،
زیادی شیر زن دیده می شود، حقا که شیر زن است.

کمی صدایش را باال می برد و همچنان که به طرف تایماز
می رود، پاشنه های چکمه اش را می کشاند.

- این محشر، مشعلش کم بود! اونم اینجاست!

ماجد مبهوت و عصبانی به ترکانی نگاه می کند که خود را
 استتار کرده است.

ضرب دست تایماز، بر یک طرف صورت ماجد می نشیند
تا نگاهش را درویش کند.

صورت ماجد به طرف راست پرت و لبش پاره می شود.



ترکان دقیقا کنار تایماز می ایستد و رسول طرف دیگر او!
حاال ترکان در میان رسول و حاجی پناهی اش قراردارد و

دلش قرص است که هست، تایمازش همیشه هست!

دلش خنک می شود وقتی که سیلی ِ تایماز را بر صورت
ماجد دید. انگار تازیانه های زندگی که بر صورتش و تنش

نشسته اند حاال آرام شدند.
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- من... کسی ام که ماجد کبریا، ده سال تموم حقم رو به
ناحق ازم گرفته! من، دختری ام که از هزارتا مرد، مردتره!

از اومدن به جمع َنرها نمی ترسه چون انقدری کشیده
 ازشون که این وضعیت براش هیچه! من، دریادلم!

به سمت ماجد برمی گردد و بر صورتش خم می شود. با
نوک روسری  ترکمنش کنار لب ماجد را پاک می کند و لب

می زند.

- خیلی دلم می خواست یه روز، تقاص این کارات رو پس
بدی، تقاص دل شکسته ی من و، زندگِی تباه شده ی تایماز



رو... می دونی این خون نشون از چیه؟! این خون نشون از
 حق منه! سرخ و حیرت آور!

بعد هم به تندی انگشتی که به همراه روسری  خون کنار لب
ماجد را تمیز کرده بود را بر چشمانش فرو می کند و داد
ماجد به هوا می رود. سر اسلحه ها، حاال ترکان را نشانه

 گرفته اند.
بی تفاوت کمر راست می کند و اول نگاهی به ابولحد و بعد

 نگاهی به دست مشت شده ی تایماز می کند.
دستش را به دست حاجی پناهی اش می رساند و لحظه ای

نمی گذرد که انگشتانش چفت انگشتان او می شود.
ابولحد خشمگین به طرف ماجد خیز برمی دارد و لوله ی

تفنگ را بر حنجره ی ماجد قرار می دهد و شروع به
تهدیدش می کند.

جان ترکان می لرزد وقتی که تایماز دستش را می فشارد و
رسول لب می زند.

- تا چند دیقه ی دیگه... نفسامون راحت باال و پایین می ره!

به دقیقه نمی کشد که صدای ماشین پلیس می آید و ترکان
زانوهایش می لرزد. باورش نمی شود. تمام شد. بأالخره تمام

شد!
بابا ترخانش، داداش تیایش... هر دو بأالخره آزاد خواهند
شد. ده سال گذشت، ده سال تمام! ناباور و بی اختیار بر

روی زانو میفتد. تایماز خم می شود.



همه به تکاپو افتاده اند تا فرار کنند اما دیگر راه برگشتی
نیست.

ماجد کبریا، به دلیل داشتن جرایم سنگین به اشد مجازات
محکوم می شود.

ترکان هنوز هم ناباور است. ابولحد را به همراه دار و
دسته اش می گیرند و ترکان، مبهوت است.

باورش نمی شود. پدرش... برادرش... تمام جان و تنش، به
خانه بازخواهند گشت. به تایماز نگاه می کند که انگار بار

از شانه هایش برداشته شده است. رسول را نظاره می کند که
سر بر شانه ی برادر قرار داده و به دستگیری افراد نگاه

می کند.

حتی دلش نمی خواهد، صدای ماجد را بشنود. همین که
سزای عملش را دیده است، بزرگترین چالش زندگی ترکان

را به ارمغان آورده است.
تایماز قول می دهد تا تمام بازجویی ها و مراحل اداری را

انجام دهد و ترکان، فقط دلش می خواهد بخوابد.
حاال نفسش راحت باال و پایین می شود. همه را می برند و

پول ها مصادره می شوند.
دلش بغل بابا ترخانش را می خواهد، شیطنت هایش با تیام را

می خواهد.
رسول می رود و ترکان می فهمد با کمک مجید و یکی از
دوستانش در اداره ی مباره با قاچاق بوشهر، توانسته اند،

ماجد و ابولحد را دستگیر کنند.



به اسب سیه یال می رسد. پیشانی اش را به پیشانی سیه یال
می چسباند و لب می جنباند.

- دعا کردی برام؟! مستجاب شد.

پا بر رکاب اسب می گذارد و بر روی زین می نشیند. تایماز
اما با خیال راحت، تصمیمش را می گیرد و به طرف ترکان

 می دود.
افسار اسب را از دست ترکان می گیرد و خودش هم دقیقا
پشت دختر چشم بلوطی بر زین می نشیند و ترکان باز هم

ُگر می گیرد. دستان تایماز از کنار پهلوهایش رد می شود و
افسار را مهار می کند.

اسب شیهه می کشد و سم بر زمین می کوبد.
روسری ترکمن از صورتش باز می شود و بوی بهارنارنج،

بینی تایماز را پر می کند.
می تازند و ترکان خودش را رها می کند. گاهی ابراز

عالقه، بدون حرف انجام می شود. با یک لمس ساده، با یک
نگاه ساده، با یک حرکت ساده، عشق را در میان تارنمای

احساسات می توان یافت.

به خلیج می رسند. خلیج همیشه فارس! تایماز افسار اسب را
 می کشد و با یک حرکت از اسب می پرد.

ترکان هم می پرد. سیه یال، دقیقا میانشان فاصله انداخته
است.



در سیاهی شب های بوشهر، دو چشم عاشق در هم خیره
شده اند و دلشان تاالپ و تولوپ می کند.

بلوط چشمانش را به خلیج تیره اما دلبر می رساند و نجوا
می کند.

- راسته می گن اینجا شباش یه حال و هوای دیگه داره؟

تایماز هم به خلیج نگاه می دوزد. ماه رقص ماهرانه می کند
و صدای موج رقص دلبری دارد. پچ می زند.

- راست و دروغش گردن خودشون، اینجا باید هوای دل
داشته باشی!

دست بر یال اسب می کشد و بلوطی رنگ های براقش را به
نگاه پر آرامش مرد مقابلش اتصال می دهد و پچ می زند.

- تا نپره؟

تایماز ابرویی باال می اندازد و او هم بر سر اسب دست
می کشد و ابرویی باال می اندازد.

- ُنچ، تا ندزدنش!



ابروهای ترکان باال می رود. عجیب نیست که انقدر آسوده
است؟! شاید عادت کرده است به اینکه همش تنش داشته
باشد و فکر تقاص، مغزش را بخورد. حاال که ماجد به

فالکت رسیده، فکری دیگر جای فکر تقاص نشسته است،
آیا ساده بود؟! نه، ساده نبود. ده سال دویدن و خون دل

خوردن پای آن است.
دمی عمیق می گیرد که تایماز دستش را به موهای ریخته

شده در صورتش می رساند.
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- بلوطم؟!

این غده در ته گلویش نوید یک شوق را می دهد. چرا این
مرد برایش دوست داشتنی ترین مرد دنیاست؟! پچ می زند.

- جان ترکان؟!

عجیب نیست که حرف های دلش را به زبان می آورد و
 جانش را پیشکش می کند؟!

لبخندش باز هم چسب می شود و بر لبش می چسبد. تایماز
دست چپش را می گیرد و لب می گشاید.



- من ساختم تا وارونه نشم... خیلی جنگیدم ولی نمیدونستم
وارونه ی وجودم تویی! شاید باید خیلی وقت پیش برا خودم

فاتحه ی عاشقی می خوندم... نه؟!

نگاهش گشاد می شود و می لرزد. چه می گوید تایماز؟!
سرش به سنگ خورده؟ فاتحه ی عاشقی معنایش چیست؟!

ناباور نگاه بلوطی اش را به تایماز می دوزد.

- من... معنی حرفات چیه حاجی پناهی؟!

تایماز لبخند می زند. به آرامی دست ترکان را می کشد و
 نزدیک آب می شوند.

دختر چشم بلوطی خم می شود و چکمه هایش را از پا در
می آورد و پاهایش را وارد آب می کند، سپس دستانش را

 درون آب فرو می برد. گرمی آب، برایش لذت بخش است.
تایماز هم خم می شود و کفش هایش را در می آورد. دستش

را دقیقًا زیر ُمچ او قرار می دهد و با لبخند محوی دستانشان
را بر هم پیوند می زند. سرش را به کنار گوش ترکان

 می برد و بوی عطر بهارنارنج مستش می کند.
لذت وجود این دختر، حاال برایش عیان است. حاال که

 فهمیده است چقدر او را دوست دارد.
دمی عمیق می گیرد و لب هایش را بر روی گونه ی ترکان

 می نشاند.



حاال انگار خلیج، جور دیگری گرم است. اولین بوسه ی
تایماز پناهی در تمام طول عمری که از خداوند گرفته، بر
گونه ی دختری صورت می گیرد که عاشقانه او را دوست

 دارد.
تن ترکان جمع می شود و مورمورش می شود. آخ از

 احساساتی که حاال قلیان افتاده است.
سرش را برمی گرداند و حاال صورتش هایشان با فاصله ی

 پنج سانتی از یکدیگر قرار گرفته است.
لبهایش را به آرامی تکان می دهد.

- معنی حرفای من یعنی...

ترکان از جا بلند می شود و تایماز به دنبالش. روبه رو با
 یکدیگر می ایستند و نفس هر دو حبس می شود.

خیره به یکدیگر تایماز لب می زند.

- دوست دارم بلوطم!

لبخند می آید و بر لبش می نشیند. روسری ترکمنش در باد
می خزد و سرش را به زیر میفتد. ناباور است و چشمانش

 می چرخد.
ناباور می خندد و تایماز از خنده ی لبانش، تبسمی می کند.
نزدیک تر می آید و بازوهای ترکان را به دست می گیرد.

خیره به او می شود.



- من، دوستت دارم دختر چشم بلوطی! خیلی وقته با خودم
و احساساتم درگیرم اما... انگار اینجا و حاال باید بهت

می گفت...

ادامه ی حرفش قطع می شود وقتی که ترکان اشک هایش از
شعف روان می شود و در آغوش تایماز فرو می رود.

دستانش را محکم تر به دور گردن تایماز می پیچد و همچنان
که اشک های ریزش فرو می ریزند، لب می زند.

- دوستت دارم تایماز! خیلی...

حاجی پناهی کمرش را محکم تر به آغوش می فشارد و
چندین بار پشت سر هم بر موهایش بوسه می زند. عشق
همین جاست. میان بازوان مردی که برایت حمایتگرانه

بجنگد، برایت از روزهای قشنگ بگوید، لذت بودن هایی از
جنس ابدیت را به جانت هدیه دهد. عشق حوالی

روزهایی ست که دلت در رنج و دلتنگی به سر می برد و آخ
 از قلبی که حرف حساب حالی اش نمی شود.

عشق در صدای معشوق، در عطر بهارنارنج تنش، در
 میان دستان گره خورده است.

فاصله می گیرند. دستان مردانه اش را به صورت ماه گونش
می رساند و اشک هایش را پاک می کند. بعد هم بوسه ای بر

چشم دختری می زند که برای پرستیدنش، جان می دهد.



- اشک نریز، اشک ریختن آدما برای ناراحتیه... بخند
همیشه ترکانم! خنده ی تو منو مبتال کرد. مبتال به عشقی که

ازش هم می ترسم، هم لذت می برم! بخند عزیزدل تایماز!

می خندد. با اشک می خندد. سری تکان می دهد و بار دیگر
در آغوش تایماز فرو می رود. سلول به سلول تنش حاال

راحت تر عشقش را ابراز می کند. چقدر زیباست گفتن
دوستت دارم در گوش کسی که تمام جانت شده است.

دست در دست یکدیگر، قدم برمی دارند. افسار سیه یال بر
دست ترکان است و چکمه هایش در دست تایماز. موهای

بازی گوشش در هوا تاب می خورد و آخ از بوی بهار
نارنجی در مشام تایماز می پیچد.

چشمان پر آرامشش حاال بیشتر از همیشه سکون پیدا کرده
است و هر دو در آب خلیج فارس قدم برمی دارند و

لبخندهای ترکان حاال به قهقه تبدیل شده است.
لبخند دلربایی که شاید، خیلی زودتر از این ها دل تایماز را

لرزانده بود.
- تایماز؟!

 کمی شیطنت که بد نیست، هست؟!

- پیرزن؟!



حرصی می شود. باز هم یاد آن روزی میفتد که گاف داد و
حاجی پناهی آتو گرفته است.

تایماز می خندد و دستش را گرم می فشارد و لب می گشاید.

- بگو خانوم، من نوکرتم!

لبخند می زند و با چشمانی که می خندند لب می زند.

- می شه برای این اسب، اسم انتخاب کنیم؟!

ابرویی باال می اندازد. منتظر می ماند که ترکان ادامه
می دهد.

- اسمش رو بذاریم تایکان! مخفف اسم هر دومون!
موافقی؟!

با لبخند محوی دستانشان را باال می برد و همچنان که با
حرکت دستش، ترکان می چرخد، لب می زند.
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- هرچی شما بگی عزیزدل!



می خندند و ترکان با شیطنت باز هم می گوید که آن میم
مالکیت را به ته عزیزدل بچسبان و از دلبری کم

 نمی گذارد.
سوار بر زین تایکان، تایماز پیشنهاد می دهد به نخلستان

کارخانه اش بروند و پیشنهاد کار به ترکان می دهد. خوب
می داند این دختر سرتق، خانه نشین نمی شود و استقالل را

 دوست دارد.

قبول می کند و به نخلستان می روند. آقاجان را می بینند و
حاج کاظم با دیدن لبخند چشمان این دو جوان می فهمد که

 عشق پا به میدان گذاشته است.
از زین تایکان پایین می آیند و ترکان با دیدن درختان نخل،
دلش باز هم هوای درخت گردوی خانه ی سروی خاتون را

 می کند.

تایماز کمی تنهایش می گذارد تا بتواند بگردد و از طبیعت
 بکر نخلستان لذت ببرد.

دور که می شود، ترکان دستانش را بر چشمش قرار می دهد
و زیر لب خدایش را شکر می کند.

گوشی اش را در می آورد و با رضوانه حرف می زند. از
اعترافش می گوید و رضوانه پشت تلفن خودش را می کشد

از بس که جیغ می زند.
قربان صدقه ی رفیقش می رود و عزیزجان و ریحانه از

 دیدن کولی بازی هایش می خندند و ِکل می کشند.



خودش هم می خندد و از تایماز می گوید و از پیشنهاد
کاری اش... رضوانه اما مخالفت می کند و می گوید بعد از
اینکه پدرش آزاد شد، می تواند باز هم به اهواز برگردد و

کار کند.
خودش هم همین نظر را دارد. قرار بر این می شود که به
تهران برگردد و پدر و برادرش که آزاد شدند آنها را ببیند
و بگوید، بأالخره وقت آزادیشان رسیده و موفق شده است.

خدا حافظی می کند و به طرف رود کوچکی که از میان
نخلستان رد شده است، می رود و کنارش می نشیند.

دستش را در آب فرو می برد و می خندد. صدای دوستت
دارم تایماز برایش تداعی می شود و زیر لب نجوا می کند.

- تو چقدر نابی!
بس که جذابی منو دیوونه می کنی...

رو چه حسابی، بازی می کنی با من این جوری بیخودی...
همین جوری بمون، نذار تغییرت بدن این آدمای بد...

تو چشم نباش اصاًل، این حسودا آدمو چشم می زنن فقط...
دلبر ناب دلم، با چشای خوشگل مشکیت یکم... یه نگاه زیر

چشمی به من، بنداز که من دیوونه شم ای وای من..
ای وای من!

٭٭٭٭٭٭8

318#پست_8
 #سالح_ترکان8



 #فاطمه_سلیمانی

بر روی صندلی می نشیند و نگاه به ترکانی می اندازد که
خوابیده است. لبخند محوی می زند و شروع به بافت فرشی

می کند که لبخندش، حسادت دختری را برانگیخته بود که
عاشقانه دوستش دارد.

با صدای دفتین، ترکان از خواب می پرد و نگاه خمارش را
می چرخاند و به تایمازی می رسد که غرق بافتن همان تابلو

فرشی ست که لبخند المصبش را زیادی دوست دارد.
اخمانش در هم می شود و بر روی تخت می نشیند. دستی به

چشمش می کشد و از پنجره هوای روشن را می بیند.
شب پیش زمانی که از نخلستان سوار بر اسب برگشتند،
آنقدر خیالش راحت شده بود که خوابش برد و سرش بر

شانه ی تایماز افتاده بود، بعد هم بر روی دستان او به اتاق
آورده شده است و حاال خیره به دستان مردانه اش شده است

که ماهرانه لبخند دختر را بر فرش رج می زند.

از جا بلند می شود و دست به سینه پشت او می ایستد. دستی
به پیشانی اش می کشد و بی طاقت لب می گشاید.

- احوال شریف؟!



چشمان تایماز کمی گرد می شود، از شنیدن صدایی که کمی
 گرفته است و خراش دارد.

دست از بافتن می کشد و به طرفش باز می گردد. ابرویی
باال می اندازد و همچنان که نگاهی به ساعت روی دیوار

می اندازد، به حرف می آید.

- ساعت خواب خانوم!

ُنچی می کند. دقیقا کنار تایماز می نشیند و انگشت بر موهای
ریز شقیقه ی مرد مقابلش می کشد و آنها را پشت گوشش

هدایت می کند.

 - حاجی جان، چند بار بگم اون میم مالکیت یادت نره؟!

حاجی پناهی می خندد. از دست این دختر... آنقدر عجیب و
غریب است که خدا بر او رحم کند. نگاه شیفته اش را که
حاال به راحتی می تواند نمایش بگذارد، به چشمان ترکان

می رساند و برای اذیت کردنش لب می زند.

- شما که هنوز خانوم من نشدی، وقتی خانومم شدی، چشم.
منم سند میم مالکیت رو شیش دونگ به اسم خودت می زنم!

ابروهای ترکان باال می روند و لبخند ژکوند می زند. خبیث
لب می زند.



- نفس بکش عزیزم، نفس بکش که بعد خانومت شدنم، دیگه
سیگناالی ضعیفت هم تقویت می شن، اون وقته که می ری

از خدا طلب مغفرت می کنی که منو بهت داده، بعدشم
سنسورات دیگه اتصالی می ده، روشن می شی دیگه خاموش

نمی شی!

تایماز می خندد. شیطنت های مثبت هجده این دختر،
 بودن های او جالی وجودش شده است.

دلبری هایش عزیزجانش شده است و بوی عطرش تمام
 جانش!

سری تکان می دهد و به طرف تابلو فرش می چرخد و
بازهم شروع به بافتنش می کند. بعد هم به حرف می آید.

- شما خانوم من باش، قول می دم سنسورم از همون اولش
با همون تنظیمات کارخانه فعالیت کنه... دیگه نیازی هم به

تنظیمات شما نباشه، خوبه؟!

ترکان بلند می خندد و همچنان که به طرف تابلو می چرخد
دست زیر چانه اش می زند و به حرف می آید.

- حاجی جان، جریان این تابلو فرش چیه؟! خانم جون
می گفت لبخندشو دوست داری! کیه این؟!

امان از شیطنت های زیر پوستی مردانه، تایماز هم انگار
خباثت را از بر شده است که لب می زند.



- ایشون عزیزترین فرد زندگیه منه، هنوز چشماشو ندیدی،
 قول می دم تموم که بشه، توأم مثل من عاشقش می شی!

دهانش را کج می کند و بی رغبت سرش را می چرخاند.
تایماز خنده اش می گیرد. دفتین را کنار می گذارد و کمی

سرش را به گوشش نزدیک می کند.

- عزیزم... این تابلو فرش، طرح لبخند شماست! حسودی
خوب نیستا!

ناباور می ماند. این لبخندی که سودابه گفته بود تایماز عاشق
آن است، لبخند خودش است؟! چشمانی که از زیباییشان
حاجی پناهی تعریف کرد، چشمان بلوطی رنگ اوست؟!

 مگر مردها هم دلبری بلدند؟!
می خواهد حرفی بزند که تایماز از خاطراتش می گوید.

- وقتی که از دانشگاه فرستاده بودن ما رو برای تحقیقات
پایان نامه، من و رسول بوشهر رو انتخاب کردیم. یه شب
تو خلیج من افتادم تو آب و رسول رفت برام کمک آورد،
خانم جون و آقاجون کمک کردن تا روبه راه بشم و حالم

مساعد بشه. یه چند وقتی بهشون زحمت دادیم تا اینکه حاج
کاظم فهمید من و رسول به سختی معشیتمون رو جور

می کنیم، لطف کرد و اجازه داد تا ما تو نخلستان و
کارخونه ش کار کنیم. تو اون زمان که کار می کردیم،



خانم جون هم بهمون یاد داد فرش ببافیم. رسول زیاد عالقه
نشون نداد ولی من خوشم اومد و بعد از سه ماه شدم

 ماهرترین چله باف بوشهر.

ابرویی باال می دهد و لب می گشاید.

- پس واجب شد به منم یاد بدی... خیلی دوْست دارم!

تایماز سر جلو می کشد و با احساس لب می زند.

 - منم دوِست دارم!

لبخند می زند و خون به زیر گلویش می دود و ُگر می گیرد.
تایماز بیشتر از این خجالتش نمی دهد و به حرف می آید.

- با کمک آقاجون یه نخلستان کوچیک خریدیم و کارخونه
خرما زدیم. کم کم وسعتش دادیم و االنم خرما صادر می کنیم

و در خدمت شماییم!

با تعجب دستی به فرش بافته شده می کشد و سوالش را
می پرسد.

- تو که از رسول بزرگتری، پس چه طور با هم پایان نامه
گرفتین؟



لبخند می زند و غرق آن روزها می شود. سری تکان می دهد
و خیره به دفتین لب می گشاید.
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- یه سال دیرتر کنکور دادم تا با رسول تو یه دانشگاه قبول
بشم و بتونم باهاش باشم. رسول جسه ش کوچیکتر بود و دلم

رضا نبود تا بتونم تنهاش بذارم. فکر می کردم دانشگاه هم
مثل مدرسه س و همه زور می گن و قلدری می کنن. ولی

اون طور نبود. دانشگاه یه اجتماع متفاوت بود. کسی کاری
به کارت نداشت و یه جورایی از لحاظ ذهنی خیلی تفاوت

دید وجود داشت.

دستی به موهایش می کشد و لبخندی می زند. ترکان هم
نگاهش می کند.

- با مجید آشنا شدیم. جدا از رشته ی شیمی، تو کار کامپیوتر
و حل معماها و راست و ریس کردن کارا خیلی موفق بود.

شدیم رفیق فاب و بعدش توسط اون من با حاجی نیا آشنا شدم
و قرارشد برای تسویه ی پول کارخونه با ایشون کار کنم.

دانش و تبحر از من، پول و کار از ایشون. کم کم دیگه این
مدل کار کردن باعث شد تا من بشم سهامدار بیست وپنج

درصدی کارخونه ی سیمان سازی و رسول هم اینجا رو به



عهده گرفت. خداروشکر، االن دست و بالم باز شده و از
شما هم دعوت به همکاری به عمل اومده!

ترکان با لبخند سری تکان می دهد و لب می گشاید.

- فقط قبلش باید بابام و تیام از زندان برگردن تا من خیالم
راحت بشه... هنوزم دلم خنک نشده، حس می کنم ماجد

خیلی راحت به سزای عملش رسیده تایماز! موافقی با من؟!

تایماز به سمتش می چرخد و موهایی که بر صورتش ریخته
را به پشت گوشش می فرستد. لبخندی محو می زند و چشم

برهم می نهد.

- نگران نباش شما عزیزم. چی بدتر از اینکه وکیلش فرار
کرده، دستش به جایی بند نیست، مهتاب رفت و زنش طالق

می خواد؟! چی بدتر از اینکه به مفتضح ترین شکل ممکن
دستگیر شد و برای نجات پیدا کردن، خودشو به بیماری

روانی زده... مهم خداست که جواب دلمون رو می ده! دیگه
هیچ وقت، هیچ وقت به این فکر نکن که ماجد خیلی راحت
سزای کارشو داره پس می ده! همه چی هم تو این دنیا جواب
داده نمی شه، یه دنیای دیگه ام هست که حساب رسی داریم!

سری تکان می دهد. این مرد خوب بلد است آرامش کند.
تایماز از جا بلند می شود و به سمت طاقچه  می رود. بلیت



را برمی دارد و باز هم سرجای قبلی اش می نشیند. بلیت را
بر روی دستان ترکان قرار می دهد.

- بفرمایین. اینم بلیت برای برگشتنمون به تهران. به زودی
پدر و برادرت آزاد می شن و کابوسای هر دو مون تموم

می شه، کافیه شما بازم مثل همیشه بخندی... باشه؟!

لبخند می زند و سری تکان می دهد. خط قرمزش را رد
می کند و کمی گردن می کشد. به آرامی گونه ی تایماز را

می بوسد و پچ می زند.

 - ممنونم!

بعد هم به تندی از در اتاق بیرون می رود و تکیه به در 
 نفس عمیقی می کشد و لبخند محو تایماز را نمی بیند.
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برای بار هزارم در خانه را می زند اما کسی پاسخگو
نیست. نفسی می گیرد و گوشی اش را بیرون می کشد تا با

 ملکه تماس بگیرد.
به ملکه گفته بود که به زودی پدرش آزاد خواهد شد، اما

نگفته بود که به تبریز می آید تا به تهران ببردشان، حاال هم
هیچ کس پاسخگو نیست.

تایماز از ماشین پیاده می شود و به طرفش می آید.

  نیستن؟! - چی شد عزیزم،

سری با معنای منفی تکان می دهد و همچنان که تماس
می گیرد باز هم در می زند. تایماز اطراف را رصد می کند

 و با نگرفتن نتیجه باز هم سوار ماشین می شوند.
این بار به خانه ی سروی می روند و هر دو با هم پیاده

 می شوند.
باز هم همان آش و همان کاسه! کسی پاسخگو نیست و

ترکان به مرز دیوانگی می رسد.
 تایماز اقدام به آرام کردنش می کند و کمی آرامش می گیرد.

می خواهند سوار ماشین شوند که ناهید و نصیر سر
می رسند. تایماز با دیدن هیبت نحس نصیر دندان بر هم

 می سابد.

ترکان با دیدن وضعیت حاجی  پناهی اش به طرفی می چرخد
 که او باغضب نگاه می کند.



وقتی نصیر را با پوزخند می بیند، همانند تایماز دندان
می سابد و سعی می کند تا به نگاه پیروزمند نصیر بی توجه

 باشد.

هر دونزدیک می شوند و نصیر باز هم دست از چرت و
پرت گویی اش برنمی دارد.

- خدایا ما چه گناهی کردیم که این دختر باید جلومون در
 بیاد؟!

 به تایماز اشاره می زند و خطاب به ترکان زبان می گشاید.

- این بار برای الپوشونیه تمام کثافت کاریات یکی و اجیر
کردی آره؟! نکنه گند باال آوردی و چهار صباح دیگه

شکمت که اومد باال بگی که با این بودم و قضیه رو فیصله
بدی؟ چه قدر تو هرز...

تایماز غضب آلود قدم جلو می گذارد و ترکان را تحت
حمایت خود در می آورد. حاال وظیفه ی خود می داند که در
مقابل حرف های نا مربوط دیگران، هوای دلبرش را داشته

باشد. بس است هر چقدر که طعنه به او زده اند.
ترکانش تعریف کرده است که این مرد به ظاهر عمو چه

حرف ها که نزده است.



- شما وکیلی یا وصی؟! دفعه ی آخریه که این حرفای
مزخرف رو نسبت به ترکان می شنوم! این دختر انقدری
قوی و پاک هست که نیاز به این نیست بخواد چیزی رو

 ثابت کنه!

 نصیر می خندد و این بار ناهید طعنه می زند.

- تقصیری نداری، معلوم نیست از کدوم جهنم دره ای در
اومدی8...

نصیر به میان حرف همسرش می آید و نمی گذارد ادامه
 دهد.

نفس های ترکان تند می شود و می خواهد حرفی بزند که
تایماز دستش را چنگ انگشتان دلبر چشم بلوطی اش می کند.

- متأسفم برای آدمای کوته فکری که حتی یه کمک ساده
 نکردن و به جای اون فقط یاد گرفتن تا زخم زبون بزنن.

 بعد هم دست ترکان را می کشد و به طرف ماشین می روند.
نصیر سرخ می شود و تایماز از آن بدتر عصبی می شود.
آرامشش زبان زد است اما این مرد به ظاهر عمو آنقدر

نامرد است که ترکان را تحت فشار گذاشته و حاال او هم
 نمی تواند طاقت بیاورد.

نگاه دیگری به نصیر می اندازد و سوار ماشین می شوند.
 استارت می زند و به راه میفتد.



ترکان کمی به سمتش متمایل می شود و لب می زند.

- من... من بابت حرفایی که زدن بهت، عذر می خوا...

تایماز میان حرفش قیچی می اندازدو همچنان که دستش را
 به دست می گیرد، لب می زند.

- نیازی برای عذرخواهی نیست عزیزدل تایماز. این آدما
انقدر وقیح و خوار هستن که نیازی نیست برای اونا بزرگی

 خرج کنی! شما عزیز جان منی!

ترکان لبخند می زند و خیره به او می ماند. قطعا تایماز
 جواب تمام نامهربانی های دنیا برای دل شکسته اش است.

بار دیگر با نورا و ملکه تماس می گیرد. بأالخره ملکه
جواب می دهد و می گوید با نورا و سروی به امام زاده

رفته اند.
حرصی خداحافظی می کند و گوشی را بر روی پایش پرت

می کند.

- تایمازجان برگردیم تهران! دلم نمی خواد بدونن اومدم
تبریز و با ناهید و نصیر روبه رو شدیم!

حاجی پناهی بی  چون و چرا قبول می کند و بی استراحت
باز هم به تهران باز می گردند.



در این سفر یک روزه که چندان خوشایند هم نبود، ترکان
می فهمد که تایماز بهترین حامی  زندگی اش است. به راحتی
می تواند اعتماد کند و با او حرف بزند. بی ترس از اتفاقات

خانواده اش بگوید، چراکه تایماز مرد او است نه نامرد
روزگار تا بر سرش بکوبد.

٭٭٭٭٭٭8
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سرش را بر روی بالشت می گذارد و رضوانه نخ را به
دور گردنش می پیچد تا صورتش را بند بیندازد.

- ترکان، مطمئنی االن دراز کشیدی تا من بند بندازم
صورتتو؟!

می خندد و چشم بر هم می نهد. خوشحال است، همراه با
استرسی که دارد، به حرف می آید.

- رضوان ذوق دارم، باورم نمی شه بابا و تیام فردا آزاد
می شن. یه ماهه داریم می دوئیم. نمی دونی اون ماجد

چه طور به پام افتاده بود و حاللیت می خواست. تایماز اصال



نگاش نکرد ولی من با نفرت بهش گفتم حرومت باشه
خوابی که حاللم بود و حرومش کرده بودی! بعدم اومدم از

 دادگاه بیرون!

رضوانه بند را بر پیشانی اش می اندازد و ابروهایش را باال
می دهد.

- دمت گرم. ولی ترکان باورم نمی شه کابوس ده ساله ت
 تموم شد. خاله نمی دونه عمو و تیام دارن میان بیرون نه؟!

- می دونه بابا اینا قراره آزاد بشن ولی نمی دونه چه زمانی،
دلم می خواد ببینم عکس العملشون  چیه. راستی رضوانه،
تایماز می گفت اوضاع مساعد بشه می خوان برات بیان

خواستگاری رسمی! رسمًا داری می ری قاطی مرغاها.

بعد هم می خندد و بر پای رفیقش می کوبد. رضوانه دهن
کجی می کند و بر روی صورتش خم می شود.

- زهرمار، هرکی ندونه من که می دونم قراره بری قاطی
مرغا...

هر دو می خندند و رضوانه باز هم مشغول بند  انداختن 
می شود. در این یک ماه گاهی عصبانی شده بود و گاهی

آرام شده بود. تایماز اما سعی کرده بود آرامش کند و



برایش بگوید که چقدر قوی  است و می تواند از پس
مشکالت بر بیاید.

با هم بارها بیرون رفته اند و هر دو با هم برای رسیدن روز
جزای ماجد لحظه شماری کرده اند، سینما و پارک و کافه،
همه جا را گشته اند. حتی به گارگاه نجاری بابا قدرت هم

رفتند و با یک شیرینی آنها را هم از عشقشان با خبر
  کردند.

چقدر تایماز را با شوخی هایش اذیت کرده و برایش از
دلبری کم نگذاشته است.

با صدای زنگ در، عزیزجان و کمی صدایش را بلند
می کند.

- رضوان مادر، فکر کنم رسول و برادرش اومدن، تموم
کنید دیگه بیاید.

رضوانه سرعت8 دستش را باال می برد و نصفه و نیمه کمی
صورت ترکان را تمیز می کند. با صدای یاهلل گفتن های دو

مرد از آشپزخانه بیرون می زنند و به استقبال دو مردی
 می روند که هیچگاه دست خالی به خانه نیامده اند.

کمی نزدیک می رود و کیسه ی میوه را از دست تایماز
پناهی اش می گیرد. لبخند به روی خسته اش می زند و به

حرف می آید.



- نخسته آقا!

تایماز لبخند محو می زند. سری تکان می دهد و پشت سر
رسول وارد می شود. ذهنش درگیر است و خدا می داند چه

طور باید سر و سامان بدهد.

با کمک رضوانه و ریحانه سفره می چینند و عزیزجان غذا
 می کشد.

دور سفره می نشینند و عزیزجان تعارف می کند تا غذا میل
 کنند.

تایماز بشقاب را از جلوی ترکان برمی دارد و با ذهنی
آشفته لب می زند.

- هر موقع بس شد بگو!

  کافی است. دو کفگیر برنج می کشد که ترکان می گوید
رسول قاشقی برنج می خورد و سرش را کنار گوش

رضوان می کشد.

- عزیزدلم، امشب یکمی زودتر می شه بریم پیاده روی؟!

رضوانه متعجب نگاهش می کند که نگاه منتظر رسول ادامه
می یابد. باشه ای می گوید و مشغول خوردن می شوند.



- می گم آقا رسول، انشاءهلل ِکی اقدام به عقد و عروسی
می کنین؟!

این را ریحانه می پرسد. لحظه ای سکوت حاکم می شود.
تایماز دست از غذا خوردن می کشد و منتظر است تا رسول

تصمیمشان را بازگو کند.

- انشاءهلل به زودی!

ریحانه کوتاه نمی آید. کمی خشک مذهب شده است انگاری!

 - به زودی که تاریخ نشد، دقیق بگین!

رسول دستی به پیشانی می کشد و نگاهی به برادرش
می اندازد. چقدر سخت است نداشتن پدر و مادری که برایت

بزرگتری کنند و در بهترین روزهای زندگی ات باشند.
تایماز چشم بر هم قرار می دهد و این بار او پاسخ می دهد.

- با اجازه عزیز خانم... هفته ی دیگه، برای خواستگاری
رسمی مزاحم می شیم ریحانه خانم!

رضوانه و رسول لبخندی می زنند و ترکان با آرامش چشم
بر هم قرار می دهد تا خیالشان راحت باشد.



تا آخر شام دیگر کسی حرف نمی زند، رضوانه و رسول
برای پیاده روی می روند و ترکان و تایماز هم خداحافظی

می کنند و شروع به قدم زدن می کنند.
ترکان متوجه درگیری ذهنی حاجی پناهی اش می شود.

دستش را دراز می کند و بازوی تایماز را می گیرد، صدایش
می زند.

 - تایماز؟!

نگاه پر آرامشش را به طرف دختر چشم بلوطی
می چرخاند. لبخند ناب این دختر، خیلی آرامش می کند.

- بلوطم؟!

نگاه خوشگلش را به مردی می دوزد که حاال می داند چقدر
دوستش دارد.

- اتفاقی افتاده آقا؟! تو همی امشب!

تایماز دست چپش را بر روی دست ترکان قرار می دهد و
با لبخند محوی مخالفت می کند.

 - نه بلوطم، فقط یکمی خسته ام. نگران نباش!



ابرویی باال می اندازد. زیر تیر برق که می رسند، به ناگهان
فکری به سرش می زند. گوشی اش را از جیب بیرون

می کشد و تند تند به حرف می آید.
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- تایماز میای عکس بندازیم؟! یکی از فانتزیای من این بود
که با کسی که دوستش دارم از این عکسای جینگیلی بگیرم.

میای؟

تایماز شانه هایش از خنده می لرزد. سری تکان می دهد و
ترکان با خنده دوربین سلفی اش را تنظیم می کند و از پشت
تقریبًا در آغوش تایماز قرار می گیرد و لبخندشان را ثبت

می کند. باز هم شیطونی می کند و ژست دیگری می گیرد و
با خنده از تایماز می خواهد که سرش را نزدیک گونه اش

ببرد تا بتواند عکس بگیرد.
آنقدر باال و پایین می پرد و در آن تاریک با تایماز و بی
تایماز عکس می اندازد که سر آخر با خستگی به خانه ی

رویایی با پای پیاده می روند.

با پاهایی که ِگزِگز می کند، وارد آشپزخانه می شود تا چای
دم کند. تایماز اما با ذهنی که زیادی درگیر است باز هم

خود را به اتاق آیینه می اندازد و دراز می کشد. به این



می اندیشد که بودن با ترکان هیچ وقت تکراری نخواهد شد.
این دختر همیشه چیزی برای دلبری و زندگی کردن دارد.

چشم می بیندد. باز هم دشمنی های یکی از کارخانه داران
خرما در بوشهر شروع شده و خدا می داند چه طور باید

 جلوی او را بگیرد.

ترکان از آشپزخانه بیرون می آید و تایماز را نمی یابد.
متوجه می شود به همان پناهگاه همیشگی اش رفته، پس

 سعی می کند مزاحمش نشود.
بارها دیده بود که وقتی گرفته می شود به این اتاق پناه

می آورد.

نگران می شود و تا صبح نه خواب به چشمان او می آید و
 نه حاجی پناهی!

هر دو در دو خط موازی به سر می برند.
هفت صبح که می شود از خانه بیرون می زنند و به مقصد

 زندان راه میفتند.
جلوی در ندامتگاه، می ایستند و ترکان با استرس دست

 تایماز را چنگ می زند.
لبخند پر استرس و خوشگلی بر صورت می نشاند و به

حرف می آید.

- آیی، استرس دارم... باورم نمی شه!



تایماز تبسمی می کند و موهایی که بر پیشانی  دلبرش نشسته
را کنار می زند. عرق پیشانی اش، حتی در این هوای سرد

 از پا نمی نشیند.

- استرِس چی دختر خوب؟! االن لحظه ی خوشحالیه! مثل
همیشه بخند عزیزم!

سری تکان می دهد و به در ندامتگاه چشم می دوزد. به دقیقه
نمی کشد که در ندامتگاه باز می شود و هیبت پدر و برادرش

را می بیند.

ناباور دستانش را بر لب هایش قرار می دهد و اشک هایش
می ریزند.

عهدش را شکسته است و حاال می گرید. گفته بود تا زمانی
که پدر و برادرش از زندان نیایند، حق ندارد گریه کند و
کم بیاورد. حاال هم بابا ترخانش، هم داداش تیامش بیرون

 آمده اند.
به طرفشان نمی دود، بلکه پرواز می کند. تایماز هم با لبخند

به طرف دو مرد می رود.

ترخان دخترش را محکم بر خود می فشارد و زمزمه اش
جان ترکان را مشعوف می کند.

- بابا قربونت بره، دختر ناز بابا، مایه ی افتخار من! قلب
بابا!



محکم تر یکدیگر را به آغوش می کشند.
تند تند بوسه بر سر و صورت پدرش می زند و قربان

صدقه اش می رود و خدارا شکر می کند.

تیام دستی به تایماز می دهد و لبخند به روی تایمازی 
می زند که تا چند وقت دیگر دامادشان خواهد شد.
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در مالقات حضوری که هم تایماز بود و هم حاج ترخان،
از کار و بارش گفته بود، از کودک کار بودنش. از

زندگی ای که دارد. از عالقه ای که به ترکان دارد حرف
زده بود و در تمام مدت هم حاجی و هم تیام، سکوت کرده

 بودند.
گفته بود که برای ترکان تالش می کند. برای داشتن زندگی

خوبش، برای حال خوشش و برای لبخند صورت دختر
 چشم بلوطی خواهد جنگید.

حاجی از مردانگی و صداقت تایماز و البته شرافت و
اقتدارش، خوشش آمد و جواب مثبتش را اعالم کرد، اما



گفت تا زمانی که از زندان آزاد نشده بهتر است دست نگه
 دارند و هیچ اتفاقی نیفتد.

تایماز از این همه درک و فهم حاج ترخان دریادل به وجد
آمد و ممنون او شد. حاال هم بعد از این همه دادگاه رفتن ها

و جنگیدن آزاد شده اند.

ترکان از بغل حاجی به بغل تیام می رود و محکم می بوسد و
به آغوشش می فشارد. ده سال از عمرشان هدر شد و چیزی

 که خیلی سنگین است برایشان ناحق بودن این اتفاق است.

- ترکان من! آبجی قشنگم! خوبی؟!

دختر چشم بلوطی اشک هایش دیگر تمامی ندارند. باورش
نمی شود که پدر و برادرش را در کنار خود به دور از

هرگونه اجبار دارد.
سری تکان می دهد و همچنان که دست بر چشم هایش

می کشد لب می گشاید.

- من خوبم داداش تیا، حالم محشره! چه خوب که اومدین...
دیگه نفس راحت می کشم!

حاج ترخان نگاهش را بر هیبت و قامت تایماز می چرخاند
 و با لبخند دست بر شانه اش می کوبد.



تایماز خم می شود تا بر روی دست حاجی بوسه بزند که
ممانعت حاج ترخان باعث می شود به آرامی یکدیگر را به

 آغوش بگیرند.

از یکدیگر که فاصله می گیرند حاجی چشم می گرداند تا
 ملکه و نورا را ببیند اما نبود آنها باعث می شود تا حالش

 گرفته شود.
نگاه منتظرش را به ترکان می رساند که دخترش با شیطنت

به حرف می آید.

- باباجان، خواستم که خانم والده رو سورپیریز کنی، بد
کردم؟!

ترخان می خندد و بر پیشانی دخترش بوسه می زند. همگی
 هوای گرفتگی بیرون با صدای ماشین رسول از حال

می آیند. رضوانه از ماشین پیاده می شود و به طرف ترخان
پرواز می کند. رسول هم با زدن دزدگیر ماشین به طرفشان

می آید.

ترخان رضوانه را محکم به آغوشش می فشارد و همانند
ترکان با او حرف می زند. رسول کنار تایماز می ایستد و با

تیام دست می دهد، سپس با ترکان و پدرش احوال پرسی
می کند.



ترکان نگاهش را به چشمان پر آرامش مرد زندگی اش
می رساند. لبخندش زیادی دلبر است که تایماز زیر لب نجوا

می کند.

 - آخ دلبرکم!

ترکان از اینکه حاجی پناهی بی تاب اوست غرق لذت
می شود و شانه ای باال می اندازد و با شیطنت ابرو باال پرت

می کند. رضوانه به حرف می آید.

- ترکان به خاله و نورا که هنوز نگفتی نه؟!

نام نورا که می آید دل تیام می لرزد. حاال چه طور باید از
دل عزیزش این همه بدی هایش را در بیاورد؟! خدا شاهد

است که تنها برای خوشبختی او این طور تصمیم ها را
 گرفت، اما انگار بد کرده است.

تایماز لب می گشاید و دست پشت کمر حاج ترخان
می گذارد.

- بفرمایین بریم!

ترخان بنای مخالفت می گذارد.

- نه باباجان، یه راست می ریم تبریز، دیگه مزاحم شما
نمی شیم.



ترکان بر شانه ی پدر بوسه می زند.

- بابا جونم قبل رفتن، تو تهران باید کاری انجام بدیم،
بعدش می ریم تبریز. خونه ی آقا رسول و آقا تایماز یه چند
روز بمونیم بعد از انجام یه کاری که هست دیگه می ریم

تبریز... باشه؟!

ترخان جدی نگاهش می کند که ترکان با شیطنت به رسول
و رضوانه اشاره می زند که حاجی می فهمد، اوضاع از چه

قرار است. لبخند پدرانه ای می زند و سری تکان می دهد،
همزمان با قدم برداشتنش به حرف می آید.

 - به میمنت و مبارکی!

رضوانه لب می گزد و رسول سرش را به زیر می رساند.
تیام همانند قبل دل به شیطنت های ترکان می دهد و هر دو

بلند می خندند و تایماز دیدن لبخند ترکان دلش آرام می شود.
دست بر شانه ی برادرش می گذارد و به سمت ماشین

هدایتش می کند.

324#پست_8
 #سالح_ترکان8

 #فاطمه_سلیمانی



پس از نیم ساعت به خانه ی دوران مجردی رسول و تایماز
می رسند. وارد که می شوند حاج ترخان سراغ سرویس

بهداشتی را می گیرد تا بتواند وضو بگیرد.
 

ترکان به سمت رضوانه می رود و با هم وارد آشپزخانه
می شوند. به فکر صبحانه میفتند و شروع به حاضر کردنش

 می کنند.

تایماز برای حاجی یک سجاده پهن می کند و ترخان را به
اتاقی که خلوت است دعوت می کند.

حاجی تشکر می کند و نماز شکر به جا می آورد. ترکان به
 پشت سرش تکیه به دیوار می نشیند. سراغ پدر می آید و

باز هم بغضی خانمان سوز نگاهش را تر می کند. چقدر
سخت بوده این همه سال تنهایی جنگیدن و نداشتن پدر!

 
نماز پدرش که تمام می شود، کمی صدای نفس هایش بلند

می شود. ترخان خیره به ُمهر به حرف می آید.

- ترکان بابا؟! من شرمندتم. خیلی ام شرمندم! خدا عمر بده
بهم تا جبران کنم. انقدری شرمسارم8 که روم نیست نگاهت
کنم و ازت تشکر کنم. ازت ممنونم بابا، از اینکه عمرت

رو به پای من و برادرت گذاشتی و از خوشی هات گذشتی،
هم شرمندم، هم خجالت زده! ببخش بابا، آرزوهایی که



داشتی و من نبودم تا برات برآورده شون کنم و تو بازم
برای من و تیام جنگیدی، ببخش باباجان!

طاقت نمی آورد. به طرف پدرش می رود و همچنان که 
خاک در چشمش فرو رفته جلوی بابا ترخانش می نشیند و

 صورتش را در دست می گیرد.

- بابایی؟! هیچ وقت نگو این حرفا رو! اگه من آرزوهامو
نگه می داشتم و کسی نبود تا برآورده شون کنه خیلی سختم
بود. بابایی هیچ وقت شرمنده نباش! همه ی ما می دونیم که
تو و داداش تیا به ناحق افتادین زندان... تو نخواستی بری
و کاری نکرده بودین که برین زندان! بابا... من عاشقتم!
باباها قهرمان زندگی دخترا هستن، شما همیشه قهرمان

زندگی منی!

بعد محکم پدرش را بغل می کند و باز هم به حرف می آید.

- از اینکه شما بابای منی، به خودم افتخار می کنم. بابا
 ترخان من، قهرمان زندگِی منه، همیشه و همه جا!

تایماز از پشت چهارچوب در دختر و پدری را می بیند که
برای یکدیگر جان می دهند.

چقدر دلش هوای بغض و گرفتگی دارد. هیچ وقت طعم پدر
 داشتن را نچشید.



تا آمد بفهمد معنای کلمه بابا چیست، پدرش را از او گرفتند
 و مادرش هم با سرطان خون از دست داد.

رسول می خواهد به اتاقش برود که متوجه تایماز می شود.
به سمتش می آید و با دیدن ترکان و ترخانی که یکدیگر را
در آغوش گرفته اند و هر دو اشک می ریزند، کبوتر دلش

کنج غم، النه می کند.

تایماز سر می چرخاند و به ناگهان برادرش را به آغوش
می کشد. هر دو مردانه یکدیگر را بر خود می فشارند و

 رسول بر شانه ی تایماز بوسه می زند.

- داداش تایماز، من نوکرتم! بابامی، داداشمی، مامانمی،
خواهرمی ، تو همه کِس منی داداش! خدا تو رو برای من

 حفظ کنه!

تایماز شانه های برادرش، همدمش و تمام جانش را نوازش
می کند و به حرف می آید.

- تو تموم جون منی رسول! تو اگه نبودی من خیلی وقته
پیش نبودم. خدا تو رو برای من حفظ کنه جون زندگی

تایماز!



رضوانه اشکش می ریزد. چقدر این پسرها درد دارند اما
آنقدر مرد هستند که هیچ گالیه ای نمی کنند و در دل خود

 ریخته اند.

تیام هم بی سر و صدا از خانه بیرون می زند. برای
تحقیقات راجع به رسول و البته تایماز باید زودتر اقدام کند.

بابا ترخانش دستور داده تا به دنبال تحقیقات از پسرها برود
 تا خیالشان راحت شود.

باید قطعا چیز دندان گیری برای راحت شدن خیال پدر و
 خودش بیابد.
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عزیزجان چادرش را طبق معمول بر سر می اندازد و
ریحانه با لباس های نو در کنار حاج ترخان نشسته و تیام هم
طرف دیگر حاجی. هر دو از تحقیقاتشان حرف می زنند و

 ترکان باحوصله اینستاگرامش را چک می کند.
تا یک الی دو ساعت دیگر رسول به همراه تایماز و

خانم جان و آقاجان به خواستگاری رضوانه می آیند و دل تو
دل هیچ کدامشان نیست.



وارد گالری اش می شود و یکی از عکس هایی که لبخند
نابش را به همراه تایماز ثبت کرده است، پست می کند و در

کپشن می نویسد.

- این لبخندهایم، جایی میان قلبی مهربان حک شده است...
این لبخندها دلیل زندگی شده اند و عاشق کرده اند... قدر

 لبخندهایتان را بدانید!

بعد هم با تبسمی که بر لب دارد، منتظر می ماند تا
کامنت هایش را بخواند. همه ی دوستان و رفقایش

آرزوی های زیبا برایش می کنند و بأالخره تایماز بعد از نیم
ساعت می بیند. لبخند محوی می زند و با عشق کلمات را

برای دختر چشم بلوطی اش تایپ می کند.

- بخند عزیزدل تایماز... چون وقتی می خندی، حس می کنم
خدا بهم می گه که بیا اینم همون دنیایی که می خواستی!

با خواندن این پیام، تبسمش وسعت می یابد. گوشی را
خاموش می کند و کنار تیام می نشیند. پچ می زند.

- داداش تیا؟



تیام نگاهش را برمی گرداند و به چشمان خواهرش
می دوزد.

- جان داداش؟! بگو عزیزدلم.

نگاهی به بابا ترخانش می کند و به حرف می آید.

- می گم، سه روز دیگه سالگرد ازدواج مامان و باباست،
فردام که قراره محضره رضوانه و رسوله... چه طوره هم
برای مامان و بابا یه جشن بگیریم، هم پاگشا برای رضوان

و رسول ! ها؟! نظرت چیه؟!

تیام دستی به ریش هایش می کشد. در فکر فرو می رود و لب
می گشاید.

- فکر خوبیه، فقط پس فردا باید برسیم تبریز که انشاءهلل
بتونیم جشن بگیریم. راستی ترکان، رفتم تحقیقات، این

 کارشون درسته، نگران نباش آبجی، پناهی و وطن دوست
مردای خوب و شرافتمندی ان! خیالت تخت!

می خواهد بپرسد که تو این ها را از کجا می دانی که صدای
زنگ در باعث می شود سوالش کال از یادش برود.

سودابه و حاج کاظم به همراه رسول و تایماز وارد می شوند
و دور تا دور خانه ی کوچک رضوانه پر می شود.



ریحانه سواالتش را از رسول می پرسد و تایماز برای
برادرش پدری می کند و می گوید که تمام هزینه ی عروسی

و عقدشان را خودش تقبل می کند، به عالوه اینکه سهم
کارخانه ی سیمان سازی اش را به نام رسول می زند تا دیگر

میان رفت و آمد به تهران و بوشهر نماند. خانه ی
مجردی شان را هم به نامش می زند تا بعد از ازدواجشان با

رضوانه به آنجا بروند و دیگر نگران خانه و زندگی شان
 نباشند.

حاج کاظم هم می گوید هوادارشان است و خیال عزیزجان و
ریحانه راحت تر می شود.

رسول و رضوانه با یکدیگر حرف می زنند و در آخر با
گرفتن جواب بله و انداختن انگشتر نشان بر انگشت دست

راست رضوانه، خواستگاری به پایان می رسد.
چند روز پیش هم با همراهی یکدیگر به آزمایشگاه رفته

بودند و با گرفتن جواب مثبت، قرار محضر را برای فردا
گرفتند.

موقع رفتنشان حاجی عذرخواهی می کند و ترکان تا دم در
برای بدرقه شان8 می رود.

می خواهد از در بیرون برود که تایماز به ناگهان بازویش
را می کشد و به قسمت تاریک راه رو می برد.

کمر ترکان به دیوار می چسبد و خودش مماس با او
می ایستد. سرش را به کنار گردن دختری می کشاند که

عاشقانه دوستش دارد.



- شما نمی گی انقدر خوشگل می پوشی، خوشگل لبخند
می زنی، دل من می ره؟!

ترکان می خندد و او هم سرش را به کنار گردن تایماز
 می کشاند.

- اینا رو که همیشه انجام می دادم! چشم بصیرت می خواست
 حاجی جان ما!

تایماز لبخند محوی می زند و به تندی بوسه ای بر شقیقه ی
دلبرش می نشاند. می خواهد از تاریکی بیرون بیاید که

ترکان دستش را می کشد و به تندی بوسه ای بر روی گونه ی
 ته ریش دارش می نشاند.

دلش می لرزد و پای رفتنش سست می شود. می خواهد باز
 با بوق سرسام آور رسول یک خداحافظی هم ببوسد که

بی رغبت می کند و سوار ماشین می شود.
ترکان همچنان که غرق آن بوسه ی یواشکی حاجی  و 

خودش مانده که دل و دینش را عجیب برده است، در را
می بندد و به آن تکیه می دهد.

انگار تایماز، لبخند خدا بر زندگی اش بوده است.

رسول با خنده ای ریز شروع به اذیت کردن تایماز می کند
که حاج کاظم هم عقب نمی ایستد.



- راست می گه پسر جان، زیادی عزب موندی! تو این چند
روزه می ریم خواستگاری برات تا ببینم...

رسول به میان حرف حاج کاظم می آید و سودابه چادر را
 بر صورتش کشیده و می خندد.

- آقاجون، این پسره شانس بیاره دختره بهش بله بده، همه
که مثل رسولتون نیستن که دختره رو با یه چای کشوند رو

بوم!

تایماز با شانه هایی که از خنده می لرزند، سر به سر رسول
 می گذارد.

- بیچاره، تو رو اگه نمی فرستادم بری شیراز که حاال اینجا
قدقد نمی کردی!

رسول می خندد و دنده را جا می زند. امشب دلشان آنقدر
شاد است که خدا می داند.
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ناباور نگاهش بر قد و قامت همسر و پسرش می چرخد.
امکان ندارد. مگر ممکن است؟! حاجی اش آمده و پسرش؟!

مگر می شود انقدر بی تاب باشی و انقدر منتظر و شگفت
زده شوی؟!

بر زانو میفتد. هق هق نورا اوج می گیرد و به طرف پدر
شوهرش می دود. دلش آغوش تیام را می خواهد اما به همین

زودی ها دلش صادف نمی شود.
حاج ترخان عروسش را به آغوش می کشد و سرش را

نوازش می کند.

سروی اسپند دود می کند و ملکه سر پسرش را در آغوش
 گرفته و مویه می کند.

بوی عطر تن پسرش را با جان و دل به مشام می کشد. تیام
هم بر سر و صورت مادرش بوسه می زند و عطر

روسری اش را می بوید.

 - آخ تیامم! آخ مامان به قربانت بره... یه دونه ی من!

ترکان به در تکیه می زند و رضوانه هم به تبعیت از او
همین کار را می کند. نگاهش را به رضوانه می دهد و لب

می گشاید.



- می گم رضوان، خوبه من بچه سره راهی نیستم مامان
ملک این طوری به تیام می گه یکی یه دونم... نه؟!

رضوانه به خنده میفتد و ریحانه به همراه چمدانشان وارد
حیاط می شود. سروی صورت پسرش را می بوسد و نورا
به آرامی فاصله می گیرد. صدای صلوات پیچیده و ملکه

 نگاه قهوه ای اش را به حاجی اش می رساند.
باورش نمی شود که بأالخره نجات یافته اند.

به طرفش می آید و ترخان بی هیچ خجالتی بر پیشانی ملکه
بوسه می زند.

- سالم حاجیه خانم! دیدی صبوری هامون جواب داد؟!

ملکه با اشک سر تکان می دهد. سروی اشک هایش را پاک
می کند و تیام را می بوسد. به همه تعارف می کند تا وارد

 خانه شوند.
ترکان نگاهی به گوشی اش می اندازد. تایماز گفته است، سه

 روز دیگر به تبریز خواهد آمد. برای خواستگاری اش!

ملکه دست به پشت تیام نوازش می کند تا آن را به طرف
 خانه ببرد که او ممانعت می کند.

باید زودتر با نورایش حرف بزند. نورا می خواهد برود که
ترخان مچ دست عروسش را می گیرد.

- نور چشم بابا؟!



نورا نگاهش را به زیر می اندازد. همگی با اشاره ی حاج
ترخان به داخل می روند.

ترکان نگران نگاهشان می کند که رضوانه دستش را
می کشد و وارد خانه می شوند.

تیام هم به زور به داخل روانه می شود اما از پشت شیشه ی
در ورودی خانه، منتظر است تا ببیند پدرش با نور چشمش

چه کار دارد.

نورا دستی به شالش می کشد و ترخان به حرف می آید.

- دخترم، دلگیری می دونم، خسته ای از این وضعیت
می دونم، ناراحتی می دونم اما بابا، تیامم َمرده، دلش پیش تو
بود. فکرش درگیرت بود. خدای باالسر من شاهده که هیچ
وقت برای دادخواست های طالق که می فرستاد من موافقت

نمی کردم اما برام گفت که نمی خواد زندگیت تباه بشه به
خاطرش. گفت نمی خوام نورا به پای من بسوزه... حدأقل

می تونه زندگی خوب داشته باشه... اینا رو با اشک و جگر
پاره پاره به من می گفت نورا، اما خدای من شاهده که

عاشقته. دلش رضا نیست خار به پات بره... با دلش راه بیا
بابا، باشه؟!

نورا اشکش را پاک می کند و بینی اش را باال می کشد. با
چشمانی که غمی توأم با خوشحالی دارد، قبول می کند و

وارد خانه می شوند.



ترکان باز هم شروع به شیطنت می کند و سربه سر8 ملکه و
تیام می گذارد.

- ای خدا، زحمتش و من کشیدم، لذتشو اینا... رضوان می گم
نکنه من بچه سر راهیم که ملکه سلطان فقط تیام و تحویل

می گیره؟!

رضوانه می خندد و دست به دور شانه ی ترکان می اندازد.
نورا به آرامی به آشپزخانه می رود و ترخان خود را به

کنار ملکه اش می رساند. سروی با اشک باز هم صلوات و
دعا می فرستد. چقدر خوب است که حاجی برگشته است.

حاال ترکان با آرامش می تواند به زندگی اش برسد. دلش یک
سفر می خواهد... سفر به جایی که همیشه وقتی دلش

 می گرفت به آنجا می رفت.
همگی جلوی حاجی و ملکه می نشینند. سروی اما برای

پختن غذای مورد عالقه پسرش به آشپزخانه می رود.
ریحانه کمی احساس غریبی می کند و کنار می نشیند. نورا

که از آشپزخانه بیرون می آید، به طرفش می رود و دست به
سمتش دراز می کند. ریحانه با تردید نگاهش می کند که نورا

لبخند می زند و هر دو به سمت جمع خانوادگی می روند و
 ریحانه کنار رضوانه و نورا کنار تیام می نشیند.



ملکه از دیدن اینکه خانواده اش دور هم جمع شده اند بغضش
می گیرد. حاجی متوجه می شود و دستش را بر شانه ی

 همسرش قرار می دهد.
ترکان با خباثت به حرف می آید.

- می گم بابا خوب شد دیگه قضیه فیصله پیدا کردا... خدا
می دونه چی قرار بود بشه، شمام هوای خانوم والده رو

داشته باش فدای تو بشم!

خنده ی جمع باال می رود و ملکه هم همچنان که آرام
 می خندد، با چشمانش به سمتش تیر پرتاب می کند.

با صدای زنگ موبایلش از جا بلند می شود و به سمت کیف
کوچک چرمش می رود. با دیدن شماره ی تایماز لبخند باز

 هم بر لب هایش چسب می شود.

 به تندی تماس را وصل می کند و وارد حیاط می شود.
 صدای تایماز در گوشش می پیچد.

- سالم وعلیکم، احوال دلبر خوش خنده ی ما؟!

به آرامی می خندد و دست بر موهایش می کشد.
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- سالم آقا، من خوبم. احوال آرامش وجود ما؟!

تایماز با لبخند دستی به یقه ی کتش می کشد و به حرف
می آید.

- حالت که خوبه، منم خوبم. رسیدین به تبریز؟!

محکم بر پیشانی اش می کوبد و انگشتش را گاز می گیرد.
گفته بود به محض اینکه به تبریز رسیدند، خبر خواهد داد؛

 اما حاال از یادش رفته است.

- آخ! ببخشید یادم رفت تماس بگیرم. رسیدیم به تبریز. شما
کی میاین؟!

تایماز با خنده ای محو ابرویی باال می اندازد و شیطنت
می کند.

- نترس عزیزم. دوماد فراری نمی شم. حتما میام!

می خندد و نامش را کشدار صدا می زند. تایماز هم می خندد
و قبل از خداحافظی حرفی می زند که جان ترکان پر از

لذت می شود.

- مراقب خودت باش عزیزدل تایماز!



جایی خوانده بود » مراقب خودت باش  « همان عشق است
با طعم دوست داشتن غلیظ!

به آرامی لب می زند.

- شما هم مراقب خودت باش... لباس گرم بپوش!

تایماز بر روی تخت می نشیند و حرفی که از دلش می آید را
بازگو می کند.

- آدما همیشه فکر می کنن که دوِست دارم رو باید به زبون
آورد، ولی من می گم نه! نه تا وقتی که یکی شده جون و

تنت و تو نمی دونی چی باید بگی تا بتونه عشقت رو نشون
بده. هر وقت خواستم بگم دوِست دارم...

ترکان به میان حرفش می آید و با قلبی که به تپش های محکم
 افتاده است لب می زند.

- دوِست دارم! همین قدر ساده! تایماز برای گفتن عشق و
احساست نسبت به من هیچ وقت سخت نگیر... همه چی

ساده ش قشنگه! عشق ما هم با اینکه سخت بود وصالش اما
ساده بودنش قشنگه! من و تو، نه تو رستوران آنچنانی

همدیگر رو دیدیم، نه تو َسفرای خارجی آشنا شدیم... ما



ساده عاشق شدیم! بیا برای ابراز کردنش به خودمون سخت
نگیریم... باشه؟!

تایماز نفسش حبس شده است. این دختر خوب بلد است
معادالت ذهنش را بهم بریزد. می خواهد چیزی بگوید که

جبران تمام حرف های ترکان باشد که حرف دلبرش برایش
تداعی می شود که گفت: » بیا برای ابراز کردنش به

خودمون سخت نگیریم! «

 به آرامی لب می زند.

- گفته بودم بهت همیشه چیزی برای شگفت زده کردن من
 داری؟!

 ترکان می خندد و نگاهش را به آسمان می دوزد.
- نه حاجی جان، نگفته بودی... اما حاال می دونم! کارم

سخت شد. باید برم تو اینترنت بگردم ببینم راه های شگفت
زده کردن جدید پیدا کنم!

 شلیک خنده ی تایماز به هوا می رود. از دست این دختر...
- شما ساده منو شگفت زده کن، پیرزن!

ترکان حرصش می گیرد. تایماز باز هم می خندد و بأالخره
پس از خداحافظی کوتاهی قطع می کنند و ترکان به این



می اندیشد چقدر قشنگ است که برای ابراز عالقه اش برای
 تایماز هیچ ترسی ندارد.

ترس از رفتن و نبودن و نشدنش ندارد. خوب می داند،
عشقشان8 از همان عشق هایی ست که اگر تیشه به ریشه اش

بزنند باز هم سبز می ماند.
وارد خانه می شود. تیام برایش چشمک می زند و می فهمد

که زمان اجرای نقشه شان سر رسیده است.
شروع می کند به سر و صدا کردن. رضوانه هم پا به پایش

شیطنت می کند و انقدر طول می دهند که شب از راه
 می رسد و وقت خواب می رسد.

ملکه جای خواب حاجی و خودش را در اتاقش می اندازد و
جای خواب ترکان و رضوانه و ریحانه را در هال خانه.

سروی به خانه اش می رود و قول داده تا فردا باز هم بیاید.
تیام هم دست نورایش را می گیرد و به اتاق می کشاند.

ترخان و ملکه متوجه می شوند اما هر دو با نگرانی به
یکدیگر نگاه می کنند. ملکه از این نگران است که نورا

بگوید او چقدر با حرف هایش اذیتش کرده و حاجی از اینکه
 عروسش، پسرش را قبول نکند.

نورا بی حرف وسط اتاق می ایستد و تیام در را می بندد. به
سمت نورا می آید و همچنان که سرش پایین است، سعی

 می کند حرفی بزند.

- نورا من، من شرمنده ام! هیچی ندارم بگم جز اینکه...



نگاهش را باال می کشاند و خیره به چشمان بغض دار نورا
لب می زند.

 - من خیلی دوست دارم نورا!

اشک نورا بر صورتش می چکد. تیام نزدیک می آید و بر
 روی گونه ی خیس همسرش بوسه می زند.

نورا هق می زند و محکم در آغوش تیام فرو می رود. آخ از
لحظه ای که معشوق میان کوتاه آمدن و نبامدن دست و پا

می زند.
آخر سر کوتاه می آید. هرچه باشد، تیام برای زندگی خوب
او آن طور رفتار کرده است. حاال که عصبانیتش از بین

رفته، اجازه می دهد تا هم حال خودش و هم حال همسرش
خوب شود.

و تیام بر لب های دلبرش بوسه می زند. لب هایش را
می کشاند و تمام تن دلبرش را طواف می دهد. تا صبح

صدای نفس های آرامشان در هم می پیچد و نورا از تمام
دخترانگی هایش با تمام عشقی که دارد خداحافظی می کند و

لذت یک رابطه را بعد از ده سال می چشد.

٭٭٭٭٭٭8
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با استرس دستی به لباسش می کشد. نگاهی در آیینه به خود
می اندازد و با لبخند به خودش و آرایش محوی که رضوانه

برصورتش انجام داده نگاه می کند. شب پیش برای بابا
ترخان و مامان ملکه اش سالگرد ازدواج گرفتند و خدا

می داند چقدر هر دو را خوشحال کردند. می خواستند برای
رضوانه و رسول پاگشا بگیرند که با پیش آمدن جریان

خواستگاری قرار بر این شد شبی که بعد از عقد ترکان و
تایماز این اتفاق صورت بگیرد.

حاال هم لباس پوشیده و حاضر آماده منتظر است تا مرد
زندگی اش به خواستگاری بیاید.

ملکه چادرش را می پوشد و وارد اتاق می شود. کنار حاج
 ترخانی که مشغول پوشیدن جوراب است، می نشیند.

- می گم حاجی... حاال که برگشتی از اون قفس، بازم
 می مونیم تبریز؟!

ترخان یا علی می گوید و از جا بلند می شود. شلوارش را
می پوشد و به حرف می آید.

- هنوز نه حاجیه خانم! فعال که این خونه قرارداد داره...
باید کار پیدا کنم و یکمی سر و سامون بدم به خونه و

زندگی، بعدش برمی گردیم تهران!



ملکه تردید دارد اما سوالش را می پرسد.

- حاجی کارخونه و خونه مون...

 ترخان با تأثر نگاهی به ملکه می کند و لب می زند.

- متأسفم َمِلکم! اون زمان با تصمیم اشتباهی که گرفتم
برگه هایی رو امضا کردم که ماجد تمام اموال رو با اون

امضاها به نام خودش برگردوند. برای ثابت کردنش خیلی
باید پول خرج کنی تو این مملکت! باید از اول بسازیم

 خانوم!

به کنار همسرش می آید و می نشیند. شرمنده است اما لب
 می زند.

- می دونم زندگی همه تون رو تباه کردم. شرمندم! باید یه
کاری کنم. تیام و نورا رو هم بفرستم سر خونه و

زندگیشون!

ملکه دست بر روی دست همسرش می گذارد. لبخندی
غمگین می زند و لب می زند.



- حاجی همین که هستی، نفس گرمت برای ما نعمته! وقتی
که می گی کاری کنم... دلم قرصه، همین طور که ترکان تو

این چند سال دلم و قرص می کرد.

ترخان دست ملکه اش را نوازش می کند و به حرف می آید.

- یکی از دوستانم تو تهران گفت که اینجا یه کارخونه
هست، نیاز به نگهبان داره... ترکان هم می گه قراره

 و کار پیدا کرده. شما یکم دیگه هم صبوری کمکمون کنه
کن خانم جان!

ملکه سری تکان می دهد و این بار همچنان که تیز است، با
نگرانی لب می زند.

- حاجی این خواستگار ترکان، مطمئنی ازش؟! من هنوزم
باور ندارم این دختر دلش گیر کسی شده باشه...

 ترخان می خندد و بوسه ای بر پیشانی همسرش می زند.

- هر وقت خواستی چیزی رو راجع به ترکان باور کنی، به
چشماش نگاه کن حاجیه خانم. این دختر وقتی دل و عقلش

 باهم باشه، چشماشم مثل لباش می خنده!



ملکه سری تکان می دهد و با لبخندی محو سرش را بر
سینه ی همسر قرار می دهد. آرامش وجود او زیاد است و

دلش را ساکن می کند.

329#پست_8
 #سالح_ترکان8

#فاطمه_سلیمانی

با صدای زنگ در از اتاق بیرون می آیند و حاجی با دیدن
 ترکان لبخند پدرانه ای می زند.

تیام در را باز می کند و ترکان به همراه دخترها به
 آشپزخانه می روند.

حاج کاظم و سودابه وارد می شوند. پشت سرشان8 رسول و
بعد تایماز با گل و شیرینی وارد می شود. کت و شلوار بر

تنشان نشسته و دلبری می کند.

همگی بر روی فرش می نشینند و نورا گل و شیرینی را به
 آشپزخانه می برد.

حاج کاظم لبخند پدرانه ای می زند.

- حاجی این برای بار دومه مزاحمت ایجاد می کنیم. من
برای رسول یکبار مزاحم شدم، حاال برای تایمازم اومدم

 خواستگاری!



ترخان دستی به محاسنش می کشد.

- اختیار دارین حاجی! مراحم هستین.

سودابه با لبخند مادرانه چادرش را از مشت رها می کند و
لب می جنباند.

- عروس خانوم تشریف نمیارن؟!

ملکه به تندی ترکان را صدا می زند که به دقیقه نمی کشد با
یک سینی استکان چای وارد می شود. به همه تعارف

می کند و به تایماز که می رسد، چشمانش به زور از نگاه پر
آرامش مردش کنده می شود. کنار نورا می نشیند و منتظر

می ماند تا ببیند چه می شود.

تایماز گلویی صاف می کند و زبان می گشاید. 

- با اجازه آقاجون و حاجی! من برای ساختن زندگیم با
ترکان خانم پا به این خونه گذاشتم. برای حاجی و تیام جان
از زندگیم گفتم. کار و بارمم که قبال توضیح دادم اما بازم

می گم. سهامدار کارخونه سیمان سازی تو تهران هستم و تو
بوشهر کارخونه رطب و نخلستان دارم. دست و بالم تنگ

نیست اما روزگاره دیگه، بعضی وقتا سخت می گیره...
 بعضی وقتا آسون.



ترخان سری با تحسین تکان می دهد و حاج کاظم
درخواستی که قبل از آمدن به این خانه تایماز با او در میان

گذاشته است، باز گو می کند.

- حاجی این بچه ها خیلی جنگیدن برای زندگی، تایماز یه
خواسته ای داره...

می خواهد ادامه دهد که ترخان به میان حرفش می آید و
خطاب به تایماز لب می زند.

- دوست ندارم تو رو در وایسی با من حرف بزنی جوون!
اگر درخواستی داری خودت به زبون بیار!

تایماز نفسی می گیرد. با ترکان حرف زده و از موافقت او
خبر دارد پس به حرف می آید.

- راستش حاجی من و ترکان خانم، به اندازه کافی با هم
آشنا هستیم و هر دو از احساس هم با خبریم... اگر امکان

داره همین امشب، بین خودمون یک عقد کوچیک بگیریم تا
انشاءهلل برای عروسی، بهترین جشن رو بگیریم.

ترخان کمی جا می خورد اما پیشنهاد و درخواست تایماز به
دور از ادب و عقل نیست. نگاهی به تیام می اندازد که

موافقتش را می فهمد.



ترکان را نگاه می کند که سرش را به زیر انداخته و منتظر
است. برای اینکه کمی بیشتر فکر کند به حرف می آید.

 - تا شما با دخترم حرف می زنید من هم تصیمیم می گیرم.

تایماز سری تکان می دهد و ملکه روبه ترکان به حرف
می آید.

- ترکان، برین صحبت کنین!

دختر چشم بلوطی از جا بلند می شود و با لبخند زیر پوستی
به طرف در حیاط می رود و تایماز به دنبالش. دمپایی هایش

را می پوشد و می خواهد حرکت کند که تایماز به تندی
بازویش را می کشد و او را به آغوش خود حبس می کند.

سرش را به کنج گردن ترکان می کشاند و پچ می زند.

- گفتن برین صحبت کنین، مگه حرفی ام بین ما مونده؟!

ترکان هم دستانش را مشت می کند و می خندد. تنها سه روز
است که این مرد را ندیده اما انگار زیاد از حد شده.

با لبخند دلبری سرش را کج می کند و به حرف می آید.

- مونده آقا!

تایماز به آرامی دمی عمیق می گیرد و لب می زند.



- بفرما خانوم!

ترکان به آرامی فاصله می گیرد و با لبخندی مهربان به
 حرف می آید.

- امشب... از اینکه با پدرم بدون رو دروایسی حرف زدی
واقعا خوشحال شدم. فقط بعد این ما قراره کجا زندگی

کنیم؟!

تایماز محو دلبری های بلوطش شده و نمی داند چه بگوید.
لبخندی جاندار می زند و به حرف می آید.

- جوابش مشخصه عزیزم. نیازه توضیح بدم؟! هرجا که
 شما دلت بخواد همون جا زندگی می کنیم.

اما دل دختر چشم بلوطی راضی نمی شود. می خواهد حرفی
بزند که رضوانه به سراغشان می آید. بی حرف سری تکان

می دهد و وارد خانه می شوند.
همه چشم به دهان ترکان دوخته اند و منتظر جوابش

مانده اند. لبخندی می زند و با انداختن سرش به زیر، لب
می زند.

- هرچی بابام صالح بدونن!



رضوانه ِکل می کشد و همگی دست می زنند. رسول با خنده
دست بر شانه ی همسرش می اندازد و زیر گوشش به حرف

می آید.

 - عزیزدلم؟ شما انقدر صدای بلند داشتی رو نمی کردی؟

 رضوانه می خندد و با ابرو اشاره ای به حاج ترخان می کند.

 - اجازه بده عمو پاسخ بده، شب صدامم می شنوی!

 رسول با شیطنت لب می زند.

 - من می میرم برای اون صدای نازت!

رضوانه سرخ می شود و رسول ریز می خندد. ملکه به
حاجی اش نگاه می کند و ترکان و تایماز کنار یکدیگر

 می نشینند.
همگی منتظر پاسخ ترخان هستند که او لب می گشاید.

 - به میمنت و مبارکی!

باز هم همگی دست می زنند.
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تایماز باز هم می خواهد چیزی بگوید که ترخان لب
 می زند.

- امشب برای راحتی شما جوونا، یه صیغه محرمیت خونده
بشه... اما تا زمانی که جواب آزمایشاتتون بیاد، بهتره دست

نگه دارین!

ترکان نگران نگاهش را به پدرش می دوزد که ترخان نگاه
می دزدد. اگر بخواهد از دعوای میان خودش و نصیر

بگوید که ذلتی بیش نیست. زیر لب نام خدا را صدا می زند
و به حرف می آید.

- من با عقد، اونم به این زودی مخالفم!

ترکان می خواهد چیزی بگوید که رضوانه به دستش چنگ
می زند و به سکوت وادارش می کند. چرا ترخان با عقد

 مخالف است؟!
تایماز نگاهی به دلبرش می اندازد و با لبخندی محو به

آرامی لب می زند.

 - هر طور شما صالح بدونین حاجی!



ترخان ممنون تایماز است که پاپیچ نشد. هرچه باشد باید
 وقت بخرد تا بتواند حرف هایش را جمع بندی کند.

گوشی اش را بیرون می کشد و با یکی از دوستانش که عاقد
است تماس می گیرد و کمتر از نیم ساعت، ترکان کنار پناه

زندگی اش می نشیند تا به محرمیت او در بیاید.

حاج کاظم تسبیحش را می شمارد و سودابه و ملکه با هم
حرف می زنند. رضوانه و نورا هر دو تور سفید رنگ را
بر سرشان گرفته اند و ریحانه قند می سابد. ترخان و تیام با

لبخند به دختری نگاه می کنند که دلیل دوباره زندگی 
 کردنشان است.

رسول کنار حاج کاظم می نشیند و عاقد شروع به خواندن
 صیغه می کند.

ترکان قرآن به دست گرفته و تایماز با لبخند نگاه به دستان
ظریف دختری می کند که مزین به دستبند یادگار مادرش

 است.
با صدای عاقد به خود می آیند.

- عروس خانوم، وکیلم؟!

ترکان نفسی حبس می کند و قرآن را می بوسد و نگاهی به
 پدر و مادرش و البته برادرش می اندازد.

لبخند در چشمان اعضای خانواده اش موج می زند. نگاهش
را به چشمان پر آرامش تایماز می دوزد و به آرامی لب

می زند.



- با اجازه پدر و مادرم و همه ی بزرگترای جمع... بله!

صدای جیغ و دست و ِکل در هال خانه می پیچد و حاج
کاظم صلوات می فرستد.

نگاه بلوطی رنگش را با لبخند دلبرش به مردی می رساند
که حاال برای بوسیدن پیشانی اش مقدم شده است.

 - به زندگیم خوش اومدی بلوطم!

می خندد و تایماز انگشتر تک نگینی که خریده را بر
انگشتش می نشاند. هنوز برای خرید نرفته اند و به زودی

 می روند.

نورا و رضوانه قند هایی که سابیده اند را بر سر ریحانه
می پاشند و ملکه برای اولین بار پیش قدم می شود و بوسه ای

 به پیشانی ترکان می زند.
با اشک تسبیح فیروزه ای که ترکان پرسیده بود جریانش

چیست را از دستش بیرون می کشد و بر گردنش می اندازد.

- وقت نشد تا برات هدیه بگیریم. این امانت بود دست من و
حاجی! حاال پیش خودت امن تره! خوشبخت بشی دخترم!



چشمان ترکان به اشک می نشیند. بوسه ای به گونه ی ملکه
می زند و ترخان جلو می آید.

دخترش را، پاره ی تنش را به آغوش می کشد و چشم
می بندد. هر چه که شود، ترکان دختر او و جان دلش است.

حاج کاظم و سودابه تایمازی که جای پسرشان است
 می بوسند و سودابه به دست ترکان یک النگو می اندازد.

رسول برادرانه، پناهش را بغل می زند و رضوانه رفیقش
را!

همگی می خندند. چقدر امشب حال و هوای دلشان شاد
 است.

 شادباش می گویند و آرزوی خوشبختی می کنند.
ترخان اما سکوت می کند. ذهنش درگیر است و خدا می داند
چه طور می تواند که دعوای ذهنش را با وجدانش تمام کند.

٭٭٭٭٭٭8
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دستی به موهایش می کشد و با خداحافظی از جمعی که
 درحال خوردن صبحانه هستند، از در بیرون می زند.



شب پیش تایماز دم رفتن گفته بود صبح به دنبالش می آید تا
هم آزمایش بدهند و هم بروند و بگردند. بعد از این همه

مدت نیاز دارند که بدون هیچ ترس و واهمه و البته نگرانی
بگردند و خوش بگذرانند.

رسول و رضوانه هم قرار است به آنها به پیوندند و حاج
کاظم و سودابه هم امروز ساعت شش صبح به بوشهر

 بازگشتند.

با صدای زنگ در، تند تند کفش هایش را می پوشد و در را
 باز می کند.

نیشش را چاک می دهد و به آرامی سالم می دهد. راست
می گویند که آیات محرمیت، عجیب دل ها را به یکدیگر
نزدیک می کند و مهر یکدیگر را به همدیگر می اندازد.

ترخان در شیشه ای خانه را باز می کند و تایماز را دعوت
می کند تا وارد شود که ترکان به حرف می آید.

- بابا زودتر بریم که یه وقت به بی وقت نخوریم تو
آزمایشگاه.

ترخان باشه می گوید و با خداحافظی آرامی از در بیرون
می روند.

تایماز هم خداحافظی می کند و با بستن در، خم می شود و
گونه ی دلبرک خوش خنده اش را می بوسد.



- خوبی خانومم؟

ترکان سری تکان می دهد و به سمت ماشین می روند. تایماز
پشت رل می نشیند و با تبسمی نرم نیم چرخی می زند و

خیره به ترکانی که درگیر کمربند شده است می ماند.
بلوطش متوجه نگاهش می شود و به سمتش می چرخد. تای

ابرو باال می اندازد و لبخند ژکوندی می زند.

- اتفاقی افتاده؟!

تایماز سری به معنای مثبت تکان می دهد. اتفاق که قطعا
افتاده است. به ناگهان لب می زند.

-چه جوری می شه دور یه نفر گشت؟!

متعجب کمربند را ول می دهد و لب می زند.

- چه طور؟

تایماز چشمان پر آرامشش را دورتادور صورت دلبرش
رقص می دهد و مست از حضور همسر زیبا و خوشگلش

لب می زند.
- همین طوری...



دستش را جلو می برد و به دست تایمازی می رساند که حاال 
می فهمد چه قدر دوستش دارد. نجوا می کند.

- همین طوری؟!

حاجی پناهی اش چشم بر هم می نهد و به زبان می آید.

- بله!

ترکان با شیطنت ابرویی باال می اندازد و ُنچی می کند.
- این طوری که نمی شه! باید روش خاصی در نظر بگیری

حاجی جان ما!

تایماز با خنده ای محو، آنچنان که دل ترکان می لرزد و دلش
سقوط آزاد می کند به حرف می آید.

- شما لب تر کن... من خودم یه تنه دورت می گردم!

خون به تنش می دود و قلبش، دیوانه وار خودش را به
دیواره های سینه اش می کوبد. نفسش حبس می شود و

نمی تواند چیزی به زبان بیاورد. اگر او بلد است همیشه
چیزی برای شگفت زده کردن تایماز پناهی داشته باشد، پس

قطعا حاجی پناهی  هم عقب نمی نشیند و دلبری را تمام
می کند.



به آزمایشگاه می رسند و بعد از صرف چند ساعت و گرفتن
جواب مثبت آزمایش با لبخند و جانی که از شدت عالقه

 خودش را گم کرده به بازار می روند.

آبان ماه است و هوا به شدت سرد شده است. کمتر چند
 وقت دیگر باید به دانشگاه برود و باید فکری کند.
تایماز مقابل یک کفش فروشی می ایستد. شنیده بود

 کفش های چرم تبریز زبان زد اند و برای استفاده راحت  اند.

دست ترکان را می کشد و وارد مغازه می شوند. چشم های به
رنگ بلوطش را می چرخاند و با دیدن کفش کالج چرم و

مشکی رنگ، دستش را به سمت آن نشانه می رود.
مغازه دار شماره پایش را می پرسد.

- خانم شماره پاتون چنده؟!

دست تایماز را بی آنکه ول کند لب می جنباند.

- سی وهفت!

مغازه دار سری تکان می دهد و به تندی کفش را می آورد.
به دست تایماز می دهد. حاجی پناهی با اقتدار جلوی پایش

می نشیند و به حرف می آید.

- در بیار عزیزم!



باز هم خوی شیطنتش بیرون می زند و سرش را به کنار
گوش تایماز می کشاند.

- عزیزم، اینجا نمی شه در بیارم! شما اگه می تونی درش
بیار!

تایماز شانه هایش از خنده می لرزند. امان از دست این دختر
و شوخی هایش! به آرامی کفش را از پایش بیرون می کشد و

پچ می زند.

- بپوش عزیزم!

می خندد و با چشمان شیطنت بار کفش های کالج را به پا
می زند. جلوی آیینه قدم رو می رود و بأالخره با پوشیدن

چند کفش به همان کالج اولی رضایت می دهد، و تایماز به
این می اندیشد که هیچ وقت بیشتر از یک ساعت در بازار

نگشته بود اما حاال تنها یک ساعت را در کفش فروشی
 گذرانده اند.

با لبخند جعبه کفش را می گیرند و بیرون می آیند. کیف،
پالتو، شال های بافتی و غیر بافتی، پوتین و ... می خرند.
نوبت به حلقه ها می رسد. چیزی می آید و در گلوی ترکان

سنگ می شود.
ملکه گفته بود باید حلقه ی داماد را خانواده ی عروس بخرد.

حاال چه کند؟!



تمام بودجه اش را اگر جمع کند باز هم پول یک حلقه دو
 گرمی نمی شود.

 دست تایماز را می کشد و نگهش می دارد.

- تایماز؟!

حاجی پناهی می ایستد و نگاهش به سیبک گلویی میفتد که
 به سختی باال و پایین می شود.

- جاِن تایماز؟!

با نگاهی که می چرخد و به چشمان تایماز نگاه نمی کند،
لب هایش را از هم فاصله می دهد.

- می شه، یه وقت دیگه حلقه بخریم؟!

تایماز متعجب می شود. برای چه؟ مگر چه اتفاقی افتاده
است؟!
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 - برای چی عزیزم؟!



ترکان سعی می کند بهانه بیابد. چقدر سخت است که شرمنده
باشی از نداری ات! دستی بر موهای جلوی چشمش می کشد

 و لب می زند.

- نه خب می دونی... من هنوز برای حلقه هامون چیزی مد
 از اینا هم خوشم نمیاد! از یه جا دیگه نظرم نیست.

می گیریم باشه؟ حاال وقت داریم، ناراحت که نمی شی نه؟!

تایماز مشکوک می شود. اما چیزی نمی گوید. نگاه نافذش
گویای این است که اگر چیزی هست برایم تعریف کن، اما

ترکان دلش راضی نمی شود تا چیزی بگوید.
بأالخره تایماز کوتاه می آید و جهت خریدشان این بار

 مغازه های لباس فروشی مردانه است.
تایماز لباس می خرد و کفش هایش هم از همان مغازه ای که

برای ترکان کفش گرفتند، خرید.

نگاهش به مغازه ساعت فروشی میفتد. ترکان حواسش جای
دیگری قرار دارد که صدایش می زند.

- بلوطم؟!

می چرخد و به تندی لب می زند.

- بله؟!



تایماز به مغازه اشاره می زند و نگاهی به سر درش
می اندازد. » ساعت ویولت «

 یکی از دوستان وارد که می شوند، متین ستوده را که
 مشغول فروش ساعت صمیمی ترکان در تبریز است،

می بینند.
 متین با دیدنش به وجد می آید و به طرفش پرواز می کند.

یکدیگر را به آغوش می کشند و متین با فهمیدن اینکه
مزدوج شده است سربه سرش می گذارد و با لبخند انواع و

اقسام ساعت های8 ست را نشانشان می دهد.

سر آخر با خریدن ساعت ِست آن هم به نصف قیمت، از
مغازه بیرون می آیند و خسته، به طرف ماشین روانه

می شوند.
تایماز با رسول تماس می گیرد که می گوید آنها هم در بازار

درحال گردش هستند.
نیم ساعت در حالی که ساعت سه بعد از ظهر است،

رضوانه و رسول هم بهشان می پیوندند و با تصمیم جمع به
روستای کندوان راهی می شوند.

دمای هوا کمی پایین آمده و سرمایش استخوان می سوزاند.
به روستا می رسند.

رضوانه دست به بازوی ترکان می اندازد و با دندان هایی که
بر هم کوبیده می شوند لب می زند.

- سرررده، ترکان زودتر یه جا پیدا کنیم آتیش روشن کنیم!



سری تکان می دهد و همچنان که می لرزد روبه تایماز به
حرف می آید.

- یکم بریم باالتر، عمو نادر اینجا یه عمه داره. منو
می شناسه. اگه بخوایم برگردیم شب شده دیگه. می خوریم به

ِمه. امشبو روستا بمونیم؟

همگی موافقت می کنند و رضوانه دستش را در دست
رسول چنگ می کند که بوسه ی گرم شوهرش بر آن

 می نشیند.
ترکان هم بازوی تایماز را به دست می گیرد.

از سر باالیی روستا باال می روند و به قسمت اصلی
می رسند.

مغازه های مختلف از محصول روستا در حال امرارمعاش
هستند و حتی در این هوای سرد باز هم گردشگر زیاد

است.

ترکان یک به یک به مغازه ها اشاره می زند و توضیحاتش را
کامل می کند.

- اینجا خیلی روستای قشنگیه ها، عسالش معرکه س. چون
خونه ها شکل کندو هست، اینجا زنبور زیاده و عسلش

طبیعیه. آخ نگم از گردو هاش تایماز! انقدر تازه و



خوشمزه س که نگو. دوشاب و بادوم هم اینجا زیاده و
طبیعیه.

رضوانه با دیدن مردی تقریبا میان سال که در حال بافتن
گلیم است، دست رسول را می کشد و به آن سمت می روند.

ترکان با خنده به رفیقش نگاه می کند. رضوانه هم همانند
خودش از چیزهایی که رنگی رنگی باشند خوشش می آید.

به طرفشان می روند که تایماز کیف جاجیمی  ای را
برمی دارد و به دست ترکان می دهد.

- از این خوشت میاد؟

سری تکان می دهد و با یک پرش کالهی که آن هم جاجیمی
است را بر سر تایماز می گذارد.

آنقدر صورت گرد و مردانه تایماز را زیبا می کند که
رسول هم به وجد می آید.

چراغ های روشن دم هر مغازه، روشن بودن سماورهای
بزرگ و صدای همهمه ی مردم روستا و گردشگران آنقدر

زیباست که ترکان محو تماشایشان شده و تایماز محو
مژه های بلند او.

می چرخند و می خندد و می گردند. عکس چهار نفره
می گیرند و به آرامی از پله های پهنی که منتهی می شوند به

خانه های کندویی شکل باال می روند و سرما بیش از پیش
می شود.



بأالخره به خانه ی آمنه، عمه ی نادر می رسند. ترکان در
 آهنی را به ضرب در می آورد.

آمنه با آن گیوه هایی که به پا دارد از جا بلند می شود
صدایش آنقدر مهربان است که ترکان دلش ضعف می رود.

- کیم َگلمیش؟! ) کی اومده؟ (

زبان شیرین ترکی آنقدر قشنگ است که ترکان وقتی پاسخ
آمنه را می دهد، تایماز هم جذبش می شود.

- من َگلمیشم هاال! ) من اومدم عمه (
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آمنه با شنیدن صدای آشنا پا تیز می کند و در را می گشاید.
با دیدن ترکان، گل از گلش می شکفد و اشک بر چشمان

مهربانش می نشیند.

ترکان به سمت آمنه پرواز می کند.

- ساالم هاال! ) سالم عمه (



آمنه تن ترکان را محکم تر به آغوش می کشد و لب می زند.

- گوربان اولوم َسَن، َنَخد َمنی مودلو ِاَلدون... باشوا دوالنیم!
) قربونت بشم، چقدر منو خوشحال کردی... دور سرت

بگردم! (

رضوانه هم جلو می آید و با لبخند سالم می دهد. آمنه بی آنکه
برایش مهم باشد که رضوانه را می شناسد یا نه، او را هم به

آغوش می کشد و با لبخند از ترکان می خواهد تا دوستانش
را معرفی کند.

- گوزل گیزیم، ِد َسَن بوالر کیم دیَلر؟ ) خوشگل دخترم،
بگو ببینم اینا کی هستن؟ (

ترکان دست بر دست تایماز قرار می دهد.

- تایماز منیم َاریم دی! بو کیشی َد رسول دی، تایمازین
یولداشی و رضوانه نین َاری و رضوانه منیم یولداشیم دی! )

تایماز همسرمه، این آقا هم رسوله که دوست تایماز و
همسر رضوانه هست و رضوانه هم رفیق من هست. (

آمنه با لبخند همه را از نظر می گذراند و وان یکاد
می خواند. پسرها وارد می شوند و هر چهار نفر بر روی

 پتویی که در کنار دیوار انداخته شده می نشینند.



آمنه به تندی سماور ذغالی و قوری را جلویشان قرار
می دهد و شیرینی های باقلوا که دست پخت خودش است را

 تعارف می کند.
ترکان با تکخند کوتاهی سعی می کند آمنه را کنار خود

بنشاند.

- هاال اوتور بوردا، َگ8ل8َم8می شیخ کی زحمت ِوَرخ... َاَلرون
آغریماسین! ) عمه بشین همین جا، نیومدیم زحمت بدیم که،

دستت دردنکنه (

آمنه با پا دردی که دارد، روسری بلندش را به دور دهانش
می گیرد و چادرش را کمر می بندد. بعد هم به طرف تنور

می رود و شعله اش را زیاد می کند.

- یوخ باال، َگَره بیر ِشی سوَز پیشیَرم. دور، دور شیمدی
چوَره َتندیَر ساالرام! ) نه دخترم، باید یه چیزی براتون

 بپزم. وایسا االن نون می ندازم تو تنور (

هر چقدر مخالفت می کنند، تأثیر ندارد. سر آخر هر دو
دختر به کمک آمنه می شتابند و خمیر نان را ورز می دهند.
تایماز با لبخند محو، نگاهش را به دلبرش دوخته و در دل،

خدا را شکر می کند از داشتنش. داشتن دختری که به
زیبایی تمام سعی دارد تا زندگی اش را تغییر دهد و از قوی

بودن سیر نمی شود.
رسول نزدیک می شود و دست بر ران پایش قرار می دهد.



 - داداش؟!

نظر می چرخاند و منتظر می ماند تا رسول به حرف بیاید.

- آقاجون و خانم جون رسیدن بوشهر، ولی انگار مسئله
 کارخونه جدیه داداش! زودتر باید برگردیم بوشهر!

نفسی می گیرد و عرق بر پیشانی اش می نشیند. برگردد به
 بوشهر؟!

چگونه برگردد؟ مگر می تواند ترکان را راضی کند تا به
بوشهر بروند. اصاًل اگر ترکان راضی شود و به بوشهر

بروند، معلوم نمی شود که چه زمانی به تبریز می توانند
برگردند. سری برای رسول تکان می دهد و به آرامی از جا

 برمی خیزد.

نگاه ترکان معطوفش می شود و زیر سنگینی  نظر دلبرش،
به آرامی در آهنی را باز می کند و بیرون می رود.

در این هوای سرد، تنش ُگر گرفته و حس می کند، چیزی
در ذهنش قل قل می کند.

جوان ترین کارخانه دار رطب در بوشهر است و دشمنی ها با
او زیاد. هر چقدر می خواهد زندگی بدون تنش و اضطراب

 داشته باشد، نمی تواند.



لحظه ای می ترسد. نکند آنطور که باید، نتواند برای دلبر
 چشم بلوطی اش زندگی بسازد؟!

دست بر ابروهایش می کشد و نفسش را محکم بیرون
 می فرستد.

چندی نمی گذرد که توسط دو دست که بر چشمانش قرار
می گیرد، از افکار ژرف ذهنش بیرون می پرد.

ترکان لبش را به کنار گوشش می کشاند و با لبخند الله ی
 گوش تایماز را به دندان می کشد.

به آرامی دندان بر آن می فشارد و صدایش را کلفت می کند.

- داداش تایماز، اتفاقی افتاده؟!

مردانه می خندد. این دختر دلبری هایش هم فرق دارد. کف
هر دو دستش را بر روی انگشتان ظریف دختر قرار

 می دهد.

- رسول شیطونی نکن!

ترکان قهقه می زند. به آرامی گونه ی تایماز را می بوسد و
چفتش می نشیند. به ثانیه نمی کشد که بازوی همسرش بر

 روی شانه های ظریفش می نشیند.
 سرش بر میان گردن و شانه ی تایماز قرار می گیرد.

لب هایش را کمی بهم می فشارد و به آرامی نجوا می کند.



- هنوزم باورم نمی شه، انقدر با آرامش دارم لحظه هام و
سپری می کنم تایماز... هر وقت با دوستام رفتم بیرون، هر

وقت از خونه زدم بیرون یه عذاب وجدان لعنتی همراهم
بود. همش این فکر مثل خوره ذهنمو می خورد که تو داری

خوش می گذرونی ولی پدر و برادرت افتادن تو قفس...
 می خندیدم و می خندوندم ولی هیچ وقت واقعی نبودن!

دست حاجی پناهی بر روی بازویش نوازش می شود.
 لبخندی می زند و سرش را بلند می کند.

- ولی فقط برای تو واقعی می خندیدم. تایماز وقتی باهات
آشنا شدم، هیچ وقت فکر نمی کردم جریانمون برسه اینجا!

تایماز ابرو باال می اندازد. زبان به لب می زند و نجوا
می کند.

- به کجا؟!
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ترکان با لبخندی که از دلش بر آمده، انگشتر نشانش را باال
می آورد و زمزمه می کند.



- همین که بشم بلوط واقعیت و االن اینج8...

ادامه ی حرفش توسط لب های تایماز خفه می شود. نرم بر
لب هایش بوسه زده می شود و او بلد نیست تا ببوسد.

نفس هایشان در هم می پیچد و تایماز عمیق تر می بوسد.
عطر بهارنارنج تن دختر چشم بلوطی آنقدر خوش  بو است

که خدا می داند.
زمانی که نفس هر دو به شماره میفتد، عقب می کشند و

 ترکان ناباور بر روی لب هایش دست می کشد.
نگاهش را باال می کشد که تایماز پچ می زند.

 - منظورت همینجا بود! بلوطم!

چشمانش می خندند و مبهوت لب می زند.

- االن، االن منو بوسیدی؟!

تایماز چشم بر هم می نهد و ترکان را به آغوشش دعوت
می کند. سر دختر بر سینه اش قرار می گیرد و لب هایش بر

روی موهای ابریشم گونش ُمهر می شود.
چقدر به این بوسه، برای چشیدن طعم ناب لب های ترکانش

 لحظه شماری کرده بود.

سرمای هوا زیاد است اما ترکان داغ شده است از بوسه ی
 ناگهانی همسرش!



انگار به خود می آید. دیگر همان دختر بیست و شش ساله ی
شیطان و شر نیست. خانوم یک مرد شده و باید وظایفش را
بداند. واهمه به جانش میفتد. نکند نتواند از پسش بر بیاید؟!

دستش را به سینه ی تایماز می رساند و با واهمه ای که دارد
لب می زند.

- سفت بغلم کن حاجی!

تایماز متوجه لرزش صدایش می شود. به آرامی بعد از بغل
گرفتن کوتاه ترکانش، فاصله می گیرد و نگاه خیره ی

چشمانش می کند.

- ترکانم؟!

نگاه لرزانش را باال می کشد. چرا حس می کند ضعف
 وجودش را در بر گرفته است؟!

- جانم؟
لب هایش را از هم فاصله می دهد و خیال دلبر خوش

خنده اش را راحت می کند.

- آدما هیچ وقت کامل نیستن! نترس از چیزی، باشه
عزیزم؟! تا وقتی من هستم، با من از همه چی حرف

بزن... سکوت آدما رو از هم فاصله می ده! باشه؟!



سر تکان می دهد و با لبخند سرش را بلند می کند و
 پیشانی اش را به گردن تایمازش می چسباند.

- تایماز؟! با ازدواج کردنمون من باید از دنیای رنگی
رنگیم فاصله بگیرم؟ باید شیطنتام کم بشه؟ باید بیشتر وقتم و
صرف خونه و زندگیم کنم... ولی من با شیطنت و خندیدن

زنده ام. روحم شاده... واقعا باید از این دنیام فاصله بگیرم؟!
تایماز مبهوت می ماند. چه می گوید دختر چشم بلوطی؟ به
تندی او را از خود فاصله می دهد و هر دو بازویش را در

 دست می گیرد.
- این چه حرفیه عزیزدل تایماز؟! هیچ وقت، هیچ وقت به

این فکر نکن که من می خوام تورو از دنیای قشنگت فاصله
بدم. من عاشق همین ترکان شر و شیطون با اون لبخندای
قشنگش شدم! تندیات، عصبانیتات، جدیتات، وفاداریات و
حتی شیطنتات رو دیدم و باهاشون خو گرفتم! هیچ وقت،

هیچ اجباری برای عوض شدنت وجود نداره؛ من همه
 جوره هواخواهتم!

خم می شود و پیشانی اش را می بوسد و با لبخند محوی لب
می زند.

- می دونی یکی دیگه از سالح های ترکان چیه؟!
تبسمی می کند و سری به معنای منفی تکان می دهد. تایماز

با محبت خیره به مژه های بلندش لب می زند.
 - جز لبخندت، قوی بودن و مهربون بودنت، سالحت شده!

نخودی می خندد. چقدر خوب است که تایماز بلد است
ُبعدهای شخصیتش را برایش شرح دهد و بگوید چقدر

عاشق اخالقیات اوست!



با صدای در آهنی و صدا زدن های آمنه از جا بلند می شوند
و به طرف خانه ی سنگی راه میفتند.

تایماز به این می اندیشد که ترکان چه ساده توانست از
مشغله هایش او را فاصله بدهد و با لبخندش جان دوباره

بدهد. وارد که می شوند، آمنه بر سر سفره دعوتشان
 می کند.

بوی عطر نان تنوری آنقدر لذت بخش است که خدا می داند.
هر پنج نفر دور سفره می نشینند و باقاالپلو به همراه ماهیچه

نوش جان می کنند.
غذا که تمام می شود، رضوانه و ترکان شروع به جمع

کردن سفره می کنند و تایماز بار دیگر نگاهش را دورتادور
خانه ی سنگی می چرخاند.

متوجه دو دری می شود که در کنار یکدیگر، در یک طرف
دیوار هستند و دو در دیگر در طرف مقابل دیوار.

سوالش را از ترکان می پرسد که چرا این گونه است که
جوابش این است اتاق های این  خانه ها به شکل کندو است و

از یک کندو به کندوی دیگر راه دارد.
آمنه وارد یکی از همان اتاق های کندو شکل می شود و جای

خواب برای رضوانه و رسول می اندازد.
بعد هم در کندوی دیگر برای ترکان و تایماز. بأالخره بعد

از گپ و گفت کوتاهی هر چهار نفر وارد اتاق هایشان
می شوند.

آمنه شب  به خیر می گوید و وارد اتاق خودش می شود.
رسول کت از تن می کند و رضوانه به تبعیت از او کاپشن

و شالش را در می آورد. بر روی رخت خواب تمیز



می نشینند و رضوانه به آرامی شروع به باز کردن بافت
موهایش می شود. رسول بی طاقت نزدیک می شود و کمر

 دلبر چشم عسلی اش را در بر می گیرد.
لبانش را به گردن گندم گونش می رساند و به آرامی می بوسد

و مک کوتاهی می زند.
رضوانه مورمورش می شود اما به اینطور عشق بازی های

رسول عادت کرده است.
مرد نجیبش، بوسیدن و نوازش کردن را خیلی خوب بلد

است و رسول با یک حرکت بر تن ظریفش خیمه می زند.
٭٭٭٭٭٭8
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نفسی می گیرد و با لبخند شماره تایماز را می گیرد. نمی داند
چرا از صبح که بیدار شده دلش مثل سیر و سرکه

می جوشد. انگار که قرار است اتفاقی بیفتد.
سه روز پیش که از کندوان برگشتند، به خانه آمد و نمی داند

کار خدا بود یا چی که سروی یکی از النگو هایش را به
ترخان داده بود بلکم بفروشد و پولش را به ترکان بدهد تا

 بتواند مقداری جهیزیه و خرید کند.



بی چون و چرا قبول کرده بود و به اندازه ی یک حلقه پول
برداشته بود و بقیه ش را به ترخان برگردانده بود تا

خودشان هرچه صالح می دانند برای جهازش بخرند.
ترخان هم با چشمانی که از نگاه بلوطی رنگش دزدیده بود،
گفته بود که کار می کند و با وامی که از کارخانه قرار است

بگیرد، برایش جهاز خوبی می خرد.

با صدای تایماز به خود می آید. به تندی لب می زند.

- سالم تایماز، می گم که امروز تا وقتی بر نگشتی بوشهر
می شه بریم حلقه بخریم؟! دیشب با رضوانه طال فروشیای

تبریز رو تو اینستا زیر و رو کردیم باالخره یکیش رو
خوشم اومد.

ابروهای تایماز باال می پرند. بی حرف بر روی کاناپه ی هتل
می نشیند و گوشی را میان شانه و گوشش قرار می دهد.

- چه خوب، باشه بلوط، میام دنبالت، بعدشم یه راست می رم
 بوشهر...

دستی به ابرویش می کشد و خیره به آیینه لب می زند.

 - پس منتظرتم!

خداحافظی کوتاهی می کنند و ارتباط را قطع می کند.



نورا تقه ای به در می زند و به حرف می آید.

- ترکان... وقت داری با هم حرف بزنیم؟!

به سمتش برمی گردد و با لبخند سری تکان می دهد. نورا
وارد می شود و به کنارش می نشیند. دستان یکدیگر را به

دست می گیرند.

- تو این ده سال، خیلی وقتا حسرت لبخند روی لبت به دلم
بود. شیطنتات و صبوری های زیر پوستیت ولی دیدم همینا

باعث شده تا ماهم محکم وایسیم و صبوری کنیم. ترکان
شاید باورت نشه ولی، من با دیدن جنگیدن تو یاد گرفتم که
صبوری کنم و بجنگم. خواستم ازت تشکر کنم. تو تمام این

سال ها، پشت و پناه من بعد خدا تو بودی... من مطمئنم
خوشبختی الیقته! خوشبخت بشی عزیزم!

ترکان با لبخندی آرام نورا را به آغوش می کشد. چقدر
نورای صبور و آرام برایش شریف است. به آرامی لب

می زند.

- من به خاطر شماها جنگیدم. اگه تو این سال ها جایی
باعث شدم تا دلت بگیره، ببخش نورا. مامان ملک رو هم

 ببخش، زبونش تنده ولی تو دلش چیزی نیست.



به آرامی از هم فاصله می گیرند. نورا سری تکان می دهد و
 با بوسیدن گونه اش از اتاق خارج می شود.

لباس می پوشد و با زدن مداد چشم و ریمل، وارد هال خانه
 می شود.

ملکه را صدا می زند.

- مامان؟!

صدای تند و تیز ملکه، باز هم همانند قدیم است.

- یامان... چته بچه زهرم ترکید.

به خنده میفتد. وارد آشپزخانه می شود و گونه ی مادرش را
می بوسد. صبح علی الطلوع ترخان به کارخانه رفته و تیام

هم برای اینکه در خانه نماند گفته بود، برای پیدا کردن کار
 بیرون می رود.

- مامان جان، من برم بیرون، برمی گردم. راستی گفتی
امشب غذا می ذاری تا تایماز بیاد، نمی یادا... داره می ره

بوشهر ولی برای خداحافظی ازتون میاد. گفتم بگم شام به
اندازه بذاری!

ملکه به وضوح تغییرات ترکان را حس می کند. انگار
دخترش کمی سر عقل آمده و دیگر می داند باید بعضی

 چیزها را خبر بدهد.



واقعا که وجود حاج ترخان حس می شود. بی حرف سری
تکان می دهد و ترکان باز هم تردید دارد تا ماجرای تسبیح

را بپرسد، اما سکوت می کند و با خداحافظی کوتاهی از
خانه بیرون می رود.

ریحانه و رضوانه به خرید رفته اند و رسول با تایمازش
 قرار است به بوشهر برود.

ده دقیقه بعد تایماز جلوی پایش ترمز می زند و می ایستد.
 سوار می شود و با لبخند سالم می دهد.

تایماز هم بی جواب نمی گذارد و با جا زدن دنده به سوی
آدرسی که ترکان داده است می راند.
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به طال فروشی می رسند و هر دو پیاده می شوند. تایماز
ماشین را دور می زند و به طرفش می آید. دست در دست

هم وارد طال فروشی می شوند.
شاگرد، خوش آمد می گوید و ترکان آن حلقه ای که شب پیش

با رضوانه دیده بودند را نشان تایماز می دهد.
حلقه ی تایماز ساده و بدون هیچ تزئینی انتخاب می شود و
حلقه ی ترکات هالل های زیبا و به همراه نگین های براق

 دارد.



با خریدن حلقه ها و گرفتن آنها در جعبه مخصوص،
 تشکری می کنند و از مغازه بیرون می زنند.

تایماز به طرف ائل گلی می راند و بعد از معطلی نیم ساعته
 پشت ترافیک نسبتًا سنگین وارد ائل گلی می شوند.

بر روی یکی از تخت ها می نشینند و تایماز سفارش آش
رشته می دهد. با لبخند محوی ترکان را نظاره می کند که

درگیر تماشای حلقه اش شده است.
نزدیکش می شود و دستش را به دست می گیرد.

- چی شده عزیزم؟! خوشت نیومده؟

سری به معنای نفی تکان می دهد. افکارش را جمع و جور
می کند و با تبسمی نرم، به حرف می آید.

 - حاجی؟!

نگاه تایماز به بلوط چشمانش پیوند می خورد و لب می زند.

- جان حاجی؟

موهای روی دستش را نوازش می کند و با ِمن و ِمن کردن
به حرف می آید.



- می گم... حاال که زندگیمون عوض شده، بهتر نیست اون
 خونه ی رویایی رو بفروشی؟!

برای اولین بار، اخمان تایماز را می بیند که در هم فرو
می روند. نمی داند چرا اما دست پاچه می شود. به تندی لب

می زند.

 - منظوری نداشتم... اصال هر طور مایلی!

تایماز اما فکرش درگیر می شود. اگر آن خانه را بفروشد
که نمی شود. آن خانه باید بماند تا یادش باشد که چقدر

 مصیبت کشیده تا به اینجا برسد.

- بلوط، دیگه هیچ وقت، هیچ وقت چنین چیزی از من نخواه!
اون خوته، با تمام خاطرات خوب و بدش، باعث شده تا
زندگی من و تو بهم گره بخوره... اون خونه همونطور

باقی می مونه! اما یه فکری براش دارم! البته باید با رسول
هم صحبت کنم!

ترکان بی حرف سری تکان می دهد. راست می گوید. آن
خانه، بهترین اتفاق ممکن بود. نماد عشقشان، همان خانه

 است.
باز هم روی خبیثش بیرون می زند.



- می گم حاجی، دیگه هیچ وقت اخم نکن، خیس کردم
خودمو یه لحظه!

شلیک  خنده ی آرام تایماز به هوا می رود. به آرامی بوسه ای
به شقیقه اش می زند و با گفتن » از دست تو بلوطم! « به

 بحثشان خاتمه می دهد.

آش را می خورند و به خانه برمی گردند. تایماز از اهالی
خانه شان خداحافظی می کند. رسول هم خداحافظی می کند و

هر دو با کاسه آبی که ترکان برایشان می ریزد، راهی
 بوشهر می شوند.

وارد حیاط می شوند و هنوز در حیاط را نبسته که، کفشی
الی در قرار می گیرد و در را هل می دهد.

کاسه از دست ترکان همزمان با عقب عقب رفتنش بر روی
 زمین پرت می شود.

نصیر همانند گاوی که جلوی چشمش دستمال قرمز گرفته
باشند، نفس نفس می زند و پشت بندش، ناهید و نیلوفر با

حال زار و نزار...
پس دلیل استرسی که از صبح به جان دلش افتاده بود، همین

 بود!
نصیری که عصیان زده است و خدا می داند پشت این حجم

از عصیان چه چیزی نهفته است.
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اخمانش در هم می شود و سعی می کند صدایش تبدیل به
فریاد نشود.

- خیر که هیچ وقت نداشتی، بگو ببینیم َشرت چیه؟!

نصیر فریادش را به آسمان می فرستد و همه را از خانه
 بیرون می کشد.

نگاه ترخان می لرزد و ملکه به دست همسرش چنگ می زند
و با ندامت و نگرانی می گوید:

- حاجی!

ترخان سری به معنای پشیمانی و ندانستن شرایط تکان
می دهد و نصیر باز هم فریاد می زند.

- چی شد پس قولی که داده بودی؟! هان؟

ترخان دست بر پیشانی اش می کشد و ترکان عصبی از
اینکه نصیر به پدرش بی احترامی می کند، قدم جلو

می گذارد.



- به خدای احد و واحد زنگ می زنم صد و ده بیاد به جرم
مزاحمت ببره... چی می گی دست از سر ما بر نمی داری؟!

خون دالیی که من خوردم از دستت کافی نبود حاال راه
افتادی وسط که چی؟ چی می خوای از جون خانواده من؟!

نصیر پوزخند می زند و با تمسخر لب می زند.

- خانواده؟! کدوم خانواده دختر جون؟! تو فکر کردی اینا
خانواده تن؟!

نفسش حبس می شود. چه می گوید این مردک؟!

- این حرفای مزخرف چیه داری می زنی؟! معلومه که
خانوادمن!

ملکه جلو می آید و با چشمانش التماس می کند تا نصیر
حرفی نزند. ترخان اما دلش لرزیده. اگر ترکان بفهمد... چه

واکنشی نشان خواهد داد؟!
نصیر اما بی رحم بود، بی رحم تر شده است. با قصاوت

تمام روبه ترخان به حرف می آید.

- نگفتی بهش نه؟! اون همه دعوا و جنگ کردیم نگفتی
 بهش؟!



به ترکان اشاره می زند و ترخان فقط تنها چیزی که برای
گفتن دارد، سکوت است.

- این دختره ی بی چشم و رو ده سال به خاطر کسایی دوییده
که حتی پدر و مادر خوشم نیستن! زنت با زخم زبون از

همون بچگی با این حرف زده... تو بچه ی دشمن منو
آوردی تو خونه ت و کردی نور چشمت! گفته بودن تقاصشو

  ازت می گیرم ترخان! امروز وقتشه!

ترکان مبهوت است. چشمانش گشاد شده و حس می کند
چیزی نمی فهمد از حرف های نصیر. نگاه تهی اش را به
طرف ترخان می چرخاند و با لب هایی که به زور تکان

می خورد، لب می زند.

- با... بابا، چی می گه این؟!

نیلوفر اشک می ریزد و ناهید با پیروزی به ترکان شکسته
شده نگاه می کند. ترخان نگاه شرمسارش را به زیر

می کشاند و نصیر با لحنی که نفرت از آن موج می زند به
حرف می آید.

- جوابت پیش ترخان نیست! اگر بود بیست و شش سال
نمی ذاشت که ازش بگذره... بدبخت، تو دختر این خانواده

نیستی! پدرت رو تو گاز گرفتی از دست دادی و...



سقوط آزاد!!! ترکان از بلندای قله ی زندگی اش باز هم
سقوط می کند. رضوانه محکم بر روی لب هایش می کوبد
تا صدای هینش را خفه کند. نصیر باز هم می خواهد حرف

بزند که صدای بلند ترخان وسط حرفای برادر ناخلفش
می نشیند. ترکان ناباور نگاهش دوران می یابد.

چیزی درون سرش سوت می کشد. همانند قطاری که بر
روی ریل زنگ زده حرکت می کند، ذهنش دوران می یابد.
لرز به جانش نشسته و شقیقه هایش از شدت فشار، دل دل

می کند.

ملکه زانوهایش می شکند و تیام چشم می بندد. رضوانه اما
به کنار دختر چشم بلوطی ای آمده است که زندگی اش در

حال فرو پاشی است.
ملکه ماتم زده نگاهش بر روی ترکان چرخ می خورد و او
را می کاود. تنها یک چیز در صورت دختر آشکار است،

سردرگمی و ترس!
ناقوس مرگ باز هم به صدا در می آید وقتی که باز صدای

نصیر با قصاوت تمام بلند می شود.

- می دونی چیه دختره ی بی چشم و رو؟! تو باید تقاص پس
بدی... تقاص زمین خوردن منو، تقاص از هم پاشیده شدن

زندگیم و تو باید بدی!



ترکان ناباور سرش را به راست و چپ تکان می دهد.
شالق حرف های نصیر خیلی درد دارد. پاهایش می لرزند

و بر روی زمین میفتد. رضوانه چشم می بندد.
شکستن ترکان دریادل، آن هم میان لشکری که منتظر
شکستنش مانده اند را نمی خواهد ببیند. خم می شود و

 روبه روی ترکان می نشیند.
صورت گر گرفته اش را در دست می گیرد و مرتعش لب

می زند.

- چیزی نیست خب؟! چیزی نیست...

نصیر به طرف ترکان می آید. چشم تایماز را دور دیده است
 که این گونه بر دلبرش یورش می برد.

- زمینی که اون زمان بیست تومن بیشتر نمی ارزید رو
بهش گفتم با یک میلیون ازت می خرم! نفروخت! وعده داده
بود که می فروشه... منم رفتم و نهال برای زمین خریدم و

دو میلیون تمام خرج کردم برای زمین... ولی زد زیرش و
 گفت نمی فروشم!

نگاه لرزان و گشاد شده ی ترکان باال می آید. این چه
مصیبتی ست که بر سرش آوار شده است. این مرد چه

 می گوید؟!
ترخان به طرف نصیر می آید و سعی می کند نصیر را از

جلوی ترکانش کنار بزند اما مگر ممکن است؟! نه!



بی طاقت صدایش به فریاد تبدیل می شود و این بار به جای
حرف زدن نصیر، ترخان خطاب به برادر بی رحم و

ظالمش به حرف می آید.

- نصیر تو می خواستی میوه های باغت رو قاچاقچی
بفروشی... اون پوالیی که به پدر ترکان وعده داده بودی
همش حروم بود. اون به جهنم، بهش پیشنهاد داده بودی تا

باهات شریک خالفات بشه...

چیزی در گوش ترکان زنگ می خورد. » پدر ترکان! «

338#پست_8
 #سالح_ترکان8

#فاطمه_سلیمانی

این کلمه معنی اش چیست؟! بابا ترخانش خواب نما شده و
 این حرف ها را می زند؟!

نفس هایش آرام آرام به شماره می روند و رضوانه با نگاهی
که گشاد شده صورت گر گرفته ی ترکان را به دست

می گیرد.

- نفس بکش لعنتی... نفس بکش ترکان!

هوا هست؟ نیست!!!



زندگی جریان دارد؟ نه!!!
درد هایش به پایان می رسند؟ نه!!!

رنگ صورتش گچ می شود. دیگر توان شنیدن این حرف
 ها را ندارد اما انگار هنوز تا تیر خالص مانده!

دست ظریفش لرزان باال می آید و به پدر و عمویش اشاره
می زند.

- چ.. چی گفت؟ بابام... بابای منه... رضوان حاج ترخان
بابای منه!

رضوانه اشکش می چکد و ترخان به خود می آید. چه گفت؟
 وای بر او!

نصیر انگار تازه داغ کرده است. با فریاد، بر طبل رسوایی
زندگی ترکان می کوبد. نفسش دیگر قطع می شود وقتی که

نصیر از پدر و مادر پرپر شده اش می گوید.

- مامانت تو رو حامله بود، نه ماهه بود و وقت زایمانش...
اون وقتا ما مثال خانواده بودیم و جونمون برا هم در

می رفت ولی بعدها نه... از وقتی بابای بی شرفت8 فهمید
ننه ی هرز...

جیغ ترکان بر میان حرف های نصیر قیچی می اندازد. محکم
بر گوش هایش دست می گذارد و با فریاد و چشمانی که

گشاد شده اند هیسترک وار لب می زند.



- حرف نزن... چرت نگو... نکن، توروخدا ادامه نده،
دروغه همش دروغه!

نصیر اما دلش هنوز هم خنک نشده است. به ناگهان به مچ
دستان ترکان چنگ می اندازد و عربده اش در میان حیاط

خانه ی ماتمزده ها می پیچد.
خون به چشمانش می دود و چشم هایش آنقدر گشاد می شوند

که نصیر غرق لذت می شود.

- باید بشنوی... باید بدونی که چه جوری منو به خاک سیاه
نشوندن... توأم باید به خاک سیاه بشینی! می فهمی چی

  می گم؟! می شنوی؟!

خنده ی مستانه و خبیثی می کند و ترکان دستانش را مشت
می کند و رد انگشتر نشانش بر روی بند انگشتش می نشیند.

ملکه بر زانو راه می رود و خودش را به پای ناهید
می رساند و به التماس میفتد.

- ناهید... بگو تمومش کنه! تورو به خدایی که می پرستی...
ناهید پاهایش را بر زمین فشار می دهد و نیلوفر خم

می شود تا ملکه را بلند کند. نورا با اشک و بهتی که در
جانش وجود دارد به طرف ملکه می دود و تیام به سمت

ترخانی که دست بر قلبش می کشد، می دود.



ترکان اما... کمرش خم می شود. زیر بار این همه
شکنجه های نصیر شکسته هایش را می بیند و او باز ادامه

می دهد.
- زمین و زمان پدرت رو سره یه دعوای بین روستایی

آتیش زدن و بابات تو اتاق نگهبانی زمینش به خاطر
گازگرفتگی جون داد... تقاص اون نامردی ای که در حق من

کرد رو پس داد. مامانت اون وقتا می اومد و تو خونه ی
همین حاج ترخان می موند.

دستان ترکان را محکم تر و با شدت تکان می دهد.
استخوان های دست دختر چشم بلوطی به مرز شکستن

نزدیک شده اند اما نصیر محکم تر می فشارد.

- وقتی ننه ت فهمید چی شده، دردش گرفت و بردنش
بیمارستان... قبل زایمان التماس ترخان رو کرد که هوادار

بچه م در بیاید. این حاج بابای مهربون االنت با مدارک
جعلی و پول و پارتی شناسنامه ت رو به نام خودش گرفت و

 تو شدی نور چشمش!
نفس هایش به تنگنا رسیده اند و باز هم سرفه هایش پا میدان

 می گذارد.
رضوانه محکم چشم بر روی هم قرار می دهد. چگونه

 رفیقش را دور کند؟
چه طور می تواند؟ اصاًل چرا نصیر ساکت نمی شود؟ چرا

هنوز هم شکنجه می دهد؟



با دیدن صورت کبود ترکان جیغ می کشد و اسپری
 می خواهد.

 - اسپریش کو؟ ترکان نفس بکش... تورو خدا نفس بکش!
چگونه نفس بکشد؟! این چه کاری ست که رضوانه از او 

توقع دارد؟! اشک هایش بر صورت ماه گونش می غلتند.
باورش نمی شود. نمی داند از کجا، چگونه نیرو جمع می کند

و دستانش را از دستان نصیر بیرون می کشد.
از جا بلند می شود و دستانش را بر روی گوش هایش قرار

می دهد. به ثانیه نمی کشد با صورت کبود از سرفه به زمین
میفتد.

امکان ندارد. این حرف ها راست نیستند. باز هم به سرفه
میفتد. حاجی جانش کجاست تا آرامش کند و دستانش را به

دور صورتش بپیچد و بگوید که هم زمان با او نفس
بگیرد؟!

نصیر اما لحظه ای دلش به حال دختری که او را با سر به
زمین زده است، نمی سوزد. بیشتر از همیشه آتش نفرت در

جانش زبانه می کشد.
زمان هایی که می توانست پیشرفت کند، به ظن خودش پدر

 ترکان آن موقعیت ها را صلب کرده است.

ترخان چشمانش به اشک می نشیند و ترکان از شدت سرفه
به مرز خفگی می رسد. کاش تایمازش بود و می گفت

 سالحت را بیاب. مگر سالحی  هم باقی مانده؟!



رضوانه به سرعت اسپریش را می یابد و به طرف دهان
 ترکان می کشاند.

حرف ها در سرش به دروان و اکو میفتند.

- بابات تو گاز گرفتگی ُمرد... مامانت، سر زایمان مرد و
تو..

منگ می ماند و سینه اش خس خس می کند. ناباور نگاه
بلوطی رنگش را می چرخاند و قیافه ی نادم ترخان و

ضجه های ملکه نشان می دهد که این مصیبت واقعیت دارد.

با چند پاف از اسپری کمی نفسش جا می آید اما حالش
 چه؟!

باورش نمی شود و به ناگهان به خنده ی هیسترک وار و
عصبی میفتد.
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نیلوفر سعی می کند تا ترکان را به همراه رضوانه آرام کند
اما انگار جنون آنی به او دست داده است. از جا بلند
می شود و به طرف نصیر یورش می برد و مشت های

بی جانش را بر سینه ی او می کوبد و فریاد می زند.



- دروغ می گی! دروغ می گی کثافت... بازم می خوای اذیتم
کنی! می خوای منو از مامان و بابام فاصله بدی! دروغ

می گی نامروت دروغ می گی!
اشک همه بر صورتشان روان است. نصیر با ظلمی به

تمام معنا دست می اندازد و تسبیح را از گردن ترکان
می کشد و دانه هایش بر روی زمین می ریزند و دختر چشم

بلوطی ناباور به هدیه ی مادری نگاه می کند که گفته بود
 امانت است و پیشش امن تر است.

صدای منحوس نصیر بلند می شود.
- این تسبیح، بیست و شیش ساله شده مایه ی عذاب من! این
تسبیح ننه ته که بابات بهش هدیه داده بود... قبل رفتنش سر
زایمان به ترخان دادش تا بعدها بهت بده... اسم نحستم اسم

 همون مادر هرزه ته!
سقوط آزاد!

ترکان از بلندای قله ی زندگی اش برای بار هزارم سقوط 
می کند. باز هم رضوانه به طرف ترکان می دود که بر
روی زانو نشسته و به زور نفس می کشد. چرا هیچ کس

 نزدیک نمی آید؟! چرا کسی به نصیر نمی گوید خفه شود؟!
نمی تواند طاقت بیاورد. دانه های فیروزه ای که جلوی پایش

ریخته را در مشت لرزانش جمع می کند و به سختی و با
لرزش تن از زانو بلند می شود. نگاهش را می گرداند.

»مادر رنج و پدر خوانده ی آوارگیم
خسته از آنچه که آمد به سر زندگیم

حیرت انگیزترین فاجعه ی این برهوت
یک پشیمانی بی فایده در حین سقوط



شرح دلگیرترین منظره برگ و باد
سفره خالی و مشق شب بابا نان داد«

یعنی تمام این آدم ها خانواده اش نیستند؟! چرا دنیا تمامش
نمی کند؟ مگر از زندگی چه خواسته است جز یک زندگی

راحت! پاهایش توان ندارد اما به رسم همیشه باید قوی
باشد. ناباور چشمانش را گشاد نگه داشته است تا اشک های

حلقه زده در بلوط چشمانش فرو نریزد.
» من یکاِن هیچم و از هیچ ُپرم

چون سکوت آمده ام تا به کسیم بر نخورم
شعر تلخی شده ام دیوانی از دلواپسی

از مصیبت نامه ها فالی نمی گیرد کسی «
 همگی منتظرند. منتظر عصیان و فوران ترکان دریادل!

دریادل؟! آری... در سرش بانگ حرف های نصیر به صدا
در می آید.

» بابات پسرعموی ما بود... «
پسرعمو؟! بابا ترخانش، پسر عموی بابایش بوده؟! پدرش

کجاست؟!
به سمت ملکه می چرخد. چرا انقدر ساکن است؟! نکند همان

 قعر همیشگی به سراغش آمده؟!
چیزی درون سینه اش به خس خس افتاده است. نفسهایش قایم

باشک بازی می کنند و ترکان زیر بار ظلم زمانه، له شده
است!

» رو به این منظره بی سروته حیرانم
کفر نباشد گویی از چشم خدا پنهانم

ای خوش آن که در بی خبری سر کردم



کاش می شد به همان بی خبری برگردم «
کاش می توانست زمان را به عقب برگرداند. آخ از این همه
ظلم! آه از این همه درد. چرا هیچ وقت خوشی ندیده است؟!

 دستش را به در می گیرد. در آهنین، خانه ی پدری اش!
 خانه ی پدری؟ چه ترکیب وصفی بی معنی ای!

ناالن است؟ جواب یک بله ی محکم است.
ناباور است؟! گنگ و تهی چه؟ آنها هم جزو وجودش

شده اند؟!
در این هوای سرد شهر تبریز، چرا گرمش شده است؟!

هوا هست؟ چرا ذهنش ُپره سوال های مزخرف شده است؟!
قدم  برمی دارد. نمی داند کجا می رود. اصال جایی دارد

 برود؟!
صدای ملکه  در گوشش زنگ می خورد.

» تیامم، یکی یدونه ی من! «
»من یکان عدد هیچم و از هیچ پرم

چون سکوت آمده ام تا به کسیم برنخورم
شعر تلخی شده ام دیوانی از دلواپسی

از مصیبت نامه ها فالی نمی گیرد کسی «
 پر پرواز را از کجا می توان خرید؟!

دلش پرواز می خواهد. به کجا؟! نمی داند.
 قدم می زند...

رضوانه اشک ریزان به دنبالش می دود اما جلوتر نمی رود.
 می ایستد. به سمت رفیقش برمی گردد.

نکند او هم یک توهم است؟! سر می چرخاند. تایمازش
کجاست؟! چرا زبانش الل شده؟!



خاک در چشمش فرو رفته اما خبری از اشک؟! نیست!
نصیر گفته بود نور چشم بابا ترخانش شده... کدام پدری

دلش می آید ترکانش را، جان دلش را در بی خبری بگذارد؟!
چرا هوا انقدر دلگیر است؟! آخ از زانوهایی می لرزند و

 کنار دیوار یک خیابان نا آشنا بر زمین میفتد.
به دستانش نگاه می کند. این دست ها، سال ها بود برای

کسانی می جنگید که پدر و مادرش نبوده اند؟! مگر می شود؟
رضوانه به طرفش می دود و ترکان با اشکهایی که حاال بر

گونه اش دلبری می کنند به حرف می آید.
- من... رضوان من بدبختم! خیلی!

رضوانه هق  می زند و رفیقش را به آغوش خود می کشد.
هر دو اشک می ریزند. رضوانه از همان اول گفته بود،

همیشه هست. راست گفته، ترکان بی خانواده تنها دو کس را
 دارد، تایمازش را و رضوانه را!

باز هم نفس تنگی به سراغش می آید و لب هایش می لرزند.
باید خود را از این شهر و آدم هایش فراری بدهد.

 باید برود. به نا کجا آباد این دنیا باید برود. کجا برود؟!
» رو به این منظره بی سروته حیرانم

کفر نباشد گویی از چشم خدا پنهانم
ای خوش آن که در بی خبری سر کردم

کاش می شد به همان بی خبری برگردم «
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ترخان ناباور خیره به دری مانده که ترکانش از آن بیرون
رفته و دیگر خبری از نیست.

هر چقدر به گوشی  رضوانه زنگ می زنند پاسخگو نیست.
نورا کنارش می نشیند و تیام ملکه ی ماتم زده را در بر

گرفته است.
نیلوفر به ناگهان هق هقش بلند می شود و نصیر فریادش!

- ببند دهنتو! اشک تمساح نریز!

ترخان از جا بلند می شود و به طرف نصیر پا تیز می کند.
طاقت نمی آورد و بر یقه اش چنگ می اندازد و نصیر،

مبهوت مانده است.

- نصیر، به خدای باالسرم قسم، آبروی نداشته ت رو
می برم! به والیت علی قسم نمی ذارم راحت زندگی کنی!

می شنوی؟!

محکم تکانش می دهد و ناهید به سمتشان می دود. ملکه ناالن
به تیام می گوید پدرش را در یابد و خودش، نمی داند

 چه طور به درد خویش بمیرد.



نادم است و بسیار پشیمان! اگر، اگر این اتفاق ها نمیفتاد،
 ترکانشان را حاال داشتند.

 دلش عجیب آتش گرفته و می سوزد.
یادش می آید جنگیدن های ترکان را اما دلش رضا نبود تا به

خوبی با او رفتار کند.
ترخان محکم یقه ی نصیر را ول می دهد و روبه ناهید فریاد

می زند.

- چی می گی زن؟! چی رو ول کنم؟ کسی که مصیبت به
سر خانواده و دختر نازدونه ام آورده رو؟ چی می خوای از

 من؟

خطاب به نصیر، انگشتش را به سمت ناهید می گیرد و لب
می زند.

- این زن که همیشه پشتت بوده به خاطر چرت و پرت هایی
 که به خورد ذهنشون دادی، می دونه هوو داره؟!

ناهید ناباور می ماند و نصیر خشک می شود. نیلوفر مبهوت
به ترخان و نصیر نگاه می دهد و می گیرد.

عمو ترخانش چه می گوید؟!
ترخان اما به سیم آخر زده. همیشه ی خدا به اشک های

 ترکانش حساس بود. آخر او تمام جانش است و جهانش!
باز هم لب می گشاید.



- ها، دیدی نمی دونه؟! زنت می دونه ارث و میراثش رو
خرج اون دختره ی بدبخت بیست و هفت ساله کردی تا

هوسات رو ارضا کنی؟! می دونه االن اون دختره حامله س
و اسمشم سحره؟!

همه مبهوت می مانند. وای که چه آبرویی از نصیر رفت.
ناهید ناباور و هیسترک وار نگاهش دو دو می زند. او با

فخر و ظفر شکسته شدن ترکان را دید، حاال خودش به درد
 او مبتال شده است.

نیلوفر به پای ترخان میفتد و فریاد می زند.

- عمو، تورو خدا شما نگین... نزنین این حرفا رو!
زندگیمون رو بهم نریزین... عمو خواهش می کنم.

ترخان با قلب درد خم می شود و دست زیر بازوی نیلوفر
 قرار می دهد و نصیر الل شده است.

 - بلند شو عمو، نخواه ازم سکوت کنم!

نیلوفر اشک ریزان در بغل عمویش فرو می رود و ترخان
با تأسفی که در چشمانش می رقصد روبه نصیری که ناباور
است و دلش می خواهد تا در همان لحظه دود شود و به هوا

برود، لب می زند.



- دیدی؟! زندگی یه نفر رو بهم ریختن به همین آسونیه!
حاال بگو ببینم تقاصی که می گفتی و االن پسش گرفتی...

 چه دردی برات دوا کرد؟!

بغض به گلویش می نشیند و با چشمانی که تر شده به حرف
می آید.

- جز اینکه نور چشمم رو ازم گرفتی، چی نصیبت شد؟!
ها، یه چیزی نصیبت شد. اونم می دونی چیه؟! بی آبرویی و

 یه زندگی ویرون!

ناهید با شانه هایی که خم شده قدم برمی دارد تا برود که
نصیر دست به چادرش می اندازد. به تندی فاصله می گیرد

و به ثانیه نمی کشد که سیلی جانداری به گوش نصیر
 می کوباند.

فریادش تمام اهالی کوچه را به جلوی پنجره ها و باالی
پشت بام ها می کشاند.

 - جیگرت بسوزه که جیگرم رو سوزوندی، نصیر!

خطاب به مردم به حرف می آید و از جگری که در حال
سوختن است، فریاد می کشد.



- این مرد... هوس بازه! یه دختر بیست و هفت ساله رو
صیغه کرده و هوای بابا شدن زده به سرش... می شنوید

 مردم؟!

ملکه بر سر و پاهایش می کوبد و نورا به تندی به طرفش
می دود. نیلوفر اشک می ریزد و در دل قسم می خورد، فرار

می کند و با وعده ی محمد به زندگی خودش می رسد، حتی
شده صیغه ی نود و نه ساله ی او شود.

سروی بعد از دادن طالهایش به ترکان، راهی مشهد شده
 از این آبرو ریزی خبر ندارد.

نصیر می خواهد چیزی بگوید که ناهید با نفرت در
 صورتش لب می زند.

- هیچی نگو نصیر... سی سال تموم باهات زندگی کردم،
خون به دل من و بچه هام کردی هیچی نگفتم و عقده هامو

سر اینا خالی کردم... اما تو جای دیگه خوش بودی! برای
من مردی! دیگه نیستی!

صدای همهمه ی مردم بلند می شود و ترخان بر زانو خم
می شود. نیلوفر با نفرت رو از نصیر سنگ رو یخ شده

 برمی گرداند.



تیام به طرف نصیر می رود و با شدت بازویش را می گیرد
 و از میان دندان های قفل شده اش لب می زند.

- گورت و گم کن! بی صفت!

 بعد هم از در خانه بیرون پرتش می کند.
ترخان انگار به التماس افتاده از همه تقاضا می کند،

 ترکانش را بیابند.
دخترش است، پاره ی تنش است. نصیر بد کرد. خیلی هم بد

کرد.

تیام قول می دهد تا خواهرکش را بیابد و ملکه برای اولین
بار برای ترکان ضجه می زند. چقدر حالشان بد است وقتی

که دخترشان نیست و شیطنت نمی کند.
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مسکوت سرش را به شیشه تکیه داده است. هیچ وقت سفر
 کردن با ُاتوبوس را دوست نداشت اما حاال مجبور است.

 از زمانی که زندگی اش ویران شده چقدر می گذرد؟!



یک ساعت؟! دو ساعت؟! سه ساعت؟! شاید هم یک روز و
اندی!

نگاهش به طرف دستبند فیروزه اش راهی می شود. شب
پیش رضوانه با نخ شالش آن دانه های فیروزه ی مادر مرده

 را بهم دیگر وصل کرد و بر دستش انداخت.
و ترکان فقط سکوت کرد. اشک نریخت و حاال هم

نمی ریزد.
 تایمازش چند بار به گوشی اش زنگ زده؟! خدا می داند.

حاال درد حاجی اش را می فهمد. او هم پدر و مادر نداشته
 است. چقدر سخت و طاقت فرساست!

با صدای راننده ُاتوبوس به خود می آید. رضوانه دست بر
بازویش می اندازد و لب می زند.

- تری؟ رسیدیم. بیا بریم...

تری؟! نصیر گفته بود نام مادر واقعی اش را بر او
گذاشته اند. انگار در سرش آتش روشن کرده اند.

بی حرف و تهی از جا بلند می شود. به دنبال خودش
می گردد، اما نیست! ترکان دریا دل با آن سالحی که تایماز

 عاشقش است، نیست!
پیاده می شوند. هوای بوشهر خنک است، اما نیازی به کت

و کاپشن نیست. هر دو از تن در می آورند و از ترمینال
بیرون می زنند.



خوب راه نخلستان را می شناسد. بی حرف به آن سمت قدم
 برمی دارد.

رضوانه هم به دنبالش. شماره ی رسول را می گیرد و خبر
 می دهد به بوشهر رسیده اند.

رسول متعجب دلیلش را می پرسد که رضوانه به اجبار و
مختصر، توضیح کوتاهی می دهد.

ترکان قدم برمی دارد. دلش یک خواب می خواهد. خوابی
 راحت و بی دردسر!

 به نخلستان می رسند. صدای تایکان را می شنود.
رضوانه با شگفتی به دور و اطراف نگاه می کند اما ترکان

 فقط صدای تایکان را می شنود.
به سمت صدا می رود و تایماز را می بیند که یالش را

نوازش می کند.
نمی داند چه طور اما بغض به گلویش چنگ می زند. بعد از

یک روز و نیم که سکوت کرده لب هایش از هم فاصله
می گیرند و با ارتعاش لب می زند.

- حاجی؟!

تایماز حس می کند اشتباه شنیده است. سر می چرخاند و
 ترکانش را می بیند.

شانه های خمیده ی این دختر، نشان از این است که اتفاق
 بدی افتاده است.

به طرفش می دود و ترکان دستانش را باال می آورد و نشان
می دهد تمام بی نوایی اش را.



تایماز دختری را به آغوش می کشد که تمام دلش آتش گرفته
 و می سوزد.

لب هایش را بر روی شانه ی تایماز قرار می دهد و به شدت
 جلوی خودش را می گیرد تا اشک نریزد.

حاجی پناهی محکم تر به آغوشش می فشارد و لب می زند.

- بلوطم؟! چی شده عزیزم؟!

 چه شده؟! چه بگوید، آخ تایماز پناهی چه بگوید به شما؟!
ترکان طاقت نمی آورد و بأالخره اشکش در آغوش تایماز

فرو می ریزد.

- تایماز... من، جیگرم داره می سوزه! آتیشم سرد نمی شه...
بابام، مامانم، داداشم، همه شون... توهم بودن! بیست و شیش

سال...

نمی تواند ادامه دهد. باز هم سرفه هایش به میدان ریه هایش
پناه آورده اند.

تایماز به تندی از خود فاصله اش می دهد و لب می زند.

 - بلوطم؟! چی شده... باز سرفه هات شروع شد... لعنتی!

به سرعت ترکان را بر روی صندلی ای که آن نزدیکی
است می نشاند و دست به دور گونه هایش قرار می دهد.



- با من نفس بکش... هر چی باشه باهم حلش می کنیم! قول
 می دم بهت بلوطم...

با صدای فریاد تایماز، رضوانه به خود می آید و به
طرفشان می دود. به سرعت اسپری را از جیب کت ترکان

بیرون می کشد و به دست تایماز می دهد تا پاف بزند.
بأالخره نفس ترکان جا می آید اما دلش آرامش می خواهد.
تایماز می فهمد و به آرامی دست زیر زانو و شانه هایش

می اندازد و بر روی دستانش به طرف خانه ی ایوان داری
 که در نخلستان است، می برد.

رضوانه اما جلوتر نمی رود. خوب می فهمد که ترکان
انرژی اش تحلیل رفته است و هیچ توانی ندارد. با دیدن

رسول کمی حالش بهتر می شود و به طرفش پرواز می کند.
وارد اتاق می شوند و تایماز به آرامی بر روی تخت یک

نفره قرارش می دهد.

در را می بندد و به طرف دلبرش می آید. شال را از سرش
 برمی دارد و به آرامی دگمه های مانتویش را باز می کند.
کفش هایش را به آرامی در می آورد و ترکان بی حال بر

 روی تخت دراز می کشد.
چشمش را که می بندد، اشک از روی تیغه ی بینی اش فرود

می آید.



تایماز خم می شود و بر روی چشمش بوسه می زند.
می خواهد برود تا ترکان استراحت کند که دستش به اسارت

 دست بلوطش در می آید.
با صدای گرفته لب می زند.

- نرو، بغلم کن!

تایماز بی قرار از این همه گرفتگی دختر چشم بلوطی خود
را کنارش می کشاند و سر بلوط بر سینه اش می نشیند.

اشکش فرو می ریزد و بی حرف بیشتر خود را به تایماز
می فشارد تا بتواند سالحش را بیابد.

اما کو سالحش؟!

دست تایماز بر روی موهای آشفته اش نوازش می شود و با
دست مخالفش عرق پیشانی خود را می گیرد.

لبش را بر ریشه ی موهای ترکان مهر می کند و لب می زند.

- نمی خوای حرف بزنی؟! چی شد یه روزه اومدی
 بوشهر؟!

تلخ لب می زند و جان تایماز از حزن صدایش آتش
می گیرد.

- من تو اون شهر... دیگه جایی ندارم!
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اخمانش را در هم می کند و می خواهد بگوید این حرف ها را
چرا می زنی، که ترکان با غم جانگدازی لب می زند.

- همیشه تفاوتای بین خودم و نوه ها رو می دیدم. نیما،
نیلوفر، تیام... یه جور دیگه بودن برای همه، ولی من نه!

هیچ وقت دست نوازششون رو سرم نبود. تایماز من
می دیدم مامان ملک فقط برای من زبونش تیزه و با تیام

 کاری نداره ولی فکر نمی کردم...

بغضش فوران می کند و لب هایش را می گزد.

- فکر نمی کردم که بچه ی اونا نباشم!

تایماز چشم می بندد. از یتیمی نفرت دارد. دستش محکم تر
به دور ترکانش می پیچد که دختر چشم بلوطی فاصله
می گیرد و همچنان که دستبندش را بازی می دهد نجوا

می کند.

 - من بچه ی بدبختی نبودم ولی االن...



نگاهش را باال می کشد و اشک از کنار حدقه اش بیرون
میفتد. تایماز هم بی طاقت نگاهش غبار می گیرد و اشکش

می چکد.

 - خیلی بدبختم تایماز... خیلی!

حاجی پناهی به تندی او را به آغوش می کشد و لب می زند.

- ششش... نزن این حرفا رو... تو جون منی، تو زندگی
منی! نزن این حرف رو!

ترکان به بلوزش چنگ می زند و سرش را بر قلب همسرش
فشار می دهد. چقدر دلش پر است.

در آغوش تایماز به خواب می رود و عطر بهارنارنجش
مشام حاجی اش را پر می کند.

تایماز به آرامی صورتش را، ابروهایش را، مژه هایش را،
گونه ی خوشگلش را و در نهایت لب های طعم انارش را

نوازش می کند.
به آرامی بوسه ای بر پیشانی اش می زند و از جا بلند 

می شود.
وقتی در اتاق را باز می کند، رضوانه و رسول را می بیند

که سر بر سر یکدیگر تکیه داده اند و دست رسول دور شانه
همسرش پیچیده شده و هر دو به خواب رفته اند.

پتوی مسافرتی ای می آورد و بر رویشان می کشد.



برادرش چه خوب است که آرامشش را یافته است.
او هم باید آرامش همیشگی اش را به دست بیاورد.

گوشی  را از جیب بیرون می کشد و شماره ی ترخان را
می گیرد.

صدای نگران و نادم ترخان در گوش تایماز می پیچد.

- الو پسرم؟!

نفسی می گیرد و با چشمانی بسته لب می زند.

- سالم حاجی، ترکان اومده پیِش من! ولی حاجی این
رسمش نبود.

ترخان پشیمان است و سکوت می کند. تایماز به آرامی
خداحافظی می کند.

به طرف نخلستان می رود و با مجید تماس می گیرد.

٭٭٭٭٭٭8
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با استرس دست یکدیگر را می فشارند و سودابه با لبخند
 روسری ِمینا را بر سرشان می پیچد.

آرایش زیبایی بر صورتشان نشانده اند و امشب حنابندان
است. لباس قرمز رنگ پوشیده اند و هر دو منتظرند تا

 دامادها بیایند.

نورا کل می کشد و ریحانه به همراه عزیزجان، شکیال،
ملکه دست می زنند.

صدای تنبک و نی و گیتار محلی بیرون از اتاق پیچیده و
خانوم های همسایه کل می کشند و النگوهایشان را تکان

 می دهند.

تایماز گفته بود، آخر شب او را به جایی خواهد برد که
آرامش محض است.

بأالخره سودابه روسری ِمینا را می بندد و با لبخند پیشانی
هر دو را می بوسد.

نورا با لبخند نزدیک می آید و هر دو به آغوش می کشد و به
ترتیب همگی همین کار را می کنند.

سه روز پیش وقتی حرف از کار و بار افتاده بود، رسول
به تیام پیشنهاد همکاری داده بود و خواسته بود به جای

وکیلی در کارخانه مشغول شود. تایماز هم گفته بود خانه ی
رویایی را به آنها می دهد تا زندگی کنند و وقتی سروسامان

یافتند، به هزینه ی خودشان خانه بخرند. آن اتاق آیینه هم
 همان شکلی باقی می ماند و درش را قفل می کند.



چقدر نورا خوشحال شده بود و ملکه و ترخان به جان این
 دو برادر دعا کردند.

تیام هم با شرمندگی خواسته بود مخالفت کند که ترکان با
حرف های پر صالبتش فهماند که هیچ منتی نیست و به

راحتی زندگی کنند.

صدای خیام خوانی که بلند می شود، به خود می آید.

» سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
 ما را ز سر بریده می ترسانی 

 گر ما ز سر بریده می ترسیدیم
در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم... « 

با لبخند دست در دست رضوانه به طرف در می رود و با 
باز شدنش، تایماز و رسول کت و شلوار پوشیده و با

نگاهی خندان منتظرشان هستند.

خانوم ها کل می کشند و آقایان نوای » ِهل8ِل یوس « سر
می دهند.

از در بیرون می روند و تنبک زن شروع به نواختن می کند
و نی انبار زن پشت بندش. با لبخند دست در دست مردانی

می گذارند که به سمتشان دراز کرده اند.
باز هم همه ی مهمان ها می خوانند.



» من بی می ناب زیستن نتوانم
 بی باده کشیده بار تن نتوانم 
 من بنده آن دمم که ساقی گوید 

یک جام دگر و من نتوانم...«

همگی یک صدا هلل یوس می گویند. بر روی صندلی های
مخصوصشان می نشینند و مردهای همسایه و کارگران

 نخلستان می رقصند و پای کوبی می کنند.
 تیام هم به جمع آنها پیوسته و با میثم و سهراب می رقصد.

ترکان از دیدن رقص تیام خنده اش می گیرد که تایماز زیر
 گوشش لب می زند.

 - جانم بخند، خنده هات آرامش روح منه!

ترکان به سمتش برمی گرددد و با شیطنتی که در چشمانش
موج می زند، نجوا می کند.

- آی آی آی، می بینم که حاجی اتصالی دادی، اونم از نوع
 صددرصد!

شانه های تایماز از خنده می لرزد. از دست این دختر و
 شوخی هایش!

رسول سر خم می کند و کنار گوش رضوانه لب می زند.



- خوشگل شدی مادمازل!

رضوانه با خنده ابرویی باال می اندازد و پچ می زند.

 - خوشگل بودم، مستر پوآرو!

رسول می خندد و ترخان به سمتشان می آید. تبریک می گوید
و سر رضوانه و ترکانش را می بوسد. با اینکه سر عقد

دخترش نبود اما درکش می کند. دل دخترش رنجیده بود و با
اجازه ی کتبی ای که تایماز با سفر یک روزه اش به تبریز

گرفته بود، خودش را خلع سالح کرد و اجازه داد تا
دخترش با همسرش آواره های وجودش را، شکسته هایش را

جمع کند و نگرانی نداشته باشد.
خانوم ها بر دستان عروس و داماد حنا می گذارند و

فیلمبردار از تمام این صحنه ها فیلم می گیرد.

تا پاسی از شب، مهمان ها می زنند و می رقصند و پای کوبی
می کنند.

 در آخر عروس ها و دامادها عکس های یادگاری می گیرند.
کم کم مجلس تمام می شود و مردم با آرزوهای قشنگ راهی
خانه هایشان می شوند. تایماز موقعیت را مناسب می داند و

در گوش ترکان لب می زند.

- بریم عزیزم؟!



هر دو نگاهی به دور و بر می اندازند و با موافقت ترکان،
از جا بلند می شوند. با سپردن به رضوانه و رسول از ایوان
خانه بیرون می زنند و سوار بر زین تایکان به طرف خلیج

می تازند.

بوی عطر بهارنارنج آنقدر برای تایماز دلچسب است که
خدا می داند.

 به خلیج می رسند. صدای آب برایشان لذت بخش است.

 پایین می پرند و تایماز افسار تایکان را به میله می بندد.
بعد هم دست بلوطش را می گیرد و با هیجان وارد لنج

می شوند. برای عمو حیدر که مسئول لنجش است دستی
تکان می دهد و تایکان را به او می سپارد. بعد هم لنج را به

راه می اندازد.
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ترکان تکیه به میله ی لنج داده و دست به سینه به صدای
ماهی ها، جیرجیرک ها، پرنده ها و موج آب گوش می سپارد.

چقدر آرامش بخش است. تایمازش راست می گوید. اینجا
 خوِد، خود بهشت است.



حاجی پناهی نزدیکش می شود و از پشت دستانش را به
دور شکمش حلقه می کند و چانه اش را بر شانه ی عزیزدلش

می گذارد و بوی بهار نارنج را به مشام می کشد.

به آرامی دستان ظریفش را بر روی ساعد های محکم و 
مردانه ی آقای پر آرامشش قرار می دهد و سرش را بر

سینه اش. چشم می بندد و با لذت لب می زند.

- ممنونم ازت حاجی! همه چیز از اون چیزی که فکر
می کردم، خیلی قشنگ تر شد!

تایماز بوسه ای بر شقیقه اش می زند و در گوشش نجوا
می کند.

 - خوشحالم!

به طرفش بر می گردد و تایماز روسری را از سر دلبرش
برمی دارد.

باد در موهای لخت ترکان می پیچد و زلفش را به رقص باد
در می آورد.

خم می شود و بوسه ای بر لب های ترکانش می نشاند.
به آرامی از هم فاصله می گیرند و تایماز دستش را می کشد

و وسط لنج می ایستند.
به دقیقه نمی کشد که آهنگی را پلی می کند و ترکان را

دعوت به رقص می کند.



با خنده انگشت ظریف دست چپش را که همان روزی که
عقد کردند حلقه بر آن نشسته را در دست تایماز می گذارد.

به آرامی حرکت می کنند و یک رقص تانگو با تمام
 احساسات قلیان یافته شان انجام می دهند.

آهنگ که تمام می شود، این بار ترکان است که برای بوسیدن
 پیش قدم می شود.

 فاصله می گیرند و دختر چشم بلوطی به حرف می آید.

- تایماز؟! شاید اون طور که تو رویاهام فکر می کردم نشد،
شاید اونطور که دلم می خواست لباس پف پفی نپوشیدم، ولی

خوشبخت  ترین دختر روی زمین با یه جشن حنابندون خیلی
قشنگ هستم!

تایماز دستانش را به دور صورتش می پیچد و بر روی
چشم های دلبرش بوسه می زند.

- اگر دلت یه عروسی می خواد با یه لباس عروس پف پفی،
خرجش یه زنگه تا انجام تدارکاتش! دوست ندارم حسرت

 چیزی به دلت، به دلم بمونه!

ترکان لبخندی دلبرانه می زند. چشمهایش را می بندد و
سرش را بر پیشانی تایمازش قرار می دهد.



- هیچ وقت، هیچ حسرتی به دلم نمی مونه... نه تا وقتی که
تو رو دارم! اگر تو نباشی...

تایماز به میان حرفش می نشیند و لب می گشاید.

- ترکان باید باشه، تا تایماز باشه... بلوط نباشه، حاجی
پناهی ای هم وجود نداره!

لبخند هر دو جان می گیرد.
تایماز مماس به لب های ترکان پچ می زند.

- دلیل بلوط گفتنم به جز چشمات، یه چیز دیگری هم
 هست... می دونی چیه؟!

سری به معنای نه تکان می دهد که تایماز با عشق خیره به
مژه های بلندش لب می زند.

-  می گن که، عمر درخت بلوط به دو هزار سال می رسه...
 عمرت به دو هزار سال برسه خانومم!

با لبخندی که هیچ جوره از روی لب هایش کنار نمی رود،
چانه ی حاجی پناهی اش را می بوسد.



تایماز بر روی گونه اش بوسه می زند و دستان حنا گذاشته 
شده ی ترکان بر پشت گردنش قرار می گیرد و لبانشان در

هم گره می خورد.

به ثانیه نمی کشد که دست تایماز به دور کمرش چنگ
می شود و ترکان دستانش را سر می دهد و به دگمه های

 پیرهن مردانه ی همسرش می رساند.
تک به تک و با طمانینه بازشان8 می کند و با نفس هایی که

حاال تند شده است، بلوز را از تنش به همراه کت دامادی
بیرون می کشد. شدت بوسه هایشان باعث می شود تا کت به

 زیر پایشان بیفتد.

 دست زیر تایماز به آرامی فاصله می گیرد و با یک حرکت
زانو و کتف خانوم خوشگلش می اندازد و به طرف اتاقک

کوچکی که درون لنج قرار دارد، می روند.
سیری ناپذیر یکدیگر را می بوسند. دست ترکان در موهای 

مرد پر آرامشش محکم تر چنگ می شود و تایماز به آرامی
تمام تنش را می بوید و می بوسد.

با چشمان پر آرامشش نگاه خیره ی دختر چشم بلوطی اش
می کند و اجازه می گیرد.

پلک بر هم می نهد و محکم دست تایماز را می فشارد و
اجازه می دهد. دردی در زیر دلش می پیچد و دندان هایش را

 در گوشت کتف تایمازش فرو می برد تا بتواند تحمل کند.



تا صبح نجوای عاشقانه ی تایماز به همراه نوازش های 
طواف گونه اش در زیر گوشش بهترین نوا و حرکات دوران

تاریخ می شود و با تمام دخترانگی هایش با خیال راحت و
تمام عشقی که به همسرش دارد، خداحافظی می کند.

٭٭٭٭٭٭8
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با لبخند و ذوق از در دانشگاه بیرون می آید و به مقصد
کارخانه دربست می گیرد.

سه سالی از زندگی مشترکش با تایماز می گذرد و ذره ای از
شیطنت ها و لبخندهایش کم نشده است. اوایل ازدواجشان

بازها دشمنان تایماز سعی کردند قرارداد های خوب را
چنگش دربیاورند و عماًل روبه ورشکستگی رفته بود اما با

صبوری و باهم بودن، توانستند از پس هر مشکلی بر
 بیایند.

تلفنش زنگ می خورد.
نگاهی به صفحه می اندازد و با دیدن نام نورا با لبخند تماس

 را وصل می کند.



- جانم نوراجان؟!

صدای پر ذوق نورا باعث می شود تا بلند بخندد.

- ترکان، باورت می شه؟! تیارا گفت ماما...

صدای تیام را می شنود که خانه را بر سرش گذاشته و
 قربان صدقه ی دختر نازدانه اش می رود.

- عمه قربونش بشه، انشاءهلل موفقیتاش رو ببینین!

نورا تشکر می کند و با ذوق از راه رفتن و تکلم های کوتاه
دخترش می گوید و ترکان به این می اندیشد که ملکه چقدر

شرمنده است از اینکه ده سال تمام نورا را به جرم بچه دار
نشدن، اذیت کرده بود.

بأالخره تماسشان پایان می یابد و همزمان به کارخانه
می رسد. پیاده می شود و با لبخند به سراغ تایکان و ماکان

اسب جدیدشان می رود. به تایماز گفته بود که آنها را از
اصطبل به کارخانه بیاورد.

دستی بر یالشان می کشد و با لبخندی که هیچ جوره از
 لب هایش تکان نمی خورد به حرف می آید.

 - اگه بدونین چه خبره... اگر بدونین!



بوسه ی بر هر دو اسب می زند و افسارشان را به دست
می گیرد. با صدای بلند تایماز را صدا می زند.

 - حاجی جان ما؟! تایماز؟! کجایی عزیزم؟!

تایماز از خط بسته بندی رطب بیرون می آید و با دیدن
ترکان که با همان لباس های دانشگاه به سراغش آمده

ابروهایش باال می پرند.
نزدیک می آید و افسار ماکان را به دست می گیرد.

- خسته نباشی خانومم. دانشگاه چه طور بود؟!

با لبخند ژکوند لب می زند.

- دانشگاه عالی بود، شما چه خبر؟!

تایماز مشکوک نگاهش می کند، ترکان با خنده، بر زین
اسب می نشیند و به حرف می آید.

 - حاجی جان ما... بشین بتازیم تا خلیج!

تایماز متعجب می شود. بی حرف بر زین ماکان می نشیند و
هر دو اسب ها را ترکه می زنند تا به راه بیفتند.



بارها در این چندسال به تبریز سفر کردند و با کمک های
مالی ترکان بأالخره ترخان توانست خانه بخرد و با حقوق
شغل نگهبانی روز و شبشان را اداره کند. به دیدار پدر و
مادرش رفت و به آنها گفت دوستشان دارد و برای خوب

 بودن می جنگد.
نصیر هم بعد از طالق ناهید، افسردگی حاد گرفته و نیلوفر

توانسته بود با محمد، کسی که دوستش دارد ازدواج کند.
رضوانه و رسول هم برای بچه دار شدن اقدام کرده اند اما

هنوز خبری نیست و رضوانه کمی بابت این مسئله نگران
است اما رسول خیالش را راحت کرده است که این مسائل

 تا چند سال اول ازدواج، طبیعی ست.
ریحانه هم برای خودش کار و بار راه انداخته با کمک

رسول و خواهرش یک مغازه ی لوازم آرایشی باز کرده و
در آنجا مشغول است. رضوانه می گوید انگار دلش گیر

کسی شده اما فعاًل وا نمی دهد.
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عزیزجان هم راضی از خوشبختی نوه هایش زندگی را از
سر گرفته است.

سروی اما یک سال پیش، در خواب دار فانی را وداع گفت
 و خانه اش را وقف کردند.



 و اما مهتاب!
بعد از ازدواجشان، بارها با او صحبت کرده بود و از

تقاص پس دادن ماجد حرف زده بود. کم کم به مهتاب گفت
که برادری دارد که از پدر با او نسبت دارد ولی مهتاب
ناراحت شده بود. اما بعد از مدت ها تماس گرفته هایشان

شروع شد و مهتاب اعتراف کرد که از یکی از دوستانش
خواسته بود تا در مورد تایماز تحقیق کند.

وقتی که حرف های دوستش  هم با حرف های8 ترکان تطابق
پیدا کرد، قول داد تا به ایران بیاید و وصالشان رقم بخورد.

بارها به بوشهر آمد و مهمان دو هفته ای شان شد.
سحر، زن صیغه ای نصیر هم تمام مال و منال او را باال

کشید و فرار کرد. نصیر ماند و یک کیسه ی خالی!

به خلیج می رسند. از روی زین اسب پایین می پرد و با
لبخند خیره به غروب آفتاب منتظر تایماز می ماند.

چندی بعد مرد مهربان روزهایش، کنارش قرار می گیرد و
لب می جنباند.

- چی شد هوای خلیج به سرت زد دلبرم؟!

هنوز هم دلبر و بلوط تایمازش است. هنوز هم چیزهای
 شگفت انگیز برای تایمازش دارد.

هنوز هم بلد است عاشقی8 کردن را که راز عشقشان همان
سادگی ست!



شانه ای باال می اندازد و لب می زند.

 - دلم خواست، باهم دیگه تو آب خلیج، را بریم!

 تایماز بی حرف خم می شود و کفش هایش را در می آورد.
ترکان هم به تبعیت از او همین کار را می کند و قدم

 برمی دارند.
دست در دست یکدیگر و افسار اسب به دست، راه می روند
و پیچ خوردن شن های خلیج الی انگشتانشان بسیار دلچسب

 است.
تا دیر نشده باید حرف بزند، اما تایماز پیش دستی می کند.

- یه ضرب المثل پرتقالی هست که می گه: پا همیشه همون
 جایی می ره که دل می ره!

متعجب ابرویی باال می دهد که تایماز مست از حضور
دلبرش لب می زند.

- حاال تو بگو تا ضرب المثل عالم و آدم بشم! تو دل منی
نه؟؟؟ تو دل منی که هر بار قدم بر می دارم تهش می رسم به

تو...

ترکان غرق لذت می شود. تایماز هنوز هم حس خاص بودن
 را در وجودش زنده نگه داشته است.



با لبخند عمیقی لب می زند.

-از همه دور می شم، نقطه کور می شم، زنده به گور می شم،
ولی باز مقابلم تویی! چرا؟؟؟

تایماز شانه ای باال می اندازد و روبه رو با دلبرش می ایستد.

- شاید چون من به لبخندت... به بودن تو مبتالم!!!

نخودی می خندد. مرد مهربانش! چه خوب بلد است، به
حرف بگیردش.
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با همان لبخندی که بر روی لب هایش چسب مانده است
 دست به طرف گردنبند طالیش می برد.

به انگشت تایماز اشاره می زند.

- حاجی جان ما، امکانش هست اون حلقه ت رو بدی به
من؟!



تایماز متعجب سری تکان می دهد و ترکان با تشکر کوتاهی
 حلقه را درون گردنبند می اندازد.

بعد هم قفلش را می بندد. مچ دست چپش را جلو می آورد و
میان خودش و تایماز قرار می دهد.

زنجیر را به طرف حاجی پناهی اش می گیرد. تایماز از
دستش می گیرد و سوالش را می پرسد.

 - چه کار کنم عزیزدل تایماز؟!

ترکان با لبخند ژکوندی لب می جنباند.

 - نگه دار باالی مچم. ولی اصال تکونش نده!

تایماز می خواهد انجام دهد که ترکان به تندی لب می زند.

- نه، نه ، نه وایسا تایماز. اول بیا اسم فامیل بازی کنیم!

تایماز ناباور، نگاهش می کند که ترکان باخنده اسمش را
کشدار صدا می زند. تایماز نفسی می گیرد.

- از چه حرفی خانوم؟!

به تندی لب هایش را تو جمع می کند و نجوا می کند.



- از حرف ت شروع کنیم! خب حاال بگو، اسم؟!

حاجی پناهی با عشق لب می زند.

- ترکان! اسم؟!

دختر چشم بلوطی با ناز به حرف می آید.

- تکین، فامیلی؟!

تایماز متعجب می شود. چرا تکین؟! با دستی که جلوی
چشمانش تکان داده می شود، فکری می کند و بعد به حرف

می آید.

 - تقدسی! شما بگو، فامیلی؟!

ترکان با لبخندی شیفته لب می جنباند.

 - پناهی!

تایماز متعجب لب می گشاید.

- عزیزم باید از ت بگی، پناهی که اولش ت نداره!



ترکان اما جور دیگری فکر می کند. ابرویی باال می دهد.

- تکین پناهی، خیلی قشنگه، نه؟! اصال هر اسمی که
کنارش پناهی بشینه، بهترین و قشنگ ترین چیز تو دنیاس...
من مطمئنم مثل خودت، اونام پناه آدمای زندگیشون می شن!

اسم تو با پناهت ترکیب بی نظریه، اسم اونام با ترکیب
پناهی! اصاًل می دونی چیه؟ هیچ وقت نباید با اسم تایماز،

فامیلی ای جز پناهی بیاد! هیچ وقت نباید، هیچ اسمی که از
وجود من و توعه، بدون فامیلی پناهی بیاد!

تایماز ناباور از این همه دلبری ترکان و شگفت زده دستی
بر پیشانی عرق کرده اش می کشد و بی طاقت بوسه ای بر

پیشانی  دلبرش می نشاند.

- آخ دلبرکم! دلبریت و یکم کمترش کن! منظورت از این
حرفا چیه؟!

ترکان بلند می خندد و باز هم به زنجیر و حلقه اشاره
 می زند.

- بی حرکت بگیرش باالی مچم، تا بهت بگم منظورم چیه!

تایماز همین کار را انجام می دهد. حلقه کم کم از حالت
سکون به حالت عقب و جلو حرکت می کند. ترکان با لبخند

ذوق زده ای به حرف می آید.



- مامان ملک برای نورا این کار رو انجام داد، گفت اگه
دورانی بچرخه یعنی دختره، اگه عقب و جلو بره، یعنی

پسره! برای نورا دورانی چرخید و تیارا به دنیا اومد، برای
ما هم عقب و جلو رفت... حاال نظرت چیه؟! به نظرت

ربطی به تکین و پناهی و من و شما نداره؟!

تایماز مبهوت نگاهش از زنجیر باال می آید و به نگاه
بلوطی رنگ دلبرش اتصال می یابد. با صدای مرتعش لب

می زند.

- این... این یعنی، یعنی... من بابا؟ بابا شدم؟!

ترکان با لبخندی که با بغضی از شعف همراه است چشم بر
هم می نهد. تایماز به ناگهان فریادی از خوشحالی می کشد و

به ثانیه نمی کشد که ترکان را به آغوش می کشد و در هوا
می چرخاند. موهای مشکی رنگ و لخت ترکان در هوا

پخش می شود و قهقه های از ته دلش، حاجی اش را هم به
 خنده می اندازد و اشک پدرانه اش را در می آورد.

بأالخره به آرامی ترکان را بر روی شن ها قرار می دهد و
پیشانی به پیشانی دلبرش می چسباند و پدرانه و خالصانه لب

می زند.



- بابای خوبی می شم براش... بهت قول می دم ترکانم. بهت
قول می دم مامان کوچولوی شاد. نمی ذارم آب تو دلش تکون

بخوره عزیزدلم! نمی ذارم آب تو دلتون تکون بخوره، قسم
می خورم!

ترکان با اشک هایی که همراه اشک تایماز پایین می آید و از
خوشحالی ست لب می زند.

- می دونم عزیزم. تو مایه ی افتخار من و بچه مون هستی!
از اینکه دارمت خیلی خوشحالم...

تایماز پر احساس همچنان که چشم هایش را بسته و غرق
آرامش حضور همسر و فرزندش شده لب می زند.

 - دوست دارم ترکانم، دوست دارم بلوطم!

ترکان گونه اش را می بوسد و با لبخندی که سالح زیبایش
است، شیطنت گونه لب می زند.

- منم دوست دارم، بابا حاجی جان ما! عزیزدلم!

حیات با تمام تلخی ها و گزندهایش می گذرد. لب هایمان
گاهی به خوشی و گاهی به غم می خندند و چشمانمان گاهی

از شعف و گاهی از غم می گریند، و باز هم زندگی
 می گذرد.



مهم این است که بعد از گذشتن غم و اندوه، بتوانی با افتخار
سر بلند کنی و با غروری زیبا به تمام آنهایی که باعث

شکستت شده اند، بگویی که چگونه توانستی پیروز شوی!
آن وقت، یک پشیمانی و یک شرمساری نسیب کسانی 

 می شود که تو را غرق کثیفی ها کردند.
زندگی را با لبخند به سر کنید که به جز لبخند، هیچ کجای

دنیا سالحی قوی تر از آن نمی یابید.
در آخر یادمان باشد، خدایی داریم مهربان تر از حد تصور!

پایان !
دوازدهم فروردین هزارو چهارصد! 


