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رو بشود.  داستانی از یک عشق تقریباً ممنوعه؛ عشقی که در میانه راه، شاید با شکست روبه  : خالصه

پایان دفترشان چه خواهد  اعتماد، از دنیا شکست خورده و حسین، پسری از دیار غریب. آسیه، زنی بی 

ی واقعی  خواهی بدانی، بهتر است داستان ما را دنبال کنی؛ شاید چهره پس اگر می  !بود؟ خدا داند و بس

 .فقر را ببینی 

 *** 

در این سرای خاکی در حال زندگی و زندگانی  ! داند که تو کجاییعشق که از راه برسد، نمی : مقدمه

دهد روح و جسمت را. حسین، پسری با لباس  و صیقل می برد شوید و با خود می هستی. عاشق می 

ای چرخ گردان برای  دانست چه برنامه ی سبز اعزام به خدمتش را گرفت، نمی سربازی، روزی که برگه 

هایش را واکس مشکی کشید و بندهایش را محکم بست تا پیش به سوی آینده  او چیده پس پوتین 

 .برود 

 *** 

تا کتاب، یه پاکت خوراکی  . یه یغلوی، دو تم؛ چیز زیادی داخلش نبود پشتی رو از روی زمین برداشکوله 

 .و چند دست لباس

ی آب منتظر بود تا پشت سرم بپاشه و  به پشت سرم نگاه کردم. مادرم که همیشه قبل از رفتن با کاسه 

 .های نگرانش که من رو بدرقه کنه چشم

های جنوبی افتادم. بند پ هم  ی یکی از شهر هبعد از آموزش، ما رو تقسیم کردن و من توی یگانِ پیاد

ی سر مدرک  ای که از صدقه گفتن باالی سره و ستارهنداشتم و تنها دلگرمیم همون بود که می 

 .کارشناسی بهم داده بودن

دو ماه بود که داخل یگان مشغول به خدمت شده بودم. شانسِ من و کَرَم باالیی و قسمت روزگار، توی  

دگان یعنی دژبانی افتادم. مدرک موسیقی هم به کارم نیومد که بتونم توی یگان  بدترین قسمت پا

 .موزیک مشغول به خدمت بشم

گفتن فعالً ظرفیت تکمیله و پذیرش نداریم. دژبانی یعنی مسئولیت هر اتفاقی که داخل پادگان  می 

ق آویز کرده بود و  ی اول که یه سرباز خودش رو از برجک حل افتاد پای ما بود. مثل همون هفته می 

ها رو دونه دونه و حروف رو با  ها که نقطه کاغذی از جیبش پیدا کردن؛ با خطی شبیه به کالس اولی



 

 

 
4 

 پوشان اه ی)رضا( س  نیمحمد ام  |چشم آهوی بندر

 
 : نوشتن، نوشته بودهای تیز می لبه 

 .کنمگفته بودم اگر صبر نکنی خودم رو از برجک حلق آویز می  -

حتماً زمان ورود خوب   ! کجا گیر آورده بود که اون سرباز، طناب از آخر سر هم دژبانی باید پاسخگو می 

 !زدنتر نبود و یک هفته اضافه خدمت برای هممون می نگشتین. دیواری از دژبانی کوتاه 

 .ی چهارم، بعد از برگشتنم از مرخصی بود که مرخصی ساعتی گرفتم و به شهر رفتمهفته 

رون باشم. رفتم بازار قدیم،  خواستم برای چند ساعت هم که شده از پادگان بی هدفی نداشتم؛ فقط می 

های رنگارنگ روی هم چیده بودن، صدای فریاد  های میوه فروشی که میوهحس آزادی داشتم. حجره 

های  های بزرگ و نور مایل آفتاب که زیر طاق های بریده شده توی سینی حراجِ حراج، کشک و تلف 

غیر از محیط نظامی چیزی   وقت به ی خستم رو که چند ی روحیه بزرگ بازار رو روشن کرده بود؛ همه 

ی پارچه فروشی  و گذار توی بازار بودم که به یه حجره آورد. در حال گشت ندیده بودم؛ سر حال می 

 .دار سفید چادری برای مادرم بگیرم ی گل رسیدم. گفتم شاید بد نباشه چند متر پارچه 

های مشکی دختری دوخته شد که در  چشم سرم رو که باال آوردم از فروشنده قیمت رو بپرسم نگاهم به 

ی قرمز رنگ و  دوزی شدهحال خارج شدن از مغازه بود. دختری چادر مشکی با لباس محلی منجوق 

ی کامل  ای بود که بدون دیدن چهره های مثل آهو به اندازهنقابی که به چهره داشت. زیبایی اون چشم 

 .هاش موندمدختر، محو چشم

رباز؟ اگر دلت خواست، پلکی هم بزن. بازار به این بزرگی دور و برت را نگاه  کنی س به چه نگاه می  -

 .کن و جلوی پایت را که زمین نخوری. حاال هم راه باز کن تا بروم

زبونم قفل شد و نتونستم جوابش رو بدم. آهسته یه قدم به سمت عقب برداشتم و اون دختر از جلوم  

 .گذشت و خودش رو توی جمعیت غرق کرد 

سوق بازار رسیدم،   خودم اومدم و دنبالش دویدم؛ اما هر چی گشتم، اثری از اون پیدا نکردم. به چهار به

 .های بازار مملو از جمعیت بود و آن دختر رفته بود چهار طرف راهرو 

ای که به سمت پادگان  های خطی مشغول قدم زدن توی بازار شدم. غروب که شد خودم رو به تاکسی 

 .مرفتند رسوندمی 
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هام رو در آوردم و  بختانه پاس نبودم. بی میل به شام، به سمت خوابگاه رفتم؛ پوتین شب خوش  اون

های اون دختر هنوز از ذهنم نرفته بود و  خودم رو روی تخت ولو کردم. پتو رو کشیدم روی سرم، چشم 

بودم. باز هم به   های سیاهش شدهاومد، انگار یه جورایی شیفته و مجنون چشم هر لحظه به خاطرم می 

هاش فکر کردم؛ واقعاً شبیه آهو بودن. تنها امتیازی که دژبان بودن برامون داشت این بود که  چشم

تونستیم از گوشی اندرویدمون که داخل پادگان ممنوع بود، استفاده کنیم. خودمون از همه گوشی  می 

آوردم و اینترنتش رو روشن کردم.  گوشی رو از جیبم در  !گرفتیم؛ ولی کسی نبود از ما گوشی بگیرهمی 

 ."دختر جنوبی با نقاب "داخل کادر گوگل نوشتم  

 .هام اومد کردم خواب به چشم ی گوشی رو باال و پایین می طور که صفحه همین 

هام رو باز کردم و گوشی رو که از دیشب توی دستم  صبح روز بعد، ارشد خوابگاه بیداری زد و من چشم 

 .و پتو رو کنار زدم و بلند شدم بود، داخل جیبم گذاشتم 

ماه اضافه خدمت روی شاخمون بود. دَمِ در،   دادیم یک روز از تهران بازدید داشتیم و اگه سوتی می  اون

به خط شدیم و با لباس تشریفات، منتظر خیر مقدم عرض کردن و احترام نظامی گذاشتن بودیم. از دور  

تفاوت از جلوی ما وارد  شن و بعد از گذشتنِ بی زدیک می دیدم چندتا تویوتا شاسی بلند به پادگان ن

ها مأمور همراهی امیر  بختانه چهار نفر دیگه از بچه پادگان شدن و به ما آزاد باش دادن. خوش 

ی  ها داخل دژبانی موندیم. در حال قدم زدن روی محوطه فرماندهی شدن و من و دو نفر دیگه از بچه 

روی پادگان توجه من رو به خودش جلب کرد.  ازه اون طرف جاده، روبه جلوی دژبانی بودم که چهارتا س

ی خشت و گلی بلند که  وقت بهشون دقت نکرده بودم. چهارتا سازهها رو دیده بودم؛ اما هیچ قبالً هم اون 

 .متر از هم قرار داشتن و قسمت باالییشون به رنگ سیاه در اومده بود ی چند صد به فاصله 

 .ی خدمتیش باالتر بود رو صدا کردم تا در موردشون بپرسمایه میثم که از من پ

 .میثم؟ یه لحظه بیا  -

 جونم حسین؟  -

 ها چی هستن اون طرف جاده؟ چرا چهارتا هستن و با فاصله از هم قرار دارن؟اون سازه  -

 .پختن؛ برای مصرف ساختمون سازی پزی هستن. قدیم داخلشون آجر می ی آجر ها کوره اون  -

 ! م؟قدی -
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 .آره، االن متروکه شدن یا بهتر بگم محل زندگی  -

 .برگشتم و یه نگاه متعجب به میثم کردم

 کنه؟ ها زندگی می یعنی االن کسی داخل این خرابه  - 

هاش به پشت سر من و دیوار کناری پادگان خیره شد و به من هم اشاره کرد به پشت سرم نگاه  با چشم 

 .کنم

سالخورده رو دیدم که با کمر خمیده، لباس مندرس و یه گونی سفید رنگ پشتش،  وقتی برگشتم، یه زن 

هشت ساله هم    _کنه. یه پسر بچه هفتخم شده و داره پالستیک و بطری از کنار دیوار پادگان جمع می 

طور که داشتم نگاهشون  ایِ پیچیده شده به کمرش رو گرفته بود. همین ی چادر سورمه از پشت، گوشه 

ی سیاه و دوده  ، زن لنگان لنگان به سمت من شروع به دویدن کرد. نزدیک من که رسید چهرهکردممی 

 .گرفتش رو نزدیک کرد و شروع به بو کشیدن کرد. کمی ترسیده بودم

 : هام خیره شد و گفتبه چشم 

 .آدمیزادی؟ دنیا رو بوی گند گرفته  - 

 : دستش رو گرفت سمت من و گفت 

 .کنم. من که دعا کنم اوضاعت خوب میشه و آدمیزاد میشی   چیزی بذار کَفِش تا دعا - 

 : میثم صداش رو بلند کرد و گفت 

دیشب هم نزدیک برجک رفتی، سرباز   !مریم، جناب سروان بهت نگفت اطراف پادگان پیدات نشه؟  - 

 .خواسته بزنتت؛ شانس آوردی پسرت شروع به گریه کردهایست داده؛ اما اعتنا نکردی می 

بار  ی دستش رو با دهن گاز گرفت و زیر ل*ب چند صدای بلند میثم ترسیده بود گوشه مریم که از 

 : تکرار کرد

 .آدمیزاد نیستین؛ دنیا رو بوی گند برداشته. آدمیزاد نیستین - 

ها شروع به دویدن  بچه رو گرفت و به سمت کوره وار دست پسر ی بلند و دیوونه و بعد با چند خنده 

 .کرد

 : خوند، به من گفت های من می ال بزرگ رو از چشم میثم که عالمت سو
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 خواب به گوشِت خورده؟  تا حاال اسم کارتن  -

 .آره؛ اما تا حاال از نزدیک ندیده بودم -

 مریم کارتن خوابه؟  -

خواب میشه.  تا کوره پر از کارتن ها اون چهار است. شب  های این منطقه خواب  مریم یکی از کارتن  -

کنه؛ اما دوباره پیدا میشن. این چهارتا کوره شده مثل  شون می شهرداری میاد جمع   بارچند وقت یک هر 

 .خونه براشون

سرم رو پایین انداختم به سمت دفتر دژبانی حرکت کردم. وارد دفتر شدم پارچ آب رو برداشتم و یک  

ها نزدیک میشد.  تا نقطه سیاه به سمت یکی از کوره لیوان آب خوردم. به اون طرف جاده نگاه کردم؛ دو 

 .مریم و پسرش بودن

روز بازدید انجام شد و ما هم روز رو به شب رسوندیم. شب، شام کوکو سبزی بود. با کمی نون، شام  اون

هایی که دو روز پیش توی بازار دیده بودم و  خوردم و به سمت آسایشگاه رفتم. فکر و خیال چشم 

پسرش، ذهنم رو آشفته کرده بود و مثل یک  بدجوری توی دلم نشسته بودن و حال عجیب مریم و  

اتوبان چهارده باند، دو طرفه مشغول کرده بود. باز گوشی رو برداشتم و زیر پتو از داخل گوگل به دنبال  

 .هایی گشتم که دو روز قبل داخل بازار دیده بودمچشم

 .ذاشتمی پادگان رو یکی بعد از دیگری پشت سر می کنندههای تکراری و خسته روز 

روز عصر که شبش آزاد بودم و کشیک  گرمیم بود. یک های چند روز در میون خانواده، باعث دل تماس 

 .نداشتم، باز دلم هوای بیرون پادگان رو کرد

 !دونمرفتم؛ کجا؟ نمی هدف می مرخصی ساعتی گرفتم و از پادگان زدم بیرون. بی 

فروشی دیدم. اصالً نفهمیدم خودم رو چطور  ی پارچه دو ساعت خودم رو جلوی همون مغازه بعد از یکی 

 : به اون مغازه رسونده بودم. وقتی به خودم اومدم دیدم پیرمرد فروشنده با یه لبخند به من گفت 

 .دار دارم برای خواهرهای گل خواهی یا برای همسر؟ پارچه بفرما داخل جناب سروان. برای مادر می  -

 : با خنده گفتم 

 ! کشنگاری می دیواری هممون سربازیم و از ما بی ل اون چهار سوریه. داخ این ستاره  -

 .گذرهمی  !اشکال نداره جوون -
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 تونم از شما بپرسم؟ من یه سوال می  !آقا حاج  -

 !بپرس جانم -

خواستم بیام داخل مغازه، یه دختر خانم رو دیدم از شما  جا بودم. وقتی که می دو هفته پیش من این  -

اش؛  دوزی قرمز با نقاب روی چهره. چادر مشکی داشت و لباس محلی منجوق مشغول خرید کردن بود 

 دونین کجاست؟ شناسین و نمیشما نمی 

 :پیرمرد با صدای بلند خندید

تاشون این مشخصات دارن. از منِ پیرمرد   تا مشتری دارم که ده جا بازاره. من روزی صد این  !جوون -

 انتظار داری یادم بمونه؟ 

لبخندی از پیرمرد تشکر کردم و توی بازار مشغول قدم زدن شدم. به چهار سوق که رسیدم، یه  با 

ها  ی سیار، مشغول فروش ذرت مکزیکی بود. یه ظرف ذرت سفارش دادم و روی یکی از پله حجره 

ی مردم و فریادهای فروشندگان که  نشستم و مشغول خوردن ذرت داغ شدم. صدای همهمه

از چند روز  کردن، توی بازار برام مثل صدای حیات و صدای زندگی بود که بعد یغ می شون رو تبلاجناس 

هام رو قفل  شنیدم. با در آغوش کشیدن پاهام، دست کاه پادگان، می تحمل کردن سکوت و خلوتی جان 

هام رو بستم و مشغول شنیدن  تفاوت به صدای اطرافم چشم هام گذاشتم و بی کردم و سرم رو بین زانو 

 .دای بازار شدم ص

 .شنیدم بستم، بهتر می هام رو میهمیشه وقتی چشم 

های حس ششم رو بلند کرد؛ صدایی شبیه همون  وسط اون هیاهو، یه صدا من رو هوشیار کرد و شاخک 

 .صدایی که چند هفته قبل شنیدم

مشکی در حال   طرف، یه دختر چادر روی اون سرم رو از زانوهام برداشتم و اطراف رو نگاه کردم. در راه

 .دور شدن بود. شبیه همون دور شدنی که چند هفته قبل دیدم 

دونستم که صداش کنم. داد  از سر جام بلند شدم و سریع به دنبالش راه افتادم. حتی اسمش رو نمی 

 :زدممی 

 !خانم !خانم -

ی دو  ه حجرهوقتی به یه کوچه فرعی در بازار رسیدم، کسی نبود. دوباره گمش کرده بودم. از ورودی ی
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 .طرفه دیدم که از فرعی اون طرفی رد شد

جا رسوندم و دیدم انتهای کوچه پیچید و رفت. شروع به دویدن کردم و کوچه  فاصله خودم رو به اون بال 

ای رو  بست و قدیمی رسیدم و دیدم درِ خونه ای بن کردم. به کوچه به کوچه و فرعی به فرعی تعقیبش می 

 .زنان دستم رو به دیوار کوچه تکیه دادمنفسفس باز کرد و وارد شد. ن

مشغول سر حال آوردن خودم شدم. وقتی که کمی رمق به جونم برگشت، به سمت در خونه حرکت  

 .کردم 

ها  ی فلزی در رو کوبیدم و بعد از چند لحظه، در باز شد. همون چشمدرِ خونه، چوبی و قدیمی بود. حلقه 

 .بود 

 .بفرمایید -

 .سالم  !اِه -

 سالم بفرمایید؛ با که کار داشتین؟  -

 .من چند هفته قبل شما رو دم مغازه پارچه فروشی دیدم -

 !بردار نیستی؟ آدرس را از کجا پیدا کردی؟ تعقیب کردی؟ سرباز تویی؟ دست  -

ای  دفعه ضربه کنه که یک هام بودم که بگم قضیه جوری نیست فکر می جور کردن حرف ومشغول جفت 

 .هام تار شد و تعادلم رو از دست دادم و به زمین افتادم چشم  به سرم خورد.

 .شدمهاش می کشید، انگار شکسته بسته متوجه حرف هام سوت می بعد از چند لحظه که گوش 

 ! جا نیادیگه تعقیبم نکن و این  -

 .داد و دری که محکم و با شدت بسته شد چوبی که تو دستش بود رو دیدم که توی هوا تکون می

تکا به دست و عضالت کمرم، خودم رو به کنار دیوار رسوندم و مشغول ماساژ دادن سرم شدم. چند  با ا

ی سرم زخم شده بود. حالم که کمی بهتر شد، بلند  ی کوچک خون، کف دستم دیدم. انگار گوشه قطره 

 .شدم و آروم شروع کردم به رفتن که صدای در رو شنیدم که پشت سرم باز شد

ها رو به سمت  یه پارچ آب و لیوان و چند دستمال کاغذی روش بود، ایستاده بود و اون   دختر با سینی که

 : کردمن تعارف می 

 ! دوربین مخفیه؟ !خانم -
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 ! ببخش از برخورد تندم -

خواستم سرویس  ی خفیف بود. حاال یه سر بیمارستان میرم. مدتی بود می کنم. یه ضربه نه خواهش می  -

جا کنن. شما افتادین  اردم یکم مشکل داشته باشه، میگم برام با اس اس دی جابه کنم خودم رو. احتماالً ه

 .به زحمت، کارم رو جلو انداختین 

ی جدی  فهمه، قیافه هام رو نمی اش نشسته بود و مشخص بود نصف حرف دختر که لبخندی به چهره 

 : گرفت و گفت 

 .جا نیا . لطفاً دیگه این بفرما آب و دستمال. گوشه سرت رو هم پاک کن؛ کمی زخمی شدی -

 .ریزی داره درست میشه نه چیزی نیست این یکم روغن !دست شما درد نکنه -

ها رو داخل جیبم گذاشتم و از  به داخل خونه رفت و در رو بست و من دیگه صداش رو نشنیدم. دستمال 

 .ی سرم رو پاک کردم داخل جیب دیگه چند تا دستمال برداشتم و گوشه 

ها رو از جیبم بیرون آوردم و به  دادم، دستمال نی که داشتم جلوی دژبانی کشیک می شب بعد، زما

 .ی اون دختر رفته بودماتفاقات دیروز فکر کردم؛ به حماقتی که کرده بودم و دم خونه 

ی پدر بود و چهارتا داداش گردن کلفت  اگه متأهل بود چی؟ اصالً مجرد هم بود؟ اگه توی خونه 

کردم؟ تنها منطقی که  زدن، چه کار می من رو توی شهر غریب تا سر حد مرگ می  ریختن سرم و می 

 : برای رفتار خودم پیدا کردم، جمله شکسپیر بود

 «چشدبار طعم آن را می میرد؛ دلیر فقط یک ترسو قبل از مرگش بارها می  »

سلولش رو به داخل   ها رو به بینیم نزدیک کردم و بوشون کشیدم. سلول به غرق در افکارخودم، دستمال

 .هام اومدبینیم کشیدم و باز هم چهره همون دختر جلوی چشم

شیفت بودم. سرم رو  شب باز با میثم هم خوره. اون تو تاریکی، کنار دیوار پادگان، صدایی به گوشم می 

 .بینهبرگردوندم و دیدم آقا روی صندلی نشسته داره خواب آسمان هفتم می 

 : مآهسته نزدیک شدم و پرسید

 جاست؟ کسی اون  -

ی قبل خبری  تر شدم. مریم بود؛ از اون حاالت عجیب دفعه جوابی نگرفتم و صدا ساکت شد. نزدیک 

 : ی دیوار کز کرده بود. نزدیک شدم و گفتم نبود و پسرش هم همراهش نبود. آروم گوشه 
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 ! تویی؟ ! مریم -

 : ای، گفت آهسته، بدون هیچ حرف اضافه 

 سیگار داری؟  -

 .کشم سیگار نمی -

 .سرش رو پایین انداخت و ساکت شد. یادم اومد میثم گاهی دستی به آتیش داره

برگشتم سمت اتاق دژبانی و بیدارش کردم و یه نخ سیگار همراه با فندک ازش گرفتم. وقتی که  

 .هاش گذاشته بود جا نشسته بود و سرش رو بین زانوبرگشتم، هنوز همون 

 : آروم گفتم

 .ار سیگ ! مریم -

 .هاش بود هام نگاه کرد؛ بد غمی توی چشم سرش رو باال آورد و توی چشم

 کشیدی؟ چی شد؟تو که نمی  -

دونم اون لحظه چرا دوست داشتم اعتمادش رو جلب کنم. انگار دوست داشتم سر صحبت رو  نمی

 .باهاش باز کنم

 .از زندگیش سر در بیارم و بپرسم

 .کشم، از دوستم گرفتم خودم نمی  -

 : گار رو زیر ل*ب گذاشت و روشن کرد. گفت سی

 چند ماه دیگه داری؟  -

 .ماهه شروع کردم من تازه چهار  -

 ! پس موتوری هنوز  -

 : خندیدم

 ! آره توی پادگان هم همین رو میگن -

تری با من بکنه،  که احساس راحتی بیش تر بود. برای این ی قبل نبود. خیلی آروم مریم، اون مریم دفعه 

 .ارش روی زمین نشستمچهار زانو کن

 پسرت کجاست؟  -
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 :داد، سرش رو برگردوند و به تاریکی اشاره کرد جور که دود رو بیرون می همین 

 .ی چهارم خوابیده جا توی کوره اون  -

قدر چشمش به تاریکی عادت کرده بود  دیدم؛ اما انگار مریم ان به سمت تاریکی نگاه کردم؛ هیچی نمی 

 .ی چهارم دقیقاً کجاست که بتونه تشخیص بده کوره

 جا؟تنها گذاشتیش اون  -

ها. چیزی واسه خوردن  گذاشتمش پیش اون جا هستن،  ی دیگه مثل خودم اون خوردهچند تا زمین  -

 داری؟

بلند شدم رفتم سمت اتاق دژبانی. سهمیه شامم رو که کنار گذاشته بودم تا قبل از خواب بخورم رو  

 .آوردم و به مریم دادم

 .کو سیب زمینی رو پیچید الی نون و گذاشت توی جیبش. دوباره کنارش نشستمدو تا کو

 چند سال داری مریم؟ -

 .باشم  داشته باید خوردی  و  سی  …سی  !دونم دقیق چند سالمهحسابش از دستم در رفته. االن نمی  -

خمیده بهش  حرف مریم مثل پتک توی سرم فرود اومد. زنی که روز اول به چشم پیرزن با اون کمر 

چند لحظه سکوت بین   !دونمکار کرده بود؟ نمی سال داشت. زندگی باهاش چی کردم، فقط سی نگاه می 

 .تر با من حرف بزنهما برقرار شد. انگار این سکوت یه اطمینان برای مریم فراهم کرده بود که بیش

نشستم  فتم زیرش می رهاش می کردم سرسبز. درخت چنار داشت که غروب توی یه روستا زندگی می  -

 ! خوام عروست کنمبافتم. یه روز آقام پاش رو کرد توی یه کفش که می و موهام رو می 

 .خواست بغض توی گلوش رو بده پایین یه مکثی کرد؛ انگار می 

اومد. یه مرد که  های روستا ازش بدشون می ها و دختر ی زن خواستگارِ پشت در، مردی بود که همه  -

ی زمین داده بود،  من قرار بود چهارمی باشم. دست بزن داشت و دعوایی بود. وعدهسه تا زن داشت و 

ای بودم. مرتضی پسری بود که من دوست  خواست با من تجارت کنه. من عاشق مرد دیگه آقام هم می 

اش بهم گفته بود و مهرش رو  باری از عالقه داشتم، کشاورز بود؛ ملّاک نبود؛ اما قلب پاکی داشت. چند

گفت یه  ی دلم کاشته بود. تصمیم گرفتیم دوتایی با هم از روستا فرار کنیم و بیایم شهر. مرتضی می تو

ماه بود که مشغول به کار شده بود. رفتیم  مرتضی چند   !جادوست دارم شهر بهم کار میده. اومدیم این 
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کرد و  می محضر و ازدواجمون رسمی کردیم و من بعد از چند وقت شکمم جلو اومد. مرتضی کار 

 .اوضاعمون خوب بود. بچه از راه رسید و چراغ خونه رو روشن کرد

 : هاش شروع به باریدن دوباره کرد هاش از ابر چشم بارش ریز اشک 

ها  حوصله بود و بعضی وقت اومد و بی ها دیر می بعد از چند وقت مرتضی رفتارهاش عوض شد. شب  -

جا. « منقل رو بساط کرد  هام میان این تا از دوست ت » دوکرد. یه شب آستین حیا رو چید و گف فحاشی می 

روز رفتارش بدتر میشد. با خون دل این بچه رو بزرگ کردم تا از شیر  و نشستن به کشیدن. روز به 

آخر هم    !گرفته شد. یه روز مرتضی اومد خونه؛ حالش، حال همیشگی نبود. از کار اخراجش کرده بودن

آورد توی خونه، فهمیدم دستش کج شده و  کار، پول می ماه که بی اما چندبه من نگفت چه غلطی کرده؛ 

های مرتضی روی من هم اثر گذاشت. زیر  کنه. حتماً علت اخراجش هم همین بوده. رفتار دزدی می 

دوبار امتحان کردم. نفهمیدم  فهمی. یکی ها بزن دیگه هیچی از سختی زندگی نمیخوند از اینگوشم می 

روز خندیدیم. یه روز شد، همون نشستیم و می و ساخت. گشنه با مرتضی وسط خونه می چی بود حالم ر

 .دیگه ندیدمش !که دیر یا زود میشد. مرتضی نیومد؛ دیگه نبود

 : های من نگاه کردمریم توی چشم 

 دونی؟باقیشم بگم یا می  !موتور  -

 .لبخند تلخی زدم و ساکت شدم. مریم از سر جاش بلند شد

 : رو از جیبش در آوردنون و کوکو 

 ! کُشن ها آدم میدونی موتور؟ واسه این، توی اون کوره می  -

 .کردتر می های سرد مریم سردی هوا رو بیش حرف 

تر توی تاریکی حل شد تا وقتی که من دیگه  تر و بیش ها حرکت کرد و بیش مریم به سمت جاده و کوره

 .ندیدمش

 .زندگی مریم، باز از پادگان بیرون زدمفرداش با حال و هوای پریشون از احواالت 

جور این همه حس منفی رو از خودم دور کنم. هوا ابری بود،  خواستم یک قدر حالم بد بود که فقط می آن 

 .آورکت هم برداشتم 

هر چه  "کردم  ای که با خودم تکرار می ی دختر حرکت کردم. تنها جمله بدون فکرِ پیش به سمت خانه 
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 "بادا باد

اخل کوچه رسیدم بارون شدت گرفته بود. با مچاله کردن سرم توی آورکت حلقه در رو زدم؛  وقتی به د

ای  ی خوبیه که کس دیگه اما کسی جواب نداد. شاید خانه نبود، شاید بازار بود. اگر خانه نیست نشونه 

 .جواب نمیده. تصمیم گرفتم منتظر بمونم

جا منتظر باشم  اش مسقف بود. گفتم همون ورودی  رو به روی خانه دختر، یک خانه قدیمی دیگه بود که 

جا کشیده بود حس  کردم و من رو دوباره به اون که فشار روحی داشتم تحمل می تا دختر بیاد. از این 

خوبی نداشتم. در فکر و خیال خودم بودم و از سرما سرم رو بیشتر داخل آورکت فرو کرده بودم و  

هام رو باز کردم دختر رو دیدم که رو به روی من  حظه چشم هام رو بسته بودم. وقتی که یک ل چشم

 .کنه ایستاده و با یه کوزه باالی سرش به من خیره نگاه می 

 .جواب در خانه رو باز کرد و داخل رفت و در رو بست سرم رو به نشونه سالم پایین بردم. باز هم بی 

این عصبانیت از دست خودم بود.  کت بود از عصبانیت کمی فشردم؛ اما دستم رو که درون جیب آور

. ناگهان در باز شد و دختر رو دیدم که فانوس به دست، در  آرام شروع به قدم برداشتن کردم که برم 

اش رو در نور فانوس  ی کامل کنه. نقاب نداشت و حاال زیبایی چهرهپاشنه در ایستاده و به من نگاه می 

 .تونستم تشخیص بدممی 

هایی که دقیقاً همان بودند که باید باشند،  ، بینی کشیده و خوش فرم و ل*ب هایی سیاه مثل آهو چشم

های مثل آهوش، چون یه  ترکیب صورتش یه لحظه دلم رو لرزوند، فکر کنم دلم رو باختم به چشم 

زلزله کوچک سمت چپ قلبم رو تکون داد، به داخل خانه رفت و در را باز گذاشت. آهسته به ورودی  

 .ها رو در آوردم و در را بستمن نزدیک شدم. پوتی

دور   تا شد. دور خانه بدون حیاط بود و یک راهروی فرش شده بود که مستقیم به اتاقی بزرگ وصل می 

اتاق با فانوس نفتی روشن شده بود. آهسته به سمت اتاق قدم برداشتم و آورکتم که کامالً خیس شده  

به وسط اتاق رسیدم. اتاقی گنبدی و قدیمی با   چکید به دست داشتم.بود و گاهی ازش قطرات آب می 

وسایل ساده، یه میز کوچک با چند صندلی و چند پشتی دور تادور اتاق بود. آورکت رو از دستم گرفت  

 : و گفت

 .جا روی صندلی بنشین برو آن  -
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 تونم اسمتون رو بپرسم؟ ببخشید قصد مزاحمت نداشتم. می  -

 .آسیه -

 : لبخندی زدم و گفتم 

 .ن هم حسینهاسم م -

آسیه بی توجه رفت و آورکت من را روی یک صندلی کوچک کنار بخاری نفتی گذاشت تا خشک بشه و  

شنیدم. کتری و قوری روی بخاری نفتی توجهم رو  به اتاق دیگه رفت. از داخل اتاق صدای استکان می 

 .جلب کرد. آهسته روی صندلی نشستم و منتظر موندم

تا استکان کوچک به همراه نعلبکی و چند  یه سینی به دست داشت که دو   آسیه از اتاق بیرون اومد و

خرما داخلش بود. سینی رو، روی میز گذاشت و بعد کتری و قوری را آورد و چای ریخت. من هم برای  

 : احترام از صندلی بلند شدم و ایستادم که آسیه گفت

 .بنشین -

چرخیدم رسیدم  خواستم زحمت درست کنم. من فقط داشتم مینمی آسیه خانم ببخشید من واقعاً  -

 .جا. االن خانواده میان، من برم آورکتم رو بردارم، زحمت دادماین

طور دستپاچگی که داشتم و  خودم متوجه حال پریشونم و مقطع مقطع صحبت کردنم بودم و همین 

 .خواستم دوباره از اون خانه بیام بیرون می 

 : ال من شد با لبخند گفتآسیه که متوجه ح

 .کنم راحت باش من تنها زندگی می  -

هام رو به  ی آسیه کمی آرومم کرد و روی صندلی توی سکوت خودم فرو رفته بودم و دست این جمله 

 .مالیدمهم می 

 : آسیه استکانم رو جلوم گذاشت و نعلبکی هم که چند خرما داخلش بود تعارف کرد و پرسید

 چند سال داری؟ _

 : داشتم گفتملی که یک خرما برمیدر حا

 .بیست و چهار سال -

اش رو  صمیمیت آسیه باعث شده بود کمی از استرس من کم بشه. انگار تازه تونستم خصوصیات ظاهری 
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ی محلی به  دوزی شدهبار هم لباس منجوقتوی اون فضای سایه روشن دلچسب از نور فانوس ببینم. این 

ه سر نداشت و شال آبی که به صورت عربی دور سرش پیچیده بود  تن داشت؛ اما رنگ آبی. چادری ب

 .کرد اش رو بیشتر میجلوه چهره 

 شما چند سالتون هست آسیه خانم؟   -

ها رو  چند لحظه سکوت کرد و جوابی نداد. بعد از چند لحظه متوجه اشتباهم شدم که نباید سن خانوم 

 : پرسید، یه جوری خواستم جمعش کنم

 .ها رو نباید پرسیدن خانم خوام. س عذر می  -

 :آسیه زیر ل*ب زمزمه کرد

 ! العمر ال یهم الحیاة تجعلک شیخا -

 .متوجه نشدم چی زیر ل*ب گفت چون اصالً عربی بلد نبودم 

 .ببخشید متوجه نشدم -

 : خندید و گفت 

ل  خوای بدونی بیست و هفت ساکنه؛ اما اگر سن عددیم رو می ، زندگی زود پیرت می سن مهم نیست  -

 .دارم

 .وار میشد اش نگاه کردم، شدیداً با لبخند زیبا و دیونه به چهره 

 .آسیه یک خرما برداشت و داخل دهن گذاشت و مشغول خوردن چایی شد

 شما اصالتاً عرب هستین؟  -

 : که یه قلپ چایی خورد و خرما رو داخل دهن جوید و فرو داد گفتآسیه بعد از این 

 .کردیمتاً عرب. جنوب زندگی می پدرم فارس بود، مادرم اصال -

تر از آشنایی باشه که با نوشیدن چای  تونست دلچسب شناختم. چی می لحظه به لحظه آسیه رو بیشتر می 

گیره. بالفاصله بحث رو با یه سوال ادامه دادم، انگار دلم با ضمیر ناخوداگاهم دست به  و خرما شکل می 

 .ه مشتاق تر به حرف زدن با اون بشمیکی کرده بودن که باعث بشن من لحظه به لحظ

 کنه چی بود؟ که زندگی پیرت می منظورت از این  -

 دوست داری داستان زندگی من رو بشنوی؟  -
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 ! اگر خودت مایل باشی -

 .هاش با استکانش بازی کردنهاش رو روی میز گذاشت و شروع کرد بدست آسیه جلو اومد و آرنجش 

جا پاهای  سازی بابام، ساحل اون رفتم کارگاه لنج بودم. همیشه می کردیم، عاشق دریاجنوب زندگی می  -

جا دیدم.  گم؛ نصیر رو همون شدیم. ساحل رو می رفتم دلتنگ هم می شناخت. اگه یه روز نمیمن رو می 

 .کردسازی بابام شاگردی می توی کارگاهی کنار کارگاه لنج 

 : ی تازه کرد و ادامه داداستکان چایش رو آورد باال و یه قلوپ دیگه خورد و لب 

توجه بودم. یه روز دیدم توی مسیر  کرد که بهش بی باری که من رو دیده بود بهم خیره نگاه می چند  -

 .گفتساحل به خونه کنار کوچه با یه شاخه گل ایستاده و منتظر من بود، هیچی نمی 

 .حرف دلش رو میزد مهرش به دلم افتاده بود؛ اما اعتنا نکردم. اگر مهرم به دلش بود باید

کنه...  رفتم سمت کارگاه آقام دیدم نصیر داره با آقام صحبت می کنان داشتم می لییه روز صبح که لی 

 .حیا کردم و جلو نرفتم. روز بعد اومد خواستگاری 

  نکشید ماه به  و اومدم در  عقدش به  و کردم قبولش.  بود داده دست از  زلزله در  را اشخانواده  …تنها بود

 .. زندگی ساده و شیرینی داشتیم. تا روزی که اوضاع کاسبی لنج خراب شدکردیم جور  را عروسی بساط

غیر  ها بود. صید کم شده بود و کسی هم طالب لنج نبود. کاسبی خوابید. آقام که به ی سر چینی از صدقه

 .دانست از غصه به سال نکشید سکته کرد و مردای نمیاز ساختن لنج کار دیگه 

هایش پیدا کرد و روی گونه آسیه روون شد، خیلی ناخودآگاه  قطره اشک راه خودش رو از چشم  یه

 .دست بردم و پاکش کردم 

 !آسیه، میخعای ادامه ندی؟ -

 .اش رو هم بهت بگم بدونیجا رو گفتم، بزار بقیه تا این  -

 .باز هم مکثی کرد و آب دهنش رو پایین داد

کند. نصیر هم تصدیق  فت آشنا دارم روی ماشین سنگین کار می جا شدیم. گبا نصیر راهی این  -

چرخید. نصیر نصف هفته را در راه بود و نصفش را خانه.  مان می اش را داشت. باز هم زندگیرانندگی

روز در که یک گذراندیم. تا این کردم و می نصفش مال من بود و نصفش مال جاده؛ اما همین را شکر می 

رسد، کشک بادمجان بدهم  ن را روی اجاق بار گذاشته بودم که وقتی نصیر می خانه بودم و بادمجا
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 : بخورد، سمانه زن رحیم؛ شریک نصیر سرآسیمه از در خانه آمد داخل و وحشت زده بود

 .اند. نصیر رفت و رحیم مانداند. دیشب رحیم پشت ماشین خوابش برده و چپ کرده چپ کرده -

بدجوری درد گرفته بود، بعد از فوت نصیر، رحیم و سمانه دیگر با من   با صدای بلند زد زیر گریه، دلم

 .شان رسید و نه مهرشانقطع رابطه کردند و نه کَرم 

در دنبال کار گشتم. همه کار   به  ماندم خودم، تک و تنها و بی پناه و بی پشتیبان و شروع کردم در  -

 . ...کردن، پتو شستن، رفو کردن وچرخانم. سبزی پاک دهم و زندگی را میانجام می 

گفت. آسیه دوباره باران  چیز رو به من می تر به دستان آسیه کردم. زبری پوستش همه نگاهی دقیق 

 اشآسای گریه از چشمان سیاه و وحشی سیل 

 .باریدن گرفت 

 .ها روی دلش مونده بود که برای کسی بگه انگاری این داستان زندگی سال 

 : یک بار دیگه به آرامی صدایش کردم و گفتممدتی به سکوت گذشت. 

 ! اش رو پیدا نکردیآسیه؟ اگر دردت هنوز تو رو به خودت برنگردونده یعنی هنوز معنی  -

 های نمناک از اشک به سمت من نگاه کرد و با چشم 

 : گفت

 یعنی چی؟  -

ده. کنه آشتی می ی ای که درون ما زندگی مگردونه و با انسان گمشدهمون بر می درد ما رو به درون  -

 .کنیماون موقع تازه شروع به مشاهده زندگی می 

ها  هات قشنگ هستند؛ اما زیادی شعارگونه هستن، در چهارچوب زندگی جایی برای این حرف حرف  -

 .نیست 

 بینی هست؟ قبول داری که زندگی غیرقابل پیش  -

 .بینی بودن رو حس کردم قابل پیش با تمام وجود این غیر  -

 .بینی یه درد رو به تو هدیه دادهقابل پیش ی غیر زندگ -

 .همیشه همین حس رو دارم  -

منتظره بودن زندگی، هم دردی که به  خوب پس هر دو رو برای خودت تبدیل به فرصت کن. هم غیر  -
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 .تو هدیه داده

 چطوری؟  -

گی و اگر این  کنه که دوباره برگردیم به جریان زندمنتظره بودن زندگی به ما کمک می این غیر  -

ها محل تجربه  ها به جریان زندگی نباشه هممون در یک تکرار مالل آور خواهیم مرد. رابطه برگشتن 

کردن احساسات ما هستن و چیزی که در مورد احساسات باید بدونی اینه که احساسات همیشه  

ای صبور، روابط  هوقت قراره عشق همیشگی باشه و نه بیزاری. برای همین انسان ناپایدارن. نه هیچ 

 .کننتری تجربه می تر و پایدار عمیق

ام رو  که یک طرف رابطه ام مشکل پیدا کردم. نه این کنی انگار من توی رابطه جوری با من صحبت می  -

تونم لمسش کنم و نه ببینمش و نه صداش رو  از دست دادم و دیگه وجود خارجی نداره برام. نه می 

 ! بشنوم و نه در آغوش بگیرمش

زنه. اگر زندگی رو  ها رو رقم می ها و از دست دادن زمان برای ما موجی از به دست آوردن  !آسیه جان -

 .هاش بپذیریم اون وقت حس آرامش رو خواهیم داشت با تمام ناتمام 

کردم در اون لحظه زمان برای  هایی که به آسیه زده بودم حس خوبی داشتم. احساس می از تمام حرف 

کردم و نه آینده، فقط توی زمان حال و  شد، نه به گذشته فکر می ی حال خالصه می ه من به همون لحظ 

کردم و دنبال این بودم که یه ذره از غم توی دلش کم بشه، دوست داشتم سهم  حال آسیه فکر می 

که آسیه هم دوست داره با میل  خودم از آرامش رو همراه با آسیه از زندگی بگیرم؛ اما باید از این 

 : هاش نگاه کردم و گفتمشدم. به چشم خودش با من همراهی کنه مطمئن می  شخصی

 االن چه احساسی داری؟  -

خوام با آرامش اوج بگیرم و باالتر  کنم یه بار سنگین روی دوشم بوده و زمین گذاشتم. می حس می  -

 .برم 

تراف بهش، نور  آهسته از سرِ جام بلند شدم، به صورت زیباش نگاه کردم، شاید سخت بود برام اع

 .فانوس با صورت آسیه هارمونی زیبایی رو مثل یه نقاشی زیبا ترسیم کرده بود

 آسیه؟  -

 .بله  -
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 ! دوستت دارم -

ستایم، اگر من رو دوست داری ثابت  ات به خودم رو می تونم بگم دوستت دارم؛ ولی عالقه حسین، نمی  -

 .کن

 . ...دونستم چطوری ثابت کنمنمی

اش واقعاً دوست داشتنی بود، من عاشق آسیه شده  گونه و شهالش نگاه کردم، چهره های آهو به چشم 

اش شده بودم،  های مشکی، وحشی و غزال گونه بودم، آره عاشق و مجنونش شده بودم. عاشق چشم 

بخش بود کنتراست  تر برای من لذت اش شده بودم. چیزی که بیش عاشق ترکیب صورت خواستنی 

های آسیه درست کرده بود. به ساعتم نگاه کردم، وقت  س، روی صورت و چشم نوری بود که نور فانو 

اش نگاه کردم، غم عمیق و  رفتم پادگان... بلند شدم و غم عمیقی به تنم اومد. به چهره رفتن بود، باید می 

کردم ، باید این  ها رو باید شاد می هاش بود، اگه من حسین احمدی بودم این چشم ژرفی توی چشم 

 .هاش دوختمها باید تا ابد مال من باشند. چشمم رو توی چشمخندیدن، این چشما تا ابد می هچشم

 ! هاگردم، منتظرم باشی آسیه، من بر می  -

 .باشه -

دونستم قراره اتفاقی عجیب در پادگان باز  هام رو پام کردم و به سمت پادگان راهی شدم. نمیپوتین 

 .آسیه رقم بزنهای برای من و  ماجرای غیر منتظره 

روزی که به پادگان برگشتم یه اسلحه گم شد و به مدت شش روز کل پادگان بازداشت بودند و اجازه  

خروج نداشتند تا اسلحه پیدا بشه. روز ششم صدای شلیک گلوله از سرویس بهداشتی شنیده شد و  

د اسلحه در دستش  که به باالی سرش رسیدندومین سرباز هم در طول خدمت من خودکشی کرد. زمانی

جا غرق خون بود. در تمام مدت شش روز بازداشت، قسمتی از ذهنم پیش خانواده بود،  بود و همه 

 .روز مریم به اطراف پادگان نیامده بود  قسمتی با آسیه و قسمتی هم پیش مریم و پسرش. این چند 

با سرعت به سمت    دار شهرداری،همون روز ششم دیدم از سر جاده چند وانت بار آبی رنگ آژیر 

قدر زیاد بود که  شدند. جمعیتی از داخل کوره مشغول فرار بودند؛ اما فاصله آنها نزدیک می کوره 

نگران مریم بودم. بازداشت پادگان لغو و شرایط عادی شد و چون  نتونستم مریم رو تشخیص بدم. دل 

اشه. دنبال مرخصی بودم که به  اسلحه با یه جنازه پیدا شده بود؛ دیگه دلیلی نداشت کسی بازداشت ب 
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 .ها برم و از مریم خبر بگیرم. ارشد صدام زدسمت کوره 

 .فرمانده کارت داره -

 : به اتاق فرمانده رفتم و بعد از ادای احترام سری تکون داد و گفت

 .برو شیرینی بخر بیا  -

 .کردم بهت زده داشتم نگاهش می

 : خندید و گفت 

 .ابات موافقت شده. وسایلت رو جمع کن و برو تسویه ی ب با کسری خدمتت بخاطر جبهه  -

ای به غیر از خروج از پادگان به  بخش بود که در لحظه چیز دیگه قدر لذت دیواری آن آزادی از اون چهار 

 .رسیدذهنم نمی 

های ترخیص رو انجام دادم نزدیک ظهر بود که با همه خداحافظی کردم و از پادگان خارج  وقتی که کار 

 .دادند. ناگهان قلبم ایستاد ها کشیک می ز دو ماشین گشتی شهرداری اطراف کوره شدم. هنو

رنگ ایستاده بود. به سمت کوره شروع به دویدن کردم؛  کش سفید یک ماشین نعش  !ی چهارمکوره 

 .وقتی که به نزدیک کوره رسیدم بوی تعفن به مشامم رسید

جان مریم وسط کوره افتاده بود و سرش غرق  یی ب دستمال بر دهن گذاشتم و وارد کوره شدم. جنازه

ای  گفت چند روز از مرگش گذشته. پسرش گوشه خون بود. پزشکی باالی سرش به مأمور شهرداری می

زد. فقط زیر ل*ب  کرد و پلک هم نمیی مادرش نگاه می از کوره، زانوها رو بغل گرفته بود و به جنازه 

 : کردهایی زمزمه می چیز 

 .آجر به سرش زد. به خاطر تکه نون زدحشمت زد. با   -

 : بغض گلوم رو گرفت، نزدیکش شدم و پرسیدم 

 اسمت چیه؟  -

 .هام نگاه کرد و سرش را نزدیک کرد و شروع به بو کشیدن کردخیره به چشم 

 .؟ دنیا رو بوی گند برداشته!آدمیزادی -

 .گرفت و با خود برد  ی مریم رو داخل آمبوالنس گذاشتند و مأمور شهرداری دست پسر رو جنازه

 : گفتم
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 بریش؟ کجا می  -

 .بهزیستی  -

شش روز گذشته بود و از آسیه خبر نداشتم. با بُهت از اتفاقی که برای مریم افتاده بود سرآسیمه خودم  

 .ی آسیه رسوندم. شوک دوم رو تجربه کردمرو به کوچه 

ری روش گذاشته شده بود. با  خونه خالی بود و آسیه رفته بود. روی زمین کاغذی پیدا کردم که آج 

 : های تیز، نوشته بود ذارن و حروف رو با لبه ها رو دونه دونه می هایی که نقطه خطی شبیه به کالس اولی 

 ! وقت عشق همیشگی است و نه بیزارینه هیچ  -

با زانو خوردم زمین و روی دو زانو نشستم، باورم نمیشد که آسیه به همین راحتی رفت و رهام کرد، نه  

 .جا تصمیم گرفتم تا ابد توی بندر بمونم، تا اون رو پیدا کنم باورم نمیشد اون رفته بود، همون 

 

 ...ده سال بعد

 ! کردم، غروب زیبای بندرعباس بزرگی دفتر کارم تو شرکت، به غروب آفتاب نگاه می از پنجره

ای نفتی و باری را نگاه  هدر دور دست کشتی غول پیکری در حال ماهیگیری بود و دور نمایی از کشتی 

ام،  گذشت؛ ولی هنوز یادش در دلم تازه بود، یاد عشق قدیمی ها از ماجرای آسیه می کردم، سال می 

اش رو دادم با سیاه قلم کشیدن و روی میز کارم دارم؛ ولی هنوز حسرت یه لحظه کنارش بودن تو  چهره

 .نددونم چرا همیشه عشاق باید از هم دور باشدلم مونده، نمی 

 مهندس احمدی؟ -

با صدای منشیم برگشتم سمت در، یکمی عصبانی شدم که من رو از افکارم در آورد، با یکمی تشر  

 .جوابش رو دادم

 ! بفرمائید خانم جمشیدی -

 هید یا مهندس غفاری؟ فردا مصاحبه منشی جدید رو خودتون انجام می  -

 .نجام میدمره سفر کاری کانادا، خودم انه، میثم فردا داره می  -

 شون خوب بود براتون بیارم؟ باشه مهندس، فقط لیست کسانی که شرایط  -

 .بله  -
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 .انگاری دو دل بود، چیزی بگه یا نه

 خانم جمشیدی، حرفتون رو بگید؟  -

 ! یه خانم بندری اومدن و اصرار دارن که حتماً باید شما این کار رو بهشون بدید -

 بندری؟  -

 .بله  -

جا بندر عباسه،  شون رو بنویسید تو لیست ایرادی نداره، بگید فردا برای مصاحبه بیاد، این اسم خب،  -

 .مردم محلیش یه سری مزایا نسبت به بقیه دارن باالخره

 .چشم مهندس  -

جمشیدی در رو بست و رفت بیرون، با شنیدن کلمه زن بندری به عکس آسیه روی میزم نگاه کردم و  

 .ی از چشمم چکید ناخودآگاه قطره اشک

به ساعت الکچری روی دیوار نگاه کردم، وقت رفتن بود، از دفتر کارم زدم بیرون و به تابلوی مدیر  

عامل نگاه کردم، جمشیدی بلند شد و رفتم سوار پورشه پانامرا شدم و به سمت باغو حرکت کردم و  

 .شتم ای خوندم، حیف که خبر دقیقی از پسرش ندارفتم سر خاک مریم و فاتحه 

جوری مثل روز اول حفظش کردم،  بندرعباس بدجوری پا گیرم کرد، خونه آسیه رو خریدم و همون 

کشیدم تا توی هوایی باشم که آسیه توی اون هوا بوده، از باغو  جا و نفس می رفتم اون ها می بعضی موقع 

هندس حسین  زدم بیرون و رفتم سمت خونه، ده سال از اون روزها و بهترین روزهام گذشت، من م

های چشم آهوی بندر، تنها حسرت  احمدی االن مدیر عامل یه شرکت چند ملیتی بودم؛ ولی هنوز چشم 

 .من بود 

ریموت رو زدم و وارد خونه شدم و ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل خونه و تنی به آب سپردم،  

کرد، خودم رو با حساب  می خستگی یه روز کاری از تنم در اومد؛ ولی یه بار بزرگ روی دلم سنگینی  

 .دونم کی خوابم برد های شرکت مشغول کردم که نمیکتاب 

ترین خواب دنیا بود واسم، خواب تنها یک روزی که  باز هم همون خواب همیشگی رو دیدم، لذت بخش 

دونم آسیه چی داشت؛ ولی واسه  کنار آسیه بودم و کالً عمرم یه طرف بود و اون روز هم یه طرف، نمی 

 .دوست داشتنی بود من 
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 .صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم

کردن  آه ، باز هم یه صبح دیگه شروع شد، بعد از فوت بابا و مامان و از دست دادن آسیه، همه فکر می 

که زندگی برام معنایی نداشت، به زور چند لقمه صبحونه خوردم و سوار ماشین شدم و پیش به سوی  

ماشین رو بلند کردم، صدای شاد راننده پیچید تو ماشین و حالم رو   شرکت حرکت کردم. صدای ضبط 

 .عوض کرد 

 تو کی بودی دیگه  -

 دلم رو بردی ای داد 

 

 ای دل تیکه پارم 

 یهو به تپش افتاد 

 

 .داد، امروز روز من بود با دستم روی فرمون ضرب گرفتم و حالم شاد شد، قلبم گواهی خوبی می 

بان در رو باز کرد و رفتم داخل شرکت، از دیدن جمعیتی که داخل  به شرکت رسیدم و بوق زدم، نگه

هاشون با لباس بندری اومده بودن، ماشین خوشگلم رو پارک کردم داخل  بودن وحشت زده شدم، خیلی 

پارکینگ و رفتم به سمت دفتر، به طبقه دوازدهم رفتم که دفتر خودم بود، همه کارها رو درست کردم و  

 .زدم خانم جمشیدی رو صدا

 خانم جمشیدی؟  -

 ! بله جناب مهندس -

 .با حراست هماهنگ کنید، یکی یکی هر پنج دقیقه بفرستتشون باال  -

 .چشم  -

خوردند و  هاشون به درد کار ما نمی های کار اومدن داخل، خیلی جمشیدی رفت و درخواست کننده 

کشه میثم، یکی دیگه هم   چی می شون بودم، واقعاً هاشون جوون یا پیر بودن، تا بعد از ظهر مشغولخیلی 

 .رفت

 خانم جمشیدی؟  -

 .بله جناب مهندس -
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 چند نفر موندن؟  -

 .یک نفر  -

 .خب بگید بیاد داخل -

 .چشم  -

کشید، اندازه یه کوه، کاغذ پر کرده بودم از صبح تا حاال، واقعاً این که  یعنی واقعاً مغزم داشت سوت می 

 .فس آزاد شده، خوشحال شدم نفر آخر شد باالخره مثل مرغی که از ق 

 .در اتاق زده شد، کسی که زد خیلی نرم، انگار دستی از جنس روح در رو زده باشه

 .بفرمایید داخل  -

 .سالم آقای رئیس -

هام منجمد شد، جرئت بلند کردن سرم  سرم پایین بود؛ ولی این زنگ صدا برام آشنا بود، خون توی رگ 

 .هام باز شدنهای گردنم چسب آهن ریخته باشن، به سختی ل*ب مهرهرو نداشتم، انگار روی 

 .بفرمائید بشینید خانم -

قدر سنگین بود که  های جلوی میزم، سرم رو به سختی بلند کردم، آن اومد و نشست روی یکی از صندلی 

،  هام درست شنیده بودخواست تا بلند بشه، نگاهش کردم... خودش بو. گوش جرثقیل بیست تن می 

های مشکیش به  کوبید، آره خودش بود ، اون چشم ام می ضربان قلبم رفت روی صد هزار، قلبم به سینه 

 .گفتن، اون آسیه بودمن دروغ نمی 

دستم رو آوردم باال و لیوان آب رو برداشتم و یه قلوپ ازش خوردم، تالش کردم آرامشم رو بدست  

 .بیارم که تونستم

بنده مهندس حسین احمدی هستم،   رسم ادب خودم رو معرفی کنم. به  خب، خوش اومدید خانوم،  -

گردیم و یه حقوق محدود داریم، یکمی از شرح  مدیر عامل شرکت آریا صنعت کیا، ما دنبال منشی می 

گرفتم تا مطمئن  وظایف منشی براش گفتم و فرم رو گذاشتم جلوش تا پر کنه، باید مشخصات رو می 

های کالس اول  شید تا پر کنه، فرم رو بهم داد، به فرم نگاه کردم، مثل بچه ای طول کبشم، یه چند دقیقه 

 .دبستان فرم رو پر کرده بود، اسم رو که خوندم مطمئن شدم خودشه 

 .آسیه زینعلی -
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 .فرم رو یه نگاه انداختم، همه چیز درست بود، فقط جای مجرد و متأهل رو خالی گذاشته بود 

 ! یا متأهل خانم زینعلی، ننوشتید مجرد   -

 .من نه مجردم نه متأهل، شوهرم مرده  -

 .من بهتون خبر میدم -

 .ده؛ ولی باشه دونم که با این سوادم کسی بهم کار نمی می  -

 ! هاش، همون شکلی بودن، همون قدر سحر کننده و جادوییچشمم رو دوختم توی چشم

 .نیدشما از فردا کارتون رو در دفتر خودم کنار خانم جمشیدی، شروع ک  -

 ! کنم بخوام یاد گذشته بیفتم سرباز فکر نمی  -

 ! هام چهار تا شد، یعنی اون من رو شناخته بود؟ ای خدای من، پروردگارا، شکرتیه لحظه چشم 

 .باریدام می خوشحالی از چهره 

 خوای با من کار کنی؟ وقت، نمی چرا اون  -

 .ها رفتی حسین و هم مثل خیلی چون یه بار تو قلبم رو شکستی، ولم کردی، تنهام گذاشتی، ت -

نه آسیه من تنهات نزاشتم، هم خدمتیم خودکشی کرد و شش روز اجازه خروج از پادگان رو نداشتم،   -

 .وقتی اومدم تو رفته بودی 

از پشت میزم اومدم بیرون و رفتم سمتش، بدون هیچ حرفی به هم پیوند خوردیم، خیلی سفت به اندازه 

 .وی این ده سال کشیدم، واکنشی نشون نداداین ده سال و دلتنگی که ت 

 .نه آسیه، تو ولم کردی رفتی -

خواستم، من ولت کردم بری پی  خواستم به من وابسته بشی، نمی من به خاطر خودت رفتم، نمی  -

 .زندگیت

اما من دوستت داشتم، هنوز هم دارم، هیچ چی برام مهم نیست، من وابستت نشدم ل*ع*ن*ت*ی،   -

 .عاشقت شدم 

 حسین؟  -

 .جان حسین -

 ! ولی حرف مردم چی؟ -



 

 

 
27 

 پوشان اه ی)رضا( س  نیمحمد ام  |چشم آهوی بندر

 
 .کنمآسیه، من برای حرف مردم زندگی نمی -

هاش رو بارونی کرد، چشم دوختم تو  گریه آسیه در اومد، باز هم باران سیل آسای اشک شهر چشم 

ها نابودم کرده بود و شده بود همه چیز من، حاضر بودم همه چیزم رو  اش، این چشمهای جادوی چشم

 .؛ ولی آسیه فقط و فقط مال من باشه بدم

 .حسین  -

 .جان حسین -

 ! ببخش که اومدم تو زندگیت، خودت خواستی  -

های به نازی  کرد، چشمهاش، هر جوری نگاه می چشمام رو دوختم به سیاه چاله خوشگل چشم 

 . ...های آهو داشت، چشم آهوی بندریمچشم

ای بودم که تو بیابون به چشمه آب گوارایی رسیده باشه، انگار دوباره متولد شده بودم.  انگار مثل تشنه 

خواست جای این ده سال که از آسیه  نگاهم به کهکشان بی بدیل چشمان آسیه دوخته شده بود. دلم می 

 .دور بودم نگاهش کنم و در اقیانوس مشکی چشماش غرق شوم 

 .سرشار از شور و عشق بی نهایت بودم  ! ست لحظه وصال و رسیدن به معشوققدر لحظه شیرینی چه 

 ام؟آسیه  -

 ! جانم حسینم -

از شنیدن این حرف از زبون آسیه، انگار نیترو زده بودن تو خونم، سرعت گردش خون تو بدنم در حد  

 .ماشین فرمول یک باال رفته بود 

هام رو  ز آخر نگهش داشتم. به عشق تو شب تو این ده سال که نبودی خونت رو خریدم و مثل رو  -

 .کنمجا سپری می اون

آسیه نگاهی بغض آلود به من کرد و من هم چشمانم اشکی شد. زنگارهای دل رو از هم زدودیم و  

 .حسابی باهم صحبت کردیم و دفتر رو ترک کردیم 

 خانم جمشیدی؟  -

 ! بله مهندس -

 .جمشیدی از دیدن آسیه کنارم داشت منفجر میشد
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 .های امروز رو کامل لغو کنیدقرار -

 .اش گل کرد با حالت غضب به آسیه نگاه می کرد، آسیه هم یه لحظه شیطونی 

 .بریم حسین جان -

 .هام اومد فهمیدم که به لج جمشیدی این رو گفت، لبخند رو ل*ب 

 .بریم  -

 : آروم زیر ل*ب زمزمه کردم

 .حسود -

یه و از االن به بعد خونه عشقمون و کلید انداختم در رو باز  سوار ماشین شدیم. رفتیم در خونه سابق آس 

 .کردم 

 .کرد داشت و بهت زده همه جا رو نگاه می ای بر می های آهسته آسیه قدم 

 .کنهجلو و دیدم گریه می  لرزید. رفتم هاش می یک دفعه ایستاد. شونه 

 کنی دلبرم؟ چرا گریه می  -

 .هیچی باورم نمیشه   -

 .زیره منآسیه شدی ملکه ج -

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، یک ماه بعد من و آسیه باهم ازدواج کردیم، نه من کسی رو داشتم و  

 .نه اون و با هم به سراغ خونه و زندگیمون رفتیم

 .ولی باالخره تونستم بهش ثابت کنم که دوستش دارم 

خیلی خوشگل شده بود، ترکیب  از در دفترخونه بیرون اومدیم، به آسیه نگاه کردم، توی لباس سفید 

 .سفید با مشکی چشمانش هارمونی دلپذیری رو ساخته بود 

 آسیه؟  -

 .جان  -

تو ناخواسته یا خود خواسته اومدی تو زندگیم؛ ولی شدی تموم زندگیم، بی تو جذابیتی نداره برام   -

 .زندگی

بدیل شدی به زیباترین اجبار  چون سربازان لشکر به زور وارد قلبم شدی؛ ولی تدانم سرباز، تو هم می  -
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 !زندگیم

اش، سوار ماشین شدیم و پیش به سوی زندگی عاشقانه و جذابمون  به آسیه نگاه کردم، به نگاه عاشقانه 

 .رفتیم

 

 

 پایان 

 . به پایان آمد این دفتر... عشق هاتون پایدار، جذاب و عاشقانه 

 

 عشق دیوونگیه، آخرش زندگیه 

 شناسم می به تو عادت کردم، چون تو رو 

 

 محمد امین )رضا( سیاهپوشان 

 

 برا آن جنوبی )زیار( _۱۴۰۰دیماه 
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 «.نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید»با تشکر از 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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