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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 :مقدمه

 !منیکزنم

 !منمبدأم

 !منمقصدم

 !منزندگیم

هاقفسوتوزندگیرادرمنمحدودکردی.منخواستارآزادیبودموتوازقانون

 !هایپوسیدهوکهنهساختی،قفسیازجنسکلیشه

هایشانخوردهوحکمابدبرمخالفانیکهمهرسکوتبرلـ*ـبتماممامخالفیم.

پایپابه .اتسوختمهایناعادالنهپیشانیشان؛امامنققنوسیشدمکهپابهپایقانون

زنمبههاسربلندکردهوآتشمیروزازمیانخاکسترمخاکسترشد؛امایکسکوتممتد

 .چهآتشمزدآن

 !گیرمازقوانینیکهسنگشدوپایمراچسبیدوانتقاممیگردمروزبازمییک

 !گردمتابفهمیمردنمن،پایانمنیستبرمی

 .گیرموهرمآتش،تنمرادربرخواهدگرفتشعلهمی

 . ...ومن

 !سوزموققنوسخواهمشدشوم،میازدلآتش،خاکسترمی

 . ...وبعد

وختنوپروازاستومنشیدایکچیزشدم،هارسمشانسکنم.آری!ققنوسپروازمی

 !ققنوسیدربند

*** 

 

 .خالصه:خالفجهتدنیاحرکتکردمواشتباهازشمابود

 !مشکلازجاییشروعشدکهگفتیدزنبایدخانهدارِخوبیباشد



 

 

 
2 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 !زنبایدقرمهسبزیپزِقهاریباشد

 .وهیچکسنگفت،زنبایدزیادبفهمدتاخاُنمیکند

 .ایدزیادکتاببخواندتاتواناییماندندرجمعشماراداشتهباشدزنب

 .زنبایدازسیاستوحقوق،سردربیاوردتاآگاهیکاملداشتهباشد

 .هرزنیککشوراستوهیچکشوریبدونِآگاهی،جامعهسالمینخواهدداشت

 . ...ومن

خواستمازمیانخاکسترسرمیخواستوخواست!دلمآزادیوآزادگیمیدلمتفاوتمی

 .بلندکنموپروازکنم

***

 بسمهتعالی

 شروعفصلاول

کلیدرادرونقفلچرخاندموآنباصدایتیکیبازشد.پایمرارویاولینموزائیکنصف

 .ساختهایمرامیچهکهروزیلحظهنیمهگذاشتهومیخشدم.میخهرآن

خاطراتیبرایمنبهارمغانآوردهبود.جاییدرواپسیناینخانهیکزمانیعجیب

خاطراتیکهدر .روزهایسختباخودعهدکردهبودم،برگردموخاطراتراازسربگیرم

هایشمرونتداعیشدهبودندوهمچنیننوایپدرومادرِمهربانورنجپسکوچهباغ

 .دادندکشیدمراسرمی

هایدرشتاشکازتصورخورد،بغضسربازکردهودانهنگاهمکهبهحوضوسطحیاط

 .هایمغلتیدندنگاهخیرهوعاشقمادربهجایخالیپدرمرویگونه

 !هایمراکردهبود.هوایپدرمراچقدردلمهوایآنرستمدست

آوردمتاازذهنمپاکبایدزمانرابانوشتنخاطراتمیگذراندم.همهچیزرابیرونمی

 .هادردناکبودونوشتنتمامِآنخاطرهشود
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 !حداقلبرایمن

هایشکرد،بهحرفباتمامکلماتیکهبهمنگفتهبودوآنمدلیکهبهمنباعشقنگاهمی

بینمچقدرخوبشدکهگوشکردم،باعثکنممیگوشسپردهبودم.حالکهفکرمی

.ماآسیبدیدهبودیم،خیلیوقتشدهبودجذبآنحالآشفتهشوموزندگیمرابسازم

هاراپیشآسیبدیدهبودیمومننیازداشتمبرایمرهمگذاشتنرویآندردها،آن

 .یادداشتکنم

*** 

 سروناز!سروناز!کجایی؟ -

هایمسر.دامنگُلگلیمرویمچچشمازماهیسفیدحوضکوچکگرفتهوایستادم

 :روبهاوگفتمخوردورویزمیننشست.سرچرخاندهو

 زنی؟جامسوگند!چراهوارمیاین -

اینفسمیزد،دررابههمکوبیدودسترویسینهگذاشتوسپسذرهدرحالیکهنفس

 .کتطوسیشرابرایبلعیدناکسیژنپایینفرستاد

 .جابرسههاهستکهبهاینعموسلمانتوراهه،رسیدنتبریز،االن -

 .اجمعکردهودرونشاماخیوچپیفروبردمموهایفروبلندمر

 ..اومدمخیلیخب!باشه -

آمد،قدمتندکردموحرفیکههایایوانجاروبهدستپایینمیبهسمتننهکهازپله

خواستمبزنمرادرجاقورتدادم.ننهباعجلهآالچارشابآبیرادورکمربستکهمی

 :عصبیگفتم

جاست،چیروازشپنهونلمانکهبیشترمواقعبعدسفرشاینبِدهمنننه!عموس -

 کنی؟می

 :جارورابهدستمدادوورودیهمانپلهآخرنشست.دمعمیقیکشیدوبااخملـ*ـبزد

جامیان.کهآقاروبرسونندعمارتبهاینمادراینحرفرونزن!خبررسیدهبدوناین -
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .صددرصدآقاهمهمراهشونهست

 .دایسوگندازکنارمبلندشدص

 ذاری؟وایننه!ناهارچیبارمی -

 .درآنیننهبلندشدوبهسرعتسمتمطبخرفت

 .مادر،یهچیزآبرومند -

 :پوفیکشیدهوبالودگیغریدم

آبرومند؟هه!زنوبچشتویعمارتبهاونگندگیچیزیندارنبهشبدن؟حتماًباید -

 حلیماروبخوره؟بیادنونخشکوماستم

ننهکالفهدردیگرابرداشتودرحالیکهآالرچابراجلویدهانشگرفتهبودتااز

 :ورودداغیدیگجلوگیریکند،جوابمراداد

 خوایغذاشونخوبباشه؟اللّهاکبربچه!عموتازتهراناومده!نمی -

ایمتعجبش،چشمغرهازرویدامنمشکیسوگندنیشگونیازپایشگرفتموبهنگاه

 .رفتم

 خورهکهبیشترشمیکنی؟حالیتنیستخودشچقدرحرصمی -

وارخمشدموجاروراباغیضرویزمینکشیدموانگاریکهخودمهستموخودم،ناله

 :گفتم

 !دیگهخستهشدم!اَه -

.بهحوضهایمطبخراپایینرفتننهکهجملمراشنیدهبود،سریبرایمتکاندادوپله

 .رسیدهبودمکهصدایعمودرفضایبازحیاطپیچید

!یاللّه،بااجازهزنداداش -

 یواردخانهمیشد،جارورابهدیواره"یااللّه"باشنیدنصدایشکهمثلهمیشهباجمله
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

ایستادوهایترمرابهدامنکشیدهوخشککردم.سوگندبغلمحوضتکیهدادم.دست

هآقاجانازخانهخارجشدند.آقاراکههمراهعموندیدم،لنگهابروییباالننهبههمرا

 :وارلـ*ـبزدمانداختهوزمزمه

 .سالم -

عمونگاهیبهسوگندومنانداختوسرشراکمیتکانداد.ننهوآقاجانبااحترام

 .هاکردندکاملاحوالعموراجویاشدندواوراروانهپله

عمقجانمبرآمدوازسرمگذشتکهچهاختالفیبیندوبرادرهست.وقتیاینآهیاز

کردم.ازوقتیهمکهپیدیدم،بیشازاندازهفرقخودمانوعمورادرکمیچیزهارامی

خواستکاریانجامدادهوبهننهوآقابهموضوعاختالفطبقاتیبردم،همیشهدلممی

 .کاندادهوپشتسربهدنبالشانراهافتادمجانمکمککنم.کالفهسریت

ایمانشدم.طبقمعمول،آقاجانمبرایپردهجلویدرراکنارزدهوواردخانهاجازه

ایرنگینانداختهبود.اعصابمبهشدتخطخطیبود،ازمهمانششاهکارکردهوسفره

 .لیهکنمحضورعموناراضیوناراحتیمراسعیداشتمبافشردندامنمتخ

 .آمد،بلندشدمآرامبهسمتمامیبادیدنسینیمسیکهننهدردستگرفتهبودوآرام

 . ...ننهبدهم -

ازتعجبمیخشدم.دلخوریتاعمقوجودمراسوزاندوقتیکهمرغرادیدم.مرغیکه

مبرایخانهماحکمالماسراداشت.ننهکهمنراخشکشدهدید،مانندهمیشهچش

 .ایرفتوخمشدسینیرادرونسفرهگذاشتغره

هیچحرفی،سرسفرهنشستم.عمورانمرغیبرداشتوبادستیبهصورتمکشیدموبی

 :هماناخمهمیشگیشگفت

 .آقامدتیهستکهساکنتهرانشدهوتماماموراتمربوطبهاراضیروبهمنسپرده -

 .تکهکردانمنراهمتکهایازمرغشدوجسپسمشغولکندنتکه

،اینطورییکزخمیهمجامشغولبشنبهنظرمسوگندوسرونازبیانعمارتواون -
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 !زنیبهزندگیتمی

آقاجانکهازاینحرفعموناراحتشدهبود،نگاهیباغمبهماانداخت؛اماچهکسی

 ینبانو؟توانستباعمومخالفتکند؟منیاآقاجان؟سوگندیاشیرمی

گنجیدم.امابراینخستینبارباعموهمنظربودموازخوشحالیدرپوستخودنمی

 .دیدمزندگیدرعمارت!حتیدرخوابهمهیچوقتهمچینچیزیرانمی

 . ...سلمان،سرونازهنوزبچههستو -

موعمونگاهیبهچهرشانداختکهآقاجانسکوتکردوباغذایشمشغولبازیشد.ع

 :نگاهیبهمنانداختوگفت

 دختر!نظرتوچیه؟ -

خواستم،باتمامگیرانشانداختم.مناینرامیسرباالآوردهونگاهیبهچهرهسخت

 .وجود!همبرایزندگیدرعمارتوهمبرایکمکبهآقاجانم

 !قبوله -

زمزمهکرد.ایخورد،زیرلـ*ـبخوبهطورکهغذایشرامیعمولبخندیزدوهمان

 .کردم؛امامنهمنیازبهتحولداشتمسنگینینگاهآقاجانوننهرابهخوبیحسمی

تصوریکهازعمارتداشتم،باعثشدکهازغذاهیچینفهمموباحالیدگرگونشده،

مشغولجمعآوریسفرهشوم.آقاجانرادیوراروشنکردوباعمومشغولگوشکردن

.هارادرونسطلیریختهوبهحیاطبردشدندوسروگلبشقاببهاوضاعکشور

چادرآبیمرادورکمربستهوکمیباالفرستادم.پردهراکنارزدموازخانهخارجشدم.به

 .سمترودخانهروستاکهزیرپلیبود،قدمبرداشتموکنارسوگندرویتکهسنگینشستم

 خوایبیای؟واقعاًمی -

 .هایلباسمراباالکشیدمندانداختموآستیننگاهیبهسوگ

تویکلشهرتبریزبعدازحرفآقا،حرفعموهستکهبرایخودشبرووبیاداره. -
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .حاالمنچهبخواموچهنخوامبایدبرم

اینبودوبایدرویزمیننشستم.هواکمیسردبودوآبرودخانهسردتر؛اماخبچاره

 .شستیمهارامیظرف

 .قدرسریعموافقتکنیحاالتوبگوشایداجازهدادن،الزمنبودان -

 .ظرفگلیراازدستشگرفتمومشغولشستوشوشدم

اند،اونروبهمردیخشندونیاحتراموعزتیکهکلشهربرایعموقائلخودتهممی -

 .وسختگیرتبدیلکردهکهاحدالناسیحقمخالفتباهاشرونداره

 .هاراباهمدرونآبکردمرادرونسطلچیدموقاشقوچنگالظرف

پسهیچکس!ازکارگرهاودامدارهاوکشاورزهاگرفتهتااهالیعمارتوقومو -

 خویشمونوحتیاهالیخانه،تابعاوامرعموهستن.سوگندچهانتظاریداری؟

هایقرمزسطلگذاشتم.ماهیهارادرونشریختمودرونلیوانیشستموقاشقوچنگال

تروزیباترنشستند؛اماروزبهروزبزرگکهمردمدرآنرودخانهظرفمیباوجوداین

هایخیسیکهرویزمینبود،بااحتیاطدامنمراباالزدم.نگاهیبهشدند.بهخاطرخاکمی

کشیدمتازیرسایهخورد،باغیضانداختموکمیخودمراجلوآفتابیکهبهفرقسرممی

 .پلجاگیرشوم

 خوایمخالفتکنی؟یعنینمی -

 .سرمرامنفیتکاندادم

خوامجیغبکشم،معلومهکهنه!مندیگهفهمیدموقتیخیلیازیکچیزیعصبانیمومی -

 .رسهسکوتکنم.چونصدامبههیچجانمی

کردوبازمارانگاهمیرفتوازباالچرخید،گاهیباالیپلمیسروگلدورمامی

خندید.گویاازآوردومیآمد.مدامدامنشرابهپروازدرمیواربهسمتمامیمجنون

 .بردپیچید،لذتمیبادیکهالبهالیموودامنشمی

 !جا،باالمجانخواداصالًبیایاونهاتموافقم،امادلمنمیمتاسفانهباحرف -
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

جانبودکهسوگندباخندهپشتِزلزدهبودم،اماحواسمآنغرقدرافکارمبهسروگل

 .امزددستِگِلیشرابهشانه

 .هاتمومشدکجاییعاشق؟جمعکنبساطترو!ظرف -

اشباشمکهعموراباالیپلدیدمولبخندیبهحرفشزدموخواستمپاسخگویکنایه

 .خیرهنگاهشکردم

 !وسایلتونروجمعکنین.دِیاالدیگهسروناز،سوگندبیاین -

 :عمورویبرگرداندوبهطرفخانهرفت.متعجبوآرامگفتم

 ریم؟االنمی -

شست،ازجابرخاستوهایگِلیشرامیطورکهدستایباالانداختوهمانسوگندشانه

مویاعلیهایمراشستم،بلندشدبهسمتخانهحرکتکرد.مننیزبهتبعیتازاو،دست

 .گویانسطلرابلندکردهوبهسمتخانهحرکتکردم

 .هات!منبرمحاضربشمبیاشیرینبانو،اینهمظرف -

 .هایمراباچادرخیسم،خشککردمننهسطلراگرفتومندست

 !مرسیمادر.بروجانم،برو.خستهنباشی -

چنانمحوجمعکردناشزدهووارداتاقشدم.سوگندایرویگونهب*و*س*ه

 .وسایلشبودکهحتیحضورمنرااحساسهمنکرد

 !نگاهتوروخدا!بعدبهمنمیگهعاشق -

سریعنشستموس*ا*کسبزرنگمراازصندوقوسایلمدرآوردم.خاکرویس*ا*ک

راابتدافوتکردموبعدباآستینلباسممشغولتمیزکردنآنشدم.رویگلیمرنگا

 .گولهداخلشپرتکردمهایمراگولهاقنشستهولباسرنگات

 :بست،نگاهیبهمنانداختوآرامزمزمهکردطورکهدرساکشرامیسوگندهمان

جا؟درستهپدرموافقتکردسروناز،ولیماشبانهروزخوایبیایاونمطمئنیمی -

ریمکهتوی،داریممیریمگذرونینمیجاییم.اینهمدرنظربگیرکهبرایخوشاون
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .جاکمکشونکنیممطبخوکارهایاون

هایجلویرودخانهراهایش،کالفهشدهبودم.انگارخربودموحرفازتکرارحرف

 .کرد.پوفیکشیدهوزیپساکراکشیدمفراموشکردمکهدوبارهتکرارمی

 !مستخدم -

چی؟ -

 :وحرفمرابرایشبخشکردمایهلداده،چهارزانونشستهس*ا*کراگوشه

 جابشیم.هوم؟ریمکهمستخدماونمُس...تَخ...دِم!الزمنیسبگیکمک،مامی -

 .خواستحرفیبزند،دستمراباالآوردم

 ترینآرزومنچیه؟آبجی!بزرگ -

 .هایشرابههمفشردووقتیجوابمرانداد،سوالیسرمراتکاندادملـ*ـب

 .ریازرویدوشننهوآقاجونبرداریکهیکبااین -

 .سرمرامثبتتکاندادموبرایشبشکنیزدم

تونمکمکحالشونباشم.ازطرفیکارکردنتویخونهارباب،برایخودشمی -

 !افتخاریه

سوگندلبخندریزیزدومشغولضربهزدنبهساکششد.غرقدرافکارشبودو

 .دانستمکهبهچهفکرمیکندنمی

روم؛ولیرویایقدمزدندرجامیدانستمچرابهآنکهمیومنفقطخوشحالبودم.بااین

عمارتوخوشحالیوآسایشننهوآقاجانمباعثمیشد،سرپوشبهتذکراتسوگند

 .گذاشته،بهخیالپردازیادامهدهم

 !هارابرایمرقمزننداماغافلازسرنوشتیبودمکهقراربود،رنج

 .س*ا*کرابرداشتهیاعلیگویانبهسمتدرقدمبرداشتهوگونهسروگلرابوسیدم

 !آبجی،خدانگهدار -
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .اشزدهودوبارهبوسیدمشلبخندیبهلحنکودکانه

 .خدانگهدار،عزیزدلم -

گذاشت،طورکهقرآنرادرونسینیمیننهکاسهسفالیراپرازآبکردهبودوهمان

 :گفت

 .مادر،بیاقرآنمحافظتباشهبیا -

امرادردستگرفتهوبهسمتشقدمبرداشتم.قرآنرابوسیدموازدامنقرمزساده

زیرشگذرکردم.دوبارهودوباره!برایبارآخرقرآنرابوسیدموکناررفتم.بهمحض

تآقاهارابهدسکهسوگندهماززیرقرآنردشد،بهسمتحیاطرفتهوس*ا*کاین

 .جاندادیم

گذاشت،لبخندیطورکهس*ا*کمنوسوگندرادرونصندوقعقبمیآقاجانهمان

 :زدوبرایبارصدمگفت

 !مراقبخودتونباشید!زیادباافرادعمارتنپلکید.لطفاًباوقاروخانمباشید -

 :وگفتمکلمهباوقارراکشیدومشکوکبهمنخیرهشد.لبخنددنداننماییزدم

 .آقاجوندیگه....باشهحواسمهست -

 .کرد،بغلمانکردسپسبهطرفمانبرگشتوبالبخندیکهبهشدتنوایغمرانجوامی

 .بهسالمتبرگردید -

اشرابوسیدم.سپسباسوگندسوارماشینشدهونگاهآخررابهآقالبخندیزدهوگونه

دستمرارهانکردومنبااشتیاقبهماشینخیرهشدهجانانداختم.تماممسیرسوگند

 .بودم

 !بینمشکنیانگاراولینبارهمییکجوریبهماشیننگاهمی -

 .خندیدموزبانمرابرایشدرآوردم

هَیْرخواهرم،هَیْر!امااولینبارهستکهسوارمیشموقرارهباهاشدوساعتتویراه -

 .باشم
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

هایکاهگِلیروستاهاخیرهشد.هیچچیزنبود،نهاندادوبهخانهسریازرویتاسفتک

 .هاطعمشرافراموشکردهبودماتفاقی،نهحرفی،فقطشورواشتیاقیبودکهمدت

هایشرادانهدانهوبادقتنگاهکردم.ازهمانباتعجببهشهرتبریزنگاهکردمومغازه

 .هایپهلوی،رنگارنگششدمکالههایبلندشوفاصلهدورعاشقمانتو

هایکاجومجنونبود،گذرکردیم.بعدازفلکهرادورزدیموازخیابانیکهپرازدرخت

 .چندیجلویعمارتآقاماشینازحرکتایستادوپیادهشدیم

جاشدمکهازخوشیدرپوستخودباورودبهباغعمارت،چنانمحوتماشایزیباییآن

تکها،نوایتکخشبرگدم.احساسسرخوشیمبهحدیبودکهصدایخشگنجینمی

 .کردمازوسطحیاطردمیشدراحسمیشررودخانهباریکیکههاوآوایشرشاخه

 جاکجاست؟خدایمن!این -

 :سوگندلبخندیزدومثلخودمبالودگیلـ*ـبزد

!عمارته -

بهطرفجلوحرکتکردیم.عمودستهکلیدشرازبانمرابرایشبیرونآوردهوباهم

هایریزودرشتدرونجیبشگذاشتودرراپشتسرشبست.تمامزمینباسنگ

 .درخشیدندهابازیباییخاصیمیتزئینشدهبودوآن

هایدرختیکهکمیکهجلورفتیم،پایمبهزمینچسبیدوازحرکتایستادم.بهشاخه

داشت،حصیریکرمیرنگوصلکردهبودند.بالشترویشباعثسالسنباالیپنجاه

شدتاطراریازلبخندبررویلبمبنشیند.باذوقدستسوگندرافشردهونگاهمرابه

 .طنابمحکمشدوختم.بالشتبنفشیکهازتمیزیبرقمیزد،چشممراگرفت

 قدرمحوششدی؟دخترکجایی؟اونفقطیکتابه!چراان -

هایکردم.نگاهیبهدرختگیربودکهنرمیولطافتشرااحساسمیقدرچشمآناما

سرسبزوزیبایعمارتانداختهوباالقیدینفسعمیقیکشیدم.صدایبلبلزردرنگی
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .کهرویشاخهدرختتوتنشستهبود،بیشازحدگوشنوازبود

 !بیایندیگه -

دم.سوگندلـ*ـبرویهمفشردکهلبخنددندانباصدایعمو،ازبهتدرآمدهپاتندکر

هایتوتوپرتقالشبهحدیبزرگبودهاپاتندکردیم.درختنماییزدهورویسنگ

هایمانراجلویدرهاباالرفتیموکفشهایشانتاوسطحیاطخانهآمدهبود.ازپلهکهسایه

ویدرایستادهبودکهبادیدنبندسیاهیجلدرآوردیم.مستخدمیبالباسسفیدوپیش

 .ما،دررابازکردومنتظرماندتاواردشویم

 ببخشید؟ -

 .رویبرگرداندهبهدخترجواننگاهیانداختم.بادستبهپشتسرماناشارهکرد

 .اولدمپاییبپوشید -

د.بااینبوآمد؛اماخبچارههاخوشمنمیاصالً!اصالً!بههیچوجهازاینسوسولبازی

 .هاراپوشیدموباسوگندواردعمارتشدیمایدرهمآنقیافه

 .حرکتبمانمتوانستمبیتوانستمجلوبرومونهمیکردم.نهمیناباوربهاطرافمنگاهمی

عموییبودکهدلیلحرکتنکردنمزیباییوجاللآنخانهبودودلیلحرکتکردنمزن

چهرهداشت،کمیبافاصلهازماایستادهبودند.بادیدنشدرکنارسوداوبااخمیکهبر

کردمهمجالبنبود!نگاهازچنانکهفکرمیتازهفهمیدمکهزندگیدراینعمارتآن

 .میزبزرگیکهوسطسالنبودگرفتهورویزمینسردشقدمزدم

 !عموسالمزن -

جوابسالممانراباتکانعموباآنآرایشغلیظشودخترشسودافخرفروشانهزن

دادنسرشان،دادندوسپسروبهطرفهمانخدمتکاریکهدررابرایمانگشود،کردو

 .بادبزنسیاهرنگشرابهطرفاوگرفت

 !اتاقکنارمطبخروبراشونآمادهکنوکارهاشونروتوضیحبده -

هایانتهایهبهطرفپلهطورکبادبزنپردارشرابازکردوخودشرابادزدوهمان
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 :رفت،پوزخندیزدوگفتخانهمی

 .سودابیا -

 :سوداپشتچشمینازککردوبالحنچندشآوریبلندگفت

 !اومدممامان -

با .رنگوتمیزشرادردستگرفتوهمراهزنعموازمادورشدندسپسدامنخوش

زبانیفهماندکهد؛امابازبانبیهارامشخصکرد!حرفیبامانزاینکارشقشنگمرز

قدرایم،بلکهبایدپابهپایدیگرانکارکنیم!آنبرایخوردوخوراکومهمانینیامده

غرقافکارزنعموودخترششدهبودمکهحتیمجالدیدزدنعمارتراهمپیدا

 .نکردم

 !عمومتنفرمچقدراززن -

هاییکهمادرشباالرگخاندانآریایی،ازهمانپلهسرمراباتاییدتکاندادمکهپسربز

 .رفتهبود،پایینآمد.نزدیکشدونگاهشبینمنوسوگندچرخید

امونها،چهخبرها؟چهعجبازماهمیادیکردید!قدمرنجهبهخونهسالمدخترعمو -

 .فرمودید

ایبخندنیست.وسیلهفهمیداینلبخند،للبخندیبهحسابخودشزدکهحتیگاوهممی

 .برایعذابدادندیگراناست

 !هست،برایشماقصره!قصرالبتهبرایمنخونه -

سپسخودشخندید.جوریکهسرشبهعقبپرتابشد.دهنکجیکردمکهسوگندبا

 .هایشگلانداختخجالتسرشراپایینانداختومحجوبانهلپ

 :لودگیلـ*ـبزدمدهنکجیکردم،دستبهکمرزدموبا

هات؟نمکدون،کوسوراخ -
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

هایسوگند،توجهینکردمودرکمنیاوردوشرورانهنگاهمکرد.بههیجوجهبهنیشکون

 .عوضپوزخندمرابیشترکردم

 !خندوندندیگرانتویخونمه -

 .دستبهسینهایستادموسرتاپایشرانگاهکردم

 بهچیخیرهشدی؟ -

ـ  .*ـببازکردمبدونفوتوقتل

 .گردمدارمدنبالگردوخاکمی -

 وقت؟چرااون -

 !کنمدیشبتوکمدخوابیدیچونحسمی -

 .فهمیدهایمهیچچیزنمیگیجشدهبودوازحرف

 !پسرعمو،آخهحسکمدیبودنبهتدستداده -

لکند.ایسعیداشتتاآنراکنترسوگندباخرناسهخندهکوتاهیکردوسپسباسرفه

خوردم؛اماآورد.منحرصمیهایدیگرانوبهرویشاننمیخوردازحرفاوحرصمی

 .انداختمتیکههممی

ایدرهمدستشراجلوآوردوروبهرویخواهرمنگهازکتوکولافتادهبود.باقیافه

سداشت.سوگندبزاقدهانشراپردردقورتدادوخواستازکنارشبگذردکهالما

 :ادامهداد

 .دستمخشکشدها -

خواستتوسطکارکنانبههمبریزدودرآخردوبارهنگاهدرماندهاووذهنیتیکهنمی

 .خواستازدستدهدشغلیکهنمی

 .متاسفانه،سوگنددستنمیده -

هایشراپشتکمرشگرهکردودستالماسمشتشدوبعدبهآرامیعقبرفت.دست

تجدیدکرد.دستمرادردستشفشرد،نگاهآخرراحوالهالماسکردسوگندلبخندشرا
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .جاراترککردیموباببخشیدیآن

اشباعثرفتم،بادیدنالیاسایستادیم.نگاهخیرههابهسمتمطبخپایینمیوقتیازپله

 .شدتاسوگندسرپایینانداختهومنچموشنگاهشکنم

 .کردهیرارویسرشکشیدبودوخیرهنگاهممیسوئیشرتمشکیبهتنداشت.کال

دستاز .وقتینگاهسرکشمرادیدوفهمیدکهقصدکمآوردنندارم،مثلهمیشهخندید

 .راستشرادرونجیبشکردومقابلمانقرارگرفت

سالم،خوشاومدید!ازپدردرمادرمشنیدهبودمکهقرارهبیاید.خوبهستید؟عموو -

 طوراً؟عموچزن

اوهمازخاندانآریایی" کرداینذهن....اینجسممفلوکفقطبهیکچیزفکرمی

 " هست؟

 گشتیزدهوسراغمغزمراگرفتم.کجاقرارشدادهبودم؟

 !هابود،کجاگذاشتهبودم؟یافتمشترینقسمتمغز،قسمتتحلیلشناختآدممهم

 !ستگرفتم.خاکیشدهبودهایمبرداشتهودردمغزمراازانبارِرنج

امقراردادم.دسترویسرشکشیده،گردوغبارازرویشبرداشتهوبعدداخلجمجمه

 .تازهقدرتپردازشپیداکردهوتوانستمبامحیطاطرافمارتباطبگیرم

 .ممنونم.بلهخوبن!سالمرسوندن -

تریالیاسگرفتهوهایخاکسصدایآراموپرخجالتسوگندباعثشد،نگاهازچشم

اندازم؛امابادیدنکتابدردستچپش،نگاهمقفلشد.قفلدوجسمسرمراپایینبی

دانمچقدرگذشتیاکوچیکیکهدروندستچپوتکیهبهپهلویشنگهداشتهبود.نمی

هارامقابلمنگههاراجلوآوردویکیازآنچقدرضایعبازیدرآوردهبودمکهکتاب

 .تداش

 خوایبخونیش؟می -

هایوحشتناکخدمتکارهاکهمثلخاربهتوجهبهنگاهاینثارشکردهوبینگاهذوقزده
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گفت،شایدهمحقانتخابرابهرفت،بهکتابخیرهشدم.سوگندهیچینمیچشمممی

 .خودمدادهبود

 !دونمچیبگمنمی -

پشیمانیخودمنشود؛اماالیاسلبخندشراهاباعثدانستمچهبگویمکهبعدواقعاًهمنمی

 .تجدیدکردوکتابرابیشتربهطرفمگرفت

 . ...بیامناینروبرایاینهفتهالزمندارم،تاهفتهدیگهتمو -

هایشدرآوردهوباتمامقدرتبههنوزحرفشتمامنشدهبودکهکتابراازالیانگشت

رحاللودشدنبود،هشداردادمکهاگراختالفامفشردموبهمغزمکهدقفسهسینه

کنم.طبقاتیوزشتبودنسخنگفتنبااورایادآوریکند،بازبهآنانبارریپورتشمی

فرستد.سوگنددستیبهپیشانیشکشیدومطمئنبودمکهدرذهنمنرالـعـ*ـنتمی

 .واییبهآنبینوادادمجآچسبمحکمیکهبردهانقلبمزدهبودندراکندهواجازهخرو

 .ممنونم -

توجهبهدسترویکتابقراردادهوجلدشرانوازشکردم.نفسبلندیکشیدهوبعدبی

!هایدرشتشدشگریختمچشم

 .گشتمحاباصدایشمیزدودنبالشمیلحظهآخر،صدایمشقربونراشنیدمکهبی

اوحرکتکردوبعدازتیرراسنگاهمهایشراشنیدمکهباعجلهبهسمتصدایقدم

هابلندمیشد،بههاودودهاییکهازدرآندورشد.بهسمتمطبخرفتیم.گرمایقابلمه

هایمریزشدوناخدآگاهچشم .حدیبودکهمطبخرامانندحمامگرموسوزناککردهبود

 .کتابرادرآغوشفشردم

 !ازاینطرف -

ما"بااجازه "چوبیرابازکرد.ازجلویدرکناررفتوباگفتنسمتکنجدیواررفتودر

گیرهسردترازدستمگذاشتمودرباصدایجیغراترککرد.دستسردمرارویدست
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .مانندیبستهشد

 :ها،سوگندباتعجبلـ*ـبزدبادیدنارتفاعپله

 !ارتفاعشچقدرزیاده -

ایبهلبخندمبادیدناتاق،ازهمگسستهشدوضربهسریتکاندادهوبهاتاقنگاهکردم.

خانهجداتصوراتمزد.اتاقیکهباپنجپلهبلندیکهبهسویپایینبود،خودراازمطبخ

هاراهایخاکگرفتهوازجنسآجرشگذاشتهوبهآرامیپلهکردهبود.پایمرارویپله

بهوتشدم.سوگندنگاهیسرسریبهاتاقپایینرفتم.نگاهازسوگندگرفتهوماتوم

 .انداختوبهطرفسکویکنارپنجرهرفتوساکشرارویآنگذاشت

دادامامننه!منزدند،میمنمثلاونبودم!اوتنبهسرنوشتیکهدیگرانبرایشرقممی

چیزدوستداشتمبخندم،شادیکنمولبخندمرابادیگرانتقسیمکنم؛امااالنفرقهمه

 !راحتیفاصلهطبقاتیرادرککردم

منفکرآزادگیداشتم؛ولیحیفکهآنزماناجازهتحققیافتناینهدفرابههیچ

 !دخترینمیاد

کالهسفیدمرارویمیز،کتمرارویتکصندلیگوشهاتاقوقلبمرادرتاروپودکتاب

 .انداختم

رزدهواجازهدادمتاآفتابدراتاقخودهایسفیدشراکنابهسمتپنجرهرفته،پرده

هایمسپردهبود.هیچمنتیاینکتابرابهدستنماییکندونگاهکردمبهاوییکهبی

رنگورویشرابیشترکنارزدم،تادیدمنسبتبهاوپنجرهرابازکردهوپردهسفیدوبی

ترینزماندردمودرکمافزونگردد.صدایمشقربونکهدلخورصدایشمیزدراشنی

 .خألفرورفتم

 !اتدیرشدپسرجانکجایی؟مدرسه -

 .هایمبههمفشردهشدلـ*ـب

 !خوشبهحالش -
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 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .سوگندکالهشرادرآوردوسوالینگاهمکرد

 چرا؟ -

 .جابهحیاطخیرهشدمکنارپنجرهنشستموازآن

 .خودشکسیبشهتونهبرهمدرسه،درسبخونهودرآیندهبرایمی -

 .کنارمقرارگرفتونفسعمیقیکشید

خواستبیشترازتحصیالتمکتبیدرسبخونم؛اماآقاجونروکهمنهمدلممی -

 !شناسی؟دوستندارهمی

 .سریتکاندادمباضربازکنارپنجرهبلندشدم،ولینگاهمهنوزبهالیاسبود

 .دکهبنویسیموبخونیمکافیهکننددرهمینحجاست!فکرمیمشکلهمین -

دانستمکهاینطرزتفکرفقطبرایآقاجاننبود،بلکهبیشترمردهاهمیننظراماخوبمی

 .شدیمهامیراداشتندوماپاسوزتفکراتآن

قدرنگاهشکردمکهدرنهایت،صدایبستندرماشینوفریادجیغالستیکماشینراان

 .ازمیانپنجرهشنیدم

ابراازرویسکوبرداشتهوصفحهاولشرابوکشیدم.پاهایمرابهدیوارچسباندهوکت

مشغولخواندنصفحهاولکتابشدم.سوگندنگاهیبهلبخندرویلبمانداختوسری

کهچقدرخوشایستادومنبافکراینتکانداد.کاشهمانروز،درهمانلحظهزمانمی

کردم،چقدر.کاشزمانهمانروزیکهبادیدنکتابفکرمیخواندمشانسمکتابرامی

 .هایزندگینمیشدایستادویادآورسختیخوشبختهستم،می

 . ...کاش

گذاردزیاددرتوهماتخیالتسیرشودونمیاماهرکاشیباالخرهبهافسوستبدیلمی

 !کنی

***
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 !رسهایبهنظرمیالعادهخدایمن!جایفوق -

 .دهنگاهازمنگرفتهوسریتکاندادخانزا

 !آرهخب!بهعنواناولیندبیرستانیکهتویتبریزافتتاحشده،واقعاًعالیه -

هایمراخشککردمکهخانزادهنگاهیبهمنانداختبندمشکیم،عـ*ـرقدستباپیش

 :وگفت

 کارکردی؟خببگذریم!امروزچی -

هایخاکستریشدوختم.مزخرفشباالانداختهونگاهمرابهچشملنگهابروییازسوال

 !آمد؟همانکارهایهمیشگیواقعاًچهکاریازدستمبرمی

 !مثلهمیشه -

خواهمدربارهاینموضوعحرفبزنم،خندهمصلحتیکردوازخانزادهکهفهمیدنمی

 .جایشبلندشد

 .،یهخوردهکاردارماتمنبرمخوشحالشدمازدیدنت!بااجازه -

تنهاکسیکهدرعمارتتاحدیباانسانیتومهربانیوتواضعباتمامیاهالیخانهحرف

 .میزد،فقطاوبود

 .سریتکاندادهواوخواسترویبرگرداندکهسریعصدایشکردم

 خانزاده؟ -

اشدرسهبااخمبهطرفمبرگشتوسرشراسوالیتکانداد،سپسدستیبهپیراهنم

 .کشیدومنتظرماندتاحرفمرابزنم

 میشهحداقلوقتیتنهاییمدیگهباایناسممزخرفصدامنزنی؟ -

 .ابروییباالانداختموآواییمخالفگفتارشازدهانمخارجشد

 خوایمامانتمنروبخوره؟نه!می -

 .دوبارهکنارمنشستونگاهیبهاطرافانداخت

 هست؟مگهلولوخورخوره -
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 .هاتکیهزدمهایمرابهعقبهدایتکردموبهآنباخندهدست

 .واللّهچهعرضکنم؟هنوزیادمنرفتهچجوریزدتویگوشم،وقتیاسمتروگفتم -

عمودرانگارکالفهبودوناراحت!بارهاعذرخواهیکردهبودومنبارهاوقتیکهزن

همانروزیکهبادیدنکتابالیاسدردستم،گوشمزدهبودرابرایشیادآوریکردم.

خشمشفوران"اینروخودالیاسداده"خشمگینشدووقتیدرجوابحرفشگفتم

 .اشقرمزیگونمشدکردونتیجه

 .چندباریدستدرونموهایشکشیدوازجابلندشد

 خواستیبگی؟چیمی -

اییادمرفتچهلحظههایششدکهقدرقدرحواسمپرتحرفنگاهشکردم،آن

خواستمبگویمووقتییادمآمد،فهمیدمکهچهخوبشدکهالیاسآنروزرایادآوریمی

خواستمدربارهاشتیاقمبابتخواندنونوشتنحرفبزنموازاوبخواهمکهیککرد.می

وکتابخواندنیبهمنبدهد؛اماوقتیبهعاقبتشدرستفکرکردم،سرپایینانداخته

 .بزاقدهانمراقورتدادم

 .هیچی!مهمنیست -

ایباالانداختوازکنارمگذشت.ازجایمبلندشدهوبارخانزادهبودکهابرووشانهاین

هایخشک،خشبرگجارورابرداشتمومشغولتمیزکردنحیاطشدم.صدایخش

هایآخرترمرایامتحانجاآمدیم،خانزادهبنشانازگذرزمانبود.روزیکهاین

 .رفتوحاالآغازسالتحصیلیجدیدیبرایاوبودمی

عمووسوداوگذریکهدرهمینمکانپرمدعاسپریشد!گذرزمانیکهدرسایهزن

تحقیرهایشانگذشت.تحقیریکهوقتیکتابخانزادهرادردستمدید،نثارمشدو

هایآنکتابجاگذاشتم.هاییکهدرپستوهایصفحهایبهپیکرهرویاهایمزد.رویاضربه

 .کردهایناپاکالماسبودکهخنجریبرقلبپردردمواردمیازهمهبدتر،نگاه

آهایدختر!کجایی؟ -
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سرچرخاندهونگاهمرابهربابهدوختم.آالرچابآبیشراکهفقطقسمتیازهیکل

طورکهخودشراباآنبادمیزد،تابزرگشرادرخودجایدادهبودرابازکردهوهمان

 .هایصورتشخشکشود،مغرورانهنگاهمکردعـ*ـرق

 بله،خانمجان؟ -

 :پوفیکشیدهودستبهسینهزد

 کنم!کجاییتو؟عتهدارمصداتمییکسا -

 .سرپایینانداختهوعذرخواهیکوتاهیبرلـ*ـبآوردم

 .جاکافیه!بیابرواتاقسوداخانمروجمعوجورکناین -

چشمیزیرلـ*ـبگفته،بهسمتاتاقسوداقدمبرداشتم.واقعاًتکلیفکارهایمندر

شپزیاکارگرتمیزکردنخانهیاشستوشویجاچهبود؟همهیاباغبانبودند،یاآاین

 !لباساهالیخانهبودند

خواستند.امامنچی؟سوگندچی؟انگاربیگارگیرآوردهبودندکههرکاریراازمامی

هارایکییکیباالرفتموآرامرویخیالیزیرلـ*ـبزمزمهکردم.پلهپوفیکشیدهوبی

آمدم،غرورخاصیدرسلولبهسلولجامیوقتاینهایدستسازشقدمزدم.هرفرش

داشتموپرابهت!نگاهیبهتابلوچهارقلانداختموتاتنمجاریمیشد.محکمقدمبرمی

 .اتاقسودامشغولخواندنچهارقلشدم.دراتاقرابهآرامیبازکردهووارداتاقششدم

 کسینیست؟ -

هایاتاقراکشیدهبودندبهکلاتاقانداختم.پردهدستبهچارچوبدرگذاشتهونگاهی

 .خوردنورآفتاببودواولچیزیکهبهچشممی

 سوداجاننیستی؟ -

ایباالانداختهوبهدرکیزیرلـ*ـبزمزمهکردم.حوصلهکنکاشنداشتم،برایشانه

 .بندمبرداشتهومشغولگردگیریشدمهمیندستمالراازگوشهپیش

به .ریرشراتمیزکردهودستمالرالولهکردهودورانیرویصندلیکشیدممیزتح
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ناخدآگاه .هایرنگارنگوزیادش،گرهخورداشکهرسیدمنگاهمبهکتابکتابخانه

لبخندیرویلبمنشستونگاهمرابهدردوختم.وقتیازنبودکسیمطمئنشدم،صندلی

هایششدم.بادیدنچوبیرابیرونکشیده،سریعرویآننشستهومشغولبررسیکتاب

 .ایکشیدموآنرابازکردمسعدینامهجیغخفه

 هوشمرا،تابودبارغمتبردلبی -

 !ندزجگرجوشمراسوزعشقتننشا

 نگذردیادگلوسنبلماندرخاطر،

 !تابهخاطربودآنزلفوبناگوشمرا

 شربتیتلختراززهرفراقتباید،

 !تاکندلذتوصلتوفراموشمرا

 هرشبمباغمهجرانتوسربربالین،

 !روزیازباتونشددستدرآغوشمرا

 دهانتواگرصدقدحنوشدهند،بی

 !توکهزهرآیدازآننوشمرابهدهان

 گوید،سعدیاندرکفجالدغمتمی

 !امبندهبهکشتندهومفروشمرابنده

قدرازاینشعرخوشمآمدهبودکهچندینبارخواندمشووقتیکهحسکردمباالخرهان

قدرذوقزدهشدموسعیام،صفحهراورقزدم.بادیدنشعربعدی،انآنراحفظکرده

رفتوکردمحفظشکنم؛اماهرچهکردمحفظنشدم!مدامیکتکهازآنرایادممی

 .توانستمکاملبهیادآوردمنمی

کرد،ازجانیمهاخودنماییمیهاکردموبادیدنقلمیکهدریکیازقفسهنگاهیبهقفسه

 .خیزشدموآنرابرداشتم

 .راهمجلویرویمگذاشتمایکاغذازگوشهدفترشکندموبوستانتکه
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 دوستدارمکهبپوشیرخهمچونقمرت، -

 !تاچوخورشیدنبینندبههربامودرت

 جرمبیگانهنباشدکهتوخودصورتخویش،

 !گردرآیینهببینیبروددلزبرت

 جایخندهستسخنگفتنشیرینپیشت،

 !کآبشیرینچوبخندیبرودازشکرت

 یارمداد،راهآهسحرازشوقنمی

!تانبایدکهبشوراندخوابسحرت

کاغذرابرداشتموبالطافتخندیدم.آنراکنارسعدینامهگذاشتمومشغولخواندن

 .جاخوابمبردقدرکهگذرزمانرافراموشکردهوهمانادامهآنشدم.آن

امراگاهترسیدهعموراصدامیزد،ازخواببیدارشدهونباصدایجیغودادسوداکهزن

بهاودوختم.زنعموتابهاتاقرسیدونگاهخستهوخوابآلودمنرادید،پشتچشمی

 .نازککردوبهکتابجلویرویماشارهکرد

 هایدخترمندستزدی؟بهچهحقیبهکتاب -

 .هایمبهخاطراحساسترسلرزیدهایمسنگینشدودستنفس

 نشنیدی؟ -

هایدرشتبهاوخیرهشدمکهبهسمتمقدمادشازجاپریدوباچشمقلبمباصداید

هایمرابههمگرهزدم.عقبعقبرفتهوبرداشت.ازرویصندلیبلندشدمودست

هایمبهشمارافتادهبود.سرمراباترسونگرانیپایینانداختهکهگوشهچشمیبهمنفس

 :انداختودوبارهشروعبهحرفزدنکرد

 زنی؟آره؟اجازهبهوسایلاتاقدخترمدستمیبی -

پرسیبسکنزن،توروبههمونخداییکهمی" دیگرقلبمدروندهانمنبضمیزد!
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 "!تمومشکن!مناالنغشمیکنم

 جاداره؟دونیاینکارچهعواقبیبرایکارکناناینمی -

اقعاًفامیلمابود؟ازجنسمابود؟سریعسرباالآوردهوبزاقدهانمراقورتدادم.اوو

 .کرد؟باورمنمیشداصالًمنرافامیلخویشحسابمی

 .کردند،خیرهشدنگاهازمنگرفتهوبهکارکنانیکهپشتدربانگرانیمنرانگاهمی

 دونیکهتبعیضبینکارکنان،اصالًبهصالحعمارتنیست؟واینهممی -

هایمراباابهعادتهمیشگیبهلباسممالیدموچشمهایعـ*ـرقکردمرکفدست

کردوجزوبهجزلبخندش،حقارتبستم.سوداباپوزخندیبررویلـ*ـبنگاهممی

 .کشیدرویقلبترکخوردمخنجرمی

نزدیکمشدوکتابراباضربازدستمکشید،بهخاطرحرکتغیرمنتظرشولرزشیکه

زمینافتادهوآنکاغذپشتمیزقرارگرفت.نگاهازکاغذدرتنمجریانداشت،روی

بنابرایننگاهمرابه .گرفته،سعیکردمتانگاهشنکنمکهدردسردیگریبهجانمنیوفتد

بافتوتمیزشدوختم.صدایپوزخندشوآواییکهازبادبزنزنعموبلندفرشدست

 .ندمیشد،باعثشدترسبیشتریآنلحظهبرمنغلبهک

 !جاقائلنمیشم!بلندشوگفتمبلندشو!منهیچتبعیضیبینکارکناناین -

لرزیدمبلندشدهواوبهجلوهدایتمکرد.هدایتکهبادادآخرش،درحالیکهبهخودمی

 !دادتاهدایتچهچیزیمقدسهاست،اوبیشترمنراهلمی

خدایاخودترحمکن،من"یالرفت.هایعمارتکهپایینآمدیم،بهسمتپشتوازپله

 "!ترسممی

کرد،منحتیبردکهیکماهتماموقتیکسیرافلکمیاوداشتمنراهمانجاییمی

کردم!مگرمنچندسالمبود؟هنوزهجدهسالهمنداشتمکهاینگونهبامننگاههمنمی

پیچیدهشد،باعثخوفمگشت.باهایحصیریکهدوردستمکرد.گرهطنابرفتارمی

 .هاانداختهوگوشهلبمرابهدندانکشیدمترسنگاهیبهآن
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 !شروعکن -

هایشسفتکرد.اولینضربهکهبهربابهسریتکاندادوچوبرامحکمدورانگشت

 .هایمبادردبستهشودکمرمبرخوردکرد،باعثشدتاجیغیکشیدهوچشم

 !یک -

کههنوزچهلونهضربهدیگرماندهبود،دانستموبافکربراینرامیجاقانوناین

هایمراهایمراجمعکردموناخندستهایملبالبپرازاشکشد.باضربهبعدیچشم

 .کفانگشتمفشردم

 !دو -

ضربهدوم،ضربهسوم،ضربهچهارم....تاضربهدهمفقطجیغکشیده،اعدادراشمردمو 

اشبهبدنمکوبیدهمیشد،کمرمایمراازدردمشتکردم.هربارکهضربههدست

 .کردمآمدوشدتضربهبعدیرابیشترحسمیناخدآگاهجلومی

 !سیزده،چهارده،آخ!پونزده -

سرکهباالآوردهونگاهمبهسوگندخورد،چشممازاشکپرشدوبهخواهرمکهبهزن

کنند،خیرهشدم.سوگندنگاهیپردردبهمنانداختوکردتمامشعموالتماسمی

بارربابهاین .بارگوشازهمهبرگرفتخواستدوبارهحرفیبزندکهصدایجیغماین

ترکوبیدکههایقبلیزدهبودوبااشارهزنعموضربهبعدیرامحکمدرستجایضربه

 .خونراپشتکمرماحساسکنمبارواقعاًبهگریهافتادموباعثشدکهلزجیاین

دونیدکهسرونازقصدشدزدینبوده،کنم!خودتونبهترازهمهمیزنعموخواهشمی -

 !کنماجازهچیزیروبرداره!زنعمو!خواهشمیحتیقصدشایننبودکهبی

 .ترربابهبهکمرمبرخوردکردمحکمدوبارهاشارهزنعمووضربه

ارادهچشمبستهودربرابرضربهبعدیمقاوتبلندشد.بیوارسوگندکهصدایضجه

 !تفاوتشدمکرد،بیایکهبهکمرمبرخوردمیکردم.سرمراپایینانداختهوبههرضربه
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کوبد،سکوتکردوباترمیهارامحکمسوگندوقتیدیدباحرفزدنش،زنعموضربه

 .دردبهسرپایینافتادهمنخیرهشد

هایسوگندهاولـ*ـبکهضجهرادرچشماشبودیاازاینهاازدردتکرارشدومنی

 !هاراشمردمونهدیگرجیغیکشیدم.خنثی!خنثیدیدم،سکوتکردم.نهضربهمی

هابهمحاضربودمایندردراتحملکنم؛اماسوگندالتماسنکند.صدایشمارشضربه

هامتعددفلکراها،باقیماندهاستودیگرضربهآنکردکههنوزنیمیازیادآوریمی

 .کردماحساسنمی

 کنید؟کارمیچی -

 .تررویهمبستهشدهایممحکمباصدایبلندخانزاده،چشم

 !بسکنید -

الهیکه"هایعمیقکرد.بااینحرفش،ربابهازکارایستادوشروعبهکشیدننفس

 "!هاتشهیدبشهنفس

ایدرونگوششزد.ربابهباآنچوبراازدستربابهکشیدوباخشمضربهخانزاده

ارادهپوزخندزدم.زنعموبااخمبهطرفاوهیکلدرشتشرویزمینافتادومنبی

 :برگشتوگفت

 !کنی؟بیابروتویاتاقت،دخالتنکنکارمیالیاسچی -

یدنشبهمن،چوبرارویزمینرهاخانزادهاخمیکردوبهطرفمقدمبرداشت.بارس

 .کردوصدایترقترقافتادنشسوهانروحمشد

کنی؟واقعاًداریایندخترروکارمیبهخاطرسروصداهاپاییناومدم!مامانتوچی -

 کنی؟شکنجهمی

ایهاآزادکردودرستوقتیکهتافروافتادنبهزمینفاصلهدستمراازاسارتطناب

 .اشحلقهوبهطرفمادرشحرکتکرد،دستمرادورشانهنداشتم

 . ...الیاسولشکن!اگهولنکنی -
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 :بارخانزادهازکورهدررفتوفریادکشیداین

خوایبکنی؟ولیاگهتوولشنکنی،مطمئنباشکارمیاگهولشنکنمچی؟مامان!چی -

 !کارکردیاشچیبرادرزادهبهخداقسمباباکهازتهرانبرگشت،بهشمیگمبا

ایکهبهمیزواردکردوازبارباحرصوعصبیبهمنخیرهشدوبعدازضربهزنعمواین

 .جادورشدآن

 !خواممعذرتمی -

کهزیربغلمراگرفتهبود،بازهمتوانایستادننداشتم.خوردوحتیبااینسرمتابمی

ین،جدایمکرد.دردبدیدریکسمتسرمپیچید؛براییکلحظهدستانداختواززم

.ولیبالفاصلهسرمراگرفتومننالیدم

امگذاشتموحسباالیشقیقههایمرابازکردمودستمراروینقطهبیپلکزدموچشم

هایکمرم،رنگینشدهوبعدبهلباسشخیرهشدم.تمامقسمتجلوییلباسش،ازخون

لرزیدم،منرابهسوخت.نفسمرابیروندادهودرحالیکهمینمیآننقطهکامالًدرم

هایمرارویاتاقبرد.وقتیمنرارویتشکقرارداد،دردمبهمکمرمباعثشد،دست

بالشتکنرمزیرمگذاشتهوسریعنفسعمیقیبکشم.صداییازپشتسرمشنیدمو

 .صورتمرابرگرداندم

 حالتخوبه؟ -

ردیزدهکهسوگندبهطرفمآمدوسریعآنطرفمایستادوبادستمشغولپوزخندپرد

 !هایمبادردبستهشدارادهازلمسدستش،چشمنوازشکمرمشدومنبی

کرد.سوگنداشکگوشهخانزادهبهچهارچوبآهنیندرتکیهدادهوبااخمنگاهمانمی

 :یهوالتماسگرفتهشدهبود،گفتچشمشراپاککردودرحالیکههنوزصدایشازگر

دونیچیکشیدم؟فکرکردمچرادیگهجیغنزدی؟چراسرتروپایینانداختی؟می -

 .هوششدیبی
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هایدخترپوزخندیزدهوپاهایمرابادردجمعکردم.گناهمچهبود؟خواندنکتاب

 قدربیچارهبودموخودخبرنداشتم؟عمویم؟ان

هصورتمحملهکرد،سوگندازجایشبلندشدوروبهخانزادهاشککهلشکرکشانب

 :گفت

 !منمیرمیکمعسلبیارم -

ایآرامبهدیوارواردکردوازآنفاصلهخانزادهسریتکاندادهوباپایشضربه

 .گرفت.سوگندکهازدراتاقخارجشد،بهطرفمآمدوجلویصورتمزانوزد

 خواستیوبهمنگفتیمگهنه؟کهصبحمیاینهمونچیزیبود -

 .دتربستمکهنگاهخیرشرادورصورتمگذراندهایمراپردرچشم

 هوم؟همینبودمگهنه؟ -

بغضمراقورتدادهوآرامسرمراتکاندادم.لبخندشرادیدم،برقیکهدرون

شیدودقیقاًترکهایشبودرادیدموخواستمچیزیبگویمکهخودشرانزدیکچشم

 :کنارگوشملـ*ـبزد

هاروخودتبخون؛اماخودمبراتمیارم!همدرسیوهمغیردرسی!غیردرسی -

 !کنمتایادبگیریهاروکمکتمیدرسی

داد،اوکیشومات!قلبمایستادوشروعبهبوقزدنکرد.هرچهشاهرگمنوایتپیدنمی

صدایمکو؟اوهمنبوداوهمبههمراهقلبمدرونفشرد.سرتقانهپایشرارویترمزمی

داد.باالخرهشاهرگمرگغیرتشباالزدوصدایلرزانمخیالیمیماشیننشستهونوایبی

 .ازترسپیادهشد

 راستمیگی؟ -

امنخندد،فشردتاازشنیدنصدایکودکانهوذوقزدهطورکهلـ*ـبرویلـ*ـبمیهمان

 .ستیبهشلوارورزشیشکشیدسریتکاندادود

 !راستمیگم!اونهمدورازچشمهمه -
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گنجیدم.باورودسوگند،خانزادهازجایشبلندشدوازخوشحالیدرپوستخودنمی

 .نگاهآخرشرابهاتاقکوچکمانانداخت.آهعمیقیکشیدودرسکوتاتاقراترککرد

 !پشتکنببینم -

ذرهعسلرارویکمرمریخت.چهاحساسخوبیداشتیازوذرهلباسخونیمراباالداد

 .هاراپیداکردهبودمسردیعسلوگرمایقلبم!انگارارزشاینضربه

گذشتوزخمکمرمنبهترمیشد.اینوسطفقطتاصبحنمازروزهاپشتسرهممی

درگیرکردهبود.هایسوگند،ذهنمراهاوشببیداریها،تاصبحدعاخواندنخواندن

 "سوگندچیزیشده؟"بارهاازاوپرسیدهبودمکه

 ".دلمبرایننهوآقاجانتنگشده"گفتواوهربارمی

کردم؟هرچهکهبودباعثشد،مناشخراببود،یامناینگونهتصورمیحالروحی

تاقعموزدهومنتظرایبهدراجاباشموباتردیدبهدراتاقشخیرهشوم.ضربهاالناین

 .شدمتاجوابیدهد

 .بیاتو -

 .هایمرابااسترسبهلباسممالیدهوواردشدمطبقعادتهمیشگیماولدست

 .سالمعموجان -

 .اشرهاکردعمونگاهیبهمنانداختوخودکارشرارویمیزمطالعه

 .سالم -

رابرداشت،باآندستشاشکشیدوکتشرامرتبکرد.خودکارشسپسدستیبهیقه

 .نوشت،سریتکاندادطورکهچیزیدرونبرگهمیبهمبلاشارهکردوهمان

 .بیابشین -

جارفتهودردورترینمبلنشستم.دستمرابندپارچهمخملیشهایآنبهسمتمبل

وایگذشتهبودکهباالخرهعمیاشایدهمچندثانیهکردهوآنرافشردم.چنددقیقه
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 :گفت

 .تونیبریاگهحرفینداریمی -

 :سرمرامنفیتکاندادهولـ*ـبزدم

....یعنیروحیهسوگندزیادسو....خوبنیستوخبراستشعموجان،حالروحی -

 . ...خواستمبپرسممیشهمابریراستشمی

ودکاررارویهایمبزنم،خکهگندبیشتریدرحرفعمونگاهیبهمنانداختوقبلازاین

 .هایشرابههمگرهزدمیزانداختودست

 .فرستمتونیبری،تایکساعتهدیگهماشینرومیخوایبریپیشپدرت؟میمی -

"مردم!وایخدا!مرسیکهحداقلاینشعورباالروبهشوندادی،داشتمازاسترسمی"

مخملیاتاقبلندشدموبهممنونمکوتاهیزیرلـ*ـبزمزمهکردهوآرامازرویمبل

کهدررابستم،آرامدستمراباالآوردهوطرفدرچوبیاتاقحرکتکردم.بهمحضاین

دادم.باچرخیدمودامنمراتکانمیهوراکوتاهیازحنجرمخارجشد.درراهرومی

هاپلهآمد،دامنمرارهاکردهومحجوبانهبهسمتشنیدنصدایپایکسیکهبهباالمی

 .حرکتکردم

 .اختیارموهایمرازیرروسریفروبردمبادیدنالیاسلبخندیزدموبی

 .سالم -

 .هاجداکردلبخندیزدودستشراازنرده

 .سالمدخترعمو -

 .نگاهیبهدراتاقپدرشانداختودوبارهبهمنخیرهشد

 خبریه؟ -

 .نیشمبازترشدوسرمراتکاندادم

 .اسوگندبریمروستا،عمواجازهدادقرارهب -

 .داداحساسکردمیکهخورد؛امالبخندونگاهگرمشعکسافکارمرانشانمی
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 .بهسالمتی!سفربهخیر.بهخانوادهسالمبرسون -

 .هایمرابههمقالبکردمسریتکاندادمودست

 رفتی؟حتماً.کجامی -

 .ادامهدادباسربهاتاقسودااشارهکردو

 میرمباسودابریمخرید.چطور؟ -

 .بایادآوریآنروز،بزاقدهانمراقورتدادم

 میشهیکچیزیازتبخوام؟ -

 .هایشراازجیبدرآوردلنگهابروییباالانداختودست

 !تاچیباشه -

عمونمنبعداونروزاجازهورودبهاتاقسوداروندارم.پشتمیززمانیکهمنروز -

 جاباشه.میشهاونروبیاری؟هلدادیهکاغذازدستمافتادکهبایداون

لـ*ـببرچیدومشکوکانهنگاهمکرد.مظلومنگاهشکردمکهخندیدوسرشراتکان

 .داد

 .ممنون.فعالًخدانگهدار -

 .لبخندشبهطرحیازلبخندتبدیلشدودستیبرایمتکانداد

 .خداحافظ -

وسیلهخودمانشدم.پنجرهبازهسمتاتاقکنارمطبخرفتمووارداتاقتاریکوبیبادوب

کردند.انگارهمهچیزدستبههایخورشیدبااشتیاقبهداخل،نورافشانیمیبودوپرتو

 .داددستهمدادهبودندتامنخوشحالباشم،چونحتیرادیوهمنوایشادیسرمی

 جانیستی؟دعااین -

 .جاخارجشومکهبااوبرخوردکردمایباالانداختهوخواستمازآننهشا

 .کجابودی؟بیابشینکارتدارم -

هاییمتعجب،روبهرویمرویزمینسردنشستودرحالیکهسوگندباچشم
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 :مالید،گفتبندمیهایشرابهپیشدست

 شستم،چیزیشده؟لباسمی -

 :ااشتیاقدرگوششزمزمهکردمسرمرامنفیتکاندادهوب

 .مونازعمواجازهگرفتمبریمخونه -

  

هایسیاهشخیرهشدم.نگاهپراسترسیبهمنانداختنماییزدهوبهچشملبخنددندان

 :ومثلخودمآرامزمزمهکرد

 بهخاطرمنرفتیگفتی؟ -

ویزمینسردگذاشتهقدرذوقمکردهبودکهدوبارهسرمراتکاندادهوسپسدستران

 .وازجایمبلندشدم

 .پاشو!عموگفتتایکساعتدیگهبریم -

دستدرازکردمودستشراگرفتم؛امابلندنشدوباگنگینگاهمکرد.ایناسترس

عجیبسوگندبرایمترسناکبود.باالخرههرطورشدهاینیکساعتگذشتواومدام

.وقتیسوارماشینشدیم،مانندهمانباراولکهبرایکشیدناخندستشرابهدندانمی

دیدمبهپنجرهخیرهشدم.دیدنماشینعموسهیل،هیچوقتنخستینبارماشینرامی

 .برایمنتکرارینمیشد.مخصوصاًکهجزونادرکسانیبودکهدرخانوادهماشینداشت

 سروناز؟ -

نگرانشخیرهشدم.سوگندبااسترسهایکوتاهیسربرگرداندهوبهچشم"هوم"با

 :دستمراگرفتوبادلشورهگفت

 !کنمازتکهبهکسینگوسرونازیکچیزیمیگم،خواهشمی -

آمد،بانگرانینگاهیبهشیشهکثیفسمتاوانداختموباصداییکهانگارازتهچاهمی

 :لـ*ـبزدم
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 چیزیشده؟ -

 :سریتکاندادوگفت

 !اولقولبده -

 .ایگفتموانگشتکوچکمرادورانگشتشپیچاندمباشه

 !قولمیدم،بهجونآقاجون -

کشد.لبخندپراسترسیزد.مشخصبودکهعذابزیادیبرایبهزبانآوردنحرفشمی

 :مِنگفتباالخرههرجورشدهبامِن

 !خانزادهبهمننظرداره -

کهالیاسکوچکیابزرگ؟ازفکراینگنگنگاهشکردم.خبآخرکدامخانزاده؟

کرد؟سوگندکهامحبسشد؛اماچرااینموضوعناراحتممیاینفسدرسینهباشد،لحظه

 :ازنگاهمهمهچیزراخواندهبود،باتاکیدزمزمهکرد

 .الماسرومیگم -

خمدرا .امزدنفسمباخیالیآسودهازگلویمخارجشدوپتکمحکمیبهدیوارهجمجمه

کردمآنپسرنمکبهح*ر*و*مبهچهجراتیبهخواهرهمکشیدهودرحالیکهفکرمی

 :منعالقهدارد،گفتم

 یعنیعاشقتشده؟ -

هایمانقدرآرامحرفبزنیمکهرانندهجلوییچیزیازحرفکردیمانهردوسعیمی

ودرحالیکهبااسترسنفهمد.سوگندسرشرامنفیتکانداد.کالهسفیدشراباالکشید

 :کرد،لـ*ـبزدجنگلبیرونراتماشامی

 .نه!عاشقمنشده.چندباریخواستنزدیکمبشه،امامنهمشفرارکردم -

 !خون

 !عذاب

 !دریدربه
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 !وقاحت

تکاعضایبدنماحساسکردم.اوحتیبهخانوادهدرانتهاناراحتیوسرگیجهرادرتک

 د؟تااینحداینخانوادهپستورذلبودند؟کرخودشهمرحمنمی

رفتودوبارهدرونپردههایمبهسمتقلبمیهایشمدامدراتوبوسرگصحبت

بردند.کردندوبازدوبارهبهسمتقلببیچارهودرماندمهجوممیهایمایستمیگوش

 :عصبیوفارغازاینکهرانندهدرونماشیناست،فریادزدم

شعوررو!کشممناینپسرهبینزاکتِپست!میشعور!پسرهبیهپسرهبیغلطکرد -

 !کشمشمی

کرد،سوگندسعیدرآرامکردنمداشت؛اماواقعاًدیگرگنجایشمپرشدهبود.اوسعیمی

هایشمانندکبریتیبودکهروینفتدانستحرفخشممراکنترلکند،امانمی

فهمیدنمکیبرروینشاندادنخودشداشت؛امانمیخیالریختند.اوسعیدربیمی

 .زخمماست

رسه!دخترماخدمتکاریموکسیحرفمونروباورآرومباش.حرفمابههیچکجانمی -

 .بریمهاآبرومونرومیکنه.فقطباگفتناینحرفنمی

رهشدههایشخیایماشینگذاشتهودرحالیکهدرچشمهایقهوهدستمرارویروکش

 :بودم،لـ*ـبزدم

کنمروشها!یککاریمیکنم.غصهنخوریتونگرانهیچینباش،خودمدرستشمی -

.نشهتویچهرهبقیهنگاهکنه



کنی،دعایتوازاینجهانگویدوقتیدعامیزند.میهایقشنگیمیآقاجانگاهیحرف

عایتبهقبلازپیدایشعالمرودکههیچزمانینیست.دشودوبهجاییمیخارجمی

رودوتقدیرنویسمهرباننویسند،میجاکهدارندتقدیرترامیرود.دعایتبهآنمی
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 .نویسدعالمتقدیرتراباتوجهبهدعایتمی

دانمچراآنروزازتهدلدعاکردمدانستم؛امانمیبااینکهاینموضوعراخیلیخوبمی

 . ...دانستمکههاورفتارشانرابدهند؛امانمیاینحرفکهزنعمووپسرشتاوان

آنروزرامنباغمفراوانونگرانیکهبرایخواهرمداشتم،سپریکردم.ازآنهمه

سرپناهمیشد،درعذاببودم،اماهایفقیروبیوجدانیکهگریبانگیرزننامردیوبی

 .آمدکودکبودموهیچکاریازمنبرنمی

درخانهکهرسیدیم،آرامدامنمراباالگرفتهوازماشینخارجشدم.اینماشیندیگربه

کرد،ارزشنداشت.نهرنگسیاهوجذابشوایآهنپارهکهحرکتمیبرایمنجزذره

 !ایبرایمجالبنبودنهبویخوبیکهداخلشداشت.هیچکدامذره

ااطمینانخاطرسرمراتکاندادم،لبخندیزدسوگندنگاهنگرانیبهمنانداختووقتیب

 .وآرامشروعبهضربهزدنبهدرکرد

ترشد.راشنیدم.لبخندمبزرگ"آمدم،آمدم."گفتوقتیصدایسروگلراکهباجیغمی

تواندباصدایبلندحرفگفتدخترنمیایندخترکپیمنبارآمدهبود.چهکسیمی

 بزند؟

کنم!جزچرندیاتچیزیتحویلجامعهاولینبارگفت،منتکذیبمیهرکهاینرابرای

ندادهاست.سروگلدرراگشودوبادیدنما،دسترویدهانگذاشتوجیغخفیفی

هارارهاکردهوهابود،لباسکشید.جیغشباعثشد،ننههمکهدرحالپهنکردنلباس

 .بهسمتدربیاید

 دخترهس*ل*ی*ط*ه!کیه؟ -

مانراکنارزد.بادیدنمان،ازجایایستادونگاهبادودویدوپردهحصیریخانه

سرگردانشرابهمادوخت.سریتکاندادهوبهسروگلخیرهشدموبهاینفکرکردم

هایخیسشلوارشراکهتازدهبودراخمشدوکهچرانتوانستماوراآدمکنم؟پاچه

افکارخودمبودمکهسروگلسربلندکردودامنآبیشراکهایدرپایینکشید.لحظه
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لولهکردهودورکمرشگرهزدهبودرابازکردوبهسمتآغوشمدوید.وقتیبغلش

 .کردم،تازهفهمیدمچقدردلمبرایاینخانهوکاشانهتنگشدهاست

 .ننه،خوشاومدین -

هابودکهم،اشکریخت.کمکهنبودمدتهایآراممنرابهآغوشکشیدوپابهپایگریه

 .هاراندیدهبودیمآن

 آقاجانکجاست؟ -

هایشرابرایبستندامنشپیشهایشراپاککرد.درحالیکهدستدررابستواشک

 :برد،لـ*ـبزدمی

 .جامشغولکارشدهصحافیکتاب....رفتهروستایپایینیواون -

زدخواستسرماراگوشهایریختهومیشدهبود.برگدرختدلمخیلیبرایشتنگ

کند،شروعیبرایفصلزمستانکهکمکمدرراهبود.ننهمارابهسمتخانههدایتکرد

 .وپتویگرمکرسیراباالفرستاد

 .بیاینننه،چقدرالغرشدین.الهیدورتونبگردم،حسابیخستهشدین -

طورکهدامنشراجمعمیکرد،اشنشاندوهمانایرویگونهسوگندب*و*س*ه

 .نشست

 !ننهدستتدردنکنه.وای!چقدرگرمه -

سرمراتاسفبارتکاندادموروبهرویشزیرکرسینشستموپتوقرمزرنگراتاچانه

 .قدرخستهوکوفتهبودیمکههردوبهثانیهنکشیدهخوابمانبردباالکشیدم.آن

!لخانهسالمبراه -

ترازآنبودمکهآنراواقعیتبدانم،پسصدایآقاجاندرگوشمزنگخورد؛اماخسته

 .توهمیآنرافرضکردهوپتورازیربغلزدم

 سالمشیرینبانو،چهخبر؟ -
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 .صدایننهکهسعیداشتآرامحرفبزندراشنیدموفهمیدمکهتوهمنیست

 .قدرخستهبودنکهتارسیدن،خوابشونبرددن.اونمرد،آرومحرفبزن!دخترهااوم -

هایشرادانستمکهاگربلندشوموغمچشمصدایآهآقاجان،سوهانروحمشد.می

 .شودهایمترمیببینم،تابنخواهمآوردوچشم

 .بذاربخوابن -

زرویهایشراشنیدم.باالیسرمنشستوموهایفرمراادوبارهآهیکشیدوصدایقدم

 .صورتمکنارزد

 ریزی؟خانمیکچاییمی -

 .حتماً -

 .ایرویموهایمکاشتننهبهسمتمطبخرفتوآقاجانب*و*س*ه

 !ببخشباباجان -

 ".نه!نه!االننهبابا "

 .ببخشکههیچاختیاریروتونندارم -

خودمرابهکردمطبیعیجلوهکنم؛اماسختبودکهاوپربغضحرفبزندومنسعیمی

 .نفهمیبزنم

 .قدرقدرتنداشتمکهجلویحرفعموتبایستمببخشکهان -

خواستبیدارشوم.مناوراهمیشهباصدایفینیکهکشیدراشنیدم؛امااصالًدلمنمی

 !طورناراحتودرماندهخواستم،نهاینکمریصافونگاهیگرممی

کچشممراکمیبازکردمودیدمکهباازجایشبلندشدوبهطرفسوگندرفت.ی

 .ایرویموهایشکاشتهایاشکیپتورارویشکشیدوب*و*س*هچشم

 .مرد،بیابشین -

 .باصدایننه،ازکنارسوگندبلندشدوروبهننهکرد

 .خستم.بیابریمبخوابیم -
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 چای؟ -

 .خورم.بیابریمنمی -

دند.درجایمنیمخیزشدموپاهایمرادرشکمننهسریتکاندادوباهموارداتاقش

جمعکردم.ناراحتیآقاجانباعثشدهبودتاقلبمدردبگیرد.آنشبکلیفکرکردمو

فکرکردموفکرکردم؛اماهیچچیزیبهذهنمخطورنکرد.تادمدمایصبح،بهمهتاب

لندشد،وادارمکردچشمبازخیرهشدموخوابمنبرد.صدایاللّهاکبرننهکهدرحیاطب

درخشیدومنقدمازقدمبرداشتهوپردهراهایتمیزخانهدرگرگومیشمیکنم.پرده

 .کنارزدم

سرکه .ننهسربهسجدهگذاشتهبودوچادرسفیدشتنهاچیزیبودکهازاودیدهمیشد

برایخودساختهایشدمکهبانمازبلندکرد،محوصورتمسیحاییششدم.محوصحنه

داد.بود.اورویزمینسجادهآبیپهنکردهبودوکنارحوض،عبادتیخالصانهسرمی

 .نفسعمیقیکشیدمودوبارهبهزیرکرسیپناهبردم

هایمرابستمکهاونگاهیبهماانداختوچادرشرادرباشنیدنصدایپایننه،چشم

دیگرخوابمنبردوتاوقتیخورشیدطلوعکرد،آوردوآویزکرد.سمتمطبخرفتومن

هارویشانهایشگریختندوابرکمستارهمنبازهمبهآسماننگاهکردم.آسمانیکهکم

 .سایهانداختند

ازجایمبلندشدمکههمزماندراتاقآقاجانهمبازشد.لبخندیزدموبهسمتشپرواز

 .کردم

 .سالمآقاجون -

 .کشیدهگفتمواوبالبخندبهطرفمبرگشتودرآغوشمکشیدآقاجانرا

 .اتسالمباباجان.خوشاومدیبهخونه -

 .دستشرابوسیدمکهننهواردخانهشدوبالبخندنگاهمانکرد

 .صبحبخیر.بیاینتو،حیاطسفرهانداختم -
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 .صبحبخیرخانم.ممنونمزحمتکشیدی -

هاراتکرارکردمودستآقاجانراگرفتموهمانحرفبهتبعیتازآقاجانمنهم

.خواستمخارجشومکهننهمانعشد



 .دخترخوب،برواولخواهراتروبیدارکن -

 .لـ*ـببرچیدهودستآقاجانرارهاکردم.بهسمتسوگندرفتهوآرامتکانشدادم

 .سوگند.سوگند -

 .یشلرزیدوبینیشراخاراندهاچندباریتکانشدادمکهباالخرهپلک

 چیه؟ -

 .پاشوننهصبحونهحاضرکرده -

 :پتورارویسرشکشیدوغرزد

 .زنهعمومیادسرمونغرمیهارونشستماالنزنبروخودتبخور،منهنوزظرف -

 .دستمرابهپیشانیکوباندمودوبارهتکانشدادم

 !قسمبینی.پاشوپاشوتوهمزدی.داریخوابمی -

 .باضربپتوراکنارزدونشست

زنی؟بابافهمم،کجایاسممنبرایتوسختهکهدعاوقسمونیایشصداممیمننمی -

 !درستصدابزندیگه

هایمرابههمکوبیدموبهچهرهشاکیش،لبخنددنداننماییزدموازجابلندشدم.دست

 .ایرفتمچشمغرقه

،دوماًتنهاراهیبودکهمیشهبیدارتکرد.سوماًپاشوننهصبحونهاوالًدوستدارماصالً -

 .حاضرکرده

طورکهایبرداشتوهمانایدرهمازجابلندشدوجایشرامرتبکرد.شانهباقیافه
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 .کرد،بهسمتحیاطرفتموهایشراصافمی

 .صبحبخیر -

قدمبرداشتم.بادیدنشکهجوابشراباروییخوشدادندومنبهسمتاتاقسروگل

هایشهرکدامیکطرف،نتوانستمخودمراکنترلموهایشدروندهانشبودودست

 .کنموبلندخندیدم

آرامبهسمتشرفتهوقسمتیازموهایشراگرفتموجلویبینیشقراردادم.سرشرا

 .تکاندادورویشرابرگرداند

 .بیدارشودیگه -

 .دوبارههمانکارراتکرارکردمکهغرغریکردوبینیشراخاراندبهآنطرفشرفتمو

 .نکن!خوابممیاد -

ایکردوموهایشراازدستمگرفتوسرشرازیرپتوفروبرد.توجهینکردمکهناله

 .لـ*ـببرچیدموهردودستمرادوطرفدهانمگذاشتم

 !وایزلزله!سروگلزلزله -

 .جیغجمالتمراتکرارکردم؛امابههیچوجهتوجهینکردتندتکانشدادموبا

 .خودتخواستی -

 .ازکنارشبلندشدموازمطبخلیوانیآبجاکردمودوبارهبهاتاقبرگشتم

 .وای!سیلوطوفان.سروگلاالنغرقمیشی -

درکسریازثانیهپتوراازسرشکشیدموآبرارویشخالیکردمکهجیغیکشیدو

 .نشست

 !دخترهکرهخر،سکتهکردمکه -

ایدسترویقلبشگذاشت.بعدازچندثانیهکهدیدخندمبندبلندخندیدمواولحظه

 .آید،ازجایشبلندشدنمی

 .کشمتمی -
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جیغیکشیدموپابهفرارگذاشتم.چقدردلمبرایاینروزهاتنگشدهبود.بهسمت

 .گرفتمحیاطرفتهوپشتآقاجانقرار

 .بیابیرون.چهجاییهمسنگرگرفتهخانم -

 .سرمرامنفیتکاندادموپیراهنآقاجانرافشردم

 .خورینمیام.تومنرومی -

 .هایشنمودایبهخودشولباسدهنکجیکردوبادستاشاره

 .کارمکردیخورمت،نگاهچیمعلومهکهمی -

 .طرفمآمدباجیغیپشتننهقرارگرفتمایباالانداختمووقتیبهشانه

 .منکهگفتمدارهسیلمیاد،خودتبیدارنشدی -

 .دوبارهجیغیکشیدوبهطرفمامدهبهطرفسوگندرفتمواومحکممچدستمراگرفت

 .سروگلتالفیکن -

 .کاراوباعثشدکهسروگلجیغیازخوشحالیبکشدوبهسمتشلنکبروداین

 دشمنشادشدی؟ولمکن. -

ایباالانداخت.مظلومانهسعیکردمتادستمراازدستشجداکنم؛امارهایمنکردوشانه

 .بهآقاجانخیرهشدموخواستمازاوپادرمیانیبخواهمکهمقداریآبوارددهانمشد

 .جیغیکشیدموسوگندمچدستمرارهاکرد

 .شعوربی -

برومکهدوبارهشلنگرابهسمتمگرفتوتمامتنمجیغکشیدموخواستمبهسمتش

 .خیسشد

 !کافیه -

باصدایننه،سروگلشیرآبرابستوشلنگرادرباغچهرهاکرد.خواستمبهسمتش

 .هجومببرمکهصدایننه،باعثتوقفمشد

!گفتمکافیه -
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 :لـ*ـببرچیدهوخواستمسرسفرهبنشینمکهآقاجانباخندهگفت

 .بریداولصورتتونروبشورید -

 .ایبهصورتشکردوکنارسوگندنشستسروگلاشاره

 .آقاجون،سروناززحمتشروکشید -

 .دهنکجیکردموبهخودمرانشاندادم

 .منهمکهبهلطفسروگلدوشگرفتم -

خواستمسرسوگندوسروگلخندهننهوآقاجانباعثشدتایادمبرودچهبالییمی

 .بیاورم

ازآنجاییکهزیراندازخیسمیشدورویزمیننشستمکهگرمایزمینباعثشدکمی

خواستتابعدازظهربلرزم؛امابهحدیگرماینورخورشیددلانگیزبودکهدلممی

 .خیسبمانموآفتابخشکمکند

هاکردموجهتکهپنیریبرداشتموالینانسنگگداغگذاشتم.نگاهیبهظرفخیاروگ

 .هیچحرفیآنراکنارمگذاشتکهآقاجانبی

 .مرسی -

امگذاشتم.ننهدرونلیوانیکمرباریکبرایمچایریختنمکیرویشانزدمودرونلقمه

 .وبادوحبهقندمشغولهمزدنآنشد

 .بیامادر -

 .لیوانراازدستشگرفتهوکمیازاوخوردمتادهانمخالیشود

 .نمممنو -

 .آقاجانبهپشتیتکیهزدوبادستشلبشراپاککرد

 تاکیقرارهبمونید؟ -
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 :گرفت،لـ*ـبزدایبرایخودشمیطورکهلقمهسوگندهمان

 .تاظهر -

 .ننهچاقورادرونظرفگذاشتومتعجبوناراحتنگاهمانکرد

 امروز؟ -

 .برچیدوسروگلآهیکشیدسریتکاندادمکهآقاجانروگرفت.ننهلـ*ـب

 .لقمهآخرراهمگرفتموباچایقورتدادم

هامروعوضکنمکهدستتدردنکنهننه،خیلیچسبید.منبرمیکدوشبگیرمولباس -

 .ریموسایلمروجمعکنمتامی

وبازگریختمواالرچابحریریبهسرکردموازخانهگریختم.تمامکوچهرادویدمو

 .ایدسترویقلبمگذاشتمرگرمابهبهدربزرگوچوبیشتکیهزدمولحظهپشتد

 .هاخوبفرارکردم -

کردم،ناراحتنباشموباخودمسرجنگبگیرم.واردگرمابهشدموبعدازسعیمی

پرداختهزینهواردشدم.االرچابوروسریمرادرآوردمودرونجایهمیشگی

هایسیاهوسفیدمشغولبازیبودند،انداختمدرونشمرغابیگذاشتم.نگاهیبهحوضکه

 .وآهیکشیدم

هایمریختم.سپسدوبارهکاسهمسیراپرآبکردموکاسهآبیبرداشتمورویلباس

 .رویموهایمریختم

*** 

 .دستمراازپنجرهبیرونآوردموتکاندادم

 .خدانگهدار -

هارابستیمومنتظرماندیمکهبهعمارتبرسیموهسوگندهمدستیتکاندادوبعدپنجر

منمنتظرفرصتیبودمکهاینقضیهراباخانزادهدرمیانبگذارم.هیچچیزنبود،فقط

منبودمواطرافیانکهاسقبالگرمیازماکردندوهنوزنرسیدهمشغولکارشدیم.تا
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پاهایمرا .شد،بهسمتحیاطرفتمشبسرمراگرمکردموبعدکهخاموشیهمهجااعالم

کشیدیاشایدهمایگوشسپردمکهجیغمیبهسختیرویزمینکشیدهوبهصدایگربه

 .ضجهمیزد.نفسعمیقیکشیدهوکالفهنگاهیبهاطرافعمارتانداختم

 کجاییآخه؟ -

چشمجلویپایمرابااعصابیخردبهجلوپرتابکردهوبهسکوتعمارتسنگریزه

یآسمانسیاههایسیبدرمشاممپیچید.مهتابیکهدرمیانهدوختم.بویخوششکوفه

هایسیبوگردورابهبازیگرفته،هایدرختدامانگستردهبودوبادمالیمیکهشاخه

فشاردموسعیدرکمکردناضطرابمایتماشاییساختهبود.دستمرابااسترسمیمنظره

بردهودرحالیکهبهسیاهیشبخیرهشدهبودم،بازدممراخارجکردموداشتم.سرباال

هارفتهورویپلهچهارمسپسبهبخاربازدممخیرهشدم!خستهازراهرفتنبهسمتپله

مرمرروبهرویدرحیاطنشستم.تقریباًیکساعتبعدبودکهخانزادهواردخانهشدو

 .لرزیدم،بهسمتمدویدزسرمامیهاابادیدنمنکهرویپله

 کهمادرمدرنظرگرفته؟مگهپدرمخونهنیست؟چیشده؟اینچجورتنبیه -

  

 :کشیدم،باشیطنتگفتمهایممیاخمرویصورتنشاندهودرحالیکهدسترویزانو

 مامانتاینقدرظالمه؟ -

 .وکتراازتنشخارجکردانگارکهخیالشازبابتمادرشراحتشدهبود،پوفیکشید

 جانشستی؟خب،پسچرااین -

 :هایمانداختکهگفتمکترارویشانه

 !منتظرتوبودم -

خشکشد،بزاقدهانشراقورتدادومنباشیطنتبیشترینگاهشکردم.ازمنفاصله

 .هاییکهمقصدمشخصیداشت؛اماثباتنداشت،کنارمبافاصلهنشستگرفتوباقدم
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 خب!چرامنتظرمبودی؟ -

هاییکهنوایقشنگیراکتمشکیرنگشرابیشتربهخودفشردموبهصدایجیرجیرک

 .کردند،گوشسپردمبهفضاهدیهمی

خواستمدربارهیکچیزیباهاتحرفبزنم،اماتواولبگوتااینموقعشبکجامی -

 بودی؟

ونسرشدرحالپردازشاطالعاتاست؛اماهایدرگیجومبهوتبود.حتمداشتممعادله

 .رسیدهرباربهبنبستمی

تاشبخونهدوستمبودم،بعدهمرفتمدنبالالماس.م*س*تکردهبود،واسههمیناز -

 جانشستی؟درپشتیبردمشتویخونه.حاالمیگیچرااین

 !خونه!خونه!خونه

 :باصداییکهفرقیباجیغنداشت،فریادزدم

 هست؟اوناالنتویخونه -

 :باتعجبنگاهمکردکهباترسودادگفتم

 !جوابمنروبده -

توانستمحلشکنم.آنعددپنهانشدهدراینمعادلهراباهیچروشیبهدستنمی

 آوردم.چرا؟نمی

خورمکهاولیندعایمرابرایسوگندآنشبکردم.چونآنمعادلهغلطبود!قسممی

هایناموزونیبهسمتمطبخقدمبرداشتم.هیچچیزویزمینانداختهوباقدمکترار

هاسرجایخودشدیدم،چونمعادلهاشتباهنوشتهشدهبود،چونضربوتقسیمنمی

خواستمکهدیرنرسم.بانبود،چونآرامشقلبمسرجایخودشنبود!تنهاازخدامی

هایخانزادهابداًگوشنکردم.درِمطبخراباعجلهبهسمتمطبخدویدموبهصبرکن

 .ترسولرزبازکردهوباتصویریکهدیدم،دنیادورسرمخرابشد

 !هیسآرومباشعروسک،کاریتندارمکه -
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نفسمیزد،پشتسرمایستادومنچی؟منکجابودم؟خالخانزادهدرحالیکهنفس

 .یافتمایبودکهمیبهترینواژه

 کنی؟کارمیحمقچیا -

منراکهجلویدمدرخشکمزدهبودراکنارزدوخودشراکنارسوگندیرساندکهاز

هایهایخانزادهبزرگنجاتدادوکنارکابینتلرزید.اوراازدستترسووحشتمی

جانشاند.سپسدوبارهبلندشدوضربهدرونگوشالماسزد؛امامنهنوزفلزیآن

 .زدهبودکهبادیدنلرزسوگندبهخودآمدهوکنارشنشستمخشکم

 .آرومباشخواهری!تمومشد -

نفستر!اماهنوزمانندگنجشکینفس.محکم،محکمومحکماورادرآغوشکشیدم

 .آوردهاینامفهومیرابهزبانمیمیزد.لباسمرابهچنگگرفتهوواژه

 .زنمفردابابابامحرفمیسروناز،آرومشکن!من -

بردوالماسازدرگوشیکهچندیپیشازبرادرشخوردهبود،هنوزدرشکبهسرمی

کشید،تنلشوم*س*تاوراازمطبخبیرونالیاسدرحالیکهبرایشخطونشانمی

بردومنماندمخواهریکهتاصبحنخوابید.منبودمبادوروزشببیداریکهمطمئن

 .توانمحتیرویپاهایمبایستمبودمفردانمی

 .دستیرویموهایشکشیدمکهنفسعمیقیازعمقجانشدراومدوازسرشگذشت

کرد،انداختمویاعلیگویانازهاینورشدراتاقخودنماییمینگاهیبهآفتابیکهرگه

 .جابلندشدم

کجامیری؟ -



 .هایشخواندم،انداختموترسشراازچشمهایاوبودنگاهیبهدستمکهدردست

 .نترس،میرمکارکنم.توبخواب.کارهایتوروهمانجاممیدم -
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 .ترسشکمکهنشد،هیچ!بیشترهمشد

 .جانهنرو!اونمیاداین -

سرمرامنفیتکاندادموکنارشنشستم.وقتیدوبارهتنشلرزیداورادرآغوشگرفتم

 :دموکنارگوششپچز

 ..همینجاهستمنمیرم،نمیرمخواهری.بخواب -

طوررویموهایشدستکشیدموباالخرهبعدازنیمساعت،خوابشبرد.بالشتزیرهمان

 .سرشرامرتبکردموپتورارویشکشیدم

زننهاییکهبعدشپشتمونمیببخشوبیدارنشو.نمیشهنرمخواهری.بهحرف -

 .ارزهنمی

بندرایبهآشپزخانهانداختمووارداتاقشدم.درراپشتسرمبستموپیشخستهنگاه

 .بازکردم

نگاهیبهاطرافمانداختمووقتیدستمالمراپیدانکردم،عصبیدستیبهموهایمکشیدمو

شرمانههایبیبندرابستموازاتاقخارجشدم.نگاهنگاهیبهمهتابانداختم.دوبارهپیش

رفتومنتظربودمتاکسیروبهرویمحرفیبزندتاازمارترویمخمرژهمیافرادع

 .کردندپچمیهافقطپچکورهدربردم؛اماآن

وایننشانازاینبودکهخانزادهباپدرشحرفزدهواینسخندرگوشهمهپیچیده

هاترینلباسباسادهافتاد،دخترهامقصربودند،حتیاگراست.آنزمانهراتفاقیکهمی

کردمکهشدند.خداراشکرمیرفتند،بازایندخترهابودندکهمجرمشناختهمیراهمی

خواباست،مگرنهخواهربیچارمزیرباراینغمتباهمیشد.بهطرفاتاقالیاسرفتهو

خانهوقتیدستمالراجلویدرشدیدم،خمشدموآنرابرداشتم.خواستمبهسمتمطبخ

 .برومکهصداییتوجهمراجلبکرد

آمد،حرکتکردهجامیپاورچینبهسمتاتاقخانزادهکهصداازآنآهستهوپاورچین

 .وگوشمرابهآنچسباندم
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خوادبچهخودشباشهیابچهبرادرش!دونیپدرتغیرتیه؟حاالمیالماستونمی -

 . ...ناموسناموسه،فرقیندارهبراشوتو

 .هاخیرهشدمنگاهیباترسبهدوروبرمانداختهوازجایسوراخکلیدبهآن

 .دارشووخیالباباتروراحتکنبیابروبگیرش!ازشبچه -

هایکالفهزنعمو،ناگهانبهاوجخودشرسیدودستشرارویپایشفشردصداینفس

 :وادامهداد

هارسی،همحرفوحدیثبیرونازخونهمیهاتدرطوریهمتوبهخوشگذرونیاین -

 !خوابه!همیهکلفتمفتیواسهخواهرتپیدامیشهکهبعدازدواجکارهاشروبکنهمی

هایمغزیمازهمپاشید.ایندواینگونهدربارهخواهرصدایانفجاروتمام!همهسیستم

 زدند؟منحرفمی

توانستهمهراکهازدرونمپرتابمیشد،میهایآتشیدماوندِوجودیمفعالشدهوگدازه

 .گونهداغوعصبیبودمدربربگیرد.حتمداشتمازتنمآتشبلندشدهبودکهاین

کنمکهازشبچههمبیارم،منفقطمحضامازدواجنمینهمامانمنباخدمتکارخونه -

 !کنمروپیدامیخواستمشکهپانداد.حاالهمبهدرکیکیدیگهخوشگذرونیمی

شدند.دستمشتشدمرادرونهایعصبیملهشدهودرآتشِجانمذوبمیتمامسلول

جیبمفروبردموسعیکردمآرامباشم؛امایکیاغی،یکافسارگسیختهشدهبودمکه

 .هارادرآتشوجودشببلعدتوانستهمیناالندررابازکندوآنمی

دودرحالیکهرویتکمبلسلطنتیگوشهاتاقشزنعموپشتچشمینازککر

 :نشست،گفتمی

کنیبیرونازخونهبکنوآبروپسدیگهازچهارفرسخیشهمردنمیشی!هرغلطیمی -

ریزیراهننداز.شیرفهمشد؟





 

 

 
49 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

آمد،ترسیدهسریعفاصلهگرفتهوباعجلهوقتیخانزادهرادیدمکهبهسمتدراتاقمی

 .دویدم؛اماهنوزسهپلهدیگرماندهبودکهسکندریخوردهوبهپایینپرتشدمهاراپله

جیغمرادرنطفهخفهوباگزیدنلبم،ازهیاهوجلوگیریکردم.دستیبهمچپایمکشیدم

محاباتیرکشید.ازنردهسردکمکگرفتهوتعادلمراحفظوخواستمبلندشومکهبی

 .کردم

 چیشده؟ -

 :باالآوردهوآراملـ*ـبزدمسرمرا

 .سالم.هیچی -

سالممراآرامجوابدادوکیفشراجابهجاکرد.نزدیکمشدونگاهیگذراازسرتا

 :پایینانداخت،سپساطرافشرانگاهکردولـ*ـبزد

 .بیابریماتاقمن -

تبهباالاشارهمتعجبنگاهشکردهولنگابروییباالانداختمکهتوجهینکردوبادس

 .کرد

هاراباالرفتمواودراتاقشرابازکردواجازهدادبهبدبختیوصدالبتهباکمکاو،پله

 .جلوترازاوداخلشوم

جاهدایتمکرد.رویتختنشستمکههایشبهتختخیرهشدوتانزدیکآنباچشم

 :دوبارهپرسید

 چیشده؟زمینخوردی؟ -

 .طرفینتکاندادمسرمرابه

 .هاشوتشدمپاییننه،ازپله -

ابروییباالانداختودستشسویمچپایمآمدکهجیغمبلندشد.سریعدستشرا

 .هایمخیرهشدبرداشتوبهچشم

 .صبرکن،بتونمخوبببینم -
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 .امناخودآگاهبودناله

 .کنه!توروخدادستنزنیننکن!دردمی -

هایوحشتناکرویصورتشخوابشواخمهایسرخوبینگران،باچشمالیاسدرماندهو

 .نگاهمکرد

کارچهجوریخوردیزمینکهاینبالروسرخودتآوردی؟دستنزنم؟پسچی -

 .کنم؟صبرکنببینمدرنرفتهباشه

 .باخجالترویتختجابهجاشدم.ازشوکفشارانگشتش،جیغمدرآمد

 !کنهدردمیخوام!نکن!نمی -

 .ازصداییجیغمناگهانجلویدهانمراگرفت

 خوایهمهبفهمنتویاتاقمنی،اونهمبامن؟ساکتشودختر،صداتمیرهبیرون!می -

راهتنفسمبستهشدهبود.نگاهیبااخمبهدستشانداختمکهدستششلشدوناخودآگاه

 .نالهکردم

 !کنهبابادردمی -

 :عقبرفتوماتصورتمگفتباصورتیمبهوت

 .واالکههنوزدستشهمنزدم -

 :سعیکردمنیمخیزشومودرهمینحینلـ*ـبزدم

 .خوبمیشهخودش.فعالًبایدبرم -

 .الیاسآرامعقبودستیبهموهایشباکالفگیکشید

 !خوایبری؟شایددررفتهباشه.سرونازاصالًشایدشکستهباشهکجامی -

 .اینگاهشکردموسرمرابهطرفینتکاندادمهاییترسیده،لحظهباچشم

 .نمیشهنرم،سوگندرومیرنبیدارمیکنن.اوناالنحالشخوبنیست -

دستمرابهتختفشردموخواستمبلندشومکهدوبارهپایمتیرکشید.لبمراگزیدمکه

 .یتختنشاندمالیاسدستشسمتآستینلباسمآمدتامچمرابگیرد.رو
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لجنکن،بذارببینمدررفتهیانه!سهحالتکهبیشترنداره،یافقطکوفتهشدهکهدراون -

ندازم.اگرمخداییذارمبری،یادررفتهکهدراونصورتخودمبراتجامیصورتمی

 .نکردهشکستهباشهکهمجبورمبهبابابگموببریمتمطبدکتر

هایشاجازهخواست.بزاقدهانمراترشدوباچشمکهنزدیکمظلومانهنگاهشکردم

.قورتدادهودستمراجلویدهانمگذاشتمکهجیغنزنم



لبخندیزدودستشسویمچپایمآمدومنوحشتزدهچشمبستم.فشاریواردکرد

 .ترچشمبستم.قدرلحظاتیکمینوازششکردوبعدنفسعمیقیکشیدکهمحکم

 .نیست!خداروشکرکوفتهشدهبودچیزی -

نفسراحتیکشیدم؛امایکلحظه،فقطیکلحظهدعاکردمکاشدررفتهبودکهخودماز

 .اینخواستهخودم،متعجبشدم

 .دستیبهمچپایمکشیدموآرامتشکرکردم

 .کنمخواهشمی -

ازاتاقشکه .اتاققدمبرداشتمهایکوتاهومحتاطانهبهسمتدرازجابلندشدموباقدم

قدرخودمرامشغولکارخانهرفتهومشغولکارهایمشدم.آنخارجشدم،بهطرفمطبخ

 .هایمبیهودهبودعمووپسرشازذهنمخارجشود؛اماتالشهایزنکردهبودمکهحرف

کیوکوچکیشسروصدابهسمتهماناتاقیکهتادیروزازتاریهایشببودکهبینیمه

کردم،پناهبردم.بادیدنسوگندکهکنجاتاقنشستهوبهمهتابدرآسماننگاهنالهمی

هایمخمشد.خواهرنازنینمطییکشبانهروز،ازغصهآبشدهبود.بادیدنکرد،زانومی

انمن،لبخندیزدکهدیگرهمینلبخندراتاچندماهندیدم.لبخندیکهدیگرانبانگاهش

ترکردند.لباسمراازهایشانهرروزخواهرمراافسردهبارفتارشانودرآخربانیشزبان

تنمخارجکردموکنارشبرایخودمجاانداختم.دستزیرسرمبردهونگاهمرابهسقف
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 .دوختم

 فردامیای؟ -

 .دمنظورمراگرفتوآرامموهایمشکیشرارویبالشتپهنکردوکنارمخوابی

 .آره -

هاییباافراداینخانهداشتم،خواستبیشتراستراحتکند؛امایکسریتفاوتدلممی

هانداشتمومنآنروزیادگرفتمکهسهآنهماینبودکهمنهیچقدرتیدرمیانآن

 .چیزراهرگزفراموشنکنم

وانیمعوضکنیموسومتتوانیمکمککنیم.دوم،همهچیزرانمیکهمابههمهنمیاولاین

 .همهمارادوستنخواهندداشت

کردم؛امابههیچوجهازدیوارچشمنگرفتمونگاهخیرهسوگندرارویخودماحساسمی

طوربهتاریکیمطلقروبهرویمخیرهایکهازخواببودنشمطمئننشدم،همانتالحظه

توانستمگذراندومننمیازسرمیهاراشدم.دلمریشریشمیشد،وقتیاوایناتفاق

ترازهمیشه!باریتمخاصیهیچکاریکنم.نگاهشکهکردم،چهآرامخوابیدهبود،آرام

خواهدبرایخودشفریادکشیدومنمطمئنبودمکهحتیدرخوابهمنمینفسمی

 !بزند

ینمردمدوهاراشکستهوبرایرهاییازدستاکاشمیشدقفلاینبند،سکوتزن

توانستباصدایبلندگریهوکمیدوزهبازفرارکنیم.آنموقعبودکهحداقلخواهرممی

 .خودشراخالیکند

هایمرامحکمبستهورویمتابید،باعثشدچشمرحمانهبهصورتممینورخورشیدکهبی

 .رابرگردانمکهباصدایبلندبستهشدندر،ازجایمپریدم

 !یاخدا -

پتوراکنارزدهوباوحشتنگاهمرابهدردوختم.چهشدهبود؟بادیدنسوگندکهروی

کنارشنشستهوآرام .زمیننشستهوسررویزانوهایشگذاشتهبود،ازجایمبلندشدم
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 .هایشراتکاندادمشانه

 سوگندچیزیشده؟ -

اگرچیزینمیشدکهایازاینسوالمزخرفمطرحشدم،عصبیشدم.خببرایلحظه

هایشهایشرابهدامنشمالیدولرزیدنشانهاالنبااینحالپشتدرننشستهبود.چشم

 .دادکهسعیدرخفهکردنشداشتازبغضیخبرمی

 خب،بگوچیشده؟ -

اشرابهمندوخت،تازهفهمیدمموضوعسرباالآوردهووقتینگاهخیسوشکسته

باشد.سوگندنیازیبهحرفزدننداشت،منازنگاهشهمهچیزراتواندازچهقراریمی

هایسیاهش،رویکسیازچشمهایتنهاییوبیخواندم.قلبششکستهبودوتکه

 .انداختندهایاناریشتیغمیگونه

اش،زیرآواردردداشت!دردیکهتوانفریادزدنشرانداشت،دردیکهدرونسینه

ایکردموآرامسرشرادرونسینهدرمانده"نوچ" سیرشدهبود.هایقلبش،اشکسته

پنهانکردموباالخرهلـ*ـببازکردوازاتفاقاتوانقالبیکهازصبحبرایشافتادهبود،

.تعریفکرد



خواهر .گرفتمهایواماندهشانرامیشدموجلویحرفکاشزودترازخواببیدارمی

لعـ*ـنتیسرخمنکردوهرچندکهطولکشید؛امابازهمازعزیزم،زیربارآنشب

گزارانهایخدمتجایشبلندشدونگذاشتضعفرویشاثرکند؛اماوقتینیشوکنایه

 .عمارتراشنید،درهمشکستوخردشدنش،اصالًتماشایینبود

انداختند،هانمیدخترهایادگارگذشتگانمابود!اگرنیاکانماهمهچیزراتقصیرتماماین

قدرتحقیرآمیزنبودکههرروزاالننگاهسوداوزنعموتاآهنگروباغبانبهخواهرمان

سخن" رفت.داد،خانزادهبهطرفشنمیاگرسوگندنخنمی" خدمتکارهابگویند
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"کرد.طورینمیکرد،االنخانزادهایناگربالباسوتنشطنازینمی"هایخانهتربزرگ

 !ایننبود.سخنهیچکدامازافرادخانهازاینقبیلنبود

سوگند !دانستند.عمووخانزادهکوچکاینوسطفقطدونفراینراتقصیرسوگندنمی

کشید،اورابغلتعریفکردومنپشتدرهمانمطبخیکههمیشهبخاردرونششعلهمی

 .رویسرشگذاشتهودرآغوششکشیدمترشد،سرکردم.هیچینگفتمووقتیآرام

هاچیمیگن.مهماینهکهمنباورتدارم،عموباورتداره.حتیسوگند!مهمنیستاون -

 .ننهوآقاجونهمباورتدارن

ریخت.بهکدامینگناه؟جوابشمعلومبود!افکارلرزیدوآرامآراماشکمیامااومی

هایاشکیشکشید،خرمنموهایشراتیبهچشمهایاینمردم!دسعمومیوخالهزنک

 :ازدورشجمعکرد.لبخندکوتاهیزدوباتمسخرگفت

 .پاشوبریمتاحرفیبراموندرنیاوردن -

هایمراپوشیدموموهایمراجمعسریتکاندادموازرویزمینسردبلندشدم.لباس

امحکمبیرونفرستاد،سپسازکردم.سوگندنگاهیگذرابهپنجرهانداختوبازدمشر

کهمنتظرمنبماند،رفت.ازاتاقخارجشدموبادیدنربابهکهاتاقخارجشدوبدوناین

 :مشغولدرستکردنسوپبود،اخمیکردم.خالفمیلمبهسمتشرفتهوگفتم

 خواینمندرستکنم؟می -

کهسرمالقهرابهدیوارهقابلمهمیزد،بااخمنگاهیازباالتاپایینبهمنانداختودرحالی

 :گفت

 .نخیر!توبروگردگیریکن -

ایگفتموآرامبهسمتدستمالگردگیریرفتم.نفسمرابهآرامیخارجکردهوباشه

 .مشغولتمیزکردنمطبخشدم

 .ها؟ننهایندختررودیدی؟نکنهاینهممثلخواهرشتورپهنکرده -

ایازهابود،خیرهشدم.بانوتکهازفکردرآمدهوبههدیکهدرحالپاککردنسبزی
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 :پچکنانلـ*ـبزدآنجداکردوپچ

هاروهایامروزیروبخیرکنه!وقتیننهباباشاونچیبگمواال؟خداعاقبتایندختر -

 !آخرزمونشدهبهواللّه .هتونهاینکارروبکنسرجاشوننشونده،حاالدیگهفقطخدامی

دستمالگردگیریرارویمیزرهاکردهوباخشمبهطرفشانقدمبرداشتم.دیگر

 !گنجایشمپرشدهودرحاللبریزکردنبودم

 کشینبساطغیبتراهانداختین؟گینشما؟خجالتنمیچیمی -

تیسرتاپایمرادستبهکمرزدهکههدیدختربانوازجایشبلندشدوبانگاهزش

 .گذراند

مگهدروغه؟شماهردوتونازیکتبارهستید.اگهپدرومادرتوندرستتربیتتون -

 .کردن،االنپسرمردماغفالنشدهبودمی

 :ایگفتدستشرارویدهانشگذاشتوبالحنمثالًشرمنده

.آخی!شایدپدرومادرتونهمهمینجوریباهم -

ادگرفتهبودمکهبااحمقبحثنکنموبگذارمدردنیایاحمقانهخویش،منازآقاجانی

خوشبختزندگیکند.یادگرفتهبودمباوقیحجدلنکنم،چونچیزیبرایازدستدادن

کند.سعیکردمازحسوددوریکنم،چوناگردنیاراهمبهاونداردوروحمراتباهمی

بودوتنهاییرابهبودندرجمعیکهبهآنتعلقندارمتقدیمکنمبازازمنبیزارخواهد

امکرد،نتوانستمساکتبمانم.ترجیحدهم؛اماآنروزبهخاطرتوهینیکهبهخانواده

هاییکهیادهایخواهرمراتماشاکنم،نتوانستمخوددارباشم.چیزنتوانستمغمچشم

 .عصبانیتکلوجودمرافراگرفتترینقسمتمغزانداختهوگرفتهبودمرادرگنگ

خیلیخودمراکنترلکردهبودم؛اماباجملهآخرش،سیستممدیریتمغزمبههمریخت

ولیوانآبیکهرویمیزناهارخوریبودرابرداشتهوآبداخلشرارویشرهاکردمکه

 .ناخواستهلیوانهمازدستمافتادوصدایشکستنشدرکلمطبخپیچید
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کنمکهدیگهبهننهوآقاجانمتوهیننکنی!زنیکههامخفتمیوباهمیندستورمنت -

 !شعوربی

هایشراازهمبازکردوسدیمیانبانوسریعجلویدخترشقرارگرفتوبااخمدست

ترازخودمرانیاموختهبودمواحترامیبهبزرگمنواوساخت.هرچهکهبودمنبی

یادبگیرم؛ولیهنوزعصبیبودم.برایهمینبهشانهبانوفشارآوردهوخواستمکهنمی

 :گفتم

 !بیاکناربانو!بیاکنار -

دریکچشمبههمزدنهدیازپشتمادرشخارجشدوبهطرفدرخروجیرفت.

هایشخصیگیرسریعبهسمتشدویدهوخواستمموهایشرابگیرمکهآرنجمدردست

 :شخصموردنظرنگاهکردهوزمزمهکردمافتاد.عصبیبه

 !خانزاده -

 :نگاهاخمآلودیبههدیکردوگفت

 !جابروهمینحاالازاین -

 :همینکهاینراگفتبهحالتعصبیخودمبرگشتهوگفتم

 !ولمکن،منحسابایندخترروبکوبمکفدستش!خانزادهولمکن -

 :بارهبالحنعصبیدادزدامااوقصدرهاییمنرانداشتودو

 !مگهباتونیستم؟برو -

جاراترککرد.چونوچراآنصدایدادشهممنراازحرکتبازداشتوهمهدیبی

آرنجمراازدستشخارجکردهوخواستمبهسمتهدیبرومکهمانعشدوبالحنآرامی

 :گفت

 .آرومباش -
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 :کالفهباجیغگفتمدستمراازدستشباشتاببیرونکشیدمو

 !آرومنمیشم!بیاکنار....گفتمبیاکنارالیاس !خوامچراآرومباشم؟نمی -

خانزادهکهتاآنموقعمنرامحکمنگهداشتهبودکهبهسمتهدینروم،باشنیدن

لـ*ـب .هایمدوختهایششلشدونگاهخاکستریشرابهچشمجملهآخرم،دست

 :زدم،دستمراتکانیدادهوآرامگفتمنفسمیکهنفسگزیدهودرحالی

 !ولمکن -

دستشراکنارزدهوبهسمتحیاطخانهقدمبرداشتمکهبهسمتمآمدودوبارهدستش

 .سویآرنجمآمد

 خوایحرفبزنی؟می -

 :ترکردوادامهدادسرمرامنفیتکاندادهوخواستمبرومکهدستشراسفت

 !خوامحرفبزنیمامامنمی -

جاآمدهبودند،منرابهسمتراهتوجهبهتمامافرادیکهبابلبشویمنبهآنسپسبی

 .هابردورویهمانپلهچهارمنشاندپله

بهتری؟ -

 .سریتکاندادهودستعـ*ـرقکردمرابهلباسممالیدم

 چرانذاشتییکدرسحسابیبهشبدم؟ -

 !چونعصبیبودی -

هایمفشردم،جوابسریعوبدونهیچتردیدشبهطرفشبرگشتهولباسمراباانگشتاز

 .جوریکهتمامدستمروبهسفیدیرفت

هاییبهمنوخواهرمزد؟خواهریکهچناندونیچهتهمتگفت؟میدونیچیمیمی -

رفتیچسبن.سادهراهمهاموهاشبههممیکنهکهشبموهاشروتویچارقدحبسمی
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 دونیدربارهننهوآقاجانمچیگفت؟کهمحکومبهغمزهاومدننشه!می

 .دسترویقلبمگذاشتهوآرامرویشکوبیدم

هاییکهپشتسرهاشون،ازغمخواهرم،ازیاوهترکه،ازتهمتخانزادهقلبمدارهمی -

 !خودممیگن

 :رلـ*ـبزدمواهایخاکستریشدوختهوضجههایاشکیمرابهچشمچشم

 چراجلومروگرفتی؟چراآخه؟ -

هایهایشرافشردوهیچینگفت!فقطنفساش،چشمخانزادهباشستوانگشتاشاره

کشید.چنددقیقهاوساکتماندومنبهسکوتشخیرهشدم.اوچشمبستهبودوعمیقمی

 .هایشخیرهبودمتاجوابیبهسوالمبدهدمنباچشم

 بهتری؟ -

 !کردم.دیگرعصبینبودمتابهخودمآمدم،دیگرگریهنمی

 .آره -

 :نفسمراباپوزخندیهمراهکردمکهبهشوخیادامهداد

 !کشهبینمکهاینگربهآرومچندروزقبل،پنجولمیمی -

 :خندیدموآرامگفتم

 !گربهوحشی -

هوباهمبهسمتمطبخخانزادهازجایشبلندشدکهمنهمبهتبعیتازاوبلندشد

 :دیمکهبهیکبارهلـ*ـبزدزحرکتکردیم.شانهبهشانهقدممی

 !کنمفردادراینبارهباپدرمصحبتمی -

بهمطبخکهرسیدیم،دررابرایمبازکردومنبادیدنهدیاخمیکردهوخواستمبه

 .سمتاتاقبرومکهخانزادهلباسمراازپشتکشید
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 هدی؟ -

 :هدیباشنیدناسمشاززباناو،سریعبهطرفشآمدوگفت

 بلهآقا؟ -

 .خانزادهکمیلباسمراکشیدومنراروبهرویهدیوجلویخودشقرارداد

 کنمیکچیزیبهدخترعمومبدهکاری!مگهنه؟فکرمی -

 :هدیکهدستپاچهشدهبود،باسریپایینافتاده،گفت

 !خوامسرونازمعذرتمی -

سرمراباالآوردمکهبانگاهمنتظرخانزادهروبهروشدم.بزاقدهانمراقورتدادهو

 :آرامزمزمهکردم

کنم!نمیگمحقبامننبودکهصدالبتهبود؛اماخوبازطرفیدورازادبنه،خواهشمی -

همفقطبرایاون !خوامبودکهاینجوریعملکنموروتآببریزم.منهممعذرتمی

 !ریختنآب

بهقیافهچموشمنگاهعصبیانداختومنفقطخیرهنگاهشکردم.اگرازمنتوقع

عذرخواهیداشت،سختدراشتباهبود!منجزریختنآب،کاراشتباهیانجامندادهبودم.

خانزادهدستیدورلبشکشیدتالبخندشرامهارکند.منراتااتاقهمراهیکردووقتی

 .ازدرخارجمیشد،نگاهآخریبهمنانداختوباسریپایینافتادهازاتاقخارجشد

همینکهازدراتاقبیرونرفت،مثلیکمعتادبرایمخدرش،بهدرودیوارزدهوسعی

کردمتاوقتیکهبویعطرشدرفضاهست،آنرااستشمامکنم.دستمراباالآوردهو

رایحهتنشهنوزرویلباسمبودومنبویآنمخدرگمشدهراآستینمرابوکشیدم.

دادموهمینرایحهبهمغزمنفوذکردهوتماماعصابمرافلجکردهبود.بهخودمکهمی

 .ایبهسرمکوبیدمآمدم،باتعجببینیراازآستینمفاصلهدادهوضربه
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 !خلوچلشدیرفت -

دمانانداختموبادمعمیقیاتاقراترککردم.نگاهیسرسریبهاتاقسردوخشکخو

 :بادیدنسوگندکهمشغولگذاشتنماستودوغدرسینیبود،بهسمتشرفتهوگفتم

 خوایمنببرم؟می -

تربگیرد،کردتاسینیرامحکمطورکهدامنشراجمعمیسرشرامنفیتکاندادوهمان 

 :زمزمهکرد

 .برم،عموکارمدارهمینه!خودم -

 .هایمسیرادرونسینیگذاشتمونگاهیگذرابهافرادمطبخانداختممتعجبلیوان

 کارتداره؟اونهمسرمیز؟چی -

 :ایباالانداختودرحالیکهلبخندغمگینیمیزد،گفتشانه

 !مندیگهآبازسرمگذشته،اینهمروش -

نیمساعتی .جادورشدهایشراآرامبستوازآنچشمکالفهودرماندهنگاهشکردمکه

کردم.مدامدررفتوآمدبودم؛اماهیچچیزبهقرارمطبخرامترمیگذشتومنبیمی

رسید.ازاینهمهخنگی،لجمگرفتهبودوآخرسراخمیرویصورتذهنمعیوبمنمی

کردهوتوجهیبهصدایبلندترینسرعتممکنردنشاندم.راهروعمارتراباسریع

 .هایمرویفرشقرمزنکردم.جلویدرچوبیوبزرگاتاقناهارخوریایستکردمقدم

توانستمدررابازدرکمیبازبود؛اماچیززیادیهمازالیآندیدهنمیشد.ازطرفینمی

آمد.میدادوهمآنزنگولهباالیدربهصدادرکنم،چونهمصدایقیژکواریسرمی

بنابراینبهسختیسرکجکردهونگاهیبهاتاقانداختم.طبقمعمولعمودرراساینمیز

نشستهوزنعموروبهرویشنشستهبود.سوگندکناربیتاایستادهبودوبااسترسیعیان

هایشخیرهشدهبود.سرمرابیشترکجکردمکهعموناگهانازجایشبلندشدوبهکفش
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 :اترسقدمیعقببرداشتم؛امااوالهیشکریگفتولـ*ـبزدمنب

 .دخترسلیمان،بامنبیا -

کردممنرادیدهکهدسترویقفسهسینهگذاشتمونفسعمیقیکشیدم.فکرمی

طورباعجلهازجابرخواستهاست.خواستمنفسدومرابکشمکهدراتاقبازشدواین

پشتمیزدرازوطالییقرارگرفتموازالیگلدانیکهپرنفسدرسینهحبسشد.سریع

ازبرگوشاخهبود،بهدرخیرهشدم؛امابادیدنخانزادهکوچککهمشکوکنگاهم

هارارهاکردموسرمرابیرونکشیدموبهطرفشکرد،نفسمرابیرونفرستادم.شاخهمی

 .رفتم

 رفبزنه؟خوادباسوگندحدونیچراپدرتمیمی -

چرالبخندزدهبود؟مگرحرفخندهداریزدهبودم؟دستیگوشهلبشکشیدونگاهش

 .رابهتابلووانیکادپشتسرمدوخت

 کنیگوشایستادن،اصالًکارخوبینیست؟فکرنمی -

ایباالانداختمکهدراتاقدوبارهبازبله!پسدلیلاینخندهمضحکش،همینبود!شانه

نگاهیبهدستم .ترشد.ناخدآگاهآستینشراگرفتموفشردمهمندرهمشدوچهر

 :انداختونامحسوسمنرابهپشتسرشهدایتکردکهخانزادهبزرگگفت

 پایگوشایستادهبود؟ -

خببهتوچهمردکخرفت؟بیابروبهعالفیت"چقدرازافراداینخانهخوفداشتم.

 :ماخانزادهخمبهابرونیاوردوخیلیخنثیشده،لـ*ـبزدا"کارداری؟برس!منروچی

 نه!چهربطیداره؟منکارشداشتمواسههمینگفتمبیاد.ازنظرتایرادیداره؟ -

 .الماسابروهایشرادرهمکشیدوپوزخندیزد

 !نه -
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سپسرویبرگرداند،پاهایشراباضربعیانیبهفرشقرمزکوبیدوبهسمتاتاقش

ردنگاهشرا .هایمانخیرهشدرفت.خانزادهنگاهیگذرابهمنانداختوبعدبهدست

 .هایمانرسیدم،باهینکوتاهیآستینشرارهاکردمگرفتهووقتیبهدست

 .خواممعذرتمی -

 .هارابهعقبفرستادموهایشراچنگزدوآن

مصبرکنسوگندبهتتوضیحبده.ایرادینداره!راستیبرایسوالیکهپرسیدیبهنظر -

 .چیزبدینیست،نگراننباش

هایشبهسمتمطبخاشارهکرد.لـ*ـبگزیدهوسرمراسپسچشمکیزدوباچشم

 .تکاندادم

 !برودیگهتایکیدیگهنیومده -

 .باشهمنرفتم،ممنون -

 .حهخودراخواندمبارفاترویبرگرداندهوخواستمبرومکهدردوبارهبازشدومناین

سروناز؟ -

باشنیدنصدایسوگند،باعجلهبهسمتشبرگشتهکهباجایخالیالیاسروبهروشدم.

ایباالانداختهوبهسمتمتعجبنگاهیبهدوروبرانداختمووقتیپیدایشنکردم،شانه

 .سوگندرفتم

 چیشد؟عموچیگفت؟ -

 .هایشکشیدروبرانداختودستیرویلـ*ـبهایقرمز،نگاهیبهدوسوگندبالپ

 .بیابریم،بهتتوضیحمیدم -

 .باشه،بیابریم -

جاهیچحرفینزدومدامبادستشراگرفتهوکشانکشانبهسمتمطبخرفتیم.تاآن



 

 

 
63 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

کرد.وقتیبهاتاقرسیدیم،آرامدررابازکردواولنگاهموشکافانههایشبازیمیدست

ازاتاقانداختوبعدبهمنخیرهشد.باحرفیکهزد،زانوهایمسستشدوبهبیرون

 .زمیننشستم

 جدیمیگی؟ -

سوگندلـ*ـببهدندانگرفتودرحالیکهصورتشازخجالتقرمزشدهبود،سری

ایکردهوبالشتکناردستمراباذوقدردستگرفتموسپسباتکانداد.باذوقخنده

 :زدمخوشیلـ*ـب

 !وای!باورمنمیشه -

 :سوگندنگاهیبهدراتاقکردوباخندهلـ*ـبزد

کهالیاسرفتهبهعموگفتهوعموهمکهدیدهبساطالماسهنوزتویعمارتبازمثلاین -

 .بازه،اینتصمیمروگرفته

 :اختیارگفتملبخنددنداننماییزدهوبی

 !الهیقربونشبشم -

تعجبوکنجکاوینگاهمکردکهسریازبهتتکاندادهباحفظظاهرملـ*ـبسوگندبا

 :زدم

 !خودتببین،خوبچهعموییداریمما -

 :کرد،گفتاینثارسرممیسوگندنگاهیسرسریبهمنانداختودرحالیکهضربه

 !کشه.حاالهمپاشوبایدبریمخونهخرخودتی!خجالتهمنمی -

 مرخصیدادن؟ -

 :آورد،زمزمهکردسوگندچشمکیزدودرحالیکهادایزنعمورادرمی

 .ذاشتمدامغرمیزد؛اماعمویکماهبرامونمرخصیگرفتآره،زنعمونمی -
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کشیدم،باالوپایینهایممیجیغیکشیدهودرحالیکهبالشتراازخوشیالیدندان

 .پریدم

 !شدینتبرمسوگند،کاشزودترعروسمیوایخدا!باورمنمیشه!الهیقربو -

 .آوریوسایلشگرمکردسوگندنگاهیباتاسفبهمنانداختوسرشرابهجمع

*** 

هاییکهرویآستینمکشیدهبود،بهکردموردانگشتعطرتنشراهنوزاحساسمی

 .سوختشدتمی

ودهوازصفاوصمیمیتیگذشت.یکهفتهبود،درخانهخودمانبیکهفتهازرفتنمامی

بردم.دلمبرایاینجاتنگشدهوهرروزباجاناهافراموشکردهبودم،بهرهمیکهمدت

گذاشتم.هرچهبیشتروکردموباجریانرودخانهمسابقهمیبهسمتبیشهزارحرکتمی

 .کردمقدرهمبیشترعطرشرااحساسمیکردم،همانتندتردربادحرکتمی

سم .زمدرنبودعطرش،شورشبهپاکردهوفرمانحملهبهبدنمصادرکردهبودمغ

هایتنم،بدونوجودآنرایحهمخدر،یاغیگریکردهوقدرتمندیتولیدکردهوسلول

ایوارددریدند.افسارجاناراگرفتهوبهتنهتنومندشضربهذرهذرهبدنمراازهممی

 .کردم

 !واستاجانا -

کشیدومنبانوازشکابشفشاریواردکردهوازرویشبلندشدم.جاناشیههمیبهر

 .پیشانیش،قصدآرامکردنشراداشتم.نگاهیبهرودخانهانداختهوافسارشراگرفتم

 .بیاجانا،بیا -

.بهسمتآببردمشوکناریایستادهومشغولدیدنآبخوردنششدم
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هاغارتمیکردندوسمبدنمپخششدهبود.سلولضعفازمغزمشروعشدهودرکل

درتنمپخشمیشد.وقتیازسیرابشدنجانامطمئنشدم،پارویرکابگذاشتهو

 :ایبهرکابشزدهوگفتمرویشنشستم.ضربه

 !بروجانا،برو -

باباتاختبهسویخانهرفتم.جاناهمانگارمتوجهانقالبدرونمنشدهبودکهتیزپاو

هایشتمامسرعتشهنرنماییمیکرد.وقتیازدورخانهرادیدم،خمشده،مقابلگوش

 :گفتم

 .آفریندختر!باالخرهرسدیم -

جوشوخروشیکردوبههوابلندشدوبعدباغروربهحرکتادامهداد.ازدلروستا

زداخلحیاطسرگذشتهوجلویخانهتوقفکردمکهجاناشیههبلندیکشیدوسروگلا

هایقدرتمندجانا،بلندکردوتاچشمشبهمنخورد،لبخندپراسترسیزد.صدایشیهه

 .قبلازخودماعالمحضورکردوسروگلسریعبهطرفمآمد

 !رسنکهقدردیرکردی؟االنمیسریچراان -

 .روبندحریروزردمراازجلویدهانمبرداشتهونفسعمیقیکشیدم

 .وزکهنیومدنهن -

هایقرمزرویحریرکشیدموآنرادرونجیبشلوارمگذاشتم.سروگلدستیبهگل

هایشکشیدم.هایمتکانداد.ازرویجاناپایینپریدمودستیبهیالپرواییسریازبی

ایازگوشهطویلهبرداشتموجلویاوریختم،سپسآنراتاطویلههدایتکردمویونجه

مانپهنکردههایسنتیلواردخانهشدیم.ننهبهزیباییدستدوزیرویپشتیباسروگ

وکرسیروبهرویآنرابهزیباییتزئینکردهبود.نگاهیبهاتاقانداختهوبهسوگندکه

 :باچادرسفیدرویصندلیجلویآینهنشستهوبهخودشخیرهشدهبود،نگاهکردم
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 !یهتیکهماهشدیالهیدورتبگردمخواهری، -

 .لبخندخجولیزدوچادرشرابیشتررویشکشید

 سری؟ -

 .بهسمتشقدمبرداشتهورویمیزنشستم

 جاندلم؟ -

 :نگاهیبهدراتاقکردوبااسترسگفت

 دونیاینآقاچندسالشه؟می -

 .سرمرامنفیتکاندادهوسوالینگاهشکردم

 !سیوهفتسالشه -

قدرسهچرخیدوبهاینفاصلهسنشانفکرکردم.چهخبربود؟چراانهایمدرکاچشم

دردبودوپولزیادیداشت؛امااینهمدرستسنباال؟حاالدرستهازدستهمرفهانبی

 :پریدم،گفتمنبود.پوفیازسرناچاریکشیدهودرحالیکهازرویمیزپایینمی

 !کنهستکارنمیدونمبایدچیبگم،مغزمدرراستشنمی -

زدندومامطیعاوامرهامیوواقعاًهمهمینبود.دراینکرهخاکیحرفاولراارباب

خواهدایناربابناآشناباشدیاعمویهابودیمومطمئناًخواهیمماند.حالمیآن

توانستمایندلهرهودلشورمرابهتر!خیلیاسترسداشتم،ازطرفیهمنمیبزرگ

 .امالقاکنم،پسلبخندیزدهوخواستمدلداریشدهمکهننهدارداتاقشدادهخانو

 !الهیقربونتبشم!مادرالهیخوشبختبشی.عزیزدلم -

 .هایاسپندفوتکرداسپندرادورسرشچرخاندوبازدمشرارویگرده

 .انشااللّه،حسوداتکوربشه -

برایباردیگر،اسپندرادورسرشچرخاندکهسوگندبهمعنیواقعیآبشدهودرزمین



 

 

 
67 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

فرورفت.خواهرخجالتیومحجوبمن!الهیدورشبگردمکهبهاندازهسرانگشتهم

بهاونرفتهبودم.نگاهازکتودامنآبیوبراقننهگرفتهوبهآینهتمیزمانخیرهشدم.

رسید.ننهتربهنظرمیالبرایننهتهیهکردهبودیموامسالکمیکهنهآینهچوبیکهپارس

آرامیبهپنجرهواردبرایبارآخرآنرادورسرشچرخاندکهطاقتمطاقشدوضربه

 .کردهوبهطرفاورفتم

ننهاینبدبختازبسرنگعوضکرددیگهفرقیباآفتابپرستنداره!مادرمن - 

 !ولشکن

نگاهیبه .اشرفتاشمیزد،قربانصدقهطورکهبهسینهبارهمانبخندیزدواینننهل

 .ایرفت.بهسمتمآمدودستشرادرونیقهلباسشکردچهرهمنانداختوچشمغره

 .بیااینروبگیربزنبهروسریت -

 .ایدروندستشانداختموسرمراتکاندادمنگاهیبهسنجاقنقره

 .وهمازدوطرفببافودورتبریزهاترگیس -

 .خواستماعتراضکنمکهصدایآقاجاندرآمدمی

 .بیاشیرینبانو،مهمونموناومد -

ننهبهسرعتظرففلزیاسپندرارویمیزگذاشتوچادرآبیشراکهآویزدربودرا

همبرداشتوسرکرد.ازاتاقخارجشدوپشتسرشهمدررابست.چندیبعد

 .سروگلبهسرعتوارداتاقشدوچشمکیبهسوگندزد

 .یااللّه.سالمعلیکمبرادر -

 :باصدایبلندعموباتعجببهسوگندنگاهکردهوگفتم

 مگهعموهمقراربودبیاد؟چرااومده؟ -

 :کرد،گفتایازچادرشبازیمیطورکهباگوشهسوگندهمان
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 .دهکهمجلسرودستشبگیرهترجمعاومعموبهعنوانبزرگ -

 .کهکارالماسروجبرانکنهاومدهفکرکردمبهخاطراین -

 .پوزخندیزدوپایراستشرارویپایچپشانداخت

 .گزهنهازاونلحاظککهیچکدومشوننمی -

سریتکاندادهوچینیبهبینیمدادم.گوشمرابهدرچسباندم.نیمساعتیگذشتودر

فقطحرفدربارهکاروتحصیالتآقایدامادگفتهشد.مادرآقایداماد،معلوماینبین

ارزششمردندخترها!درآخرهمینبودیکیازتبارمناست!مخالفمردساالریوبی

 :زنمجلسرادستشگرفتوگفت

جاییکهخبرداریدخبمااومدیمدخترتونروبرایشاهرخمخواستگاریکنیم.ازاون -

همسرشاهرخدراثربیماریمردهویکفرزندکوچیکداره!مایکهمدمبرای

 .خوایمهاشوزنبرایتکیهگاهشمیهاش،یهمرحمبرایغصهتنهایی

مجلسبهمعنایواقعیدرسکوتیمحضفرورفتهبود.اینمردهرچندخوشتیپوزیبا

لرزیدوبهخونسردیسوگندیممیهارویبود؛امابازهمقبالًزنوبچهداشته.دست

چشمدوختم.بهطرفشرفتهروبهرویشنشستم.نگاهمنکرد!پساوهمراضیبهاین

 !وصلتنبود

 بهنظرتنبایدمخالفتکنی؟ -

 .کردهایشدودومیزدوزیرآننگاهمعصومشغصهبیدادمیچشم

 .نه -

 :هایمازدردبستهشدوگفتمچشم

 . ...ونقبالًازدواجکرده،بچهداره!چطورمیخاماسوگندا -

ایبهدرخوردوننهوارداتاقشد.چهرهاوهمدیگرحرفمهنوزتمامنشدهبودکهضربه
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 !زدیم.عموراضینبود؛امابازهمفقطبهیکدلیلحرفینمی

 .بیاچایبریزدخترم -

 .گرفتترسوگندبامتانتازجایشبلندشدوچادرشراسفت

 .چشم.اومدم -

هایشکشیدوبعدمشتشرارویسینهوقتیازاتاقخارجشد،ننهدستیزیرچشم

 .کوباند

 .خداازتنگذرهالماسکهدخترمروبیچارهکردی -

 .بهسمتننهرفتمودرآغوششگرفتم

هکنه.ازترسآبروشهمکهشدهمیرمامانتومخالفتکن،سوگنداینکاررونمی -

 .ذارمکهاینوصلتسرنگیرهکنه.کافیهتوبگینه!منصددرصدتالشمرومیازدواجمی

 .هاییلرزاننگاهمکرداشکوباندوباچشمننهرویگونه

زنیم،بهخاطرآبرومونه.دوروزدیگهاینخبربپیچه،بینیحرفینمینگومادر!اگهمی -

میشه.دیگهاحترامبراشقائلنیستن،پسسکوتدیگهدراینخونهبرایسوگندزدهن

 .کنوتویاتاقتبشین

 :رفتکهدستمرامشتکردموغریدمروبرگرداندوداشتمی

اگهپنجاهدرصدشبهخاطرآبروباشه،اونپنجاهدرصددیگهبهخاطرعموئهننه،چون -

!تونیدروحرفشحرفبزنیدنمی

 .برنگرداند.نفسعمیقیکشیدوازدرخارجشدایمکثکرد؛امارویلحظه

بهدرتکیهزدهورویفرشسرخوردم.لـعـ*ـنتبهاینسرنوشتنحسوسکوت

 !اجباریدخترها

 !به!چهعروسخانمی -
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کرد،خیرهشدم.خیالییکقلودوقلبازیمیسرمراباالبردهوبهسروگلکهبابی

هاخیرهشدم.مادرآقاشاهرخبادیدنسوگند،دربهآنتاسفبارسرتکاندادهازالی

هاگذشتهایآنگلازرخششکفتوباخندهبهپسرشخیرهشد.باقیمجلسباحرف

 .ودرآخرباحرفعموتمامشد

 . ...کنمواماشیربهاومهریهمنجهیزیهسوگندروآمادهمی -

 :تخودشراجلوترکشیدوروبهآقاشاهرخگف

 چقدردرحدتوانتهستپسرم؟ -

 .هایشرابههممالیدآقاشاهرخچاییشرارویزمینگذاشتودست

 واالهرچیشمابگید.مامان؟ -

 .مادرشباصدایشاهرخنگاهازسوگندگرفتهوبهپسرشدوخت

شینمخالیهوبهپسرمگفتمکهبعدازدواجتبیاپیشایکهمنمیخبراستشخونه -

من.اگرصالحبدونیداونخونهویکزمینمسکونیدرتهرانروبهعنوانمهریهبه

 .عروسمبدیم

چینیبهبینیمدادموچشمبستم.هنوزنهبهباربودونهبهدار،اوسوگندراعروس

 :داد.عمونگاهیسرسریبهآقاجانانداختودستآخرگفتخودشخطابقرارمی

 .خیلیهمعالی -

رویزمیننشستهونگاهمراازپنجرهبهدرختتوتدوختم.بویخوشآمدیعیدکم

کرد.چشمبستموبویهانمایانشدهوآوایسالجدیدرانجوامیتکدرختکمدرتک

خوششراواردسینهکردهونفسعمیقیکشیدم.حداقلیکماهدیگرعیدبودومادر

خواهرمباچشمیپرازاشک،وارداتاقشدوباهمانچادرتکاپویازدواجسوگندبودیم.

 .رویزمیندرازکشید
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 هارفتن،چیگفت؟کهاونعموبعدازاین -

 .اشراباالکشیدچرخیزدوبینی

 .هاشازاینموضوعچیزینفهمنگفتزنعمووبچه -

وازجایمبلندسپسچادررارویسرشانداختوچرخیبهسمتدیوارزد.آهیکشیده

 .شدم

 سوگند؟ -

 .جوابینداد.انتظارهمنداشتمکهجوابدهدبهسمتشرفتهوکنارشدرازکشیدم

 خوبی؟ -

 .اشحلقهکردمسرشراتکاندادکهدستمراباالآوردمودورشانه

 .خوایبزنیزیرش؟بهخداهمهجورهپشتتمخوبنیستی!نمی -

 .امشکستآغوشمچرخیدوبغضشرویقفسهسینهسرشرامنفیتکاندادودر

 !خواهریگریهنکن -

لغزاندم،فکربیشتردرآغوششکشیدهودرحالیکهدستمرادرتاروپودموهایشمی

 .کردمکردماماهیچراهیبرایرهاییازاینزندانمسکوتشدهپیدانمی

ایمازکارافتادندوبرایآخرینهرفت.پلکحالمخوبنبودوبغضازگلویمپاییننمی

زیبایشرابهخاطرسپردموچشمبستم.رویهمهچیزورویهمهاتفاقات؛امابار،چهره

هایایکهرویدستتاچشمبازکردم،خواهرمرادرلباسعروسدیدموب*و*س*ه

ودرهایچروکیدهپدرمزدایرویدستنشاند.آقاشاهرخهمب*و*س*هآقاجانمی

 :جوابحرفباباگفت

 .حتماًپدرجان -

باباباشنیدناسمپدر،چنانخوشحالشدواورادرآغوشگرفتودوبارهدرونگوشش
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 :نجواییسردادوآقاشاهرخدوبارهلـ*ـبزد

 !چشمحتماً -

ترکشیدومنخیرهدرجلورفتهونگاهیپربغضبهسوگندانداختم.تورسرشراعقب

 :هایشلـ*ـبزدممچش

 .خواهریخوشبختبشی -

لبخندیزدومنبرایآخرینباردرآغوششگرفتم.نگاهیبهآقاشاهرخکهمحو

 :صورتسوگندبود،انداختهوگفتم

.آقاشاهرخخوشبختبشین -

آقاشاهرخنگاهیبالبخندبهمنانداخت.کتمشکیشرابادستصافکردوبعداز

وبارهبهسوگندخیرهشد.تعجبیهمنداشتاودرستبعدازروزابرازتشکر،د

 !خاستگاری،دیگرسوگندراندیدهبودتاهمینامروز

ایکردونگاهاخمآلودیبهآقاشاهرخانداختکهمتقابالًاوهمباخجالتباباتکسرفه

هازخواهرزیباوسرشراپایینانداخت.سپسسوارماشینشدوماهمبهتبعیتازاونگا

 .همسرشگرفتهوسوارماشینشدیم

 ننهچراناراحتی؟ -

 :کرد،گفتدررابستودرحالیکهاشکشراپاکمی

هاش!دیدیخانوادهعموتحتیبرایمجلسشنیومدن؟نهزنعموتاومدونهبچه -

 !اومدن؟هیخداکرمتروشکرکسرشأنشونمیشدیهقدممی

 .نهجراتمخالفتداشتندونهعزتنفسصحبتکردنعصبیشدم.

ترسیدکهاونروتبدیلبهدیودوسرکردید.یکبارقدرازعمومیتقصیرشماست.اون -

 شدکهواقعاًحرفتونروبزنید؟
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دختربسکن!مداماینموضوعروتویسرموننزن!آرهگیریمکهتوراستمیگی، -

 . ...حاالک

 :،ننهسکوتکردوسرشرابهپنجرهچسباندودرآخرلـ*ـبزدبانشستنعمو

 .دلمبراشتنگمیشه -

خواستآنالماسبغضمراقورتدادهوسرسروگلرابهسینهچسباندم.آخکهدلممی

دیدم.راهخانهدرسکوتسپریشدوراازوسطدونصفکنمکههمهچیزراپایهاومی

 :پیادهشوم،عموگفتوقتیخواستمازماشین

سرونازتونرو،چیزهایضروریتروبردار.وسایلترومیدمفردابراتبیارن.بشین، -

 !ریمعمارتمی

هیچحرفیسرپایینانداختهوواردخانهشدندوآقاجانوننهنگاهیبهعموانداختهوبی

 .خوردبازهمسکوت!حالمازاینهمهزجربههممی

 .مونمجامیاینامشبرو -

 .عمونگاهیگذرابهمنانداختوپیپراگوشهلبشگذاشت

 .کنمحرفمروتکرارنمی -

 .دودشرادرهواپخشکرد

جاعموجان،منهمدوبارنمیگم!امشبننهوآقاجانمتنهاهستن،ترجیحمیدماین -

 .بمونم

 .رگشتباکفشبهتکهسنگرویزمینلگدزدوبهسمتماشینب

 !تویماشینمنتظرم.وقتیمیگمبیا،حتماًدلیلمحکمیدارم،پسحرفرویحرفمنیار -

پردهرا .صداواردخانهشدم.مکانیکهدیگرشوققدیمرانداشتسریتکاندادهوبی

جاوچنددستلباسهایآنکنارزدهوداخلاتاقشدم.چمدانکوچکیبرداشتمولباس
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 .شچپاندمضروریرادرون

هابهزیباییرویصداازخانهخارجشدم.هوامهگرفتهوبرفدراتاقرابستهوبازهمبی

بودند.ننهرادرآغوشگرفتهوباآقاجانخداحافظیسرسریدرودیوارخانهنشسته

 .چونوچرا،پایمراداخلماشینگذاشتهودررابستمکردم،سپسبی

نهابودم،دیگرهیچکسرانداشتمکهازمنمحافظتکندوجلویزنباردیگرمنتاین

توجهبهآنهمهزیباییکهعموودخترشطرفداریمبکند.ازماشینکهپیادهشدم،بی

هایزردوبرفیهارفتم.صدایخشخشبرگعمارترادربرگرفتهبود،بهسمتپله

 .دادروندلمجایمیریخت،حسعجیبوسردیرادکهازآسمانمی

 .عمودررابازکردووقتیواردخانهشدم،اوبهسمتاتاقشرفتومنبهسمتاتاقم

امتوسطالیاسدستالیلوالیدرگذاشتهوخواستموارداتاقشومکهآستینلباسمحلی

هابودندیدمش،حسشنکردم،کشیدهشدونگاهمبهنگاهشبرخوردکرد.روزهاوهفته

اشنبود،اسمشنبود،اماحاالکهروبهرویمایستادهبود.انگارهمیشهبوده،چوندرسایه

 .ترشدهبودقلبمپررنگ

هارادرگیرهمهایسیاهوخاکستریمانبهشدتآننگاهشآهنرباداشتوتضادچشم

 .مهابگیرگذاشتحتینگاهازآنخاکستریشتلخبودونمیهایکردهبود.چشم

 .سالم -

هایمانهایشگرفتهوبهگرهدستکهجوابسالمشرابدهم،چشمازچشمبهجایاین

امراکهدید،لـ*ـببهدندانگرفتوگرهدستشراازآستینیکههخیرهشدم.نگاهخیر

 .ایدرستشدهبودرا،رهاکردهاینقرهبانگین

 .شببخیر -

 :لباسمراکشیدوگفت
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 ببینم!چیزیشده؟صبرکن -

!نه.هیچی -

 !داریم"هیچ"هاتویزندگیمانیکهمهماآدم

 .کهازسعیمیکنیمازهمهپنهانشکنیم"هیچی"

تفاوترابازیهایبیمجبوریمهرطورکهشدهبغضمانراقورتدهیمونمایشآدم

 .کنیم

 .داریم"هیچ"هایکهمهماآدم

 !گمانهایدلتنبهوسعتقلب"هیچی "

 :نگاهدلخورمرابهاوانداختهوخواستمردشومکهدوبارهلـ*ـبزد

 سرونازچیشده؟ -

خوادیکبار،فقطیکباردیگرحالشانرابپرسید.نهزوری!هادلشانمیاماهمینانسان

 !نهالکی

 .ریزندمیهایشانرابیرونازتهدل،آنموقعاستکهلـ*ـببازکردهوتمامدلتنگی

 :دلمپربود،پسبابغضلـ*ـبزدم

تمومشد!خواهرمنبهزورازدواجکرد.بهخاطرخودخواهیبرادرتوبهخاطردهن -

 پرسیچیشده؟هایتو!بعدمیلقی

کوفت.تپشتندقلبمرااممینفسممیانگلوراهشراگمکردوانگارکسیمحکمبهسینه

کردمووحشتوترسمثلاحتیوغمخواهرمرااحساسمیکردم.فقطنارلمسنمی

 .پیچکیدورتنمپیچیدهبود

 .خواستی؟بروخانزاده،برو!االناصالًوقتخوبینیستهمینرومی -

خانزادهراباتمسخرکشیدهونگاهشکردم.سکوتالیاسبهشدتخوفانگیزبود؛اما
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هایمبههملرزیدمودندانتنیخیسازعـ*ـرقمیبازهمهیچینگفتومنمیانگرمابا

کهبفهمم،آنجاننفسکشیدم.اشکبیاشکوبیدهوبیکرد.محکمبهسینهبرخوردمی

 !امپیداکردومنتنهاکسیبودمکهآنشبگمشدراهشرارویگونه

وردهورویدررابستهوکمرمرابهدرسردتکیهدادم.لرزشپاهایمباعثشد،سرخ

دلمبرای .صدااشکریختمزمینسردترازدیواربنشینم.دسترویدهانگذاشتهوبی

دیدم،گرفتوقتیکهمیسوختکهتنبهازدواجزوریدادهبود.دلمآتشمیخواهرممی

دیدمتواندبرایزندگیخودشتصمیمبگیرد.دلمخاکسترمیشد،وقتیمییکدخترنمی

گاهحقآزادیوآزادگینداردوبایددربندیکهجامعهبرایشاندرستهاهیچدختر

 .کردهحبسشوند

ریختند.دستدورپاهایمگرههایبرفبهآرامیرویزمینمیپنجرهبازبودونمنم

کردهوخودمرادرآغوشکشیدم.حالمندرایناتاقتنهابودمودیگرهمراهیدراین

دیدم.نوکگردوکوچکهایچشمم،دنیارامهزدهمیشتعدسیعمارتنداشتم.ازپ

باریدوقصدبندآمدنمحابامیهایانارشدهبود؛امابرفهنوزبیام،بهسرخیدانهبینی

 .نداشت

هایمرفتم.کتزمستانیمراازداخلشدرآوردهوازجابلندشدموبهسمتچمدانلباس

بکتزمستانیخودفروکردموفنجانیگرمابهخوردهایمرادرجیپوشیدم.دست

 .هاییخزدمدادمانگشت

آرامدراتاقرابازکردهونگاهیبهدوروبرانداختم.وقتیکسیراندیدم،باالقیدینفسم

راخارجکردهوازمطبخخارجشدم.عمارتدرسکوتفرورفتهوهمهخواببودند.تنها

 .سوختندهاییبودکهدرآتشمی،صدایهیزمچیزیکهشنیدهمیشد

کرد.ازعمارتخارجپیچیدوآرامشخاصیراالقامیصدایجلزوولزشاندرگوشممی
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هایبهرنگشبم،سپیدیبرفخودنماییشدهوشروعبهقدمزدنکردم.رویچکمه

کوفتموینپامییزمکردوپارادوکسزیباییایجادکردهبود.برتنسردویخزدهمی

ها....زدم.اینچاه،اینبندهایلباس،اینطویلهاسبخرامانبهمقصدینامعلومقدممی

 .همهوهمهخاطراتیبودکهسوگندبررویدفترسفیدزندگیمنقشونگارکردهبود

هاییمنکجاستوخودمبینخیاالتمبهمورنگدانستگمشدهاینروزهاکسینمی

چهدرخیالداشتم،نفسیعمیقکشیدموبهرقصخیالازآنرنگباختهبودم.بیغریب،

 .زیبایبخارمیانمهزلزدم

 !حسعجیبیداشتم

گوییروحخیاالتمچنانکودکیبازیگوشعمارتراترککردهبودوبهمقصدمعشوق

یبرایزمینهادلبریعجیبیحیاطسردوتاریکآنشدهبود!شفقازپشتکوهآواره

هایبخارهاییکهازنفس .دادیاینماتمکدهرنگامیدمیمیکردوبهسیاهییخزده

 .هاچشمدوختهودرگیرافکارمشوممنخارجمیشد،باعثشدبهآن

کنی؟کارمیجاچیاین -

هینیکشیدهوبهعقببرگشتم.بادیدنالیاسکهکتیپوشیدهوشالگردنیدوردهان

 :تهبود،ناخدآگاهلبخندیزدم؛اماسریعجمعشکردهوگفتمبس

 کنی؟کارمیجاچیتواین -

 .ابروباالانداختوکمیشالگردنشراپایینکشید

 !سوالمروباسوالجوابنده -

 .ایخیرهنگاهشکردمهایممشتکردهولحظههایمراداخلجیبشانهباالانداخته،دست

 .بزنمخاناومدمقدم -

هایشرابست.جلوآمدونگاهخاکستریشراایچشممتوجهتیکهآخرکالممشدولحظه
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 .هایسیاهمدوختبهچشم

هر .کنی؟چته؟منهرکاریکردمکهخواهرتآسیبنبینهسرونازچرااینطوریمی -

نواقعاًکاریکردمکهتوشبباخیالراحتسربهبالینبذاری.دیگهچیه؟دردتچیه؟م

 !فهممنمی

 :ام،غریدمهایبههمچسبیدهدستازکتزمستانیمدرآورده،ازالیدندان

 !دونی؟ههجالبهدونی؟واقعاًنمینمی -

هایم،مثلاخمیکردودوروبرشرانگاهیگذراانداخت.جلوترآمدوخیرهدرچشم

 :خودمغرید

 .دونیبگووازتاریکیدرمبیارمیدونم!توبگووروشنمکن.توکهنهنمی -

ایدسترویکردندومنلحظههایمحماسهآفرینیمیهایسوگند،جلوچشماشک

 .هایمگذاشتموتقریباًضجهزدمگوش

 !خوامبشنوم!برو!برونمی -

هایمرااسیرکرد.اخمیکهبرچهرهبروآخرراکامالًجیغزدمکهنزدیکمشدوشانه

هایکتمراگرفتهبودوتکانتوجهبهترسملبهایاولینبارمنراترساندواوبیداشت،بر

 .دادمی

خوام!میگمتعریفکن،میگیخوایبشنوی؟ها!میگمآرومباش،میگینمیچیرونمی -

فهمم!اصالًمننفهم،توکهعاقلیدونی؟مننمیکنم.میگمچته،میگییعنینمینمی

 .درستحرفبزن

 . ...ایبهاوزدم.یکی،دوتا،سهتاوهایمراآزادکردموضربهشانه

زدمواز .هایاوگفتمزدموضجهزدموزدم.ازغمخواهرمگفتم.زدموازدهنلقی

ترازدیواراو،دیواریپیدانکردهبودم.ولیاوهایبرادرشگفتم.انگارکوتاهعیاشی
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رنگینگاهممیکرد.خندهعصبیکردهووقتیخستهشدم،مسکوتکردهبودوبااخمک

 :رویزمینزانوزدهولـ*ـبزدم

هاکهباعثعذابکلخانوادهمنشدید.اتواینعمارتمتنفرم!ازشماازتووخانواده -

 !بهخداکهفامیلبودنایننیست،بهخداکهبرادریاینطورینیست

هایملغزیدهبودراپاکهاییکهازچشمکشیدهواشکهایمدستراستمرارویچشم

خواستحرفمی .هایمدودوزدکردم.خانزادهجلویپایمنشستونگاهشبینچشم

 .بزند؛امانزدودرآخرلـ*ـببهدندانگرفت

کنه.ببینکنه.گذشتهروجبراننمیخوامبگممتاسفم،اماراستشدردیرودوانمیمی -

 . ...دخترعمو

دوبارهچشمهاشکمجوشیدهبودوحتمداشتمکهصورتمبهکلقرمزشده.نگاهش

کرد.درآخرچشمبستوبرایخریدنزمان،شالگردنشرابازکردناراحتیرابیدادمی

اوکهبرای .دادودورگردنمانداخت.رنگتیرهشالگردنش،بهشدتبویاورامی

نخمشدهبود.بعدازتنظیمآندورگردنم،ازمنجداشد.تازمانیکهانداختنشالگرد

هایملرزیدوبهنزدیکمبود،چشمبستموعطرشرابوکشیدمووقتیدورشد،پلک

ایصبرکرد.نگاهشحاالجزناراحتیامرادیدولحظههایشخیرهشدم.نگاهخیرهچشم

ازدمشرامحکمبیرونفرستاد،چشمبستودورکرد؛امابچیزدیگریراهمنجوامی

 :شد.روبهرویمنشستوزمزمهکرد

جااینعمارت،اینخونهباهمهبزرگیشحقانتخاببرایکسینداره.هرکسیکهاین -

هست،تابعاوامردونفره!پدرومادرم!پسدرککنکهنیومدنماخواستنینبود،اجازه

طورتویکرد،اگرهمیندرنظربگیرکهاگرخواهرتازدواجنمیاومدننداشتیم.اینهم

آورد؛اماجادوامنمیموند،چیمیشد؟مسلماًزیرتیرنگاهافرادایناینروستاوشهرمی
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جاتوییکشهرغریب،هیچکساالنرفتهویکزندگیجدیدساخته.رفتهودیگهاون

 ...جابودنشکنم؛ولیاینبراشآرزویسعادتمیجاچهخبربوده.منهمدونهایننمی

متوجهی؟ .

کهفهمیدهبودم؛اماباگنگینگاهشکردمکهلبخندیبزاقدهانمراقورتدادهوبااین

 :زدوگفت

 هنوزدلخوری؟ -

 .لـ*ـبگزیدهوآرامبلندشدم.خواستمبرومکهآستینمراکشیدونگاهمکرد

 هامشدی؟متوجهحرف -

سریتکاندادهوکتمرابیشتردورخودمکشیدموکوتاهوباصداییگرفتهکهازتهچاه

 :آمد،زمزمهکردممی

 .آره -

ایدرهایمراتکاندم.آسمانتاریکبودوستارهدستمراآزادکردموبرفرویشانه

دمکهآسماندیدهنمیشد.امشبآسمانهمغمداشت!هنوزچندقدمبیشترنرفتهبو

 .صدایدویدنشراشنیدموایستادم

 سروناز؟ -

 :بهطرفشبرگشتهوبازهمکوتاهگفتم

 بلهخان؟ -

داد؛اشهم،همینرونشانمیهنوزهمازشنیدننامخانناراحتمیشد.اخمرویچهره

 :امادرآخرپوفیکشیدوگفت

 .هیچی!برو -

هایآجریعمارترفتهوخیالبهطرفپلهیایگفتم،سپسبابروییباالانداختهوباشه
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هارایکییکیزیرنگاهاوباالرفتم.وقتیکهواردمطبخشدمباهمانکتزمستانیم،پله

 . ...رویزمیندرازکشیدهوفکرکردم،اما

کردم.دسترویقلبمگذاشتهودستهیچینبود!ذهنمانگارخالیشدهوپوچفکرمی

مگذاشتم.قلبمتندمیزدونبضمآرام!پوچیافکارمباعثشدکهبهچیزدیگرمرازیرسر

 .خاصیپیدانکردهوبهخوابفروروم

هایمکشید.پلکزدهودستیبهواربهچشمآفتابکهبیرونزدونورشرانیزه

امراکشیدم.تمامتنمبهخاطرهایمکشیدم.کتمراازتندرآوردهوبدنگرفتهچشم

رمایلباس،عـ*ـرقکردهبود.آستینلباسمرارویپیشانیکشیدموعـ*ـرقسردشگ

هایمراپوشیدموتادررابازهایقبل!لباسراخشککردم.بازهمیکروزمثلروز

 .کردمربابهنمایانشد

 .بگیرش -

ودسته.سریتکاندادهامبرخوردکردنگاهمراپایینآوردهوچشممبهس*ا*کتیره

 .س*ا*کراازرویزمینبرداشتم

 .ممنونم -

ربابهدستبهسینهنگاهمکردوباپشتچشمیرویبرگرداند.س*ا*کرابرداشتمو

 :خواستمبرومکهبرگشتوگفت

 .خوانتوروببینندفراموشکردم،خانمبزرگمی -

ستهشد.س*ا*کراگوشهایگفتم.گلبود،بهسبزهنیزآراابروییباالانداختهوباشه

هایمکشیدم.ازمطبخخارجشدهوبهدیگبزرگیکهجلویاتاقگذاشتهودستیبهلباس

آمدکههمهبهتکاپویتوجهشدم.حتماًمهمانارزشمندیبرایشانمیدرمطبخبود،بی

 .افتادهبودند
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الکهرسیدمنفسعمیقیهایچوبیباالرفتم.بهطبقهباهاگذاشتهوازپلهدستروینرده

 .ایبهدراتاقشزدهومنتظرماندمکهجوابدهدترقدمبرداشتم.ضربهکشیدهوآرام

 .بیاتو -

باردستگیرهتمیزاتاقشرافشردهودرچوبیآنباصدایتیکیبازشد.زنعمواین

هایمراکرد.دستبرخالفهمیشه،روبهرویپنجرهایستادهبودوازآنمنظرهرانگاهمی

 .بههمگرهزدهورویشکممچفتکردم

 .سالم -

ازپنجرهروینگرفت؛امادرهمانحال،سریتکانداد.سکوتشاصالًزیباوخواستنی

 .نبود،بلکهبیشترترسناکوخوفانگیزبود

 . ...خواسچیزیمی -

دیشببهالیاسچیگفتی؟ -

اماندهانمنصفهماند.رشتهکالمازدستمدررفتوقلبمبیخواستمبزنم،درحرفیکهمی

 .هایمازترسگشادشدوبالبیلرزان،نگاهشکردمشروعبهکوبیدنکرد.چشم

 چ...چی؟ -

رویازپنجرهگرفتوپردهسفیدوجدیداتاقشراکشید.درکسریازثانیه،اتاق

دحتماًدرقبضروحکردنمردم،تبحرترازقبلشد.اینزناگرگارگاهمیشتاریک

 .خاصیداشت

 نشنیدی؟ -

گفتمدرکنارپسرت،ازذاتبدتووشوهرتحرفگفتم؟میچراشنیدم؛ولیخبچهمی

گفتم،یاازازدواجهایپسرشمیگفتمازنیامدنتدلخوربودیم؟ازعیاشیزدیم؟می

 زوریخواهرم؟



 

 

 
83 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 :سرپایینانداختهولـ*ـبزدم

 !زدیمحرفخاصینمی -

امابروییباالانداختودامنپفدارلباسشراباالگرفتونزدیکمشد.دستزیرچانه

گذاشتوسرمراباالآوردکهنگاهمرویسنگفیروزهوبزرگیکهرویلباسش

 .کرد،افتاد.نفسعمیقیکشیدوبازدمشرارویصورتمتقریباًپرتابکردخودنماییمی

هایمنروخطندختردهاتی،تووخواهرتدیگهازحدخودتونگذشتید!دورپسرببی -

بکشید.آبیازاینخونهبرایشماگرمنمیشه.پستاتوروهممثلخواهرتآدمنکردم،

 .خودتحدخودتروبدون

هایکهازعیاشیآمد،فقطگنگنگاهکردنشبود!اوبااینتنهاکاریکهازمنبرمی

دانست؟حالاوضاعواحوالمنفرقسرشخبرداشت؛امابازهمخواهرمرامقصرمیپ

کرد،چونمنواقعاًدرتهدلاحساسیبهاوداشتم؛امااینگونهحرفزدنشراتاییدمی

 .کردمنمی

 متوجهی؟ -

 .فشرد،خیرهشدمامرامیازفکربیرونآمدهوبهاوکهچانه

 .بله -

 .اکردودستیبهکتشکهآشفتهشدهبود،کشیدامرارهچانه

 .تونیبریخوبه!می -

هایمرافشردمتااشکیکهگوشهچشممبودرادرهمانجاخفهسریتکاندادهولـ*ـب

 .کنم

 .بله -

رویبرگرداندهودستگیرهدررالرزانگرفتم.خواستمآنرابازکنمکهخودشباز
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 .ییکردشدوصدایگیرایشخودنما

 . ...ماما -

ام،حرفشنیمهتمامماندومتعجبدستگیرهدرراهاینماشکزدهبادیدنمنوچشم

 .گیرشنمیشدجابود؛اماهیچچیزدسترهاکرد.بانگاهشجویایاحوالاین

 بله؟ -

خانزادهنگاهشرابهسختیازمنگرفتوبهمادرشدوخت.کمیفکرکرد،انگارکه

 .جاآمدهاست.آخرسرطاقتنیاوردوپرسیدادشرفتهبودبرایچهبهاینحتیی

 چیزیشده؟ -

 :مادرشنگاهیبهمنانداختولـ*ـبزد

 !نشنیدیچیگفتم؟گفتمبرو -

گوشهلبمرافشردهوخواستمازکناراوبگذرمکهصدایشبرایبارچندممنرامجاببه

 .ایستادنکرد

 !صبرکن -

مخشکوکنارهمچفتشد.رویبرگرداندهونگاهشکردمکهبادبزنشراازپاهای

 .رویمیزبرداشتونزدیکمشد

جاییکهمدتطوالنینبودی،ازاالنتااطالعثانوی،عالوهبرکارهایخونهتویازاون -

 کنی.متوجهشدی؟مزارعهمکمکمی

هایمشتشدشراطوردستهمینکردمنگاهسنگینخانرارویخودمحسمی

دانمچراسکوتکردم!شایدآنروزانتظارداشتمکهالیاسطرفمرابگیردودیدم.نمیمی

درمقابلمادرشبایستد؛امااوبعدازچندثانیهدستمشتشدشرابازکردوآرامنفس
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 :عمیقیکشید.پوزخندیزدمومایوسشدهسریتکاندادهولـ*ـبزدم

.جهشدممتو -

بابستهشدندر،انگارمنهم .کهنگاهشانکنم،ازاتاقخارجشدمسپسبدونآن

شکستموکمرمرابهدرچسباندم.بغضکردهبودمودلیلشکامالًمعلومبود!بادست

جاهایمرابادزدهوقطرهاشکیکهگوشهچشممبودراازخوددورکردموهمانچشم

جااحساسیکهداشتمراچالکردهواجازهسرکشیراهمان .کردممجبوربهحبسابدش

 .دیگربهاوندادم

هایمکشیدهوبرایتمیزکردنحیاط،آمادهشدم.جاروگوشهحیاطرادستیبهچشم

هاراکنارزدهوسعیهایگوشهوکنارحیاطراجاروزدم.برگبرداشتهوآرامآرامخاک

جدیدبگویم.مهجلویدیدمراگرفتهوبهسختیاطرافراداشتمخوشآمدیبهفصل

 .کردمجاراتمیزمیاینبودوبایداینمیشددید،اماچاره

هایآنبهسمتمطبخرفته،سطلرابرداشتم.درونشنمکریختهودرهیاهویِمیانذره

رویگمشدم.سطلرادوبارهبهدوشکشیدم،سپسآنرابهسمتحیاطبردهو

هاییخشدهریختم.باتمامشدنکارمبهمطبخرفتهومشغولدرستکردنغذابابرف

 .خیالرفتنبهسالنغذاخوریشدمدیگرانشدم.درآخرساالدراهمظرفکردهوبی

 هدی؟ -

 :منتظروخیرهنگاهمکردکهگفتم

 .لطفاًامروزتوبروسالن،مننمیام -

سریتکاندادوسینیمسیحاویناهاررارویسرشگذاشت،سپسازمطبخخارجشد

وبهسمتسالنقدمبرداشت.نگاهسنگینیرااحساسکردم،برایهمینباترسدورو

اطرافمخیرهشدم؛اماهیچچیزنبود،فقطمندرمطبخبودم!خواستمبهسمتدربرومکه
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 :اجمعکرد.ترسیدهلـ*ـبزدمبارصدایکوچکیحواسمراین

 کسیاونجاست؟ -

خواستمجلوبرومکهصدایدویدنآمدومنلپبادکردهودنبالشگشتم؛اماکسینبود.

ایباالانداختهوداخلاتاقتاریکخودمشدم.لهافتقرمزرنگرارویزمینپهنشانه

 .ترازهمیشهبهخوابرفتمکردهوخسته

کردم،ولیدرعمارتبودم؛امابعدازآنچهروزیبودکهاگرکارهممیآنروزآخرین

هواسردبودوچهگرم،چهسوزوگدازداشتوچهآتشوعـ*ـرق،بازمنمجبوربه

 .کردمشدمودرمزرعهکارمیترکعمارتمی

های،نهالکردیایکهآنموقعبسیارنیازبهمراقبتداشتوهرطرفشرانگاهمیمزرعه

 !کوچکبودوزمینشخالیازلطف

هاصبح .کردیمیاریمیگذشتکهباکمکشزمینراآبآبزاللیازوسطمزرعهمی

کردموحیاطراگذاشتم.اندرونیعمارتراگردگیریمیشدموغذاییبارمیبیدارمی

 .زدیمجاراشخممیرفتیموآنجاروسپسبااسبوگاوبهسمتمزارعمی

آمدموازدیدم،چونیاشبمیقدرسرمشلوغبودکهدیگرخانزادهرانمیتقریباًان

هایشبود؛اماآمدم،اوسرکالسشدم،یااگرروزیهممنزودمیهوشمیخستگیبی

بودم!ساختم.منخوببودم،چونبایدخوبمیهامیبازهمخیالینبود!منباهمهاین

هاکمکمیکردتااورافراموشکنم.تامهرتاییدبهمبود،چونهمیندوریشایدبهنفع

ایداردازآنمحافظتهایزنعمونزنم.تاخودمباشموغروریکهاگرتهماندهحرف

 .هایشازیادمنرفتکنم؛اماچهکنمکهاگرهرچیزیرافراموشکردم،چشم

هایکیپسازدیگریهامخفیشدندوفصلهاهاپشتمروزهاپشتروزهاگذشتوماه

 .کردندخودرانمایانمی
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اماانگارزنعموقصدنداشتکهاینشکنجهراتمامکند.بهایننتیجهرسیدهبودمکهمن

خواستمنراازخانزادهدورکند،پسبهاجبارمنمدتکوتاهینبودم؛امازنعمومی

جارفتم،خشکبودوحکومکرد.مزرعیکهوقتیمنآنرادوسالبهکاردرمزرعهم

هاییدوسالهتبدیلشدهبودندوهاداشت؛اماحاالبهدرختچندنهالکوچکمابینآن

 .تررویزمینخیارهایزمینی،گوجهو....کاشتهشدهبودکمیآنطرف

*** 

هاییمحوشدهبودمبهچشمکهبدانمآنچیست،آنتابیدومنبینوربهصورتممیسایه 

 .کهگوییسیالذهنمنشدهبودند

ازجایبرخواستهودشکراکناردیوارگلیاتاقگذاشتم.دستوصورتمراشستهو

سروصداموهایمرادورسرمجمعکردم.بعدبارگذاشتنغذا،بهسمتماشینرفتهوبی

هایحصیریچیدهویاعلیگویانهایقرمزرادرونسبدعمارتراترککردیم.سیب

 :بلندشکردم.آنرادرصندوقعقبماشینگذاشتمکهمشجعفردرشرابستوگفت

 .ترشدههایمنسبکخداخیرتبدهدخترم،ازوقتیتواومدیکار -

 :کردم،لـ*ـبزدملبخندیزدهودرحالیکهکمرمراصافمی

بینیم.انشااللّههماینروارینتیجهزحمتترومیهاچیه؟دعمووظیفههست.اینحرف -

 .بینیم!فعالًخدانگهدارمی

بااوخداحافظیکردهوپیادهتاعمارتراهرفتهوفکرکردم.شبشدهبودوصدای

هاازگوشهوکنارعمارتبلندشدهبود.وارداتاقمشدهودرحالیکهلپمراازجیرجیرک

صدایتقدرکهبلندشد، .هادرازکشیدمویزمینباهمانلباسکردم،ربادخالیمی

 .کالفهآهیکشیدهوازرویزمینبلندشدم

 .بفرمایید -
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 .بادیدنسوگندکهدررابازکرد،جیغیکشیدهوبهسمتشدویدم

 !سوگند -

 :محکمدرآغوششگرفتمکهمنراکمیازخودشدورکردوگفت

 .شدهبودسالم.دلمبراتتنگ -

 :اشرابوسیدم.خواستمدوبارهدرآغوششبگیرمکهلـ*ـبزدخندیدموآرامگونه

 !خالهمراقبباش -

هایمازهایش،چشممتعجبنگاهشکردموبعدازچندثانیهبادیدنلبخندواشارهچشم

 .امزدمگنگیدرآمدوآرامرویگونه

 ای؟حا...حامله -

تربارآراموسرشراچندبارباالوپایینکرد.جیغیکشیدمواینترشدلبخندشپررنگ

 .درآغوششگرفتم

 !خدایمن!راستمیگی؟الهیقربونتبشم.اگور،پگورخاله.گوگولی -

 .مشکوکنگاهشکردم

 .خیلییهوییاومدی -

 .سریتکاندادورویزمیننشست

 .شاهرخباعموکارداشت.منهمگفتممیام -

 کار؟چی -

 .ایباالانداختوبهاتاقخیرهشدشانه

 .هایکشاورزیوفروشزمینتویتبریزدربارهزمین -

سریتکاندادمومشغولگفتوگوبااوشدم.تقریباًچندماهیمیشدکهندیدهبودمش.

 :بهخودمجراتدادهوپرسیدم
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 اززندگیتراضیهستی؟ -

 :فتپشتچشمینازککردوباخندهگ

 .کردمدنیااینطوریبهمنگاهکنه،خیلیزیاد!شایدباورتنشه،امافکرنمیالبته -

 :لبخندمراکهدیدچشمکیزدوادامهداد

 .امااگهبهطنابتوبود،االنتهچاهبودم -

 !هایمخشکشد.حاالبیاوخوبیکنلبخندرویلـ*ـب

 کردی،حاالمنانداختمتتویچاه؟گریهمیببخشیدا!شمابودیکههایهای -

زباندرازیکردوچادرسیاهشراازسرشدرآورد.شایدفقطچهرهوچادرشاورابه

 .کرد؛ولیاوهنوزخویشیطنتشراداشتننهشبیهمی

 :لبمرابازبانمترکردهوگفتم

 .نمرودرگیرکردهها!سوگندیکچیزیبپرسمناراحتنمیشی؟خیلیوقتهذهمیگم -

هایمپیبهحرفمخواستازچشمهایمخیرهشد،گوییمیابروییباالانداختوبهچشم 

 .ببرد

 .نه،بگو -

 .وار،لبمرادوبارهبازبانترکردماسترس

شاهرخچیزینمیگهدربارهاتفاقعمارت؟تاحاالبهروتنیاورده،یامثالًموقع -

 ناهرمفشاراستفادهنکرده؟هاتونازشبهعنوادعوا

 .هایمراگرفتلبخندزیباییزدودست

راستشاونهیچوقتبهرومنیاورد؛امایکروزدیگهخودمخستهشدموازش -

 .پرسیدم.حرفیروزدکهاحتراموعزتشروپیشمنبیشترکرد

انستهمسرشتوباکنجکاوینگاهشکردم؛اماتونگاهشرابهپنجرهدوخت.انگارمی
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 .راآنطرفدیوارتصورکند

 !جونبهلبمکردی.خببگودیگه -

 .هایمرارهاکردنخودیخندیدودست

اونکثافتی !ایگفتدلیلینیستکهشرمندهباشی.نهمقابلمن،نهمقابلهیچخردیگه -

نداشتی!توکهبهخودشجراتدادهازحریمتوبگذره،بایدشرمندهباشه.توکهتقصیری

کهنخواستی،توهماذیتشدی،توهمزجرکشیدی.مهمنیستچهاتفاقیافتاده؛امااین

ترینرسیدکهخداروشکرنرسید،توهنوزمپاکروبدونکهاگهحتیبهخواستشهممی

 !زنرویزمینی

هایششدم.بهقولسوگنداحتراموعزتشپیشمنهمافزونشد.راستشمحوحرف

 .نمردازمردانگیچیزیکمنداشتآ

 .نفسعمیقیکشیدوبعدازچندلحظهکوتاه،غمگیننگاهمکرد

 دونیچندوقتهکهنیومدیروستا؟می -

 .هایمبهحصاردرآوردمبحثرابهزیباییعوضکرد.آهیکشیدهوپاهایمرادوردست

جا!منکهتویاینتومیایاینکارهامخیلیسنگینشده،بازخوبههرچندوقتیکبار -

 .عمارتپوسیدم

 :آهیدوبارهکشیدمولـ*ـبزدم

 ولشکن!ازسروگلچهخبر؟ننهوآقاجونچطوراً؟ -

 :لبخندکوتاهیزدوگفت

دوزیم.البتهسروگلازماهپیش،اومدپیشمنوباهمدیگهتویخیاطخونهمانتومی -

جا.دراصللکردهومنبهشخصههرازگاهیمیرماونشاهرخاینمکانروبهنامسروگ

 .کنهجاروادارهمیاوناون



 

 

 
91 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 :گنجیدمولـ*ـبزدمازخوشحالیدرپوستخودمنمی

 !راستمیگی؟چهخوب -

 .خندیدوروسریشراهمازسرشدرآورد،چقدرموهایشبلندویکدستشدهبود

 .خرجخانوادههستآرهراستمیگم.حاالدیگهاوهمکمک -

 .سریتکاندادموسوگندچادرشرابرداشتوازجابلندشد

 .خبدیگه،منبرم -

 :ابروییباالانداختهوآهستهلـ*ـبزدم

 .اماتوکهتازهاومدی -

 :لبخندیزدوچادرشراسرکرد

 .ببخشید،اماشاهرخمنتظره،بایدبریمتهران -

اش،دادم.اینبارآرامدرآغوششگرفتهوبابوسیدنگونهلپمرابادکردهوسریتکان

 .خمشدمودسترویشکمشگذاشتم

 .جونخداحافظخاله -

ایایستادوبهطرفمبرگشتوخندیدودررابازکردوخواستبیرونبرودکهلحظه

 .ایبهپیشانیشزدضربه

 .آخ!دیدییادمرفت!بیااینمالتوئه -

هایطالییدورشداشتایستادموابروییباالانداختم.دستسمتکیفسیاهشکهبند

 .بردوکتابیازداخلشبیرونآورد

.گلستانسعدیه،بگیرشمالتوئه -

کرد.کتابرادردستگرفتوباجلدزیبایشبیشترازهرچیزیخودنماییمی

 .وخوبیبودخوشحالینگاهشکردم.اینکتابیادآورخاطرهبد
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 !وای!اینمالمنه؟مرسیگلی،مرسی -

 :باراخمیکردوگفتمرسیآخررابلندترگفتهودوبارهدرآغوششگرفتم.این

 !بستهدیگه،آبلنبومکردیکه!بچمخفهشد -

 .آشناروبهروشدماینادهنکجیکردهوکتابرابازکردمکهباشماره

 اینچیه؟ -

 :تبکردوباخندهلـ*ـبزدچادرشرامر

 .شماره -

 .اششدمنگاهیبهصفحهاولکتابانداختهوکنجکاوانهخیره

 .دونم.شمارهکیه؟خونهشماکهنیستمی -

 .اشراجلوترکشیدچشمکیزدومقنعه

 .فهمی!فعالًخداحافظبهشزنگبزن،خودتمی -

ذاشتموپشتسرسوگندازاتاقسریتکاندادهومایوسشدهکتابرارویصندوقگ

خارجشدم.بهحیاطکهرسیدم،بعدازچندوقتاورادیدم.رویبالکنایستادهبودو

هامتالشیشد!فرقینداشتکهمنچقدرکرد.بادیدنشانگارتمامتالشمناظررانگاهمی

 .تالشکنم،بانگاهکردنبهاومنبازقلبممحکممیزد

هایریزودرشتقدمبرداشتم.شاهرخخانازتررویسنگتفاوتفتهوبینگاهازاوگر

 .ماشینبنزشپیادهشدونگاهیبالبخندبهسوگندانداخت

 .سالمخانم،بشینکهدیرشد -

 :سپسنگاهیبهمنانداختوباهمانلبخندادامهداد

 .سالمسرونازخانم،خستهنباشید -

 .کیزدودرونماشیننشستلبخندیزدمکهسوگندچشم
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 .سالم.خوشاومدین.درموندهنباشید،ممنونمازلطفتونبرایسروگل -

 .لبخندیزدودستشراازرویسقفماشینتمیزشبرداشت

 .کنم،وظیفههستخوشباشید.خواهشمی -

 :مکثیکردوادامهداد

 .بااجازهمنمیرم.خدانگهدار -

 .خدانگهدار -

در .هاغلتیدوازعمارتبیرونرفتهایشرویسنگنشدوچندیبعدچرخسوارماشی

امانداختند.آهیکشیدهوراهیاندرونیایمیانمنوخانوادهرابستندودوبارهفاصله

عمارتشدم.ناخدآگاهنگاهمرابهبالکندوختمووقتیاوراندیدم،آهیازعمقجانمدر

دخانهشدهوخواستمدرراببندمکهصدایشباعثشد،دستمآمدودرهواگمشد.وار

 .گیرهمتوقفشودرویدست

 .سالم -

گیرهرارهاکردم.دستمشتشدمراپایینآوردهبزاقدهانمراقورتدادموآرامدست

 .تررویبرگرداندموآرام

 .سالم -

 :ـ*ـبزدخواستمازکنارشردشومکهکوتاهوباسریپایینافتاده،ل

 !خوادببینت.بروتویاتاقشمامانمی -

چرادیگهنگاهم"هاشد.سپسبدونهیچکالمدیگریرویبرگرداندوراهیراهپله

"کنی؟همینهمازمندریغکردی؟نمی

هاشدم.خودمهمباخودمدرگیریلـ*ـبرویلـ*ـبفشردهوآهستهراهیراهپله

شدم.فراموششکنموازطرفیازنگاهنکردنشناراحتمیخواستمداشتم.ازطرفیمی
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کرد!هرچهاوراهراسندم،بازاوکارخودشرامیهرچهدلمراازعواقباینعشقمی

 رفت!چهسوددقیقاً؟دادم،بازاوراهخودشرامیبیممی

مارتبیشترازهرهاباالرفتم.درودیواراینعنردهچوبیرادروندستفشردهوازپله

هایطالییهایرنگارنگوطرحطبیعت،حتیجاموقتیبرایمچشمکمیزد.آنتابلو

هابودکهاینمکانرامدت .رنگیکهرویمیزچیدهشدهبودند،همبرایمتازگیداشتند

 .دیدم.دراتاقشراکوبیدهومنتظربهدرخیرهشدمدرستوحسابینمی

 .سلیمانبیاتودختر -

گیرهدررافشردهلنگهابروییبهخاطرشنیدنایننامباالانداختموسپسبهآرامیدست

ووارداتاقشدم.پشتبهمنروبهرویپنجرهایستادهبودومشغولدیدزدنحیاط

 .عمارتبود

 !بشین -

ووقتیچیزیهایمبهخاطررفتارشباالپرید.نگاهیبهاتاقشکردهاینبارهردوابرو

ایرنگیکهتازهبرایشخریدهبودند،نشستم.پیدانکردم،بهآرامیرویتکمبلقهوه

امانداخت.دامنشراباالگرفتوباآرامیبهطرفمبرگشت.جلوآمدونگاهیبهچهره

 !خواستپیداکند؟اللّهواعلمچیمی

 .ایکردهوگلویشراصافکردتکسرفه

خوام.راستشفراموشکردهنیمدتشدنکارکردنتازتمعذرتمیبهخاطرطوال -

تونیبریتونیبرگردیسرکارقبلتوهفتهبعدهممیکنی.میبودمکهتوهنوزکارمی

 .پیشخانوادت

هایمشتشدشرسیدم،تعجبمنگاهمراباتعجبکمیپایینآوردهووقتیبهدست

گونهبامنحرفبزند؟پوزخندیبهبودکهاینبیشترشد.یعنیکسیمجبورشکرده
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 :طرزفکرمزدهودهنکجیدردلکردم.زنعمونگاهیگذرابهمنانداختوگفت

 !تونیبریحاالهممی -

سریتکاندادم.حتیازتعجبیادمرفتهبودتاتشکرکنم.انگارذهنمتهیشدهبود.از

داختهودررابازکردمکهباافتادنجسمیبهشوکواردهدوباره،نگاهیبهزنعموان

لبخندیازخودداریشبرای .هایالیاسخوردآغوشم،ازشکدرآمدهونگاهمبهدست

هایمجاخوشکردواوآستینمرارهاکرد.زنکهبهمنبرخوردنکند،رویلـ*ـباین

 .آنراخاراندعموبااخمنگاهشکردکهالیاسدستیبهموهایسیاهشکشیدو

 .خب!توقعداشتمیهخوردهدیرتربیادبیرون -

 :زنعموسریازرویتأسفبرایشتکاندادوگفت

 .هردوبیرون -

بالبخندکوچکیکهبرلـ*ـبداشتم،ازاتاقخارجشدمکهالیاسباکمیدقتنگاهمکرد

 :وگفت

کهسریعبیاییطرفدر،نهاینتوتشکربلدنیستی؟انتظارداشتمتشکرکنیبعدبیا -

 !بیرون

 .هایمکشیدمابروییباالانداختهودستیبهگوشهچشم

 .فالگوشایستادنوفضولیکردنتروتقصیرمنننداز -

اشراایباالانداخت.جلیقهلبشراگزیدوزیرنگاهشیطنتآمیزمن،کمنیاوردوشانه

 .دهایشرارویهممالیدرستکردودست

 .خواستمبیاماتاقتدرسبخونمحاالهرچی،می -

یاحضرتاباعبداللّه!اینخانوادهقصدکردنمنروبکوبن.چهرفتارهاییازشونسر "

 "!زنهمی
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 .اشراکمیباالآوردهایشرادرشتکردوشانهخیرهنگاهشکردمکهچشم

!چیه؟منکهحرفعجیبینزدم -

سریتکاندادم.اینخانوادهقدرتتفکروصحبتکردنهمازلپمراکمیبادکردمو

منگرفتند.رویبرگرداندهوبهطرفمطبخراهافتادم.نگاهیبهغذاانداختهووقتیازجا

افتادنسوپاطمینانحاصلپیداکردم،زیرشراکمکردهوگذاشتمکمیبهدلپخته

 .شود

،داخلحیاطبردمومشغولشستوشوشدم.هایاضافهراجمعکردمکفگیروقابلمه

کردم؛اماحاالآرزوداشتمچقدرزمانیکهدرخانهخودمانبودمازهمهچیزگالیهمی

بندمخشککردم.هایمراباپیشدوبارهبههمانخانهبرگردم.ازفکربیرونآمدهودست

 .پوفیکشیدهوخرامانخرامانوارداتاقشدم

هاراتاآخربازکردم،تانسعدی،باخوشحالیلبخندیزدهواولپردهبادیدنگلستا

آفتابمهماناتاقکوچکمشود.رویگلیمیکهبهتازگیبرایاتاقخریدهبودند،نشسته

وزیرنورزیادیکهازپردهعبوروبهداخلاتاقراهپیداکردهبود،بهکتابمخیرهشدم.با

بازکردهودوبارهنگاهمبهآنشمارهتلفنافتاد.شمارهکیذوقگلستانسعدیرارا

 .زدمبود؟بایدسرفرصتزنگمی

ایباالانداختهوکمیصفحاتکتابراورقزدم.بویخوشکاغذراباجانودلبوشانه

 .کشیدم

 هوشمرا،تابودبارغمتبردلبی -

 !سوزعشقتننشاندزجگرجوشمرا

 سنبلماندرخاطر،نگذردیادگلو

 !تابهخاطربودآنزلفوبناگوشمرا
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 شربتیتلخترازسمفراقتباید،

 !تاکندلذتوصلتوفراموشمرا

 هرشبمباغمهجرانتوسربربالین،

 !روزیارباتونشددستدرآغوشمرا

،آهستهلبخندیاززیباییشعرشزدهوخواستمادامهرابخوانمکهصدایتقهدربلندشد

 :لـ*ـبزدم

 .پسرعمو،بیاتو -

 .خندانومتعجبوارداتاقشدودرراپشتسرشبست

 چجوریتشخیصمیدیمنپشتدرم؟ -

 :لنگهابروییباالانداختهوگفتم

 .دیگهدیگه -

 !هوییکشیدوکنارمنشست.پاچهشلوارشرامرتبکردوکتشرادرونتنشمرتب

 اینچیه؟ -

کتابرابهآرامیورقزدهوکمیجلدکتابراخمکردم.وقتیازدیدهشدننامصفحات

 :کتابمطمئنشدم،لـ*ـبزدم

 .گلستانسعدی -

هیچحرفیسرشراتکانداد،سپسکتابخودشرابازکردلـ*ـببهدندانگرفتوبی

 .هایمبرقزدزدمکهبادیدنشعری،چشمهاراورقمیومشغولخواندنآنشد.برگه

 پسرعمو؟ -

 بله؟ -

 .نگاهشکردموکمیخودمراجلوترکشیدم
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 یادتهقراربودیکشعریروبرامازاتاقسودابیاری؟ -

 .سریتکاندادوکتابشرابست

 .گشتم،نبود -

آهانیگفتهوفکرکردمکهچهکسیآنرابرداشتهاست؟اگرپیدایشکردهبودندچرابه

 دند؟مننگفتهبو

 .هایمانمیگذشتکهاوباخستگیخودکاررارویبرگهرهاکردیکساعتیازخواندن

 !سرونازخستهشدم،کافیهدیگه -

 :نچیکردهولـ*ـبزدم

دردیهستیکهبقیهمیگن.خببچهبشیندرسترونهتوآدمنمیشی.همونمرفهبی -

 !بخون

 .ایکردورویزمیندرازکشیدناله

 .خوایبخونی،بخونخستم،تومیمن -

 .ایهلشدادم.بدونحضوراوسعدیخواندنلذتینداشتکتابرابستهوبهگوشه

 فهمیمنپشتدرم؟خببگوچجوریمی -

 :ایکردهوگفتمهنوزیادشبود!معشوقبدپیلهمن!خنده

ترسومیروکوتاهزنیوطریقهدرزدنتمعلومهدیگه!همیشهاولدوتاضربهبلندمی -

.زنیمی

ازجایشبلندشدوسریتکانداد.دستداخلکیفچرمشکردودرحالیکهکتابیدر

 :آورد،لـ*ـبزدمی

 .بیااینیکرمانه!برایاوقاتفراغتت -

 .هایکتابرادوستداشتمتشکریکردهوکتابراورقزدم.همیشهبویبرگه
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 ازسوگندچهخبر؟ -

 .هوکتابرابستملبخندیزد

 .خوبشدگفتی،بگمباورتنمیشه -

کهمتوجهخاکنشستهرویآننفسشراسنگینبیروندمیدکتشراازتنشدرآوردوبی

 .زمینباشد،آنرارویشانداختوالقیدبهپشتیتکیهزد

 !بگوشایدباورمشد -

 :خبیثیزیرلـ*ـبزمزمهکردموباخوشحالیفراوانگفتم

 .چندوقتهحاملهاست -

 .افتدکهناباورنگاهمکردکلمهحاملهراکهگفتمدستشلغزیدونزدیکبود،بی

 کنی؟شوخیمی -

 :سرمرامنفیتکاندادهودرادامهحرفماضافهکردم

داداششاهرخهمبهعنوانشیرینییکمغازهبرایسروگلبازکردهتاتوشخیاطی -

 .کنه؛امادراصلمالاونهبتهسوگندهمگاهیکمکشمیمانتوراهبندازه.ال

اشراکهدیدم،نگاهشکردمودریکآنکیشوماتشدم.درنگاهشچهنگاهخیره

غمگیناستیا !دارتوانستمحدسبزنمناراحتاستیاغصهبودکهدلمرالرزاند؟نمی

 .دلتنگ!معنینگاهشاصالًمشخصنبود

 خوایبری؟جامیاینپساز -

 :سریتکاندادهوگفتم

 چی؟چرابرم؟ -

 .بزاقدهانشرافروفرستادونگاهشرادزدید

 .چونیکمنبعدرآمدجدیددارین -
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 :دونمچرا؛اماخجالتکشیدموآهستهلـ*ـبزدمنمی

 .جابیشترهتالباسدوختننهنمیرم.درآمدمازاین -

 .شراازمنگرفتوازجایشبلندشدکمینگاهمکردوبعدنگاه

 .خیلیخوشحالشدمبراش -

بهطرفم .بهسمتدررفتوآنرابازکرد؛اماانگاردودلبودکهازآنخارجنمیشد

 .برگشتومنناخدآگاهازجایمبلندشدهونگاهشکردم

 چیزیشده؟ -

 :سرشرامنفیتکاندادوگفت

 رفبزنیم؟شبمیایدربارهیکچیزیح -

متعجبنگاهشکردمکهبانگاهشبهقلبمفهماند،حقمخالفتندارم،پسسریتکان

چهشدکهیک .ایاتاقراترککردایزمزمهمردم.لبخندیزدوباخوبهدادهوباشه

هایمانزمزمهشد؟چرادرحدچنددفعهآرامحرفزدیم؟چهشدکهیکدفعهحرف

 رهمگذشتیم؟کلمهحرفزدهوازکنا

خیالسریتکاندادهومشغولجمعآوریاتاقشدم.چندوقتیسرمشلوغبودوبی

 .جاراتمیزکنندهاحتیبهخودزحمتندادهبودندکهایننبودم؛اماآن

اشراکنارزدهبودم،بهداخلاتاقایکهپردهنیمهشببودونوراندکماهازپشتپنجره

هایمبازماندهبود.سوختوکتابمدردستیچراغبادیرویطاقچهمیتابید.فتیلهمی

خواستبگوید،هاییکهالیاسمیآمدوافکارمدرحوالیحرفهایمنمیخواببهچشم

 .چرخیدمی

چرخید.پتوراآمدومنهربارنگاهمبینکتابوساعتمیصدایتیکتاکساعتمی

.کردمرویمکشیدهوزانوهایمراجمع
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کالفهکتابرابستموکناربالشتمگذاشتم.غلتزدموازاینشانهبهآنشانهشدم؛امانه!

طاقبازخوابیدموبهسقفتیرچوبیاتاقخیرهشدم. .گوییکهخیالشفکررفتننداشت

نگاهیگذرابهکتابانداختهوبرایرهاییازافکارم،بهآنچنگانداختم.مشغول

 .شدهبودموفارقازاتفاقاتخواندن

 دوستدارمکهبپوشیرخهمچونقمرت، -

 !تاچوخورشیدنبینندبههربامودرت

 جرمبیگانهنباشدکهتوخودصورتخویش،

 !گردرآیینهببینیبروددلزبرت

 جایخندهستسخنگفتنشیرینپیشت،

 !کآبشیرینچوبخندیبرودازشکرت

 نمییارمداد،راهآهسحرازشوق

 !تانبایدکهبشوراندخوابسحرت

چقدراینشعررادوستداشتم.کتابرابهسینهچسباندمودمعمیقیگرفتم.بهساعت

 .هایمدرشتشدخیرهشدموچشم

هایمانداختم،سپسآراموبهسرعتبلندشدهوپتوراازرویزمینبرداشتهودورشانه

خارجشدم.نگاهیبهحیاطپشتباغانداختهوازیادآوریسروصداازاندرونیبی

چهقدرزوددوسالازآنروز .هایمرابستمایچشمروززنعمو،لحظههایآنفلک

 !دانمبرایمزودگذشتهیادیرگذشتهبود.شایدهمدیر!مسخرهاستکهنمی

م.نفسعمیقیکشیدهوبویهایمانداختهوآنرابهخودفشردپتورابیشتررویشانه

هایتوترااستشمامکردم.دسترویدیوارگذاشتهودرحالیکهقلبمدرسینهدرخت

 .کرد،خودمراپشتباغرساندمتابیمیبی



 

 

 
102 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 جایی؟خانزادهاین -

 :وقتیصداییشنیدهنشد،دوبارهلـ*ـبزدم

 پسرعمونیستی؟ -

انداختهوخواستمبرگردمکهپتویدورم،ازپشتایباالشانه"شایدخیلیدیراومدم!"

 .کشیدهشد

 کجابااینعجله؟ -

 :گفتم،ادامهدادمایزیرلـ*ـبمیدسترویقلبمگذاشتهودرحالیکهدیوانه

 !اینچهکاریه؟بچهترسیدم -

 .الیاسلبخندیزدوچشمکیحوالهصورتقرمزشدهازسرمایمکرد

 سردته؟ها!خانمبزرگمیگم -

 :اش،بالبخندگفتمتوجهبهکنایهسریتکاندادهوبی

 خواستیبگی؟یکم!چیمی -

 .ایخیرهنگاهمکردوباگفتنجملهآخرم،مکثیکردوسرشراپایینانداختلحظه

 بشینیم؟ -

هانشستهونگاهمرابهسریتکاندادهوالبتهکوتاهیزمزمهکردم،سپسرویچمن

 .دوختمآسمان

 سروناز؟ -

هایمرارویهمفشردهوبهطرفشبرگشتم.درحالیکهبهچهرهغرقشدشنگاهلـ*ـب

 :کردم،اوادامهدادمی

 بهنظرتچندتاستارهدنبالهدارتویآسمونه؟ -

 :ایکردهوباتعجبگفتمخنده
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 هاحرفبزنیم؟جاکهدربارهستارهتویاینسرمامنروآوردیاین -

 :بدونتوجهبهحرفیکهزدم،بالحنآرامیگفت

 !خوامیککاریبرامبکنیمی -

 .تعجبمصدچندانشدوپتورابیشتررویخودمفشردم

 ببخشید؟ -

 .هایمخیرهشدهاگرفتهوبهچشمنگاهازستاره

 .جابری!مثلهمونستارهبهجلونگاهکنوفقطبروخوامازاینمی -

 .نشبودکهباعثشدآبدهانمرافروفرستمچیزیدرونلح

 یع...یعنیچـ...چی؟ -

خواستگفت؟کجابرم؟منمنبعاصلیدرآمدننهوآقاجانمبودم.حاالازمنمیچرتمی

 جاراترککنم؟کهاین

 :سکوتکردهوبهمکثشخیرهشدم.نفسبلندیکشیدوگفت

 . ...کنمکهجوریتصاحبتمیاگهنری،اگهبمونیودستمبهتبرسه، -

ایحسیکهبهآندچارشدهبودمراتوصیفنمیکرد.منبالبالای،هیچجملههیچکلمه

رحمانهسکوتکردهاشرابگویدواوبیشدمکهاوادامهجملهزدم،داشتمپرپرمیمی

 !گیردازآنهمههولبودنمبود.حاالکهفکرمیکنم،خندممی

 خوایبگی؟چیمی -

گفت؟چراام؟پسچرانمیهااستکهمنتظراینجملهفهمیدکهفهمیدم؟فهمیدکهمدت 

هایشکشیدوخندهمنرادرخماریآخراینجملهگذاشتهبود؟الیاسدستیبهچشم

 .هیستریکیازناچاریشسرداد

 !یکمسخته -



 

 

 
104 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 :دادتاگرمشود،لـ*ـبزدمیایمکثکردودرحالیکهپاهایشرابادستماساژلحظه

 !ایبابا!امشبروولشکن،انشااللّهفردامیگم -

چشمدرشتکردهوبادرماندگیوگیجینگاهشکردم.انگارمتوجهشدایننگفتنش

 :چقدربرایمسنگینتمامشدهاست.نفسبلندیکشیدهوگفتم

 !خوایبگیدونمچیمیباشه،فردابگو!منکهمی -

خواستمگریهکنم؛اماترویدستشگذاشتهوبالبخندکجیازجایمبلندشدم.نمیدس

 :بغضکردهوبادردگفتم

 !هیچیفقط.... -

هایم،امادودلبودنالیاسمنراهمدودلکردهبود.خواستمبگویم،ازانتظارم،ازاشک

نرانخواهد!منکهدوسالترسیدمبگویمواومترسیدمبگویموپسزدهشوم.میمی

 !صبرکردهبودماینچندروزهمرویهماندوسال

هایمرادوربازوهایمسرشراپایینانداختهبود.پتورادورشانداختهودرحالیکهدست

آرامقدمبرداشتم.هنوززیاددورکردم،بهسمتدرجلوییحرکتکردهوآرامحلقهمی

متعجبازحرکتایستادهوبه .یدنشراازپشتسرمشنیدمنشدهبودمکهصدایدو

 .طرفشبرگشتم.درحالیکهنفسنفسمیزد،جلویمایستاد

 .خوامفرارکنمدیگهنمی -

 :ارادهزمزمهکردمجلوآمدکهباگیجیعقبرفتهواودوبارهبهسمتمآمد.بی

 چرا؟ -

 :رفتم،لـ*ـبزدطورکهعقبعقبمیهمان

 .خوامبازیکنمدیگهنمیچون -

 .خیرهنگاهشکردهوقدمیبهعقببرداشتهکهپشتمبهدیواربرخوردکرد
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 ابرازدوستداشتنته؟ -

کندمنشبیههیچکدامازدخترهایآنزماندانستمبهچهفکرمیمتعجبنگاهمکرد!می

جایمنوالیاسعوضکردوحاالنبودم،منخودمبودموخودم!تفکرمباهمهفرقمی

هایخاکستریرنگش،مستقیمبهپروابودم.چشمکشیدومنبیشدهبود.اوخجالتمی

نگاهمندوختهشدهبودونگاهمندورتادورصورتشدرگردشبود.ازحقنگذریم،

هایمردانهونگاهشآهنرباداشتووادارمکردفقطبههماندوگویخیرهشوم.چشم

پرواییمرادید،شدم!وقتیبیداشتکههرچهبیشترنگاهمیکردم،بیشترمسخمینافذی

 .لبخندیزدومثلخودمباشیطنتنگاهمکرد

 !واقعاًیکباریروازرویدوشمبرداشتی -

ترنزدیک"خواستگاریکردنتهممتفاوته!" هایشخیرهشدمایسردادهوبهچشمخنده

 .یوارکوباندشدویکدستشرابهد

 هاتبیتابم؟قدربرایدیدنچشمتوبرایمنچیهستیکهان -

 :هایمراباالوپایینکردهوبانازلـ*ـبزدمچشم

 !جایزه -

 :بااخمزمزمهکرد

 !ای؟پسجایزه -

 :آندستشراهمباالآوردکهگفتم

 .اینیعنیبایدتصاحبمکنی -

 :سرشرامثبتتکاندادوگفت

 دی؟ج -

 :پشتچشمینازککردهومانندخودشلـ*ـبزدم
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 !پسچی -

 :کنارگوشمزمزمهکرد

دونیبهمنتعلقداشتنیعنیچی؟می -

 :کرد،گفتایکهداشتیمنگاهممیسریتکاندادهودرحالیکهازهماننیمچهفاصله

 یعنیازحاالبهبعدتودیگهمالمنی؟ -

 :خیرهشدم.سپسآرامزمزمهکردمهایشسرجلوبردهودرچشم

 چنددرصدامیدداریمنبرایتوام؟ -

 .لبخندزدومنحسکردمزیرلبخندشقراراستنفسکمبیارم

ببیندختر،حتیاگهفقطیکدرصدامیدبرایمنموندهباشه،منبازهمبرایرسیدن -

 !ذارموسطبهتو،صددرصدِتالشمرومی

فشارد.وقتینگاهخیرهومشتاقشرادیدم،بهفرداردقلبمرامیحسمیکردمیکن

 :سختیلبخندیزدموگفتم

 دونیبهمنمتعلقبودنیعنیچی؟تومی -

 :هایمنگاهکردومانندخودمپرسیدبهچشم

 یعنیچی؟ -

ترازصدایترازصدایبادوگوشنوازترازصدایبهاروآرامشبخشآرامگفتم،آرام

 !شرشرآب

 .یعنیحاالدیگهتکیهگاهمی!بهتاعتماددارم -

زندودرآخرقدمیعقببرداشتهپشتشرابهمنکرد.هایمدودومینگاهشدرچشم

 :کرد،گفتدستیداخلموهایلختوبراقشکشیدودرحالیکهبهعقبهدایتشمی

 !بروسروناز!ایندفعهواقعاًبرو -
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پتوراکهموقعآمدنشرویزمینرهاکردهبودرابرداشتم.پشتبهاوسریتکاندادهو

 :کردهوباخباثتلـ*ـبزدم

 !شببخیرشاهدل -

کردراشنیدم؛اماصبرنکردهودرتاریکیبهواراسممراصداصدایعصبیشکهغرش

ها!همینستاره .سمتاتاقراهافتادم.بهسرعتدرازکشیدهوبهپنجرهخیرهشدم

 هاامشبباعثوصالشدندیامنتوهمزدهبودم؟ستاره

پتوراتارویبینیمباالکشیدم.بهترازهرشبدیگریبهخوابرفتم.نورآفتاب

هایمراپوشیدم.خمشدهوهایمرازد.باعجلهکشوقوسیبهبدنمدادهولباسچشم

پیچاندمتافربخوردوباکشمویمکشمویمرابرداشتم،سپسموهایمرادوردست

هارامانندگوجهباالیسرمجمعکردم.وقتیازاتاقخارجشدهودیدمکهماشینازآن

 !حیاطبیرونرفت.آهیازجاندلمکشیدم.صبرنکردبااوخداحافظیکنم

ارشرارهاتمامروزرابافکربهاوکارکردم.هیچچیزنبودفقطافکاروقلبیبودکهافس

هاراداشت؛اماموفقنمیشدووقتیدویدند.شاهرگمقصدتوقفآنمحابامیکردهوبی

رامشدکهازدرعمارتواردخانهشد.تانگاهمبهنگاهشخورد،افسارراخودشبه

باربهکلازجاپرید.لبخندشرابالبخندجوابدادهوبهآرامیدستقلبمدادوعقلماین

 :*ـبزدملـ

 !خانزادهخوشاومدین -

 .دانمچرااخمکردوسپسسریتکانداد،کتوکیفشرابهدستمدادنمی

 .ممنون،میرمبرایشامآمادهبشم.لطفاًکتوکیفمروتویاتاقمبذار -

ایباالانداختهسپسرویبرگرداندهوازمندوریکرد.ولیچرا؟ازچهناراحتبود،شانه

هاباالرفتم.وارداتاقشدهوبدونروشنکردنالمپ،کیفشرارویتکمبلوازپله
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اتاقشگذاشتم.بعدازآویزانکردنلباسشرویچوبلباسی،بهآرامینزدیکتختش

اشدرازکشیدم.بالشتشرابرداشتهداختهوسپسباخندهرویتختهشدم.نگاهیبهدران

 !دادبویاورامی .امفشردمآنجسمنرمرابهبینی

 !چشممروشن -

باترسبالشتراپرتکردهوخواستمبلندشومکهپتوتختشزیرپایمگیرکردوروی

 .زمینافتادم

 .آخ -

 :بااخمگفتملیاسسرمراباالآوردهوبادیدنا

 کنی؟مگهقرارنبودبریسرمیزشام؟کارمیجاچیتواین -

 :مانندخودمابروییباالانداختولـ*ـبزد

 .کارهایخودتروگردنمنننداز -

هایشراازجیبشلوارشبیرونکشید.بهطرفمآمدورویزانویلبخندیزدودست

 .راستشنشست

 حالِقشنگتچطوره؟ -

 قدرضخیمبود؟کاندادهوسعیکردمپتوضخیمراازدورتنمبازکنم.چراانسریت

. ...خوبمخانزا -

نگاهمپایینبود؛اماباکاریکهکردحرفمنصفهماند؛پتورامحکمگرفتهبودودورم

داد.نگاهشکردم،اماهنوزاخمبرچهرهداشتودرآخرنفسعمیقیکشیدوفشارمی

 :زمزمهکرد

 چقدردیگهبایدمنتظربمونمکهاسممروصدابزنی؟ -

 ".ىشهرپرازبوىخداستصبحیعنىهمه"
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 "عابرىگفتکهاینمطلقنادیدهکجاست؟"

 ":شاپرکپرزدوبارقصخودآهستهسرود"

 "!چشمدلبازکناینبستهبهافکارشماست"

هایاو،ایناخمشیرینشفقطنیازبهگفتاینشعر!اینمطلقنادیدهچشمراستمی

دانستکهمندرذهنماوراتفکرداشت.حسرتشنیدننامشرااززبانمنداشتونمی

سریتکاندادهوآرام .کردهمیشهبهنامخواندهبودم،فقطزبانمچیزدیگریرانجوامی

 :لـ*ـبزدم

 .میگم -

 .سریتکانداد

 .منتظرم -

 .نانداختهولبمرابهدندانگرفتمهایمراپاییچشم

 .الیاس -

 .اشراشنیدم،صدایقلبخودمراهمشنیدمهایآشفتهصداینفس

 .هامنگاهکنوبگوبهچشم -

هایمرادرحدقهچرخاندهوکمیطولکشیدتاحرفشرادرککن؛امابهخاطرشچشم

 .آرامسرمراباالآوردم

 .الیاس -

اازرویکمرمباالکشیدودورمپوشاند.وقتیازدیدهنشدنتمامتنم،لبخندیزدوپتور

مطمئنشدباهمانسرعتیکهپتورادورمپیچیدهبود،درآغوشکشید.جیغکوتاهو

فهممچراپتوضخیمبود!آرامیکشیدهباتعجببهتاریکیزیرپتوخیرهشدم.حاالمی

میرهایمکرد.اخمیرویچهرهنشاندهولـ*ـبلبخندیازطرزفکرمزدهواوبهآرا
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 :زدم

 !هاماهنوزنامحرمهستیم -

 :سریتکاندادوگفت

 .ازرویپتواشکالنداره -

 :آهانیگفتهوباخباثتادامهدادم

 یعنیازرویپتودیگهنامحرمنیستیم؟ -

رابهمنلبشراغنچهکردودستیبهزانوهایشکشید.سپسبلندشدونگاهیگذ

 .انداخت

 !شیم.صبرکنامشبمیگمبهپدرم،محرممی -

هایمسپسجلوترازمنازاتاقخارجشدوبعدازچنددقیقهبلندشدمودستیبهلباس

 .کشیدم.وقتیبهسالنغذاخوریرسیدم،نفسعمیقیکشیدهوواردشدم

دارد؛امامنتظربودمهرطورکهدانستممفهومعاشقبودندرونذهنشچهمعنایینمی

حرفبهداند،اینموضوعرابهمننشاندهدوهمبهپدرش!تاچنددقیقهبیخودشمی

هاییدانستمکهپایقولصورتمخیرهشدهبود.دراینمدتخوبشناختهبودمشومی

بود،درطورکهنگاهمبهکاسهسوپدهد،خواهدایستاد.درافکارمغرقوهمانکهمی

حالریختنآنبودمکهباشنیدنصدایالیاس،مالقهازدستمسُرخوردودرونکاسه

 .افتاد

 !خوامیهچیزیبگممی -

حرکتصورتشرابهسمتباالحسکردم؛امابههیچوجهنگاهشنکردم.معذرت

فشارآرامی .اشمالقهرابرداشتمخواهیکوتاهیکردهودوبارهزیرنگاهسنگینخانواده

بهپشتگردنشواردکردومنناخواستهسرمراپایینآوردم؛امانگاهگرمشکهروی
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 .صورتمبود،تمامفکرومنطقمرابههمریختهبود

 !خوامازدواجکنممی -

تمام .ایسراغاصلمطلببرودگونهبدونهیچمقدمهفکرشراهمنمیکردمکهاین

ینکشیدنخدمتکارهاترکید.دیگرنتوانستمادامهدهمبرایسالنغذاخوریازصدایه

همینمالقهرابادستیلرزاندرونسوپخوریگذاشتهوبشقابپرازسوپعمورا

 .جلویشقراردادم

.بفرمایید -

تفاوتنشاندهم؛اماپوزخندزنعموبهحدیرویاعصابخیلیسعیداشتمخودمرابی

هایمنرادرذهنخودشبرعکستشریحکردهزشدستکردم،لربودکهحسمی

 .هایشرادرونهمحلقهکردونگاهجدیبهالیاسانداختاست.عمودست

 .خبکمیشوکهشدم،راستشبرامغیرمنتظرهبود -

ایکهخودشراجلوکشیدوقاشقراپرازسوپکردهودروندهانشگذاشت.ثانیه

 :تمامرسیدوعموپرسیدبرایمندنیاییگذشتبها

 اونشخصکیه؟ -

 :الیاسخواستحرفبزندکهزنعموخودشراجلوکشیدوگفت

راستشمنبرایالیاسچنددخترزیباوبااصلونسبپیداکردمواونرودرجریان -

 .هاباشهکنمیکیازاونایندخترهاقراردادم.فکرمی

هاراهمانجابشکانم.کردم؛اماسعیکردمآنهایمحسجمعشدناشکرادرونچشم

وارنگاهکردهبودوبهمنهیچینگفتهبود؟اوبامادرشدربارهالیاسدخترهارامجله

دخترهاییکهدیدهبودندنظردادهبودوبهمنچیزینگفتهبود؟ازبهشدتطرفی

تمامدخترهایقدبلندوخوشناراحتبودمواماازطرفدیگرخوشحالبودم!اوازمیان
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 !هاییمانندخودشداشتند،منراانتخابکردهبودانداموشایدهمکسانیکهچشم

کرداماازناراحتیمبههیچعنوانکمنکردوامازنعمو،چنانبااصلوواینخوشحالممی

نگاهیبهنسبراباغلظتگفتکهحتمداشتمبامناست.لپمرابادکوچکیکردهو

 :الیاسانداختمکهآراملـ*ـبزد

 .آرومباش -

هایباددهانمراخالیکردهونگاهمرابهعمودوختم.عموسریتکاندادودرونچشم

 .همسرشخیرهشد

 .کردیکاشبامنهممشورتمی -

 .زنعموسعیکردلبخندیبزند؛امانتوانستوکمیخودشراعقبکشید

 .متاسفم -

 :ترپرسیدبهالیاسنگاهکردوآرامسپس

 الیاس!جوابسوالم؟ -

 .الیاسبازبانلبشراخیسکردهوبااسترسسرشراپایینانداخت

 .سروناز -

چشمبستمتانگاهسنگینوهینکشیدنخدمتکارهارانبینمونشنوم.چشمبستمتانگاه

 .ایباالانداختهعمورانبینمگنگووحشتناکزنعمورانبینم.چشمبستمتاابروه

 !عجب -

زنعموبااینحرفعموازکورهدررفتودسترویمیزگذاشت.ازجایشبلندشدو

 .هایرویمیزشراآرامآراممشتکرددست

 فهمیچیمیگی؟سروناز؟باچهعقلیایندختردهاتیروانتخابکردی؟هیچمی -

جابروم،بعداینحرفراگذاشتیازاینردارمیهایمازتعجبگردشد.خبالکچشم
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زدی!دهانمراکهازتعجببازماندهبودرابستموبهیکبارهاسترسازتنمخارجشدمی

دانستموجایشرابهخشمداد.تردیدمراکنارگذاشتمورویپاشنهپابلندشدم.می

هایالیاسرند؛امامنعصبیبودمونگاههایزیادیریزبهریزحرکاتمانرادرنظردانگاه

 .برایمهیچمعنایینداشت

زنعمو؟ -

 .نگاهخشمزدشمنراغالبگرفت

تودهنتروببند.مگهنگفتمازپسرمندورباش؟مگهنگفتمسعینکناغفالشکنی؟ -

 . ...مگهنگفت

 !زنعمو -

توجهبهنکشیدهوبیدادزدهوبااخمنگاهشکردم.دامنلباسمراکمیپایی

 .کردند،نزدیکاوشدمخدمتکارهاییکهدستجلویدهانبردهوپچپچمی

امترهستیدوجایننهکهازمنبزرگزنعموحدخودتروبدون!منفقطبهخاطراین -

 . ...رودارید،چیزیبهتوننمیگم.پس

 :زنعموخندههیستریکیکردوگفت

 دخترجونشماشغلتچیه؟نهبابا؟میگم -

 .ایپنهانیبرایشکردمفرورفتنقلبمرااحساسکردم؛امادمنزدهودندانقروچه

 اصلونسبتچیه؟ -

 :پوزخندشزیادیرویاعصابمبود،مثلخودشپوزخندیزدهوگفتم

هاممعلومه؛اماشغلشمافکرکنمفضولیونقشهکشیدنبرایشغلمنکهازلباس -

 .مهمرد

 :لیاسراحسکردمکهسریعگفتبلندشدنا
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 . ...ماما -

ایکهدرونگوشمخورد،باعثترکیدنجمعیتدرونسالنشد.دلمهُریپایینکشیده

هایمرابازکردهوبهریخت.الیاسدیگرحرکتنکردوصدایشدرگلوخفهشد.چشم

 .رهشدمهایشرابستهبود،خیالیاسیکهساکنایستادهوچشم

 .همتونساکتباشید -

نگاهی .صدایدادعمو،باعثشدکهالیاسآرامبهطرفمبیایدودستیبهگردنشبکشد

هایشرادرهمتنید.کمکمازنزدیکیبهاواحساسترسبهصورتمانداختواخم

 :داشتم.آبدهنمراقورتدادموبهزورنالیدم

 .منمیرم -

هایمورتمبود.سریتکاندادودوبارهنگاهگرمشرابهچشمهنوزنگاهشخیرهبهص

 .اشتیغیشدورویقلبمخراشانداختدوخت.گرماینگاهخیره

 .منهمباهاتمیام -

امسرخوردوکنارمافتاد.نگاهیبهجمعمشوششدهانداختموآرامدستمازرویگونه

اجازهرفتنراصادرکرد.بههیچوجهسریتکاندادم.عموباسربهدراشارهکردو

الیاسدرچوبیسالنراباز !دانستمکرد؟نمیکردم.بهچهفکرمیسکوتاورادرکنمی

کردهومنتظرماندکهمنخارجشوم.بهمحضبستندرنگاهشرانگراندورصورتم

 :چرخاندوگفت

 .خواستماینطوریبشهمتاسفم.نمی -

رابهدندانگرفتم.اوبازهممنراتحقیرنکردواتفاقاترابهگردنلبخندیزدهولبم

 .دانستمتقصیرمنهمهستگرفتبااینکهمی

 !الیاس -
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 .هایشرانشانهگرفتماشراباالگرفتومنشکارچیشدموخاکسترچشمنگاهشرمنده

 .مندوستدارم -

 :لبخندشرادیدموادامهدادم

 .اشتناینحسهرکاریمیکنموبراینگهد -

 :هایشلـ*ـبزدمنزدیکششدهوخیرهدرچشم

 .حتیشدهاشتباهکنم،امااولویتمننگهداشتنتوئه -

 .پشتچشمینازککردهوادامهدادم

پسالزمنیستتنهاییاتفاقاتروبهگردنبگیری،چونخودممیدونمکهنیمیاز -

گفتیتوجهمیکردم؛امانشد.یعنی.بایدبهسکوتیکهمیاتفاقسرشببهگردنمنبود

 !خوامخبراستشمنهیچوقتنتونستمعصبانیتمروکنترلکنم.معذرتمی

"!برهننههمیشهمیگفتحرفسرد،مِهرگرمروازبینمی"

اندازدبهتنآدم،چهاوراستمیگفت!حرفسردحتیوسطِچلهتابستانهملرزهمی

بهروزهاییکههواخودشبهاندازهکافیسرداست؛امادرستدرمقابلآنرسد

هایزندگیمانندفنجانیقهوهبهترینشبهایگرمیقرارداشتکهحتیدرسردحرف

 .بخشیدهایمانگرمامیقلبودست

نگاهخیرهوگرمالیاس،لبخندرویلبشوسوسوینگاهشهمانگرماییبودکهاز

گرفتم.منقسمخوردهبودمبرایثابتکردنخودموگرماییکهاینقهوهمیفنجان

گرفتم،تحملمراباالببرم.قسمخوردهبودم،بندیکهدراینعمارتبرایخودمچشممی

کردم.فقطنیازبهصبروحوصلهوتحملدرستکردهبودمرابشکنمواینکاررامی

 :نعمواخمیکردهوگفتمباالییداشت.بایادآوریحرفز

 تومجلهنگاهکردی؟ -
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 :متعجبنگاهمکردولـ*ـبزد

 ای؟مجله؟چجورمجله -

 !هایشخیرهنزدیکششدموبهچشم

 !مجلهانتخابهمسر -

 .کمیباتعجبنگاهمکرد،امابعدلبخندیزدودستیرویلبشکشید

 حسادتمیکنی؟ -

 :دمابروییباالانداختهودهنکجیکر

 چهربطیداشت؟چرابایدحسادتکنم؟ -

 .لبشراگزیدوسریتکانداد

باشهتوحسادتنمیکنی!امااینهمبدونمنازتمامپوسترهایمجله،طرحروی -

 !جلدشروانتخابکردم.اینموضوعیادانره

بخورهوبرایهایکمرمجابهجاشد.قلبمتوهمکهمنتظریتقیبهتوقیآخ!مهره "

 "!خودتمحکمبتپی

 :چشمکیزدوازکنارمگذشت؛اماباآهانیرویبرگرداندولـ*ـبزد

 .زنمفرداباپدرمخصوصیحرفمی -

بارواقعاًرفتومندربهتماندم.خواستمبهسمتمطبخبرومکهباشنیدنصدایزناین

 .عموکهالیاسراصدامیزد،پاهایمدرآنایستاد

 .بایدباهاتصحبتکنم -

 !االننهمامان -

 .صدایدادشمنراهملرزاندچهبرسدبهاوییکهروبهرویشقرارداشت

 !همیناالن -
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آرامپشتشانباشنیدنصدایپاهایشان،پشتدیوارمخفیشدموبهمحضرفتنشان،آرام

 .قدمزدم

رفتم،پشتدوقدمیکهباالمیبهسمتباالحرکتکردم.دستروینردهگذاشتموهر

هایمرابهگوش .هابرداشتموبهسمتاتاقشانرفتمکردم.دستازنردهسرمرانگاهمی

 .هایلرزانمرابهآنتکیهدادمدرچسباندمودست

اِالوبالسرونازبایدبرگردهروستاوتوبایدباورکنیبراتبهتریندخترشهررومی -

 .گیرم

 .لیاسباعثشدکهازدرکمیفاصلهبگیرموبغضمرادرجاقورتدهمصدایا

 .خوامخوام!منسرونازرومیخوام،نمیمامانمنبهتریندخترشهرنمی -

هایمکشیدهووارداتاقکناریهایفردیکهآمد،باعثشدتادستیبهچشمصدایقدم

 .شوم

بهگردگیریکردم.چشمبستهبودموبادستمالقرمزوخطدارمرادرآوردموشروع

کردم.صدایبازشدندرهمنتوانستندباعثشودکهچشمبازکنم؛خودمشعرزمزمهمی

هایملغزیدوبادیدنهدیکهازالیدرهایفرددیگریراکهشنیدم،پلکاماصدایقدم

 :کرد،بهسمتشبرگشتم.بادیدنملبخندزدوگفتنگاهممی

خوایبریببینیچیمیگن؟زنن،نمیرمیکنماتاقکناریدارنددربارهتوحرفمیفک -

البتهمنرفتم،ولیازترسربابهنتونستمزیادفالگوشبایستم.بهنظرمخودتبریبهتره

.کهمنبرمتااین

العملمبماند،رویبرگرداندوازاتاقخارجشد.کهحتیمنتظرعکسسپسبدوناین

 .مالرادورکمریپیشبندمجاگیرکردمودوبارهبهسمتدراتاقرفتمدست

 .اونبایدازاینخونهبره -
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 :رنگصدایالیاسبهسمتالتماسرفتومتعجبلـ*ـبزد

خوایسرونازروازخونهبیرونکنی؟اینچهحرفیهمامان؟چهجوریدلتمیاد؟تومی -

 ونازاحتیاجداره؟تویسرما؟وقتیکهعموبهپولسر

ماند.ترشود.مانندگردوییکهدرگلومیشد،بغضمسنگینهایشانباعثمیحرف

قدرحجیم!صدایعموکهبلندشد،دسترویدهانگذاشتمتاقدرسنگین،همانهمان

 .هایمبلندنشودصدایناله

 . ...فعالًبودنایندختر،تویاینخونهجایزنیست -

 !تشدارمامامندوس -

 کهفقیرهونداره،خودتروفداکنی؟خوایبهخاطردلسوزیسراینمی -

 :کردکنترلشکند،غریدایگفتوباصداییکهسعیمیالیاساستغفراللّه

 .مامانمندوستشدارم -

 .عموکالفهدمعمیقیگرفتزن

زنیدرگذرزمانبههمکنند،اینروبفهم!هرمردوپسر!همهکهباعشقازدواجنمی -

 .کننانسپیدامی

توانستم،بودنتوانستم!نمیهایممنجمدشد!نمیسرمتیرکشیدوانگارخوندررگ

هایزنیهایشراببینمکهدردستتوانستمدستالیاسرابازنیدیگرهضمکنم.نمی

 .دیگرقفلشدهباشد

 !امیرون،خستهگیریم،االنهمبریدبباشهبعداًتصمیممی -

 :الیاسخستهوآرام،نجواکنانگفت

 .بابااگراونبره،منهممیرم -

آمد،شنیدم.سریعفاصلهگرفتموبهاتاقهایشراکهبهسمتدرمیوقتیصدایقدم
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خودمبههماناتاقمنفوروتاریکپناهبودم.بههماناتاقیکههمدمتنهاییمشدهبود.

 !هایممدمگریههایم،ههمدمبغض

هاشدم.چقدرزیبابود!طبقعادتهمیشگیم،پنجرهرابازکردهومشغولدیدنستاره

شدیمازشدیم.راحتمیرسیدوماراحتمییماهمبهساحلمیباالخرهکشتیشکسته

 .مانکردهبودندهایخروشانیکهمحاصرهتالطموآشوب،ازبالتکلیفی،ازهیاهو،ازموج

کنیم،باالخرهبهساحلخواهیمرسیدوخستگیتماماینروزهایسخترادرمیبا

کنیم،روزهایتلخِهایامنساحلدرازخواهیمکشیدوباهممرورمیآرامشرویماسه

 .آوریمکهچقدرقویبودیمرفتهراوبهیادمی

وارد .راپوشیدمهایمصبحمثلتماماینروزهاازجایمبهسرعتبلندشدهولباس

 .آشپزخانهشدمومنتظرماندمکهاوبیایدوخبرهایشرابهمنهمبدهد

چرخیدم؛امابایادآوریشمارهتلفن،دستیبهپیشانیهدفبهدورخودمیسرگردانوبی

بستههایمدادهوبعدبهدرامرابهکتابدروندستزدهوبهطرفاتاقمرفتم.نگاهکالفه

 .مانست،خیرهشدماتاقکهمانندزندانیبدونهوامی

کردموزنهسنگینیبهنفسعمیقیکشیدهوبازدملرزانمرابهسختیبیروندادم.حسمی

امچسبیدهوقصددریدنجانمرادارد.ازفکرالیاسبیرونآمدهوازاتاققفسهسینه

ها،مکانکوچکیدرستزیرراهپله .ارفتمهخارجشدم.خرامانخرامانبهسمتراهپله

جاقراردادهورویشهندلیقراردادهبودند.درستکردهبودندکهمیزوصندلیآن

هایمپاکدستسردمرارویپیشانیگذاشتهوقطرهعـ*ـرقسردراآرامبانوکانگشت

مراجمعکردهوصفحهکردم.دیگرتحملاینهواواینهمهافکاردرذهنمرانداشتم.لب

اولکتابراگشودم.تلفنراازرویمیزبرداشتهوسعیکردم،تمامحواسمرابهاعداد

 .درونکتاببدهم
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ترینهایتلفنبدهم؛امادرآنلحظهکوچکتمامحواسمراسعیکردمبهبوقخوردن

د،بلکهدرآنمسئلههمانبودودغدغهاصلیماوبود؛اوییکهذهنمرادرگیرنکر

 .ناشدنیبهآسودگیرهایمکردهبوددرگیریتمام

بله؟ -

 .باشنیدنصدایننه،متعجببهآنگوشسپردم

 ننه؟ -

 :ایسکوتکردهولـ*ـبزدآمد.لحظهصدایجابهجاکردنگوشیمی

 سروناز!دخترتویی؟ -

مکمیخودمراجابهجالبخندیزدهوکامالًالیاسازذهنمبیرونرفت.رویصندلیچر

 .اشتکیهزدمکردموبهپشتی

 . ...گذرهبدونمن؟میآرهننه،چطوری؟باباوسروگلچطوراً؟چهخبرها؟خوشمی -

 :زند،لـ*ـبزدایکردودرحالیکهمعلومبودداردباچیزیسروکلهمیننهخنده

 !ا،سروگلوایساخبهمهخوبیممادر،یکییکیبپرسقشنگم....ایباب -

جاخواستراجبرفتنمبهآنلنگهابروییباالانداختهودستیرویلبمکشیدم.دلممی

دادم.صدایجیغمانندسروگلازبگویم؛اماحاالزودبود،شایدسهروزدیگرخبرشرامی

 .آنطرفخطهمقابلشنیدنبود

 !خبننهبدهمنهمحرفبزنم.دلمبراشتنگشده -

 :سپسباالفاصلهتلفنراکشیدوهوارزد

 آبجیچطوری؟ -

 .ایدرهمدستیبهآنکشیدمگوشیراکمیازگوشمفاصلهدادموباقیافه

 .خوبمسرتق،بهخوبیشما -
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 .خانهانداختمایکردومننگاهیناخدآگاهبهمطبخخنده

 !هممنونازاحوالپرسیت،ماهمخوبیم.کاروبارمونعالی -

 :خداروشکریگفتهوادامهداد

 کشیکردنکهتونستینهندلیبخرید؟مگهتویروستاروبرق -

 .کرد،سروگلراساکتکندراشنیدمصدایننهکهسعیمی

 چیزیشده؟ -

 .میرمبذاربگمننه.نگممی -

 .ننهبلندخندیدوهندلیراازدستشگرفت

 .کنیمبذاربعداًسوپرایزشمی -

 .مردموهایمباالپرید.انگارنهانگارکهمناینطرفخطداشتمازکنجکاویمیابر

 !خب،دیگهبگید -

 .نهمادر،هروقتاومدیخونه،بهتمیگم -

 !چقدرعجیبکهپشتنصبیکهندلیرازینهفتهبود

 .باشه -

باالیهاییکهازمشغولحرفزدنباآندوشدم.کمیکهگذشت،باشنیدنصدایقدم

 :آمد،باعجلهلـ*ـبزدمسرممی

 .خداحافظعزیزم،بهآقاجانوننهسالمبرسون.کاریپیشاومد،مندارممیرم -

جابیرونهایباالیسرشگذاشتم.ازآنسپسسریعهندلیراقطعکردهورویچنگک

دلیکهمحکمآمد،پاتندکردهوباهاراپایینمیآمدهوبادیدنشکهبهآرامیپله

هایمسرازیرشدهبودومداملباسمتپید،بهسمتشروانهشدم.استرسمبهسرانگشتمی

فشرد.منراهنوزندیدهبود.واردمطبخشد.پاتندکردموپشتسرشواردمطبخرامی
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شدم.بهمیزنهارخوریکهرسیدم،سریعصندلیچوبیراعقبکشیدهوروبهرویش

 :یبهمنانداختووقتینگاهنگرانمرادید،لبخندیزدوگفتنشستم.نگاه

 چیه؟ -

 :هایمراریزکردموبادلشورهآرامزمزمهکردمچشم

 الیاس،عموچیگفت؟ -

 .ایبهدهنشگذاشتلقمه

 .کنهگفتدربارشفکرمی -

فکراوجفقاهتبودیامناینگونهحساسشدهبودم؟یعنیبرایقبولیمنهمباید

 کرد؟دختربرادرش؟می

 بیرونمکرد؟ -

 استغفارکندختر،اینچهحرفیه؟ -

 :لبخندزیباییزدوگفت

هاتتویهمهبانو؟بازکنبابا،دارممیرمبعدتواینجورینگاهمکنی؟اینچرااخم -

 .طوریکهمنتویمدرسهافسردهمیشم

دستشرابهدستمسپردودرحالیکهکمیلبخندیزدم.خوشحالشدولقمهدرون 

 :مالید،گفتدستشرابهشلوارشمی

واردانم!فقطدیدمپریشانم،فقطیکلحظهفهمیدمکهدیوانهچهشددرمن؟نمی -

 !خوامتمی

بارضربانقلبمبهخاطراسترسباالنرفت،بهخاطراحساسیباالرفتکهخالصانهمناین

احساسخواندهشدهبود،منآنراباشعریکهحتیاگرهمبیخواست.بهخاطررامی

ایبهامزد.اشارهاحساستصورکردم.کتشرابهتنکردوچشمکیبهچهرهبهتزده
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لقمهدروندستمکردکهسرمراپایینانداختم.نگاهمبهمیزچوبیبودونگاهاوبهمن.

هایتاآخرینلحظهزیرچشمیدیدمکهچشمدانمفهمیدیانفهمید؛اماخجالتزده،نمی

 .زد.دستشرامشتکردورویمیزقراردادخاکستریشبرقمی

 !منروببین -

 .توجهینکردمکهبیشترخمشدوروبهرویصورتمقرارگرفت

 کشیبهمنگاهکنی؟چرازیرچشمی؟خجالتمی -

 کردم؟ارمیقدرضایعرفتپسفهمیدهبود!خدایمن!چرامناون

 کنی؟نگاهمنمی -

 .هایشخیرهشدمکهدوبارهچشمکیزداجباراًبهچشم

 .حاالدرستشد -

متعجبنگاهشکردمکهدستیبهرویموهایخوشرنگشکشیدوباابروییباالپریده

 :زمزمهکرد

 .لبخندترومیگم -

 .آچمزشدم!لبخندمماسیدوخیرهنگاهشکردمکهخندید

 نیازچیخودمونخوشممیاد؟دومی -

 :نگاهیبهساعتگردنشانداختموخجالتزدهلـ*ـبزدم

 .برودیرتمیشه -

ایبرگشتودستشرانگاهیبهساعتانداختوسریتکانداد.خواستبرودکهلحظه

 .بهچهارچوبدرتکیهداد

خنده.ازاینمنمیهایتوهمبادیدنزنه،لـ*ـبهایمنبادیدنتبرقمیاگهچشم -

 .موضوعخیلیخوشممیاد
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ورفت!منرادربهتقراردادورفت.جوریرفتکهواکنشراهمازمنسلبکردو

دانمچهقدرگذشتهبودکهالماسواردمطبخنگذاشتماننداواحساسمرابیانکنم.نمی

 :ایبهمیززدشدوضربه

 ؟هنوزباوظایفآشناییتنداریکلفت -

امگذاشتوازرویمیزبلندممتعجبنگاهشکردمکهپوزخندیزدودسترویشانه

 .کرد

 چیهتعجبکردی؟ -

هانفرتهایخاکستریشبههیچوجهشبیهالیاسنبود.اینچشمهایش،چشمچشم

 :امزدوگفتایبهآنطرفشانهداشت؛اماچرا؟بادستآزادشضربه

 کنیکهوقتیبرگشتمبرقبزنه.ملتفتی؟میاتاقمنروچنانتمیز -

پیپازجیبشدرآوردوگوشهلبشگذاشتوکمیتوتونداخلکاسهپیپریختوآن

 .راروشنکرد

 چرانمیری؟ -

ایناخدآگاهامازبویگندش،درهمشدوسرفهدودپیپرارویصورتمهاکردکهچهره

 .امزدوازدرپشتیمطبخخارجشدایبهشانهکردم.پوزخنددیگریزد،ضربه

 .شعورِعیّاشبی -

بندمکشیدمودودراازصورتمپاکوبهسمتحیاطحرکتکردم.کالفهدستیبهپیش

دواندوانبدونتوجهبههوایمهگرفتهوسردروستا،خودمرابهچاهرساندموروی

کهبهدامنمبرخوردهایسیاهچاههایمرتبومنظمشنشستم.خیسیسنگسنگ

کرد،باعثلرزهدرجانمشدهبود.چشمچرخاندهوبادیدنخدمتکارهاکههرکدامبهمی

 دویدند،نگاهکردم.اینهمهجنبوجوشبرایچهبود؟سوییمی
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نفسعمیقیکشیدهوسطلراازرویزمینخیسوبارانخوردهبرداشتم.سطلپایین

گونهرفتارکرد؟سطلبهسطحآببرخوردکردورفتاراینرفتومنفکرکردمکهچرا

توهینآمیزالماسوفقیریمرابهرخمکشید.سطلراازچاهبیرونکشیدموطنابرااز

 .دورشبازکردم

 !لعـ*ـنتی -

هایسیاهمکهدرمیانحرکتدورانیآب،بهمننگاهمکهبهآبخورد،تالطمچشم 

هایمنقشبست.تصویرمندرسردرگمیبود.لبخندرویلـ*ـبخیرهشده،پرازحس

شکست.باعثشدناخدآگاهبهالیاسفکرکردهآبوتالطمآبکهتصویرمرادرهممی

ارزششود.دستیبهزانوهایمکشیدهوازجابلندشدموسطلراهایشانبرایمبیوحرف

 .کشانکشانبهسمتاندرونیعمارتبردم

کرد،نفسمرابیروندیدنزنعموکهجلویدرعمارتایستادهبودوبااخمنگاهممیبا

 .فرستادموسریتکاندادم

 .خداتااومدنالیاسروزگارمنروبخیرکنه -

هاباالرفتهوخواستمازکنارشگذرکنمکهدستهسطلراگرفتوازدستمکشید.ازپله

هاسرازیرشدند.هایداخلش،رویپلهمرهاکردوآبسطلبیچارهراازدستخودشه

 .هایشکستهسطلدوختمهاچرخاندهوبهچوبنگاهمرابهسمتپله

 .برو -

 :هایسردشنگاهکردمکهادامهدادآهستهرویبرگرداندهوبهچشم

 .وسایلترومیگمبیارن.همینحاالبرو -

 .نقرمزرنگشراتکاندادبازهمنگاهشکردمکهپوزخندیزدودام

کنم؟نخیر!دخترجونخودتتاخونهپیادهکزچیه؟فکرکردیبراتماشینآمادهمی -
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 .کنیمی

 :پوزخندششدیدترشدوبدونتوجهبهخردشدنم،بازهمادامهداد

 .شایدمپولتویجیبتداشتیوتونستییهخرپیداکنیکهتاخونهبری -

درازکردوباچشمدررانشانمداد.اگرالیاسآنروزازمندستشرابهطرفدر

بستم؛اماهیچینگفتموازاوفاصلهخواستکهآرامباشم،حتماًاورابهبارفحشمینمی

 :گرفتم.نگاهیبهعمارتکردهولبخندیزدم

 .جامیرمچهارروز،زودتراززمانتعیینشدهدارمازاین -

*** 

ترازآنبودمکهازاتاقمخارجشوموتفاوتآمد؛امامنبیایزنعمومیهصدایجیغ

 .جوابشرابدهم

هایشدوریکهفتهبودکهمندرخانهخودمانبودم.یکهفتهبودکهازعمارتوآدم

بودمودرآخریکهفتهبودکهالیاسبهعمارتنرفتهبود.تقاصاینعشقچهچیز

دانستم.بهیکبارهزنعمودراتاقرابازدانستم،هیچچیزنمینمیخواستباشدرامی

 .ایبرافروختهوارداتاقشدکردوباچهره

 دونمپسرمکجاستوتوخوشحالی؟چیهاالنخوشحالی؟مننمی -

هایکورشرانشانهگرفتم.منهمازنبودالیاسباتعجبلنگهابروییباالانداختهوچشم

کهیکهفتهازاوکهبهخاطرمنعمارتراترککردهبود.ازایندم.ازاینناراحتبو

اینداشتم،همهوهمهباعثشدهبودکهازدیروزلـ*ـببههیچچیزنزنمواونشانه

 گفتکهمنخوبم؟می

حوصلهبحثباهیچکسرانداشتم،برایهمینآهستهازجابلندشدم،نگاهیبه

 :خواستمازحالخرابمچیزیآشکاربشه،گفتمهوبالحنیکهاصالًنمیهایشانکردچشم

!زنعمو،چیزیندارمکهبهتبگم -
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هایکهبخواهمکالمیدیگربگویم،بهسمتکمددویدهوبهسرعتلباسوقبلازاین

مزخرفراتعویضکردم.کولهلکشدمرااززیرتختبرداشته،چپیرارویسرم

هایشاننکردهوازکنارشاندروبعدازاتاقبیرونزدم.حتینیمنگاهیبهچهرهانداخته

 .بستم،گذشتمحالیکهروبندرادوردهانممی

 .منباجانامیرمدوربزنم -

هایگِلیمرابابغضپازدهوبهسمتجاناحرکتکردم.حوصلهانتظاربراینازکفش

دونتوجهبهخرناسکشیدنش،اوراازاصطبلبیرونکشیدنازاونداشتم،برایهمینب

کردمهایچوبیاصطبلرابستم.انقدربدنمدرنوسانبودکهحسمیکشیدهودرب

 .شودامباهرقدم،بیشترمیفاصله

نزدیکششدم،خرناسکشید.خواستمسوارششوم،عصبیشدورویبرگرداند.اوهمبا

اربهزورهمکهشدهلبخندیزدهونزدیکششدم.هرقدممبامنسرلجافتادهبود.اینب

اشلرزید،وقتیکهدسترویپوزههایم،برابریمیشد.بندبندوجودممیتنگشدننفس

 :کشیدموکالفهگفتم

 !ام،تویکیدرکمکنبدخلقینکنجانا.خسته -

 .هایمشدهایدرشتشخیرهدرچشمخسخسیکردوباچشم

 .کنمخواهشمیازت -

هایبلندشکشیدهواوسرخمکردورامشد.لبخندزورکیزدهوپارویدستیبهیال

رکابگذاشتهوزینراکشیدم.بهمحضبهحرکتدرآمدنش،اولینقطرهازگوشه

 .چشممخارجشدوجاناپروازکرد

براقشرابهافسارشراناخودآگاهفشردمکهنفسشراسنگینبیروندمیدونگاه

هایملرزیدورهاکرد.لـ*ـبهایمنتظرمچسباندوگرمایجانشرارویقلبمچشم
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شروعبهگریهکردن،کردم.بهاوفکرکردم،بهاوکهتمامهستیمبود،بهاوکهروزیاز

 .سارامنآرزوهایمشدناکجاآبادآمدوسایه

دارمدربادبهدامنگل،جاندادوجانداد.قرارخورشیدهایبیسوختموقلبممیانشعله

 .شدپروازدرآمدهبودوبادیبرگرمایشدیدآسمانمی

بهرودخانهکهرسیدم،بادرماندگیپارویرکابقراردادهازرویجاناپایینپریدم.به

سایهباعثشد .سمترودخانهرفتهورویتختهسنگبزرگیکهزیردرختبود،نشستم

هایمهجومآوردهبود،کمکممحوشدهوایکهبهخاطرنورآفتاببهچشمکهتاریکی

 .امدرآبکردهوصداهادرگوشمزنگخوردرودخانهرابهترببینم.نگاهیبهچهره

تونیباهاشازدواجکنی....افریتهبهخاطرتو،پسرمنیکهفتههستکهخونهنمی -

 !فراموشنکننیومده.کلفتوظایفترو

 .هایمراگرفتمامتاعرشرالرزاندوگوشفریاداستغاثه

 !بسکنید،بسه -

اماصداهادلشانبهحالمنسوختوبلندتردرگوشمنجواشدند.جیغکشیدموفریادزدم؛

ترازهمیشه،بلندشدموبهاماانعکاسشفقطدرقلبخودموخودمفرورفت.درمانده

هایمدوختوتکاننخورد.حداقلهایدرشتشرابهچشمتکردم.چشمسمتجاناحرک

هایطالییشکشیدموکالفهنگاهیگذرابهاوفهمیدکهبهتکیهگاهنیازدارم.دستیبهیال

 .رودخانهانداختم

 جانا؟ -

 .زدنگاهمکرددرسکوت.کاشبامنحرفمی

 !اسمبشماومدمکهمتوجهاحسجانمیکاشهیچوقتاین -

 .نگاهشکردم
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 نظرتوچیه؟ -

 .هایخیسکوباندایکشیدوپایشرارویخاکشیهه

 !پستوهمنظرتاینهکهاینعشقاشتباهه -

 .سریتکاندادهوافسارشراکشیدموسوارششدم

!رسهتونهپردهازرازمگوشبرداره.نوبتمنهممیباشه،فعالًکسیکهنمی -

دورزدهوجلویدرخانهتوقفکردم.بادیدنسوگندکهباچادرسیاهجلویدرروستارا

زد،روبندراازصورتمبرداشتموازرویجاناپایینپریدم.ایستادهوباننهحرفمی

هایخاکیشدمکشیدمکهسوگندمتوجهحضورمشد.بهسمتمآمدوبادستیبهلباس

 :اخمیغلیظلـ*ـبزد

 .رفبزنیمبایدح -

ایباالانداختهوجاناچادرشراجلویصورتشگرفتوبهسمتخانهقدمبرداشت.شانه

راتااصطبلهمراهیکردم.افسارشرادرآورده،گذاشتمحیواننفسیتازهکند.ازگوشه

 .ایخارجکردهوجلویشرهاکردماصطبل،بستهیونجه

 جانا،بهنظرتبرم؟ -

ها،شکارچیکالفهشدنبودم.نبودزنعموباعثشدادومناینروزدسکوتشآزارممی

ترقدمبردارم.دامنمراباالکشیدهوبهسمتاتاقروانهتانفسعمیقیکشیدهوآرام

 .شدم

پردهراکنارزدموبادیدنسوگندکهبهدراورتکیهدادهبودوبااخمیدرهمبهفرش

 .وفیکشیدمکهنگاهمکردحصیریاتاقخیرهشدهبود،پ

فوراًاینمسخرهبازیروتمومکن!رویزنعموبهحدیبهرویخانوادهمابازشدهکه -

 .اشکنماینبارخودمدوستدارمخفه
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کرد.سعیتابیمیوارقلبمبیهاپربود.دیوانهشدهبودمودیوانهگوشمنازاینحرف

یتکاندادهوحرفشراتاییدکردم.خواستمازتفاوتباشم،برایهمینسرکردمبی

 :کنارشردشومکهمچدستمراگرفتوبالحنیآراملـ*ـبزد

 قدرازشخوشتمیاد؟سرونازان -

 .مندوستشدارم -

 :ایرفتهولـ*ـبزدچشمغره

 !کنه؟مهماینهکهاینعالقهاشتباههچهفرقیمی -

بهیکبارهرهایشکردموبابغضیکهسربازکردهبود،دارمرابادردفشردمودامنگل

هاییپربغض،دستمراازدستشبیرونکشیدهورویزمینسردنشستموباچشم

 .نگاهشکردم

چینی؛ولیوقتییهگلرودوستداری،هرروزوقتیازیکگلخوشتمیاد،اونرومی -

 بهشآبمیدی.حاالفهمیدیفرقشچیه؟

رفمکافیبودکهسوگندچادرسیاهشراازسردرآوردهورویدراورشلختههمینح

 :رهایشکند.آرامبهسمتمآمدوگفت

تونیشناسمعزیزم،تونمیتره!منتورومیاماسرونازاینعشقازممنوعههم،ممنوعه -

 !تونیبازنعموکناربیای.بهواللّهکهنمی

هایخاطراتم،برداشتموتصویرحکشدهالیاسرادرآنروبههاومخقلبمراازشکسته

 :نگاهکردم.سوگندکهحواسپرتیمرادید،لـ*ـبزد

 گوشتبامنهسروناز؟ -

 :کرد،زمزمهکردمتوجهبهسخنرانیکهمیزانوهایمرابهتختشکممچسباندموبی

 فقطچونپولدارهومنفقیرم؟ -
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هایشرادرهمگرهزد.ایکشیدودستردوپوفکالفهگرهروسریحریرشراشلک

 :سپسبههمانگرهخیرهشدوآرامزمزمهکرد

 !متاسفانه -

دانستم،پسچراپرسیدم؟احتماالًدردیدرجانمبودکهازسوختنشلذتجوابشرامی 

 !خواستآندرد،آتشبگیردبردمودلممیمی

 تویایندنیاچهچیزیمقدسه؟ -

 :هایشگرفتوگفتمتعجبازسوالناگهانیم،نگاهازدست

 چی؟ -

 .شدامانگاهمنفقطبهبریدگیرویدیواربودکهتارویزمینکشیدهمی

 روحبرایچهچیزیساختهشده؟ -

هایششدومندامنمرادرهایشباالپریدوگنگیمخلوطخاکستریچشمبارابرواین

 .دستفشردم

 ارزشزندگیکردنداره؟چهچیزی -

هایم،حسهایمرویدامنبهحدیرسیدهبودکهسردیخونرادررگفشاردست

کردم،اماادامهکردم!جوشوخروششبرایردشدنازرگدستمرااحساسمیمی

 :دادم

 چهچیزیارزشمردنداره؟ -

مکهگوشهپنجرهچنپرهباالخرهنگاهازبریدگیدیوارگرفتهوبهتارعنکبوتیچشمدوخت

 .درخشیدزدهودرروشناییروزمی

 !جوابهمشونیکچیزه -

ایبهپیکرهافکارمواردکرد.چشمازاوگرفتهوبهعنکبوتازتارآویزانشدوضربه
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 .امشدهبود،چشمدوختمسوگندکهدرسکوتخیره

 !کردیداونهممحبت،درکوعشقیهستکههمتونفراموش -

 :هایاشکیادامهدادمسکوتکردکهباچشم

کنیدبامنخوشبختنمیشه؟یکباردیگهچراالیاسبرایمناشتباهه؟چرافکرمی -

 .بگو

سوگللـ*ـبگزیدوسرشراپایینانداخت.کمیبالباسشوررفتوباآنیکیدستش

 .هایشرافشردگوشهچشم

ترینفرزندشازطبقهرعیتزنبگیره.حتماًبهترینوعاقلدونمزنعموبزارهبعیدمی -

تاهمیناالندهتادخترارباب،براشدرنظرگرفته.البتهمنکرایننمیشمکهمهمنظر

گیره.فکروخیالنکنخواهرمن،هرچیخدابخوادوالیاسهوتصمیمنهاییرواونمی

چرخه.ازخدابخواه،اونچیزیپاشنهنمیقسمتباشه،همونمیشه.دنیاهمیشهروییک

 .روکهبهصالحخوشبختیتهست،براتمقدرکنه

هایشرافشردووقتیچهرهناراحتمرادید،ازاتاقخارجشد.خوبشدکهرفت،لـ*ـب

واقعاًنیازبهتنهاییداشتم.زانوهایمرابغلکرده،فکرکردمکهچقدرعمرعشقماکوتاه

یزدهوسعیکردممحکمباشم.دستازغمخوردنکشیدموکشوقوسیبهبود.لبخند

 .امدادمبدنخسته

 الیاسآخهکجایی؟ -

کردهایمدورتادوراتاقیکهحاالازسرورویش،غمچکهمیبهآرامیپلکزدموچشم

دستایآرامشوشان،ذرهخواست.درکنارهمهگرشد.دلمخیلیچیزهامیرانظاره

 .خواستمهابودطعمشرانچشیدهبودمرامیامکهمدتننهپختخانگی

همانطعمعشقوبویامیدیکههموارهبرایمتداعیبخشروزهایخوشگذشتهبودند.



 

 

 
133 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

سرمراتکاندادهوازفکرآنروزهابیرونآمدم.پسازبستنفایلبازشدهمغزمکه

هایاموشکردمومشغولجمعوجورکردنبرگهاشمربوطبهالیاسبودراختمامی

گرفتند.ایجداگانهقرارمیپخش،پالیرویمیزمغزمشدم.کههرکدامبایددرقفسه

 .زد،خیرهشدمگفتوغذایشراهممیواردمطبخشدهوبهننهکهبااشکچیزیمی

 کنی؟ننه،چیدرستمی -

 :بالبخندلـ*ـبزدننهترسید؛امابهرویخودشنیاوردو

 .عزیزمبلغورشیر -

 :نزدیکششدهوگفتم

ریزی؟برایمنهممی -

 :دانم!اماننهاشکشراپاککردوسریعگفتازشدتشوقبودیاچی؟نمی

 .ریزمالبتهعزیزم،توبشینمنبراتمی -

مکرد.لبخندیزدهورویزمیننشستم.بویبلغورشیرداغکهبهمشاممخورد،آرام

راجلویمگذاشت،بالبخندتشکریکردهوقاشقرادروندهانمگذاشتم.وقتیظرف

 .قاشقدیگریدروندهانمگذاشتموبغضمراقورتدادم

گشاید،مثلروزهایباهمبودنمانکنارفرقخندهباگریههمیناست.خندهرویمی

س!بهترینجفتدرجهانخندهوگریههایدوربودنازالیاالیاسوگریه،دلرامثلروز

 !است

گاههمدیگرراهمزمانمالقاتنخواهندکرد.وایاززمانیکهایندویکدیگرراهاهیچآن

 !مالقاتکنند

 .شودمانندچهرهننهدرحالحاضرمی

 !ایازسرشوقتواندباشد،گریهآنلحظهبهترینلحظهزندگیمی
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*** 

تعداد .ایبردوشم،ازجایبلندشدمرسرموکیفدوبندهبعدازانداختنچادرب

کردند،اینروزهاکمیزیادترشدهکارکنانیکهدرآناتاقبیستمتریرفتوآمدمی

 .بود

 .هابودسروگلتکیهدادهبردیوار،درحالتوضیحدادننوعمانتو

 .وای!سروگلمندارممیرم،باقیشباخودتون -

مهشلوغیسوتکشیدونفهمیدمچطورازاتاقبیرونآمدم.سکوتیکهسرمغزمازآنه

کرد.هنوزهمخلوتمرابیشتردوستتاسرخیابانرافراگرفتهبود،حالمرابهترمی

 .داشتم

هاچسبیدهپاهایمرابهسمتراستحرکتدادم.تابلوهایرنگارنگیکهبهدیوارخیابان

 .هاتوجهکنمداشتکهبهآنبودند،برایمهیچلذتین

یکهفتهدیگرگذشتومندراینمدتبهسروگلکمککردم.شغلخیاطیباآنهمه

 .دردسر،بازهمدرآمدزیادینداشت

مانبازنشد.بهدانمچراپایزنعمودیگربهخانهالیاسهنوزبرنگشتهبود؛امانمی

هانقشکهدرچینشمغازهوصندلیهاوحتیاشیاءسفیدرنگیسفیدیمطلقدیوار

 !داشتند،همتوجهینداشتم.اینروزهاعجیبحالمگرفتهبود؛امادرخلوتخودم

ایاولینقطرهبارانکهبهسرمخوردراحسکردمودستمراباالآوردم.برایلحظه

هایالیاس،درنظرمبرقزدند.نیمچهلبخندیبرهایخاکستریرنگچشمگوی

ورهایمنقشبستونگاهمراازبارانگرفتم.افکارمتعددوگنگیبرذهنمغوطه*ـبلـ

امانیکهرهایمازطرفیگرسنگیبی .کردهابهالیاسبرخوردمیشدهبودند؛اماتمامآن

ریخت.ایکهدلمرافرومیکرد،دستوپاگیرمشدهبودوطرفیدیگرهمدلشورهنمی

کشد.دراعماقمغزم،لولهآبینشتیدادهونیازبهیزیانتظارمرامیدانستمچهچنمی
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 .تعمیرداشت.متوجهگذرزمانیکهتاسرمیدانراهرفتم،نشدم

هایافتادهبرزمینوحرکاتدستکودکیکهبهدنبالبرداشتنهایمراازبرگچشم

یباًروانخیاباندادم.حسیهاازرویزمینبود،برداشتموبهترافیکتقریکیازبرگ

امانهایبیزدوتقاضایهماندربندبودندرکنارالیاسراداشت.تپشدرونمفریادمی

 .دریدندوکمکمباسردردعجیبیسروکلهپیداکردمام،مانندمتهدلمرامیقلبکوبنده

 تاکسی؟ -

کرد،باروستاخیلیفرقمیسوارماشینشدهوآدرسروستایجدیدمانرادادم.روستا

اشهایماززیباییکردکهوقتیبرایاولینباروارداینروستاشدم،چشمآنقدرفرقمی

 .درخشید

دیدم.باربهترهاشدم.پلکزدمواینگرخیابانهایمرابهپنجرهدوختهونظارهچشم

دادهبود.لحظاتیراهایمدیگرخبریازسردردنبودوجایشرابهسوزشآرامچشم

چشمبستموفکرکردم،چهزودگذشتوچهدیر!تفکراتمهممسخرهشدهبودندو

 !مزهبی

 .رسیدیم -

ازدرونکیفجدیدوسیاهمکهازمغازهبغلدستیسروگلخریدهبودم،کرایهتاکسیرا

 .حسابکردهوازماشینخارجشدم

 .مچکرم -

سمتخانهقدمبرداشتم.کلیدرارویدرگذاشتمکهصدایچادرمراجمعکردهوبه

 .حسیفروبردآشناییناممراآهستهفریادکشیدومنرابهاعماقبی

!اتونروعوضکردیدخونه -
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وارهایماشکروببینه؛ولیرسمروزگارانگارهمینهکهیکیدیوونهکردمچشمفکرنمی"

 ".بمونهعاشقبمونه؛ولیتاآخرفقطتنها

کشیدوبعداثریازبرقنبود.ایمیهایخاکستریش،فریادخفهنگرانیدرونگوی

ایحسکردماینوابستگیاصالًخوبنیستومابرایهمدانمچرا،ولیبرایلحظهنمی

 .نیستیم

 الیاس؟ -

گفتیها،یکروزخوشندیدم،آخرشبهآخرینحرفترسیدمکهمیمنتویاینسال"

 ".هابودقماهماشتباهبود،عشقازاوناولفقطتوقصهعش

جزءبهجزءصورتمراباعطشوحرصیشیرین،نگاهکرد.نزدیکششدهوچادرخیسم

بهخاکستر .ترشدوچترراباالیسرمنگهداشتتردردستگرفتمکهنزدیکرامحکم

 :هایشخیرهشدموآرامزمزمهکردمچشم

 !دونیچیکشیدمتابیای؟آبشدمازنبودنتکهتکجابودی؟میاینچندوق -

 !اشتباهبود.ایندروغعاشقیتواسهمنگناهبود"

 ".هامنیستآخهعاشقکهرفیقنیمهراهنیست،اینجدایمونجوابخوبی

سیبکگلویشباالوپایینشدوچتررابهدستمسپرد.چشمدزدید،عقبگردکردوبه

کوبید،هایشمیتفاوتبهبارانیکهرویسرشوشانهلیپشتسرتکیهزد.بیدیوارگِ

 :اخمیکردوکمیبعدصدایشزمزمهشد

کهتواوجساختنم،ویرونکردی،نابودکردی!چرارفتیپسمنچیبگمازاین -

 اتونگشتم؟دونیچقدردنبالآدرسخونهسروناز؟چرا؟می

 .بینمهامیشینمخودمروتویگذشتهتم،تویتنهاییمیهاکهتویخلوبعضیوقت"

 ".خواماونروزهاروبازهمببینمنمی
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گونهحرفبزندوبرایشنمرد؟اوییکههمیشهاگرکتوشلوارشدکسیاینیعنیمی

رفت.حالباحالیپریشونروبهرویمایستادهبود.همنداشت،بازهممرتبراهمی

شدوآنخطدرتمامپستوهاگمشدهییداشتونهخطشلوارشدیدهمیشلوارشنهاتو

 .بود

 .دونستم.وقتیباننهتماسگرفتم،گفتکهسوپرایزهوبهمنگفتالیاسمنهمنمی -

 .مکثیکردهودمعمیقیکشیدم

کوچیکه؛اماحداقلمالخودمونه.حقوقمنباحقوقسروگلوحقوقآقاجونوکمک -

 .جاروبخریموداداششاهرخ،باعثشدتااینپدرت

هایشنشستههایمدوختوبارانیکهرویمژههایشرابهچشمباحسرتوعشقچشم

 :بودراکنارزد

 .دلمبرایصداتتنگشدهبود -

 :هایشقلبمرانشانهگرفتهبودوقلبملرزیدکهادامهدادچشم

تونستیجااومده،پرسیدمچرابهمننگفتی؟نمینپرسیدمچجوریخریدییاپولشازک -

 یهیادداشتیچیزیبرامبذاری؟

 :سرمراباالآوردهولـ*ـبزدم

 !تونبودی -

 :انگارنهانگارکهحرفیزدهبودم.درکمالناباوریادامهداد

یمنهرچقدرهمکهفشارمیارم،مامانمراضینمیشه!بایدمدتیبرمکهفکرکنمچجور -

جلویاینخرابیروبگیرم؟اوناگهنخوادهیچینمیشه،مخصوصاًاالنکهباباهمباهاش

 . ...همنظره.منهیچچیزیدستمندارمکهبخوامباهاشمعاملهکنم،جزخودم!پس

اشکمچکید.یعنیچیکهجزخودم؟منظورشچهبود؟اوسریعچشمگرفتوآنرابه
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 :ندادنپایشکردزمیندوختوشروعبهتکا

مونی؟درحالحاضربامدرسبودنمتوییکروستاموافقتشده.چندوقتیمنتظرممی -

 . ...گیریمپسمیر....ولشکن،منهرطورشدهاینرضایترومی

 :خواستمنزدیکششومتامانعازخیسشدنششومکهدستشراجلوآوردوگفت

 .طاقتنزدیکیندارمسرونازجلونیا،جلونیا!دیگه -

 :هایغمزدهواشکیمنگاهکردوباصداییگرفتهزمزمهکردبهچشم

!مونی،قولبدهسرونازقولبدهکههرچقدرطولکشید،منتظرممی -

ترگرفتم.واقعاًازحرکتایستادم،چادرازدستمرهاشدوبهجایشچتررامحکم

 شود؟یمویرانمیهادانستکهاگردورشود،آبادینمی

وقتنفسمگرفت،قدرتمتحلیلرفت،انرژیمکمشد،ضربانمیکیدرمیانزدند.آن

 . ...استکه

شومکهویرانکنم،اوییکهویرانکرد،داروشوم،بلندنمیوقتاستکهبلندنمیآن

 !ندارمرا

 . ...قطرهبعدیاشکمچکیدوقطراتبعدی

 .دزدید.شایدازجوابمترسیدهایشراچشم

 !مونممنتظرمی -

خواهدشخصیتومردانگیشرازیرسوالدانستمنمیلبخندغمگینشدلمرالرزاند.می

 :خواستشرمندهوجدانششود!سرتکاندادومناشکمراپاککردمببرد!نمی

 .قولمیدم -

بهیکیدادی.پسمنخوردییکییکییادتهست؟زندگیمونروهاییکهمیقسم "

 ".هنوزخیلیچیزهایادمهست
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بدنمب*و*س*هگاهدردشد،وقتیپایشراازدیوارجداکردودستیبهصورت

 .خیسشکشید

رنگوهایبیهایگِلیشبود.لـ*ـبتفاوتنگاهشبهکفشباریدواوبیباراننمنممی

بوسیدومنرابهعمقمشقتمیرحمانه،گوشهگوشهبدنمرارویشلرزیدودردبی

 .ترینفرددنیابودمکشید.اسیرووالهشدهوناتوانمی

 .رنگبمیریمترازآنیمکهبیآبی -

 !ازشیشهنبودیمکهباسنگبمیریم

 فرصتبدهایروحجنونتاغزلبعد،

 .درغیرتمانیستکهدرننگبمیریم

فرستادی،چیشد؟دلی،هیواسمقلبمیدادهایمنروگوشمیروزهاییکهآهنگ"

 "بهدلکیدادی؟

طاقتشدهبودمکهحتیقدربیفهمیدم؛اماانعلتتبیکهدرونبدنمجریانداشترانمی

هایمرارویهمفشاردهم.دلیلاینهمهفشارش،برایرفتنراتوانستمپلکنمی

 نهانشدنقانعشدهبود؟فهمیدم.چطورفقطبرایراضیکردنمادرش،بهپنمی

 الیاس؟ -

 .هایمنشستنگاهشسرخوردورویچشم

 کهمنازاینخونهرفتم،توهمرفتی؟انتظارنداریکهباورکنمفقطبهخاطراین -

 .ایهمداشتواونگفتهبودزهرخندشباعثشدتاغمگیننگاهشکنم،پسدلیلدیگه

 .کرددستیالبهالیموهایشکشیدوسکوت

 خوایبهمبگی؟نمی -

 .نه!االنفقطباعثمیشهناراحتیهردومونبیشتربشه،باشهبعداًبهتمیگم -
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 .راضیپشتحرفشبود؛امازمانپرسیدنشانگاراالننبود

هایشراباالخرهقطرهاشکشچکیدوبرایجلوگیریازقطرهاشکیدیگر،محکملـ*ـب

 :درویهمفشردولرزانادامهدا

 .گردمبرمی -

کهچترشراازمنپسبگیرد،لبخنددیگریزدولرزانبهسمتانتهایسپسبدونآن

کوچهرفت.بادورشدنش،دیگرتحملوزنازتوانمخارجشدورویزمینافتادم.چتراز

گرراهشدستمرهاشدوکنارمافتاد.برنگشتکهدوبارهنگاهمکند؛امانگاهمنبدرقه

 ..اوبرنگشت؛امامندسترویدهانمگذاشتهوتاجاییکهتوانداشتمگریهکردمشد

حالازجایبرخاستمواولازهمهچتررادردستترشد،بیوقتیکهبارانشدتشکم

گرفتموبعدچادرمراگلولهکردهوزیربغلمزدم.اورفتوجاندادنمنراندید!رفتو

 !مدآنلحظه!رفتومنماندم،تنهایتنهانفهمیدچهبهسرمآ

 .هامنیستآخهعاشقکهرفیقنیمهراهنیست،اینجدایمونجوابخوبی"

 .بینمهامیشینم،خودمروتویگذشتههاکهتویخلوتم،تویتنهاییمیبعضیوقت

 ".خواماونروزهاروبازهمببینمنمی

رحمیبرخاکسترمقدمشدم،همهبابیسوختم،کسیخاموشمنکرد.سوختموخاکستر

خوردم.اورفتوهامیهاییکهازآننهادند.کسیبهدادمنرسیدومرهمنشد،برزخم

 .جانمنراهمهمراهخودشبرد.رفتوحتیگوشهچشمیهمبهپشتسرشنیانداخت

ندجدیدشنگاهعاشقومنتظرمنرانادیدهگرفتوگذشتومنققنوسیشدمکهدرب

.درحالجاندادنبود

 !وای -

بهیکبارهازخواببیدارشدموعـ*ـرقسردیکهبررویپیشانیمبودرابادستپاک
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 .کردم

اشکهبازهمهایآشفتهبازهمانخوابتکراری،همانجایخالیوالیاسیباهمانلباس

داشت.دورودورترشدومنبرمیهایافتاده،زیربارانگامتوجهبهحضورمنباشانهبی

 .هایمطنیناندازشدماندموصدایبارانیکهدرگوش

عشقیپرازترسودلشورهکهخلوتروزهایتنهاییمراپرکردوچونساحریمنرابه

دیدم.خواب،آخریندیدارمان!پتوراکنارزدهوجنونکشاندکههرشبخواباورامی

 .شوقوسیدادمامکبهتنکوفته

بااحساسرخوتوتنبلی،ازجایمبلندشدم.لباسگرمیپوشیدموازخانهبیرونرفتم.

هایمرادرکند،دستدراینصبحگاهسردوسوزناککهسردیشتاعمقجانرسوخمی

 .هایلباسمفروبردموقدمزنانبهسمتپلحرکتکردمجیببافت

 .انداختبارید،حتیبارانهمدیگرمنرایاداومیبارانمیمانندهمانروز،بازهم

افتادموتمامداد،یاداومیهایمرانوازشمیآمدوگوشباهرنسیمیکهبهرقصدرمی

 .وجودمپرازعشقوسرمستیازیاداومیشد

رماییدستچپمرادورکمرمحلقهکردهوبادستراستمشانهچپمرانوازشکردم،تاگ

کردبهآنبدهم.نگاهیبهچهرهخودمدرآبرودانداختم،حتیبارانهمبهمنرحمنمی

لبخندیزدهورویبرگرداندم. .کردهایشرادقیقاًدربازتابچهرهمنپرتابمیوقطره

 .ازگلویمخارجشدرویزمیننشستهوفریادمرادرگلوخفهکردموفقطآه

وبهدیوارهگِلیپلچسباندم.پاهایمراباالآوردمومانندتمامروزهاییسرمراکجکرده

دیدم،زانوهایمرادرآغوشگرفتهوسرمرارویشقراردادم.دامنمکهخوابشرامی

کرد.کمکمخواببهحصاریشدهبودودربرابرخیسیزمینازمنمحافظتمی

دانمچقدرگذشتیاچندنمی .رویاهایمبردهایمشبیهخونزدومنرابهعالمچشم
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 .ساعت؛اماوقتیداغیخورشیدراحسکردم،چشمبازکردهونگاهتارمراباالآوردم

 .هایمکشیدمهایمدرشتشدودستیبهچشمباچیزیکهدیدم،چشم

 الیاس؟ -

امچارهندشکهبیکرد.آخامانازلبخلنگهابروییباالانداختهوبالبخندکجینگاهممی

 !کردهبود

 !خانم،صبحدلانگیزتونبخیر -

داد،یامنفقطهمچنینحسیباتعجبنگاهشکردم.اینلبخندشخبرهایخوبیرامی

 :کهجوابصبحبخیرشرابدهم،لـ*ـبزدمداشتم؟بدوناین

 جایی؟ازکیاین -

 .ساعتگردنیفلزیشراباالآوردونگاهیبهآنانداخت

 .تقریباًیکساعت -

 .لپمرابادکردهوبابهتنگاهمرادورکتوشلوارخاکستریرنگشچرخاندم

 خب،چرابیدارمنکردی؟ -

 .ایباالانداختومثلمنزانوهایشرادرآغوشگرفتشانه

 .خواستمنگاهتکنممی -

لبخند !داشتمنه،اینبارمطمئنشدمکهچیزیشدهاست.دلشوره،ازطرفیهمهیجان

 :لرزید،لـ*ـبزدمامبود.باصداییکهمیچارهرویلبمدرتضادباقلببی

 چیزیشده؟ -

 .سریتکاندادوچشمکیتحویلمداد

.البته -
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هایمدوخت.کمیخیرههایکوهستانیشرابهچشمدستیبهزانوهایشکشیدوچشم

ارخطدارششدم.موهایشهممرتبنگاهشکردموتازهمتوجهلباساتوکشیدهوشلو

 .بودومناینرابهفالنیکگرفتم

 !پدرباازدواجمونموافقتکرده -

هایشدوید.اینچندروزکهندیدهبودمشچههایمیخبستونگاهمبینچشمدست

یقلبمراازبیخوبنبزند؟چرافقطنامعمواتفاقیافتادهبودکهتصمیمگرفتهبود،ریشه

امیاپدرومادرم؟چرافقطپدرشراگفت؟سوالمرابهزبانراآورد؟چرانگفتخانواده

 :لبشراگزیدوبدوندروغگفتنادامهداد .اشدرهمتنیدهشدآوردمودیدمکهچهره

 .مادرکسیروبرایمندرنظرگرفته -

 .صداولحنشهمانبود،اصالًنگرانیداخلشوجودنداشت

 ؟کی -

قدرخونسردجوابدهد،وقتیزندلخواهش،شایدحتیعشقش،توانستآنچطورمی

 هایش،چشمدرچشمشباشدوازدختردیگریحرفبزند؟جلویچشم

 .مارال -

کند.زندوآنرابرایمننجوامیآنهمنهیکدخترعادی!کسیکهاورابهاسمصدامی

 .ازشرمسرمراپایینانداختم

 ؟خب -

 .سرشراتکاندادوسوالینگاهمکرد

 جایی؟پسچرااین -

هایمفریاددیدم.بغضبودکهبالـ*ـبپرحرصنگاهمکردومندیگرکسیرانمی

 .کشیدمی
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بهاینصورتنگاهکن،فکرکردیاینهمهسختیکشیدمکهباحرفمامانمبرممارال -

 روبگیرم؟

 :آوردهوتحدیدوارلـ*ـبزدمامراباالانگشتاشاره

 .خانم -

زد؛امامنهمدیگربریدهبودم.خستهبودم،هایشمثلیکپلنگوحشیبرقمیچشم

توانستمحرفبزنمونهازبسبودهرچیکشیدهونکشیدهبودم.کافیبود!نهمی

نیدهباشم.هاراازدهاناینآدمشکردمآنجملهیمتینشچشمبردارم.باورنمیچهره

لرزیدمواینلرزشباعثشدهبود،تاالیاسبادلهورهازجایشبلندشدهوسویمفقطمی

بیاید،دستمرابهسنگسردزمینتکیهدادهوهمراهشبلندشدمکهمنرابهسمت

 .رودخانهزیرپلبرد

سعمیقیازاوفاصلهگرفتمورویزمیننشستم.کمیازآبرودخانهرانوشیدمونف

کشیدم.چنددقیقهگذشت،نهمنونهاوحرفینزدیم.اوایستادهبودومنجلویش

ترسیدم؛اماباالخرهبرترسمغلبهکردمونشستهبودم.انگارازشکستناینسکوتمی

 :کرد،شدموگفتمسردبهطرفشبرگشتم.خیرهبهاوییکهفقطنگاهممی

 االنکجامیری؟ -

 :فروکردولـ*ـبزددستدرجیب

 .عمارت -

امراایبهآبزدموحرصخفتهپوزخندیزدمونامعمارتراباخودمنجواکردم.ضربه

 :سرآنخالیکردم.سریتکاندادموگفتم

 !واقعاًجالبه -

 .آرومباشدختر،مناصالًبهخاطرهمینازاونخونهرفتم -



 

 

 
145 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

ازشپرسیدمواوسکوتکرد.خندیدودستپسآنچیزیکهآنروزدرمیانباران

درونموهایشفروبرد،همینبود!زنعموبرایالیاس،بهتریندخترتبریزودرنظر

گرفتهبود.آنهمکی؟منراچهبهمقایسهبامارال؟اصالًقابلقیاسبود؟نبود،منکجاو

 . ...اوکجا

دم.یکجورینگاهمکردوکمیازمندسترویزمینگذاشتهوخودمرابهآنتکیهز

امشدم.اوهایخیسوگِلیفاصلهگرفت.بهدورشدنشنگاهکردموبعدخیرهبهدست

هاراعقبهمکالفهبودواینراازراهرفتنشفهمیدم.وقتیدستبهموهایشکشیدوآن

 .فرستاد،منهمرویمرابرگرداندم

ترکندوباعثشود،حسفیبودتاروحیهتیرهمنراتاریکآوردنهمهاتفاقات،کابهیاد

ترشود.درونافکارخودمغرقبودمکهبانشستناوکنارم،سرمرانفرتمازخودمعمیق

 :بلندکردم.سکوتشباعثشدتاخودمحرفبزنم

یکهبذاربرایاینازمنقولگرفتی؟توگفتیمیریکهمادرتروراضیکنی،نهاین -

 .مارالروبراتدرنظربگیره

.دقیقنگاهمکردکهنگاهازاوگرفتموبغضمرافروفرستادم

خوامبرمعمارت؟حاالبرگشتیومیگیکهمادرماونروبرایمندرنظردارهومی -

خوره؟کدومزخممونرومرحمرضایتپدرتروبرایمنآوردی؟خببهچهدردیمی

 میدهخانزاده؟

هایشخیرهشدمواوچندلحظهدرسکوتوباغمنگاهمکرد.انگارقصدنداشتچشمبه

 :نگاهشرابردارد.باهماننگاهخیرهباالخرهلـ*ـببازکردولـ*ـبزد

 بهمناعتمادنداری؟ -

هاییکهبادنیاهمگیرد.همانهایزندگیدلمییکروزهاییهست،ازنزدیکترینآدم
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رنجانند.تورا،کنی.سختاستکهبفهمیعزیزترینکسانتتورامیعوضشاننمی

فهمیکهچقدرمیاناینهمهآشنا،زنند.یکروزهاییمیهاییکهدمازمعرفتمیهمان

 !ایغریبـه

ومنآنروزباالیاسهمانکارراکردم.حقبهجانبنگاهشکردمونگاهکالفهو

 .دمعصبانیمرارویصورتشچرخان

بینی.بینی،منرونمیکنی!فقطخودترومیاعتماد؟نهندارم،چونبهقولتعملنمی -

بینیبینیکهبهخاطرتوازهمهحرفشنیدم.ازجانببرادرومادرتتحقیرشدم.نمینمی

بینی،فقطبینیالیاس،هیچینمیکنه،ننهچقدرناراحته،نمیکهپدرمچجورینگاهممی

 !بینیومیخودتر

ایبهجلیقهزیرکتشزدموبانگبینیآخررافریادزدموازجایمبلندشدم.ضربهمی

 :کشیدم

هایهایدرهمسایه،بهحرفبینی؟بهمنهماهمیتمیدی؟بهحرفتواصالًمنرومی -

کار؟منآدمیکهبهماهمیتخوامچیمامانت!منآدمیکهمنرودوستندارهرو،می

خوادیادختریکهمامانشدونهمنرومیکار؟منآدمیکهنمیخوامچینمیدهرو،می

کار؟منکسیروکهتکلیفشباخودشهممشخصخوامچیبراشدرنظرگرفتهرو،می

 کار؟خوامچینیسترو،می

ماشکوبیدم.گویاتمامکارهاییکهتااالندرحقهایمرامشتکردهودرونسینهدست

 :ریختم،جیغزدمطورکهاشکمیهایمگذرکردکههمانکردهبود،ازجلویچشم

هاولکار؟آدمیکهمنروتویسختیخوامچیمنکسیروکهاولویتآخرشمرو،می -

کار؟نه!واقعاًخوامچیذارهومیرهرو،میهاتنهامیکنهوعشقشروباحرفوحدیثمی

 کار؟خوامچیمی
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هایبسته،ایستادهبودوازجایشتکاننخورد،تامنتماماینمدت،الیاسباچشمدر

لرزید.چشمبازکردوخواستهایمازشدتعصبانیتمیخودمراخالیکنم.دست

 .هایمرابگیردکهعصبیکنارشزدمدست

 !باباولمکن -

شدم،حقرابهبیمیوازکنارشگذشتم.عصبانیبودم.خیلیزیادومنهروقتعص

دادم.آنروزندیدمکهالیاسشکست.ندیدمکهناراحتشد.ندیدمکهنگاهشخودممی

اشبدگفتمتابهحالروبهرویمادرشخردشد.آنروزندیدمکهشخصیکهدرباره

 .قرارنگرفتهوبهخاطرمنبرایاولینباراینکارراکردهبود

بهطرفخانهدویدم.وارداتاقخوابشدهودرراپشتسرمآنروزهیچچیزندیدمو

 .بستم

 !لعـ*ـنتی -

 .موهایمرابازکردهوعصبیدستیداخلشکشیدم

 .فهمهپسره....الالهیاالاللّه!ایخدا!هیچیازخودشنمی -

 .روبهرویآینهایستادمونگاهیبهچهرهخودمانداختم

 !واقعاًکه!واقعاًکه -

ازجلویآینهکنارآمدهوسربهدیوارتکیهدادم.خودمراسمتپنجرهکشیدموتکیهزده

شدم،اینهمهضعفودلهرهوعصبانیتبهآنوبهآسمان،چشمدوختم.بایدآراممی

برایمن،مانندسمبود.صافایستادم،چشمبستمونفسعمیقیکشیدموپنجرهرابا

 .بستمهایبسته،همانچشم

هایش،بازکردموباورکردمکهجایی،میانقلبمنشستهوگاهیصدایش،حرفچشم 

بست،ازهردویبنکند.باورکردمکهاینمسیرنرفتهلرزاندوآرامممیبودنش،دلمی
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 .سرمسدوداستوهیچگاهنبایدپابگذارمجاییکهغرقشدنمحتمیباشد

چیزراتمامآمدم.بایدمثلهمیشهدرتنهاییهمهیبهخودممیزدم،بایدکمبایدقدممی

کردم.مطمئنبودمکهزنعمواورابهمارالخواهدداد.مندربرابرمارال،هیچمی

قدرکهبهجایآرامشدن،کالفهشانسینداشتم.هیچی!دروناتاقراهرفتموراهرفتم،آن

 .اکشیدمشدموآخرسرباعصبانیتموهایمر

بهسمتدراتاقرفتموخواستمدررابازکنمکهصدایدرخانهآمد.پوزخندیزدمو

 .شناختمشناختم.همیشهمیرویزمیننشستم.مننوعدرزدنشرامی

هایشراشنیدم؛اماازجایبلندنشدمکهیکننهوصدایپوشیدنکفش" آمدم"صدای

 کرکردنهمنداشتمکهچرابهخانهماآمدهاست؟باردیگرنگاهشکنم.حتیقدرتف

 .ممنونپسرم،بیاداخل -

 .گفتصدایننهراشنیدم؛اماصدایاورانه!یاحرفنمیزد،یاخیلیآرامسخنمی

 .باشه،ممنونم -

 .سپسدررابستوبهطرفخانهآمد.ازجابلندشدمودراتاقرابازکردم

 ننهکیبود؟ -

 :کردلـ*ـبزدنگاهیگذرابهمنانداختودرحالیکهکاغذدروندستشرابازمیننه

 .الیاسخانبود.کارتعروسیروآورد -

گیرههایمیکیدرمیانازآنخارجشد.دسترویدستدهانمازتعجببازماندونفس

 .درگذاشتموسعیکردمتاازافتادنمجلوگیریکنم

هایشخیلیقرمزبود،اصالًیهوضعییومد،حالشخیلیبدبود.چشمبندهخداداخلن -

 !بود

سپسمشغولخواندندعوتنامهشد.پوزخندیزدموقطرهاشکیازچشممبیرون
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هایمرارویچکید.لبمرابهدندانگرفتموخاطراتماندرذهنممرورشد.دست

کنم؟اینبودجواباعتمادم؟اینمگهنگفتیاعتماد"هایمگذاشتموچشمبستم.گوش

هایقشنگت؟اینکاغذکوفتیجوابهمهشعرهاته؟جوابهمهبوداونهمهحرف

دستجلویدهانمگذاشتهوسعیکردممحکمباشم؛اما"هاییکهمنکشیدم؟سختی

 .برایاولینوآخرینباردرزندگیمنشدوسقوطکردم

ایمرویهمافتاد.زنعموآخرشهمکارخودشهگیرهدررهاشدوچشمدستمازدست

 !راکرد

 !یاحضرتزهرا -

 .ودیگرهیچینفهمیدم

*** 

 سروناز؟ -

چرخیدورویشد،دورسرممیبویبدنش،نفسش،سریکهبهیکسمتکشیدهمی

هایمرابغلکردموچشمبازکردموکشید.لرزیدم،دستسلولبهسلولمزنجیرمی

 .دشدتصویرشنابو

چرخیدکهبایککاشبههمینسادگیبود،کاشمانندیککابوسدرحبابیدورسرممی

 !چیزرافراموشکنم،امانبودهمشبزنموهمهدستتکاندادن،به

کرد،رویبرگرداندموپتوراباالترکشیدم.برایبادیدنسروگلکهبالبخندنگاهممی

 .نموجوداتحقیر،غشکردماولینباردرعمرمبهخاطرآ

 بیداری،دخترهغشی؟ -

 بیداری،دخترهغشی؟ - 

 .ترکشیدهورویسرمانداختمهایسروگلرانداشتم.پتوراباالحالوحوصلهشوخی
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 !پاشودخترهغشی.توروخداقبلغشکردن،یکبارمتندعوتنامهروبخون -

بهطرفشچرخزدم.سوالینگاهشکردموپتوراازرویسرمبرداشتمو"یعنیچی؟"

 .قطرهاشکلجوجمراپاککردم

 منظورتچیه؟ -

نگاهش .کهبخواهدحرفبزند،ننهوارداتاقشدترشدوقبلازاینلبخندشپررنگ

 .کردمکهصلواتیفرستادولیوانحاویآبقندشراهمزد

 .پاشومادراینروبخور.نصفجونمکردی -

هایشفهماندکهوقتیننهبرود،موضوعهاولـ*ـبسروگلانداختمکهباچشمنگاهیبه

لیوانراازدستشگرفتهو .گویید.ناچاراًنشستموباصدایبمیازننهتشکرکردمرامی

مشغولخوردنآنآبشیرینشدم.انگشترداخللیوانرادرآورده،اولآنرابهدست

تاآخرسرکشیدمولیوانرابهدستننهدادم.باآستینلباسم،ننهدادم.سپسآبطالرا

دوردهانمراپاککردم.ننهنشستودستشرارویپیشانیمچسباندکهسروگلخندید

 :وگفت

 .ننهتبکهنداره.ایندخترهغشی،فقطغشکرده.حالشازمنوتوهمبهتره -

.ازجایشبلندشدونگاهیگذرابهمنننهنگاهیبهسروگلانداختوچشمغرهرفت

 .انداخت

 .مادراستراحتکن -

چشمیگفتموننهلبخندیزدورویبرگرداند.تاازاتاقخارجشد،سروگلچشمو

 .ابروییباالانداخت

 !عروسیسوداهست،نهالیاس -

همیدههایمازتعجبباالپریدودسترویدهانمگذاشتم.مطمئنبودمکهننهفچشم
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استکهچراغشکردم؛اماهیچچیزنگفت.پسآنجوشوخروشیکهآنروزدر

 !عمارتبرپابود،بهخاطرسودابود

دوختمکهمیانآرامپتورابهعقبکشیدموبهسوراخرویسقفچوبی،چشم

 .زدهایکاغذدلمیسفیدی

پیچید.ترسانگارخانهشممیهادرگوهنوزمزهقنددردهانمبودوصدایآوازپرنده

هایمریخت.دستیزیرچشماموهرلحظهفرومیکردهدردلمکهآویزشدهبود،درسینه

 :کشیدمولـ*ـبزدم

 عروسیشکیهست؟ -

 :کمینگاهمکردوگفت

 .پنجشنبه -

سریتکاندادمودرازکشیدم.خیلیخستهبودم.اینهمهاسترسگنجایشمراپرکرده

 .ودب

*** 

ام،جلورفتمهاراجلویدرمطبخگذاشتموواردسالنشدموبادیدنعکسخانوادهکیسه

هایخندانننهرالمسکردم.تصویرسیاهوسفیدخانوادگیمانوقابرابرداشتمولـ*ـب

راخیلیزیاددوستداشتم.قابراسرجایشگذاشتموپردهراعقبزدموبه

 .ازهجوانهزدهبودندنگاهکردمهاییکهتدرخت

 .چندوقتهدیگهپاییزشروعمیشه،بهارمنچهزودخزونشد -

یتلخروزهایپیشرویمهایفرضیرارویشیشهکشیدموزهرخندممزهباانگشتخط

 .رادردهانمچرخاندوصدایمرابلندکرد

کردمودرقلبماحساسنمیافسردهشدهبودم،انگاردیگرهیچامیدینداشتم.هیچچیز

مطمئنبودمکهمارالعروسخاندانآریاییخواهدشد.هیچکورسویامیدیرادر
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 .آغوشنداشتم

 تمومشد؟ -

کردم.بلندترکردم.بهاتاقرفتم.بایدخوبفکرمیبرگشتموگرهروسریمراسفت 

.سوگندوارداتاقشدوشدموبهسمتکمدرفتمولباسمحلیمجلسیمرابیرونکشیدم

 :درحالیکمربندیدردستداشت،لـ*ـبزد

 حاضری؟ -

سرتکاندادموچشمازشکمتقریباًبزرگشگرفتم.روسریمرارویموهایممرتب

 .کردم

 .بریم -

 :دنبالشراهافتادموادامهدادم

 داداششاهرخهممیاددیگه؟ -

هایمراپوشیدمودستسوگندرافشردم.کفشسرشرابهعالمتمثبتتکاندادکهمن

جانیستند؛اماخوبخواستعمودانستمتعدادزیادیازافرادراضیبهحضورمادرآنمی

 .بودکهماهمدرآنمجلسشرکتکنیم

هایکلوشمراکهزیرکمربندسوگندکمربندسیاهرنگرادورکمرمحلقهکردوآستین

ودرابیرونکشید.کیفکوچکمرابرداشتموبهاطرافنگاهکردمبستهشده،گیرکردهب

 .کهچشممبهماشینشاهرخخانخورد

سوگنددرماشین .کشیدندآقاجانوننهدرماشیننشستهبودندوانتظارمادخترهارامی

هنکنانرویصندلینشستومنباسالمآرامیسوارشدم.حتیرابازکردوهن

کردهایصامتبابانگاهکنم.چقدرناراحتبودمکهباناراحتینگاهممیمبهچشمنتوانست

هایمآوارشد.آقاوچقدرشکستهبودم،زیربارسنگینیدیواریکهشکستورویشانه
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 .گیرهماشینرافشردجانبادیدنسرپایینافتادهمن،نگاهیبهجمعانداختودست

 .بایدباسرونازحرفبزنمچندلحظهصبرکنید!من -

غالبتهیکردموبااسترسبهآقاجانخیرهشدم.وقتیازماشینپیادهشدوبهمننگاه

 :کرد،ناچاراًبهسوگندخیرهشدمکهمعنینگاهمرافهمیدوروبهآقاجانگفت

 . ...آقاجوندیرمیشهنمیشهبعداًحر -

 :آقاجانسریتکاندادولـ*ـبزد

 .نه،همیناالن!صحبتمکوتاهه -

ناچاراًازماشینپیادهشدموگوشهبینیمراخاروندم.سرمراپایینانداختمکهآقاجان

 .دستمراکشیدوبهطرفپلحرکتکردیم.بهپلکهرسیدیم،ایستاد

 .باباجانبهمننگاهکن -

؛اماطاقتنیاوردمودوبارهبهها،کوتاهنگاهشکردملبمراگزیدموباالخرهبعدازمدت

 .هایمخیرهشدمکفش

 .خوامآقاجونمعذرتمی -

 .هایمپیچیداشرادوردوستهایپینهبستهآقاجاندست

 چرادخترم؟مگهعاشقیجرمه؟ -

 .هایملرزیدوآقاجانبامحبتنگاهمکردوشکستم.تابنیاورموشکستم.شانه

 .آقاجون -

هایخیسمخورد،اخمهایشکهبهچشمامگذاشت.چشمدستزیرچانهترشدونزدیک

 .کوچکیکرد

دونیسروناز،منهیچوقتمخالفعاشقشدنوعاشقبودن،نبودم.عاشقشو،می -

عاشقبمون؛اماعاشقانساناشتباهنشو!الیاسآدماشتباهینیست؛امااختالفطبقاتیو
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عموت،سوداوبرخیازکارکنانعمارتوحتیمردمنوعکردارورفتارهایزنعموت،

 .دوننهاالیاسرودرحدتونمیدرشأنتونیست.اون

 .هایشنگهمداشتتررویدستهایملرزیدکهمحکمهایشدتگرفتوشانهگریه

باباعاشقیپردردسره!سعیکنبراشبجنگی،نهازراهغلط،نهاشتباه!ازراهدرستش، -

اهخداوپیغمبریش!مننمیگمچراعاشقشدی،چونعاشقیحقهرآدمیه.تومثلازر

 !خودمی

 :باتعجبنگاهشکردمکهخندیدوگفت

پدربزرگتبرایمن،زنعموترودرنظرگرفتهبود؛امامنتنبهاینازدواجندادم. -

ادیداره.بینعموتتویمحلپیچیدکهحتماًدخترمشجعفریکعیبوایراسمزن

هادعواشد؛امامنکوتاهبیانبودم.آخرشسلمانتنبهاینازدواجدادوازیکخانواده

عموتبرایتنفرازخواستمویکیازدالیلزندرگیریجلوگیریکرد.منمادرترومی

 !ما،همینه!منبرایمادرتجنگیدم

 :وبهخندهگفتهایمرافشردباتعجببیشترینگاهشکردمکهدست 

 !هاهاروبرایخواهرتومادرتنگیاین -

 :سپسدوبارهجدیشدوادامهداد

عاشقشدنازایجاداحساساتشدیددلبستگیبهوجودمیادوعشق،معموالًنسبتبه -

 . ...کنترلوجنسمخالفه.عشقمثلسقوطه،ناگهانی،غیرقابل

ایمکثازآقاجانبشنوم.هیچوقت!آقاجانلحظههاراکردمیکروزاینحرفباورنمی

 :اش،ادامهدادوصدایشراصافکرد.سپسباهمانقیافهجدی

پذیره،مثلتوومن!حاالمطمئنمکهالیاسروبهخاطرپولعاشقدرهرحالتیآسیب -

 .خوایوواقعاًدوسشداریسلماننمی
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 .شیدهایمکدانستم.آقاجاندستیبهچشمنمی

 هامنروازعمارتبیرونکردن،چجوریمیگیبهخاطرپولش؟بابااون -

 .هایشکشیددمعمیقیگرفتودستیبهچشم

سرونازبهعموتحقبده.اونحقداره!شماهردوتوناالندیگهبهسنجوونی -

توروکنمکهرسیدین.درستنبودکهتویعمارتبمونی.منکارزنعموتروتاییدنمی

مخصوصاًاالنکه .کنمازخونهبیرونکرده؛امابودنتتویاونخونهروهمتاییدنمی

طورکهگفتم،منمنکردوستداشتناحساسیبینهردوتونبهوجوداومده.همون

کهموندیوبهخاطرایننیستم؛اماهردوستداشتنیآدابخودشروداره.نبایدمی

نفستروازدستبدی.بههرحال،اگرالیاسخواهانتوباشهخدمتکارشونهستی،عزت

 .کنهواختالفاتطبقاتیبراشمهمنباشه،برایبهدستآوردنتتالشمی

 .امکوبانددستشراچندباررویشانه

 .هامیادتنرهبریم.حرف -

سری .امچهکارکنمکردم،تافکرکنمبرایزندگیتهیشدهبایدچندروزیخلوتمی

تکاندادموباهمبهسمتماشینرفتیم.نهننهونهسوگندوسروگلهیچکدامحرفی

 .نزدند

ساعتیرانندگیکردیمومنفکرکردم.دوساعتبعد،خودمانراجلویخانهآقایداماد

ایکهکمازعمارتنداشت.پربغضازماشینپیادهشدموبهدرسفیدشدیدیم.خانه

.الیاسجلویدرخانهایستادهبود.بادیدنمن،هردوچشمدزدیدیمواینچشمدوختم

 .هایآقاجاندورنماندازچشم

 .خوشاومدین،بفرمایید -

تشکریکردهوباهمانسرپایینافتادهواردحیاطشدیم.حیاطخلوتبودودورتادور
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هایشبههایریزودرشتبودودرختحیاطراچراغانیکردهبودند.زمینشپرازسنگ

حتمباالیدهسالبودند.دامنمراباالگرفتموهمهباهمواردخانهشدیم.کمیبعدازهم

 .هاوارداتاقعقدشدیماهخانمجداوبههمر

درخشید.زنهایشمیهاینباتیشبودکهدرنورشمعنگاهمبهمیزعقدسفیدوشمعدانی

عموبادیدنما،بهسمتننهآمدوباتحقیرنگاهشکرد؛اماننههیچچیزنگفتوبالبخند

 .نگاهشکرد

 .تبریکمیگم -

 :شبازکردوبالبیکجشدهلـ*ـبزدثشرابهعادتهمیشگیزنعموبادبزن

 .ممنون.حداقلدامادبااصلونسبیهست -

 :چشمبستموهیچچیزنگفتم.زنعموسکوتمراکهدید،پوزخندیزدوادامهداد

 .انشااللّهالیاسهمقرارهبادختراربابازدواجکنه.منتظرجشناونهمباشید -

 :گیرد،گفتادبهنفسیکهتازهفهمیدهبودمازکجانشاتمیننهبازلبخندزدوباآناعتم

 .انشااللّه.بریمبشینیمدیگه -

ترینچیزیبودکهدیدم.توقعدادوبیدادداشت؟زهیخیالآچمزشدنزنعمو،قشنگ

 .باطل!منصبررایادگرفتهبودم.زنعموسریتکانداد

 .بفرمایید -

 :گذشتکهزنعمودوبارهآمدوگفتنمیهنوزدهدقیقهازنشستنما

 هایمانیومده،میشهسرونازبیادکمک؟ببخشیدشیرینجان!یکیازکارگر -

دستمرامشتکردموبازهمهیچینگفتم.جوابننهمعلومبود،ننههمیشهخودرا 

 .کرددانستوازهیچکمکیدریغنمیهایعمومیمدیونکمک

 سروگلهممیادیهوقتنیروکمنداشتهباشید.سروگل؟البتهباالمجان! -
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 .سروگلنگاهیبهزنعموانداختوباهمازجایمانبلندشدیم

 فهممچراهمیشهپاسوزتومیشم؟مننمی -

ابروییباالانداختموباهمبهطرفمطبخرفتیمومشغولکمکشدیم.برایثانیهسرمرا

هایخاکستریشبرخوردنگاهکردمکهنگاهمباچشمچرخاندموازپنجرهمجلسرا

کرد.حالفهمیدمکهچرازنعمومنرابهمطبخفرستاده.سریتکاندادمومشغول

 .هاشدمآمادهکردنظرف

بادیدنحاجآقا،همهدستازکارکشیدندوازمطبخخارجشدند.سروگلبهطرفمآمدو

 .ایبهبیرونکرداشاره

 .یمبیابر -

 :جابههمراهسروگلخارجشومکهزنعموراهمانراسدکردوگفتخواستمازآن

 .ببخشیدسروگلجان!شمابرو،خواهرتهماالنمیاد -

ایباالهایمحرفشراتاییدکردم.اونیزشانهسروگلنگاهیبهمنانداختومنباچشم

 .جاخارجشدانداختوازآن

هایقرمزلباسشبهشدترویانداختوکتسیاهشراکشید.گلزنعمونگاهیبهمن

کردوازهرزمانیزنعمورابیشتردرمعرضدیدقرارسیاهیآن،خودنماییمی

 .دادندمی

 . ...برایحاجآقاچایبریز.بعداًبیارممنون.همینجابمو -

 .شدخواستادامهحرفشرابزندکهمختلکنندههوشوحواسمنوارد

 . ...مامانبیادی -

هیچحسینگاهشکردمکهاوکهقرارنبودحرفهیچکسکاملشود.سادهوبیمثلاین

 :همنگاهشرابهمندوخت.زنعمولبشراگزیدوباعجلهگفت
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 .باشهبیابریم -

دستالیاسراگرفتوخواستبیرونببردکهدستشراازدستزنعموخارجکردو

 :زدلـ*ـب

 .مادرشمابرو،مناالنمیام -

نگاهوحشتناکزنعمورادیدم؛امارویبرگرداندهومشغولریختنچایشدم.زنعمو

 .ایباالانداختشانه

خوایبخوری،بخورباهممیریمپسرم،اشکالندارهصبرکاریداری؟اگهآبیچیزیمی -

 .کنممی

.جالببود،واقعاًجالببود!الیاسنگاهیگذراترسیدکهپسرشبامنتنهاباشدحتیمی

 :بهمنانداختوروبهمادرشلـ*ـبزد

 .کارمتمومشد،بریم -

ایمنرانشانهسپسجلوتراززنعمو،ازمطبخخارجشد.نگاهپرکینهزنعمو،لحظه

 .گرفتوبعداوهمخارجشد

چرا" ریختنآبجوششدم.چایرارویسماورنقرهکوبشدهگذاشتمومشغول

"خواستباهامحرفبزنه؟پسچرانگاهکردورفت؟خواستبمونه؟نمیرفت؟مگهنمی

غرقدرافکارمبودمکهباحسسوزشدستم،لیوانرارهاکردموهمزمانصدایکل

امرادروندهانمبردموکشیدنزنانسکوتاتاقرادرهمشکست.انگشتاشاره

 .زدنآنشدممشغولمک

 !آخ -

هایمبود،نگاهیبهاطرافانداختم.جارویسیخیراازهمانطورکهانگشتمالیدندان

هایلیوانراجمعکنمکهبازپارادوکسکنارکابینتبرداشتم.خمشدموخواستمتیکه
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 .زندگیمواردمطبخشد.جاروبهدست،بهسنگاپنتکیهدادم

 سروناز؟ -

هایشیشه،ابروهایشدرهمتنیدهشد.نزدیکمشدونگاهیبهتمامتکهبادیدنمنو

.بادیدندستقرمزم،هایمرادرکاسهگرداندمقدردقیقکهچشمنقاطبدنمانداخت.ان

هایمهایشتاچشمجاروراازدستمکشیدوبهکناریپرتکرد.دستمراباالآورد.چشم

 .نگاهشرامخفیکندباالآمدوسعینکردنگرانی

 خوبی؟ -

 ..دستمراآزادکردمامراازسنگگرفتمابروییباالانداخته،تکیه

 .خوبم -

ایگرفتم.جارورااززمینقاپیدموخواستمزمینونگاهخیرهومشوشمراازدرقهوه 

کرد.آنهاراجمعسنگیمطبخراتمیزکنمکهآنراازدستمگرفتوخیلیسریعشیشه

 .گرمکنگذاشتوبااخمنگاهمکردراکنجدیوار،کنارآب

 .کشه.منتوروباسختیبهدستآوردمهاتآخرشمنرومیاینترسچشم -

 :پوزخندیزدموگفتم

 !امکهتوتصاحبشکنیتومنروبهدستنیاوردی.مگهمنوسیله -

 .خواستکهبگویددلممیخواستبادلمراهبیاید.تخسشدهبودم.دلممی

 .البتهتوجایزهمنی -

 .هایمرارویهمفشردم،ترسمرایادمرفتهبود،سرمراتکاندادملـ*ـب

 عجب!پسمیشهاینجایزهیکسوالبپرسه؟ -

 :نگاهگنگشرادیدم؛اماسرشرامثبتتکاندادکهمنادامهدادم

 .بهمقولبدهراستشروبهممیگی -
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دیازپشتتیرهکمرمراهبازکردهوبهپایینچکید.آتشفشانگداختهشدهعرقیسر

ترسیدمجوابیمی .ترسیدماحساسم،یکبارهبهغلیاندرآمدهبود.خودمهمازسوالممی

هایلرزانمخواهم،نشنوم.برایپنهانکردناضطرابم،دستبهسینهشدمودستکهمی

 .راپنهانکردم

 یخیالمه؟وستمداری؟یااینهمیکباورغلطزائیدهباورکنمد -

ای،آیینهدلمراروبهایدلواپسیراکنارگذاشتهبودموفارغازهرفکرواندیشهلحظه

پنجرهقلبشبازکردم.آقاجانگفتبجنگمومنبرایجنگیدننیازبهتاییداوداشتم.

 .،عاشقبودنخواست،مردبودندلمگواهیخوببودنشرامی

 :لبخندیزدونگاهشمنراخاکسترکرد

 ترنداشتیبپرسی؟سوالازاینسخت -

 ترازخودش،نگاهشکردموموضعمراازدستندادمخیره

 . ...خوامبدونمدوستمدارییانه،دلتباهامهستیانهاینکهمی -

 :وارادامهدادمبهسرتاپایشاشارهکردمومجنون

 کهالکیدلنباختمبهپسرمقابلم،بهنظرتسوالسختیه؟این -

هاطولکشید،تاازایکهگذشت،برایمنساعتتخسمیخنگاهنافذششدم.ثانیه

ازذهنم .نگاهشدلبکنموخودمرامشغولوررفتنباگلیخ،کنارسماورنشاندهم

قتیجوابدادنشطوالنیشد،گذشتبایدآببخوردوبهکنارپنجرهبرگرداندهشود.و

 :لـ*ـبزدم

 !جوابشفقطیککلمههست،آرهیانه -

خواستچیزی.انگارمیقدرکهنگاهشکنمدربرابرسکوتشجراتپیداکردهبودم،ان

 .کردهایمپیداکندکهموشکافانهنگاهممیراازچشم
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 !یهچیزدیگه -

هاییکهتاابدکنجدلمماندوزآننگاههایمدوختهبود.نگاهیخاص،اچشمبهچشم

فروغنشد.یکنگاهازجنسخواستن،دوستداشتن،دلتنگی،عشق،عطشوهراسمیبی

یکنگاه،ازجنس .ازدوستداشتنکهبشودروحوروانشراجالدادوماندگارشکرد

 .دخواستمحسرتدوبارهدیدنشبردلمسنگینیکننگاهآخر،نگاهیکهنمی

 جنگی؟حتیدربرابرمادرت؟برایمنمی -

پیشگیریبهترازدرمانبود.سردشد،تاریکشد،سختشد،اماکورنشد.دلیلعمده

ناراحتیِمن،ازالیاس،همینبود.بیشازحدبهمادرشوابستهبودوهمیشهبهحرفاو

بیشترطولکشید،بهکرد.سکوتکردهوفقطنگاهمکرد.هرچهپاسخدادناوگوشمی

 .شدندترمیهایمنسستهماناندازهزانو

حس !سردوگرمنشدم،عـ*ـرقنکردم،تپشقلبنداشتم،منفقطگیجبودمومنتظر

 .خواستمشکستهشودمیکردم،گاردمحکممدرحالشکستهشدناست.گاردیکهنمی

 .جوابسوالاولتآرهاست -

 :اهمکرد.پوزخندیزدوحسکردمباناراحتیادامهدادترنگلبخندزدمکهخیره

 کافیه؟همینبرایاعتمادکردنتوکافیه؟ -

 .ترشدمسریتکاندادمونزدیک

!کهبدونمدوستمداری،الیاسبرایهمهچیزکافیهاین -

هایمماند.چهدروننیمچهپوزخندیزد.نگاهشچرخخوردودرآخررویچشم

 ؟شداشمیدیدکههمیشهخیرههایممیچشم

اماجوابسوالدوممچی؟جواباوراکهنداد!مشکوکنگاهشکردمکهالیاسسر

کرد؟دژیکهالیاسراپایینانداخت.ایندژمحکممادرانهچهبودکهالیاسرهایشنمی
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کانداختهبودکهاینهایایندژراتراستتارکردهبود؛اماانگارنسیممالیمیدیواره

 .چنینلرزهدرسرزمینشبهوجودآوردهبود

 .کردماحساساتمدچارمشکلشدهبودومن،سرونازنبودماگردرستشنمی

 .جوابشروبعداًبهتمیدم -

خواستبرایمنبجنگد؟دربرابرمادرشتعجبکردم.بهمعنایواقعیاللشدم!نمی

 . ...نموناراحتیمرابهرخشبکشم،اماایستاد؟خواستماعتراضکنمی

 سرونازچایروریختی؟ -

 :باصدایبلندهدی،ازالیاسدوریکردموگفتم

 .برمشآره،االنمی -

هارفتومشغولترسیدم،اوباخیالیراحتبهسمتلیوانهرچهمنازحضوردیگرانمی

کشید،واردمطبخشد،امابامیخوردنآبشد.هدیدرحالیکهدستیبهلباسحناییش

هایشبینماترددیافت.الیاسنگاهیهایشرویلباسشخشکوچشمدیدنما،دست

 :زیرچشمیبهاوانداختکههدیبهسینینگاهکردوگفت

 .برمخوادمرسی،منمینمی -

گذاشتوجاخارجشد.الیاسلیوانآبرانصفهکنارسماورهیچحرفیازآنودرآخربی

 .دستیبرایمتکانداد

 .منهمرفتم -

هایمرارویهمگذاشتموحرفشراتاییدکردم.سروگلواردمطبخشدوباخندهچشم

 .نگاهمکرد

 .خوبشدزنعمونیومدتو،مگرنهحسابتباکرمالکاتبینبود -

عیکردمنفسکهازآنحالوهوادربیایم،دستیبهپشتگردنمکشیدموسبرایاین
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 .عمیقبکشم

 .اشکالندارهسروناز،بذارباخودشکناربیاد -

کههردوازآنگرفتگیدربیاییم،لبخندهایناراحتشکردهوبرایایننگاهیبهچشم

 :زورکیزدموگفتم

 !فضول -

هایشدرکسریازثانیه،رنگگردنشراتابیدادوخودشهدفحرفمراگرفتوچشم

 .گرفتشیطنت

 !همینآدمفضولباعثشدتازنعمونیادداخلوهدیروفرستاد.بلههمشروشنیدم -

هایملباس .هایشتمامشدلبخندیزدموبشکنیبرایشزدم.عروسیسوداباتمامدغدغه

رامرتبکردمودوبارهدردلپوزخندزدم.اینلباساصالًدیدهنشد،تماموقتمدرمطبخ

 .ودصرفشدهب

ها،ماننددخترعمویمبااورفتارکردم.دراینمدتبهسمتسودارفتهوبعدازمدت

ترشدهبودکهلبخندیزدوتشکریکرد.لباسشزیبابودواورامانندکوتاه،انگارخانم

اشکمیماهشبچهاردهکردهبود.نگاهمرادورصورتشچرخاندهورویآرایشساده

هایدرشتوخاکستریش،بیشترازهرچیزیاوراواقعاًزیبابود.چشممکثکردم.او

 .کرد.بهشوهرشهمتبریکگفتهوازاتاقعقدخارجشدیمشبیهبرادرانشمی

قدرخستهبودمکهتابهخانهرسیدم،سوارماشینشدهوبهسمتخانهراهافتادیم.آن

 .نخوابیدمبالشتیبرداشتموبدونانداختنجا،رویزمی

هابرداشتم.صدایاذانکهبلندشد،ازخواببیدارشدموپتوییازرویرختخواب

خواند،خواستمدوبارهبخوابمکهبادیدنآقاجانکهکنارحوضنشستهبودوقرآنمی

قیدخوابرازدم.پتورادورمگرفتموجلویدراتاقایستادهوپردهراکنارزدم.خم
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هایمرابرداشتم.وقتیچندبارضربهزدم،پایمداخلکفششدوباالخرهازشدموکفش

 .اتاقبیرونزدم

 .سالم -

 .آقاجانبالبخندنگاهمکردوکنارخودش،برایمن،جابازکرد

 .سالم -

 .ایرویآننشاندلبخندیزدموکنارشنشستم.قرآنرابستوب*و*س*ه

 خبباباجانچیشدهبود؟ -

طورکهرمراباالآوردموسوالینگاهشکردمکهدستشرادرونآببردوهمانس

 :شست،گفتهایشرامیدست

.نگاهدزدیدنترومیگم -

کهاین .پتورادورممحکمکردم.ازدیشببهطرزعجیبیباآقاجانراحتشدهبودم

حرفبزنم.کلاتفاقاتترکردکمکمکند،باعثمیشدتاراحتکردیاسعیمیدرکممی

رویپلرابرایاوتعریفکردم.هرچیزیکهباعثشدهبودتابااوبدرفتاریکنم.آقا

جانهمفقطگوشکرد.نهمابینحرفمپریدونهواکنشیازخودنشانداد.فقطتا

وهایمگوشکرد.بعدازتمامشدنحرفم،لبمرابهدندانگرفتمآخرینلحظهبهحرف

 .هایمنراتاییدکندوحقرابهمنبدهدمنتظرماندمتاآقاجانحرف

 .بعدازچندلحظهنگاهمکردوسرشرامنفیتکانداد

هاتروتاییدکنم.توکاربدیکردیکهاینجوریجوابشروانتظارنداشتهباشحرف -

پسیککاردادی.غروریکمردروهیچوقتنشکنبابا،هیچوقتبهشنگواز

هایخواددربرابرزنیکهدوستشداره،سربلندباشه.گفتنحرفبرنمیای.اونهمیشهمی

 .توباعثشدتااونبشکنه
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 :دادم،پسدهانبازکردموگفتمهنوزهمحقرابهخودممی

 . ...اماخ -

 .دستشراباالآوردورویبینیشگذاشت

جان،اگهموقعشروعبافتیکیباالقالببزنیویکیپایین،زندگیمثلیکژاکتهبابا -

تونییهلباسازاونکاموادربیاری.اگههمیشهفقطازاینمیلهبهاونمیلهاونوقتمی

 .کنیوبهشکاموااضافهنکنی،هیچوقتازاونیکلباسدرنمیاد

هایالیاسراآخرینسخنفهممکهامروزچدهانمبستهشد.فقطنگاهشکردم.حاالمی

 :آقاجاننگاهیبهماهیدرونحوضانداختوادامهداد .دادبویناراحتیمی

بهتگفتمبراشبجنگ.هنوزهممیگم؛اماخودخواهیخودشیهجورقمارهکهدلیل -

موجهیبرایازدستدادنشه.یادبگیرهمیشهمنمننکنی،گاهیکوتاهبیا.نیممنبودن

 .باعثمیشهزندگیبهتریداشتهباشیتو،

هایشرمندهمن،ایستادوبهسمتمچرخید.حالتپیچیدهاوباسپس،جلویچشم

توانستممتوجهشوم.شایدافسردگی،مخلوطباناراحتیودرداحساسیهمراهبودکهنمی

 .کهدخترشدلبستهیکآدمیشدهکهزمینتاآسمانبااوفرقداشتازاین

 ایداری؟رنامهب -

سرمرابهآرامیتکاندادم.مطمئننبودمکهچهچیزخواهدگفت.سرشراتکانداد،

 !فهمیدمخوشحالاستیاناراحتحالتیرابهخودگرفتکهنمی

 .دخترم!امیدوارمتویاینراهاشتباهنکنی -

هطرفخانهرفت.کردند.باناراحتیرویبرگرداندوبقراریمیپاهایمدرزیربدنبی

درخشیدوبامالیمتپردهراکنارزدوواردقامتاستوارشبهزیباییدرگرگومیشمی

مزه،درعینخانهشد.احساساتآنروزم،درستمثلیکفنجانقهوهتلخبود.خوش
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 !حالتلخ!دلپذیر،امادرعینحالپرازآشوبی

صدایش .مواجِریزودرشتحوضدیدنیبودتابدورقصآرزوهایم،جاییمیانِانورمی

دهد.دستبهرویزانوهایمگذاشتموازجازندوطلوعشب،نویدنگاهاورامیسازمی

بلندشدم.خواستمبهطرفخانهبرومکهباشنیدنصدایی،رویبرگرداندم.صدایسنگ

رفخانهبرومکهدوبارهایباالانداختهوخواستمبهطبود!اماازکجا؟نفهمیدم.شانه

 .صدایضربهسنگآمد

 جاست؟کسیاون -

 .بهطرفدررفتهودوبارهتکرارکردم

 کیه؟ -

 !منم -

گفتناورا "منم"هایمدرحلقهچرخید.وقتیصدایباتعجبابروییباالانداختهوچشم

کشید،ماشینمیشنیدم،هلکردموبهسرعتدررابازکردهووبهاوییکهدستبهبدنه

 .نگاهکردم.باصدایبازشدندر،سرشرابلندکردونگاهشمنرانشانهگرفت

شد.موجیکجوریبود،یکموجی،اطرافشرااحاطهکردهبودوباعثکششممی

هایروسریمحضورشخیلیقدرتمندبود.بهسرعتازشنگاهگرفتهوخودمراباریشه

هایروسریمچنانباریشهنینگاهشراحسکردم؛اماهممشغولنشاندادم.سنگی

 .مشغولکردم.درماشینرابستوبهطرفمآمد

.سالم -

 .نگاهیبهکوچهانداختمونفسعمیقیکشیدم

کنی؟واسهچیاینوقتکارمیجاچیچهسالمی؟چهعلیکی؟اومدیکلهپزی؟این -

 . ...صب
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 .اومدمتوروببینم -

هایشرادرونجیبام،چشمکیزدودستهایحیرتزدهودهانبازشدهچشمومقابل

آوردم.هایشسردرنمیاشفروبرد.بهمعنیواقعیگیجشدهبودم.ازحرفشلوارپارچه

خواستدربرابرمادرشازمنخواست؟اوکهحتینمیلعـ*ـنتی!دقیقاًازمنچیمی

 !محافظتکند

هایدلماشقیامکردهوبهشورشیبدرونممیشدومنشدیداًعلیهاینآدمباعثانقال

زدمکهبسکنید.دستمراجلویدهانمگذاشتموگلویمراصافکردم.بالحنسنگمی

 :ایگفتمگاردگرفته

 .االن؟بهنظرمبرگردوصبحبیا -

 .رویبرگرداندهوخواستمدرراببندمکهباحرفشقلبمزیروروشد

 .جنگممی -

 :نگاهشکردمکهادامهداد

 !فقطاومدمهمینروبگم -

اشاینآدم،شکنجهوبمبارانبود.لبخندش،لبخندشباعثشکنجهقلبممیشدوجمله

 .بمبارانمکرد

 .چوناینکارباعثمیشهصداتروبشنوموصداتحالقشنگیه -

هاسارتاینمرددرآمدهبودومنهایشپدیدارشدواینشهرِاُغارتزدهبچالگونه

 .خبریبودمدربی

 .برگردعمارت -

شدموحوصلهشوخیمزخرفشرااصالًنداشتم.اینمردپارادوکسعمالًداشتمخفهمی

بردودرهمانلحظهبازندگیمنشدهبود.یکبارازفرطخوشحالیمنرابهآسمانمی
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رگسیختهلـ*ـببازکردهتاجیغوفریادکنمکهکوباندم.عصبیوافساسربهزمینمی

 .هوابهعقبچرخیدهشدمهوادستراستمراگرفتوبعدبیبی

اشنزدیککردهبود.هایشروبهمنبود.سرمرابهشانهکردم،چشمشوکهنگاهشمی

مهایهایشبهآرامیسویبازودیدم؛اماحسشمیکردم.انگشتاشرانمیدیگرچهره

 :آمدندوبالحنآرامشبخشیگفت

منبه .شنومبینم،نهچیزیمیبهمتکیهکن.خودتروآرومکن.منهمنهچیزیمی -

ذارمکسیآشفتگیتروببینه.پسبرگردجامسروناز،بهمتکیهکن!نمیخاطرتواین

 .عمارت

هنکردم؛امابغضهایشترورمکردهبود.گریفروریختم.واقعاًفروریختم.باحرف

 :اممیکردوباصدایخشداریگفتمداشتخفه

 .تونمبرگردمنمی -

 .بهطرفمبرگشتوخیرهنگاهمکرد

 .بهخاطرمن،بهمنتکیهکن -

 .امراازدستدادموبغضمرافروبردمآرامگرفتموسرمراتکاندادم.افساراراده

 :هایمکشیدمولـ*ـبزدممتعجبدستیرویچشمسریتکاندادومنراکنارزد.

 کجامیری؟ -

 .بهطرفمبرنگشتوواردخانهشد

 .میرمازپدرتاجازهبگیرم.توتویماشینبشین -

لحنقاطعوبدونهیچاحساسشباعثشدتاباتعجببیشترینگاهشکنم.درتغییر

ادهبود؟برایمنواقعاًجایحالتعالیبود،عالی!چطوربااینسرعتتغییرلحند

تعجبداشت؛امامنهماهلگوشکردنبهحرفقاطعیادستوریشخصینبودم.
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بنابرایناخمیکردهوبهطرفشدویدم.وقتیبهدوشادوشالیاسرسیدم،نگاهحیرت

 :خیالیگفتماشراحسکردمومانندخودشبابیزده

 .میرموسایلمراجمعکنم -

هایمتعجب،دویدموواردخانهشدم.آقاجانپردهرارهاکردوازبرچشمسپسدربرا

پشتپنجرهکنارآمد.آبشدم،ریختمودرزمینفرورفتم.اومارادیدهبود!بااخم

ایبهاتاقمکردومنشرمندهلـ*ـببهدندانگرفته،سرمراپایینانداختمووارداشاره

 !هاشدم.گندزدهبودمازکردهوعصبانیمشغولکشیدنآناتاقشدم.روسریمراب

 .سالمعموسلیمان -

 .امبزنمصدایسالمشباعثشد،بااسترسرویگونه 

 !خداخودشبهخیرکنه -

کرد.دربهدرنزدیکشدمومنتظرجوابآقاجانشدم؛امااوفقطدرسکوتنگاهشمی

 .یکسالگذشت،جوابشرابهخوبیدادآخربعدازچندلحظهکهبرایمن

 .سالمپسرم،بیاداخل -

نفسمرارهاکردهوازدرفاصلهگرفتم.نگاهیبهچهرهغرقدرخوابسروگلکردهو

ایاشکاشتهوپتوقهوهایرویگونهساکمرابرداشتم.بعدازجمعکردنش،ب*و*س*ه

زآفتابیکهتاساعاتیبعدقراربوداتاقپردهپنجرهراکشیدهوا .رنگشرارویشکشیدم

 .راروشنکند،جلوگیریکردم

هایمرابااسترسرویدربهسمتدرقدمبرداشتموگوشمرابهدرچسباندمودست

گذاشتم.صدایآقاجانشنیدهمیشد؛اماگنگونامفهوم!بیشترخودمرابهدرچسباندمو

 .ترشدکمیصداهاواضح

تونیسرونازروببری،فقطبرایاینکهسرونازبفهمهیاس،اگراالنگفتمکهمیببینال -



 

 

 
170 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

تونهباهاتزندگیکنهیانه!فقطبرایآشناییبیشتر،پسجوریرفتارنکنکهشانمی

فهمی؟تازمانیکهاسمشتویسهجلدتنیست،بایدپارویدلتدخترمبیادپایین،می

خواد،پسحرمتشی.دخترمنحرمتداره،زناحتراممیبذاریوحرمتشرونگهدار

 .روحفظکن

قدرقلبمان .هاخیرهشدمآقاجانکهسکوتکرد.سرمراعقبکشیدموازقفلدربهآن

دادمکهازسینهبیرونبیاید.آقاجاننزدیکششدوتپیدکههرلحظهامکانمیمحکممی

اشرافشردوادامهاشگذاشت.شانهدسترویشانهکرد،درحالیکهبااخمنگاهشمی

 :داد

حتیبهاینهمفکرنکنکهحقدارینزدیکشبشی.بهاینفکرنکنکهچونخان -

اشروحفظکنوتاکنی،اینحقروداری!شانایوتویعمارتمجللزندگیمیزاده

داری،مردومردونهوایساوتامیزمانیکهرسماًوقانوناًزنتنشده،حتیقدمازقدمبرن

وقتیجوابمثبتاونورضایتمادرتنشنیدی،یکلحظههمفکرنزدیکشدنبهاون

رونداشتهباش،چوناگهبفهمموبشنوموببینموحتیحسکنمکهبااینکارتموجب

حذارمکنارشبمونی،واضاشروحفظنکردی،یکلحظههمنمیناراحتیششدیوشان

 گفتمدیگه؟

دانم،ولینفسکشیدنبرایمنکرد،یاایستکردهبود؟نمیقراریمیخدایمن!قلبمبی

سختشدهبود.دسترویقلبیگذاشتمکهپارادوکسعجیبیبهراهانداختهبود.دسته

هایمکشیدمکهتازهمتوجهخیسیدرراگرفتمورویزمینسرخوردم.دستیزیرچشم

دم.متعجبپاکشکردموازآنکوهیکهپشتسرمایستادهبود،فکرزیرچشممش

 .لرزاند.آرامششرادوستداشتمکردمبهکوهیکهیکدانهبود؛اماپهنایشدلمرامی

شنیدم؛امانهنایبلندشدنداشتمونههایشانراهممیخیلیدوستداشتمکهباقیحرف
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راشنیدهبودموحالوروزماینبود.چندهایشاننایگوشکردن.اندکیازحرف

رفتم.وقتیصدایشاندیگرنیامد،بلندشدموایگذشتهبودومنبادامنمورمیدقیقه

اندنگاهیبهخانهانداختم.نبودند!سریعبهسمتپنجرهرفتهودیدمکهرویتختهنشسته

کهباصدایقشنگش،دامنمراکردمفشردموفکرمیزنند.دامنمرامداممیوحرفمی

 .رهاکردم

 سروناز؟ -

ایزمزمهکردهازاتاقخارجشدم.بادیدنننهکهباچادرتیرهوگلدارشکناردربسماللّه

کرد،پاهایمقفلشدوفقطنگاهشکردم.آقاجانوایستادهبودوبااشکنگاهممی

فمانآمدند.ننهلبخندیزدوخودشراکشیدهوبهطرالیاسبادیدنما،دستازصحبت

 :جلوکشید

 .درپناهحقمادر -

 .اشرابوسیدملبخندیزدهوگونه

 .قربونتننه -

آقاجانولیفقطنگاهمکرد.سپسلبخندیزدوبهالیاساشارهکرد.چهبهاوگفتهبود 

کرد.الیاسبههایشرابیانکهآقاجانهیچچیزبهمننگفت؟فقطبانگاهشناگفته

سمتمآمدوساکمراازدستمگرفت.باآقاجانوننهخداحافظیکردوازدرخانهخارج

 .شد.گونهآقاجانراهمبوسیدهوخداحافظیکردم

امراباالهاراپاکردم.بینیهایمانداختهورویشانخیمهزدموآنانگشتپشتکفش

ارادهخمشدممبهگلدانرویحوضگیرکردوبیهایکشیده،ازجایمبلندشدم.چشم

 .آنراباآبیاریکردم

بهسمتدررفتهوهنوزدستمبهقفلدرنرسیدهبودکهبهسمتننههجومبردهوباتمام
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وجوددرآغوششگرفتم.دلشورهعجیبیداشتم؛امادلمگرمبود.سوارماشینشدیمو

 .ابدرقهکردننهمثلهمیشهباکاسهآبیمار

ایبینماردوبدلنشد،هیچآهنگیازرادیوپخشنشدوهیچسرنخیازهیچکلمه

 :کشدراهم،الیاسنگفت.آخرسرطاقتنیاوردهوگفتمکهچهانتظارمنرامیاین

 الیاسچیبهآقاجانگفتی؟ -

برایجلوگیریدرحالیکهتمامحواسشبهرانندگیبود،درجادهخاکیپیچیدومن

کردنازگردوغبارکهداخلماشیننیاید،پنجرهراباالکشیدم.سپسبهطرفشبرگشته

 .ومنتظرنگاهشکردم

 .دربارهبردنتحرفزدم -

 .دهنکجیکردهوکامالًبهطرفشبرگشتم

 خببعدش؟ -

 .ایباالانداختواخمیرویچهرهنشاندشانه

 .دادهمیندیگه،پدرتهماجازه -

گفتکهپدرمدانمچرابهمننمیبااخمروازشگرفتهونگاهمرابهپنجرهدوختم.نمی

 کرد؟بهاوچهگفته!چهچیزمهمیبودکهحتیازگفتنشهمخودداریمی

 !سرونازراستی -

 .رویبرگرداندهونگاهشکردم

 . ...ماخواستگاریمونروازمارال -

 .خانم -

 .نگاهعصبیمگرفتخندیدوچشماز

 !همون.ازمارالخانمکردیم.تقریباًهمهچیزتمومشدهوحاالفقطجوابایشونمونده -
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 .دستیرویفرمانچرمشکشیدولبشراگزید

 کنمصبرکن.باشه؟خواهشمی -

زد،اصلمطلبراایکشیدهوپربغضرویمرابرگرداندم.کوتاهحرفمیپوفکالفه

 .کردرادرتنهاییخویشرهامیگفتومنمی

تمامطولراهرافکرکردمووقتیبهدرعمارترسیدیم،زودترازاوازماشینخارجشدم.

بهسمتدررفتهودستمرویتنهسردوآهنیندرلرزید.جاننداشتمبرایفشردنش.

رحلقهشدوبهیچنارپیچینباغچهگرفت.دستمدورتنهکمیعقبرفتموپایمبهسنگ

سختیتعادلمراحفظکردم.کوچهدرتاریکیمطلقفرورفتهبودوصدایخشخشیکه

قدرعقبرفتمکهبهالیاسبرخوردکردم.ترسراآن .آمد،اعصابمرابههمریختهبودمی

ترسیدم،قسمخوردهبودموارداینخانهشوموبایدهایمخواند؛امانبایدمیازچشم

هایسردمرارویدرشدم.راهیکهعقبرفتهبودمراجلورفتموباریدیگردستمی

الیاسجلوآمدوکلیدراداخلقفلچرخاندودرباصدایتیکیبازشدوخودم .گذاشتم

راازالیدربهداخلباغکشیدم.بویگلیاسبهمشاممرسیدوپایمرارویسنگ

 .هاکشیدمریزه

چرخیدند،بلندشد.انگاردعواییبهپابود.توجهینکردمواییکهاطرافمیهصدایگربه

 .آبدهانمرابهسختیقورتدادم

بادیدنرودخانهوسطباغ،تشنگیمچندبرابرشد.احساسکردمکویریازخشکیدر

کهرسیدوبهجایاینایمیداشتمبویتازهگلویمرخنهکردهاست.هرقدمیکهبرمی

 .زدحالمراخوبکند،دلمرابهممی

 .کردکرد.همیشهازباالنگاهممیعمورویتراسایستادهبودوازباالنگاهمانمی

چراایستادی؟ -
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هایورودیراسریعباالرفتموواردسالنشدم.رویمبلهایمرابههمفشردموپلهچشم

هاپایینبیاید.گوشسپردمتاازپلهنشستموسرمرادردستگرفتموبهصدایپاهایش

یتنومندشراباالیسرمحسکردم.خواستمنگاهشکنمکهاینگذشتکهسایهثانیه

 .هایزردچشممرازدوپلکفشردمنورزیادالمپ

 .کنهجاحالمروبدمیاین -

 .یکتایابرویشباالرفتولبهمبلنشستودستشرابهسمتمگرفت

 .وبریمپسپاش -

آالیشبودلبشراگازگرفتویکدفعهازجایشکمیمکثکردم،نگاهشسادهوبی

بلندشدکهناخواستهمنهمبلندشدموپشتسرشراهافتادم.وقتیبهطرفباالقدم

 :برداشت.لـ*ـببازکردهوگفتم

 کجا؟ -

راتاوقتیروبهرویاتاقهاراتندترباالرفت.جوابسوالمدستروینردهگذاشتوپله

 :خودشرسیدیمنداد.مقابلاتاقخودشایستادولـ*ـبگشود

 .اتاقتو،روبهرویاتاقمنه -

دانستمآرامشالزماستیافریاد،اماآرامشراانتخابکردمونمیاملرزیدچانه

 .هایمرابستمچشم

کهارهکرد.نفسیعمیقکشیدم.بااینهایبلندازجلویدرکناررفتوبهداخلاشباقدم

 .دربندبودم،اماحسآزادیتپشقلبمراتسکینداد

امبههمپیچید.ازاسترسبودونگاهمرویدرنیمهبازراکاملبازکردمومحتویاتمعده

 .آباژورکنارتختتلوتلوخورد.اتاقراتزئینکردهبودواینزیباییاسمشعشقبود

امکردهبود.ازالیدراممدامنبضمیزدوکالفهـ*ـرقکردهرگکنارشقیقهدستمع
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 .راهروراچککردمووقتیازنبوداومطمئنشدمبهسمتتخترفتم

ترهایمراعوضکردموهرثانیهکهبهایناتفاقخوبیاشایدهمبدنزدیکلباس

 .هایمتندترمیشدشدم،نفسمی

 .سفیدوخوشدوختتختگذاشتهوپتوهمرنگشرارویمکشیدمسرمرارویبالشت

هاراکنارزدهوبهآفتابصبحگاهیخوشآمدغلتیخوردهوازجایمبلندشدم.پرده

الیموهایبلندمچرخید،ازالبهچرخیدومیگفتم.پنجرهراگشورموباد،آزادورهامی

 .چرخیدگذشتوبازمیمی

خودجازیبابود!بییپنجرهگذاشتهوبهحیاطنگاهکردم.چقدرازاینهایمرالبهدست

 .ایستادندنبودکهعمووزنعمومداملبهپنجرهمی

الیمغزمتیککفحیاطخیسبودوزیرنورآفتاببرقمیزد.صدایبیلوکلنگالبه

 .فتنازاتاقمبرپاشود،قلبمرالرزاندایقراربودبعدازبیرونرمیزدوتصورِخرابه

هایمجاییمیانآسمانمحوشد.رویپنجرهرافشردموبخارنفستلوتلوخورانلبه

کرد.کردندوآفتابچشممرااذیتمیام،اشکوبارانرقاصیمیهایرنگپریدهگونه

هایمنشست.ـ*ـبسرمرابلندکردهوبادیدنآسمانصافوپرابر،لبخندیکنجل

 .دادلبخندیکهبهتلخیمیزدوزهربهخوردممی

هایمرابهتنزدم.دراتاقرابازکردمکههمزماندراتاقاوهمجادورشدمولباسازآن

هایمرافشردموبهسمتلـ*ـب .هایشبهپاییناشارهکردبازشد.لبخندیزدوباچشم

 .هاراپاییننیامدهبودیمکهصدایشسوهانروحمشدامالًپلهپایینقدمبرداشتیم.هنوزک

.سالم -

 :بالفاصلهصدایزنعموبلندشدوگفت

 .سالمدخترم،خوشاومدی!بیاداخل -
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 .هایشرادرهمکشیدومنراکنارزدنگاهیبهالیاسانداختمکهاخم

کردوداشت،کسیگریهمیشهرقلبمنورانیبودوباراندستازباریدنبرنمیهمه

سپسکمی .رساندکهیکشبزندگیشراباختهبودملودیشکستندختریبهگوشمی

هایشبرابهآسمانهدیهداد؛اماخاموشیقلبمپیشهکردوصدایهقهقیکهستاره

 .هنوزهمخورشیددرراسآسمانقلبم،آتشبهروانممیزد

،هرلغزشیوهرصداعربدهمیزدکردوبینجهنرممیبابغضیکهشکستهبود،دستوپ

 .لرزشیکافیبودبرایبهخروشافتادنش

 .سالممارالجان!خوشآمدید -

 :عصبیغریدم

 !خانملعـ*ـنتی!خانم -

صداجیغایپاره،بیدهانممثلماهیازآببیرونافتاده،بازوبستهشدوباحنجره

 .کشیدم

 .ممنون.مزاحمشدمسالمالیاسخان. -

 .سوزاندهایمرامیآبدهانمآویزانبودوشوریاشکجایچنگِرویگونه

 .کنم.شمامراحمیدنهخواهشمی -

هایمگرفتهبودراکنارزدم.سپستأللومردمکموهایسیاهبافتهشدهراکهجلویچشم

 .هاراپایینرفتمتربهنردهدوختموپلهحسروحمرابیبی

 .سالم -

 .هایشدرهمشدهایشدرشتشدواخمزنعموبادیدنم،چشم

 کنی؟کارمیجاچیتواین -

نگاهمرابهالیاسدوختمکهاوهمتیشرتشراکمیپایینکشید.نگاهشبینماچرخ
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 :خوردودرآخرلـ*ـبزد

 .مادر!پدرگفتنبرشگردونم -

 .روبهمارالکردزنعمواخمیکرد،اماخودشرانباختو

 خبعروسگلم،چهخبرها؟ -

مارالباخجالتسرشراپایینبردومنمردم!الیاسنفسعمیقیکشیدوبهبیروناز

 .جابیرونرفتمهایمرادورکمرمحلقهکردموازآنحیاطاشارهکرد.دست

طرساندم.تنمراپشتکهالیاسبیاید،ازدرفاصلهگرفتهوخودمرابهوسطحیاقبلازاین

 .درختپنهانوسرمراکمیبهراستمتمایلکردم

هایمرادرهانشستموزانوچنددقیقهمنتظرششدمووقتینیامد،آشفتهرویچمن

 .ترمکردکردمکهصدایشآشفتهآغوشگرفتم.چشمبستهوداشتمفکرمی

 .ممنونم -

هاالیشاخوبرگدرختشتم.داشتمازالبههایمبرداچشمبازکردهوسرازرویزانو

امرویشاندودوزد.چطورهایترسیدهکوبید.چشموقفهنگاهشانکردم.قلبمتندوبی

 کردم؟باورمی

رخشراببینم.چیزیباعثشدبیشترتونستمنیممارالسمتچپایستادهبودکهفقطمی

انیهطولکشیدتاالیاسبهسمتمبرگردهومستقیمثخمبشومتابتوانماوراببینم.فقطسه

 .هایآراماونبودشباهتبهچشمامبیهایگردشدهمنراببیند.چشم

هاهایکلیشهایشانگذشتوآناخمیکردهورویبرگرداندم.کمیازحرف

 .هایشانراتیکهوپارهکردندتعارف

 . ...راستشمارالخانم -

کهازلفظازتعللشاستفادهکردوخودشرانزدیکشرساند.بااینکمیمکثکردواو
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 .هایشراتکاندادخانمتعجبکردهبود؛اماباطنازیلـ*ـب

 بله؟ -

 :الیاسنگاهیبهمنانداختومصممگفت

 .تونمباشماازدواجکنممننمی -

سریعپشتدرختهایمارالدرشتشدووقتیخواستنگاهالیاسرادنبالکند،چشم

 :توتمخفیشدمکهالیاسادامهداد

 .منشخصدیگریرودوستدارم -

 :چندثانیهگذشتکهمارالازبهتدربیاید،آخرسرپوزخندیزدوگفت

 .بهتر،منهمازشمازیادخوشمنمیومد،ولیبهاجبارخانواده،باهاتونهمکالمشدم -

هایِمرموزونصفهونیمهرانداشتم.آدمیابایددرستوآدمپوزخندیزدم.اصالًحوصله 

اشبرود!ازچکوچانه،خودشرابرداردودنبالِزندگیحسابیبیایدوبماَند،یابی

شودرویِها،بیزاربودم!بودنِکسیکهنهمیهایِبالتکلیفوشالوکالهکردهرابطهآدم

،بهچهدردایداردسبتبهآدمتعهدوعالقههایشحسابکرد،نهنحضوروحرف

 خورَد؟می

هایشرازندویکیبهمیخ.صدایقدمهابود،یکیبهنعلمیومارالدرستازهمیندسته

 .داشتهاکوبیدوبهسمتاندرونیعمارتقدمبرهارارویچمنشنیدمکهچهمحکمآن

هاییبودمکهخندزدم.منازآندستهآدموقتیالیاسجلویرویمنشست،ناخودآگاهلب

هابرایِپیداشدنِآدمیالیقوشایستهوهمنشینی،صبرکردم؛اماوقتیزمانشسال

 .رسید،یکدانهپروپاقرصشرابرایِخودمانتخابکردم

نگاهشبه .الیاسنیزجوابلبخندمرابالبخنددادوجلویپایمنرویزمیندرازکشید

 .هایشبرقمیزد.سرمراکنارسرشگذاشتهومخالفاودرازکشیدمانبودوچشمآسم
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 .صدایشراپایینآوردومنبهآسمانپرابرخیرهشدم

مونیبهآسمونخوایبگیباهامنمیخوایبگینه،میجوابدلتروبهمبده،اگرمی -

 !لهایکهاالنمحوشدهبگوماشدنمحانگاهکنوبهستاره

 !محاله -

ابروهایشدرهمفرورفتودستشراحائلبدنشکرد.سنگینیتنشرارویدستش

 .انداختوبهمنخیرهشد

 چرا؟ -

 .هایشخیرهشدمماننداودستمراحائلتنمکردموبهچشم

 .محالهکهبگممحاله -

 .نرامحوکردهایشمبرقچشم .هایمخیرهشدیابروهایشبازشد.درچشمدرآنگره

 مونی؟باهاممی -

 !تاهمیشه -

ماشدن،یکیشدن،تحملاینحجمازعشقبرایمنسنگینبودونفسمراگرهمیزد.

عمورابرایمنخاموشهایزنایکهصدایدادوفریادکنارگوشمزمزمهکرد،زمزمه

 .کرد

 :توجهبهصدایمادرش،خمشدوکنارگوشملـ*ـبزدبی

 .خوامتاهمیشهبمونییم -

 .کمیعقبرفتم.درنگاهشدنبالحقیقتگشتموچیزیجزصداقتوپاکیشندیدم

 !کردعموباالتررفتومداملعنتممیصدایزن

تونمقولبدمتماماتکنم،قولنمیدمهمیشهشادباشی؛امامیقولنمیدمخوشبخت -

وننشیازبامنبودن.برایماشدنتالشمروبکنمکهغمنداشتهباشیکهپشیم
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 ای؟آماده

 .چشمدرچشممماندتاتوانستمرویتمامتردیدهایمخطبکشمولـ*ـببزنم

 .امآماده -

 .هرمنفسیکهآزادشدرااحساسکردم

 مونی؟مطمئن؟می -

یرویاهایمراچشیدموحتیخاکستریازچشمبستموبرایاولینبارطعمشیرینلحظه

 .تردیدهایمهمباقینماند

 .مطمئنم -

وصدایجیغزنعموباعثشدتاناخدآگاهلبخندبزنم.ازجایبلندشدموالیاسهم

 .هایشکشیدولبخندزددستیبهلباس

 .آرومباش -

سرمراتکاندادموباهمبهسمتعمارتقدمبرداشتیم.زنعموبهسرعتدرعمارترا

 .ما،خشمکلوجودشرافراگرفتبازکردوبادیدن

 مگهبهتنگفتمازپسرهایمندوریکن؟ -

هایشفشردوجلوترآمدومنناخودآگاهپشتالیاسپناهگرفتم.دامنشرادردست

 .کمیباالکشیدکهرویزمینخاکینشود

 بهتنگفتمدستازسرمابردار،دخترهروستایی؟ -

 !مامان -

 .ایرفتالیاسانداختوچشمغرهزنعمونگاهگذاریبه

. ...مامانودرد،مامانوکوفت،ماما -
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دوبارهدرعمارتبازشدومارالبامتانتازآنخارجگشت.نگاهشبینماچرخخوردو

 .پوزخندیزد

 .ایرنگشراپوشیدوکالهپهلویشراجلوترکشیدهایقهوهگالیش

 .خدانگهدار -

سوارماشینشد.زنعموبهسرعتدنبالشرفت؛امااومنتظرنماندوسپسپاتندکردو

هاازبیندرخت .ازعمارتخارجشد.الیاسنگاهیبهمنانداختوبهعمارتاشارهکرد

تازهواردعمارتشدهبودیمکه .هایآجریرایکییکیباالرفتیمهاگذشتیموپلهوبوته

 .سرگرفتهشددوبارهجیغودادهایزنعمواز

 !دخترپرو -

 .بااخمبهسمتمآمدکهاینبارالیاسجلویمنقرارگرفتهوبااخمبهاوخیرهشد

 .ماماندستبهشنزن،تصمیمخودمبود -

 .هایشازتعجبگشادشدوکمیعقبتررفتچشم

 چهخبره؟ -

قیافه .ردنکردزنعموبادیدنعمو،داغدلشتازهشدودوبارهشروعبهغرغرک

مظلوم،اماعبوسیبهخودگرفتوعقبعقبرفتتاوقتیکهرویمبلجاگیرشد.دست

 .فشاردرویپارچهمخملیشکشیدوآنرافشرد.گوییکهانگاربهجایآن،منرامی

دونیکهبابهارباببگهچیمیشه؟تمامزندگیمونروازکارکنی؟میخوایچیحاالمی -

 فهمی؟میدیم.نمیدست

بله!مارالتکدختراربابکلاینروستابود.کسیکهچندسالپیشبهتهرانرفتو

هایشرابهعموسپردهبود.حالبابههمخوردناینازدواج،زنعمارتوتمامدستک

 .هایشراازدستبدهدعمونگرانبودکهتمامدارایی
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لتسرپایینانداختم.زنعمودسترویکمرعمونگاهیبهماانداختومنباخجا

 .گذاشتوباآندستشبهالیاساشارهکرد

افته،گردنتوِ!شیرمروکنی،یاهراتفاقیکهبعداینموضوعبییابامارالازدواجمی -

 .کنمحاللتنمی

یبهکهاینحدازوابستگهاوقلبشرادیدم.بااینشکستنالیاسرادیدم،شکستنچشم

مادرشراقبولنداشتم؛اماازکمریکهشکست،ناراحتشدم.خواستمخودمراجلو

بکشموازاودفاعکنمکهالیاسمچدستمرااسیرکردودوبارهمنراپشتسرش

 .هدایتکرد

کهاگرچیزیهمازدستخواستمادرشراناراحتکند!بااینحتیحاالهمنمی

 .تقصیرزنعموبوددادند،اولازهمهمی

شاهاشکنجهخواهم.حالاورابااینحرفالیاسازهماناولگفتهبودکهمننمی

 .کردمی

 فهمیدی؟ -

هارویالیاسماند.الیاستنهانگاهشصدایجیغمانندش،درونسرمپیچیدوهمهنگاه

 .کرد

 .آرومباشزن!تاریخروتکرارنکن -

اشتودرحالیکهخودشرابادمیزد،سعیداشتکمیزنعمودسترویقلبشگذ

خودشراآرامکند.ربابهباآنهیکلدرشتش،درحالیکهچارقدیدورکمربستهبودو

سینیکهبهدستداشت،بهسمتزنعمورفت.لیوانحاویآبقندراازرویسینی

 .فلزیبرداشتوبهسمتاوبرد

کیهدادهومنناخدآگاهباترسنگاهیبهالیاسانداختم.زنعموسرشرابهپشتیمبلت



 

 

 
183 

 

 

 

 

 محدثه کمالی | رمان ققنوس در بند

 .تمامفکروذهنمشدهبودکهمبادااوواقعاًحالشبدشود

 .خانمجانیکمبخورید -

هایبلورینش،خنجرشدودرقاشقرادرونلیوانچرخاندوصدایبرخوردشبادیواره

 .اشکشیدپیشانیعـ*ـرقکردهقلبمفرورفت.زنعمودستشراپسزدودستیروی

 الیاس؟ -

اشرادردستهاینیمهچروکیدهالیاسکمیجلوتررفتوجلویپایشنشست.دست

 .ایرویآنزدگرفتوب*و*س*ه

 جانمادر؟ -

فقطنگاهشانکردمتابفهممچهاتفاقیدوبارهدرراهاست.ازیکجاییبهبعدتالش 

کشد.خواستحرفیرماندودیدکهچهچیزیانتظارترامیفایدهندارد.فقطبایدمنتظ

 :بزندکهعمونیزبهسمتشآمدوکهزنعموفریادکشید

کنهومیگهتودیگهچرامرد؟متوجهنیستیاگرآقابزرگبفهمه،مطمئناًسرزنشتمی -

دخترمودونستی،چراپیامفرستادیکهبیاینخواستگاریشماوقتیشرایطپسرترومی

خواناطرافیانشونفکرکنن،حتماًدخترشونایرادیدارهکهدونیکهنمینیومدید؟می

 .الیاسخواستگاریرابههمزده

 :هایشخیرهشدوآرامزمزمهکردعمورفتودرچشمبهسمتزن

 .بیاخانمبایدباهمحرفبزنیم -

مونگاهشبینهمهچرخیدوسپسدستشرادردستگرفتومنتظرنگاهشکرد.زنع

ازجایشبلندشد.دامنقرمزوآبیشرویزمیننشستوالیاسقدمیعقبنشینیکرد

 .تامادرشازکناراوبگذرد

وقتیعمووزنعموازدیدراسماخارجشدند،الیاسنگاهیگذرابهمنانداختوروی
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ایبهایخودرابازترکرد.اشارهترهلدادوجمبلنشست.باپایشمیزچوبیرابهعقب

 .هایشرابستمبلکردوچشم

هایمرابههمفشردموروسریقرمزرنگمراجلوترکشیدم.بافاصلهکنارشلـ*ـب

نشستهوماننداوسرمرابهپشتیمبلتکیهدادم.نرمبودوراحت،اگراسترسنداشتم،

 .بردجاخوابممیمطمئناًهمان

ستهوبودوعمارتدرسکوتیمحضقرارگرفتهبود.صدایاذانکهبلندشد،هایمبچشم

نامحضرتمحمد .هایدرحالرقص،نگاهکردمرویبرگردانده،بهپنجرهبازوپرده

)ص(کهبلندشد،دعاکردمکههمهچیزخوبپیشرود.دعاکردموصلواتفرستادمکه

 .الاقلمشکلیپیشنیاید

حدسررفتهراپشتسرگذاشتهبودم.جایپایمراعوضکردموکالفه،پایمراامحوصله

 !بارهمنگاهمنکردهبودرویزمینزدم.اززمانیکهنشستهبودم،حتییک

امرویدهانوبعدپیشانیگذاشتمودوبارهصلواتفرستادم.چندیبعدانگشتاشاره

زتمامنشدهبود.الیاسچشمبستهوهاهنواذانهمپایانیافت؛اماصحبتآن

اشبههایشرادرهمتنیدهبود.انگارنهانگارکهاتفاقخاصیافتادهاست.چهرهدست

کرد.نگاهازموهایخوشرنگشقدریآرامبودکهناخواستهآرامشراهمهدیهمی

 .رسیدنظرمیتربهها،ازهمیشهترسناکهادوختم.اینراهپلهگرفتموبهراهپله

خوردوهرچنداختیارتکانمینگاهازآنگرفتموکالفهنفسمراخارجکردم.پاهایمبی

کوبیدم.بهتابلوآیتالکرسیخیرهشدم.حفظنبودموبههایمرابههممیگاهیدندان

هنوزمترشدم،امااشرابخوانم.باخواندنآنآرامهایمراریزکردمتاخطوطاجبارچشم

 .کردنفسمتنگیمی

 :هاکهآمد،نگاهمرابهآنطرفدوختمکهالماسچشمکیزدوگفتصدایپله
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 زنداداشچطوری؟ -

هایالیاسدرهمرفتوچشمبازکرد.لبخندیزورکیزدمواوکنارالیاسرویمبلاخم

 .نشست

!ممنونم،بهخوبیتپسرعمو -

هایزنعموآمد.همهسکوتکردیمووقکفشخواستحرفیبزندکهصدایتقوت

الیاسخودشراکمیجلوترکشید.مرتبنشستوپایراستشرارویپایچپش

 .انداخت

 !کردپساوهمبهاندازهمناسترسداشت،ولیرونمی

داشت.بههایزنعموبهشدتدرونهمتنیدهشدهبودندوعموپشتاوقدمبرمیاخم

 .نگاهشانبینماچرخیدودرآخرنفسعمیقیکشیدماکهرسیدند،

 !باشه -

هایمباخنده،گشودهشود.شنیدناینحرفاززنعمو،همینحرفکافیبودکهلـ*ـب

واقعاًهمجایتعجبوبهتداشت.الیاسلبخندیزدوازجایشبلندشدبهسمت

 .مادرشرفتواورادرآغوشکشید

 !بشممادر،الهیقربونت -

هایشرادورپسرشحلقهکرد.چندبارپشتاوکوبیدوزنعمولبخندیزدودست

 :طورکهبهمنخیرهشدهبود،لـ*ـبگشودهمان

 .پسرمخدانکنه -

هایشرابالبخندبستوازآغوششبیرونآمدوبهسمتپدرشرفت.عموچشم

طورکهلبخندبهلـ*ـبازکردوهماناطمینانخاطررابهاوداد.آغوششرابرایالیاسب

 .اشکاشتایرویگونهداشت،ب*و*س*ه
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 .انشاللّهکهخیره -

هایچروکیدهپدرشرابوسیدومتقابالًاوهمسرالیاسرابوسید.دستیرویدست

هایمرابههمگرهزدم.نگاهسرشکشیدوبهمننگاهکرد.ازجایمبلندشدمودست

دانستمچهبگویم!اگرتشکرکردم؛امانمیهارارویخودمحسمینخیرههرسهآ

گفتندکهزدمبعدهامیدادند.اگرلبخندمیرابهمنمی"دخترههُل"کردمبعدهالقبمی

گفتندکشیدم،بعدهامیانداختمومثالًخجالتمیآندخترترشیدهبود.اگرسرپایینمی

گفتم،آورد.اگرهمهیچینمیهارادرمیواصولخرشکهازپلگذشت،اینادا

 :آمد.پسسربلندکردهوبااطمینانگفتماحترامیبهحسابمیبی

 !دونمچیبگمنمی -

هاییمتعجبنگاهمکرد؛امازنعموفقطلبخندزد،شایدهمالیاسخندیدوعموباچشم

 !کردمپوزخندبودومناشتباهمی

 .لبلندشد،الیاسرادرآغوشگرفتوبادستپشتکمرشزدالماسازرویمب

 .شیرینییادتنرهخانداداش -

 .اشرابوسیدالیاسخندیدوگونه

 !حتماً -

 .زنداداش،تبریکمیگم -

عمونگاهیغمگینیبهشوهرشانداختوبالبخندخجولیزدمولـ*ـبگزیدمکهزن

 :حسرتیعجیبلـ*ـبگشود

 اروچیبدیم؟جوابآق -

صدایالماسباعثشدهمهمتعجببهسمتشبرگردیمکهزنعموبهتزدهنگاهش

 .کرد
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 چیگفتی؟ -

 .هایشرادرونشلوارششجیبشفروکردالماسپوزخندیزدودست

کهشماموردیهدروغمصلحتی،دوستداریناسمشروبذاریدفداکاری،برایاین -

 .وحدیثمردمبخوابهسرزنشقرارنگیریدوحرف

 .ایگذرانگاهمکردنزدیکمادرشرفتولحظه

خواستمش،برایهمینبهالیاسگفتمکهمیگیممندخترآقابزرگرودیدهبودمومی -

 .پاپسبکشه

لحظهازاینهمهزرنگیبهوجدآمدم.الماسگرچهآدمخوشگذرانیبودوخیلیمرد

 .ادیخیلیقویداشت.برایهمینمارالراانتخابکردهبودپایبندینبود؛اماآدماقتص

هایمخیرهشد.گذشتهدرحالتکراربودومنجایالیاسدستیبهلبشکشیدوبهچشم

عموراگرفت.باکمیتعللمیشدآیندهرادیدومنشیرینبانوراگرفتمومارالجایزن

عمورادرقلبشنکارد.عموای،چونکینهزنینهتوانستمامیدوارمباشمکهمارالکفقطمی

دستچپشراکهباالبرد،تااحتماالًنگاهیبهساعتبیندازد.نگاهسرکشمبهسمتالیاس

 .امکردرفتواوچشمکیحواله

 سروناز؟ -

زدهنگاهمراازاوکَندَموبهعمودوختم.صدایمراصافمخاطبکهقرارگرفتم،هول 

 .پاسخدادمکردهو

 بله؟ -

 .بردایشفرومیهایشرادرونجیبشلوارپارچهنگاهازساعتشگرفتودست

 .بروروستا،پیشپدرت -

 :متعجبنگاهشکردموخواستمحرفیبزنمکهادامهداد
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 .مابایدرسماًازسلیمانتوروخواستگاریکنیم -

کنترلکنم؛امابازهمنشد.عمولبخندیزدوخواستمنیشمبازشد،هرچقدرهمکهمی

 :روبهالیاسگفت

 .ببرشروستا -

خواستکهبروم؟اخمکردموالیاسسریتکاندادوبهبیروناشارهکرد.همینحاالمی

دستمرادورلبمکشیدم.همینکهعمورویبرگرداندوهمراهزنعموبهاتاقشانرفت،

 :روبهاوتوپیدم

 !صبحونهنمیدیبهکنار،بذارآببخورمبعدبریمحاال -

 .لبخندیزدورویمبلنشست

 .منتظرم -

سریتکاندادموبهسمتمطبخرفتم.جلویسطلآبایستادمولیوانراچندبارپرآب

امهایکشیدهوبعدخالیکردم.لحظاتیبهقطرهاییکهریخت،گوشسپردموبعددست

 .یصورتمپاشیدمرازیرشبردمورو

نگاهش .پشتمرابهدیوارفشاردادمودرحالآبخوردنبودمکههدیواردمطبخشد

جاچرخاندوسریعبهسمتمآمد.متعجبنگاهشکردمکهدسترویرادورتادورآن

 :بینیگذاشتوگفت

 دونیامروزچهروزیه؟می -

تم؛امابایادآوریتاریخامروز،هایشدوخکمیفکرکردم.مشکوکنگاهمرابهچشم

 .هایمبرقزدچشم

 .امروزتولدالیاسه -

خیالآبخوردنشدمولیوانراخالیکردم.آنراشستموچشمکیزدوبشکنیزد.بی
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 .کناریگذاشتمتاآبشگرفتهشود

 .مرسییادآوریکردی.فعالًخداحافظ -

 .خواهش.خداحافظ -

هایمراپوشیدمووبهسمتباالقدمبرداشتم.مانتوولباسهایمکشیدمدستیبهلباس

 .ناخدآگاهلبخندزدم

 !هاتروجمعوجورکردیگردم.سروناز،الکیلباسنرسیدهدارمبرمی -

ازاتاقخارجشدهووقتیبامبلخالیروبهروشدم.بهسمتدررفتهوداخلحیاطرفتم.

هاازهاییآرام،بهماشیننزدیکشدم.صدایسنگاگامکالهپهلویمراجلوترکشیدموب

کردند،گوییکهانگارنانخشکیهایآراممزیبابود.جوریبههمدیگربرخوردمیقدم

کشید.لبخندیزدهونشستهوانتظارمنرامیجَوَم.الیاسپشتر*لرادروندهانمی

 .هایم،خودنماییکرداجاییکهرویکفشترکشیدمتمانتوبلندوزیبایمراکمیپایین

هایکیپسسوارشدمواولبخندزد.سوئیچراچرخاندوماشینراروشنکردوازدرخت

ازدیگریگذشتیم.ازعمارتکهخارجشدیم،بهسمتجادهرفتهودرسکوتمشغول

 .تماشایکویرشدم

یماباقیماندهبود،نگاهمبهخانهوقتیبهروستارسیدیموهنوزچندکوچهتارسیدنبه

 .مغازهساعتفروشیبرخوردکرد

 میشهکنارساعتفروشینگهداری؟ -

 .متعجبماشینرانگهداشتودستشرادورفرمانگرهزد

واسهچی؟ -

 :ایباالانداختهوبانیشیبازگفتمشانه

 ه*و*سکردمنگاهشونکنم.نمیشه؟ -
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 .ادخندیدوسرشراتکاند

 !چرانمیشه؟بپرپایین -

ایخواستپیادهشودکهتقهازماشینپیادهشدمودررابستم.کمربندشرابازکردومی

 .سوالینگاهمکرد .بهپنجرهزدهواودستشرویکمربندخشکشدوپنجرهرابازکرد

 .گردماالنبرمی -

هارادانهدانهبهمحضورودم،ساعتخواهمپیادهشود.ابروییباالانداختوفهمیدهنمی

خوانرفتهوروبهپیرمردیکهمقابلمایستادهبود،کردم.پنکهنگاهکردم.بهسمتپیش

نگاهمدرکلمغازهچرخیدوروبه .ترکردهبودچرخیدوهوایمغازهرامرطوببرقیمی

 .پیرمردکردم

 سالمآقا!ساعتمردونهچیدارید؟ -

 .رم،صبرکنسالمدخت -

ایچندینساعتبیرونکشید.مشغولخوانشیشهسپسخمشدواززیرآنپیش

هابودمکهپشتبهمنکردوازداخلویترینهمچندتاییبیرونکشید.تماشایآن

 .هایشبهقدریزیادبودکهبینصدراهیماندهبودمتفاوترنگ

 .خوانکردهایشراحائلپیشدست

 کدوم؟ -

هادومدلرابیرونکشیدم.یکیامگذاشتموازبینآنساعتمتفکردستبهزیرچانه

 .ایودیگریمشکیبادورگیریطالییایوفلزیبادورگیرینقرهقهوه

باربیندوراهیگیرکردهبودم.کمیپایینباالیشانکردموسپسمشکیرابهطرفاین

 .پیرمردگرفتم

یسفیدشکشیدونگاهدقیقیبهپشتورویساعتانداختوبعدآنهادستیبهسیبیل
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هارادانهدانهشماردوسپسدرونرادرونجعبهگذاشت.پولشراپرداختکردمکهآن

 .اشگذاشتجیبکتمردانه

 .دخترم،انشاللّهبهسالمتیاستفادهکنه -

 .گشگذاشتاشنشستودسترویشکمبزرسپسرویصندلیزواردررفته

 .ممنونم -

زدم،ازمغازهخارجشدموتاماشیندویدم.دررابازکردهودرحالیکهنفسنفسمی

 .هایسفیدرنگشجاگیرشدمرویروکش

 . ...ذاشتیفردچهعجب!می -

 .پالستیکراسمتشگرفتمولبخنددنداننماییزدم

 !تولدتمبارک -

 .بهخودشاشارهکردهایمتعجبشرابهمندوختوچشم

 مالمنه؟ -

اشکوبیدم.لبخندشعمقگرفتوکمیخودشسریتکاندادموپالستیکرارویسینه

دلم .راجلوترکشید.تارمویسرکشمرادرونروسریفروبردمونگاهشکردم

 .ایازاینلحظهراازدستدهمخواستحتیثانیهنمی

 .نگاهشرویآنثابتماندهایشبرقزدوبادیدنساعت،چشم

 .مرسیقشنگم -

داد،وقتیقشنگصدایمنیشمتابناگوشبازشد.اصالًیکحالعجیبیبهمندستمی

 .کردمی

 حاالچرابهفکرترسیدکهساعتبخری؟ -

اشبیرونکشیدودوریقهلباسشگذاشت.لبخندشراتجدیدکرد.آنراازداخلجعبه
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 :ستهشدنآنبود،لـ*ـبزدمجورکهدرگیربهمان

.ترازثانیهودقیقهوساعتیکهکنارتوهستم،نیستایقشنگچونهیچلحظه -

لبخندرویلبشماسید.دستشدورساعتمتوقفشدونگاهشرویآنمیخشد.کمی

خواستمببینمش،ببینمشوحرفمی .کهگذشت،سرشراباالآوردوخیرهنگاهمکرد

 !فقطخواهاندیدنشبودنزنم.دلم

هایمرابااطمینانبستموآوارهوشوریدهحالنگاهشکردمونفسبلندیکشیدم.چشم

بعدازچندلحظهبازکردم.احتیاجداشتمتانفسعمیقبکشموعطرخوششراوارد

 .پوستوگوشتکنم

 .هااینهمهدلبری،جوابداره -

 دلمماال

 .چشمکیزدهوسرجایممرتبنشستممالازشادیوشعفبود.

 !ممنون،خانمگل -

 .خندیدموبهجلواشارهکردم

 .افتکهدیرشدکنم.راهبیخواهشمی -

*** 

ایکهدراینچندسالازآنواهمهداشتم،فرارسیدهبود.دیروزبودکهعموزنگلحظه

آقاجانناراحتو .گنجیدمشود،درپوستخودنمیزدوگفتکهبرایامرخیرمزاحممی

خوشحالبود.پارادوکسعجیبیخانوادهرادرونحبابخویشجایدادهبودومن

دانستمموضوعچیست!شایدتنهاکسیکهبیرونازاینحبابقرارگرفتهبود،مننمی

 .بودم

ینگاه .چادرمراسرمکرده،رویصندلینشستمورژصورتیآنراملیحرویلبمکشیدم
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بهآینهکردهوبهتصویرشفافخودمخیرهشدم.درآنچادرسفیدبهشدت

درخشیدم.آنروسریآبیگلدارباآنگرهکوچکیکهبهآنزدهبودم،منراشبیهمی

 .ایسرکشکردهبوددختربچه

باشنیدنصداییااللّهعمو،ناخودآگاهیادروزیافتادمکهمنرابرایکاربهعمارت

هایوتکرد.یادروزیافتادمکهمنباچهشوقوذوقیآنراقبولکردم.یادنگاهدع

خواندیم.تکتکآنهاییکهباهمکتابمیهایاو!یادشبالیاسوالماسوکتاب

 .ایشروعشدکهبرایمن،راهجدیدیرابازکردهبودهاازهمانیااللّهلحظه

 !عروسخانم،منروببین -

 .همرابهسوگنددوختموچشمریزکردمنگا

ها!خیلیمحجوبانهیادتنرفتهکهچیگفتم؟موقعیکهازتجوابخواستنبلهرونگی -

 ندازی.باشه؟سرتروپایینمی

 .سریتکاندادموناخنمرادروندهانمکردم

 .نه،بهتواعتمادینیست.االنیکبارخجالتبکش -

هایشرایصندلیجابهجاشدم.سرمراپایینانداختموآموزشایرفتموروچشمغره

 وانمودکردم

 .نه،خوشماومد!بازیگرخوبیهستی -

رفتومکیدم.سروگلراهمیهایمرامیهایاولیهگذشتهبودومنفقطانگشتصحبت

 .خندیدندهایچرندخویشمیکرد،سپسخودشوسوگندبهصحبتتیکهبارمنمی

 .باباجان!بیا -

چنانبااسترسازجایمبلندشدمکهصندلیچوبینقشبرزمینشدوصدایبدیایجاد

صورت .اشرابهمندوختکرد.سروگلدسترویدهانگذاشتهبودوانگشتاشاره
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دادکهسعیداشتآنراکنترلکند.دهنکجیای،نوامیاشازشدتخندهقرمزشده

 .ترینحالتممکنخندیدممسخرهکردهوبا

 .سروگل!رویآببخندی -

اشبود،بهسوگندبهپشتیتکیهدادهبودودرحالیکهیکدستشرویشکمبرآمده

بیروناشارهکرد.نگاهآخرراازآینهبهخودانداختموازدربیرونرفتم.ازدرپشتیبه

ایاشتم.نفسعمیقیکشیدموبسماللّههارادرونسینیگذخانهرفتهوچایسمتمطبخ

 .زیرلـ*ـبگفتم

چایرابهسمتآقاجانکهکنجدیوارنشستهبود،بردمکهلـ*ـبگزیدوبهعمواشاره

 .کرد

 .ببخشید -

راهرفتهرابازگشتهوسینیراجلویعموقراردادم.عموازپشتیفاصلهگرفتوچایو

 .رداشتنعلبکیازدرونسینیمسیب

بهسمتزنعمورفتهواوباطنازیدستدورکمرباریکلیوانحلقهکردوآنرادرون

 .نعلبکیگذاشت.ازداخلقنداندوحبهقندبرداشتوآنرادروننعلبکیگذاشت

بهترتیببهآقاجانوننههمتعارفکردموسپسنوبتاصلکاریرسید.درحالیکه

کرد،فنجانیبرداشتوباتشکرکوتاهیآنرارویفرشدستیاصالًبهمننگاهنم

 .بافتمانگذاشت

دانمنمی .هاازحاشیهگذشتونوبتبهاصلکاریرسیدکنارآقاجاننشستموصحبت

ایکهآقاجانروبهچرا؛امابهگمانمبهخاطراسترسمبودکههیچینشنیدموفقطلحظه

 :منکردوگفت

 رتچیه؟دخترم،نظ -
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هایرویفرشگرفتموبهاودوختم،سپسدوبارهنگاهمرابهفرشدوختمونگاهازگل

هاییکهسوگندداد،مثالًخجالتکشیدم.چادرمراکمیجلوترکشیدمکهطبقآموزش

چایدرونحلقالیاسفرورفتوبهسرفهافتاد.خودشراکمیجلوترکشیدوچایرااز

دهرویشنپاشد.هیچکدامبازیگرخوبینبودیم!البتهمنبهتربودم؛امادهانشفاصلهدا

 .الیاسگندزدهبود

 .اشراقورتدادایرفتمکهآقاجاندستدورلبشکشیدوخندهچشمغره

 !پسمبارکه -

*** 

هایشراریزکردهوبهشدتمشغولدرستکردندامنسفیدمبود.تکهنخسوگندچشم

 .شتوآنرادرونسوراخکوچکوریزسوزنفروبردسفیدیبردا

بافرورفتنسوزندروندستش،برایبارصدم،دستشراداخلدهانشبردومحکمباز

امشدتنگیرد.آندمشراخارجکردومنیکدسترویدهانمگذاشتهبودمکهخنده

 .دستدیگرمرارویحریرکرمرنگدامنمگذاشتهوفشارشدادم

 .درد!دستمسوراخسوراخشد -

خستهشدهبودم،بنابراینپایراستمرارویپایچپمانداختمکهباچشمغرهسوگندرو

 :کرد،آراملـ*ـبزدطورکهنخراسوزنمیبهروشدم.سپسسرشراتکاندادوهمان

 !دودقیقهسرجاتبشین.فقطدودقیقه -

ایازدامنرادرونپایمنخمشدوتیکهکردم،سوگندجلویاحساسکمردردمی

دستشگرفت.سوزنرادروندامنفروکردوحالتزیباییبهفرمشداد.خواهرخوش

سلیقهمن،سنگتمامگذاشتهبود.لباسسفیدلشم،باکتکرمکوتاهیکهرویشپوشیده

 .بودم،جالیخاصیبهانداممدادهبود

 استرسنداری؟ -
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 برایچی؟ -

عموتوییکخونهزندگیکنیوقرارهمثلیککلفتباهاتکهقرارهبازنبرایاین -

 !رفتاربشه،نهیکعروس

هایشبریدوادامهسوزنرابرایبارچندمدرونلباسعروسمفروبردونخرابادندان

 :داد

 .امیدوارمزیادتویاونعمارتسختینکشی -

 .داد؛امامنخندیدممیداد.نوایترسحرفشبویغممی

یعنیتوفکرمیکنیاگراالنراضیشدهمنعروسشبشم،بهخاطراینهیهدختررعیتم -

 تونهبهمزوربگه؟ومی

 .منفیتکاندادم

 .زارهمنرواذیتکنهاماکورخونده،الیاسنمی -

اهمکردواینگسوگندکهآبدیدهشدهوچندینسالعشقراتجربهکردهبود،لحظه

 .دوبارهمشغولدوختنشد

خیلیهمبهمردجماعتباورنداشتهباش.سرونازاینرومنازرویتجربهبهتمیگم، -

هایکرمانبلندهوبرایمردهایکبهقولمادرشوهرمعشقودوستداشتنبرایزن

دواج،کالًداستانکوتاه،پسخیلیرویعشقوعالقهحساببازنکن.زندگیبعدازاز

اشرونشونتمیده.پسبایدچرخهورویدیگهجامیرویدیگهسکههست.سکهاون

 .فقطزرنگباشیونزاریکسیازتسواستفادهکنه

هایسوگلنداشتم.هرچندنگرانبودم؛هامنهیچدرکیازحرفآنروزها،آنلحظه  

دوستمداردوهمینمنراغرقدرلذتودانستمکهمیکهالیاسراداشتموایناماازاین

دیدموبقیهپیچشمو!منهیچدرکیازکرد.بهقولمعروفمنمومیخوشحالیمی
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تواندسختباشدوهمینباعثمیشد،برایزندگیپسازازدواجنداشتمکهچقدرمی

 .ایگرمبسازمخودمشعرسراییکنموزندگی

دولبخندهایخبیثمن،سوگندکارشراتمامکردوبعدهایسوگنباالخرهمیانغرزدن

 .باکمکش،منلباسعروسمراپوشیدم

 !چقدربهتمیاد -

سوگندبالبخندسمتدررفت.درراکهبازکردکهسروگلخودشراداخلانداختوبا

وتعجبنگاهیبهسرتاپایمنانداخت.نگاهازدامنچیندارمگرفتورویکتکوتاه

 :ایمتفکرروبهسوگندگفتاشکشیدوباقیافهگلدارمدوخت.دستیزیرچانه

 .چیساختیقسم،ازلولویکهلوساختی -

 !ایدردوقسم -

ازحرصخوردنشخندیدومنازجایمبلندشدم،دهنکجیکردموتورمراازجلوی

اشرابازهایدرهمتنیدهدستسرمکنارزدم.خواستمازاتاقخارجشومکهسروگل

 .کرد

 !صبرکن -

 .رویفرشگلیمایستادهبودمکهسروگلبهسمتمیزرفتوکشویآنرابازکرد

اشدرهمشدونگاهیبهمنانداخت،سپسبادیدنچیزیکهبیرونکشید،لبخندقیافه

 .یمقرارگرفترویلبمماسید.چشمکیزدونزدیکشد،درشرابازکردوروبهرو

 !چیه؟اینکهرنگنداره -

اشرویدستپشتکمرمگذاشتوسعیکرد،تعادلخویشراحفظکند.وقتیسردی

هایسروگلدرهمتنیدهشد.نفسعمیقیکشیدمواوچندبارآنرالبمنشستواخم

 .رویلبمکشید
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 .حاالشد -

بهرنگجیگریشانداختمولبمرافاصلهگرفتومنخودمرابهآینهرساندم.نگاهی

 .غنچهکردم

هایام،دستدرونجیبشلوارشکردوخیرهبهچشمهایحیرتزدهدربرابرچشم

 :مشکیم،لـ*ـبزد

 !نفسگیرشدی -

 .دستیرویلبشکشیدوانگارکهچیزیذهنشرامشغولکردهباشدبهمنخیرهشد

 . ...راستیسروناز -

 :ادامهدادبهسمتشبرگشتمکه

 الیاسهنوزاجبارینرفته.متوجهشدی؟ -

 .سریتکاندادمودوبارهبهسمتآینهبرگشتم

سرایتربیتمعلمتحصیلکردوهمینالیاسبعدازاتمامدبیرستاندوسالدردانش -

 .اواخربایدبرایآموزشوپرورشدرمناطقروستاییخدمترسانیکنه

 .هارابههممالیدمندستیرویلبمکشیدموآ

 .بنابرایندیگهنیازنبودکهبهاجباریبره -

 :سوگندسریبهنشانهآرهتکاندادوسروگلعجببلندباالییگفت

!چهباحال -

سوگندباخنده،ازاتاقبیرونرفت.سروگلتوررارویسرمانداخت.دراتاقرابازتر

 .کردومنتظرماندتااولمنخارجشوم

در .بهمحضخارجشدنمازدراتاق،سوگندچشمکیزدواسفندرادورسرمچرخاند

 .ها،نوایسازودهلبهگوشرسیدهاوگازماشینهیاالغمیانصدایهی
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هایگیالیدرمشاممپیچید،آفتابیکهدرازدرخانهخارجشدم،بویخوششکوفه

هایکاجوگیالسهایدرختادمالیمیکهشاخهیآسماننیلیدامانگستردهبودوبمیانه

 .ایتماشاییساختهبودرابهبازیگرفته،منظره

هایشبانچشمهارایکییکیپایینرفتم.آقاجانجلویدرایستادهودستشراسایهپله

کهچشمشبهمنافتاد،لبخندیزدوجلیقهکوتاهشراقراردادهبود.بهمحضآن

ید.بیتابالباسرنگیوموهایحناییکهازچارقدریشریششبیرونزدهترکشپایین

بود،جلوترازهمهآمد.سینیرابهسمتآقاجانگرفتواوچادرسفیدرابرداشتروی

هایشجاخوشکردهبودوسروگلایازنقرهدردستسرمانداخت.سوگندآینه

هاترازآنبامنقلیاززغالواسپندکمیعقبکرد.ننههایپایهدارراحملمیشمعدانی

 .کشیدندهادستمقابلدهانبردهوکلمیایستادهبودوهمسایه

هایشنوایباکمکآقاجان،رویجانانشستم.حتیجاناهمتمیزوزیباشدهبودوزنگوله

 .سارجاناراکشیدداد.نگاهآخررابهخانهخودمانانداختموآقاجانافعروسیمنرامی

فهماندکهتمامشدهوصدایبغضدارودعاحرکتکردم.حرکتهرقدمجانا،بهمنمی

دادکهقراربوددرعمارتتحملکنم.هایآقاجانخبرازدردسرهایبزرگیمیخواندن

کند،شبپیشینبرایشستوشویصحراوهاییکهایجادسیلمیبارانیبهاری،ازآن

هایبنفشهرادُرافشانگونهگل .انچابکدستیکردهوراهعمارترارُفتهبودبوست

ساختهوازپشتکوهوگریباناُفقطالیی،آفتابطراوتبخشبهاری،بهرویمنتبسم

 .گفتکرد.گویاجشنماراتبریکمیمی

هایدرختهاگرداگرد،هاازطراوتدرونیخویش،سرمستوچلچلهآسمانخندید،گل

تنومندکهازشکوفهسفیدبودند،رقصیدند.گنجشکیزیباوزرد،رویکاپوتخودرو

دارخویشراتکانداد.اوپیشآفتابنیازآورده،درآنبامدادنشستهوپرهایشبنم
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 .خواندفرخندهجفتخویشرافرا

کوچکخویشرانگاهیبهدوروبرمانداختهوچشممبهپسرکروستاییخوردکهنمد

بهدوشانداختهوچوبدستیبلندخودرابرزمینمیزوگلهگوسفندیرابهدامنهکوه

کرد.پسرکآوازخوانانازپهلویماگذشت.نگاهیبهماکردهولبخندیزد.هدایتمی

وخوادجشنعروسیمراتبریکبگوید.نگاهازاوگرفتهزبانی،میپنداشتمکهاوبازبانبی

ایخشکمزدوبهتزئیناتشهایجانادوختم.وقتیازدورعمارترادیدم،لحظهبهیال

خیرهشدم.کلعمارتچنانزیباشدهبودکههرلحظهامکانداشت،جیغبکشم.صدای

کلکشیدنفامیلبلندشدومنازرویجاناباکمکآقاجانپایینآمدم.بویعودوانبر

 .ایدورمراپوشاندهبودتراپرکردهبودکهمانندمهواسفندچنانعمار

کردممنققنوسیشدمکهشدوحسمیصدایدفوسازازسراسرعمارتشنیدهمی

 !باالخرهازبندآزادشدهاست؛امازهیخیالباطل

 .دادونگاهسوداتقریباًخنثیبودهایزنعموهنوزهمبویتحقیرمینگاه

 کرد،چونبهچشمبدیبهمننگاهنمیاماعمودیگر

 .تواندزندگیکندهافهماندهبودکهبدونمننمیالیاسبهآن

افساراسبراگرفتندوازمادورکردندومنبازهمراهآقاجانبهسمتعمارتحرکت

 :کردم.ربابهاسفندرادورسرمچرخاندوروبهعموبالبخندگفت

!هاه!تاباشهازاینوصلتسالمخان،مبارکباش -

یسبیلکوتاهخودکشیدوازجیبکتخود،چندعموکهسرکیفبودتابیبهگوشه

 .اسکناستاخوردهبیرونآورد.نگاهیبهربابهانداختوسرشراتکانداد

 .ممنونم -

هاراگرفتهارادرونمنقلاسفندگذاشتوبهآقاجانلبخندزد.ربابهاسکناساسکناس
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یلباسشچپاند،سپسوبهتندیداخلیقههایگشادشدهبراندازشانکردوباچشم

ناخواستهپوزخندزدم!ربابههمیشهبه .مانکردوکناریایستادایحوالهلبخندگشاده

 .ردکسودخودعملمی

 .کیپتاکیپآدمآمدهبودوحیاطبیرونیجاییبرایسوزنانداختننبود

 .رقصیدزدندومیهایقرمزوکوتاهچرخمیچندمردبادامن

هایلباسرویدادند،چینجمعحاضررابهوجدآوردهبود،باهرتابیکهبهکمرشانمی

یدنصدایچوب،رویبرگرداندموافتادوبعدبهسوییدیگررهامیشد.باشنهممی

ایدردستهاییکدستهاچوبهایمحلیپوشراسرگرمرقصچوبدیدم.آنمرد

 .کوبیدندچرخاندوبههممیهارادرهوامیداشتندوآن

چرخاندند،طورکهآنرادرهوامیهاییدردستداشتندوهمانایهمدستمالدسته

 .زدندآوردندوپاهایشانرابههممیند.صداهایعجیبیدرمیدادپاهایشانراتکانمی

آقاجاندستمراگرفتومنناگذیرچشمگرفتم؛اماتماشاییزیادبود!بهسمتاتاق

ایچشمبستهوحرکتکردهوآقاجاندستمرارهاکرد.وقتیرویصندلینشستم،لحظه

انداختمکهبیرونخودمرادرونمردابیمیکردم؟داشتمکارمیفکرکردم.منداشتمچی

هاییکهآنروزسرهایمگرهخوردوصدایشکنجهآمدنمباکراموکاتبینبود.نفس

 .هایسوداخوردمدرگوشمنجواشدخواندنکتاب

 .صدایکشیدهزنعمووقتیفهمید،الیاسمنرادوستدارد

 .کردیصدایتحقیرآمیزالماسوقتیکهکلفتصدایمم

 .امواردشدایبهقفسهسینهدستممشتشدوضربه

هایمهنوزبستهبودوکردم!چشمکردم؟باآیندهخودمبازیمیدقیقاًداشتمکهغلطیمی

هایم،هرلحظهرویدامنمبیشترمیشد.اینخانه،خانهنبود!محلسکونتغمفشاردست
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 .امانداختمهایعـ*ـرقکردهیبهدستوغصهبود!بغضگلویمراقورتدادهونگاه

ام،روشنوپرفروغمثلهمانهایحافظهبهقدریاینحادثهزندهبودکهازمیانتاریکی

امباقیماندهروزدرخشید.گوییکههمیندیروزاتفاقافتاده،هنوزدرخانهاولحافظه

 .بود

هایارمنشستهاست.آرامچشمصدایفرورفتنصندلیکهآمد،متوجهشدمکهالیاسکن

امراباالآوردموبهوضوحدیدمکهلبخندشخشکشد.ازرویلبشپریدونگرانیاشکی

 .هایششدمهمانلـ*ـب

 چیشده؟ -

 .بغضگلویمرادوبارهقورتدادهومشغولبازیکردنبادامنچیندارمشدم

 .ترسمخوامازدواجکنم!الیاسمیمننمی -

 .هایمماندایخیرهدرچشمهایشخیرهشدمواوشوکهشدوبرایلحظهبهچشم

 :سپسبابهتوحیرتلـ*ـبزد

 چی؟ -

 :هایمرادوبارهدزدیمولـ*ـبزدمخجالتزدهچشم

 .ترسممی -

ذارمیکلحظهنه،اصالًیکثانیهببینمنرو،تامنهستم،تاوقتینفسمیکشم،نمی - 

کنیم.فهمیدی؟باینه.هرچیزیروکهاذیتتمیکنه،باهمحلشمیترستویدلتبش

 .ذارمآسیبیبهتبرسهبسپرشبهمن،نمی . ...خوامهم!منهیچیازتنمی

هایشآبشدوحرارتقلبمباالرفت.تنهاالیاسهایقلبم،باتکتکحرفتکهتکهیخ

 .مینانرابهقلبمسرازیرکردهایشحساطبرایهمهدردهایمنکافیبود.باچشم

خطبهخواندهشدوهمهمنتظربودندکهمنبلهرابگویم؛اماتردیدگریبانگیرمشدهبود.
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 .ترسیداشخیرهشدم.ازواکنشممیهایبستهنگاهیبهالیاسانداختموبهچشم

 عروسخانم؟ -

ترینآدمیدومنبیچارهلرزشد،تمامتنممیتوانستم!هربارخاطراتیادآوریمینمی

هایمبازشدهبودوداشتمحقیقترارویزمینبودمکهدرستموقعازدواجم،چشم

 .دیدممی

 عروسخانموکیلم؟ -

دامنلباسمراگرفتموازجابلندشدم.صدایهینکشیدنجمع،درگوشمپژواکشد.

هایشرادست .دادرمیهارابههمفشاهایشبستهبودومحکمآنالیاسهنوزچشم

 .رفتمشتکردهوسیبکگلویشباالوپایینمی

 .هایالیاسجلویرویمبرقزدایچشمتپیدولحظهقلبمپرشتابمی

 . ...اینکارروبام -

 .بله -

نگذاشتمحرفشکاملشودوقبلترابهزبانآوردم.بازدمالیاسمحکمخارجشدو

د،آرامگرفت.سرجایمنشستمکهالیاسهمرضایتجمعیکهدچارتشویششدهبو

گفت،فهمیدمکهمن،سرونازآریایی،" ایمبارکباشه"خودرااعالمکرد.وقتیعاقد

همسرالیاسآریاییشدم.الیاسانگشترراازرویسفرهعقدبرداشتودرشرابازکرد.

بودمکهقولدادهبود،انگشتررادروندستمکردومنعروسشدم.همسرکسیشده

 .تنهایمنگذارد

 .کردناراحتنبودوبالبخندنگاهممی

 !هاگربهرودمحجلهکشتی -

 .چشمکیزدودستشراازرویانگشتربرداشت
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 .البتهمنهمینجوریهمپیشمرگتمیشم -

 .لبخندشرابالبخندجوابدادم

 .خدانکنه -

کردمکهاینگلسادهوشاپرکیکهرویشرشمنمیخیرهکنندهبود.زیبابود!حتیتصو

قدربهدلمبنشیندومنخیرهشدمبهآنگلوشاپرکیکهمقابلهمبهزیباییبود،ان

 .خواستدرخشیدند.کمکمهمهنشستندومشغولصحبتشدند.دلمتنهاییمیمی

 :سمتشخمشدموگفتم

 الیاس؟ -

 .توقفکردمودرآخرخیرهنگاهشکردمیخکردم.مردموزندهشدم.

 جانم؟ -

هایمرانابودکردوگردوغبارازرویدلمکناررفت.سرشرابلندکردوپرید!تمامغم

هایمردیکههنوزهمباحیاهایمخیرهشد.وسطاینهیاهومنبودموچشموبهچشم

 :خاصیبهمنخیرهشدهبود.لبخندزدموگفتم

 لوشاپرک؟چراگ -

بخشید.خاصنگاهمیکرد.نگاهشپرازستایشوتحسینبود.نگاهشلذتبهجانممی

 :چشمکیزدوگفت

 .چونمنگلموتوشاپرکگلی -

 .قلبمواقعاًتواننداشت.خلسهبود،داخلیکحباببودموازهمهچیزفارغبودم

 .قلباینگلنشستیوار،آرومرویچونتوشاپرکمنی.فقطمن!شاپرک -

 .جداازخودشیفتهبودنشکهخودشراگلفرضکردهبود،منهنوزدربهتبودم

 منشاپرکم؟ -
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 :سرشراتکاندادوباخندهلـ*ـبزد

 !نهتوشاپرکگلی.اینرویادتنره -

 .هایمبرقزدونگاهشراشکارکردم.لبخندزدونگاهشرادزدیدچشم

 .هانشروپسمیدیدلبرینکن،تاوا -

 .هاچشمدوختومنبرایاونبودم.منشاپرکشبودملبخندگیراییزدوبهمهمان

 !شاپرکگل

 *** 

وقتیبعدازکلیمشقتمنوالیاسوارداتاقشدیم،دررابستوبهدرتکیهدادوبا

 :عشقبهمنخیرهشد.سرجایمثابتموندموباخندهگفتم

 دیدی؟چیه؟خوشگلن -

هایشبهپروازدرآمدن،لعـ*ـنتی!خندید!خودشرانباختوبالحنیکهدردلمپروانه

 :لـ*ـبزد

 . ...اتفاقاًخوشگلزیاددیدم؛اماخوشگلدلبر -

 .سرشراعقببردوابرویشراباالانداخت

 .نهواالندیدم -

هایمتابید،دوریرهبهچشمترشدوبرقاتاقراروشنکرد.ازنوریکهبهیکبانزدیک

 .کردهوچشمبستم

 یادتهگفتماینهمهدلبریجوابداره؟ -

 .هایمرابازکردمسرمراتکاندادموچشم

 .یادمه -

 !نگاهیبهاتاقانداختهوبهترکیبرنگیاسیشچشمدوختم.چهزیبابود
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 .اقبشهمباشیخب،سرحرفمهستموقتیکسیرواذیتمیکنی،بایدمنتظرعو -

 :کهبهمننزدیکمیشد،باجدیتگفتمنگاهشکردمکهکتشرادرستکردوحیناین

 !اولمن -

هایشراریزکردومندستمرابلندکردموبههایشازفرطتعجبباالپریدوچشمابرو

هایمبرخوردکرد،خودمرااشرادستکشیدم.وقتیموهایشبهدستموهایآشفته

وترکشیدموبالذتیوصفناپذیر،درعصیانموهایشدستکشیدمونرمیموهایشجل

 .رالمسکردم

بادقتمنرازیرنظرداشت.هیچواکنشینداشت،وقتیدستمراازموهایشبیرون

هایمراشکارکردومناحساسکردمقلبمازخوشیوذوقحجیمشدوآوردم،چشم

عقلم،خاموششد.م*س*توحیرانوبادلیکهریزشضربهمحکمیبهعقلمزدو

هایشخیرهبودم.اینمرد،قدرتکشتنمنراداشت.نگاهش،بهتارِکردهبود،بهچشم

 :موهایبازیگوشمافتادوباحسرتعمیقیگفت

 تاحاالدچارشدی؟ -

 :باتعجبخودمراجمعوجورکردموبااستفهامگفتم

 دچار؟ -

انگار .وزیدوتارمویِمنوتارِمویلختوسرکشاونرابهرقصدرآوردنسیمخنکی

حواسبلندکردوباسرایسیرمیکردکهدستشرابیدراینعالمنبود.درجایدیگه

 :هایش،موهایمراازپیشانیمکنارزدوباحالخاصیزمزمهکردانگشت

تکردهودیگهبدونلمسموهامازجانبدچاریعنیمن،موهام،جسمم،بهدستتعاد -

 .تونمروزمروشبکنمتونمبخوابم.نمیتو،نمی

 :هایبراقمدوختوبالحنگیراییگفتنگاهشرابهچشم
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 .دچاریعنیمن،کهدچارچشمتشدموحواسمروبهتباختم -

موهایماش،کاریبودومنرابهزمینکوبید.دستازرویقلبممنفجرشد.ضربه

 :برداشت،لبخندیزدوباچشمکگفت

 شاپرکخواستتهمینبود؟ -

گرمکنندهاینمردپخششنیدم.انگاردنیاسکوتشدهبودوفقطصدایدلانگارنمی

 .میشد

 چی؟ -

 دونیخواستهمنچیه؟اتاینبود؟خبقشنگبود!میخواسته -

 .سوالینگاهشکردم

 چی؟ -

 :چشمکیزدوگفت

 !این -

کهاین .نفسکشیدًهنوزدرشکبودمکهسرشراخمکردوبهموهایمرساندوعمیقا 

چهقدرجلویخودشراگرفتهبودراتازهفهمیدم.آرامشداشتم.درعطرشووجودش،

ترکردم.سرشراباالگرفتوجسممرابهخودشنزدیکخانهساختهبودموزندگیمی

 :ذاشتوبانگاهشفافیگفتکرد.دسترویقلبمگ

 .جااین -

 :ایبهقلبمزدوادامهدادضربه

 !جامنشاحیاتمنه،صدایقلبتمخدرهمنه.توبرایمنی!حاالدیگه،فقطبرایمنیاین -

زد.نزدیکمشدهایشلبخندمیکردم.چشمتونستمبزنم.فقطنگاهشمیهیچحرفینمی

 :هایملـ*ـبزدومقابلچشم
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 .شاپرکگل!بهزندگیمخوشاومدی -

*** 

کرد.سهابربزرگاطرافابرراگرفتهشبشدهبودومهتابدرآسمانخودنماییمی

 .خوردندبودندوهرازچندگاهیتکانمی

 .هایاشکیبهآقاجانخیرهشدمتورعروسمراعقبکشیدموباچشم

 .باباجان،خوشبختبشید -

ابوسیدمکهپیشانیمرابوسید.الیاسازآغوشننهخارجشدولبخندیزدمودستشر

 .جاهایمانراعوضکردیم

سوارماشینشدیموآرامدستمراتکاندادم.زنعموکاسهآبراپشتسرمانریختو

 .لبخندیزد

 .ماشینکهحرکتکرد،سرجایمنشستمونفسعمیقیکشیدم

 .تمومشد -

 .هادوختنگاهشرابهخیاباننگاهیزیرچشمیانداختو

 .بله،ماروهمزهرهترککردی -

 .ایباالانداختمخندیدموشانه

 .خواستمازیکنواختیدربیای -

 .لبخندیزدوسرشراتکانداد

 .یکمبخواب.راهطوالنیه -

 .سرمراتکاندادموبهصندلیماشینتکیهدادمودرکسریازثانیهخوابمبرد

 .دیگه،صبحشدپاشو -

 .هایمراگشودمهایمرامالیدموپلکچشم

 .بانو،صبحبخیر -
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 .صبحبخیر -

 گفتمیکم،توتاصبحخوابیدی؟ -

سرمراتکاندادموکالهپهلویمرارویسرمجابهجاکردم،تاازانوارطالییرنگ

 .تابید،جلوگیریکنمهایممیخورشیدکهبهچشم

 !تربکشونکالهرویکمعقبایبابا!دخترا -

 :متعجبسمتشچرخیدهوگفتم

 چرا؟ -

 .صادقانهنگاهازجلویشگرفتوفرمانرافشرد

 .خوام.یکشبکاملمحروممکردیهایترومیچونآرامشچشم -

ودستمراگرفتورویدندهگذاشت.دیدنحلقهدستموحلقهدستشزیبابودوباعث

 .کردمکهدستمرافشردیلبمبنشیند.خیرهنگاهشمیشدطرحیازلبخندرو

 .قدرخیرهنگاهمنکنان -

 .هایشبیرونکشیدمایزدهودستمراازالیانگشتقهقه

 کارکنم؟نگاهکنمیانکنم؟آخرشچی -

 .لبخندشراتجدیدکردودوبارهدستمرارویدندهگذاشت

حواسمبهتپرتمیشه.بعدشقولنمیدمزندهبهطوریحواسمبهجادههست،این -

.تبریزبرگردیم

هاراپایینکشیدهوسعیکردمنفسقدراحساسخفگیمیکردم.شیشهدانمچرااننمی

 .عمیقیبکشم؛اماهرلحظهحسخفگیمبیشترمیشد

 .دستیبهگردنمکشیدهودرنهایتبرایاستشماماکسیژن،دمعمیقیکشیدم

چحرفینزد،راهدرسکوتسپریشدومنباازحرکتایستادنماشین،ازفکردیگرهی
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 .بیرونآمدم

 .بادیدنکلبهلبخندیزدم،پنجرهراباالودستهدرراکشیدم

انگار .همزمانالیاسهمپیادهشد.چشممکهبهفضایمقابلمافتاد،لبخندمجانگرفت

هایایچوبیباآینهکند.کلبهخودشذوقمیکودکینوپاشدمکهبادیدنراهرفتن

 :کرد.باهیجانوکشیدهگفتمرنگیرنگیروبهرویم،خودنماییمی

 .جاروببینوای!این -

وجود .اشخیرهشدمهایازچوبساختهشدههارفتهوبهدروپنجرهبهسمتشیشه

لشراتماشاکنم.چرخیدورهایسرخداخلکلبهباعثمیشدکهنتوانمبهخوبیداخپرده

هایموچرخیدندورآنکلبهتخیلهکردم.کلبهدرکلبهزدموهیجانمرابابازکردندست

باالتریننقطهوبهخوبیتمامروستارادربرگرفتهبود.پشتکلبهرودخانهزیباییکهبه

 .بودجاقرارداشتکهبهخوبیآنرابهتصویرکشیدهفاصلهکمتریازآن

هایشکوفهدادمکهبهرنگصورتیدرآمدهبود،بخشیدمتمامحواسمراالبهالیدرخت

 :وجیغجیغکنانگفتم

 بینی؟خدایاچقدرخوشگله!الیاسمی -

روبرگرداندهوباچشمدنبالشکردم.پیدایشکردمبهدرختسیبتکیهدادهودست

 .کردبهسینهنگاهممی

 .هایشراریزکردید،پایشرابهتنهتنومنددرختتکیهدادوچشموقتینگاهمراد

 ذارهجاییبهچشمبیاد؟هاتمیمگهچشم -

کیشوماتشدم.یکنسیمبهقلبمبرخوردکردومنمردموزندهشدم.مردمک

هایمنهیچچیزهایمشدهبودکهانگاربهجزمنوچشمهایشجوریمیخچشمچشم

نزدیکشکه .اشکردمدنیاوجودنداشت.ازبهتدرآمدهوچشمکیحوالهدیگریدر
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 :شدمباحالتسکراورینگاهمکردوانگاراصالًتویایندنیانبودکهلـ*ـبزد

 ریزم؟کنیبهممیهاتچیهکهوقتینگاهمنمیقضیهچیه؟تویچشم -

رقابلوصفیبودمکهدانستمچهبگویم.غرقدرحسغیسکوتکردم.درحقیقتنمی

هایکسیشدمکهبهایخیرهدرچشمبرایمساختهبود.لبخندزدموباحسِفوقالعاده

 .تازگینامشدرسهجلدمحکشدهبود

زنهکههمسرشرو،شوهرشرو،پسرعموشرووالیاسهامدادمیشایدچونچشم -

 .آریاییرودوستداره

 :یدرونصورتمزدوباحالتعجیبیگفتهایخاکستریش،گشتنگاهش،چشم

 .هایتودوستدارمسروناز،انعکاسخودمروتویچشم -

دانمچرا،امابغضمگرفت.نفسیکهروبهرویصورتشآزادکردمرامحکمنفسنمی

 .کشید.نگاهخاصوپرازمالکیتیروانهصورتمکردومنروازخودشدورکرد

 نی؟خوایداخلروببیمی -

هایمرابگیرم.لبخندیزدمودرحالیهایمکشیدموسعیکردمترچشمدستیبهچشم

 .فشردم،سرمراتکاندادمهایمرابههممیکهلـ*ـب

 .بریم -

دستمراگرفتوسمتکلبهقدمزدیم.خمشدوموکتحصیریراکنارزد.بادیدنکلید،

ایرنگیرابیرونکشیدودرچوبیراباهمانابروییباالانداختم.کلیدکوچکونقره

 :اختیارلبخندیزدموگفتمگشود.بهمریختهبودم؛امابادیدنکلبهمقابلم،بی

!چقدرخوشگله -

 .سعیکردمافکارمرادرپستوهایمغزمپنهانکنموازفضایبکرمقابلملذتببرم

کردبرداشتمتاچشمکارمیهایچرممرادرآوردموسپسقدمیجلوابتداکفش
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بود.خندیدموباذوقبهسمتگوزنرویدیواررفتم.تابلوهایدستبافتوسرحیوانات

هایتنومندششکوهوعظمتشرابهرخسرشمانندتابلوبهدیوارنصبشدهبودوشاخ

 .کشیدمی

 !خدایمن!الیاس -

 .کردهارفتونگاهیبهقطرهایشالیاسبهسمتهیزم

 .فکرکنمبایدآستینباالبزنم -

کرد،خیرهشدم.لبمکجشدوشروعبهدویدنکردموازپشتسربهچیزیکهتماشامی

 :باخندهلـ*ـبزدم

 خوایهیزمبشکنی؟می -

ایباالانداختوسرشراتکانداد.مانندخودشچهارزانونشستموکالهمرادرشانه

 .آوردم

 چرا؟خب، -

هایمازهایمخیرهشدودستیبهموهایسیاهمکشید.سپسخیرهدرچشمبهچشم

 :رفت،گفتطورکهبهسمتدرمیجایشبلندشدوهمان

 .هاخیلیسردهجاشباین -

ایخارجکردم،آنرابهبهتبعیتازاو،منهمبلندشدموازداخلکیفدستیم،روسری

 .کلبهخارجشدمسرکشیدموپشتسرشاز

ترقراردادههایشراباالزدهبودورویتنهتنومندیازدرخت،یکتنهکوچکآستین

 .بود.تبررابرداشتومنغرقدرتماشایششدم

کردم.چندیکهگذشت،عـ*ـرقرویشکستومندستبهسینهنگاهشمیاومی

 .پیشانیشراباآستینپاککردونگاهشرابهمندوخت
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 .سرونازیکوقتیخستهنشی -

 .امدادمامراازدیواربرداشتم.لبمراکجکردموحالتغمگینیبهچهرهخندیدموتکیه

 کارکنم؟خبچی -

 :داد،گفتایقرارمیدوبارهتبررابرداشتودرحالیکهتنه

 .حداقلبروایناطرافروببین.خوبههمینامروزگفتمخیرهنگاهمنکن -

امکشیدموشروعبهقدمزدنکردم.دلمایزمزمهکردم.دستیبهمانتولبخندزدهوباشه

افتد.ها،ازاتفاقاتیکهقراراستبعداًبرایماتفاقبیخواستفرارکنم،ازمغزم،ازسوالمی

هایخیسرالمسکردم.برگبرایآزادسازیمغزمازهیاهو،دستدرازکردهوگل

 .زیباییرویشنشستهوبدیعطرخوششدرفضاپیچیدهبودشبنمبه

هاراچیدهوباذوقیهایشکوفهبرگیادایامکودکی،باعثشدباخندهآرامییکیازگل

داد،طعمخانوادهوکودکی!سربلندکردهوبچگانهآنرابهدهانبکشم.طعمبچگیمی

هایمخورد،دوبارهندم.آشعهآفتاببهچشمهایمراچرخانگاهیبهآسمانانداختهوچشم

 .هادوختمنگاهمرابهدرخت

 .برگدیگریرابچینمکهصدایالیاسبلندشددستدرازکردمتاگل

 دختر،کجارفتی؟ -

 :سرکجکردهوباگیجیگفتم

 چیشده؟ -

 .امشدتبربهدستبهسمتمآمدوباخندهخیره

 .ترمیشه.بهتوحسودیممیشهکن.نباشیاوضاعسختبیاهمونجوریخیرهنگاهم -

 .هایشدوختمازاوفاصلهگرفتمونگاهمرابهچشم

 چرا؟ -
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 . ...کهاولبرایخودمبتپهچونقلبمبهجایاین -

 .دسترویقلبشگذاشتوپیشانیشرابهپیشانیمچسباند

 !تپهبرایتومی -

 .کردم.سرشراجداکردوبهلبخندمخیرهشدایزمزمهخندیدموزیرلـ*ـبدیوانه

 .هاتسفیدشدهپاشوبروخونه،ازسرمالـ*ـب -

سریتکاندادموازجایمبلندشدم؛امااوهنوزنشستهبود.بافکریکهدرذهنمجرقه

هایهمسرمگذاشتمکهسرشزد،چندقدمرفتهراباشیطنتبرگشتمودسترویشانه

 :خواستنگاهمکندکهکنارگوششلـ*ـبزدمراخمکردو

 !الیاسخیلیدوستدارم.خیلی -

نگاهشستارهبارانشدوبامحبتنگاهمکرد.دروغاستکهبگویمتابهحالکسیاین

 .لرزیدهایشدلمنمیگونهنگاهمنکردهبود.دروغبودکهبگویمباایننگاه

 .وچشمبستمامگذاشتکهسرخمکردمدسترویگونه

!کاشبتوانمبراتتوضیحبدم،دوستکاشبتونمبراتتوضیحبدمچقدرزیبایی -

 .داشتنتچقدرلذتبخشه

 :هایبسته،لبخندزدمکهادامهدادباهمانچشم

 .کاشبتونمبراتتوضیحبدمکهوقتیمیگیدوستدارم،برایمنمثلآبرویآتیشه -

 .مهایملرزیدونگاهشکردپلک

.هایتزیباتریننقاشیخداستکاشبتونمبراتتوضیحبدمچشم -

کوبید،یاطبیعیبودکهناخواستهبغضکردهبودموطبیعیبودکهقلبمدروندهانممی

هایمپرشدهبود؟نهنبود!منزیراینحجمازدوستداشتنشدرحاللهشدنچشم

 .بودم
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رویصورتمقراردادهبودوآرامفشاردادم.نگاهیدستمرارویهماندستیگذاشتمکه

 .ایرویشنشاندبهدستمکردوب*و*س*ه

 .هاتآرامشخالصند.سروناز!کاشبتونمکاشبتونمبراتتوضیحبدم،دست -

اشتباهکردمکههمانلحظهنرفتموشیطنتکردمتادوستتدارمبگویموبگریزم.حالاو

 .هایششدهبودمراکهمیخحرفچنانآچمزکردهبودمن

دررا .هایشبرداشتموبهسمتخانهگریختمتعللراجایزندانستم.دستازرویشانه

امخواستازقفسهسینهپشتسرمبستمودسترویقلبمگذاشتم.قلبیکهانگارمی

زترکهشدم،چشمباکردمنفسعمیقبکشم.آرامبیرونبزند.چشمبستهوسعیمی

 .کردم

هایشرفتموبادیدنسعدی،هایکتاببود.بهسمتکتابدورتادوراتاق،پرازقفسه

لبخندزدم.اینکتاب،اینجسمکوچکودرعینحالپرازعشقباعثشدهبود،خیلی

 .چیزهارادوستداشتهباشمودرککنم

نآنشعردردسرساز،بهسمتصندلیکنارشومینهخاموشرفتمورویشنشستم.بادید

رفتوالیاسلبخندیزدموخواندمش.بعدیکربع،کتابرابستم.هواروبهتاریکیمی

 .هنوزواردکلبهنشدهبود

 الیاس؟ -

کتابرابستمورویصندلیگذاشتم.ناخنمراداخلدهانمکشیدموشروعبهکندنش

 .کردم.درکهبازشد،دستمرابرداشتموجلورفتم

 .چهعجب!اومدی -

رفت،طورکهبهسمتشومینهمیهارادرآغوششجابهجاکرد.همانلبخندیزدوهیزم

 :لـ*ـبزد
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 .خستهنباشم -

 .خندیدموبهسمتشرفتم.کنارشومینهنشستمواومشغولروشنکردنششد

 .عزیزمخستهنباشی -

 .درموندهنباشی -

 .دیکآنکردموگرمایشراباجانودلپذیراشدمباروشنشدنشومینه،خودمرانز

 کردی؟کارمیتویکلبهچی -

 .ایبهصندلیکردموبوستانرانشانشدادماشاره

 .خوندمکتاببوستانمی -

 .سریتکاندادوروبهرویمنشست

 قدراینکتابرودستتگرفتی؟چیزیهمحفظکردیان -

 .موپشتچشمینازککردمبااعتمادبهنفسسریتکانداد

 .پسیکدونهقشنگشروبرایآقاتونبخون -

 :نگاهمرادورصورتشچرخاندموآرامزمزمهکردم

 !دوستدارمکهبپوشیرخهمچونقمرت -

 .هایشدوختموسعیکردمتماماحساسمراپایمصراعبعدبگذارمنگاهمرابهچشم

 رت،تاچوخورشیدنبینندبههربامود -

 !جرمبیگانهنباشدکهتوخودصورتخویش

 .هایمآرامگزیدمکمیفکرکردمووقتیادامهجملهیادمنیامد،زبانمرابادندان

.گردرآیینهببینیبروددلزبرت -

 :متعجبوخیرهنگاهشکردمکهخندیدوادامهداد

 جایخندههستسخنگفتنشیرینپیشت، -
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 !برودازشکرتکآبشیرینچوبخندی

 :نزدیکمشدکهلبخندمراتجدیدکردموهمزمانبااوزمزمهکردم

 یارمداد،راهآهسحرازشوقنم -

 !تانبایدکهبشوراندخوابسحرت

 :لپمراکشیدومنباقلبیکهدرحالفورانکردنبود،باکنجکاویگفتم

 !اینشعرروکیحفظکردی؟منعاشقاینشعرم -

هایکتابخانهرفت.خمشدویکیازکشوهارابازکرد.جایشبلندشدوبهسمتقفسهاز

درتماممدتخیره،متعجبوکنجکاونگاهشکردمکهباالخرهبایکتیکهکاغذ

 .برگشت.ازرنگکاغذوقلمفهمیدمچیست

 :تمکردمجلویجیغمرابگیرم،گفدسترویدهانمگذاشتمودرحالیکهسعیمی

 اینروازکجاآوردی؟مگهنگفتیپیداشنکردی؟ -

بهسمتمآمدوکاغذرابهدستمداد.بازشکردموبازخاطراتمیادآوریشدوبازلبخند

هایمشکلگرفت.اگرانتخابناماینشعرسعدیرابهمنتلخوشیرینیرویلـ*ـب

 !گذاشتمدادند،حتماًناماوراپارادوکسمیمی

خوانم،شروعبهخواندشکردمکهکنارمییکهاولینباراستکهاینشعررامیگو

 .نشست

قدرخوشخطوزیبانوشتهبودیکهبرایخودمنگههمونروزپیداشکردم،امااون -

 .داشتم

هایشدوختم.دستیبهموهایسیاهوموجدارمکشیدولـ*ـبهایپرمرابهچشمچشم

 :زد

 عاشقتشدم؟دونیکیمی -
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 .کنجکاونگاهشکردموسرمرامنفیتکاندادم

 !وقتیکهکسیمثلتوروندیدم -

متعجبوباابروهایدرهمنگاهشکردمکهدستازرویموهایمبرداشتم.منرابه

 .سمتخودشکشیدوکاغذراکنارشومینهگذاشت

ایپهنیکهموهایریزشبهاموندخترداشت،اماباابروهوقتیبچهبودیم،محله -

 .هایشانپیوندخوردهبودمژه

 .هایمایستکردامکردورویابروهایمراگرفتوفشرد.نگاهیبهچهرهدست

 !اماتوبرخالفهمهاوندخترها،تمیزکردهبودیکهثابتکنیاینکارشوناشتباهه -

 .هایمنشستنگاهشرویچشم

یعقدهاباچشموبدنیکبود،یاسرسفرهزاوندخترداشتکههرروزیکیا -

شد،فراردختریسیزدهانداختنوتیترشمینشستیاعکسشروتویروزنامهمیمی

 !ساله

 .هایمکشیدنگاهشرویموهایمنشستودستیبهگیسو

خواستیبجنگی!فقطمنتظریککالمبودیکهاماتوحتیبرایعروسیخواهرتمی -

 .هنهوتوخودتتاآخرکارروتمومکنیسوگندبگ

 .هایمنشستلبخندزدمکهنگاهشرویلـ*ـب

هاشونرودفنکردهبودن،حتیلبخندهاشونتاکسیمهردخترداشت،امادخترانگی -

 .نانجیببهپیشونیشوننچسبونه

 .دستشصورتمرانوازشکرد

دلیلوعجیبتبودکهنتونستمیبیکردیومنبهخاطرشاددلیلشادیمیاماتوبی -

 .تریناتفاقعمرمرخدادجلویخندهوقلبمروبگیرموقشنگ
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 :نزدیکشدوآرامدمگوشمزمزمهکرد

 !عاشقتشدم -

 

 

 "!اینرمانادامهدارد"پایانفصلاول

١ / ١١ / ٨۳٩٩ 

 15:25ساعت

 ققنوسدربند

 "محدثهکمالی"
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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 

 به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  مراجعه کرده و یا لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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