
تماشـــــــــــــــا
خانه ادبیات افغانستان

ویژه نقد داستان
دور سوم/ شماره 2

صر
۵ ع

تا 
 ۳

ت 
ساع

ا /
 هه

شنب
هار

چ
ی

ز
ی

ب�
 اد

ای
 ته

شس
ن ن

سال
 / 

وم
 س

قه
طب

 / 
دار

ن ا
ما

خت
سا

 / 
هنر

ه 
حو

 / 
�ه

سم
ن 

ابا
خ�

 / 
ظ

حاف
ن 

ابا
خ�

 / 
ان

تهر

حکیمه اخالقی

فاطمه بخشی

ریحانه بیانی

زهرا زمانی

خداداد حیدري

سکینه خالقی

لیال خالقی

زهرا نوري

داستان هایی از:



. ساندویچ نیم خوردهام را به  روي نیمکتی سبز رنگ مینشـینم. چادرم را در کیفم می گذارم
دسـت دیگر میدهم. گربهي تنبلی را میبینم که روي ســبزههاي روبرویم لم داده اســت. 
. دوباره  . یک چشــمش را باز میکند و نیم نگاهی میاندازد برایش تکهاي همبرگر میاندازم
. باد برگهاي درختان را به سر و روي  چشــــمهایش را میبندد و از جایش تکان نمیخورد

گربه میاندازد. از سرماي باد خود را جمع میکند.  
باد تکه روزنامه باطله اي را آورد. روي همین نیمکت نشـسـته بودم. از روي عادت، روزنامه را 
باز کردم. آگهی مربوط به استخدام در گوشه اي از آن به چشم میخورد: «نیازمند به عدهاي 
چرخکار ماهر ...  » من که چرخکار نبودم. آن قدر بیکار بودم و حوصــلهام ســر رفته بود که 
خواستم خود را سرگرم کنم. بهشـــان زنگ زدم. دخترکی بود یا خانم جوانی؟ گفت فردا بیا 
حضــــــوري صحبت کنیم. بعد از آن هر سوالی پرسیدم جوابش همین بود. بدون اینکه به 
ترس ها و دغدغههاي من فکر کند، تند و تند آدرس را گفت. به ســــواالتم جواب نمیداد یا 
نمیشـنید؟ فقط حرفهاي خودش را زد. صـدایم را نادیده گرفت؟ گوشـی را قطع کرد. من 
ماندم و یک آدرس در مشــــــتم. با خودم گفتم: «از بیکاري بهتره، هر طور شده باید برم ». 

فرداي آن روز، باز آدرس را در دست گرفتم، و راهی شدم. تنبلی را کنار گذاشتم.
گربهي تنبل طوري خودش را روي زمین بیحرکت انداخته، که اگر چند لحظه پیش، چشم 
باز کردنش را نمیدیدم فکر میکردم مرده! تکهاي دیگر از ســـاندویچم را برایش میاندازم، 
این بار حتی چشمش را هم باز نمیکند. تکان مختصري به گوشش میدهد. و باز همان است 
. دور و برش پر از برگ شـــــــده،  . باد برگهاي زرد و نارنجی را روي زمین میریزد که بود

برگ هاي زرد و نارنجی!
درب نارنجی را پیدا کردم. نشـــــــانی را باید درست آمده باشم. زیاد هم سخت نبود. براي 
اطمینان باز شمارهاش را گرفتم. گفتم ممکن است در را باز کنید؟من همانم که دیروز با شما 
تماس . . . نگذاشت حرفم تمام شود. گفت: زنگ را بزنید، نگاه کردم: زنگی ندیدم، گفتم زنگ 
ندارید. زنگی نمیبینم. گفت: زنگ را بزنید. به نظر آدم سـرســختی میرســید: «حتما باید 
صحبت محکمی با او داشته باشم. » بدون اینکه زنگ بزنم در باز شد. آن سوي خط پرسـید: 

در باز شد؟ گفتم: بله. فرصت نداد تشـکر کنم، گفت: «بروید دفتر مدیریت، من اآلن میآیم ». 
: «بدون هماهنگی وارد  از کجا میخواهد بیاید؟ دفتر مدیریت، با نوشتهاي مشـخص شده بود
نشـــوید ». خب، من که هماهنگ کرده بودم. با کمی تردید، خیلی آرام درب سنگین را هل 
دادم. چند ثانیه طول کشید تا چشمانم به فضاي نیمه تاریک دفتر مدیریت عادت کند. دختر 
جوانی از پلههایی آهنی که رو به ســقف میرفت پائین آمد، شـــما باید خانم ... . این بار من 
حرفش را نیمه تمام گذاشتم: احمدي هسـتم. خب ، ضربهي اول را زدم. از خودم خوشم آمد. 
. مسـتقیم وارد اتاقی شد که در سمت  پائین که رسید، آماده بودم تا خودم را قوي نشـان دهم
راستم بود. گفتم: با شما تلفنی حرف زدم؟ گفت: بله، و منتظر ماند تا پشـت سرش وارد شوم. 
بقیهاش کارهاي فرمالیته بود. پرکردن فرم و ... .  گفت: «فردا با شــــــــما تماس میگیرم، 
می توانید تشـریف بیاورید ». همه چیز برایم عجیب بود. خب چرا فردا تماس میگیرد؟ همان 

فردا بیایم دیگر.«نکند دو دل است؟»
. پرهایش را جمع کرده و نیم  کالغی با تردید و دو دلی به ســـمت تکهي ســـاندویچ میرود
. پایش روي برگ خشـــکیدهاي میرود و از صداي ایجاد شده به  نگاهی به گربهي تنبل دارد
عقب میپرد و غار غار کوتاهی میکند. گربه چشـــمهایش را باز میکند و کالغ را که میبیند 

خود را به تکههاي ساندویچش نزدیکتر میکند. کالغ دوباره پر میکشد به سمت خانهاش.
به خانه که رســــــــیدم. با خودم گفتم: «وقتی میگویند فردا تماس میگیرم یعنی تماس 
نمی گیرند، وقتی میبینند روشن کردن چرخ را هم بلد نیســــــتی معلوم است استخدامت 
نمی کنند، من هم که نمیخواستم این کار را از دست بدهم.»و میخواستم خودم را آرام کنم.

. او  اولین روز که سر کار رفتم، خودم هم نمیدانسـتم چرا این کار را کردم، گوشهاي ایسـتادم
. صداي چرخها که بلند شد، قلبم از  . دیگر دختران هر کدام پشت چرخ خود رفتند نیامده بود
جا کنده شد. در پناه گوشهاي از دیوار ماندم. جرأت نشستن هم نداشتم. صداي غرش چرخ ها 
بیقرارم کرده بود. میتوانم اینجا بمانم؟ به خود گفتم: فقط یکی دو روز الزم است تا نشـــان 

بدهم کار زیاد سختی نیست که من میتوانم، ترس ندارد.
گربه بدون ترس از کالغ ها، روي ساندویچش خم شده و مزه مزهاش میکند. زیاد میلی ندارد. 
کالغها روي نزدیک ترین شاخهي درختان اطراف نشستهاند. یکیشان از روي شاخه میپرد و 
. همه کالغها با نگاهشــان حرکات  در چند متري گربه و ساندویچش روي زمین مینشــیند

گربه را دنبال میکنند. گربه فقط گوشش را تکان میدهد و به کارش ادامه میدهد. 
. مرا پشــــــــت یکی از  گوش دادن به حرفهایش اولین وظیفهاي بود که برایم تعیین کرد
. از روشن و خاموش کردن دستگاه تا نحوه دوخت و دوز همه را نکته  چرخ هاي یک پایه نشاند
به نکته گفت. با تمام حواسم گوش میدادم. مبادا نکتهاي فراموشم شـود. پارچهاي را دسـتم 
. از اینجا شروع شد. خودش میرفت تا به کارهاي دیگرش برسد و من می ماندم و  داد تا بدوزم
. یک سانت که بیشتر میدوختم، دست از کار میکشیدم  ترس از بریدن یا زیاد دوختن پارچه
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سکینه خالقی - تهران
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و مدام کار را باال و پائین میکردم مبادا خراب شده باشد. در آن سالن بزرگ و پر سرو صـدا با 
چشـــمانم دنبالش میگشـــتم تا بیاید و به سوالم پاسخ دهد. به سوالم پاسخ دهد یا بگوید 
اشکالی ندارد. نمیدانم بیشــــتر منتظر کدام بودم. بیشــــتر اوقات نمیشنید. چندین بار 
صدایش میکردم. سرش شلوغ بود. نمیآمد. کالفه میشدم. گاهی یک طرفه قهر میکردم و 
. مگر خودم جواب سواالتم را میدانســتم؟  تصـمیم میگرفتم دیگر صدایش نکنم، نمیشد
می آمد. از کالفگیام میگفتم، لبخندي میزد و باز میرفت. روزها تکرار می شـد و من  غرق 
در این صدا کردنها و نشــــنیده شدنها، فراموش کردم که یکی دو روزم تبدیل به هفته و 
. روزي فکري به ذهنم رسید، چطور است نشـــنیده گرفتن را  هفتههایم تبدیل به ماه شدند
 : نشـــانش دهم؟ وقتی صدایی را نمیشنوي چه میشود؟ همان روز بود که رو به همه گفت
«کارهاي امروز فرق دارد. بر خالف همیشـــه، به جاي زیپ شماره ده، همگی از زیپ شماره 
هشـت استفاده کنید و ...  » دیدم فرصت خوبی است. همان لحظه تصـمیمم را گرفتم: «من 
صدایش را نشــنیدم. » طبق روال همیشــگی، کارهایم را به انجام رساندم. وسایلم را جمع 

کردم و از پلهها پائین آمدم.
. حلق هاي به دور گربه درست کردند و با پرشهاي  کالغها همه از روي شاخهها پائین آمدهاند
. یکی از کالغها که از بقیه عجولتر  کوتاه و منظمشـــان هر لحظه، حلقه را تنگتر میکنند
. گربه که سرش را باال میآورد کالغ چند  است نزدیک میآید و نوکی به نان ساندویچ میزند
متر به عقب میرود. گربه چند لحظه به اطراف خیره میشـــــود. دمش را باال میگیرد و به 
سمت شلوغترین قسمت حلقه کالغها حرکت میکند. کالغها پراکنده میشوند. چندمتري 
. گربه به حرکتش ادامه  به هوا میپرند و بعد به سـمت ســاندویچ ناتمام حملهور میشــوند

می دهد. پشت سرش را حتی یک بار هم نگاه نمیکند.
نگاهم نمیکرد. صدایش میزدم. گوشهي ابرویش باال پرید. اما باز مشـــــغول جمع کردن 
لوازمش بود. گفتم چرا میروي؟ حرفی نزد. کیفش را بر دوشـش انداخت، چادرش را به سـر 

کشید و رفت.
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زهرا نوري - کاشان

بمـــــــان دیگر...

به کسی سیل نمی کنم، نفس عمیقی می کشم. گرپ گرپ قلبم، تمام بدنم را به لرزه انداخته. 
حس می کنم خون با جریان بیشتري در بدنم حرکت می کند. پیسه را روي زمین می مانم .

. کُلّگی راست ومحکم نشـسـته اند، به  از بس فشـردمشـان مچاله شده اند، راستشـان می کنم
.. اما  اندازه پیسه هایشان. اما من مثل پیسـه هایم مچاله وخُرد. دعا می کنم جوره به من نرسد.

نه، من باید برنده شوم.
. تا به حال نتوانسـتم بر  زیر چشمی می بینم که جوره دست به دست می شود و به من نزدیک
. تا به حال کسی شش نیاورده. مرد  . خودم مسلط شوم. یکی، یک می آورد، یکی، سه می آورد.
. عصـبانیت وتشـویشـش را نمی تواند پنهان کند،گاهی دو زانو می نشـیند  کناري ام پنج آورد

وگاهی چهار زانو. (( قریب بود...))
با خود گپ می زنم و جوره را می گیـرم، به کلکین نظـري مـی اندازم، روي کلکین را پارچه ي 
ضخیمی گرفته اند. گاهی حس می کنم داخل گوري نشـسـته ام که نه هوایی به آن می رسد و 

نه نوري آن را روشن می کند.
. بندهاي انگشتم  ماهیچه دست هایم را سفت می کنم و انگشت هایم را آزاد، جوره را می اندازم
. خیال مرد  را می بینم، پینه ها به رنگ زرد در آمده اند،آنها هم از تشـویش رنگشـان پریده بود
کناري ام راحت می شود ((من مرد این کار نیســتم، من نمی توانم... الطاف... ))، جوره را یکی 

دیگر می گیرد.
. شــش،  به جوره سیل می کنم، باز همان پنج عدد تکرار می شـوند، سـه، پنج، دو، یک، چهار

نصیب که خواهد شد؟
الطاف را نفرینی می کنم، چرا به گپش گوش کردم و اینجا آمدم، اصـال چطور خود را به اینجا 



با کمی درد بـر مـی دارم و مثل دفعات قبل مـی اندازم. جوره دور خود مـی چـرخد و من به آن 
خیره مانده ام.

. به  فکر حنیفه دیوانه ام می کند. باید همان انگشتر وگردنبندي که خوش کرده را برایش بخرم
مادرش گفته محمدعلی، عید امسـال برایم خینه و طَوق طال می آورد. باید برایش بخرم. نباید 

بمانم کسی او را مالمت کند. این بار عدد شانسم شش است.
همه سیل می کنند، همه باور می کنند. پیســه ها را یکی یکی به من می دهند؛ این قانون بازي 
است. نگاه هاي مرد کناري ام رقم دیگري شده است. نگاه هایش آزارم می دهد. گویا نمی خواهد 

پیسه اش را به من بدهد. می گویم:(( من باید هرچه زودتر بروم، معطل نکن...))
-با سه هزار آمدي، می خواهی با ده لک برگردي؛ خودت بگو انصاف است؟

کسی حرف نمی زند. چند نفري که پیسه هایشان را داده و رفته اند، حرف هاي ما را نمی شنوند.
-برادر! به قول خودت قانون است.

از جایش می خیزد. در برابرش مثل پیسه هاي خردم می مانم. فریاد می زند. من هم می ایسـتم 
و می گویم: ((حقم را بده)).

چاقویی را از جیبش درآورد و طرفم می گیرد.
-زیاد گپ بزنی حقت را کف دستت می مانم!

رساندم؟
 . . برف هاي نرم و شفاف را زیر پاهایم فشــــار می دادم وقت آمدن، باران میده میده می بارید

نگران بودم که آیا آدرسی که الطاف داده را درست آمده ام.
سرم را باال می گیرم تا یک نفس عمیق بکشم. تمام مردها هواي تازه را سر می کشـند و هواي 
دست دوم را بیرون می دهند. دیوارها کاهگل هســتند. وقتی وارد اتاق شدم، تاریک بود. آب 
. کمی هم ایستاد شدم تا چشـم هایم به تاریکی عادت کند، در  دهانم را به سختی پایین دادم

آن موقع کالن شدن قرنیه ام را احساس کردم.
 بعد از چند ثانیه توانســـتم کلگی را ببینم. به من خیره شده بودند، می خواستند ببینند جز 
. نگاهم را پایین  کدام یک هستم، حلقه اي که وسط اتاق است یا فقط به عنوان یک سیل بین

انداختم و حلقه را کامل کردم.
جوان ترین شان من بودم. مرد کناري ام مرا با چشــم هایش می پایید. تمســخر را در چشــم 

کلگی شان می بینم، می دانم تک تک شان به خاطر پیسه هایم مرا با نگاهشان آزار می دهند.
نگاهم به مردي افتاد، گوشه اي نشسته بود، همانی است که قبل از اینکه پیسـه هایم را زمین 
بمانم فریاد زد: ((پیسه ات را روي زمین بمان.)) ابتدا متوجه نشدم که با من است. از فریادش 

ترسیده بودم، ولی باز فریاد زد: ((بمان دیگر، می خواهند شروع کنند)).
. پیسـه ها را جمع می کنم که بروم، ناگهان  براي بار سوم جوره دستم افتاد، باز ناامید می شوم
. کمی ترســیدم، چون الطاف  دسـتی زمخت و پر از پینه را روي مچ دسـت هایم حس کردم
 . گفته بود در آنجا باید به کوچک ترین حرکت شک کنی، آنجا نباید به کســــی اعتماد کنی

صاحب دست زخمت که مرد کناري ام بود به حرف در آمد: ((اینجا قانون هاي خود رادارد!))
. آرام سر جایم می نشـینم، گرپ گرپ  حتی از لباس سفید و واسکت مشـکی اش واهمه دارم
. با او در یک مهمانی آشنا شدم، همان جا بود  . باز نفرینی نثار الطاف می کنم قلبم بیشتر شده

که پیشنهاد این بازي را داد. باید براي حنیفه طَوق طال بخرم.
. گرماي اتاق و شاید هم تشـــویش، هر لحظه  می خواهم تکانی بخورم و واسکتم را در بیاورم
. دستی بر پیشــانی ام می کشــم، عرق نکرده ام، فقط گرماي بدنم  ممکن است مرا خفه کند

بیشتر شده وداغ شده ام. 
به هواي بیشـتري نیاز دارم. اما مثل اینکه کسـی در غم این نیسـت که هواي اتاق کم شده و 
. زیرچشــــمی می بینم کلگی جوره را دنبال می کنند، من هم سریع واسکتم را در  نامطبوع

می آورم وکنارم می مانم. فاصله ي من و مرد کناري ام با واسکت پر می شود.
. نباید ببازم، نباید  هربار که جوره به وسط حلقه می رسد، نفســـم را در سینه حبس می کنم
قولی که به حنیفه داده ام را فراموش کنم، باید با دســت پر برگردم، اما اگر گفت یک باره این 

همه را از کجا آورده اي، چه بگویم؟ اي کاش برد و باخت اینجا دست من بود!
مرد کناري ام با آرنجش به پهلویم می زند ومی گوید: ((بیانداز)).
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امشـب زیاد هوا سرد نیسـت. فقط باد می وزد و شاخه هاي درختان را تکان تکان می دهد. یخ 
هیرمند هم شکسته و تا چند روز دیگر کامال آب می شود. فقط امسال هیرمند یخ زد. سایه ي 
. ســــــتاره ها برق می زنند و  برگ درختان روي زمین خاکی حیاط، موزون حرکت می کند
تکه هاي کوچک ابر در آسـمان این طرف و آن طرف می رود. تنها نور حیاط، مهتاب اســت. 
. شاید  صداي عوعوي سگ ها خواب را از سر آدم می پراند و سوز باد آدم را هشــــیار می کند
. صداي ناله ي ضعیف  همین است که باعث می شود افراد، روي بام پاهایشان را محکم بکوبند
. آبه گورگی و گورگی از صبح این جا  مادراندر من، الي تلپ تلپ پاهایشـــــان گم می شود
. آبه گورگی هرجا می رود پســرش را همراه  هســتند و تالش می کنند بچه را به دنیا بیاورند
سگ ها می برد. می گویند: عوعوي سگ آل را دور می کند. گورگی سگ ها را می زند که صـدا 

کنند و خمیازه... .
. پیرمردان ده  آن ســـال براي اولین بار ســــیحون یخ زد؛ یخ بندان همراه برف و باران زیاد
می گویند ما هرگز ندیده و نشـنیده بودیم که آب رودخانه سیحون یخ ببندد. هر چند ساعت 
یکبار هر نگهبانی که نمی توانسـت به نگهبانی ادامه بدهد وارد خانه می شد و کنار آتش خود 
را گرم می کرد و یکی دیگر جایش را می گرفت. در روسـتاي ما قابله وجود نداشـت آن موقع، 
اما حاال آبه گورگی را داریم. با اینکه قابله نداشـــتیم اما زنان روســـتا بلد بودند بچه به دنیا 
بیاورند و می دانســتند که در شب زمســـتان وقتی زائو در آغاز شب دچار درد زایمان شده، 
. با اینکه مردان و جوانان با شمشــیرهاي برهنه اطراف  هنگام بامداد وضع حمل خواهد کرد
خانه و روي پشت بام حرکت می کردند اما بازهم، تا زمان وضع حمل هیچ کس از اتاق بیرون 

نمی رفت تا مطمئن شود که زائو و بچه سالمند.
من را آبه گورگـی به دنیا آورد و حاال یک بار دیگـربـراي به دنیا آوردن بچه ي دیگــري آمده 
است، امیدوارم بچه پسـر باشد که بشــود برادرم، تکیه گاه گرمم براي رفتن به خانه شوهر و 
مایه افتخار و نگهدار نســــــل پدرم. تا آبه گورگی کارش را با فروکردن جوال دوز توي زبان 
مادراندرم شــروع کرد؛ اصـــرار کردم از اتاق بیایم بیرون. پدرم گفت: لیلوماه تا آخرش باید 

بمانی. می دانی که فقط یک اتاق داریم؟ پرسیدم: «مگر وقتی که من به دنیا می آمدم کسـی از 
اتاق بیرون رفت که مادرم مرد؟ نترس! زنی که من می بینم هفت تا جان دارد و هفت تا جان را 
هم به خودش پیوند زده که یک وقت زودتر از من نمیرد و خداي نکرده کس دیگري مـرا کفن 
کند. » من هم بیرون پریدم و نشسـتم توي حیاط. هرچند توي حیاط خانه ، گورگی هسـت و 
آدم را معذب می کند اما بهتر از این است که توي اتاق باشـم. کاش نبود که عوعوي سـگ ها را 
در بیاورد و آل جرات نزدیک شـــــدن پیدا می کرد... هر دفعه که یاد قیافه آبه گورگی؛ وقتی 
می گفت:«لیلو ماه عروس خودم است. »، می افتم، دلم می خواهد موهایش را بکنم؛ با این پسر 

نکبتش.
. اگر شب هاي دیگر بود، من اآلن خواب  باد خنک، توي حیاط می پیچد و خمیازه اي می کشـم
. گورگی  . پرده  ي اشک جلوي چشمم را می گیرد بودم و داشتم هفت پادشاه را خواب می دیدم
شالقش را باال می برد و یواش فرود می آورد روي پشـــــت هفت تا سگش که به درخت وسط 

حیاط بسته چند لحظه عوعو می کنند و ساکت که شدند گورگی دوباره می زند.
-« پیس. پیس. »

به بام نگاه می کنم و عاشور را می بینم که سرش را از پشــــــــت بام پایین آورده و می گوید: 
«خوابت نبره! بیاپشــــت بوم اینجا پا بکوب ونگهبانی بده.»چشــــم هایش برق می زند ومن 
می گویم: «نه عمراً من نگهبانی نمی دم. هروقت یه زن چادرسفید دیدي بگو.»عاشور لبخندي 
می زند وپدرم دستمال سفیدي را که به خون آغشـــته است از پنجره بیرون می اندازد و بلند 
می گوید: «اعوذ باهللا من الشـیطان الرجیم. » تن من هم می لرزد. زیر لب می گویم: «اعوذ باهللا 
من الشــــیطان الرجیم. » از وقتی پدربزرگم گفت که هروقت تنت بلرزد عزرائیل از بغلت رد 
شده است، من هم مثل پدر بزرگم، پدرم وهمه ي افراد روستا می گویم اعوذ باهللا من الشـیطان 
الرجیم وصلوات می فرستم. می دانم گورگی زیرچشـــــــمی نگاه می کند؛ بدم می آید از این 
دزدکی نگاه کردن هایش. دوباره خمیازه می کشـم و خمیازه ام طوالنی می شود. پلک می زنم و 
. باد  زیر نور مهتاب زن چادر ســفیدي را می بینم که چهره اش را زیر چادر قایم کرده اســـت
می وزد و چادر زن را باال می برد. لباســـش زري اســـت. حتما مادر من هم از این لباس هاي 
خوشگل داشته اسـت. باد می آید و باخود بوي گندي می آورد. اگر پاي آل خاتو به خانه مان باز 
شود آن هم فقط به خاطر یک بچه ي سرخ هیچ وقت آن بچه را نمی بخشم. تازه اگر دختر باشد 
که اصال ارزش این همه بی خوابی را ندارد. اگر پســـر باشد آن وقت شاید بتوانم شوهر نکنم یا 
. زن چادرسفید هنوز زیر نور مهتاب ایســـتاده است و  حتی اگر شوهر کردم بچه دار نشـــوم
. دیگر کم کم دارد صــبح  . بدون اجازه وارد اتاق مان می شــود اکلیل هاي چادرش برق می زند

می شود.
صــبح که شـــد زنانی که در اتاق زائو بودند هله هله کنان به طرف اتاق پدر رفتند که مژده ي 
. پدر براي اولین فرزند پســر خیلی خوشحال شد چون فقط یک  رسیدن یک پســر را بدهند

گورگــــــــی

لیال خالقی - تهران
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دختر پنج ساله داشت. بعد از تولد پســـــر، اتاق زائو را از بقیه خانه جدا کردند و به هیچ زن 
خارجی اجازه ورود به آن اتاق را ندادند. چون می دانستند آل وقتی می خواهد به زائو حمله ور 
شود در قالب زن در می آید و با لباس زنانه وارد اتاقش می شود و جگرش را می خورد و همین 
که جگر زن خورده شد صورتش قرمز می شـود و می میرد. ده شـبانه روز نگهبانان از اتاق زائو 
. زائو را با آب ولرم شستند و ولیمه اي  محافظت کردند و توانستند از ورود آل جلوگیري کنند
برپا شد. پدر بر پشـتی تکیه زده و گفت: «نام پســرم را محمد می گذارم.»مادربزرگ مادري 
نوزاد گفت: «بچه بدون لقب نمی شـــود. چه لقبی برایش می گذاري؟» در میان حاضـــران 
. پدر دسـتور داد شـاهنامه اش را  شوري افتاد و باالخره بر روي لقب ظهیرالدین توافق کردند

بیاورند تا تفالی بزند. شاهنامه را باز کرد. اولین شعر آغاز صفحه را خواند:
نژاد از دو کس دارد این نیک پی

ز افراسیاب و ز کاووس کی  
پدر نوزاد و کســـانی که از شجره خانوادگی نوزاد اطالع داشتند تحســـین کردند و به روح 
فردوســی رحمت فرســتادند و کودکی را که نژاد از دو نامدار جهان می برد، یکی چنگیز از 
طرف مادر و دیگري تیمور لنگ از طرف پدر، یکـی یکـی بغل کـردند و هـر یک تحفه اي در 
. نوزاد وقتی به بغل مادربزرگش رسید، مادربزرگ یک لعل بدخشان را که روي  قنداق او نهاد
سینه ي او نصــــب بود از خود دورکرد و روي سینه ي کودك نهاد و به مادرش گفت:«از این 
پسر به خوبی محافظت کن چون به من الهام شده است که برخالف پدرش، جهانگیر خواهد 

شد.»
هفته بعد پدربـزرگ مادري کودك بـراي دیدن نوه دختــري خود آمد و به پدرنوزاد گفت: « 
اسـم محمد ظهیرالدین را نمی توانم به زبان بیاورم. سـخت و طوالنی اســت. اســم او را ببر 
می گذارم. » کودك را در آغوش گرفت و گفت: « ببرخان، ببرخان. » اما گفتن ببر هم برایش 

سخت بود. کمی کودك را تکان داد و گفت: «بابرخان! بابرخان!»
. شـاید سـر قیمت با پدرم توافق  صداي داد و بیداد آبه گورگی باعث می شود چرتم پاره شود
. بدون فکر می پرم توي اتاق و اصال به اینکه یک زن خارجی محســـــوب می شوم  نکرده اند
توجهی نمی کنم. اولین چیزي که توجهم را جلب می کند صورت قرمز مادراندرم است؛ قرمز 
قرمز. چشـم هایش باز است و هنوز جوال دوز توي زبانش است. حرکتی نمی کند. آبه گورگی 
. نگاه می کنم ببینم  . کسـی مرا به بیرون از خانه هل می دهد چشـم هایش را دست می کشـد
کیســت. پدرم است. می پرسم: «اسمش را چی می گذاري؟» می گوید: «امیر»ناخود آگاه از 

دهانم می پرد: «لقب؟» کمی فکر می کند و می گوید: «علی»

درست روبروي من نشسـته با همان پیراهنی که برایش خریده بودم به تن. دو ساعت از زمانی 
. اگر این سکوت نبود تا حاال و تا اینجا طول  که روي این صندلی ها نشــســـتیم گذشته است

نمی کشید.
چشم هایم درد گرفته بس که به چهارخانه هاي مشکی ریز روي پیراهنش خیره شدم چشـمم 
را برمی دارم و به بیرون نگاه می کنم، چراغ چشـمک زن قرمز رنگ کافه و بخار شیشـه جلوي 

دیدم را گرفته اند .به صورتش نگاه می کنم، سه تیغه کرده، رنگ موهایش هم روشن تر شده.
از روي شـانه اش به چند میز آن طرف تر خیره می شـوم .دختري با روسـري ســاتن قرمزمدام 
سرك می کشد، چهره اش آشناست. سرم را می چرخانم. دختر و پسري در گوشه کافه نظرم را 
جلب می کنند. پسـر آرنجش را روي میز گذاشته و دستش را باال گرفته، حلقه اش را می بینم .

دست دیگرش را روي میز گذاشته و دست دختر را در دست گرفته همین که متوجه نگاه هاي 
من می شوند با اشاره هاي چشم و ابروي دخترك دستش را از روي دست دختر بر می دارد.

انگشــتانم را دور فنجان بزرگ و سفید قهوه محکم تر فشــارمی دهم تا دستان یخ زده ام، گرم 
شوند.

زهرا زمانی  - تهران

بـــــــــاران
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.دو جرعه مانده تا  انگشــــت اشاره اش را حلقه می کند دور دسته فنجان، جرعه اي می نوشد
تمام شود .

درسومین قرارمان بود که :
-  چرا ته شو نمی خوري؟!

-  دو قلپ آخرش، طعمش تکراري میشه، دوست ندارم.
جرعه آخر را می نوشم، زود تمام شد، اولین باري است که افســـوس می خورم کاش رگیوالر 

سفارش نمی دادم.
حاال در سـکوت به صــورتش نگاه می کنم. لبخند می زنم، لبخند می زند. ردیف دندان هاي 

سفید و یک دستش نمایان می شود.دست چپش روي میز است دستم را جلو می برم  ...
بلند می شــــود یقه اورکتش  را می دهد باال، شـــــال گردنش را محکم می کند، کیفش را 

برمی دارد و می گوید :گرسنت نیس ؟
-  این یعنی تو گرسنته؟

-  این یعنی تو گرسنت نیس؟
- من سانس  : خودم را جمع وجور می کنم و با صدایی که تقریبا با خنده همراه است می گویم

قبلی یه ناهار توپ خوردم.
-  منم می خواستم همینو بگم.

نیشخند می زنم و می گویم: پس چرا پیشنهاد دادي؟
-  اون که پیشنهاد نبود ، گفتم که نگی مجتبی بده.

-  پس بیا یکم دیگه بمونیم .
-  خوب، باشه!

کیفش را می گذارد و می نشیند.
-  امروز بدجوري ساکتی! کلیه از موقعی که اومدیم حرف نزدي.

شال لیمویی رنگم را جلو می کشم ، نگاهم می کند و می گوید: امروز خوشگل ترشدي فقط ... 
دو دستش را جلو می آورد و موهایم را مرتب می کند و ادامه می دهد  :حاال بهتر شد.

دومین قرارمان بود که :
-  یه چیزي به موهات چسبیده .

- چیه؟ جونوري چیزي، نیس که ؟
- ترسو از دخترا بدتري، نه چند دقیقه تکون نخور.

پیشانی اش را بوسیدم و عقب تر ایستادم.
-  الحق و االنصاف که پسربازي، اونم از نوع حرفه ایش.

بعد هر دو بلند خندیدیم.
-  دوباره که ساکت شدي!

-  ساکت نیستم، فقط حوصلم سر رفته، بزنیم بیرون .
-  عجب هواي دونفره ایه، راس میگی، بریم؟

- بریم.
. درچوبی کافه را که  کیف هایمان را بر می داریم و آرام و بی صــدا از کنار میزها رد می شـــویم

می بندد دستش را به سمت من دراز می کند، می گوید:
- کوله ات بدجوري سنگینه، من نگهش می دارم.

-  خیلی ضایع است هم کیف دستت باشه هم کوله .
-  باشه پس.

-  نه بگیرش. کوله ام را می گذارم روي دستش که هنوز سمت من نگهش داشته.
 رقاص خوبی اسـت، این را در آخرین گردش دوسـتانه با بقیه بچه ها فهمیدم.نیمی از بدنش را 
کج می کند و طوري وانمود می کند که کیف من براي بازوهاي ورزیده اش فوق العاده سـنگین 

است.
-  آخ کتفم افتاد، تو چه جوري اینو حملش می کنی؟

-  دیگه دیگه ...
- حاال چی توش هست ؟

. مثل  . مســـافت بین مان را می دود و روبه   رویم می ایســـتد جوابش را نمی دهم و راه می افتم
همیشه دست به جیب، گردنش راکج کرده و به من خیره شده.

-  وایستا با هم بریم.
-  خوب بریم، اصال داریم می ریم دیگه.

-  این جوري نمی شه.
-  چه جوري میشه؟

دستش را به سمت من دراز می کند و با حرکات چشــم و ابرو به دست خودش اشاره می کند، 
دستم را در دستش می گذارم. کنارم می آید و با هم شروع به قدم زدن می کنیم.

دستم گرم می شود؛ گرم گرم .
چند قدمی توي پیاده رو، کنار پارك راه می رویم که حس می کنم قطره اي روي صورتم افتاد.

-  داره با رون میاد ؟
-  چه خوب می شه، ته عاشقونه!

- چی؟
-  هیچی، سماء عاشق بارونه .هروقت با همیم و هوا بارونیه، یه جورایی، خیلی باحال می شه.

بوي نم، سنگ فرش هاي پیاده رو را نفس می کشم و محکم از دهانم بیرون می دهم.
-  مصطفام همین جوریه، روزاي بارونی حسابی دست و دلباز می شه .

کف دستم را به سمت آسمان می گیرم، کمی که خیس می شود می کشم زیر چشم هایم.
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اولین قرارمان بود، درســـت روز تولدش، مثل امروز نم نم باران می بارید. کف دســـتم را به 
آسمان گرفته بودم و قطرات باران را می شمردم که پرسیده بود :

- داري چیکار می کنی؟ می شمریشون!
-  آره، تازه نگاه کن چقد قشنگ می بارن، آروم و...

-  مهم نیس وقتی بارون قطع بشه، دیگه مهم نیست چه جوري باریده و چند تا دونه باریده.
-  دوباره ساکت شدي، دیگه چیزي شده؟ چرا این قدر تو لک میري امروز؟

-  چیه؟ تو هی گیر دادي به من، چی کار کنم؟ تو که چیزي نمی گی.
-  هیچی دوباره غضب شدي، میگما چتر نداري خیس میشیما !

. تازشم فکر کنم، سماء خانوم از مرد بارونی هم  -  نترس اونقدي تند نیس که خیس بشـــیم
خوشش بیاد.

-  خوب من هیچی، تو چی؟ سانس بعدي از زن بارون زده خوشش میاد؟
-  من امروز سانس بعدي ندارم .

- چه جالب! چرا؟
کوله پشتی ام را از دستش گرفتم.

- هیچی، کار دارم باید زود برم خونه.
-  چی شده هر دفعه تعداد سانسات کمتر می شه، نکنه داري ترك می کنی؟

-  نه خیر، بنده دارم می رم تو دسته وي آي پی.
-  به این می گن یه دختر خوب. راستی باران، ساعت چنده؟

- ده به پنج، پسر بد.
-  اوخ دیر شده برم بابا، سماء منتظره.

-  حاال کجا گفتی بیاد؟
همان طور که دوان دوان از من دورمی شد فریاد زد وگفت : میدون اختیاریه .

. ســـنگ فرش هاي پیاده رو را  زیپ کوله ام را باز کردم چترم را درآوردم و روي ســرم گرفتم
می شمارم و می روم. سـه، شـیش، نه ... . صـداي دریل بلند می شـود ، سـرم را بلند می کنم، 
کارگري سنگ فرش ها را سـوراخ می کند. دیگر سـنگ فرش ها را نمی شـمارم. گوشـی ام را از 
جیبم درمی آورم و شـروع می کنم به نوشـتن: « بهتره دیگه تمومش کنیم، باي. » چند ثانیه 

بعد، گوشی در دستم می لرزد. تحویل داده شد به: مصطفی.
اولین قرارمان را دوباره دوره می کنم:

چترم را درآوردم تا روي سرمان بگیریم، که خندید، بلند هم خندید.
-  چیه می خندي؟

-  کادومو دیدم، مال منه دیگه، بدش.
-  لو رفتم مگه نه؟

-  همین دیگه، خوب بلدي چی کارکنی!
-  من اینارو همین جوري نمی دم ...

-  باشه قول می دم هرچی بقیه برات می خرن، من بهترشو برات بگیرم. 
-  حاال شد.

- خوبه که می شه ازت قایم نکرد که فقط تو نیسـتی، بقیه دخترا حسـاسن؛ دوست دارن فقط 
خودشون باشن و بس.

-  همه پسرام اینطورین.
-  آخه دخترا می خوان، آخرشم...

و با هم گفتیم ازدواج و بلند خندیدیم...
باران قطع شده، چترم را می بندم و جعبه کادو پیچ شـده را توي کوله ام جابه جا می کنم و چتر 

خیسم را کنارش جا می دهم.
گوشی توي دستم می لرزد: «راستی، براي همیشه خداحافظ. »دریافتی از: مجتبی.
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زهرا زمانی - تهران

انتقـــــــــــــــــام

بوي عطرش را حس می کنم. خواب نیستم، اما مطمئنم بیدارهم، نیستم. گرسنه یا تشنه هم 
. صداهایی می شنوم؛ صداي خنده، صداي قهقهه به گوشم  نیستم، خسته ام، گلویم می سوزد
آشـناسـت. به پهلوي چپ غلت می زنم. با صـورت می افتم روي تلی از کثافت. ســرم را بلند 
. پاهاي کسی را می بینم. گیجم، می خواهم برشان گردانم،  می کنم، گرم است. دهانم پر شده
عق میزنم. همان کسـی که ایسـتاده وادارم می کند قورتش بدهم. صورتم خیس عرق است. 
دستم را باال می آورم، با آستین صورتم را خشـک می کنم. توي ماشین هم، عق می زنم. حالم 

به هم می خورد. باال نمی آید، آن کثافت باال نمی آید، گیر کرده. صداي بوق هاي ممتد... 
: کجاست؟ کسـی جوابم را  . با پا در می زنم، می پرسم در می زنم؛ دست هایم فلج شده اند انگار

نمی دهد...
. احساس خفگی می کنم. صورتم دوباره  می خواهند به من زهر بخورانند، بوي ترشی می دهد
خیس می شود. سرم را بلند می کنم. سردم می شود. لبه یک بلندي ایستادم، به خود می لرزم. 
. گوش هایم پر از آب  می خواهم خودم را عقب بکشـم، پایم دور پاي دیگرم می پیچد، می افتم

می شوند.
صداي فریاد می شنوم: محمود... مثل قهرمان ها خودم را می کشـم باال. دو مرتبه داد می زنم: 
«کجاست ؟»روي صندلی می نشـــینم. چشـــم هایم را می بندم. به سوي روشنایی حرکت 
می کنم. صداي نفس نفس زدنش را می شنوم. ظریف و آهسـته به من نزدیک می شود. گرمی 
انگشــتانش را روي گردنم حس می کنم، می خندد. همه جا تاریک است خودم را روي تخت 

می اندازم، داد می زنم:«اینجا بوده، همین جا.»
. صداي جیغ می شنوم، آشنا نیســــــت. مچ دستم را با زنجیر  بوي عطرش را حس می کنم
بســته اند. هر چه خودم را می کشــم، حلقه محکم تر می شود . پهلویم داغ می شود؛ داغ داغ، 
انگار می سوزد. دستم را مشـت می کنم. صداي افتادن جســمی سنگین را می شنوم؛ صداي 

جیغ. 
چشـم هایم را می بندم. در الیه اي فرو می روم؛ گرم و لزج. نفس می کشــم؛ عمیق و باشتاب.  
سفت می شود. کسی مثل مار به خودش می پیچد؛ اما نه شبیه مار، موزونتر و زیباتر. دهانم را 
. کیف را می شناسـم،  باز می کنم. مثل یک خون آشام، نیش هایم را فرو می کنم، بلند می شوم

برش می دارم. از روشـنایی بیرون می آیم، می روم به سـمت تاریکی. داالنی تاریک را می بینم. 
حس اضطرار، باید سریع تر خارج شوم. بوي عطرش را حس می کنم. شیشه اش را در می آورم، 
سر می کشــــــم، تلخ است. نقطه قرمزي می بینم که بزرگ می شود؛ بزرگ و بزرگتر.پهلویم 
می سوزد. هنوز صداي جرقه زدن سیم برق می آید. شقیقه ام تیر می کشــــــد.کمرم کرخت 

می شود. پاهایم فلج می شوند انگار... .
* * *                                               

مات است، تصویر مات روبرویم. کسی انگار لباس سبز پوشیده.
-  چشماشو باز کرد باالخره .

-  خوبه، بگین بیان چک کنن. 
می روند، می آیند. هنوز مات است؛ تصویر روبه رویم را می گویم.

دستم را می کشم، چیزي به دستم وصل است، اما زنجیر نیست. نوري توي چشمم می اندازند. 
می خندم، چشم هایم را می بندم و می خندم.

-  کی میشه مرخصش کرد؟
-  هنوز ســطح هوشــیاریش پایینه، با ضــرب چاقویی که به پهلوش اصـــابت کرده، مقدار 

خونریزیش و جراحتی که برداشته، چند روزي رو بهتره تحت مراقبت باشه.
-  چرا هنوز منگه؟

-  درصد الکل توي خونش صد و بیست بوده...
سفیدي روبروي نگاهم محو می شـود، دور می شـود از من، سـایه هاي سـبز و سـیاه روبه رویم 

حرکت می کنند، می شنوم :
-  توي کیف زنش چیزي پیدا نکردن؟

-  چرا قربان. عکس همون مردي که محمود به زنش تجاوز کرده ...
دو سایه سیاه و سبز از جلوي چشـــمانم محو می شوند. صداي بســـته شدن در می آید. بوي 

عطرش را حس می کنم.
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بی خبر می رفتی. وقتی هم که می آمدي سرت پایین بود. لبخند تلخ می زدي و من این تلخی 
را خوب می فهمیدم. وقتی می خندیدي چروك هاي صورتت بیشــــــتر خودشان را نمایان 

می کردند. من این چروك ها را دوست نداشتم، چقدر شکسته می شدي...
دیگر به اندازه آن وقت ها دوست نداشتمت. نگاهی به اتاق انداختی و باز هم دنبالش گشتی و 

وانمود کردي که نمی گردي و من این را فهمیدم.
دکمه هاي پیراهنت را شــروع کرده بودي به باز کردن و من رفتم داخل همان راهروئی که به 
. دیگر مثل هفت ماه پیش سـر و صـدائی نبود  حیاط راه داشـت؛ راهروئی کم نور و با آرامش
داخل راهرو، سکوت بود و باز هم سکوت. نشسـتم و دوباره بلند شدم، چشـمانم خیره به یک 

نقطه مانده بود؛ قفس.
ترس، تمام وجودم را فرا گرفته بود. به یاد سکوت مرگ بار بشـکه آمونتیالدو افتادم. همین دو 

هفته ي پیش داستانش را خواندم. آلن پو را دوست داشتم، داستان هایش را بیشتر.
رفتم جلو، دستم را بلند کردم، با انگشتم چند ضربه پشت سر هم البته آهسـته زدم به قفس. 
 . . قلبم شـروع کرده بود به تند زدن پر و بالی به هم خورده بود ولی باز هم از صـدا خبري نبود
. یاد رخشانه افتادم، نکند این پرنده هم مثل  . باز هم صدائی نمی آمد دست هایم سست شدند

رخشانه شده  باشد؟
لحظه اي همه جا تاریک شد. صدایت می آمد. مرا صدا می زدي...

روي زمین بودم. سرم را روي دستت گرفته  بودي و با دست دیگرت آب زده  بودي به صورتم. 
. به سـمت قفس رفتم و اما  به سختی بلند شدم ودستت را که مرا محکم گرفته بود، کنار زدم

باز هیچ صدائی نمی آمد. یادت می آید؟
و این تو بودي که صورتم را با دسـتانت گرفتی، درسـت جلوي صـورت خودت. حرف زدي با 
من. از تصـادف می گفتی، از اینکه تو مقصـر نبودي. در آخر، دیگر چیزي نمی فهمیدم و فقط 
تکان خوردن لب هایت را می دیدم. چشم هایت قرمز شده بودند ومن یاد رخشانه افتاده بودم، 

نکند که تو دردهاي رخشانه را تجربه می کردي؟
نگاه می کردمت. هنوز هم لب هایت باال و پایین می رفتند. گونه هایت کامال خیس شــده بود، 
خیسِ خیس! آن وقت بود که پاچه ي پاي راستت را باال زدي و به من نشانش دادي، قسـمتی 
از ساق پاي بلندت را تکه اي مســــــتطیل پالستیکی گرفته بود، وچهار پیچ را که در چهار 
گوشه ي آن بود، نشـانم دادي. دستم را گرفتی و کشـیدي روي مسـتطیل و لب هایت باز هم 
باال و پایین رفتند. پیچ هاي مسـتطیل را لمس کردم. سرد بودند. یاد رخشــانه افتادم، نکند 

سرماي شهر رخشانه در پاي تو خانه کرده؟
. می دانسـتم همه  . نمی خواستم باور کنم فشـارم می دادي، شانه سمت راستم خیس شده بود

چیز را ... 
سریع دویدم سمت اتاق، سخت بود، سنگین بودم. دنبالش گشـتم، آن را زیر تخت پیدا کردم. 
به ساعت نگاهی انداختم. نیم ساعت از آمدن هایش می گذشـت.همین موقع ها بود که می آمد 
و می دوید سمتم وبا دست هاي کوچکش مرا بغل می کرد و پشت سر هم روي گونه هایم بوسه 
می زد وسـراغش را از من می گرفت. فقط چند هفته اي می گذشــت از خریدنش. می رفتم و از 
روي طاقچه می آوردمش. شروع می کرد به دویدن دور اتاق و من. با صداي کودکانه اش بود که 
می گفت: از برج مراقبت به زهرا، از برج مراقبت به زینب. زینب... باند رو براي فرود علی خلبان 
آماده کن. دور می زد و می رفت داخل همان راهروئی که به حیاط راه داشــــــــت. به تو فکر 
می کردم. سرکار بودي. ظهرها که می شد نمی آمدي. علی را زیاد دوستش داشتی. بیشــــتر 
شبیه تو بود تا من. چشمان درشت عسلی اش، لب هایش، حتی رنگ موهایش، فقط ابروهایش 
به من رفته بود و حالت خندیدنش. با اینکه 5 سال و سه ماه بیشتر نداشت، نسـبت به بقیه هم 

سن وساالنش، بلند قد تر بود. می دانستم مثل تو می شود، نمونه ي کوچک شده ي تو بود.
صداي آواز قناري ها هم زیباتر می شد، وقتی علی می آمد. انگار خوشحال می شـدند از دیدنش 

و می خواندند؛ خیلی زیبا می خواندند.
یک بار آمد و با هواپیماي کوچکش بغلم نشـسـت، پرسید: زینب... زینب... کی می شه که منم 

مثل پرنده ها پرواز کنم؟
شـیرین زبانی اش را دوسـت داشـتم، به ظاهر اخم کردم، مگر نگفتم: مامان صـدام کنی؟ چرا 

همیشه می گی زینب؟
سرش را پایین گرفت، من من کنان جواب داد: خب... خب...

بابا هم همیشه بهت می گه زینب، چرا فقط منو دعوام می کنی؟
خنده ام گرفته بود، دســـــتانم را دورش حلقه کردم و موهاي خوش حالت قهوه اي رنگش را 
بوســیدم، به رویش نیاوردم و جواب ســوالش را دادم: وقتی علی کوچولوي مامانی خوب غذا 
(این  بخوره، بزرگ بشه، درساش تموم بشه، اون موقع هست که میشه یه خلبان واقعیه واقعی.

را با لحن کودکانه گفتم برایش)
 خندید و باز رفت بازي. یاد رخشانه افتادم و آرزوهایش. نکند که آرزوهاي علی خلبان کوچک

من هم، مثل آرزوهاي رخشانه بر باد بروند؟
نه! او به آرزوهایش رسیده بود. خودم دیدمش، حتی هفته بعد از رفتنش هم آمده  بود و یکی از 
قناري ها را هم با خودش برده بود. می گفت تنهایی سخت است. می بردش براي کمک خلبانی 

و خندیده بود؛ با همان لحن زیباي کودکانه اش...
وقتی دیدمش، می خواستم برایت تعریف کنم. باور نمی کردي، نه تو و نه هیچ کس دیگر.

رخشـــــــــــــانه 
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نشسـتم. باید این بار، دیگر می بسـتمش. خوب شد دامنم را در آوردم. همین دفعه قبل با چه 
مکافاتی آمدم اینجا. کم مانده بود بیفتم. دامنم گیر کرد. رضا خندیده بود؛ بلند...

از لجش هم که شــده باید این بار ببندمش. طناب را گذاشــتم الي پایم و محکم گرفتمش. 
. پنج انگشــتم را از آن رد  . کش مویم را در آوردم موهایم این طرف و آن طرف آویزان شده بود
کردم، مثل دست بند شد، با رنگ قهوه اي اش. سرم را کمی بردم عقب، موهایم را تکانی دادم. 
بادسـتم همه شـان را جمع کردم باالي ســرم. کش را در آوردم و دور موهایم پیچاندم. براي 
. جاي خوبی بود و بهتر  اینکه اذیتم نکنند و مزاحم کارم نشــوند، دو ال بســتمش. بلند شدم
اینکه مخفی گاه خوبی بود. البته تا آن زمان که رضا پیدایش نکرده بود. بیشــــتر وقت ها که 
امتحان داشـتم کتابم را اینجا می خواندم، یا آن موقع هایی که با مادر قهر می کردم، می آمدم 

همین جا.
 خوراکی هایی را هم که می خواستم تنها و به دور از چشــم رضا بخورم، هم اینجا می خوردم. 
یک بار همین جا بود که بیسکویتم را قایم کردم تا بعد بخورم، وقتی هم آمدم، دیدم مورچه ها 

دارند نوش جانشان می کنند.
. پاچه هاي شلوارم را زدم باال، خنده ام گرفت، شده بود  طناب را دور بازویم انداختم، خم شدم
. اگر مرا می  دید آن هم با شلوارك تا یک ماه می شدم  . خوب شد امروز رضا نیســـت شلوارك

سوژه براي خندیدنش.
. با اینکه یک سال از من کوچک تر است طوري وانمود می کند  خوب می توانم تصــورش کنم
. برخالف من، وقتی  انگار از من بزرگ تر است. تابســــــتان ها زیاد نمی بینمش؛ می رود کار
. صورت کشـیده و باریکش به مادرم رفته و چهار  می خندد چشـم هاي ریزش، ریزتر می شود

شانه گی اش هم، به عکس روي طاقچه. عکس روي طاقچه را زیاد نمی بینم، سالی سه چهار بار، 
شـــاید هم کمتر. می آید ســـري می زند. به مادر پول می دهد و می رود. می گوید بچه هایش 
منتظرند. مادر دوســتش ندارد. هربار که می آید با هم دعوا می کنند. خیلی وقت پیش بود که 

یک بار بابا صدایش زدم، مادر سیلی ام زد.
از آن به بعد دیگر بابا صـدایش نکردم. حتی وقتی دو سـال پیش آمد. وقتی هم می خواســتم 

حرفی درموردش با رضا بزنم، می گفتم عکس روي طاقچه!
به آینه که نگاه می کردم جـز اندام ظـریفم که به مادر رفته بود، همه چیـزهایم به عکس روي 

طاقچه رفته بود. حتی ابروهاي پیوسته مشکی اش.
باید شروع کنم... تا مادر مشـغول دوخت ودوز است باید تمامش کنم. می خواهد لحاف بدوزد، 
با پارچه هاي ســفید و ســاتن نقره اي. می گوید براي من اســـت ولی وقتی به اندازه اش نگاه 

می کنم خیلی بزرگ تر است. جز من، حتی مادر و رضا هم می توانند زیرش بخوابند.
. باز هم یک  آرام پاي راستم را می گذارم جلو، بعد هم پاي چپ؛ هنوز به وسطش هم نرسیده ام
 . . با احتیاط نشـسـتم؛ نفس عمیقی کشــیدم قدم دیگر، درست  همان جایی که می خواستم

خنده ام گرفت، انگار سوار دوچرخه شدم. فقط کمی سفت، یا به قول رضا، شخ هست...
 . . طناب را از بازویم می آورم پایین؛ ومحکم دستم می گیرم پاهایم را به دو طرف می چســبانم
همه جا دیده می شود. حتی حویلی خانه همسایه مان. صداي دعواي گربه ها می آید، ولی هیچ 
 . کدامشــان را نمی بینم. گنجشــک ها هم سر خرده نان، آن طرف حوض، دعوایشـــان شده
. بعد هم یک باره، یکی شـان که پر زد، همه شـان پر می زنند سـمت  همه شـان جمع می شـوند

آسمان.
. با دهان فوت  . طناب را این دست و آن دسـت کردم خواستم شروع کنم، دستم عرق کرده  بود

کردم تا خنک شود. فوت می کردم که صداي زنگ در آمد...
هول شدم. مادر صدایم می زد: ندا...ندا... بدو در رو باز کن.

.هربار که می فهمید، دعوایم می کرد و با لحنی  نمی خواســـتم بفهمد باز آمده ام باالي درخت
: دختر جان به حال خودت رحم نمی کنی، حداقل به ما رحم کن که اگر این  عصبانی می گفت
. بعدش هم بیا و جمعش کن، یا اگر  بیگم ببیندت؛ می شوي نقل سـفره صـلوات هاي این و آن

خدائی ناکرده از آن باال پایت بلخشد و تا بیفتی من جواب خاله جان را چه بدم؟
باید این بار می بستمش. شاید رضا باشد؛ نیامدم پایین. مادر هم وقتی دید جوابش را نمی دهم، 
. از وســط باغچه رد شـــد؛  و زنگ در هم خودش را دارد شــهید می کند، با عجله آمد بیرون
می دانسـت. باال را نگاه کرد؛ و انگشـت اشاره اش را به نشـانه تهدید باال برد و گفت: مگر دستم 

بهت نرسد. اخم کرد و سریع رفت تا در را باز کند.
صداي دعواي گربه ها بیشتر شد و اما از گنجشـک ها خبري نبود. خوب که گوش کردم صداي 
. تا به خودم آمدم خاله جان و مادر دم  خاله جان را شنیدم که با مادر احوال پرسـی گرم می کرد

تــــــــــــاب
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در اتاق نشیمن رسیده بودند و کار از کار گذشته بود.
صداي خاله جان خوب می آمد: که ندا جان کجاست؟

و مادرم هم گفته بود، رفته ام کالس خیاطی و اینکه تا تابسـتانه دختر باید یاد بگیرد، بعدش 
هم درس و مدرسـه اش شـروع می شــود و از این حرف ها... فهمیدم نباید بیام پایین. باز هم 
. باغچه مان مربع مانند  خوب شد برگ هاي درخت زیاد بود و خاله جان نمی توانست مرا ببیند
بود، در چهار گوشـــه ي آن پنج درخت انار پر شـــاخ و برگ، یک درخت انگور هم که انگار 
. و در آخر هم همین درخت که االن رویش هسـتم و نمی دانم  پیچانده شده دور درختان انار

اسمش چیست، بزرگ ترین درخت است بین همه درختان توي باغچه.
خاله جان از وقتی فرید آمد؛ زیاد می آمد خانه مان.

مادر  زیاد بازار می رفت براي خرید. هربار که می رفت با کلی وسیله بر می گشـــت. از وسایل 
آشپزخانه گرفته تا پرده و پارچه و کلی چیزهاي دیگر...

یک بار هم تلفنی با عکس روي طاقچه دعوایش شــــده بود و می گفت: پول می خواهد براي 
جهیزیه، و اینکه چه جور پدري هســـتی؟ گفت:پول گله را داده بابت رهن خانه و.... آخرش 
هم با گریه تمام شد. همین سه هفته قبل بود که عکس روي طاقچه آمد و پاکتی داد به مادر. 
از تاریخ جشــن پرسید و مادر هم گفت خبرش را می دهد. این را با اخم و ناراحتی گفته بود. 

بعد هم عکس روي طاقچه رفت.
پاهایم درد گرفتند.

. طناب را دسـتم گرفتم و یک سـرش را چند بار دور شــاخه  باید زودتر کار را تمام می کردم
پیچاندم. گره محکمی زدم، براي اینکه زود باز نشــود چند گره ي دیگر زدم رویش. سر دیگر 
طناب را هم بعد از کلی باال و پایین کردن ها، مثل آن سر دیگر پیچاندم دور شـاخه و بعد هم 

چند گره ...
هربار خاله جان می آمد زیاد حرف می زد. خوب گوش دادم از صـــداي دعواي گربه ها خبري 
نبود و فقط صـداي خاله جان می آمد. می گفت: دو هفته ي بعد باشـد خوب اســت. هم نیمه 
شعبان است و هم ما آماده ایم. مادر چیزي نگفت، فقط چاي تعارف زد: خاله جان بفرما چاي.

. درد داشت ولی نه  . همین که خواستم برگردم پایم سوخت، چشـمانم را بسـتم کار تمام شد
زیاد. خودم را رساندم به همان جا که شاخه هاي درخت تقســیم می شد این طرف و آن طرف. 
. خودم را جابه جا کردم تا خوب  روي چند شاخه که اسمش را گذاشته بودم صندلی، نشستم
جا بگیرم روي صندلی. پاي راسـتم را گذاشـتم روي پاي چپم. تیغ نبود، نوك تیز پوسـته ي 

درخت مثل تیغ رفته بود کف پایم، می سوخت.
صداي میو میو گربه ها می آمد. انگار داشتند به زبان خوش تهدید می کردند هم دیگر را.  اما از 
گنجشـــک ها خبري نبود. هنوز صداي خاله جان و مادر می آمد، حرف می زدند.( بیشــــتر 

خاله جان)

: دو سال بیشــتر شد، و فرید هم باید  . خاله جان صدایش را باال برد که مادر می گفت زود است
سر و سامان بگیرد.

مادرگفت: درسش، درسش تمام نشده.
خاله جان خندید: خیر است، بعد از عروسی هم می شود درس خواند و...

مادر دیگر هیچ نگفت، ولی خاله جان هنوز هم داشت می گفت. از خودش، از خاطراتش و...
صـــــــــداي گربه آمد. انگار جیغ می زد. خوب نگاه که کردم، دیدم روي دیوار حویلی خانه 
همســایه مان است. سیاه بود. موهایش را تماما سیخ کرده بود یا به قول رضا گارد تهاجمی به 

خودش گرفته بود.
پیشته... پیشته...

سرم را سریع عقب بردم. خودش بود، بیگم. داشت گربه را پیشــته می کرد، با صداي نازکش. 
. تک پوش تنگ قرمز رنگ تنش هم او را  موهاي کوتاه رنگ کرده اش او را کوتاه تر نشان می داد
. خوب که زیر چشــــمی نگاه کردم باز از همان شلوارهاي  چاق تر، انگار که دوقلو حامله است
خامک دوزي شده پوشـیده، با دم پایی که دسـتش گرفته به عنوان سـالح. سـرم را باز عقب تر 

می برم و سعی می کنم خودم را الي شاخ و برگ گم کنم تا نبیندم.
. گربه ها هم با  خاله جان هنوز هم دارد تعریف می کند. گنجشک ها تک و توك پیدایشـان شده

تهدید بیگم فرار کردند و خبري ازشان نیست.
یاد بیگم می افتم. زیاد می آمد خانه مان. و زیاد هم درد و دل می کرد براي مادرم. بیشــــتر، با 
پســـرش رسول، بازي می کردم.چهار سال داشت و قیافه اي با نمک. بعضـــی وقت ها هم که 

نمی آوردش، می نشستم پاي درد و دل هایش.
همین یک ماه پیش بود. گفتم چاق شـــــدي. مادر اخم کرد ولی خودش خندیده بود. گفت: 
نی نی داره تو شکمش. این را با لحن کودکانه گفته بود به من و بعد هم رو کرد به مادرم که زود 

است براي نداجان، بذار بزرگ بشه، بعد...
از خودش می گفت و از روزهاي سختی که گذشته. می گفت حتی ماهانه هم نمی شده که داده 
. به من  . بودنش به علی. مادر هم سرش را تکان می داد و می گفت: نمی دانم چکار کنم، ندا هم.
نگاه کرده بود وحرفش را خورده بود سرش را تکان می داد، هروقت غصـــه می خورد سرش را 

همین طور تکان می داد ...
 خاله جان هم عجله دارد. نمی دانستم یعنی چه؟ از حرف هایشان چیزي نمی فهمیدم.

. مثانه ام داشت می ترکید و احساس  . خداخدا می کردم که خاله  جان زودتر برود دل درد گرفتم
. تقریبا بعد از نیم ساعت  . می کردم زده به کلیه ام. از طرفی پایم، دردش بیشــــــتر شده بود.
خاله جان رفت. از حرف هایشــــان معلوم بود تاریخ، دو هفته ي دیگر شد. نیم ساعت، قدر سه 
سـاعت برایم گذشــت. خاله جان رفت و مادر هم همراهی اش کرد تا دم در. به هر زحمتی بود 

آمدم پایین. سمت دست شویی دویدم(لنگ لنگان). خاله مرا ندید. همه چیز به خیر گذشت.
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. فکر می کرد هنوز روي درختم و داشـت دعوایم  .صداي مادر را از دسـت شـویی می شـنیدم
می کرد که دختر تو جانم را به لبم رساندي، آخر کی می خواهی آدم بشـــی؟ فرید آمده و تو 

هنوز توي بچه بازي هایت ماندي. خدا به دادم برسد ...
. فقط دو سال پیش آمد کنارم نشـسـت. شدیم به نام هم و خاله جان  فرید را زیاد ندیده بودم
هم چادر انداخت سرم و یک گوشواره هم گوشم کرد. و شدم به نام فرید... قرار شـد دو سـال 

بعد عروسی بگیرند، نه خوشحال بودم و نه ناراحت.
. مادر هنوز داشت  شلوارم را باال کشیدم و رفتم بیرون کنار حوض نشستم تا دستم را بشـویم

می گفت. هنوز هم دلم درد می کرد، گفتم مادر داري براي کدام بنده خدا روضه می خوانی؟
مادر تا مرا دید، اخم کرد و باز هم ادامه داد و همین طور که داشت می رفت سـمت اتاق گفت: 

 شد دو هفته ي دیگر..
شیر آب را بستم. با خوشحالی سمت تاب رفتم. باز صداي دعواي گنجشک ها می آمد. سرم را 
باال کردم، از شاخه اي گرفتم و باال و پایینش کردم تا گنجشـک ها فرار کنند، رفتند.همین که 

صورتم را برگرداندم رضا را دیدم. بسم اهللا...
انگار جن است، از خنده دلش را گرفت. چشـمان ریزش ریزتر شده بود و قیافه اش با نمک تر، 

لباسش گچی بود. بادست تاب را نشانش دادم، هنوز می خندید.
اخم کردم، «به چی می خندي؟ مگه خنده داره؟ خب دوست دارم تاب بازي کنم»

. دســتانش را باال برد و به  همان طور که می خندید و دلش را گرفته بود، رفت ســمت طناب
زحمت تاب راگرفت، گفت ببین.

بعد هم مثل اینکه از چیزي آویزان شــده باشــد، شــروع کرد به تاب خوردن. تکیه دادم به 
درخت، پاي راستم را کمی باال گرفتم. کوتاه بستمش، خیلی کوتاه.

این بار هم نشد.

روبه روي آینه قدي می ایســــــــتد، کش دور دستش را در می آورد و با آن، موهاي بلند، اما 
. بعد چشـم هایش را، کور می گیرد و لباس گل گلی اش را تا زیر سینه باال  کم پشتش را می بندد
می دهد. چشم هایش را باز می کند و با دقت به شکمش نگاه می کند. چند بار شکمش را داخل 
. صداي کلید انداختن در  می دهد و آزاد می کند، نیم رخ می ایســتد، دست رویش می کشـــد
. صداي بســته شدن در  . سریع به آشپزخانه می پرد و خود را با ظرف ها سرگرم می کند می آید

می آید. سرك می کشد و دوباره سراغ ظرف ها می رود.
 - سارا... سارا.

. چند بار دست هایش را پشـــت و رو به شلوار ورزشی آبی رنگش می زند و  شیر آب را می بندد
طرف اتاق می رود و دامن را از روي دســــتگیره در بر می دارد و همان طور که به طرف حیاط 
. بینی گرد و گونه هاي گوشتی اش سرخ شـده بود و  . زن را در حیاط می بیند می رود، می پوشد

با هر بار نفس کشیدنش بخار از سوراخ هاي بینی اش بیرون می زند.
 - سالم مادر جان.

 - سالم. زود شو که دستایمه خواب رفت.
. سارا دو بقچه ي بزرگ را یکی یکی از سر مادر بر می دارد؛ و روي صـفه اي   و کمی خم می شود

که با حصیري فرش شده می اندازد.
 - بچی امروز زود آمدین؟چغندرا خالص شده بود؟

مادر چادرش را از سرش می کشـد، دامن خاکی و کهنه اش به پاها و باسنش چســبیده و او را 
گردتر نشان می دهد.

فاطمه بخشی - اصفهان

ســــــــــارا 
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 - نه،چغندرا سالمت سالمت بود، زمینا را آب داده بودند.
و به طرف دست شویی می رود.

  - این بار چادرك ها چندتاست؟
  - یاسر از مدرسه نیامده؟

 - نه هنوز... بقچه ها که سنگین معلوم می شه؟
 - دویست دانه است...

در دست شویی را می بندد. صدا آهسته می شود.
 - ننه هاشم عجله داره. گفت باید زود تاب شان بدي.

. با هر دو دست بقچه ها را  سارا چشـم از رد پاي گلی مادر برمی دارد و به بقچه ها نگاه می کند
برمی دارد. در اتاق را، با پا، باز می کند. تا نصـفه هاي اتاق می آید. نفس نفس می زند. بقچه ها از 

دستش رها می شود. خم می شود، تا دوباره هر دو را، با هم بردارد.
 - یکی یکی بردار... جبرست؟

سارا به پشـت سر نگاه نمی کند. یکی یکی کنار بخاري می برد. صداي شیر آب حیاط می آید. 
مادر همان طور که دستش به کش شلوار و دامنش است، داخل می آید و دسـت هایش را گرم 

می کند.
 - ببرشان آشپزخانه...اینجی تاب دادن نمی شه... خانه را نخ می گیره.

* * *                                               
. شال تا شـده را برمی دارد و تاي آن را باز می کند و انتهاي آن را روي  به یخچال تکیه می دهد
. دو رشـته ي نازك از ته شـال را کف دسـتش می گذارد و  دو زانوي جمع شـده اش می گذارد
دست دیگرش را روي آن می کشد. دو رشته، تاب می خورد و سرش را گره می گذارد و بعد دو 

رشته ي دیگر و بعد دو رشته ي دیگر.
 - مادر... مادر.

 - چی؟
 - چی خبر؟

 - هیچی.
مادر را نمی دید ولی صدایش خسته به نظر می رسید.

 - هیچیِ هیچی؟
 - امروز دو دختر هم سناي تو آمده بودن سرِ زمین.

 -ِ ا... مگه اونام مدرسه نمی رند؟
 - مردم چطور دل می کنند...

سارا به دو رشته ي دور هم پیچیده نگاه می کند. بلند می شود به اتاق می رود.
کنار تقویم دیواري می ایسـتد. انگشــتش را روي مربع هاي کوچک می کشــد. از شهریور تا 

. صــورتش در هم می رود. روســري افتاده ي گوشــه اتاق را بر می دارد و به طرف در  . بهمن .
می رود. مادر کنار بخاري بدون بالشــــت خوابش برده. به دست شویی می رود. روبه روي آینه 
می ایســـتد. به صورت ظریف و باریکش نگاه می کند. دست روي چند لکه ي روي گونه هایش 
می کشد. چند دقیقه می ایسـتد و به سطل آشغال کوچک زرد رنگ گوشه ي دست شویی نگاه 
می کند. گل هاي قرمز روي سطل کم رنگ شده و انگار رویشـان خاك نشــســته. با پا شاسی 

سطل را فشار می دهد و داخلش را نگاه می کند. خالی خالی است.
* * *                                                 

. سارا  . مادر تکانی می خورد و یک طرفه رو به بخاري می خوابد بالشــتی زیر سر مادر می گذارد
. آرام سرش را  . استخوان لگن بزرگ مادر، گودي کمرش را بیشـتر می کند کنارش می نشـیند
. پاهایش را داخل شکم جمع می کند و جمع می کند و  . دراز می کشـــد توي گودي می گذارد

بعد انگشت شصتش را می مکد و دست روي شکمش می کشد.
 - چی می کنی؟ ... پس کو.

 - هیچی...
 -  برو او سو ...

مادر تکانی می خورد.
 - ام صبح گُال را آب دادي؟

* * *                                              
. یکی از آنها را می کند و بین شصـــت و  چشـــمش به چند جوانه ي یکی از گلدان ها می افتد
اشاره اش له می کند. انگشـتش سبز می شود. بلند می شود، به نقاشی روي کاشی نگاه می کند. 
مردي با چشمانی درشت و سرمه کرده، پیاله به دست چهار زانو نشسته، زنی با موهاي مشکی 
سرش را روي زانوي مرد گذاشته و دست مرد الي موهاي زن است. چشمهاي زن بسـته است 
. مرد لبخند می زند و به زن دیگر که باالي سرشان ایستاده و سه تار می نوازد،  و لبخند نمی زند
. سارا چند لحظه اي به کاشی ها خیره می شود و بعد با سر آسـتینش، اشـک و آب  نگاه می کند

بینی اش را پاك می کند. صداي گرفته ي مادر را می شنود.
 - همو شیر را بلده ظهر گرم کن ... نیم ساعت دیگه بیدارم کو، که باز برم.  

* * *                                              
. دسـته چوبی چاقو از در نیمه باز کابینت باالي اجاق دیده  ظرف شـیر را روي اجاق می گذارد
می شود. چاقو را برمی دارد و دست روي لبه تیز آن می کشد. شیر کم کم جوش می آید. به کف 
. دست روي شکمش می کشـد و با نوك چاقو  و حباب هایی که داشت باال می آمد، نگاه می کند

حباب ها را می شکافد.
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گردالـی اي زرد،چند تا پنبه ي آبـی، کوه ها را، قهوه اي رنگ مـی کنم.آن روز که بابا مـرا بـرد 
کارگاه، همه چیزِ همه چیــز، قهوه اي بود، لباس هاي آدم ها، تخته هاي بـــزرگ چوب، بدن 
. فقط چوب هاي ریز شــده ي زیر  بریده شـده ي درخت ها که به دیوار تکیه داده شـده بودند
چرخ و فلک، قهوه اي نبودند. چوب هاي ریزشـده مثل خرده تراش هاي مدادم بودند. اول فکر 
کردم چرخ و فلک است. مثل همان چرخ و فلکی که کنار مدرسـه ام بود و وقتی از کنارش رد 
می شدیم، به زور دست بابا را می کشـیدم تا سوارم کند و وقتی از آن باال می دیدم که چه قدر 
. ولی این  بابا کوچک شــده، دلم برایش می ســوخت و دوســت داشــتم زودتر پایین بیایم
چرخ وفلک صندلی نداشت و به جایش تســـمه ي بزرگی داشت که وقتی بابا نزدیکش شد و 
. مثل اژدها قوي بود ومی توانســت  دکمه اي را زد، چرخید و بعد دندان هاي آهنیش پیدا شد
درخت هایی را که بابا بهش می داد، از وسط نصـف کند. من از ترس، پشــت تخته هاي چوب 
. نقاشی مادر را که آن روز با  چیده شده ي روي هم، رفته بودم و با زغال نقاشی می کشـــیدم
دستمالی سرش را محکم بســته بود و خوابیده بود. اژدها صداي خیلی بلندي داشت و بابا از 

صبح تا شب کنار او ایستاده بود و من هرچند وقت یک بار او را نگاه می کردم.
چندتا درخت می کشــم و این بار رویشـــان سیب می گذارم. این روزها بچه ي توي دل مادر 
. و من هر شـب که  سیب زیاد می خواهد و هر روز صبح مادر به بابا می گوید: سیب یادت نرود
. به  در را براي بابا باز می کنم و او خم می شـود و مرا می بوسـد و صـورتم خار خاري می شــود

دستهایش نگاه می کنم. بیشتر وقت ها یادش می رود سیب بیاورد.

بابا بغلم می کند.
  - بابا، باز که بوي چوب سوخته می دي!

خنده می کند.
 - تو که دوست نداري یخ بزنیم؟ پس باید آتیش روشن کنیم.

. مثل همان لبخندي که  معلم مان را می کشـــم، با آن مقنعه ي بلندش که دارد لبخند می زند
روز مسابقه به لب داشت و نگین دندانش پیدا بود.

 - آفرین نرگس، نقاشی قشنگی کشیده بودي، این هم جایزه ات.
یک جعبه مدادرنگی بود. از مدرسه تا خانه را دویده بودم تا به مادر نشـــان بدهم. در را که باز 
کرد و جایزه ام رادید، خندید و خط هاي زیر چشــمش بیشـــتر شد. از خوشحالی چندبار مرا 
بوسید. بعد آن قدر منتظر بابا شدم که باالخره از سرکار برگشـت. مدادهایم را دید و دستش را 

به سرم کشید و تل سرم عقب رفت.
 - هروقت داداش کوچولویت آمد، به اوهم نقاشی یاد بده.

و من االن خیلی دوست دارم داداش کوچولویم زودتر بیاید.
 - نرگس جان یک لیوان آب می آوري؟

. دلش خیلی  . مادرکنار بخاري نشسته و براي بچه دارد لباس می بافد مدادم را زمین می گذارم
خیلی بزرگ شده. به آشپزخانه می روم. روي چهارپایه می ایســــــــتم. دور ظرف هاي ظهر 
مورچه ها جمع شده اند. لیوان را پر می کنم و تا به مادر برسم چند بار آب روي دستم می ریزد. 

به دستش می دهم. آب که می خورد، گلویش باال پایین می رود.
 - مادر نی نی کی می آید؟

 - د همین زودي ها، برو، برو نقاشیت را تمام کن که االن بابایت می آید.
می خواهم خانه مان را بکشــم، یک در داشته باشد با چهار پنجره، هر پنجره مال هرکدام مان؛ 
. مداد سبز را بر می دارم تا اول، پنجره ي  . در را می کشـم، پنجره ها می ماند بابا، مادر، من و بچه

بابا را بکشم که...
 - نرگس! در می زنند. بدو که بابایت آمد.

باران حیاط را خیس کرده. دم پایی پاي نکرده، سوي در می دوم. در خیس شـده و سـرد سـرد 
است. باز که می کنم بابا نیست. ولی به جایش یک مرد دیگر پشت در بود. لباس هایش قهوه اي 

است. ناراحت می شوم و برمی گردم.
 - مادر دم در، قد تو کار دارند.

. دست هایش را به زمین و بعد به دیوار تکیه می دهد و بلند  چشــــــم هاي مادر گرد می شود
می شود. چادرنمازش را سر می کند و آرام آرام طرف در می رود. پشـت پنجره می ایسـتم. مادر 
. پیدایش می کند و وقتی به پشت در می رسد، می ایستد و چادرش  دنبال لنگه دم پاییش است

را محکم به دور صورتش می گیرد و در را باز می کند.

پشت پنجـــــــره

فاطمه بخشی - اصفهان
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می روم تا نقاشیم را بکشـــــم. پایم به لیوان می خورد. فرش خیس می شود. زود لیوان را به 
آشـپزخانه می برم. دنبال مداد ســبز می گردم که صــداي جیغ مادر می آید. دســت و پایم 
می لرزند. به حیاط می روم، مرد نیســــت. مادر روي زمین افتاده است، از دلش سفت گرفته 
است. جیغ می کشم. اول یک همسـایه می آید و بعد همسـایه هاي دیگر. زن ها دور مادرجمع 
می شوند. یکی از همســـــــایه ها که مانتو داشت دست مرا می گیرد و بدو بدو به آشپزخانه 
. ولی او نمی گذارد و باز دستم را  . گریه می کنم و به دستگیره در، آویزان می شوم می کشــاند
می کشد و النگوهایش دستم را زخم می کند. باز هم جیغ می کشم و بابا و مادر راصدا می زنم، 

اما انگار هیچ کس صدایم را نمی شنود. جیغ می زنم، گریه می کنم.
.چشم هایم را باز می کنم. دست و پایم یخ کرده است. سوزنی سوزنی می شود. بیدار می شوم. 
زن همسـایه از آشپزخانه رفته است. من هم بیرون می آیم. مادر را به اتاق آورده اند. خوابیده 
. زن هاي  . پتویی را روي دل بزرگ مادر انداخته اند است و صورتش سفیدسـفید شـده اسـت
. حتی آن زنی که یک بار آشغال هایش را دم در ما  همسایه دورش نشسته اند، بیشـتر شده اند
. زن مانتویی هم هست. و بعضی هایشان با  ریخته بود و با مادر دعوایش شده بود هم آمده بود

هم یواش یواش حرف می زنند.
. از چشم هایش می ترسم، دستم را پس می کشم،   زنی سیاه و چاق دست مرا محکم می گیرد
. دوســت دارم زودتر از خواب بیدار شــود و بغلم کند و بخندد؛ و بعد تمام  کنار مادر می روم

همسایه ها خانه شان بروند. از هیچ کدام شان خوشم نمی آید.
منتظر بابا می نشینم تا بیاید.

 -  ربابه جان حالی زودس، ساعت شـیش بجه، بان که هوا کمی روشـن شـود، جاده و سـرك 
.خطرناك

-  ننه علی جان! ناوخت مشه، باید بوروم که بتانوم قبل از شام پس بیوم، خدا قد ماس.
- هوش کن که د را با کسی گپ نزنی.

) را می گرفت؛ چون وقت آن رسیده بود که باید به  سریشته رفتن به پابوس حضـرت سخی (ع
عهدش وفاکند. در ماشین در کنار یک دختر کم سن وسال که باردار بود نشـــســـت. در راه  
دختر، حالش به خاطر هواي نامطبوع وگرفته بد شد. ربابه، سخی پسـر کوچکش را کمی روي 
پاهایش جابه جا کرد و یک دستمال را خیس کرد و روي بینی و دهان دختر گذاشت و شـروع 

کرد به باد زدن او.
 -  خیر ببینی.

 -  نامت چیست؟
-  رخشانه، چرا رنگ شما پریده؟

 -  حال تو ر که دیدوم یاد دوران بارداریه خود خو افتادوم، تنها و بـی کس بودوم ، عبدالعلـی 
مه رفته بود جنگ.

یاد موقعی افتاد که چند ساعتی از رفتن عبدالعلی به جنگ نگذشته بود که احسـاس دل بدي 
. ســرش  کرد و سـریع به طرف حویلی دوید و همه صـبحانه کاملی که نخورده بود را باال آورد
گیج می رفت و ته دلش روست روست می شد. حالش دسـت خودش نبود، با هزار زحمت خود 
. روي موکتی که روي زمین فرش شـــده بود که البته بود و نبود آن فرقی  را به اتاق رســـاند
نمی کرد، از حال رفت. دوباره احسـاس دل بدي کرد و از خواب پرید و دوان دوان به طرف شیر 

کنار سخــــــــــی 

زهرا نوري - کاشان
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آبی که در حویلی قرار داشت، رفت. این بار فقط از سینه اش هوا بیرون می داد. بی حال تر شد. 
به یاد گپ مادرش و عالیمی که براي بارداري گفته بود، افتاد. آن موقع نمی دانســـــــــت 

خوشحال باشد یا ناراحت.
 -  خوار د چی فیکر موکنی؟

با صداي دلنشین رخشانه به خود آمد.
 -  د زندگی خو.

براي چند ثانیه سکوت سـنگینی بین دو زن برقرار شـد که ربابه با دل پر شـروع کرد به گپ 
زدن:

 -  یاد روزایـــی افتادوم که بچه هاي خوره حامله بودوم اما یک گالس آب یخ یا یک تکه نان 
پیدا نموشد که بخوروم. یادمیه که چند روزي از بارداریمه نگذشته بود که د یک گوشـه اتاق 
. اوقد احســـــــاس تنهایی موکدوم که خواب  براي خو جاگه اي انداختوم و آرام خوابیدوم

عبدالعلی ر دیدوم ...
. خواب عبدالعلی را  چیزي مانع حرف زدنش می شد؛ یاد لحظه هاي سخت زندگی خود افتاد
می دید که با صداي وحشـیانه باد از خواب پرید ودر چوبی بزرگ که شیشــه هاي رنگی اش، 
. باد که شدید تر شد، به دنبال تکه کارتنی رفت تا  شکسـته و روي زمین افتاده بود، را بســت
بتواند به جاي شیشـه، در را بپوشاند. چادري اش را سر کرد و از در حویلی بیرون رفت. قلبش 
گرس گرس می زد. با هر قدمش باد شــدیدتر می شــد. گردوغبار هواي پاك محله را در دل 
. کمی جلوتر، میان مه غبار آلود،  . فقط می توانسـت چند قدمی خود را ببیند خود پنهان کرد
موجود درشت هیکلی دید. آن نظامی آمریکایی حرف هایی زد، اما ربابه متوجه حرفش نشد. 
. مرد دسـت ظریف ربابه را به زور  مرد شروع کرد به اشپالق زدن، ضربان قلب ربابه تندتر شد
. چادري اش از سرش  در دست گرفت؛ انگار گنجشـــــک کوچکی به چنگ یک گربه افتاده
لخشــــــــــید. تمام نیرویش را جمع کرد و از دست آن مرد دوتا کرد، کمی که دورتر شد 
چادري اش رادوباره سر کرد. آن تکه پارچه براي پوشاندن زیبایی اش کافی بود. تمام خرابه ها 
و کوچه هاي اطراف را گشت، اما چیزي پیدا نکرد. تصمیم گرفت به محله بعدي برود. این کار 
. باد همچنان از وزیدن و به کام بردن لذت می برد، اما ربابه دسـت از  براي آسایش او الزم بود
. تمام گوشــه هاي خرابه وکنارهاي تپه  خرابه ها برنداشـت، براي پیداکردن یک تکه محافظ
سنگ ها را گشت، باالخره یک کارتن نسبتا بزرگ پیدا کرد. هنوز ازخرابه بیرون نرفته بود که 

این بار به دو مرد برخورد کرد. کارتن را محکم در بغلش فشرد. 
 -  دونیار می بینی بیرار، حتی یک مرد هم نمی تانه د اي وضــــع ازخانه خو برون بیه، حالی 

بیبی اي سیاسر، د این خرابه و ویرانه ها قدم می زنه، اینجی چی موکونی؟
. به طرف   از ترس، پس پســــکایی می رفت و از جواب دادن طفره می رفت، چون می ترسید
. فقط خدا از دل ربابه خبر داشت، فقط او می دانسـت  ربابه رفتند وشروع به لت وکوب کردند

که ربابه چرا د اي خرابه ها پرسـه می زند. بایک دسـتش کارتن را نگه داشــته بود و با دســت 
دیگرش از شکمش مراقبت می کرد. آنقدر زدند تا حالش بد شد...

نگاهی به سخی و رخشانه کرد که روي سینه اش خوابیده بود چیزي را به اندازه سخی دوست 
نداشت. رخشانه هم، همچنان بی حال بود.

 -  د مزار کسی ر دري که موري اونجی؟
 -  نه ...

یک حس زنانه به ربابه گفت که رخشانه هم حال او را دارد.
. شـنیدوم که د مزاره ، حالی   -  سـه ماه پِش، شـویمه از خانه بیرون رفت، اما دیگه پس نیامد

داروم موروم دنبالشی.
نفس عمیقی را از سینه اش بیرون داد.

 -  با اي حال خو؟
 -  چی کار کَنوم خوار؟ خودتو که میدنی، یک زن تنها د اي وقت، د اي جنگ چه معنایی میده.

با تکان دادن سرش حق را به رخشانه داد. اتوبوس ایستاد تا چند مسافر را سوار کند. نگاه خود 
را به آن طرف خیابان چرخاند. آخـرین باري که خانواده اش را دیده بود، در همین خیابان بود. 
که همگی شان به زیارت حضــرت سخی می رفتن. ناگهان منفجر شدن یک اتوبوس زرد رنگ 
 . . درهمین لحظه سخی بیدار شـد و شـروع کرد به گریه کردن توجه همه را به خود جلب کرد
. سینه اش را که پر از درد بود،  بعد از گذشت چند ثانیه، از اتوبوس و مسـافرهاي آن اثري نماند
در دهان سخی گذاشت و او آرام گرفت. خیلی آرام به روبه رو نگاه کرد. بار دیگر خود را در کنار 
. خواهر  عبدالعلی دید که براي خانواده اش که در حال رفتن به مزار بودن دســت تکان می داد
کوچکش، مریم، سـرش را از پنجره بیرون آورده بود و به ربابه می گفت: مه صـدقه تو شــونوم 

ربابه، بعد یک شعر براي تنها خواهرش خواند: 
 -  به دستت تاس آو باشـه خوار جان، جمالت ماه نو باشـه خوار جان، مه که رفتم سـوي ملک 

سخی جان، دلم پیشت گرو باشه خوار جان.
شعر مریم تمام نشـــده بود که بدنش همراه با قلب ربابه تکه تکه شد. تمام این اتفاق ها آن قدر 
براي او تازگی داشت که با هر بار یادآوري آن، وجودش را به آتش می کشــــــید و گلویش را 

می فشرد و گریه امانش نمی داد، اما خودداري می کرد. رخشانه دستی به شانه ربابه کشید:
 -  خیر ننگرن، معلوم نیه اي کارا زیر سر کیه، آمریکایی ها یا طالبا؟ اما اي هم بگذرد.

ربابه کمی خود را جمع وجور کرد و گفت :
 -  خانواده خوره د یکی از همی انفجارا از دیست دادوم.
بعد از گذشت چند ثانیه رخشانه با ربابه همدردي کرد.

 -  بیرارمه ر طالبا د یک سرك تیرباران کدن، نمی دانیم چرا؟ شامشـــی آیه مه سکته کرد و 
تلف شد. شوي مم که نیه، حالی قد بابه خو زندگی موکنوم.
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یک مرد از ته اتوبوس غرزنان گفت:
 -  بیگانه ها و آمریکایی ها از باال می زنن، طالبا وخودي ها از پایین ما ر هدف می گیرن، اي بی 

خبرا وجدان ندرن؟
. چشــم ربابه به نوزادي افتاد که همراه مادرش به گوشه اي  همهمه، سرك را شلوغ کرده بود
 . پناه برده بودند و از ترس گریه می کرد و باد سر و صورت خاکی و معصومشان راسیلی می زد
سخی را محکم در بغل خود فشــرد، انگار باز براي کارتن پیدا کردن، سر به خرابه ها گذاشته 
. آن موقع باد اوضـاع را بدتر می کرد که صــداي یک هلیکوپتر نظامی را باالي ســر خود  بود
. اما به محض  . صــدایی از کوچه نمی آمد، حتی از آدم هایی که آنجا زندگی می کردند شـنید
. کوچه ومحله اي  بمباران از زمین و زمان، از کوچه وسرك، از خانه وآسـمان، فریاد بلند شـد
. همه  که صداي سکوت از آن بلند می شد، حاال پر از مادر ودختر و نوزاد و پسر و مرد شده بود
فریاد می زدند. ربابه خواســـت کاري کند اما دســــت وپاي خود او هم قفل وزنجیر بود. به 
گوشه اي پناه برد. سروصدا که خاموش شـد، سـر خود را بلند کرد. دیگر نه بادي می وزید، نه 
. از کنار خانه ها گذشت. با دیدن هر خانه ي خراب شده اي که تا چند ساعت  گرد و غباري بود
. صداي ناله نوزادي او را به جستجو وادار کرد، تا  پیش، آباد بود، به یاد مشکالت خود می افتاد
. هر چه بیشــــتر  جایی که می توانســـت خاك ها را کنار می زد و آجرها را  جابه جا می کرد
می گشـــــت صدا ضعیف و ضعیف تر می شد. باالخره در یک گوشه، زن بی جانی را یافت که 
فرزند چند ماهه اش را در آغوش گرفته بود تا آسیبی به آن نرسد. تکه چوبی را که بر سر مادر 
تکیه داده بود را کنار زد و بالفاصله نوزاد را بغل کرد. حس عجیبی داشت. چند ثانیه نگذشته 
. جسم بی جان کودك را در بغل خود فشرد و بوسه اي بر  بود که کودك در بغل ربابه جان داد

پیشانی اش گذاشت. او را همان جا دفن کرد.
 . اشــک هاي روي گونه خود را با دســـت پاك کرد و از بقچه، مقداري حلواي قندي در آورد
. هنوز مزه ي  قسـمتی از آن را به رخشـانه داد و مقداري را هم در دهان خود و سخی گذاشت
همان حلوایی را می داد که در دوران بارداري خود درست می کرد ومی خورد. یاد بعضـــی از 

خاطرات، او را به خنده می آورد. رخشانه که چشم هایش برق خاصی می زد به ربابه گفت:
 -  از صبح تا حالی ر، اي بار اوله که خنده موکنی، خوش شودوم.

 -  ننه علی هم، هروقت می خندیدوم، خوش مشد.
 -  ننه علی کیه؟

 -  یک پیرزن تنها. وقتی عبدالعلی برگشــت، شش ماهه حامله بودوم. یک شب آمریکایی ها 
براي ترساندن مردم، محله ر بمباران کردن. البته خدا ر شکر کســـــــی آسیب ندید، فقط  
. همو شب، عبدالعلی گفت که د یکی قول داده تا د آیه شی سر بزنه که  کلکین ها شکســتند
. قرار شد اگه ننه علی قبول کرد، مه اونجی زندگی کنم . همه وسایلم یک  تنها زندگی موکنه

بکس و یک طُبراق بود. وقتی مرَ دید قبول کَد، هر دوي ما از تنهایی در آمدیم. 

 -  کنار ننه علی زایمان کَدي؟
 -  آره، یک ماه از رفتن عبدالعلی گذشته بود که خبر آوردن د یک عملیات شـهید شـده، همو 
روز، آمریکایی ها خانه ر تفتیش کدن و از مه پرسیدن که شـویمه کیه. اگر ننه علی نبود معلوم 

نبود که چی د سر مه می آمد؛ روز سختی بود. هفت ماهه فارغ شودوم...
. به نظر ربابه، رخشـانه هم صحبت خوبی  بعد از کمی صحبت، رخشـانه سرك بعدي پیاده شد
بود. سخی را محکم در آغوش فشــرد تا گرماي وجودش را احســـاس کند. وقتی همه مناره 
. بعد از ظهر  . ربابه هم با جماعت همراه شد زیارت حضــرت سخی را دیدند، صلوات فرستادند
بود. وقتی داخل زیارت شد احســـــاس آرامش خاصی کرد. با سخی، ضریح را زیارت کردند. 
وقتی به سمت چپ ضریح رسیدند. کودك نیمچه اي را دید که با دستمال سبز به ضریح بسته 
شده بود و مادرش در حال خواندن قرآن بود. ربابه خم شد و پیشــــانی اش را بوسید. بی اراده 

گریه کرد و دست هاي کودك را بوسید.
 -  شما فرشته اید، فرشته هاي کوچک.

مادرش با ناراحتی گفت:
 -  فرشته هاي بی بال و پر.

 . . لحظه اي به خواندن نماز و قرآن مشــغول شد سخی هم با دست دیگر کودك، بازي می کرد
دوباره کنار کودك برگشت؛ مادرش آرام گریه می کرد.

 -  خوار جان، آرام باش.
 -  از خدا هچی نمی خواستم. آرزویمه فقط یک باچه سالیم بود، اما یک دختر ناقص د مه داد.

 -  به قول ننه علی، اینا همیشـــی آزمایش، آزامایش سادگی و پاکی ما؛ مم یک بچه ناقص به 
دنیا آوردم. ننه علـی موگفت به خاطــر اي بمبایــی س که مــی زنن، بمباي اینا مثل بمباي 

شوروي نیست.
. یادش آمد که به  انگار کودك همان کودکی سـت که او بعد از به هوش آمدن در بغل خود دید
ننه علی گفته بود که خدا ر شکر که هردوشان پسـر هســتن، چون می توانند در این دوران از 

پس خود بر بِین، اما ننه علی بدون هیچ گپی، یکی از بچه ها را بغل ربابه گذاشت. 
 -  اول اي ر شیر بیدي.

. حس کرد دست وپاهاي فرزندش  پسرش خیلی زیبا به نظرش می رسید، در آغوشش کشـید
شل است.

 -  ننه علی...؟
 -  وارخطا نشو. با کمی غذاي مقوي خوب موشه .

. احساس خوشحالی کرد که وجودش، غذایی هسـت براي اوالدهایش، از  خوب شیر می خورد
شـیر دادن لذت می برد. کودك دیگرش را بغل کرد و سـینه اش را در دهانش گذاشــت. ربابه 
متوجه شد که کودك نمی تواند سـینه را بمکد. ننه علی متوجه حالش شـد و اورا دلداري داد. 
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شب دوم پسـرش را که نمی توانســت درست شیر بخورد از دست داد. داخل حویلی با دست 
مهربانش گودال کوچکی را کند و فرزندش را داخل آن گذاشــــــت و براي اوالدش الالیی 

می خواند:
 -  لُلَّی للی دیده آیه، آته باچه شـیکار رفته، د کوي غولجزار رفته، للی للی دیده آیه، للی للی 

دیده آیه...
 با هر مشـــــت خاکی که داخل گودال می ریخت، دلش می لرزید و قلبش تکه تکه می شد و 
 د . . اشـک می ریخت. دلش براي همه بچه هاي افغان، براي همه مادرهاي افغان می سـوخت.
گردن خو نذر گرفته بود که اگر پسـر دیگرش زنده ماند، به پابوس حضــرت سخی برود و او 
حاال با پســرش سخی، در این مکان پاك ومقدس بودند. وقتی به خود آمد سخی در کنارش 
نبود. هنوز ایستاد نشده بود که بمبی در کنار مرقد اصابت کرد. نفسـش بند آمده بود. ضربان 
قلبش تندتر شد. انگار روح از بدنش خارج شـده. پاهایش، اسـتقامتش را از دسـت داده بود. 
وارخطا به طرف حویلی دوید براي پیدا کردن سخی... .کنار حوض ایســتاد شده بود، تا ربابه 
. ربابه ضجه زنان به طرف  به طرفش دوید تا او را به آغوش بکشــــد، سخی غرق در خون شد
. چرت مانده بود که  . ناله اي سر داد که با شنیدنش جسم آدمی خشک می شد فرزندش دوید

باید چی کار کند. با دو دستش بر سرش کوبید.
 -  زیندیگی درم دادي، خدایا نکنه تو قد مه قاري که اي بالها ره د سرمه میاري؟

هم چنان جسم بی جان باچه خوره تماشا می کرد. مرگ خود را احساس می کرد. خالصانه دعا 
می کرد تا اوهم با سخی برود تا بیشــتر از این، این درد را تحمل نکند، این درد را درك نکند. 
. اول یخن سخی ر کنار زد و گلویش را و بعد  دست وصورت فرزندش را با آب حوض شســت

پیشانی کوچکش را بوسید که ناگهان صدا و درد عجیبی را احساس کرد... . 
دیگر در آن اطراف هیچ کس زنده نبود.

. چشم هاي بادامی اش  . صدا هر لحظه واضح تر می شود مهتاب صداي گریه نوزادي را می شنود
 . را باز می کند. آفتاب، سـایه ي  شـاخ و برگ هاي بید کنار پنجره را روي دیوار مقابلش انداخته
. روي  . سرش را به سمت صدا برمی گرداند لب هایش خشـــکیده و دهانش مزه تلخی می دهد
 . تخت کنار دیوار، زن الغري دراز کشــیده و دختر نوجوانی، نوزادش را در آغوش او می گذارد

نوزاد سینه مادر را به دهان می گیرد و اتاق ساکت می شود. 
. لوله سرمی که به پشــت دستش وصل است، کشــیده می شود و محل  ملحفه را کنار می زند
ورود سوزن به پوست و رگش، می سوزد. به شکمش دست می کشد. انگشـتان لرزانش از روي 
. درد مبهمی حس می کند و  لباس صورتی رنگ بیمارستان، پانسمان بزرگی را لمس می کنند
به یاد آخرین صداهایی که قبل از بی هوشی شـنیده بود، می افتد. «صـداي قلب بچه ضـعیف 

شده.» «سزارین اورژانسی»
به تخت کوچک کنار تختش نگاه می کند. خالی است؛ دلش فرو می ریزد. نکند بالیی سـر بچه 
آمده باشد؟ از دخترك که روي صندلی کنار تخت زن نشـسـته، می پرسد: «بچه ام کجاست؟» 
صــدایش را، خودش هم به زحمت می شــنود. دختر بلند می شــود و چند قدم جلو می رود: 
«چی؟» بلندتر می پرسـد: «بچه ام کجاسـت؟» «صــبر کن االن می پرســم.» و از اتاق خارج 
. پرستار تخته شـاسـی  . چند دقیقه بعد با یک پرستار میان سال و کوتاه قد برمی گردد می شود
آویزان به میله هاي انتهاي تخت را بر می دارد. روي برگه متصـل به آن چیزهایی می نویســد و 
می پرسد: «تو همانی هســــــتی که زایمان زودرس داشتی؟»جواب می دهد بله و می پرسد: 
«حال بچه ام خوب اسـت؟»پرسـتار جواب می دهد: «آره، االن برایت می آورند. »از اتاق بیرون 
: «بیمار تخت هفت به هوش آمده، بچه اش را  می رود و صــدایش از راهرو شــنیده می شــود

بیاورید.»

 طعم خـــاك خوب

ریحانه بیانی - قم

تماشـــــــــــــــا  37 36   تماشـــــــــــــــا



سوزش و درد زخم را هر لحظه بیشتر حس می کند. انگار هوش یاري کامل به بدنش برگشته. 
به یاد می آورد که وقتی آن درد وحشــت ناك شروع شده بود، زنگ زده بود به مادر سینا و او 
گفته بود همین االن راه می افتم. به ســــاعت دیواري نگاه می کند، ده دقیقه به دوازده. فکر 
. احســـــاس  می کند اگر همان موقع راه افتاده باشد، تا یک ساعت دیگر به شهر ما می رسد
تنهایی آزاردهنده اي دارد. از خودش می پرسد پروین خانم کجاسـت؟ و جواب می دهد حتما 
. لبش را به دندان می گیرد و دست  برگشته خانه که پسرش از مدرسه می آید، پشت در نماند
. آه  . یادش می آید که به سینا زنگ زده بود و گوشـی اش خاموش بود روي شکمش می گذارد

می کشد. از بس پروین خانم عجله کرده بود، گوشی اش را جا گذاشته بود.
پرستار جوان و عینکی با سرنگی در دست وارد می شود و می پرسد: «درد داري؟»دسـتش را 
از روي پانسمان بر می دارد و نفسش را که حبس کرده، بیرون می دهد: «آره»پرستار درپوش 
. درپوش را  کوچک روي ســوزن ســـرم را بر می دارد و آمپول را به درون رگ تزریق می کند
. «هر وقت دردت زیاد شـد،  می بندد و سرنگ خالی را توي سطل زباله گوشـه اتاق می اندازد

بگو مسکن بزنم. تا دوازده ساعت نباید چیزي بخوري، حتی آب.»
. از این که عرق کرده و پیراهن یک بار مصـــرف   ناگهان احســاس تشــنگی و گرما می کند
بیمارستان به تنش چســــبیده، چندشش می شود. از جنس آستر لباس است و یقه اش بند 
. گره روسري سه گوش کوچک را باز می کند و از دختر که به او خیره شده، می پرسـد: «  دارد
اســمت چیه؟» دختر لبخند می زند و شـــال زیتونی اش را مرتب می کند: «نیالب» حدودا 
. مهتاب  دوازده ساله و زیباست، با پوست سفید، چشـم هاي درشت قهوه اي و بینی کشــیده
جواب لبخندش را می دهد و می گوید: «نیالب پنجره را باز می کنی؟» پنجره که باز می شود، 
نسیم خنکی از البه الي شاخ و برگ آویزان درخت بید داخل می آید. نفس عمیقی می کشـد. 
. به زن نگاه می کند که  حس می کند سرش از سنگینی گرما و بوي بیمارسـتان رها می شـود

خوابش برده. کودکش اما بیدار است و سینه مادر را می مکد. 
. نوزاد ظریف و با نمکی را کنارش می خواباند: «بهش  پرستار عینکی بچه به بغل وارد می شود
. »به صورت سرخ و کوچک نوزاد نگاه می  کند. پلک هاي پف کرده اش بســــته اند و  شیر بده
لب هایش را جمع کرده. بلوز و شـلوار سـفید رنگی از جنس تریکوي نامرغوب تنش کرده اند. 
زیر لب می گوید: «خواب اســت. »و به این فکر می کند که اگر ســـالم نبود، این طور راحت 
نمی خوابید. پرستار می گوید پنجره را باز نکنید. پتوي صـورتی بچه را مرتب می کند. پنجره 

را می بندد و می رود.
دوباره به چهره معصــوم کودك نگاه می کند. به نظرش دوست داشتنی و ناز می آید. می داند 
. چقدر با سینا به یک  که دختر است. ماه ششـــم بود که دکتر برایش سونوگرافی نوشته بود
اسم دخترانه قشنگ فکر کرده بودند. چقدر سینا اسم هاي قدیمی و عجیب و غریب پیشنهاد 
کرده بود و خندیده بودند...  بچه آرام آرام چشــــم هایش را باز می کند و ابروهایش را در هم 

می کشد. پیشـانی اش از کرك هاي ریزي پوشیده شده اند. نمی تواند مقابل نور چشـم هایش را 
کامل باز نگه دارد. چند بار تند تند پلک می زند. وقتی همان طور که اخم کـرده به مهتاب نگاه 
می کند، دلش فرو می ریزد. چشـــم هایش شبیه چشــــم هاي سیناست. لب ها مثل لب هاي 
.. از این که شـباهت هایی به خودشـان را در این موجود کوچولو پیدا  خودش کوچک و ظریف.
. دلش می خواهد هر چه زودتر دخترشان را به سینا نشان بدهد و  می کند، شگفت زده می شود

او را در لذت داشتنش سهیم کند.   
نوزاد خمیازه می کشـد و دست هایی را که انگشـت هایش شبیه انگشـت هاي مهتاب کشـیده 
. بچه را به  . مهتاب لبخند می زند، لبش چاك می خورد و می سـوزد است، در هوا تکان می دهد
خودش می چســباند و توي دلش می گوید: «حاال دیگر رسما مادر شدم. »و حس غریبی پیدا 
می کند. خود تازه اش را خوب نمی شــناســد. یادش می افتد که باید بهش شــیر بدهد. مادر 
. خوش حال می شود که  می گفت قبل از شیر دادن باید دهان بچه را با تربت کربال متبرك کرد
به توصیه مادر عمل کرده و از مدت ها پیش کمی تربت را در شیشـــه خالی عطر ریخته بود و 
. باید آنجا  . به کمد گوشــه اتاق نگاه می کند براي چنین روزي در جیب کیفش گذاشــته بود

باشد. نیالب صندلی اش را آورده کنار پنجره و با گوشی اش ور می رود. 
 -  نیالب جان کیفم را بیاور. دختر بلند می شـــود و کیف را می آورد. جیبش را نگاه کن. یک 
شیشه کوچک هست؟ -  آره اینجاست. شیشه را بر می دارد و نگاه می کند. - این چیه؟- تربت 
کربال، کمی توي دهان بچه بگذار. نیالب فکري می کند و شیشــه را به دست مهتاب می دهد. 
«می روم وضو بگیرم. » و از اتاق خارج می شود. بچه دوباره خمیازه می  کشد و شروع می کند به 
گریه کردن. مهتاب دست پاچه می شود و به نظرش می آید صداي بچه نســــــــــبت به تن 
کوچولویش زیادي بلند است. با دست راستش که دور بچه حلقه شـده، تکان تکانش می دهد. 
. انگار سوالی می پرسـد، بعد  چند لحظه آرام می شود و با ابروهاي گره خورده، نگاهش می کند
دوباره به گریه می افتد. دلش می سـوزد و زیر لب می گوید: «االن بهت شــیر می دهم عزیزم. » 
. ناگهان نگران می شود که نکند شـیر  جمله اي که می گوید براي خودش عجیب و غریب است

نداشته باشد. 
. با عجله  نیالب در حالی که آســـــتین هاي مانتوي قهوه اي اش را پایین می آورد، بر می گردد
شیشـــه را می گیرد و بازش می کند. کمی خاك کف دستش می ریزد و با دو انگشـــت برش 
می دارد. بعد با احتیاط آن را روي زبان بچه که حاال صـداي گریه اش بلندتر شــده، می گذارد. 
. مهتاب و نیالب به هم لبخند می زنند. زن بیدار شده و آنها را تماشا می کند.  بچه آرام می شود

چهره اش مثل نیالب زیباست و به نظر سی و پنج ساله می آید.
. درد شدیدي نفسش را بند می آورد و چشم هایش از   مهتاب سعی می کند به طرف بچه بغلتد
. بند یقه لباسـش را هم باز می کند.  اشـک، تر می شـوند. نیالب کمکش می کند به پهلو شـود
. قطره هاي  مهتاب سینه راستش را بیرون می آورد و نوکش را بین دو انگشـت فشــار می دهد
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مایع نیمه شــفافی از منفذهاي ریز نوك ســـینه بیرون می زند. به یاد می آورد که در کتابی 
خوانده بود این آغوز است. بسم اهللا می گوید و سینه اش را در دهان بچه می گذارد. 

بچه چند ثانیه ســر ســینه را بین لثه هایش نگه می دارد و بعد با جدیت شــروع می کند به 
مکیدن؛ انگار مدت ها تمرین داشـته. سـینه اش کمی درد می گیرد. لبخند می زند و می گوید 
. مهتاب هم می خندد و چاك روي لب و زخم  . نیالب می خندد خدا را شــکر که دندان ندارد
شکمش هر دو می سوزند. نیالب می پرسد: «بچه اولت است؟»زبانش را به لب هایش می کشد 
و جواب می دهد آره. نیالب به زن نگاه می کند: «مادر من بچه پنجم اش است. باالخره پســر 
زایید. مادر نیالب با لبخند می گوید: «براي من فرقی نمی کند. بابایش پســـر دوست دارد.» 
بعد سینه اش را از دهان بچه که خوابش برده، می گیرد و می پرسـد: «همراه نداري؟»مهتاب 
جواب می دهد: «نه، قرار بود مادرشوهرم یک هفته مانده به زایمان بیاید پیشــم. ولی ده روز 
مانده، دردم گرفت و با زن همســایه آمدیم.»و اضافه می کند: «به مادر شوهرم زنگ زده ام و 

دارد می آید. » 
. مادر نیالب  . اي کاش پدر و مادر بر نگشته بودند افغانستان یاد مادرش می افتد و آه می کشد
دختر مهتاب را نگاه می کند و با مهربانی می پرسـد: «عجله داشـتی براي آمدن به این دنیا؟» 
ناگهان صداي گریه پســرش بلند می شود. مادر، نیالب را صدا می کند و جمله اي به پشــتو 
می گوید. مهتاب جا می خورد و ابروهاي باریکش را باال مـی دهد. چند لحظه مادر و دختـر را 
نگاه می کند و بهت زده لبخند می زند: «فکر می کردم شما ایرانی هســـــتید! » مادر نیالب 
می خندد. نیالب در حالی که بچه را بغل مـی کند مـی گوید: «هم وطنیم.»بچه را توي تخت 
کوچک می خواباند. پوشکش را باز می کند و دوباره می بندد: «خشـک است. »بغلش می کند. 
. ولی او سینه را  . مادر سینه اش را به دهان پســرك می گذارد دوباره می خواباندش کنار مادر
. نیالب دوباره بغلش  . صورت کوچکش سرخ شده نمی گیرد و صداي گریه اش بلندتر می شود
می کند و تکان تکانش می دهد. ناگهان انگار فکري به ذهنش رسیده باشد؛ به پشتو چیزي به 
مادرش می گوید. مادر تایید می کند و هر دو به مهتاب خیره می شـوند. نیالب بچه را به مادر 
می دهد و به طرفش می رود: «از آن چیزي که به دخترت دادي و آرام شـد، به برادرم بدهم؟» 
مهتاب چند لحظه مکث می کند. خنده اش می گیرد و می خواهد توضـــیح بدهد که تربت را 
قبل از اولین نوبت شــــیر دادن و براي تبرك در دهان بچه می گذارند؛ اما فکر می کند گریه 
پســرك نمی گذارد صدا به صدا برسد. فقط به مادر نیالب لبخند کم رنگی می زند و می گوید 
. نیالب شیشـــــــه کوچک را که کنار پنجره گذاشته، برمی دارد و کمی تربت در دهان  آره
. پســـــرك آرام می شود؛ خاك را مزمزه می کند و سینه مادر را به دهان  برادرش می گذارد

می گیرد. چشم هاي نیالب برق می زند و دل مهتاب می لرزد. 

کتاب را باز می کنم و به صـفحه شـناسـنامه اش نگاهی می اندازم؛ هزار خورشــید تابان، خالد 
حســینی، مترجم: مهدي غبرایی، داستان هاي آمریکایی. همین که می خواهم شروع کنم به 

خواندن، صداي نوید را می شنوم: «خاله، برام مرد عنکبوتی بکش!»
سرم را بلند می کنم. با چهره معصـوم و چشـم هاي سیاه درخشـان و مداد و کاغذي در دست، 
رو به رویم ایستاده. کتاب را می بندم و می گویم: «چشـم! »مداد و کاغذ را روي میز می گذارم و 
. شبحِ محو یک مرد از روي کیف هاي  سعی می کنم مرد عنکبوتی را توي ذهنم مجســم کنم
مدرسه و لوازم تحریر و تی شرت هاي رنگارنگ، کنده می شود و به طرفم می آید. نگاه نوید روي 
کاغذ سفید است: «پس چرا نمی کشی؟» مداد را بر می دارم: «االن می کشـم عزیزم.» و دوباره 
شبح را مجسـم می کنم. اما اصال واضح نیسـت. جزئیاتش را نمی دانم. فکر کنم روي صورتش 

ماسک داشت. 
نوید دسـت هاي کوچکش را دراز می کند و می برد باالي سـرش:«این طوري باشــه. مثال داره 
می پره» لبخند می زنم: «می خواي یه پرنده قشنگ بکشـم یا هواپیماي بزرگ بزرگ؟ »سرش 
را باال می اندازد: «نه! مرد عنکبوتی می خوام. »لبخندم را جمع می کنم و آهســــته می گویم: 
«آخه بلد نیستم! »چشم هایش را درشت می کند. «بلد نیسـتی؟ مگر فیلمش را ندیدي؟» «نه 
خاله جون! ندیدم. من فیلماي تخیلی دوسـت ندارم.» «تخیلی یعنی چه؟» «یعنی دروغکی.» 
اخم می کند: «نه خیر! مرد عنکبوتی راســتکی راســتکیه.»چند لحظه فکر می کند: «از روي 
عروسـکش بلدي؟»می گویم آره و می رود سـراغ فرزانه که با مادر توي آشـپزخانه اند. «مامان 
عروسک مرد عنکبوتی مو آوردي؟» «نه پســرم.» «چرا نیاوردي؟ خاله می خواد عکســشــو 
بکشــه.»فرزانه از باالي گلدان روي پیش خوان آشپزخانه سرك می کشــد: «یه چیزي براش 

بکش دیگه. »نوید با ابروهاي درهم و لب هاي آویزان به طرفم می آید.
یک اتود ســریع از قهرمان محبوبش می زنم. مردي در حال پریدن. بعد خودم را به تیره کردن 
خطوط دور بدنش مشغول می کنم. پدر روبه روي تلویزیون نشسته و دارد مقاله هاي «مدرنیته 

مرد عنکبــــــوتی 

ریحانه بیانی - قم
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و اسالم»را که دیشـــب برایش دانلود کرده ام، ترجمه می کند. با خنده می گوید: «ببین چی 
نوشته.»نگاهش می کنم. «قطعا مسـلمان ها هم به مدرنیته نیاز دارند. چون تروریسـم مدرن 
باید ابزار مدرن داشـــته باشــــد.»می خندم و می خواهم چیزي بگویم. اما هیچی به ذهنم 

نمی رسد. نوید با لب هاي غنچه شده می گوید: «این که مرد خالیه. عنکبوتی نیست. » 
می گویم صبر کن، االن درستش می کنم.» و هر دو به مرد خالی خیره می شویم. براي اضـافه 

کردن مشخصاتش باید حداقل یک عکس ازش ببینم.
از پشت میز بلند می شوم و به اتاق می روم. نوید هم می آید. فرهاد پشت کامپیوتر نشـسـته و 
در حالی که یک دسـتش روي موس و دسـت دیگرش روي صـفحه کلید اسـت، دشــمنان 
خیالی اش را تعقیب می کند. می پرسم: «عکس مرد عنکبوتی داري؟ »همان طور که نگاهش 
ـ  «ببینم؟» «یک کم صــبر کن. این مرحله داره  روي مانیتور اسـت، جواب می دهد: «آره»
. از اینجا که ایسـتاده ام، تلویزیون پیداست؛  »دست به سینه می ایستم به انتظار تموم می شه.
صدایش نمی آید. سربازهاي آمریکایی را توي افغانسـتان نشـان می دهد. حاال یک تصـویر از 
«بوش»با پرچم قرمز و آبی آمریکا پشت سرش. نوید با صداي بلند می گوید: «نگاه کن، دایی 
داره همه شونو می کشــه!»به مانیتور نگاه می کنم. یکی از سرباز هاي انیمیشـــنی که دارند 
کشته می شوند، جمله اي به عربی می گوید. از فرهاد می پرسم: «اینا مسلمونن؟»با تکان سر 
تایید می کند. می گویم: «یعنی چه؟ این چه بازي ایه مـی کنـی؟»پوزخند مـی زند: «کال آو 
دیوتی چهار! »اخم می کنم: «فرهاد! داري مسـلمونا رو می کشـی؟ » مکثی می کند: «نگران 

نباش اینا طالبن. قیافه فرمانده شونو نگا کن. » و به تیراندازي ادامه می دهد. 
نوید با دهان باز تماشـــا می کند که قربانیان جنگ طلبی دایی اش چطور یکی یکی به خاك 
. در همین لحظه، مرحله نمی دانم چندم بازي  . دستم را روي چشم هایش می گذارم می افتند
خشـونت بار، تمام می شود. دستم را بر می دارم. فرهاد از بازي می آید بیرون و عکس هایش را 
. از میان عکس هاي هري پاتر و بازیگرهاي هالیوود و کلی موجودات عجیب و  نشـان می دهد
غریب دیگر، سـه تا عکس مرد عنکبوتی پیدا می کند. نوید دســت می زند و می خندد. من با 
. لباس قرمز و آبی با طرح تار عنکبوت، صورت پوشیده و چیزي شبیه  دقت نگاهشان می کنم
یک عینک پهن. نوید می گوید: «دیدیش؟ حاال بریم عکسشـو بکش. »دستم را می گیرد و به 

طرف در اتاق می رویم.
فرهاد دوباره می رود توي بازي. یاد ســـربازهاي عرب می افتم. «مطمئنی اونا طالب بودن؟» 
«آره، مطمئنم. »وقتی می بیند ایسـتاده ام و نگاهش می کنم، لبخند می زند:«گیرنده، بازیش 
خیلی باحاله! »نوید دستم را می کشــد و من همراهش می روم تا مرد عنکبوتی را روي کاغذ 

بیاورم.

همین که برگ زرد، از روي درخت داخل حیاطمان می افتد، تنم می لرزد از سـرما؛ ازسـرماي 
زمسـتانی که در راه است. از زمسـتان هیچ وقت خوشم نمی آمد. نمی توانسـتیم با دوستانمان 
زیاد در کوچه ها باشیم یا بعد از تعطیلی مدرسه ها برویم در گوشه اي و لی لی بازي کنیم . چون 
هوا زود تاریک می شود. حتی نمی توانســتی با کســی که خیال می کنی دوستش داري، زیاد 
بمانی. داخل سرما اگر گرماي عشــــقت زیاد هم باشد نمی توانی تاب بیاوري و با عشــــق و 

عاشقیت در جا یخ می زنی. 
. آیینه اي که زمانی رنگ و رویی داشت و نقره اي رنگ  روي صندلی جلوي آیینه ام می نشـــینم
. زنی که روسري سفید دارد و با  . روي میز، عکس تبلیغات ضد چروك را چســــــبانده ام بود
صـورت شـاداب می خندد. از بس که دهانش باز اســت دندان هاي باال و پایینش را می شــود 

شمرد.
چشـــمم به خودم که در آینه می افتد، شباهتی با زن درون عکس ندارم؛ حتی اگر دهانم را تا 
آخرین درجه باز کنم. به صندلی که تکیه می دهم چشــــــمم را به دیوار می دوزم. جایی که 
سهراب خودش را به در و دیوار می زند وکســــی را چشــــم در راه است. فروغ خودش را در 

گوشه اي مخفی کرده است و دل دیوانه خویشش را می برد و ساربان در اتاقم قدم می زند.
روي دیوار، غمگین تر ازهمه این ها عکس خواهرم سمیراست. دختري با پیشانی بلند، روسري 

سیاه و چشمان بادامی؛ همراه با نوار سیاهی که پاي عکسش خودنمایی می کند.
نوار سیاه، مرا به این فکر می اندازد که ممکن بود پاي عکس من روي دیوار، این نوار بســــته 

می شد. اگر من جاي او بله را می گفتم و جاي او داخل ماشین بودم...
نگاه پر اما و اگرم از عکس را، صداي باز شدن در از پشــــت سرم  می دزدد. می چرخم. نیلوفر 
. دو تا از دندان هاي جلویش یکی در میان افتاده است. چشــــم ها و  نگاهم می کند، می خندد
. اما مادرم می گوید پیشـانی بلندش بیشـتر شبیه مادرش  گردي صورتش مثل مادرش هست

هست.
صــــداي به هم خوردن اســــتکان هاي خالی می آید. مادرم لیوان ها را جمع کرده و دارد به 
آشـپزخانه می برد. لیوان هایی که ده دقیقه قبل پر از چاي بود و من آن ها را مانند هر دختر دم 

بخت دیگري جلوي خواستگارم برده بودم.

زمستــــانی که در راه است
خداداد حیدري - تهران
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خواستگار دومم آدم خوبی بود. نه مهندس بود نه دکتر؛ در کار جمع آوري ضایعات بود. هنوز 
هم مطمئن نیســـــتم به خاطر کچل بودنش ردش کردم یا به خاطر این که بار دوم بود که 
خواستگار می آمد و خیالم این بود که حاال حاالها هم، روي بورسم. اما او تا قبل از این که این 

یکی سر و کله اش پیدایش بشود آخرینش بود.
شش سال چشــمم به در دوخته شد تا شاهزاده نه، یک بنده خدایی، نه سوار بر اسب سفید 

بلکه با پاي خودش بیاید و زنگارهاي گرفته شده درب خانه مان را بتکاند.
آمد. نه آنکه منتظرش بودم و او را مال خودم می دانستم، در بازي ها و رویاهاي بچه گانه.

. این دفعه دیگر بهانه ام درس خواندن  کســـی که بار اول درب را زده بود این بار هم درب زد
نیست. پایم به یک قدمی دانشگاه هم نرسیده است. دیگر نه حالی دارم براي انتظار کسی که 
فکر می کردم شاید بیاید و همه را معطلش کردم ولی قدم از قدم برنداشـت و دیگر نه شـاید، 

امیدي براي خواستگار بعدي.
او هم که حاال آمده مثل روز اول نیســت. بعد از مردن زنش، پیر و شکســته شده است. ولی 
. بعد از تصـادف وقتی شنید  مثل اول چهار شانه است. موهایش صاف تا قسـمتی سفید شده

زنش مرده است به چشم برهم زدنی بیست، سی سال پیر شد.
دوباره نیلوفر در را باز می کند، سرك می کشــــد. اشاره اش می کنم که بیاید. داخل می آید. 
پیشم می ایستد، می خندد. موهاي موج دار سیاهش را دست می کشم. پیراهن قرمزش خیلی 

بهش می آید.
خوب که نگاه می کنم چشم هایش واقعا شبیه مادرش هست، بادامی کوچک.

از روي طاقچه عروســک پارچه اي کودکی ام را برمی دارد. هردفعه می آید، با او بازي می کند. 
. گفته بودم که من و مادرش با این عروســــک، عمري را بازي  می دانم که دوســـتش دارد
. می پرسم دوست دارد او را براي همیشـــه پیش خودش نگه داري؟ نیشــــش باز  کرده ایم
می شود. سرش را تکان می دهد به نشـــانه بله گفتن. می گویم ببرد خانه شان به شرط اینکه 
خوب نگهداریش کند، مانند یک مادر از بچه اش. خوشحال از اتاق خارج می شود. صدایش را 

از هال می شنوم که عروسک را به دیگران نشان می دهد.
خداحافظی هال را پر می کند. مادر تعارف به شام می زند ولی فایده اي ندارد. تصمیم به رفتن 
گرفته اند. در ســـالن به هم می خورد و از جلوي پنجره ام چند ســـایه می گذرند. لب پنجره 
می ایسـتم. مادر چادر سفیدش را سر کرده و تا دم در آنها را همراهی می کند. پشــت سرش 
حیاط را با چادرش جارو می کند. همین که دم در می رسند، هیکل چهار شانه اش چهارچوب 

در را پر می کند. لحظه اي بعد در کوچه گم می شود.
نیلوفر عروسک را بغل کرده و به خود چســـبانده ودستش را به سمتم تکان می دهد. صداي 
چند کالغ سکوت را می شکند و دوباره لرزشی به تنم می افتد، شاید از سرماي زمســتانی که 

در راه است.
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