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 رمانبندی:دسته 

 زندگیراورقبزنعنوان: 

 :عاشقانه،اجتماعیژانر 

 نویسنده:م.صالحیکاربرانجمنکافهنویسندگان 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 ویراستار:تیمویرایشانجمن 

 :طراحKliN 

 :کپیستKliN 

 های متفاوت ها و مشکالت و خوشی زندگی چند نسل است با سختی زندگی را ورق بزن روایت

 .روایت مردمانی است که در زندگی جنگیدند برای عدالت برای عشق و آزادی

هایست که خود عاشقند و عشق واقعی را از خاطرات پدربزرگشان  زندگی را ورق بزن روایت زندگی نوه

 .د تا به حقیقت برسندکنن آموزند ورق ورق با خاطرات او زندگی می می

 .آنی  پس زندگی را ورق بزن با آنها و عشق را زندگی کن در صفحه صفحه

یابند و  های جهانگیرخان بعد از مرگش بر حسب اتفاق دفترچه خاطرات او را می بهزاد و شاهین و سامان نوه

 .کند یشوند حقایقی تلخ و شیرین، حقایقی که زندگیشان را دگرگون م با حقایقی آشنا می
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 زندگی را ورق بزن

 هر فصلش را خوب بخوان

 با بهار برقص

 تابستان بچرخبا 

 در پاییزش عاشقانه قدم بزن

 با زمستانش بنشین و

 چایت را به سالمتی نفس کشیدنت بنوش

 گوید زندگی را باید زندگی کرد، آن طور که دلت می

 مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری

 نسرین بهجتی

*** 

 تهران ، خورشیدی8811سال 

 یهای نوه؛ کشید هایش را می خت نارنج نشسته بود و انتظار نوهروی صندلی راحتی زیر در شنبهپیرزن طبق معمول دیگر روزهای پنج

که از وقتی پدربزرگشان فوت کرده بود با هم قرار گذاشته بودند تا عصر هر پنجشنبه به دیدن مادربزرگشان بیایند و تا عصر روز جمعه 

به طرف در رفت و در را  باز  با شنیدن صدای بوق ماشینی و سرایدار پیر کنارش بمانند، پیرزن چشم به در بزرگ باغ داشت که باغبان

 به لبهای پیرزن نشست و آرام گفت: ، لبخندییک بی او دبلیو مشکی وارد باغ شد، کرد

 .بهزاد -

، هیکل کرد می بلندش توجه آدم را به خود جلبو قد  در همان نگاه اول جذابیت ،سی و سه ساله از ماشین پیاده شد جوانی تقریباً

دستی به سینه  ،را بود، نزدیک مادربزرگش که رسیدمناسبی هم داشت با موهای زیتونی تیره  و چشمانی سبزرنگ که نافذ و گی

 .گذاشت و کمی خم شد
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 .سالم بر بانوی قصر آفتاب -

 ، مثل همیشه بازم اولین نفر هستی.ی، خوش اومدسالم پسرم -

 پشتی صندلی آویزان کرد و نشست، کراواتش را کمی شل کرد و گفت:ه بهزاد کتش را در آورد و ب

 ؟بزرگ خانمچه خبرا  -

 کنید؟ سالمتی، شما چیکار می -

 .گذرونیم کنیم، می زنیم، کار می زنیم، غر می کنیم، غر می کار می -

 خندید و گفت: بزرگ خانم

 ؟از دست تو پسر، پدر و مادرت رفتن -

 .بله رفتن -

 .گردن بیا اینجا بمون میپس تا بر خب -

 .راستش مادربزرگ همین قصدم داشتم -

 .کنی پسرم خوشحالم می -

 سفید وارد باغ شد که بهزاد گفت: سانتافای دفعه یک باز هم در بزرگ باغ باز شد و این

 .م اومد اهین پرچونه، این شخدا به خیر کنه -

کشید زیادی وارد باغ شد و تا زمانی که پشت ماشین بهزاد ترمز شاهین همینطور که دستش را روی بوق گذاشته بود با سرعت 

 با دلخوری گفت: بزرگ خانمدستش را از روی بوق برنداشت، 

 .خواد بزرگ بشه این پسر گویا نمی -

 .نهی دیوو شو داده اجاره پسره باالخونه -

 پیاده شد با صدای بلند داد زد: شاهین تا از ماشینش
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 !!یوهووو، من اومدم -

 بهزاد با دلخوری جوابش را داد:

 ؟چه خبرته مگه سر آوردی -

 .نزدیکشان که رسید  تا کمر خم شد ؛ شاهین به طرفشان آمد

 ؟ سالم بانو، خوبید بانو -

 با خنده گفت: بزرگ خانم

 .سالم -

 اجازه هست بانو؟ –

 .بفرمایین -

 ها رها کرد و گفت: شاهین خودش را روی یکی از صندلی

 ؟وزیر اعظم، حال شما چطورهسالم  -

 لوس! -

 با لبخندی گفت: بزرگ خانم

 ؟شاهین تو چند سالته پسرم -

 ی بلندی سر داد و گفت: شاهین خنده

 .کنم شاد می، خب مادربزرگ مگه بده که شادم و بقیه رو هم بازم همون سوال -

 صداست.هات پر سرو کنی یه کم شادی نه عزیزم، خیلی هم خوبه، فقط احساس نمی -

 ؟خب باشه، چه اشکالی داره -
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 ؟از کار چه خبر -

 .کنیم ر این جماعت نسوان بذارن کارم میاگ -

 چطور؟ -

ربا این خانما جذبم  هر طرفی میرم عینهو آهنبرخورد و مهربونم اینه که  تیپ و خوش جون نه اینکه من خیلی خوش آخه خانم -

 ...زنن به من شینن زل می رسن می ها اصالً به کار خودشون که نمی رپریدهمیشن. توی شرکت هم همین اوضاع رو داریم، و

های  ریزی ره، برنامه کاری پیش نمی زنی به اونا، همین میشه که هیچ شینی زل می بعالی هم برای اینکه کم نیاری میجنا بهزاد:

 .ریزه شرکت هم به هم می

 .جان ن پسرداییبزرگ ما رو ضایع ک لوی خانمحاال شما هم هی ج شاهین:

 :گفت میبا اخ بزرگ خانم

 !عاقل شو شاهین. عاقل شو -

 ؟دما، راستی بقیه کجان کنم اما قول نمی شاهین: باشه سعی خودمو می

 .بهزاد: هنوز نیومدن

درست  و او هم سیاه رنگ با سرعت باال وارد باغ شد 8که باز صدای بوق ماشینی را شنیدند و باغبان باز در باغ را باز کرد که یک مزدا

 .پشت ماشین شاهین ترمز کشید

 .تر بهزاد: این داداشا عین هم هستن، یکی از یکی دیوونه

 ه بود، به طرفشان آمد و گفت:، شایان که یک جوان تقریباً بیست و دوسالبرادر شاهین

 .سالم مادربزرگ -

 .سالم پسرم، خوش اومدی عزیزم –

 گردنی بهش زد و گفت: ی تا نشست شاهین یک پسه بهزاد و شاهین هم سالم داد ولشایان ب
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 ؟کدوم خری رانندگیو بهت یاد داده ،این چه طرز رانندگی کردنه -

 شایان سرش را گرفت و گفت:

 .اش، خودتون یادم دادیدجسارتاً داد -

 غره به شایان گفت: بزرگ خندیدند، شاهین با یک  چشم بهزاد و خانم

 ؟شبنم کجاست -

 .نمایشگاه نقاشی رویا، قراره با هم بیانرفته بود  -

 بزرگ گفت: خانم

 .یمشه اگر ما نرد همگی با هم بریم نمایشگاه رویا، ناراحت مییه روز وقت بذاری ها بچهراستی  -

یونیسم، ده رنگ ورداشته پاشیده رو بوم میگه این نقاشی اکسپرسی دیوونه یه خور شاهین: ای بابا، مادربزرگ، بریم چی ببینیم؟ دختره

 .ه ساله بهتر اون بلده نقاشی بکشهی س دونم چی و چیه، بخدا بچه رئالیسم، فاشیشم، تروریسم، نمی

 شه اونو بکوبی. دونی دلیل نمی ن آوردی، تو اگر از هنر چیزی نمیباز که جنابعالی ارزش کار دیگرانو پاییبزرگ:  خانم

کدومشون هزار قلم آرایش  این کارمندای خانمی که  استخدام کردیم و هر ، به لطففهمم خیلی هم از هنر حالیمه شاهین: بخدا می

های  اری هم یه چیزایی یاد گرفتم، که چطوری با بتونه چاله و چولهک ها از صاف شناس شدم، تازه تازگی کنن حاال دیگه یه پا نقاش می

 ؟صورت را پر کنیم

 ؟بزرگ: خجالت بکش، این حرفا چیه خانم

کردی بهتر بود این یکی  م مبینی ریمل قبلی که استفاده میگفت خان بزرگ، شاهین دیروز به منشی شرکت می خانمشم  شایان: تازه

 .میدههاتو نشون ن خیلی مژه

 ی به پای شایان زد و گفت:لگد شاهین

 ؟شرکت اینجوری باید خبرچینی کنی حاال یه روز اومدی -

 بهزاد سری تکان داد و گفت: 
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 خجالت داره.واقعاً که  -

به نمایش  عشوه االغیاشو قدر این، خجالت داره اما این خجالتو اون دختره باید بکشه که جلوی دو تا پسر که رسید شاهی: آره عزیزم

 .نذاره

 ؟تونی توجه نکنی بهزاد: شما که می

 .خواما اما نمیشه شاهی: نمیشه یعنی می

 .بینی میشه بهزاد: یه کم بیشتر سعی کن می

، از قدیم هم گفتن چه مردی بود که از زنی ن باشه چرا من سعی کنم توجه نکنمکنه یه کم سنگی وقتی اون دختره سعی نمیشاهین: 

 .م بودک

 .زنی ها رو می کشی جلو من این حرف بزرگ: شاهین تو خجالت نمی خانم

 .بزرگ خانمشه شاهین: اونم نمی

 ؟بزرگ: چی نمیشه خانم

 شاهین با خنده گفت:

 .خجالتم نمیشه خجالت، -

 .: خب دیگه پسر سعید هستی، بیشتر از این ازت توقع ندارمبزرگ خانم

 ؟ن چشهمگه بابای مشاهین: 

د دست خودش هم نیست از بچگی بهش یا ،: چیزیش که نیست، خیلی هم خوبه، فقط بابات هم خجالت سرش نمیشهبزرگ خانم

تو روی جهانگیر و گفت جهانگیرخان یا دخترتو به من  اومد واستاد .... پررو..روهاش هم یاد نداده، پر ندادن اونم یاد نگرفته، به بچه

 .برمشا دزدم می تون می نه میام از خونهدی یا شبومی

 خب بابام عاشق بوده دیگه. ،شاهین با خنده گفت: الهی من قربونش برم

 .نه عزیزم عاشق نبود پررو بود -
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 :شایان گفت

 پدربزرگ چیکار کرد؟وقت  ، اونمادربزرگ -

نه ک د چه جوری حرف بزنه. دوم اینکه غلط میتر از خودش بای همچین بهش سیلی زد که دیگه یادش بمونه با بزرگ :بزرگ خانم

 .خواسته باشه دختر مردمو بدزده

 شاهین با لودگی گفت:

 ؟مامانم دش چی شد که بابام شد زن مامانم، نه یعنی شد شوهر، خب بعآخی، بابام سیلی خورد -

 بهزاد با خنده گفت:

 .فکر کنم همون مورد اولی درست بود -

 با لبخند گفت: بزرگ خانمغره رفت که  شاهین به بهزاد چشم

 .خب دیگه واسه هم شاخه و شونه نکشید -

 .ذلیله کنه، منظورش اینه بابای من زن شنوید داره توهین می خب مادرجون نمی –

 :نخندد گفتکرد  بهزاد در حالی که سعی می

 ؟ذاری من کی همچین حرفی زدم، چرا حرف تو دهن من می -

 .رسم ًبه خدمتت می بعدا  -

 داد و گفت: بزرگ خانمبهزاد نگاهش را به 

 ا سعید با عمه پروانه ازدواج کنه؟گفتید چی شد که پدربزرگ راضی شد آق خب مادربزرگ می -

، خداروشکر بعدش هم سعید خودشو نشون هانگیر هم به این وصلت رضایت دادج اومد و رفت تا باالخره قدر اینهیچی دیگه سعید  -

ه هم بیشتر دوست از پروانرو ،  سعید بعدش ورق طوری برگشت که جهانگیر ، اگر بگملیاقت شوهری پروانه رو داره داد و ثابت کرد

 .داشت دروغ نگفتم
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 ی گرفت و با افتخار گفت: شاهین قیافه

 فرمایین پدر بنده هستن. ام کالس بذارم اما این آقا سعیدی که در موردشون صحبت میخو نمیببخشید خانم  -

 .الحساب فقط پررویت مثل پدرته حاال کو تا تو بشی مثل پدرت، علی ...به... خبهخ -

 شاهین بازم خندید و گفت:

 ؟لت چطورهترست، مادر بزرگ دیگه اصل حا که بگذریم سخن دوست خوشخب حاال از این حرفا  -

 ن داد و گفت:سری تکا بزرگ خانم

 .از دست تو پسر -

، رویا و شبنم از غ شد و پشت ماشین شایان متوقف شدسفید رنگ وارد با 8ماشین مزدا  دفعه یک م در بزرگ باغ باز شد و اینه باز

هم تا  ن در باغ را نبسته بود که مجبور شد باز، هنوز باغبا،  به همه سالم دادند و نشستند ا آمدندماشین پیاده شدند و به طرف جمع آنه

 .باغ شد و پشت ماشین رویا ایستاد دبلیو درست مثل ماشین بهزاد وارد ام آخر بازش کند. آخرین نفر هم آمد، یک بی

 .اخالق خان سگ شاهین: اینم از سامان

 رین گفت:میشیبا اخ بزرگ خانم

 شاهین! -

پرسی کرد و روی آخرین صندلی  احوال بزرگ خانم، با ی بود به جمعشان نزدیک شد قیافه خوشه جوانی سی  و دو ساله سامان هم ک

 .نشست

 ؟جان اتفاقی افتاده سامان -

 داد و گفت: بزرگ خانمنگاهی به بهزاد انداخت و در آخر نگاهش را به  پرسید، سامان نیم بزرگ خانماین سوال را 

 .ام خسته، فقط خیلی هیچ اتفاقی نیفتاده مادربزرگ -

 ، یه خورده هم به خودت برس.قدر به خود سخت بگیری اینخب پسرم مجبور که نیستی : بزرگ خانم
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 سامان: چشم مادربزرگ.

مادربزرگ  ؟کشی می رو ، چی تو زندگیت کم و کسر داری که داری خودتدرد مرفه بی میگن، ناسالمتی به ما شاهین: آره بابا

 .کنه دتر از من اونجاست و داره کار می، زوبینم سامان رسم می تا می میشهزود برم شرکت ن کنم میصبح من هر چقدر سعی  دونید مین

، حرفی نزد، بهزاد با چشم و ابرو از شاهین خواست که دیگر هین انداخت ولی جوابی به او ندادسامان زیر چشمی نگاهی به شا

 که شایان برای عوض شدن جو گفت: کرد می، کنجکاوانه نگاهشان وک شده بودبه اوضاع پیش آمده مشککه  بزرگ خانم

 ؟مادربزرگ، خدمتکاراتونو فرستادید مرخصی -

 به سمت شایان چرخید و گفت: بزرگ خانمنگاه 

 ؟ی نیاورددونم چرا چا ، رفته به اون سر بزنه، اما این دختری که تازه اومده هستش، نمی ش بیمارستان بستریه آره، ثریا بچه -

 می بلند کرد و پیرمرد سرایدار را صدا زد.و صدایش را ک

 ؟تیمور ...تیمور -

 ی بود خیلی زود خودش را به آنها رساند و گفت:ا چهره و قد خمیده تیمور که پیرمردی سیاه

 بله خانم؟ -

 ی کنه؟بلد نیست پذیرایکنه،  چیکار می برو ببین این دختره داره -

 .کنم میرم صداش چشم خانم، االن می -

 :را گفت و با دو به طرف عمارت رفت، شبنم گفتاین 

 زرگ خدمتکار جدید استخدام کردید؟مادرب -

و دیوار و داره خونه  ، مدام چشمش به درهواست اما دختره خیلی سربه ،ه ثریا آوردتش که دست تنها نباشه، یه دختریه کآره دخترم -

 .کنه رو نگاه می

*** 
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 گفت: کرد میان وارد آشپزخانه شد و به دختری که کنار پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه زن تیمور نفس

 ؟ی کنی؟ بلد نیستی پذیرایبری گه چرا چای نمیمی بزرگ خانم -

 هایش را پاک کرد و به طرف تیمور چرخید و گفت: زود اشک کرد میدختر خدمتکار که داشت گریه 

 برم. رو می االن چای، چشم -

 .یاهلل، زود باش . د...خورن عادت دارن با چای کیک می بزرگ خانم، کیک هم یادت نره -

بزرگ برداشت و مشغول چیدن  ، کیک شکالتی را روی میز گذاشت و بعد یک سینی سری تکان داد و به طرف یخچال رفتدختر 

 گفت: کرد می، تیمور که مشکوکانه نگاهش شدها  فنجان

 ؟تو حالت خوب نیست -

 :گفتمی ر خدمتکار با اخدخت

 تونید برید به کارتون برسید. برم دیگه، شما می دارم می -

 .زبونت هم که درازه -

 .آشپزخانه بیرون رفت ها را ریخت و سینی را برداشت و از و با اخم از آشپزخانه بیرون رفت، دختر خدمتکار خیلی زود چای 

*** 

خندیدند، اما فقط سامان بود که ساکت بود و در افکارش غوطه  انداخته بود همه داشتند میه راه بازی که شاهین ب با شوخی و مسخره

 ت:اش زد و گف ش نشسته بود ناگهان محکم به شانه؛ شاهین که نزدیکشنید گاری اصالً صدای شاهین را هم نمیان، خورد می

 ؟کنی پسرخاله؟ نیستی کجا سیر می -

 ود با دلخوری گفت:اهین جا خورده بسامان که از حرکت ش

 ؟کنی دیوانه، چیکار می -

 .بداخالق ...ی خب باباخیلشاهین: 
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 گفت: بزرگ خانم

 جان؟ سامان -

 .جونم مادربزرگ -

در دست داشت به  ، دختر خدمتکار با سینی کهزیر انداخت ، سامان هم سر بههمینطور نگاهش کرد اما حرفی نزد لحظاتی بزرگ خانم

 جمعشان نزدیک میشد که شاهین با دیدنش آرام گفت:

 ؟، خدمتکار استخدام کردی یا مانکنبزرگ خانمآفرین  -

 با اخم گفت: بزرگ خانم

 !شاهین -

 شاهین سر به زیر انداخت و گفت:

 .ببخشید -

 ابروی در هم کشید و گفت: بزرگ خانم، قدرتی برای جلو رفتن نداشت ، گویادختر نزدیکشان که رسید ایستاد

 ؟کنی چرا واستادی؟ داری استخاره می -

 دختر به خودش آمد و با لکنت گفت:

 بکنم؟ ...باید ..... چیکار با... ببخشید. من چی.بب -

 :شاهین آرام زیر لب غرید

 ؟گیره میی چرا زبونش خوشگلاین با این همه  ه خشکی شانس،ای ب -

 با تشر گفت: بزرگ خانم

 ؟پرسی باید چیکار کنی من میاز  -
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 بزرگ خانمکه  خترک اشک درون چشمانش بال بال میزد اما سعی کرد به خودش مسلط شود، شبنم خواست برخیزد تا کمکش کندد

 با تحکم گفت:

 .تو بشین -

داشت و دختر خدمتکار به ، شبنم فنجان چایش را برشبنم بود گرفت، سینی را مقابل اولین نفر که سر به زیر انداخت و جلوتر آمد

 داشتن فنجان چایش با شیطنت گفت:، شاهین ضمن برل رویا و شایان و بعد شاهین گرفتترتیب سینی را مقاب

 ؟لرزه چرا دستات داره می -

هم چای را  بزرگ خانم، گرفت بزرگ خانمدختر خدمتکار به محض اینکه شاهین چایش را برداشت سینی را مقابل سامان و بعد 

 شت و گفت:بردا

 ؟تو اسمت چی بود -

 دختر آرام گفت:

 !گالره -

 و سر بلند کرد به بهزاد چشم دوخت، بهزاد ضمن برداشتن چایش گفت:سینی را مقابل بهزاد که آخرین نفر بود گرفت  و گالره

 شهرستانی هستی؟ -

 .بله آقا -

 و عقب ایستاد و گفت:

 .کیک هم میارم میرمخانم االن  -

 .قند بیار شاهین: برای من

 .گالره: چشم آقا، االن میارم

 ، شاهین گفت:و خیلی زود به داخل برگشت
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 .آخی چقدر خجالتیه -

 .کنم می، اخراجش : بهتره بگی دست پا چلفتیه، اگر همینطور پیش برهبزرگ خانم

 .بذارید باشه، شاهین: نه مادربزرگ گناه داره طفلی

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: بزرگ خانم

 ؟زنی  چرا شما داری سنگشو به سینه میحاال -

 .این دختره که سنگشو به سینه بزنم، وگرنه من چیکار دارم به شاهین: هیچی مادربزرگ، من محض رضای خدا میگم

 تر ایستاد و گفت: روی میز چید و عقب، وسایل را ک و بشقاب و قندان به حیاط برگشتگالره خیلی زود با کی

 ؟ندارید خانم دیگه با من امری -

 ، با نگاهی گالره را برانداز کرد و گفت:بزرگ خانم

، پس چی شد اون همه بودی و کاراتو درست انجام ندادیست که اومدی اینجا اما تموم مدت سر به هوا  ببین دختر االن یک هفته -

 ؟کرد میتعریفی که ثریا ازت 

 گالره سر به زیر انداخت و گفت:

 .ببخشید خانم -

 ؟یه بار نشده که تو غذا درست کنی، ببینم آشپزی بلد نیستی توی این مدت: بزرگ خانم

 گالره سر بلند کرد و گفت:

 .ه خداب ...بلدم ب ...ب -

 ؟: خب پس شام امشب با توئه، اگر خرابش کنی، اخراج میشی، فهمیدی چی گفتمبزرگ خانم

 .بله خانم ...بگالره: 

 .تونی بری : خب میبزرگ خانم
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رفت و خودش را به ، نزدیک عمارت که رسید بغضش ترکید و با دو به داخل به طرف عمارت برگشت به زیر انداخت وگالره سر 

ام از چشمانش سر خورد و روی ، پرده را کنار زد و به بیرون چشم دوخت و قطرات گرم اشک آرآشپزخانه رساند، به کنار پنجره رفت

 .هایش غلتید گونه

بهزاد ، سامان و با هم عزمشان را جزم کرده بودند تا او را بگیرند و به استخر بیندازند و همه حرفش شده بودها  با بچهم ه شاهین باز

، وقتی به جای امنی رسید ایستاد و کرد میها بود و از  زیر دستشان فرار  تر از این حرف و شایان دنبال شاهین بودند، اما شاهین چاالک

 گفت:

 ؟ تید چرا مثل گربه افتادید دنبالم، توی جدل حریفم نیسهرف حق تلخه دیگای بابا ح -

شان شاهین را به طرف ، سامان و شایان هم خودشان را رساندند و کشان کودش را به او رساند و او را گرفتکه بهزاد از پشت سر خ

 .خندیدند و بقیه هم می کرد می، شاهین التماس استخر بردند

 .ردم، ولم کنیدبا غلط کردم، شکر خوای با شاهین:

 .بهزاد: تو باید ادب بشی

 .تو دونم و وقت من می ریم اون شاهین: خیل خب بابا ادب میشم، ولم کنید. شایان، خونه که می

یراه گفتن، بقیه ، شاهین سرش را از زیر آب بیرون آورد و شروع کرد به بد و بیدند و شاهین را توی آب هل دادندبه کنار استخر رس

 .دیدندخن هم فقط می

 سامان دست به کمر زد و گفت:

 .فرمودین جناب سقراط خب می -

 .تالفی نکنم، این خط اینم نشون شاهین صدرایی نیستم اگر شاهین:

 خودش را از آب بیرون کشید و گفت:

 .کنم میتون  بخورم بیچاره اگر سرما -

 :خندید گفت در حالی که می بزرگ خانم
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 .لباساتو عوض کنجان زود برو داخل شاهین  -

 ؟خواید یه چیزی بهشون بگید، ببینید چی به سرم آوردن شاهین: مادربزرگ شما نمی

 خوای سربه سر همه بذاری هیچکس هم هیچی بهت نگه. : خب تقصیر خودته پسر، میبزرگ خانم

 .خندیدند قیه میو ب کرد میمثل پیرزنا مشت به سینه می کوبید و نفرین  رفت میشاهین همینطور که به طرف داخل 

آمد که  اتاق هم داشتند چون گاهی پیش می ی مادربزرگشان ها در خانه بچهی  ی دوم رفت، همه راست به طبقه وارد سالن شد و یک

، د از حمام بیرون آمد، شاهین بعد از اینکه دوشی گرفت و حوله پوشیندکرد میی مادربزرگشان اتراق  آمدند خانه چند روزی می

، از سر بزند اما اثری از گلدانش ندیدبه طرف تراس رفت تا به گلدانی که هفته پیش آورده بود  کرد میسرش را خشک همینطور که 

 .ز باال با صدای بلند ثریا را صدا کرداتاقش بیرون رفت و ا

 ...شاهین: آهای ثریا، ثریا

 از وسط سالن به باال نگاه کرد و گفت: خودش را به سالن رساند وشنیدن صدای شاهین گالره که توی آشپزخانه بود با 

 .ش ثریاخانم نیستن، رفتن بیمارستان عیادت بچه -

 ؟شاهین: آره، اصالً حواسم نبود، گلدون من کجاست

 گالره هم در جوابش تند گفت:

 ؟من از کجا بدونم -

 با تعجب چشمانش را گشاد کرد و گفت: شاهین

 ؟دونه جان؟ پس کی می -

 شد و گفت: گالره متوجه موقعیتش

 .ببخشید آقا، من اطالعی ندارم -

 .شاهین: که اینطور، بیا باال ببینم



 

 
 

18 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

شت چی شد یه دفعه بلبل ی پیش لکنت دا اینکه تا چند دقیقه» رفت با خودش گفت می ا گفت و همینطور که به سمت اتاقشاین ر

 «زبون شد؟

ی زنگ موبایلی را از یکی دانست کدام اتاق را باید در بزند که صدا ی دوم رفت، نمی نش را با ترس قورت داد و به طبقهگالره آب ده

 .هین در را باز کرد و به داخل رفتی شا حدس زد باید همان اتاق باشد، چند تقه به در زد و با اجازه، یدها شن از اتاق

گشت تا بپوشد، گالره وقتی  میاشت و توی کمدش به دنبال چیزی شلوار جین یخی پوشیده بود اما پیراهنی به تن ند شاهین یک

، به طرف هایش پیدا نکرد تی چیزی که بپسندد درون کمد لباس، شاهین وقلباس دید، چرخید و پشتش را به او کرد شاهین را بی

 گالره چرخید و گفت:

 ...ببین، برو -

 در هم کشید و گفت: ی، ابرویپشت به او ایستاده استولی وقتی گالره را دید که 

 .استادی؟ هووی، تخته سیاه اینطرفه؟ چرا اینجوری ویعنی چی -

رویش ایستاد و دست به کمر زد و  گرفت، شاهین روبه طرفش چرخید اما سرش را باال نمی ، بهدانست باید چه بگوید اما گالره نمی

 گفت:

 .سرتو بگیر باال ببینم -

 باال بگیرد، شاهین بازم با عتاب گفت: خواست میرا هم ن ، سرشاو نزدیک شده بود حس خوبی نداشت از اینکه شاهین تا این حد به

 ؟مگه با تو نیستم -

و بر نگاهش کرد و بعد لبخندی  ی همینطور برا ی شاهین نگاه کرد. شاهین هم لحظه مسلط شد و سر بلند کرد و به چهرهبه خودش  

 روی لبش جا خوش کرد و گفت:

 ؟اسمت چی بود -

 گالره. -

 ؟یعنی چیگالره! خب گالره  -
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 .دونم نمی -

 ؟گفتی بچه شهرستانی -

 .بله آقا -

 ؟کجا -

 .کردستان -

 باال انداخت و گفت: یشاهین با تحسین ابروی

 ؟کردها دل و جیگر شیر دارن میگن، راست یه دخترکرد -

 .میگنبله راست  -

 !چقدر مطمئن -

 .باید برای شام غذا درست کنم، اگر با من کاری ندارید من برم ببخشید آقا من -

 م میاری، شیر فهم شد؟ ساعت دیگه شسته و اتو کرده واسه ، دولباسای من توی حمومه -

 خورد اما گفت:گالره با اینکه از دست شاهین حرص می

 .چشم آقا -

 .آفرین دختر خوب -

 ره بالفاصله بعد از رفتنش با حرص گفت:شاهین این را گفت و از اتاق بیرون رفت و گال

 .متکبر از خود راضی -

 دفعه شاهین برگشت به داخل اتاق نگاه کرد و گفت: یک

 ؟چیزی گفتی -
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 گالره دستپاچه گفت:

 ... من چیزی نگفتم.نه آقا ...نه -

 .مه ه، من خیلی گشنم سعی کن یه چیز خوشمزه درست کنی، راستی برای شاخوبه -

 .چشم آقا -

، موهایش را  شرت سفید را انتخاب کرد و پوشید های بهزاد، یک تی ر کمدش را باز کرد و از بین لباس، دهین به اتاق بهزاد رفتشا

نگاهی به طرف آشپزخانه انداخت،  یش بقیه برگردد اما ایستاد و نیم. خواست به حیاط په درست کرد و از اتاق بیرون رفتهم جلوی آین

راهش را به طرف آشپزخانه کج  ، برای همینمتکار زیبا و دوست داشتنی بگذاردم کمی سر به سر این دختر خدآمد باز ه بدش نمی

ارچوب در تکیه زده ه، شاهین هم به چریخته بود و سخت مشغول کارش بود روی میز وسط ی محتویات یخچال را کرد. گالره همه

 .کرد میبود و با لبخند نگاهش 

، یک چاقو هم دستش برداشت و توی سینی روی میز گذاشتگالره به طرف یخچال رفت و یک ماهی بزرگ را از توی یخچال 

 گرفت و خطاب به ماهی گفت:

ته بال نسبت یکیشون الب ، ولی مجبورم که شکم شما رو پاره کنم و برای یه قوم گرسنه و مغرورخیلی ببخشید جناب آقای ماهی -

 .شام درست کنم

 که شاهین که ساکت بود به یکباره گفت:

 ؟بال نسبت کدوم یکیشون -

 ، شاهین همینطور که دست به کمر زده بود جلوتر رفت و گفت:با ترس جیغ زد و چاقو را رها کردگالره 

 ؟یگفت میخب داشتی  -

 و گفت: کرد می، شاهین اخکرد میبا ترس شاهین را نگاه 

 ؟ن بودخب منظورت از یکیشون، کدوم یکیمو -
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، مکثی را شنید که وارد سالن شدند ها بچه؛ شاهین خواست حرف دیگری بزند که صدای کرد میاما گالره همچنان ساکت نگاهش 

 کرد و گفت:

 .کنیم، فعال به کارت برس بعداً صحبت می -

 :شاهین که از آشپزخانه خارج شد، گالره با حرص گفت

 .اه لعنتی -

 .و از بقیه خبری نبود کرد میشایان روی مبل جلو تلویزیون دراز کشیده بود و فیلم تماشا 

 ؟کوشن ها بچهشایان پس شاهین: 

 .شایان: سامان و مادربزرگ که توی حیاطن، بقیه هم رفتن لباس عوض کنن

ن اضافه شد و شیده بود به جمعشاسپورت قشنگی پوی بعد بهزاد هم که لباس ا شاهین هم نزدیکش روی مبلی نشست، چند دقیقه

 گفت:

 .شرت من خیلی بهت میادها خان این تی شاهین -

 .دونم شاهین: آره می

 .فکر کردم البد اشتباهی تنت کردی دونی بهزاد: خوبه که می

 ؟دونی سامان از چی ناراحته فتم از تو کمدت برداشتم پوشیدم، راستی بهزاد مینه رشاهین: 

 شاهین گفت: ما حرفی نزد.هزاد سری تکان داد اب

 خب از چی ناراحته؟ -

 از بیتا ناراحته. -

 خب بیتا چی شده؟ -

 .چیزی نشده، فقط دستش واسه سامان رو شده -
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 .ب پس باالخره این دختره رو شناختخ -

 ن وسط منو هم پیش سامان خراب کنه.ای خواست میی کثافت  آره، اما دختره -

 یعنی چی؟ -

 نشستم که با اون به هم بزنه.رفته به سامان گفته من زیر پاش  -

 چه مزخرفه این دختره. خب سامان چیکار کرده؟ -

 ببیندش. خواد میجلوش در اومده و یه سیلی هم خوابونده زیر گوشش و گفته دیگه ن -

 .کرد میو خیلی وقت پیش باید ر اینکار، خب خوب کاری کرده -

 .ین زودیا بتونه فراموش کنهبه ا کنم می، فکر نن شدهاما سامان حسابی داغو -

 شایان گفت:

 کنه. کم کم فراموش می -

 .کنه ترگل ورگل دیگه رو دید فراموش میوقتی چشمش یه دختر آره بابا،  -

 این را گفت و گالره را صدا کرد.

 .خانوم با شما هستما گالره ...آهای دختره -

 .خیلی زود خودش را به سالن رساند گالره

 آقا؟ بلهگالره: 

 برامون میوه بیار. -

 ...چشم آقا -

 ؟لباسای منو شستی -
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سالن ی  ی گوشه نگاهی به ساعت ایستاده خودش را کنترل کند نیم کرد میخورد در حالی که سعی  گالره که خون خونش را می

 انداخت و گفت:

 .ه میارم خدمتتونی دیگ تا یک ساعت و چهل دقیقه -

 :شاهین با لبخند گفت

 .رین. پس حسابش هم دستت هست، زود باش، اول میوه بیارآف -

 .گالره: چشم

 این را گفت و به آشپزخانه برگشت، بهزاد گفت:

 .کنی رو اذیت می خوش میاد این طفل معصوم رو خدا -

 ؟د بدونه توی این خونه اربابش کیهبایشاهین: 

 ؟شایان: اسمش چی بود

 در هم کشید و گفت: یشاهین ابروی

 جنابعالی چیکار به اسمش داری؟ -

 .شایان: هیچی داداش، همینطوری پرسیدم

 .گه نبینم همینطوری یه چیزی بپرسیدیشاهین: 

 .شایان: چشم

 :اره نگاهش را به بهزاد داد و گفتشاهین دوب

 طر این غم بزرگ دلداریش میده؟به خا کنه یا داره بزرگ نشسته داره سامانو نصیحت میحاال مادر -

 .زاد: هردوشبه

 .رفته بودند به جمعشان اضافه شدندرویا و شبنم هم که برای تعویض لباس به اتاقشان 
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 ؟ررویا از نمایشگاهت چه خببهزاد: 

 .رویا: خوبه. همه چیز خوبه

 هم پیدا شده که تابلوهاتو بخره؟ ببینم تا حاال کسی شاهین:

 عاطفه هستن؟ احساس و بی کردی همه مثل تو بیرویا: پس چی؟ فکر 

اگر یکی از تابلوهای جنابعالی خوشش نیاد  ؟و عاطفه از نظر جنابعالی یعنی چی؛ خوب شد نمردم و فهمیدم احساس شاهین: آهان

 .ست رو بخره البد معدن احساس و عاطفه، هر کی هم که اونا عاطفه احساس و بی بی میشه

 .نبود رویا: نخیر، منظورم این

 پس منظورت چی بود؟ شاهین:

 با تو حرف بزنم باید کیو ببینم؟ اصالً من نخواسته باشم ی حرف زدن با تو رو ندارم. ببین شاهین من حوصله: رویا

 .یلی هم دلت بخواد باهات حرف بزنم، خشاهین: هیششش

 .خواد میاصالً هم دلم نرویا: 

 ، شاهین تا دیدش گفت:سالن شد ای که دستش بود وارد گالره با ظرف بزرگ میوه

 .بپا نخوری زمین -

ش به فرش گیر کرد و تعادلش را از دست داد و تابی خورد و چند تا سیب از توی ظرف افتاد، شاهین بلند شتا این را گفت گالره پا

 ، اما گالره آرام زیر لب گفت:ندکرد میو بقیه هم با لبخند نگاهش  خندید میبلند داشت 

 .چشم شورتو ببرنمرده شور  -

 دفعه ساکت شد و گفت: شاهین یک

 ؟ی گفتیچیز -

 .گالره: چی؟ من؟ من چیزی نگفتم
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 ؟کنی شاهین: خب حاال چرا اونجا واستادی، استخاره می

 چپ چپ به شاهین نگاه کرد و گفت: بهزاد

 .شاهین تمومش کن دیگه -

 و خطاب به گالره گفت:

 .برس رو بذار اینجا برو به کارت بیا ظرف -

 م گفت:ه گالره ظرف میوه را روی میز گذاشت و خواست برود اما شاهین باز

 .واستا کارت دارم -

 یک سیب و  پرتقال تو بشقاب گذاشت و به طرف گالره گرفت و گفت: شد از روی میز یه بشقاب برداشت. و خم

 ، اینا رو برام پوست بگیر بیار بخورم.من حوصله ندارم میوه پوست بکنم -

 ی انفجار رسیده بود گفت: الره که به درجهگ

 .خدام شدم نه به عنوان پرستار بچه، من به عنوان خدمتکار اینجا استخشید آقاخیلی بب -

 :ویا دستانش را به هم کوبید و گفت، ربا هم شروع کردند به خندیدن ها بچهی  تا گالره این را گفت، همه

 .دمت گرم گالره، خیلی خوشم اومد -

 :گفت خندید میبهزاد هم که بلند بلند 

 .خان هینور شدی شاگیم اُ -

بهزاد همینطور که  اخت و خیلی زود سالن را ترک کرد.گالره سر به زیر اند کرد. میخشکش زده بود و به گالره نگاه  شاهین 

 گفت: خندید می

 پر رو.  یکی پیدا شد بزنه تو پر این بچه باالخره ای جانم! -

 بشقابش را روی میز گذاشت و به عزم دعوا از جا برخاست که بهزاد گفت:شاهین 
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 ؟بکنی خوای میشاهین چیکار  -

 .نم اینجا بلبل زبونی کردن نداریمخوام بهش حالی ک شاهین: می

داده اخراجش ی جواب تو رو ، مادربزرگ بفهمه این دختره اینجورمادربزرگ و سامان دارن میان داخل، بهزاد: فعالً دست نگه دار

 .کنه می

حرف بهزاد گوش کرد و سر جایش شاهین ناچاراً به ، و سامان وارد سالن شدند بزرگ خانم، شاهین نگاهی به در ورودی سالن انداخت

 .نشست

 .که در دیگر آشپزخانه باز شد و ثریا خانم وارد آشپزخانه شد داد میو زیر لب به شاهین فحش  کرد میبا حرص و عصبانیت آشپزی 

 ؟دیر کردید قدر اینچرا ، سالم گالره:

 ؟کنی تو یکار میچ، مجبور شدم یه خورده پیشش بمونم، کرد میگیری  بهونه، جان م خیلی حالش بد بود گالره بچه، سالم ثریا:

 .کنه ت کنم اگر هم خراب بشه اخراجم میغذا درس گفته باید برای شام بزرگ خانم: گالره

 ی؟کرد میحاال داشتی چی درست ، کنه میگه اما اینکارو نییه چیزی م بزرگ خانم: ثریا

 .تازه این پسره لباساشم داده بشورم و اتو کنم، کاراشو کردم باید برنجشو درست کنم ی همه، ماهی شکم پر و فسنجون: گالره

 ؟: کدوم پسرهثریا

 ه.فکر کنم اسمش شاهین، همین پسر زورگو: گالره

 ثریا متعجب گفت:

 گی زورگو؟چرا می، تر شاهین نیست تر و بامزه این خونه شوخشاهین! توی  -

اتو ، ی دیگه وقت دارم باید لباسشو اتو کنم قط بیست دقیقهف، میدهاز وقتی اومده یه ریز داره دستور  .گه: خب همش زور میگالره

 ؟کجاست

 .دمی کارا رو انجام می منم بقیه، رو اتو کن برو تو لباسا، توی اتاق من: ثریا
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گالره از توی ماشین لباسشویی شلوار و پیراهن شاهین را که شسته و خشک شده بود بیرون آورد و از همان دری که به حیاط راه 

 . داشت بیرون رفت

از دست شاهین عصبانی بود که با  قدر این، اتو را  به برق زد و مشغول اتو کردن شد ، وارد اتاق ثریا که کنار اتاق خودش بود شد

بازم قطرات گرم اشک روی کم کم شاهین فراموشش شد و ذهنش به جای دیگری پر کشید و ، دکشی میو را روی لباسش حرص ات

 . ید و اسم ارسالن را زیر لب زمزمه کردصورتش غلت

آمد ن زیر اتوی داغ مشغول سوختن است. وقتی به خودش و اصالً متوجه این موضوع نبود که لباس شاهی کرد میگالره داشت گریه 

مستاصل لباس را مقابل خودش گرفت و گفت: بیچاره ، لباس شاهین به وجود آمده بود که یک سوراخ بزرگ روی قسمت چپ جلوی

 .شدی گالره

 ش جا خوش کرد و گفت: اما خودمونیماولی با دیدن شکل سوختگی روی لباس که شبیه یک قلب در آمده بود لبخندی روی لب

 .در اومدهدرست مثل یه قلب ، شده خوشگل

 .خونسرد و آرام، شلوارش را هم اتو زد و بعد لباساها را تا زد و برداشت و به عمارت برگشت

 به جمعشان نزدیک شد و گفت:، ی شاهین مانده بود چند دقیقه تا وقت تعیین شده، وارد سالن شد اول نیم نگاهی به ساعت انداخت

 .ببخشید آقا -

 نگاهی به ساعت انداخت و با دلخوری گفت: ها را توی دستش دید نیم اسین با اخم نگاهش کرد و وقتی لبشاه

 .برو بذارشون توی اتاقم -

 .چشم اقا: گالره

ا  با کمک ثریا میز شام ها را روی تختش گذاشت و زود  به آشپزخانه برگشت ت لباس، ها رفت راحتی کشید و به طرف پلهگالره نفس 

 را بچیند.

*** 

 بهزاد با دیدن غذاهای سر سفره با خوشحالی گفت:، ندهمگی سر میز شام نشست
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 .آخ جون فسنجون -

 ماهی.، ی منم هست سامان: غذای مورد عالقه

 ؟ این غذاها رو این دختره درست کرده ی : همهبزرگ خانم

 .کنم میمن که فکر ن: شاهین

 .من که حسابی اشتهام تحریک شده: شبنم

م بودند گالره یواشکی آنها را هایش سر میز مشغول خوردن شا این مدت که خاتم بزرگ و نوهتمام  . درو همگی مشغول خوردن شدند

ثریا به کنارش آمد و آرام صدایش  ؟ آید یا نه خورد خوشش می ی که میپایید و فقط نگاهش روی یک نفر بود تا ببیند از غذاهای می

 .زد

 ؟ گالرهثریا: 

 گالره به طرفش چرخید و گفت:

 ؟ چیه -

من امروز حسابی خسته ، ها رو بشوریم بعدش هم باید ظرف، بیا شامتو بخور .میشهت بد  ییشون واسهپا اگر ببینن داری می .زشته: اثری

 .هستم

 .غذایش را بخورد ت تاگالره ناچاراً به همراه ثریا به آشپزخانه رف

 .خودش را به سالن رساند ثریا را صدا زد که ثریا هم زود، بزرگ خانم، وقتی همگی از شام دست کشیدند

 ؟ غذای امشب که دست پخت تو نبود :بزرگ خانم

 .کارارو گالره انجام داده بود ی همه، بزرگ خانمنه : ثریا

 .صداش کن بیاد: بزرگ خانم

 :اهین تا گالره را دید با تشر گفتش، گالره را صدا کرد. ثریا رفت
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فتاده بود. غذات خورشتش هم خوب جا نی، برنجش هم شفته بود ؟مزه بود چرا بی؟ این ماهیش که تو داری هپخت اه! اینم دست اه -

 .اصالً خوب نبود پس تو اخراجی

 :سامان

 .خانم دستت درد نکنه گالره. مخصوصاٌ ماهیش، خیلی هم خوب بود ؟چرا الکی حرف می زنی شاهین -

 .فسنجونش هم حرف نداشت: بهزاد

 .گالرهممنون ، منم خیلی خوشم اومد –رویا

 .دستت درد نکنه گالره خیلی هم خوشمزه بود: شبنم

 .پختت حرف نداشت دست، منم دوست داشتم: شایان

، چرخاند و در آخر نگاهش روی گالره متوقف شد که سر به زیر داشت ها بچهشاهین نگاهش پر از حرصش را روی تک تک 

 :کمی آب نوشید و گفت بزرگ خانم

 .تر باشی خیلی خوبه منظمفقط اگر یه کم  .خوب بود -

 .چشم خانم: گالره

 .بخوابم شب بخیر میرممن  ها بچه، و جمع کنیدر میز تونید میخب : بزرگ خانم

که  کرد میبقیه هم میز را ترک کردند به جز شاهین که هنوز نشسته بود و با حرص به گالره نگاه  و از جا برخاست و به اتاقش رفت.

اش را به شاهین  سر بلند کرد و لبخند پیروزمندانهداشت  ه ظرف ساالد مقابل شاهین را برمیر حینی کد، کرد میداشت میز را جمع 

 .به آشپزخانه رفت، تحویل داد و قبل از اینکه شاهین حرفی بزند

 با صدای بلند گفت: یبهزاد از توی پذیرای

 پاشو بیا پیش ما.. میشیکچل ، حرص نزن شاهین قدر این -

 هایش . چون گالره لباسخودش را روی تخت رها کرد، با عصبانیت وارد اتاقش شد، ی دوم رفت جا برخاست و به طبقها شاهین  از ام

 ها را  از زیر کمرش بیرون با عصبانیت لباس، روی آنها خوابیده بود زیر بدنش را ناهموار کرده بودرا وسط تخت گذاشته بود و شاهین 
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شاهین  .اش معلوم شد ی مبل افتاد و سوختگی رت کرد که پیراهنش درست روی دستهبود پکشید و روی مبلی که نزدیک تختش 

بل خودش گرفت بعد برخاست به سمت مبل رفت و پیراهن را  برداشت و مقا .خیز شد و با دقت به پیراهنش نگاه کرد روی تختش نیم

دیل به کوه آتشفشانی شد که سوختگی روی لباسش تببا دیدن ، میزدمتوجه سوختگی شد که به او لبخند  تر که این دفعه دقیق

که توی سالن بودند با دیدن  ها بچه، ها را تند تند پایین رفت پله ، لباس را برداشت و با عجله از اتاقش بیرون رفت .ی فوران بود آماده

 .ی شاهین ساکت شدند ی برافروخته هچهر

 ؟ چی شده شاهین: سامان

به  شاهین، ها بود ؛ فقط گالره توی آشپزخانه بود که مشغول شستن ظرفست به طرف آشپزخانه رفترا شاهین بدون هیچ جوابی یک

 گرفت و گفت: رف خودش چرخاند و لباس را مقابلشگرفت و او را به ط سمتش رفت و عصبانی بازویش را

 ؟ این چیه -

هم خود را به  ها بچهبقیه ، زد میساکت بود و حرفی ن، گالره که بازویش حسابی درد گرفته بود و از عصبانیت شاهین ترسیده بود

 :حکم تکانش داد و با عصبانیت غریدبازم م، شاهین که بازوی گالره توی دستش بود .آشپزخانه رسانده بودند

 ؟ گفتم این چیه -

 .بازوشو ول کن ؟چه خبرته شاهین بهزاد:

 شاهین به بهزاد رو کرد و گفت:

 . ببین رفته لباسمو سوزونده بعدم قشنگ تا کرده گذاشته توی اتاقم -

 بهزاد هم با عصبانیت گفت:

  ؟ انگاری حاال چی شده، خب سوخته که سوخته -

ز بر سرش شاهین به طرفش چرخید تا با، کرد میخورد و به شاهین نگاه  اش سر می ام از چشمان قشنگ گالره روی گونهاشک آر

 گالره سر به زیر انداخت ومظلومانه گفت:، گالره را دید سکوت کرد و بازویش را رها کرد های تا اشک فریاد بزند؛ اما

 .پول لباستونو از حقوقم کم کنید اما اخراجم نکنید میشه، متاسفم آقا -
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 بهزاد که حسابی عصبی شده بود گفت:

 .گریه نکن، مهم نیست -

هم هرکدام برای دلداری گالره حرفی زدند و  ها بچه، از در دیگر آشپزخانه بیرون برد شاهین رفت و او  را با خودش سامان به سمت

 .کرد میاما بهزاد همچنان ایستاده بود و گالره را نگاه ، به پذیرایی برگشتند

 ؟ کنی میگفتم که مهم نیست دیگه چرا داری گریه : بهزاد

مات نگاه اشکبارش شده بود که باز در دیگر بهزاد  ؛کرد و به بهزاد نگاه کردسر بلند ، گریه گالره شدت گرفت، اما با این حرف بهزاد

 :الره و نگاه مات بهزاد متعجب گفتی گ وارد آشپزخانه شد و با دیدن گریهآشپزخانه باز شد و ثریا 

 ؟ چی شده گالره -

 بهزاد هم به خودش آمد و گفت:، نگاهی به بهزاد انداخت

 .گریه نکنه قدر این، کنه مییشون بگید که هیچ کس اونو اخراج نثریا خانم لطفاً شما به ا -

 ؟کنن شده که گالره فکر کرده اخراجش میولی چی ، میگمبهش ، چشم اقا: ثریا

 .میدهتون توضیح  خودش واسه، چیز مهمی نیست: بهزاد

 .م به گالره نگاه کرد و از آشپزخانه بیرون رفته بهزاد باز

*** 

دو ساکت  هر، ی نامعلومی خیره بود ش را تو مشت گرفته بود و به نقطهشاهین لباس. هم لب پلکان نشسته بودندسامان و شاهین کنار 

 بودند که باالخره سامان این سکوت را شکست و گفت:

 .به خاطر یه لباس ناراحت بشه کنم میشاهینی که من می شناسم فکر ن ؟خب االن چرا ناراحتی -

 .من که ناراحت نیستم -

 .آره معلومه که ناراحت نیستی -
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 نفس عمیقی کشید و گفت:، و دستانش را به عقب تکیه داد و سرش را به طرف آسمان گرفت

 .بدجور خورد شدم شاهین .حرفات در مورد بیتا رسیدم ی همهامروز صبح به حقیقت  -

 .میشهخورد  کنه میاز نظر من اونی که خیانت  ؟نت کردی که خورد بشی*مگه تو خیا ؟چرا تو -

 .بازیم داد، بازیم داد شاهین -

 .حماقت خودشو نشون داد -

 .م باهاش ازدواج کنمخواست می، عاشقش بودم .گی شاهینچی می -

هم  دی تا آخرشم پاش وامیستی اما بیتا روت که بدونم وقتی به کسی تعهدی میشناسم قدری می اون، عشق تو عشق بود سامان -

دونستی به قول و قرار  ؟ تو از همون اولش هم باید میدونم نمی، شناختیش اما چرا خامش شدی شناختم تو هم کم و بیش می می

 .اطمینان کرد میشهدختری که تا حاال سه بار نامزدیشو به هم زده ن

دیگه طاقتم طاق شد ، به بهزاد بزنه واستخ میش هم  آخرین ضربه، گناهه بیتا آخرین لحظه سعی داشت بگه ، بیتا خیلی پست بود -

 .میشمپیچیه و حسابی مواخذه  تماالً تا فردا خبرش تو فامیل میاح، و روش دست بلند کردم

 .خودت به مادربزرگ گفتی، اومدی زودتر از بقیه، جنابعالی هم که دست پیش رو گرفتی که پس نیفتی -

 های سامان نشست و گفت:بـ*ـلبخندی تلخ رو ل

 .بندم هیچ وقت به هیچ دختری دل نمی، دیگه هیچ وقت، رو فهمیدم دونی شاهین برای اولین بار بود که معنی تنفر می -

 .زنی های شعاریه که همیشه می اینم از همون نوع حرف. تونی نمی -

 سامان با اخم نگاهش کرد و گفت:

 ؟ های شعاری مثالً کدوم حرف -

 گفت: رفت میبه طرف داخل  شاهین از جا برخاست و همینطور که

خودتم ، اونو که عوض نکردی هیچ، کنه میخوره برگشتی گفتی عشق من بیتا رو عوض  قتی بهت گفتم بیتا به درد تو نمیمثالً و -

 .عوض شدی
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 سامان پاشد و گفت:

 ؟ منظورت چیه -

 شاهین به طرفش چرخید و گفت:

 .شب بخیر. فراموشش کن، فراموش کن سامان. سامان سابق نیستیدیگه ، بداخالق شدی، منظورم اینه که بدعنق شدی -

، او هم به اتاقش رفت و روی تختش دراز کشید هنوزم پیراهنش توی مشتش بود، کس توی سالن نبودهیچ، و به داخل رفت

 پیراهنش را باز کرد و مقابل خودش گرفت و با دیدن سوختگی روی پیراهن آرام زیر لب گفت:

 ؟ میشیزنی و بعد ناراحت  سرش داد می، بازی از خودت در میاری چرا اینجوری دیوونه؟ شدهشاهین تو چت  -

ی که یک بار سرشار از یها . چشمآورد های گالره را به خاطر می چشمانش را بست تا بخوابد اما چشمو نگاهش را به آسمان دوخت و 

 .میزدمیز به او نگاه کرد و وقتی پر از اشک و غصه شد موقعی که سرش داد  شادی بود وقتی سر

از جا برخاست و پاکت سیگار و فندکش را از توی جیب کتش ، توانست که بخوابد اما نمی کرد مییکساعت گذشته بود و او سعی 

 .ش گذاشت که صدای  بهزاد را شنیدنفس عمیقی کشید و سیگاری روی لب، برداشت و  به تراس کوچکی که جلوی اتاقش بود رفت

 ؟ بره و هم خوابت نمیت -

خوابی به تراس آمده بود شاهین سیگارش را روشن  بهزاد هم از بی .اتاق بهزاد هم کنار اتاق او بود و مثل اتاق او تراس کوچکی داشت

 :و بعد از اینکه پکی به آن زد گفتکرد 

 ؟ تو چرا نخوابیدی -

 .تونم درست و حسابی بخوابم وقته که دیگه نمی؟ خیلی دونم چرا نمی -

 ؟ کلک نکنه توام عاشق شدی ؟چرا -

 بهزاد خندید و گفت:

مثل تو هم که دور و برم هزار جور دختر ، اونوقت برم عاشق بشم، ی کوفتی سر خاروندن ندارم تو اون کارخونهمن وقت واسه  -

 .ترگل ورگل نریخته که هر روز عاشق یکیشون بشم
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 ین خندید و گفت:شاه

خودتو لوس کردی گفتی من تو  کرد میوقتی پدربزرگ داشت تقسیم وظایف ، خب تقصیر خودت بود دیگه، گیاآخی راست می -

 .دم توی کارخونه باشم تا شرکتترجیح می

 .خواسته کار توی شرکتو روی هوا زدیدتو و سامان هم از خدا -

 .هامونو عوض کنیم پست خوای میناراحتی  -

 .های من به کجا رسیدیم خوابی از بی ببین، من پست خودمو دوست دارم، نه عزیزم -

 .ت بگم خوابت ببره بیام یه الالیی واسه خوای می -

 .. .زهرمار -

 :دود سیگارش را بیرون داد و گفت شاهین خندید و

 ؟ کشی می؛ سیگار بکشی میدهتو این هوا فقط حال  -

 .نه -

 زد و گفت:شاهین باز پکی به سیگارش 

 .کننده بودیی و غافلگیرمرگش خیلی یهو، خدا بیامرزتش -

 ؟ زنی در مورد کی حرف می -

  ؟ یادته، روز قبلش بهش زنگ زدم قرار بود فرداش با هم بریم کوه، چیزیش نبود .پدربزرگ دیگه -

فوت  میشدباورم ن، رسیدم آروم خوابیده بودوقتی ، مون زنگ زد گفت بیایم اینجا به خونه بزرگ خانمساعت پنج صبح بود که ، آره -

 ؟ یه چیزی بگم.. .کرده باشه

 .بگو -
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های اومدن به سرباز همه می، ی خیلی بزرگ ایستاده بود کنار یه دروازه، پریشون بود .دیدمرو سه چهار روز بعد از مرگش خوابش  -

، رسیدم نمی م اما بهشرفت میبه سمتش  .همونجور اونجا واستاده بودن اما پدربزرگ شد مین و رد داد میی نشون ا جلو دروازه یه نامه

کنی چه معنی  تو فکر می، . چند بار دیگه همین خواب دیدم..چندین بار هم صداش زدم ولی جوابمو نداد، کرد میاونم فقط نگاهم 

 ؟ داره

 .من که معبر نیستم عزیز، دونم نمی -

 .بلده بپرسم ولی اونقدر کار پیش اومد و سرم شلوغ شد که یادم رفتم برم از یکی که خواست میچند باری  -

 .خوابت مکدر شده، حتما با شکم پر خوابیدی، تر شام بخوری ها سبک سعی کن شب  -

 .شب بخیر؛ بخوابم میرمخب من ، شاید -

شاهین ، میزدرا فریاد ای که غمی  صدای نی، میزدانگاری یک نفر داشت نی ، ایستاد یو خواست به داخل برود که با شنیدن صدای

 :گفت

 ؟صداش از تو باغ میاد -

 ؟ یعنی کیه -

 هزاد گفت:. باما توی تاریکی باغ چیزی ندید، شاهین نگاهی به باغ انداخت

 ؟بینیتو چیزی می -

 ؟ ببینم کیه میرممن ، نه -

 .منم میام  -

سامان را دیدند که به ستونی تکیه زده بود و به آسمان نگاه ، خارج شدنداز سالن که ، هایشان بیرون آمدند هردو همزمان از اتاق

 شاهین با خنده گفت:، اش زد که سامان با ترس به طرفش برگشت شاهین جلو و محکم به شانه، کرد می

 ترسیدی؟ -

 ؟چه مرگته، دیوانه: سامان
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 ؟ زنه این کیه داره نی می: شاهین

 .ست یکی توی کوچهانگاری ؟ من از کجا بدونم: سامان

 .ست کوچه گی از تویتو می، صداش از توی باغ میاد: بهزاد

 شاهین به شوخی گفت:

 .اون تو رو نزدهاحیاناً  ،سامان مطمئنی تو بیتا رو زدی -

 .پشت باغی  حتماً توی کوچه، تونه تو باغ باشه که نی بزنه اما کسی که نمی ؛شنوم صدا از اینطرفی داره میاد منم دارم می: سامان

 بهزاد گفت:

 .خب بیاید تا انتهای باغ بریم، شاید -

 اما توی همین موقع بود که صدا قطع شد و شاهین گفت:

 .م پیداش کنیمخوای میگویا فهمید  -

 :سامان نفس عمیقی کشید و گفت

 کنه. میصداش آدمو آروم ، میزدکاش بازم  -

شب با هم حرف زدند و بعد به های  هم در دو طرفش نشستند و تا نیمه بهزاد و شاهین، ی پله ها نشست و جلوتر رفت لبه

 .هایشان رفتند اتاق

 :نگاهی به شماره انداخت و خواب آلود جواب داد، ساعت شش صبح بود که با صدای زنگ موبایلش از خواب بیدار شد

 .جان ...سالم مامان.الو -

 ؟ خواب بودی، سالم بهزادم -

 .تون بااجازه -

 .نداشتی تا ظهر بخوابی عادت -
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 .اینجا هنوز آفتابم نزده، ی که شمایید ظهرهیم اونجاخوشگلمامان ، الهی قربونتون برم  -

 .زنم .. من بعداً زنگ می.بخواب عزیزم، خب ببخشید، اصالً حواسم به این موضوع نبود.. .ای وای -

 بهزاد خندید و گفت:

 .امرتونو بفرمایینشما ، جان دیگه فایده نداره مامان -

 .ام عزیزم شرمنده -

 .م برم یه خورده ورزش کنمخواست میشم خوب کردید بیدارم کردید  هتاز؟ حاال انگاری چی شده، دشمنت شرمنده باشه -

 .ترین ناراحتی ما راضی نیستی حتی به کوچکالهی قربونت برم که  -

 ؟ بابا چطوره -

 ...در رابطه با موضوعی باهات صحبت کنمم خواست میجان ، راستش بهزاداونم خوبه -

 .گوشم با شماست، بفرمایین -

 ؟ نغمه رو که دیده بودی، سیروسر آقابهزاد تو دخت -

 ؟ نغمه -

 .آره -

 چطور؟، سالش بود اومده بودن ایران دیدمش چهارده-اون موقع که سیزده -

 .خداه و ماه شده ب خوشگلخیلی ، هشد میدونی حاال واسه خودش چه خان نمی -

 . خب خدا به پدر و مادرش ببخشه، و ماه شده خوشگلمامان اول صبحی منو از خواب بیدار کردی بگی نغمه  -

 مادرش خندید و گفت:

 .خیلی به هم میاید، بهزاد من نغمه رو برای تو پسندیدم -
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 بهزاد صاف نشست و گفت:

 .یه بار دیگه بگو؟ مامان چی گفتی -

 .دی نغمه رو برای تو خواستگاری کنماگر اجازه می میگم -

 .که آخه میشهن، شناسمش نه درست و حسابی می، من نه دختره رو دیدم، آخه مامان -

یه . در ضمن یه عکس از خودت واسه من ایمیل کن، کنم میت ایمیل  ؟ خب عکسشو واسهببینی چه شکلیه خوای میخب پس  -

 .یه عکس بزرگ و خوب بنداز بفرست، ولی خیلی خوب نیستعکس کوچیکتو دارم تو کیف پولم 

 . ..آخه -

 .یادت نره، آ میگمالبته شب اینجا رو ، م ایمیل کن تا شب واسه، دیگه آخه نداره -

 .عکس از کجا بیارم، ی مادربزرگم آخه مامان من خونه -

ببین بهزاد کت و شلوار بپوشی ، عکس جدید بگیر بفرست یا اصالً یه، های  تو رو داره ؟ مادرجون هم عکسبهزاد چرا بهونه میاری -

ببینه یه تصویر خیلی خوب  خوام اولین تصویری که از تو می می، یه عکس کوچولو ازت دارم ولی خیلی خوب نیست. عکس بگیریآ

 .ازت تو ذهنش بشینه

 .دیگه امری باشه، چشم -

 .برسون به مادرجون هم سالم، مراقب خودت باش، الهی قربونت برم -

 .ی آقا سیروس سالم برسونید شما هم به خانواده -

 .خداحافظ، باشه -

 :تلفن را که قطع کرد پوفی کرد و گفت

 ؟ ی دلم بذارمنغمه رو دیگه کجا -

ی  ی بعد سر و کله د و مشغول ورزش شد که بیست دقیقهوارد حیاط ش، از جا برخاست لباس ورزشی پوشید و از اتاق بیرون رفت 

 .که پوشیده بود با یه شمشیر پیدا شدشاهین هم با لباس سیاه ورزشی رزمی 
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 کیو میو جیو میو، میو میو.صبح عالی بخیر جناب استاد  بهزاد:

 .جنابعالی هم که خوشمزه شدی، نه بابا: شاهین

 بهزاد خندید و گفت:

 .م زن بگیره واسه وادخ میچون مامانم  -

 ؟ حالت خوبه: شاهین

 بهزاد روی راحتی ها نشست و گفت:

حالت از اینم ، ت خواستگاری سهبرم وا خوام می گفت می میزدتو هم اگر مامانت ساعت شش صبح بهت زنگ ، نه بخدا خوب نیستم -

 .بدتر بود

 ؟ خب حاال بگو ببینم قضیه چیه، کنم میآویز  من یکی که از خوشحالی خودمو حلق چرا باید حالم بد بشه: شاهین

با صدای بلند خطاب به شاهین  که سامان هم برای ورزش به حیاط آمد و گفت میموضوع را برایش و بهزاد  کرد مینرمش شاهین 

 گفت:

 پوشی میای اینجا؟کنی یا فقط جمعه ها برای اینکه جلوی ما کالس بذاری لباسشو می  ن تو راست راستی نینجوتسو کار میشاهی -

 .ی که هستی واستا تا بیام جواب سوالتو بهت بدمیجا شاهین شمشیرش را از نیام کشید و گفت: همون

 .یکساعتی را با هم ورزش کردند و بعد خسته هر سه نفر روی راحتی ها نشستند، دنبال سامان افتادو با شمشیر کشیده به 

 ؟ رغابری قاطی م خوای میخب پس بهزاد خان  سامان:

 .نه به باره نه به داره، هنوز که در حد یک حرف: بهزاد

 .کشن ذارن هم به دارت می اشه به همین زودیا هم روت بار میغمت نب: شاهین

 .ادب بی: بهزاد

 ؟باهاش ازدواج کنی خوای میچطوری ، عاشقش نیستی، شناسیش نمی، تو که دختره رو ندیدی: سامان
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ی طرفش خیلی حساس که اونم وقتی  اینکه احتماالً دختره روی قیافه یعنی، بهزاد فعالً یه عکسشو بفرستهگفته ، سامان جان: شاهین

 .میشهعکس بهزاد را ببینه نه تنها از ازدواج بلکه از زندگیش ناامید 

 بهزاد یه لگد به پای شاهین زد و گفت:

 .بهترهی تو  ؟ خیلی هم از قیافهی من چشه یابو مگه قیافه، زهرمار -

 بهزاد و شاهین مشغول  کل کل  کردن بودند که سامان گفت:

 کنه. میدقت کردین یه مدت یه نفر داره نگامون  ها بچه -

 ؟ کی: شاهین

 کنه. میآشپزخونه داره نگامون ی  از پشت پنجره، این دختر خدمتکاره: سامان

 بهزاد گفت:، خودش را کنار کشید آشپزخانه نگاه کرد که گالره زودی  دفعه شاهین برگشت به پنجره یک

 .بیچاره ترسیدی  دختره؟ ینهو میرغضبهوووی چرا شدی ع -

 .شما بگید نیست، ش هست کاسه ای زیر نیم این دختره یه کاسه میگممن : شاهین

 البد گلوش پیش یکی از ماها گیر کرده. میگممن که ، شه هکاس ای زیر نیم کاسه کرد میحاال چون داشت ما رو نگاه : سامان

 و دستی به موهاش کشید و گفت:

 .هکرد میآره حتماً داشته منو نگاه  -

 های شاهین در هم رفت و گفت: اخم، سامان که این حرف را زد

 .ممکنه تو گلوش گیر کنی، کنی تو یه کم برای گلوی این دختره بزرگی جون فکر نمی سامان -

 .طفلی عاشقم شده دیگه، نمخب چیکار ک: سامان

 .سامان یه نوشابه واسه خودت باز کن: بهزاد

 .حاال از کجا معلوم عاشق تو شده شاید عاشق من شده: شاهین
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صبانی تو رو دیده بود داشت عی  دختره دیشب اون قیافه .های که از دیروز در حقش کردی آره البد اونم بخاطر این محبت: سامان

 ؟ فهمیدی چی گفتم، حواستو جمع کن از این به بعد خواسته باشی اذیتش کنی با من طرفیاما ، افتاد پس می

 گفت: رفت میشاهین که از این حرف سامان احساس خوبی نداشت از جا برخاست و همینطور که به طرف داخل 

از قدیم گفتن ، هم فراموش نکن در ضمن حرفهای دیشبت. بذار عرقت از دعوای دیروزت با بیتا خشک بشه بعد دوباره عاشق بشو -

 .مرد و حرفش

 سامان رو کرد به بهزاد و گفت:

 ؟ این شاهین چه مرگش شده -

 .از شوخی تو خوشش نیومد: بهزاد

 ؟ مگه چی گفتم: سامان

 .شناسی دوست نداره کسی وارد حریمش بشه تو که شاهین رو می : بهزاد

 فهمم. ؟ نمییعنی چی: سامان

 .حریم خصوصی شاهین ن دختر خدمتکاره از دیروز شده جزءیعنی اینکه ای: بهزاد

 ؟ یعنی باهاش دوست شده ؟چی: سامان

 بهزاد با لبخند سری تکان داد و گفت:

 .دونه خوشش میاد دیگه اونو مال خودش میشناسی وقتی از دختری  اما تو که شاهین رو می دونم نمی -

 کنه. میپس مرض داره اذیتش : سامان

 .البد مرض داره دونم نمی: بهزاد

 که درست نباشه شاهین با این دختره دوست بشه. کنم میولی من فکر : سامان

 چرا؟ بهزاد:
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 .یه اما باالخره یه خدمتکارهخوشگلهرچند دختر ، شاهین با خودش چی فکر کرده، خب این دختره یه خدمتکاره: سامان

 .و بس کنه میفقط در حد یک دوستی بهش نگاه ، با این دختره ازدواج کنه خواد میزنی انگاری شاهین  اال طوری حرف میح: بهزاد

 ؟ نغمه رو بگیری خوای می ؟چیکار کنی خوای میخب تو : سامان

 .ولی تا نظر بابا و مامان چی باشه ،مگه مجرمه که برم بگیرمش: بهزاد

گالره داشت صبحانه ، بود یکراست به طرف آشپزخانه رفت عصبانی و شمشیری که دستش گرفتهی  قیافه ، باشاهین  وارد سالن شد

هش کرد و شاهین لحظاتی همینطور بر و بر نگا ر کشید و با ترس به شاهین زل زد.دست از کا، که تا شاهین را دید کرد میرا آماده 

 بعد گفت:

 ؟ کنی چیکار داری می -

 .مکرد میآماده  گالره: صبحانه رو

 ؟بانی هستی کنی یا مشغول دیده میشاهین: صبحانه رو آماده 

 .صندلی عقب کشید و نشست شاهین جلوتر رفت و یک، گالره سر به زیر انداخت و حرفی نزد

، ی از قضا منم شنیدم و یه سوالی هم ازت پرسیدمگفت می یدیروز عصر موقع درست کردن شام داشتی با خودت یه چیزای توشاهین: 

 !شین درست و حسابی جواب منو بدهب بیا حاال. اما تو جواب منو ندادی

 شاهین گفت: .تها را عقب کشید و نشس کی از صندلیگالره هم ی

خوام برای یه قوم گرسنه مغرور شام درست کنم البته بالنسبت  ی میگفت میخب شما داشتید دیروز به اون ماهی که کبابش کردی  -

 ؟ منظورت از یکیشون کدوم یکیمون بود، یکیشون

 به زیر انداخت و گفت:گالره سر 

 .خوام که اون حرفو زدم خب من معذرت می -

 ؟ منظورت از اون یه نفر کی بود، جواب منو بده: شاهین

 گالره مظلومانه گفت:
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 خوام. م بازم معذرت میزد میبودن اما در کل نباید اون حرفو  بزرگ خانممنظورم  -

 م گفت:کرد و بعد آرا شاهین لحظاتی سکوت

 .سفم که دیشب سرت داد زدممنم متا -

 جدی به خودش گرفت و از جا برخاست و گفت:ی  شاهین باز قیافه، گالره متعجب سر بلند کرد و به شاهین چشم دوخت

 .میز صبحانه چیده شده باشه خوام میگردم  دیگه برمیی  بیست دقیقه، حاضر کن پاشو صبحانه رو -

 :در آوردگالره پشت سرش ادایش را ، به محض اینکه شاهین از آشپزخونه بیرون رفت

 . ..خوام میز صبحانه چیده شده باشه گردم می دیگه برمیی  بیست دقیقه -

، که یک دفعه شاهین برگشت و داخل آشپزخونه را نگاه کرد که گالره از جا پرید طوری که صندلی پشت سرش به زمین خورد

 شاهین سری تکان داد و گفت:

 .پرروی  به موقعش حسابتو می رسم دختره ؟آره، که ادای منو در میاری -

 گالره با ترس آب دهانش قورت داد و گفت:، این را گفت و رفت

 .یا صاحب روز وحشت -

 .و مشغول آماده کردن صبحانه شد که ثریا هم به کمکش آمد و با هم میز صبحانه را چیدند

 یز صبحانه بودند.ساعت بعد همگیشان البته به غیر از شایان سر م تقریباً نیم

 تو آلبوم خانوادگیتون یه عکس از بهزاد دارید؟، راستی مادربزرگ: شاهین

 گفت: بزرگ خانم، غره رفت بهزاد بهش چشم

 چیکار؟ خوای می رو عکس بهزاد -

 .م بفرستیم واسه نغمهخوای می: شاهین

 !شاهین: بهزاد
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 مشکوکانه هردو را نگاه کرد و گفت: بزرگ خانم

 ؟ موضوع چیه -

 .موضوعی نیست مادربزرگ: بهزاد

به نغمه نشون  خواد میش بفرستیم که  خیلی فوری یه عکس از بهزاد واسه زنگ زده که دایی هما زن، گه مادربزرگدروغ می: شاهین

 .سوغاتی بیاره خوشگلش از اونجا یه زن  پسنده واسه ده ببینه اگر نغمه میب

 ؟ میگیشاهین چرا داری چرت و پرت : بهزاد

 ؟ نغمه کیه. شاهین درست حرف بزن ببینم: بزرگ خانم

 .سیروسنغمه دختر آقا: بهزاد

 ؟ خب: بزرگ خانم

 .زن دایی می خوان نغمه را برای بهزاد بگیرن بردارن بیارندایی و ، خب همین دیگه: شاهین

 .یالل میگهببین شاهین تو اگر حرف نزنی هیچ کس ن: بهزاد

 با لبخند بهزاد را نگاه کرد و گفت: بزرگ خانم

 ؟ جانخب نظر تو چیه بهزاد -

 .تونم داشته باشم بهزاد: در مورد کسی که ندیدم چه نظری می

نظر من اینه که بعد از آشنایی ، خیلی وقته که ندیدم دخترش نغمه رو اما، خیلی خوبن، شناسم سیروس رو میی  خانواده: بزرگ خانم

 .تصمیم بگیریکامل 

 .میدهکیف  قدر این، چون راهتون از هم دوره بهترین راه اینه که با هم چت کنید، آره: شاهین

 .بهش بگو بهت یاد بده، های چت کردن هم شاهین بلده تموم چم و خم: شبنم

 .پرونی مزه می، خانوم شبنمزبون شدی  بلبل: شاهین
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 .میگمشبنم با خنده گفت: مگه دروغ 

  ؟ هاتون کجاست مادربزرگ آلبوم: شاهین

 کلیدش هم همونجا توی کشو.، ها توی کمد پدربزرگتونه آلبوم: مادربزرگ

 .خانم برای نغمهفرستیم  می کنیم میها رو نگاه کنیم یه عکس خوب بهزاد هم انتخاب  میارم دور هم عکس میرماالن : شاهین

 :گفت بزرگ خانم، ولی تا خواست برخیزد

 .بعدا برو، صبحانه تو بخورحاال بشین  -

 .چشم: شاهین

در کمد پدربزرگش را باز  .به اتاقش رفت بزرگ خانمی  شاهین از جا برخاست و  با اجازه، به محض اینکه از صبحانه دست کشیدند

، چوبی کوچک افتادی  آنها را از کمد بیرون آورد که چشمش به یک جعبه ی همه .تقریباً ده تا آلبوم خانوادگی بزرگ داشتند، کرد

بند چرمی خیلی  فقط یک مچ ، درش را باز کرد شده را برداشت و کاری چوبی منبتی  ش گل کرد برای همین آن جعبها کنجکاوی

 .که صدای مادربزرگش را شنید بند بود مشغول برانداز کردن مچ، توی جعبه بودکوب شده  زیبای نقره

 ؟ فتهگر ل اینکه حسابی چشمت این مچ بند رومث -

 .فقط حس کنجکاویم گل کرد، ببخشید -

 .دونم می -

 ؟مال کیه -

 .تونی برداریش مال خودت خوشت اومده می، پدربزرگت از یکی  از سفراش اینو آورده بود -

 ؟جون من -

 .گمش هم نکنی، فقط باید قول بدی به کسی ندی، آره -

 .ممنون، عمراً به کسی بدم -
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 ها را برداشت و گفت: آلبومبند را به مچش بست و  و مچ

 ؟ ببینیم ها رو شما نمیاید با هم عکس -

 .داروهامو بخورم میام -

 .باشه -

ها را روی میز گذاشت و  بودند که شاهین هم نشست و آلبوم دور هم نشسته یتوی پذیرای ها بچه ی همه، شاهین از اتاق بیرون آمد

 گفت:

 .رهگی میهر کسی زودتر بتونه یه عکس قشنگ از بهزاد پیدا کنه جایزه  .اینم از آلبوم -

به بقیه هم نشان  کرد میداری پیدا  انگیز یا خنده هیک آلبوم برداشتند و مشغول نگاه کردن شدند و هر کسی که عکسی خاطر هرکدام

یه نشستید تر بود را برداشت و گفت: چ مه قدیمیپیوست و آلبومی که از ه هم به جمعشان بزرگ خانمکه  خندیدند میو با هم  داد می

 .لطف آلبوم نگاه کردن به اینه که با هم باشیم، کنید جدا جدا آلبوم نگاه می

رویا و شبنم هم پشت سرش ، طرفش نشستند سامان و بهزاد در دو، همه آلبوم ها را روی میز گذاشتند و به کنار مادربزرگشان رفتند

 :گفت بزرگ خانمکه  کرد میه بود و آلبومی را خودش تنها نگاه ایستادند اما شاهین نشست

 ؟ شاهین تو چرا نمیای با ما عکس  نگاه کنی -

یه عکس ، راستی مادربزرگ .کنم میهامونو نگاه  های بچگی سه من نیست بعدم من دارم این عکسوا یاونجا که دیگه جای شاهین:

مون مثل هم شده بودیم و به یهمون که هر سه تای، سامان که پدربزرگ ازمون انداخته بودمن و بهزاد و ی  داشتیم از روز اول مدرسه

 ؟ اون کجاست ؟ تونست تشخیص بده کی به کیه یم نمیداد میهر کی نشون 

 .باید توی همون آلبومی باشه که دستته: بزرگ خانم

 .ببینید جاش خالیه، یعنی بوده اما انگاری یکی برداشته، نیست: شاهین

 ؟کو ببینم، غیر ممکنه: بزرگ خانم
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 داد و گفت: بزرگ خانمشاهین آلبوم را به دست 

 .های دسته جمعی ما سه تا بود عکسی  ببینید من یادمه همیشه توی اون صفحه کنار عکس  بقیه -

 آلبوم را ورق زد و بقیه صفحاتش را هم نگاه کرد و گفت: بزرگ خانم

آخرین عکسی هم که ، تمومش هم عکس های شماهاست .کرد میپدربزرگتون این آلبومو دوست داشت و زیاد نگاه ، آره نیست -

 .ی خودش دوست داشتها بچهشماها را بیشتر از ، گرفت و به آلبوم اضافه کرد عکس شش ماهگی رامین بود. خدا رحمتش کنه

 .مخصوصاً منو: شاهین

 .رهگی میچقدرم خودشو تحویل : بهزاد

داد به من و گفت پدربزرگ وصیت کرده چون شاهین را بیشتر از  بند پدربزرگ رو مچ ببینید مادربزرگ، بایدم تحویل بگیرم: شاهین

 .هام دوست دارم اینو بده به من نوهی  بقیه

تو هم اونو من گفتم  پدربزرگت برای این مچ بند وصیتی نداشته ، من کی همچین حرفی زدم؟ بچه میگیچرا دروغ : بزرگ خانم

 .اصالً حاال که اینطور شد اونو بده به من ببینم .دیدی خوشت آمد منم دادمش به تو

 :شاهین با خنده گفت

 .رنگی میرا که دادن پس نی ا مادربزرگ هدیه -

 ؟ شاهین بده ببینم: سامان

 شاهین با لودگی گفت:

 .دمنمی. مادربزرگ گفته به هیچ کس ندمش، نمیشه ...نچ -

 .خوام ببینم خوام بخورمش که می نمی: سامان

 ؟ اگر خوردی چی: شاهین

 زهرمار.: سامان
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مال خود ، کار دست هم هست، ست گفت: نقره کوب شده کرد میسامان همینطور که نگاهش ، شاهین مچ بند را به سامان داد

 ؟هپدربزرگ

وصیتی هم در موردش نداشت که به ، ندیدم به مچ ببنده هیچ وقت، یه بار که رفته بود مسافرت با خودش آورده بود، نه: بزرگ خانم

 .شاهین االن توی کمد دید خوشش اومد منم دادمش به شاهین؟ کسی بدم یا نه

 .ها را بیارم پس ای کاش من رفته بودم آلبوم: سامان

 .حاال که خدا خواسته و نصیب من شده: شاهین

 .باید قیمت خوبی هم داشته باشه هچون قدیمی، ولی چیز جالبیه آ: سامان

این ، ه سفارش بدمای خونه یه سری وسایل تزیینی عتیقچند وقت قبل که رفته بودم بر، قیمتیه، درست حدس زدی، آره: بزرگ خانم

این مچ بند مال یه  گفت می، ه فروشی تا چشمش به این مچ بند افتاد طالبش شداون صاحب عتیق ...مچ بند را هم بردم قیمتش کنم

 .ای سال هم عمر داره گفت حدوداً حول و حوش صد و خورده، حتماٌ طرف یا پهلوون مهمی بوده یا خان، آدم معمولی نیست

 :شاهین سوتی زد و گفت

 !محاله.. .و این همه خوشبختی محاله من، بابا ایول -

 خندید و گفت: بزرگ خانم

 .باشی قول دادی مراقبش، خبه حاال پررو نشو -

 .چشم: شاهین

 .انگاری یه اسم پشتش روی چرمش داغ خورده: سامان

 .ش صاحب این مچ بند بوده یا سازنده احتماالً یا اسم گفت می، گفت میآره اون مرده هم همینو : بزرگ خانم

 ؟ تونی بخونی ؟ نمیچه اسمی: بهزاد

 .نه نوشته امیر ساالر، ساالر: سامان

 .جالبی دارهی  حتماً قصه، خانامیر ساالر، خوره که اسم یه خان بوده باشه می .پر کنی هم هست اسم دهن، امیر ساالر: رویا
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 ؟ از کی خریده گفت میپدربزرگ ن: شبنم

 .منم هیچ وقت ازش نپرسیدم، نه دخترم: بزرگ خانم

 .بده بیاد، خان بسه دیگه هر چقدر با چشمات مچ بندمو خوردی خب سامان: شاهین

 بند را به شاهین داد و گفت:مچ ، سامان

 .واقعاً که ندید بدیدی -

 .فعالً با اجازه، تو اتاقم یه خورده کار دارم کسی مزاحمم نشه میرممنم ، ندید بدید هم خودتی: شاهین

 .تعداد عکسی که پشت سرش قایم کرده بود برداشت و به اتاقش رفت و یواشکی یک

ن عکس گرفت و به کامپیوتر منتقل رتیب سال ازشازاد توی آلبوم بود برداشته بود به تسالی بهی که از بچگی تا بزرگهای تمام عکس

ازی ایمیل نغمه را گرفت و  ب دربهزاد تماس گرفت و با کلی زبانبا هما ما . بعد از اینکه با فتوشاپ یک خورده توی آنها دست برد،کرد

 بعد از کارش کش و قوسی به بدنش داد و گفت: .این کارها را توی کمتر از دوساعت انجام داد ی همه، فرستاد برایش

 .خسته شدم، آخیش -

 گفت: ا که کنار کامپیوتر بود برداشت ومچ بند ر

 حتماً این مچ بند داستانی داره. ، حق با رویاست، امیر ساالر -

 توپ را برداشت و با صدای بلند گفت:، بود ها بچهپ والیبال تو، به تراس رفت، با افتادن یک توپ توی تراس اتاقش

 .مردمو بشکونیدی  تا دیگه با توپ نزنید پنجره کنم حالتون جا بیاد پسرای شیطون د توپتونو پارهخوای می -

 .فرستادی بیا پایین بازی کنیم های بهزاد رو اگر کارت تموم شده و عکس، زر مفت نزن : سامان

 گفت:شاهین خندید و 

 .خب کار تو را راحت کردم، دونستم دلت به این ازدواج رضا نیست من که می، غصه نخور قدر اینبهزاد جون  -

 .خب حاال که کار خودتو کردی پاشو بیا پایین، زهر هالهل: بهزاد



 

 
 

50 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

ها بود که شاهین  نزدیک پلهد و درست کشی میگالره داشت سالن را جارو ، شاهین توپ را به طرفشان پرت کرد و از اتاق بیرون رفت

 و گفت: خورد و درست جلوی گالره پریدها و سر  نردهی  نشست لبه، بازم شیطنتش گل کرد

 ؟ خانم چطوری گالره -

 شاهین مستانه خندید و گفت:، د و جارو را ول کردکشی میگالره از ترس جیغ آرا

 ؟ ترسیدی -

 گالره سری تکان داد و گفت:

 .نه آقا -

 ؟ بلدی والیبال بازی کنی، ه که نترسیدیآره معلوم -

 .بلد نیستم، نه آقا -

 .تو هم بیا بریم، م والیبال بازی کنیمخوای می ها بچهبا . ریگی مییاد ، خب مهم نیست -

 .ست م اینجا یه چیز دیگه آقا من وظیفه -

 در هم کشید و گفت: یشاهین ابروی

 ؟شیر فهم شد، با من میای، بیا بریم والیبال میگموقتی  ه.شما اینجا گوش دادن به حرف اربابتی  وظیفه -

 گالره که از دستش حسابی کفری شده بود گفت:

 .لباسم برای بازی والیبال مناسب باشه کنم میببخشید آقا اما فکر ن -

 .خب برو یه لباس مناسب بپوش -

 .آخه آقا -

 :شاهین با تحکم گفت

 ؟فهمیدی چی گفتم، دیگه میای کنار استخری  ده دقیقه -
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 .بله آقا -

 گالره با خشم گفت:، شاهین که از سالن بیرون رفت

 .رسم حسابتو می -

 :شنید که صدای ثریا را

 ؟ رسی گالره حساب کیو می -

 گالره با هول به طرفش برگشت و گفت:

  .هیچکی -

 ثریا مشکوک نگاهش کرد و گفت:

 ؟ زنی چرا جارو نمی -

 .گفت منم برم باهاشون والیبال بازی کنم بزرگ خانمی  این نوه -

 ؟ کدومشون، بزرگ خانمی  نوه  -

 .این پسر زورگو -

 و گفت:ثریا خندید 

 .میگیشاهین رو  -

 .آره -

 ؟ ریخب پس چرا نمی -

 .آخه من یه خدمتکارم چرا باید برم قاطی اونا -

 .دم زود باهاشون دوست بشیقول می، ی خوبی هستنها بچه بزرگ خانمهای  نوه .نگران نباش گالره -
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بهزاد و رویا یه طرف تور بودند و سامان و شبنم هم طرف دیگر تور و سخت ، گالره لبخندی به لب آورد و از سالن بیرون رفت

 ها نشسته بود که با دیدن گالره صدایش را بلند کرد و گفت: شاهین هم روی راحتی، مشغول بازی بودند

 .منتظریم، زود حاضر شو بیا، بینی یه یار کم داریم نمی، شدیگالره تو که هنوز حاضر ن -

 .هم دست از بازی کشیدند و نشستند ها بچه، گالره سر به زیر انداخت و به طرف اتاقش که پشت عمارت بود رفت

 .ی که بیادکرد میبیدار  شایان رو، بیاری سامان: خب به جای اینکه این دختره رو

 .کار کنه قدر ایناونم طفلی گناه داره ، برای داداشم حروم کنم خب گالره هست دیگه برای چی خواب رو: شاهین

 ؟ آره، فقط به همین خاطر گفتی بیاد بازی کنه  شبنم:

 .آره به جون تو: شاهین

 .اگه به مامان نگفتم: شبنم

 شاهین با اخم گفت:

بگی  خوای میبه پدر جد مامانم ، منو از مامان می ترسونی، خب برو بگو ؟که به گالره گفتم بیاد باهامون والیبال بازی کنه؟ که چی -

 .بگو

 ؟ به مادربزرگ گفتی: رویا

 ؟ منو از مادربزرگ بترسونی خوای میچیه تو هم شاهین: 

 کنه. میاخراجش  کنه میفقط اگر ببینه داره با ما بازی ، نه: رویا

 .ذارم یعنی من نمی، کنه میاینکارو ن شاهین:

 ؟ ببینم شاهین نکنه گلوت پیش این دختره گیر کرده سامان:

 .تو رو سننه: شاهین

 ؟اگه مامان بفهمه: شبنم
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 .خوام ببینم کیه که جرات داره به مامان بگه می: شاهین

 .فهمه باالخره که می: شبنم

 فهم شد. شیر، کنی ی هم دیگه تو کارای من فضولی نمیجنابعال، ش به خودم مربوطه باالخره: شاهین

 شبنم با حرص گفت:

 !زورگو -

، ش شدیشال مشکی سرش کرده بود پیدا بود و یک بی پوشیدهمشکی و یک بلوز نسبتاً بلند آی  بعد از مدتی گالره که یه شلوار پارچه

 سامان با شیطنت گفت:

 .شاهین خان یارتون هم اومدن -

 گفت: شاهین برگشت نگاهش کرد و آرام

 .چه ناز شده، برم الهی من قربون یارم -

 گالره نزدیکشان که رسید شاهین گفت:

 .چه عجب باالخره تشریف آوردید گالره خانم -

 .ببخشید: گالره

 :بهزاد چشمکی به سامان زد و گفت

 .شاهین تو هم با سامان و رویا اونطرف باشید، من و شبنم و گالره یه طرف، خب بریم سراغ بازی -

 که بهزاد زود گفت: کرد میشاهین به بهزاد اخ

 .رویا و شاهین و گالره هم یه طرف، نه بهتره من و شبنم و سامان یه طرف باشیم -

 .خوبه: شاهین

 شبنم با بدجنسی گفت:
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 .شما پسرا هم یه طرف، ما دخترا یه طرف، نه -

 د.شی میاول ضربه فنی ی  ثانیه، اول نهی  اگه اینجوری باشه که همون دقیقه، آخه خاله سوسکه: شاهین

 .خب امتحانش که ضرری نداره: شبنم

 .شاهین بذار یه فرصت بهشون بدیم: سامان

 .خب بریمشاهین: 

 .به سمت راست رفتند و  دور هم ایستادند تا صحبت کنند دخترها، زمین بازی والیبالشان نزدیک استخر بود

 ؟ گالره تو که والیبال بلدی: رویا

 .آره بلدم: گالره

 .اوکی، ببین گالره نباید به هیچ عنوان ازشون کم بیاریم: شبنم

 . من عقب زمین بایستم میشهفقط ، اوکی: گالره

 .ایستیم میی  خب ما هم همونطور، رن عقب یکیشون جلو تور وامیستهپسرا دوتاشون می: رویا

 .خیالتون راحت باشه کنم میرا پر  من عقب، دوتا جلو تور یکی عقب، خب ما برعکس مثلث اونا بایستیم بهتره: گالره

 .بریم، خب باشه: شبنم

 خره آرایش گرفتند که بهزاد گفت:دخترا هم باال

 ؟ از آرایشی که گرفتید مطمئنید -

 .کنید یا ما ب شما شروع میخ، رهآ: شبنم

 ن توپ را پرت کرد و گفت:شاهین از ته زمینشا

 .خانم شما باید بزنی گالره، کنید یه سرویس بزنید ببینم چیکار می -
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 .شیره سرویس، مراقب باشید ها بچه: گالره توپ را برداشت و به پشت خط سرویس رفت که شاهین داد زد

اما زود به توپ نرسید و درست ، گرفت شاهین باید توپ را می، گالره لبخندی زد و خیلی زود دوید و یک سرویس پرشی عالی زد

رویا و شبنم از خوشحالی به هوا پریدن و به طرف گالره رفتن و در  .خشکش زده بود، میشدنباورش  .نزدیک دستش به زمین خورد

 .آغوشش کشیدند

 شبنم با خنده گفت:

 .خان شاهین میشهفنی ی  اول ضربهی  بینیم که کی تو ثانیه می -

 سامان با دلخوری گفت:، ضربه برای ضایع کردن پسرا کافی بود همین یک

 آبرومون رفت.، شاهینکنی  چیکار می -

 شاهین دستی به موهاش کشید و گفت:

 .ید والیبال بلد نیستیدگفت میببینم شما بودید که ، کنید خانم خوب بازی می گالره -

 گالره با لبخند گفت:

 .همیشه که نباید همون اولش دستمونو برای حریفمون رو کنیم -

 ه طرف شاهین رفت و آرام بهش گفت:بهزاد توپ را برداشت ب، کرد میشاهین با حرص نگاهش 

 .بیا بگیر سرویس بعدی رو تو بزن، ست عینهو خودت هم خدای فلسفه -

 یه دفعه گالره گفت:، شاهین توپ را گرفت و به پشت خط سرویس رفت  اما همینکه خواست سرویس را بزند

 .سرویس که مال ماست -

 ؟ بله: شاهین

، تا وقتی که تیم مقابل امتیاز بگیره، زنه که امتیاز گرفته سرویس ر. همیشه تیمی می، دونید میوالیبالو نمثل اینکه قوانین بازی : گالره

 .این قانون بازیه
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شاهین همینطور حیران انتهای زمین ، با سرعت  توپ را از دست شاهین قاپید آورد و به گالره داد، شبنم خندید و از زیر تور رد شد

اما ایندفعه شاهین توپ را گرفت و به ، سرویس بعدی را هم گالره زد، کرد مینگاه  خندیدند میا که به او هترایستاده بود و به دخ

 .سامان پاس داد و سامان به بهزاد و بهزاد خیلی محکم توپ را توی زمین دخترا به زمین کوبید

تا ، ندرفت میند و پا به پای هم پیش کرد میز تالش هردو تیم سخت برای گرفتن امتیا، کم کم بازیشان اوج گرفت و هیجان انگیز شد

اما گالره که عقب زمین ایستاده بود کم کم چشمانش ، بازی و هیجانش برایشان مهم شده بود نه امتیاز گرفتنش ی که دیگرجای

یک تور به ، وسط طبیعتسبز و زیبا جای سر، برد و خودش را جای دیگری می دید داشت زمان و مکان را از یاد می و رفت میسیاهی 

یکی از آن دو ، دو  مرد جوان در یک طرف و دو دختر در طرف دیگرزمین والیبالی را ساخته بودند.  دو تیرک چوبی بسته شده بودو

 رستاد و مدام سر دخترف گرفت و به زمین مقابل می ها را می دوید و توپ ینطرف و آنطرف میدختر گالره بود که با جنب و جوش زیاد ا

 :میزدو فریاد  خندید میجوان هم که پشت تور بود به او یکی از مردان ، کند که چرا  کاری نمی میزدتیمی او بود داد  دیگر که هم

م فسنجون درست  اگر ببازی امشب باید واسه، بدو دختر رفت سمت راست .بگیر که اومد، توپ بعدی سمت چپ، هوووی گالره -

 !بدو گالره .کردمنه امشب هوس ماهی  .نه.. .کنی

 :میزدو او که با اطمینان فریاد 

 .مگه به خواب ببینی فسنجون امشبو -

 ؟ حواست کجاست ! گالره مراقب باش!گالره -

مقابلش زل زده بود که یک دفعه توپی را که شاهین پرتاب کرد محکم به صورتش ی  اما گالره مات و مبهوت ایستاده بود و به نقطه

 .شبنم نشست کنارش و صدایش کرد آمد میاز دماغ گالره داشت خون . همگی به طرفش دویدند ها بچه، کرد خورد و به عقب پرتش

 :شبنم

 !گالره! گالره -

چندبار به صورتش زد اما بازم ، داد میشاهین هم کنارش نشست و دست برد زیر سرش و نگران صدایش کرد اما گالره هیچ جوابی ن

 .جوابی نداد

 ؟مرده: رویا
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 .زبونتو گاز بگیر.. .ا: سامان

 .گویا بیهوش شده شاهین:

 .محکم بوده که بیهوش شده قدر اینیعنی : شبنم

 بهزاد نبضش را گرفت و گفت:

 .چیزیش نشده، حالش خوبه -

ز را بابهزاد هم چند بار سیلی آرامی به صورتش زد و صدایش کرد که گالره باالخره چشمانش ، کرد میشاهین نگران به گالره نگاه 

 گفت:کرد و با بغضی که در گلو داشت 

 .ارسالن -

 شبنم گفت:، شاهین متعجب به بهزاد نگاه کرد

 .گالره ؟حالت خوبه گالره -

بعد نگاهش به طرف صاحب دستانی که زیر سرش بود و او را به زانو ، نگاهش گنگ و نامفهوم بود، نگاه گالره به طرف شبنم چرخید

 اهین را دید وحشت زده خودش را عقب کشید و گفت:وقتی ش، گرفته بود چرخید

  ؟ شماها کی هستید ؟ من کجام -

 باز به بهزاد نگاه کرد و با گریه گفت:

 ؟ اینا کی هستن ؟ اینجا کجاست، ارسالن -

 گفت: بهزاد، ندکرد میهمه متعجب به هم نگاه 

 ؟ ارسالن کیه، بزرگ خانمی  من بهزاد  هستم نوه، گالره خانم حالتون خوبه -

 ند تا باالخره شاهین گفت:کرد میبقیه هم ساکت نگاهش ، کرد مینگاه  ها بچهو وحشت زده به  میزدگالره نفس نفس 

 ؟بریم بیمارستان خوای می ؟گالره تو حالت خوبه -



 

 
 

58 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  

 متوجه موقعیتش شد و زمان و مکان را به یاد آورد که کجاست و کسانی که دورش را گرفته بودند چه کسانی هستند؟ گالره

 رویا گفت:

االن اگر احساس ، تو برای چند لحظه بیهوش شدی، یم توپ خورد توی صورتتکرد میگالره ما داشتیم با هم والیبال بازی  -

 .بیمارستانکنی حالت خوب نیست بریم  می

 .من حالم خوبه.. .نهگالره: 

 شاهین گفت:، رویا کمکش کرد که از جا برخیزد

 ؟ مطمئنی حالت خوبه -

 .حالم خوبه، بله: گالره

 .از دماغت داره خون میاد، بیا بریم داخل صورتتو بشور: شبنم

 :بهزاد گفت، گالره به همراه شبنم و رویا به داخل رفت

 ؟ ارسالن کیه -

 ؟ من از کجا بدونم : شاهین

 .من خسته شدم بهتره بریم داخل ها بچه: سامان

 سامان با ناله گفت:، و هر سه نفر به سمت ساختمان به راه افتادند اما هنوز وارد نشده بودند که بنز سیاه رنگی وارد باغ شد

 .خانم با شمشیر کشیده اومد پروین. ست م خونده خدا به دادم برسه، فاتحه -

 پروین تا چشمش به سامان افتاد به گریه افتاد و گفت:، پسرا به طرفشان رفتند، شوهرش مهران از ماشین پیاده شدندپروین و 

 .دستت درد نکنه مادر، دستت درد نکنه سامان خان -

 ؟ کنید چرا دارید گریه می ؟ چی شده: سامان

 پروین با تشر گفت:
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  ؟ ببینم بابات دست بزن داشته یا بابابزرگت که جنابعالی دست بزن پیدا کردی -

 .پس اومده پیش شما چغلی: سامان

 ؟ سامان برای چی دست روش بلند کردی دونی چه قشقری به پا کرده بود! نمی، امروز صبح برادر بیتا اومده بود جلوی خونهمهران: 

 ؟ که اون دختره چیکار کرده دونید میشما که ن، حقش بود: سامان

 .رفتن ازت شکایت کردن، احمقی  پسره پروین:

 ؟به خاطر یه سیلی: سامان

 . فقط یه سیلی بهش زدم میگیهاشو شکوندی و حاال   رو سیاه و کبود کردی و دندونشو و دوتا از دنده زدی صورت دختره: پروین

 سامان متعجب گفت:

 .بخدا من فقط یه سیلی بهش زدم ؟ د مامانگی میچی دارید  -

 .سامان بیتا را نزده میگممن ، بفرما خانم: مهران

 .نزدم اما فقط یه سیلی به صورتش زدم که اونم الزمش بود گم مین: سامان

 .د کار سامان نبودهگی میکنید؟ مطمئن باشید اینای که  عمه جون حاال چرا گریه می: بهزاد

 ؟ م بگو چی شده بشین واسه، بیا بریم تو خاله جون. میشداز این عرضه ها داشت که بیتا سوارش ناگر خاله جون این پسرت : شاهین

 گفت: روین با عتاب به طرف شاهین چرخیدکه  پ

 ه!تر ت از سامان هم سیاه شاهین تو یکی حرف نزن که پرونده -

 .چه غلطی کردم که خودم خبر ندارم؟ من دیگه چرا: شاهین

 !خیلی شری شاهین، ریکه خبر ندا: پروین

 شاهین با خنده گفت:
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 ؟ چی شده آخه -

برو  یه جا قایم شو که مادرت فهمیده داره میاد اینجا دخلتو  ؟فرستادی جای خودت دوستت آرش رو، چرا سر قرارت با شیدا: پروین

 .بیاره

 شاهین بازم خندید و گفت:

 .پس باالخره قضیه لو رفت -

 .این یکی هم پیچوندیشاهین ، واقعاً که: بهزاد

 .اول بگم بلهی  من که مثل تو نیستم همون دقیقه: شاهین

 .که آدمه هاتفاقاً تو شماها فقط بهزاد: پروین

 ؟ پس ما چی هستیم: سامان

 .برو کنار ببینم، دق منیی  جنابعالی که آینه: پروین

 راه افتاد و گفت: شاهین هم به دنبال پروین

 .مشی میباالخره یه روزی ما هم داماد ، جون حرص نخورید خاله، دخوری میحرص  قدر اینالهی قربونتون برم که  -

که یک دفعه در سالن باز شد و  داد میداشت برای دخترش پروین همه چیز را توضیح  بزرگ خانمهمگی تو سالن نشسته بودند و 

 مادرش را دید از جا پرید و گفت: شاهین تا، وارد شدندعصبانی بود به همراه شوهرش سعید پروانه که حسابی 

 !یا خدا -

 پروانه با عصبانیت گفت:

 !واستا ببینم بچه، می کشمت شاهین ؟کشی میتو خجالت ن -

 .میزدچرخید و با مادرش حرف  شاهین هم دور سالن می، پروانه به دنبال شاهین افتاد

 ؟عصبانی هستی قدر اینحاال چرا ، الهی قربونت برم پروونه جون: شاهین
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 .خیره سری  آبروی منو جلوی دوستم نسرین بردی پسره پروانه:

، ش شد که یک دفعه پروانه متوجه خندید میمخصوصاً سعید که بلند بلند ، خندیدند میند و بقیه کرد میشاهین و مادرش با هم بحث 

 به طرفش آمد و گفت:

 .ئهسعید اصالً تمومش تقصیر تو ؟خندیتو داری می آبروی من رفته ؟خندیسعید داری می ؟خندی داری می -

 ه گفت:سعید در حال خند

 ؟ جان آخه من چیکار کردم پروانه -

 .میشدپررو ن قدر اینی تو گوشش که زد میتو اگر یه بار : پروانه

 سعید به شاهین نگاه کرد و گفت:، این را گفت و  نشست

 ؟ می بینی چه آشوبی به پا کردی -

 .شما بزرگش کردید ؟کدوم آشوبآخه : شاهین

 سعید هم نشست و گفت:

 .پروانه کنی میببین چقدر خودتو اذیت  -

 و رو کرد به بقیه و گفت:

 ؟ خوبید، جون خانمسالم ، ببخشید تو رو خدا -

 .خیلی ممنون، سالم: بزرگ خانم

 گفت: بزرگ خانمپروانه با بقیه هم سالم و احوالپرسی کرد و بعد 

 ؟ باز شاهین چیکار کرده؟ که با پسرت به راه انداختی واسه چیه یاین عصبانیت و گرگم به هوای ؟خب چی شده پروانه -

 شاهین هم  نشست و گفت:

 ...مامان زیادی، هیچی مادربزرگ -
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 که پروانه حرفش را برید و گفت:

ا اومدی همینطور از روزی که به دنی ؟دست تو حرص بخورمدیگه چقدر باید از ، همه چیزو به شوخی گرفتی .شاهین بس کن دیگه -

اون از  ، مداد میو تکون ر ت ودی که من شب تا صبح باید گهوارهنق نقو ب قدر اینهات که  اون از بچگی داری منو حرص میدی!

ی و اذیت رفت میاز مدرسه در  اون از دبیرستان رفتنت که هر روز .تو بود و یه پام خونهی  من همیشه یه پام مدرسه مدرسه رفتنت که

سر ، جنبه بردنت حراست که آقا سر و گوشش می م از دانشگاه رفتنت که هر روز میاون م!میزدی و من حرصتو کرد میدبیراتون 

 .ذاری مون نمی از خواستگاری رفتنت که آبرو واسهندازه تو کیف دخترا، اینم  کالس موش می

 گفت: خندید میسعید همینطور که 

 .کشتی خودتو. یه نفس هم وسط حرفات بکش، تر پروانه جان آروم -

 پروانه با حرص به سعید نگاه کرد و گفت:

 .میشدی اینجوری پررو نخندید میگرفتی و تو روش ن اگر یه خورده جلوشو می !سعید ئهتمومش تقصیر تو -

 پسر بزرگ کردیم. دلمون خوشه، آره واهلل: پروین

 .دیگهخب بس کنید : بزرگ خانم

 نگاهی از سر خشم به سامان و شاهین انداخت و بعد رو کرد به سعید و گفت: بزرگ خانم، همه ساکت شدند

 ؟ آقا سعید شما بگو ببینم چی شده -

یگه رو برای شاهین پسندیده بود و به شاهین گفت که بریم خواستگاری تا همد پروانه دختر نسرین رو، بزرگ خانمراستش : سعید

دختره تا ببیندش و به ی  بره خونه خواد میاما شاهین گفت دلش ن، همدیگه را پسندیدن با هم ازدواج کنند، اگر اونا همببینن که 

بره اونجا با هم آشنا بشن و  شاهین هم، شاپ دخترشون یه روز بره کافی، دنشیدا بگه اگر اجازه میی  مادرش گفت به خانواده

خانم و دخترش صحبت کرد و گویا حرفی  پروانه هم با نسرین، ند بعدا برای خواستگاری بریماگر به توافق رسید .هاشونو بزنن حرف

این شاهین ورپریده رفیقش آرش رو به جای  اما ؛شاهین هم بره اونجا ذارن و یه روز شیدا میره کافی شاپ که قرار می، نداشتند

 .فرسته که بره خودش می
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 گفت: بزرگ خانم، زود ساکت شد، های خشمگین همسرشزیر خنده که با نگاهشد مهران زد م های سعید که تماحرف

 ؟ شناخته شاهین رو نمی، مگه شیدا -

که حاال قراره با رفیق شاهین  خوشگلخوب و ی  کرده یه دختر تحصیل، شیدا چند سالی خارج بوده و تازه برگشته، نه مادرجون: پروانه

 .ازدواج کنه

 یه دفعه شاهین گفت:

 ؟ مخ دختره را زد پس چرا هیچی به من نگفت، ای آرش موزمار -

 :گفت بزرگ خانم، و وقتی متوجه نگاه پر از غضب  مادرش شد سر به زیر انداخت

 ؟ شاهین چرا اینکارو کردی -

 .خب راستش من از نسرین خوشم نمیاد.. .خب: شاهین

 ؟ ی با نسرین ازدواج کنیخواست میمگه : پروانه

م آبم تو یه جوب  پس کله میزدمن با مادرزنی که از بچگی داشت ، مادرزنم میشدگرفتم نسرین  اگر دخترشو می خب: شاهین

 .میشدخوب باشه وقتی از مادرش خوشم نیاد باالخره زندگیمون ن خواست میحاال دخترش هر چقدر هم ، رفت مین

 .یکرد میآبرو ن ی و منو جلوی نسرین بیگفت میمردی اینو از همون اول  می: پروانه

حاال هم ، وقتی شما مرغتون یه پا داره منم مجبور شدم اینکارو بکنم !م که نگفتمگفت میمادرجان من اینو باید به چه زبونی : شاهین

 .میشهدوماد خوبی هم برای نسرین ، مطمئن باشید آرش هم پسر خوبیه، که اتفاقی نیافتاده

 .آره خب چون تو لیاقت نداشتی: پروانه

 شاهین کمی صداشو باال برد و گفت:

 .تمومش کنید میشهحاال ، من لیاقت شیدا را نداشتم، آره -

 سعید با اخم و صدای نسبتاً بلند گفت:
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 .شاهین با مادرت درست صحبت کن و صداتو بیار پایین -

 شاهین سر به زیر انداخت و گفت:

 .خوام معذرت می، ببخشید -

 گفت: بزرگ خانمی همه ساکت شدند که بعد از مدت

 .حاال نسرین از این بابت خیلی عصبانیه -

ش بره  یا قراره امشب هم آرش با خانوادهگو، نسرین که هیچی نگفت اما من از خجالت جلوش آب شدم، جان نه مامان: پروانه

 .خواستگاری شیدا

 .خب پس آخرش به خیر و خوشی تموم شده: بزرگ خانم

  .آره: پروانه

 .خداروشکرخب : بزرگ خانم

 شبنم و رویا هم وارد سالن شدند و بعد از سالم و علیکی نشستند که شاهین با اشاره از شبنم پرسید گالره چی شد؟

 شبنم با لبخندی شیطنت بار گفت:

 ؟ زنی چرا با ایما و اشاره حرف می ؟ میگیچی  -

 ؟ شاهین میگیای رفت که پروانه گفت: چی  شاهین به خواهرش چشم غره

 .من که حرفی نزدم مامان: شاهین

 شبنم با بدجنسی گفت:

 .من نشنیدم؟ چرا یه چیزی گفتی -

 غرض گفت: رویا هم بی

 .حالش خوبه، هیچیش نشده؟ شاهین پرسید گالره چی شده -
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 پروانه جنگی به طرف شاهین برگشت و گفت:

  ؟ هان ؟گالره کیه -

 .خدمتکاریه که تازه اومده: بزرگ خانم

 .پرسی خونه چه صنمی داری که احوالشو میخان تو با خدمتکار  شاهین: پروانه

شوت کردم که خیلی اتفاقی خورد تو  من توپ رو، این دختره هم توی حیاط بود، یمکرد میداشتیم بازی ، بخدا هیچی مامان: شاهین

 .پرسم طوریش که نشده از شبنم می، صورت این دختره و از دماغش خون اومد

 .نیاد تو حیاط خواست می، وپ خورده تو صورتش که خوردهخب ت: پروانه

 ؟خوب شد .اصالً من غلط کردم احوالشو پرسیدم، چشم مامان: شاهین

 پریسا گفت:، ها گرم شد و وقتی نشستند هم مجلس احوالپرسی ش رامین، بازا سا و شوهرش فرهاد و پسر هشت سالهبا ورود پری

 ؟ ناراحتی قدر اینچرا  ؟باز چی شده پروانه جان -

 .زاده جونم به لبم رسیدهاز دست آقا، چی بگم واهلل: پروانه

 هش را به شاهین داد و گفت:پریسا نگا

 ؟ آتیشی سوزندی ورپریده باز چه -

 شاهین خندید و گفت:

 .جون من خیلی دوستت دارم آ خاله -

 ؟ ردیزود باش بگو ببینم چیکار ک، ریزه خبه خبه باز داره زبون می: پریسا

همه ، ثریا و گالره هم برای پذیرای وارد سالن شدند، خندید میو پریسا فقط  داد میمختصراً ماجرا را برای پریسا شرح  بزرگ خانم

شاهین هم که ، مثل نگاه  یک بازپرس به متهم، کرد میبرانداز  را تیز کرده بود و داشت گالره راپروانه چشمانش ، ساکت بودند

 بقیه هم که ، فنجان چایش را برداشت، بدون اینکه سر بلند کند، بود وقتی گالره سینی چای را مقابلش گرفتحواسش به مادرش 
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 پروانه با اخم گفت:، گالره سینی را که مقابل پروانه گرفت، خندیدند میآرام ، حواسشان به شاهین و مادرش بود

 .خورم برای من یه لیوان آب بیار من چای نمی -

 .خانم چشم: گالره

 پروین گفت:، ثریا و گالره که سالن را ترک کردند

 ؟ د توپ خورده تو صورتشگی میست که  این دختره -

 .جون آره خاله: رویا

پروانه نظر تو چیه ، تونه مدل خوبی باشه ی میهمچین دختر زیبای .حیفه اینجا خدمتکاری کنه، یهخوشگلانصافاً که دختر : پروین

 ؟ ببرمش مزونم

 پروانه گفت:، های شاهین در هم رفت اخمبازم 

 .آره بد نیست -

 .میشهحتماً اگر بشنوه خیلی خوشحال ، خوبه، جون آره خاله: رویا

 ؟ کی استخدامش کردید مادرجون: پریسا

 .چون خودش معرفیش کرده، از آشناهای ثریا خانم، قبلی  هفته: بزرگ خانم

 .سالم بلند باال وارد جمعشان شد اش پیدا شد و  با یک بود سر و کلهخواب ناز بیدار شده شایان هم که باالخره از 

 ؟ جنابعالی تا االن کجا بودی: پروانه

 .تو اتاقم بودم: شایان

 .زود بیدار شدی، خوابیدی پسر گلم دیگه میی  یه چند دقیقه، ظهره 81ساعت ، یعنی اینکه خواب بودی: پروانه

 شایان خندید و گفت:

 . ..خیز باش تا کامروانشنیدید که از قدیم  گفتن سحرگه مامان جون م -
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 که مادرش با تشر گفت:

تر ) با لحنی کنایه  خوشگلتر و  یکی از یکی  قشنگ، سعید دسته گالتوتحویل بگیر آقا. کنه میزبونی هم  .. واسه من بلبل.خبه خبه -

 آمیز (

 سعید هم با خنده گفت:

 .تو این یه مورد که شکی نیست -

 . همه  با هم خندیدند اش را بگیرد و این دفعه انه هم  دیگر  نتوانست جلوی خندهپرو

شاهین و سامان و بهزاد برای قدم ، بعد از ناهار هر کسی به یه طرفی رفت، ثریا و گالره برای ناهار چند جور غذا درست کرده بودند

پروین و پروانه و پریسا ، ن هم برای توپ بازی کردن به حیاط رفتشایان مثل همیشه جلوی تلویزیون ولو شد، رامی، زدن به باغ رفتند

، سعید و مهران و فرهاد هم مشغول بازی شطرنج و تخته نرد بودند، و مادرشان هم یه گوشه دنج پیدا کردند و مشغول صحبت شدند

 .ندگفت مین هاشا سالن نشسته بودند از عشق و عالقهشبنم و رویا هم یه گوشه دنج از 

 ؟ کنی شاهین راست راستی به گالره عالقمند شده شبنم تو فکر می: رویا

 .شاهین و این حرفا، نه بابا: شبنم

 ؟ کنه میخیلی بهش توجه : رویا

 . کنه میتوجه  خوشگلدخترای  ی همهشاهین ما به : شبنم

 .خب این دختره گناه داره اگر شاهین خواسته باشه: رویا

 باال انداخت و گفت:ی  شبنم شانه

 .این دختره از پس شاهین برمیاد کنم میبعدم من فکر ، به ما چه مربوط -

 شبنم دستش را گرفت و گفت:، رویا مکثی کرد و نگاهش را به جمع خانم ها داد

 ؟ از چی ناراحتی رویا -

 ؟ دونی ب شبنم چرخید و گفت: یعنی تو نمینگاه رویا به جان
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 .قضیه جدی باشه کنم میشبنم تاملی کرد و گفت: فکر ن

  ؟ اگر جدی شد چی: رویا

 .تو به بهزاد عاقالنه نیستی  عالقه ،میگمولی رویا من بارها بهت گفتم بازم ؟ چی بگم واال: شبنم

 ؟ چرا: رویا

  ؟ شناسی رسم و رسومات این خانواده رو می تو که، تو فقط هفده سالته رویا، شونزده سال اختالف سنی حرف کمی نیست: شبنم

  ؟ چیکار کنم، خب من دوستش دارم: رویا

 کنه. میولی به گمونم بهزاد اصال به تو فکر هم ن: شبنم

 .ههمش هم تقصیر شاهین، دوست نداره با من حرف هم بزنه کنم میحتی گاهی اوقات احساس ، دریغ از یه ذره توجه، دونم می: رویا

 شبنم ریز خندید و گفت:

 ؟ خب به شاهین چه ربطی داره -

 کنه میبهزاد هم فکر  ،همیشه با من مثل یه بچه رفتار کرده .کنه میما رو ضایع ، میایم یه حرفی بزنیم، خب تا وقتی اون هست: رویا

ولی شرط می بندم ، با دیدن نقاشیام یه ذره نظرش در موردم عوض بشه، دلم خوشه حداقل بیاد نمایشگاهم، من واقعا یه بچه هستم

 .بیانذاره اونا  شاهین نمی

 .حرف بزنیم بیا بریم با این دختره گالره، نگران نباش خدا بزرگه: شبنم

گالره هم که  .ش که توی بیمارستان بود رفتا ثریا برای مالقات بچه، وقتی کارشان تمام شد، اما گالره و ثریا توی آشپزخونه بودند

 .ن چرخیدبا ورود رویا و شبنم به آشپزخانه به طرفشا که کرد میکار شده بود جلوی پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه  بی

 ؟ کارت تموم شده، گالره: رویا

 .آره: گالره

 ؟میای با هم بریم تو باغ قدم بزنیم: شبنم
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 بریم . باشه: گالره

 .و هر سه نفر از در دیگر آشپزخونه وارد حیاط شدند و در کنار هم مشغول قدم زدن شدند

 ؟ پروین من یه مزون داره دونی خاله گالره می: رویا

 .جداً: گالره

من همیشه ، کنند ها رو هم تولید می ترین لباس قیمت ترین و گرون شیک، های ایران نترین مزو یکی از بهترین و شیک، آره: رویا

 .رمگی میم  های مجلسی و شیکمو از مزون خاله لباس

 .های قشنگی هم داره دونی مدل و می: شبنم

 .جالبه: گالره

تونه  به جای خدمتکاری می، این دختر حیفه که یه خدمتکار باشه گفت میدید  خاله پروین وقتی تو رو !یخوشگلتو هم خیلی : شبنم

 .یه مدل خوب باشه

 گالره متعجب گفت:

 ؟ من -

 ؟ دوست داری !آره تو: رویا

 .من که بلد نیستم: گالره

 ؟ پس دوست داری که پیشرفت کنی، ریگی میزود یاد : شبنم

 .تونم مدل بشم فت کردن رو دوست دارن اما من نمیهمه پیشر: گالره

شم اگر کارت خوب  تازه. من مطمئنم تو لیاقتشو داری، میشههمچین فرصتی نصیب هر کسی ن، فقط کافیه بخوای؟ چرا نتونی: رویا

 .به اینکه یه روزی بری خارج هم فکر کنی تونی میباشه 

 .تونم قبول کنم به فکر من هستید ممنونم اما نمی از اینکه: گالره
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 رویا اخم کرد و شبنم گفت:

 ؟ کنی داری ناز می ؟ تونی قبول کنی خب چرا نمی -

 .اما من دوستش ندارم همدل بودن خیلی هم جذاب. بحث ناز کردن نیست، خانم نه شبنم: گالره

 .خب هر طور دوست داری: شبنم

 داخت و گفت:رویا نیم نگاهی به شبنم ان

 ؟گالره یه سوال بپرسم -

 .بفرمایین: گالره

 ؟ تا حاال عاشق شدی: رویا

 :گالره خندید و گفت

 .نه -

 فریاد زد: یک دفعهو 

 !..مراقب باش شبنم.ا...ا -

 . گرفت و کمی به سمت عقب کشیدش و بازوی شبنم را

 ؟ کنی میچرا اینطوری  ؟چی شده گالره: شبنم

 کوچک که معلوم بود تازه از تخمش بیرون آمده از جلوی پای شبنم برداشت و گفت:ی  گالره نشست و یه پرنده

 ؟ چه نازه این -

 .ش افتاده ز تو لونهالبد ا : رویا

اشاره کرد و ی  می گشتند که شبنم به شاخهی ا های درخت تنومندی که کنارشان بود به دنبال النه و با نگاهشان میان شاخ و برگ

 گفت :
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 .ها بین همون شاخه، اونجاست -

 .نزدیک بود له بشه، طفلی: رویا

 .ش باید بذاریمش توی لونه: گالره

 ؟ چطوری آخه: شبنم

 .تونه از درخت باال بره . میصدا کنم من برم رامین رو: رویا

 .منم می تونم: گالره

 .شکنه افتی دست و پات می می !کوتاه بیا گالره: شبنم

 .خیلی خوب بلدم از درخت باال برممن ، نگران نباش: گالره

 .ندکرد میشبنم و رویا هم نگران نگاهش ، هایش را بیرون آورد و از درخت باال رفت را توی جیب پیراهنش  گذاشت و کفشو پرنده 

 .گالره مراقب باش: شبنم

 .حواست به اون شاخه باشه نخوره به صورتت: رویا

 .به طرفشان آمدند، از درخت باال می رود ا هم که از دور دیده بودند گالره دارههپسر

 شاهین گفت:

 این دختره رفته اون باال چیکار؟ -

 .ش افتاده بود رفت بذارتش سرجاش یه پرنده از تو لونه: رویا

 .رهخوبم از درخت باال می، آفرین: سامان

 شاهین کمی صدایش را بلند کرد و گفت:

 ؟کوچولو ری سنجابخوب از درخت باال می قدر اینهمیشه  -
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اش گذاشت  ی النهآرام پرنده را از جیبش بیرون آورد و تو، اما جوابش را نداد ال با غضب نگاهی به شاهین انداخت؛گالره از همان با

نیم نگاهی به ، این درخت گیر کرده بود افتادی  کاج که از درخت کناری کنده شده بود و بین دو شاخهی  که چشمش به یک میوه

میوه را رها کرد که دقیقا به سر شاهین خورد و ، میوه را آروم  برداشت و طوری که دیده نشود، شاهین در تیررسش بود، انداختپایین 

 .بقیه به هوا بلند شدی  داد شاهین به همراه خنده

 ؟ کنی دختر .. چیکار می.آخ سرم: شاهین

 .خورد بهش افتاد پایین این میوه روی شاخه بود دستم. ببخشید آقا از عمد نبود: گالره

 .اگر جرات داری بیا پایین تا حسابتو برسم، که از عمد نبود: شاهین

 گفت:ی ا و با حالت مظلومانههم الکی بغض کرد  بازگالره 

 .م بزنم تو سر شماخواست میمن که ن، اونم افتاد پایین، کاجی  دستم خورد به میوه، م اینطوری بشهخواست میآقا من که ن -

 بیا پایین.، خب مهم نیست: بهزاد

 .سرم داغون شد، چی چیو مهم نیست: شاهین

 .ببین ترسیده، شاهین بس کن دیگه: بهزاد

 نگاه کرد و گفت: کرد میشاهین به گالره که داشت گریه 

 خیل خب بیا پایین کاریت ندارم. -

 ب کرد و سر به زیر انداخت و گفت:لباسش را مرت، وقتی پایش به زمین رسید، گالره اشکش را پاک کرد و آرام از درخت پایین آمد

 .خوام میمعذرت . ببخشید اقا -

 -شاهین دستش را جلو برد و گفت:

 .دستمو ماچ کن تا ببخشمت 

 شاهین بازم گفت:، کرد میاما گالره با دیدن مچ بند ماتش برده بود و هیچ حرکتی ن ،شاهین مچ بند نقره کوب را به مچش بسته بود
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 ؟ هی حواست کجاست ؟کنی استخاره می داری -

 گالره به خودش آمد و  به شاهین زل زد و گفت:

 .من باید برم به کارم برسم، ببخشید آقا -

به  که گالره همین، خندیدند میهم داشتند به شاهین  ها بچهی  بقیه .گالره از آنها دور شد، و قبل از اینکه شاهین حرفی بزند

 آشپزخانه رسید دستش را روی قلبش گذاشت و گفت:

 .تره اون از همه به بهزاد نزدیک.. .یا خدا.. .یعنی اون ؟ کنه میمچ بند پیش اون چیکار ، اهوای نزدیک بود -

*** 

و به  ندت هشت و نیم شب میز شام را چیدساع، مشغول درست کردن شام بود که ثریا هم از بیمارستان برگشت و به کمکش آمد 

 .کرد میشب نگاه ی  ستاره پنجره ایستاده بود و به آسمان بیگالره کنار ، آشپزخانه برگشتند

 ؟ برو تیمور صدا کن بیاد شام بخوره، گالره کنی میبه چی نگاه : ثریا

سر میز کوچک توی ثریا برای گالره و تیمور غذا کشید و هر سه نفر ، تیمور وارد آشپزخانه شد، اما تا گالره خواست بیرون برود

 گالره؟ خوری نمیکه ثریا گفت: چرا  کرد میگالره با غذایش بازی ، آشپزخانه نشستند

 .اشتها ندارم: گالره

 .بخور، غذاش خوشمزه شده گالره: ثریا

 ؟ تون حالش بهتره راستی بچه، ممنون ثریا خانم: گالره

 .شاید فردا پس فردا مرخصش کردن، بهتره : ثریا

 .غذاشونو خوردن صدام کنید بیام کمکتون میزو جمع کنم، بیرون میرممن ، خداروشکر: گالره

 .باشه: ثریا

محو تماشای آسمان سیاه شده بود که صدای شاهین را ، پله ها نشست و  به آسمان  زل زدی  گالره از آشپزخانه بیرون آمد و لبه

 که با شاهین رو به رو شود مخصوصاً اینکه  خواست میاصالً ن، بیرون آمده بود و مشغول صحبت با تلفنش بود شنید که از سالن
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گشت که صدای  نه برمیاز جا برخاست و  داشت به آشپزخا، آمد میبه سراغش  میشدشاهین او را دیده بود و حتماً وقتی تلفنش تمام 

 .شاهین را شنید

 .هستمبا تو ، هی گالرهشاهین: 

 .گالره ناچاراً ایستاد و به طرف شاهین چرخید

 .چند دقیقه واستا کارت دارم: شاهین

 .آمد میو دوباره مشغول صحبت با موبایلش شد و همینطور به طرف گالره 

 .بای، بینمت فردا می، شاهین به قربونت بره.. .عزیزم -

 و وقتی تماسش را قطع کرد و گفت:

 ترسی؟ تو از من می -

 ؟ آقا برای چی باید بترسمنه  -

 ؟ ببینم دختر تو خانواده هم داریم. چی باید بترسی؟ من که لو لو نیستبرای ، آره حرف حساب که جواب نداره -

 گالره تند نگاهش کرد و گفت:

 ؟ منظورتون چیه -

 به حالت تسلیم باال گرفت و با مسخرگی گفت:نش را شاهین با دیدن نگاه غضبناک گالره دستا

 ؟ ت کجا هستن انم منظور من این بود که خانوادهببخشید خ !عجب عصبانیتی، وای خدای من -

 گالره با تندی گفت:

 .تون ببخشید با اجازه، من باید برم میزو جمع کنم، بینم به شما بگم ! لزومی نمیهر کجا -

گالره از ، بازویش را گرفت و مانع از رفتنش شد دفعه شاهین از جواب تند گالره عصبانی شد و قبل از اینکه گالره ترکش کند این

 زد و گفت:ی  درد بازویش ناله
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 کنی؟ میروانی چیکار ی  دیوانه -

 گفت: ا محکم گرفت و به چشمانش زل زد وشاهین هر دوی بازوهایش ر

 .یه بار دیگه بگو ؟چی گفتی -

 ش را قورت داد و گفت:با ترس آب دهان، گالره که حسابی از نگاه خشمگین شاهین ترسیده بود

 .خوام معذرت می، ببخشید آقا -

 ؟شیر فهم شد !دیی پرسیدم به من جواب سر باال نمیدفعه وقتی ازت سوال اینشاهین: 

 .چشم آقا: گالره

 گالره را رها، شاهین، میزدهای شاهین نشست و تا خواست حرفی بزند صدای ثریا خانم را شنید که گالره را صدا  لبخندی روی لب

 کرد و گفت:

 .برو به کارت برس -

با ، خورد تیمور همچنان نشسته بود و غذا میثریا برای جمع کردن میز به سالن رفته بود اما ، گالره خیلی سریع به آشپزخانه برگشت

 دیدن گالره لبخندی شیطانی رو  لبش نشست و گفت:

 ؟ دختر تو پدر و مادر نداری -

ره که از دست شاهین هم عصبانی بود چاقوی از روی میز برداشت و به طرف تیمور گرفت و با خشم گال، تا تیمور این سوال را پرسید

 گفت:

  ؟ فهمیدی چی گفتم، عوضی اگه یه بار دیگه منو اینجوری نگاه کنی با همین چاقو چشاتو از کاسه در میارمی  مرتیکه -

 تیمور با ترس گفت:

 .باشه -

 ؟ کنی میچقدر کوفت ، پاشو گورتو گم کن -
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 گفت: وحشی. رفت میتیمور از جا برخاست و چند قدمی عقب رفت و بعد همینطور که به طرف در 

ثریا که با سینی از ، در بسته برخورد و پودر شد یمور هم زود بیرون رفت و لیوان بهگالره لیوانی برداشت به طرفش پرت کرد که ت

 و گفت:ظروف وارد آشپزخانه شد این حرکت گالره را دید 

 ؟ کنی میچیکار ؟ چی شده گالره -

 گالره با خشم گفت:

 .و ادب کنم که فرار کردر هیز عوضیی  م این مرتیکهخواست می، چیزی نیست ثریا خانم -

بزنه  بزرگ خانمممکنه زیر آبتو پیش ، این تیمور خیلی عوضیه، محلش نذاری، ثریا در آشپزخانه را بست  و گفت: بهتره به جای اینکارا

 .اونم اخراجت کنه

 .همینطور اون یکیو، این عوضیو کنم میخودم آدمش ، کنه میخود  بی -

 ؟ کدوم یکیو -

 .من برم میزرو جمع کنم، هیچی -

 .گفت چندتا چای ببری بزرگ خانم، خواد مینه تو ن -

 .خورن بعد از شام مگه چای می -

 .چی بگم واال -

مشغول صحبت بودند اما گالره توجهی به ، نفس عمیقی کشید و وارد سالن شد، را برداشت چای ریخت و بعد سینیسینی گالره یک 

پروانه و در ، گرفت و به ترتیبی که نشسته بودند تعارف کرد بزرگ خانمبه طرف جمعشان رفت و سینی را مقابل ، این موضوع نداشت

 ش گفت:اکنارش شوهرش سعید بود که ضمن برداشتن چایی

 ؟غذای امشب دست پخت شما بود گفت میثریا  .دستت درد نکنه -

 .بله آقا -

 .دست پختت عالیه -
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 .ممنون آقا -

 آرام گفت: اما مهران با یک نگاه خریدارانه، گالره سینی را مقابل مهران گرفت

 .خودتم عالی هستی دخترجون -

مقابلش رد شد و به بقیه هم تعارف کرد، شاهین ضمن برداشتن سریع از ، با این حرف بدن گالره گر گرفت و سر به زیر انداخت

 چاییش آرام گفت:

 ؟ میشیتر  خوشگل میشیتا حاال کسی بهت گفته وقتی عصبانی  -

 گالره همینطور ماتش برده بود که پروانه گفت: .شاهین با لبخند جوابش را داد، گالره تند نگاهش کرد، تا این را گفت

 .شاهین که چایشو برداشت، همینطور خشکت زدهدختر چرا .. .وا -

 بعد از رفتنش پروانه گفت: ، گالره به خودش آمد و به بقیه هم تعارف کرد و به آشپزخانه رفت

 . داره چشاشو دوخته به صورت شاهین برنمی، واهلل عجب دنیای شده -

 .بخوره کم مونده بود منو با چشماش، آره: شاهین

 هان؟، چی بهش گفتی پدرسوخته، کرد میجنابعالی هم انگاری یه چیز بهش گفتی که اینجوری نگات  :پروانه

 گفتم چایش اصالً رنگ و رو نداره.فقط ، من که چیزی نگفتم: شاهین

 .منم که باورم شد میگیتو که راست ، آره: پروانه

 .مامان میگممن همیشه راستشو : شاهین

 انداخت که شاهین شاکی گفت: پروانه نگاهی مشکوک به شاهین

 ؟ کنی میمادرجون چرا اینجوری نگاه ، ا -

، مخصوصاً به این پسر، هدرسته که پیر شدم اما حواسم جمع جمع، من خودم اینجا مراقب هستم، پروانه نگران نباش: بزرگ خانم

 .ذارم دست از پا خطا کنه نمی، همنی  خیالت راحت باشه تا توی خونه
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 .خداحافظ، اصالً دیگه نمیام اینجا ؟ زنید انگاری من چی هستم ری حرف میطو، شما درد نکنه مادربزرگدست : شاهین

 ها رفت که پروانه گفت: و از جا برخاست و به طرف پله

 .در خروجی اونطرفه، خان شاهین -

 .شب بخیر، وسایلمو جمع کنم میرمدونم  می: شاهین

 .میگیری وسایلتو جمع کنی دیگه واسه چی شب بخیر اگر می: پروانه

 .خداحافظ مادربزرگ، شب بخیر گفتن هم جرمه هین:شا

 !شاهین، خیل خب حاال قهر نکن: بزرگ خانم

 .کشی نکنید خودی هم منت شاهین: بی

 .بهش برخورد، ای داد بیداد: بزرگ خانم

 .رفت بخوابه، نه مادربزرگ: بهزاد

 ؟ فهمه قهر چیه این اصالً می: سامان

 .پیش مادربزرگش بماند خواست میبه غیر از بهزاد که ، بقیه هم کم کم خداحافظی کردند و رفتند

 ؟ مونه شاهین هم می: بزرگ خانم

 مونه. مثل اینکه می : بهزاد

 .شاید سر به راه شد، جانتو نصیحتش کن بهزاد، خیلی شیطون شده: بزرگ خانم

 .به راه بشه دم سرباشه اما قول نمی: بهزاد

 خندید و گفت: بزرگ خانم

 .شب بخیر پسرم، خب منم برم بخوابم -
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چند ضربه به در زد و شاهین را ، اول به طرف اتاق شاهین رفت، دوم رفتی  برخاست به طبقه بهزاد هم از جا، که رفت بزرگ خانم

اما با دیدن شاهین که روی تختش لم افتاده و  ؛رفت برای همین به اتاق خودش، صدا کرد اما وقتی جوابی نشنید فکر کرد خوابیده

 هایش  در هم رفت و گفت: لپ تاپش هم جلویش بازه  بود، اخم

 ؟ کنی میاینجا چه غلطی  -

 موبایلت زنگ خورد اومدم جواب بدم.: شاهین

 بهزاد در را  بست و گفت:

 . نفهمی  تو غلط کردی که موبایل منو جواب دادی مرتیکه -

 .سیاوش بود گفت فردا دیرتر میاد سرقرار منم دیرتر برم، کس خاصی نبود که، باباخیل خب  -

 ؟ برای چی تو بری؟ تو -

ایکیوشون پایینه تشخیص نداد که من،  تو ، خب دیگه رفیقات هم مثل خودت هستن، نه منظورش این بود که تو دیرتر بری -

 .نیستم

 .حاال نه اینکه ایکیو تو خیلی باالست -

 .هم گذشته 851من که از  مال -

 ؟ کنی میبا لپ تاپ من داری چیکار  -

 .کنم میدارم ایمیالتو چک  -

 تاپ را بست و گفت:سریع لپ  .الین بودی را دید که آندخترتصویر ، ش نگاه کرد یت لپ تاپش را برداشت تا به صفحهبهزاد با عصبان

 .شعوری شاهین خیلی بی -

 شاهین خندید و گفت:

 .م رفت خسته شده بودم از بس قربون صدقه اما خوب شد اومدی دیگه از دستش !ایه دونی چه دختر بامزه نمیتو  -
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 .پاشو از اتاق من برو بیرون -

 .خوابم نمیاد  -

 .پاشو برو، اما من خوابم میاد -

 ؟ ت فرستاد راستی مادرت عکس دختره را واسه  -

 .هنوز چک نکردم -

 .به ایمیلت بنداز یه نگاه، مرگ شاهین  -

، بهزاد تا عکس را باز کرد، عکس نغمه بودایمیلی از مادرش داشت که ، بهزاد هم باالخره لبخندی بر لب نشاند و روی تخت نشست

 شاهین گفت:

 .هخوشگلچه  ،وای -

 بهزاد چپ چپ نگاهش کرد که شاهین گفت:

 ؟خب نظرت چیه، به چشم برادری عرض کردم -

 .بدک نیست -

 ؟نی چند سالشهمی دو -

 .بیست و هشت سالش باشه کنم میفکر  -

 ؟ یشخوای می -

 ؟ خوامش یا نه با یه عکس باید تصمیم بگیرم می -

 ؟ ش یا نهخوای میت ایمیل کنه شما هم اینجا یه بار تستش کنی ببینی  تونسته که خودشو واسه خب مادرت نمی -

 !شاهین -
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؛ بکنی ارن بیارن جنابعالی یه چک آپش همت چیه تا پدر و مادرت ورش د بگو نظر اولیه، خب درد بگیری دیگه !کوفت و شاهین -

 .بعد نظر قطعیتو بدی

 بهزاد کمی فکر کرد و بعد با شیطنت گفت:

 تا ببینیم چی پیش میاد؟، هش اوکی خب قیافه -

 .خب بپر یه زنگ به مادرت بزن، درد سه ساعته -

 .نه -

 ؟ چرا -

 .بذار خودش زنگ بزنه، کنن چقدر هولم فکر میاگر من زنگ بزنم  -

توقع نداری که دختره بهت زنگ ، قدم بشیخب االغ تو باید اول پیش  ؟ چرا پسر شدی دونم نمیمن ، یمیشدواهلل تو باید دختر  -

 .بزنه بله رو بگه

 موبایلش زنگ خورد که شاهین زود موبایل را برداشت و گفت:تا بهزاد خواست جوابش را بدهد 

 .بهزاد بزنم رو بلندگو، م هست زاده چه حالل، بفرما -

 .نه -

 .توجه به حرفش اینکار را کرد و بهزاد مجبور شد جواب بدهد اما شاهین بی

 .سالم مامان .الو -

 خوبی بهزاد؟، سالم پسرم -

 ؟ بابا خوبه ؟شما چطورید، خوبم مامان -

 ؟ خواب که نبودی عزیزم، ما خوبیم -

 .نه مامان -
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 .پسرم ایمیلتو چک کردی -

 .بله مامان -

 ؟ عکس نغمه رو دیدی -

 .بله -

 ؟ خب -

 ؟ خب چی مامان -

 ؟ هخوشگل ؟خب نظرت چیه -

 .هخوشگل، آره خب -

 ؟ پسندیدی -

 .شو پسندیدم اما باید اخالقشم بپسندم مامان قیافه -

 .بیشتر باهاش آشنا بشی خوای میمنظورت اینه ، الهی قربونت برم -

 .آره -

 ؟ خب چیکار کنیم؟ میای اینجا -

 تونم بیام. نمی. خیلی سرم شلوغ، نه مامان -

منم ایمیل ، هاتو برای نغمه ایمیل کنه یکی از عکس خواد میببین بهزاد، شاهین با من تماس گرفت گفت ، کنم میخب یه کاریش  -

ه یه شیطنتی بکنه که خواست میالبد ، شاهین پسر شیطونیهگفت ، بعدش که به بابات گفتم خیلی ناراحت شد، نغمه رو بهش دادم

 دونم نمی، وقتی نظرشو پرسیدم خندید، منم از نغمه سوال کردم که عکس بهزاد را دیدی گفت آره، زنگ زده ایمیل نغمه را گرفته

  ؟ بپرس چیکار کرده دیدی ازش ببین شاهین رو، ش برای این بود که تو را پسندیده یا برای یه چیز دیگه بود حاال خنده

 باشه مامان ازش می پرسم. -
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 .از من خداحافظ، باهات صحبت کنه خواد میجان بابات هم بهزاد -

 .خداحافظ -

 پدرش گوشی را گرفت و گفت:

 .الو بهزاد -

 .سالم بابا -

 ؟ خوبی، سالم پسرم -

 ؟گذره شما چطورید؟ خوش می، ممنون -

 ؟ مشکلی که نداری؛ رهکارا خوب پیش می، خالیهجای تو حسابی ، همه چیز خوبه -

 هیچ مشکلی هم نیست ، همه چیز خوبه، نه بابا -

پیگیر باش ببین چی کار ، م بهت بگم این شاهین ورپریده یه کاری کردهخواست می، مادرت از اتاق بیرون رفت، خب ببین بهزاد -

 ؟ کرده

 چطور؟ -

 .میدهدماغش کوفتیه یا تو عکس بد نشون  قدر یناپسرت  گفت میراستش سیروس امروز به من   -

 شاهین هم از زور خنده سرش را توی بالش  فرو کرده بود ، به شاهین رفتی ا غره بهزاد تا این را شنید چشم

 ؟ جانبهزاد -

 .جونم بابا -

 .میلیون واریز کنی  111توی اولین فرصت به این شماره حساب خوام مییه شماره حساب هم واسه ت می فرستم و  -

 شماره حساب کی هست؟، چشم -

 .باید هواشو داشته باشم، ش پیش آمده یه مشکل مالی واسه، سیروس -
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 .ریزم فردا صبح به حساب می، چشم بابا -

 .چیزی نداری، سفارشی، خب دیگه، ممنون -

 .نه فقط سالمتی خودتون -

 .خداحافظ -

 .خداحافظ -

 ن شاهین افتاد و گفت:ن را قطع کرد به جابهزاد تا تلف

 .زود باش حرف بزن ؟سر دماغ من آوردی یچه بالی .کشمت شاهین می -

 گفت: خندید میشاهین همینطور که 

 .شده بودی خوشگلبخدا خیلی  -

 .دیوانهی  حرف نزن پسره -

 ؟ خوای میحاال مگه تو نغمه را  -

 .آره -

 ؟ میلیون پیاده بشی، حاال حساب کن خودشو ببینی چقدر باید بدی 111فقط یه عکس دخترشونو دیدی باید خب از بس خری.  -

 بهزاد ناراحت شد و گفت:

 .هاین پول فقط قرض، چرند نگو شاهین -

 ؟ میشیحاال چرا ناراحت ، خیل خب بابا -

 .ناراحت نشدم -

 ببخشید.ی خب خیل ؟چرا دیگه ناراحت شدی -
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 بهزاد روی تخت دراز کشید و گفت:

 ؟ بگو ببینم تو چرا امشب اینجا موندگار شدی -

 شاهین در تراس را باز کرد و گفت:

 .چون اینجا کار دارم -

 ؟ چه کاری -

 .این دختره حسابی فکرمو مشغول کرده -

 ؟ گالره -

 آره. -

 شاهین چرخید و گفت:بهزاد یکی از دستانش را تکیه گاه سرش کرد و به طرف 

 ؟ش داری واسهی ا چه نقشه -

 .دختر عجیبیه -

 ؟شاخ داره یا دم، از چه لحاظ عجیبه -

 کنه. میته نگاهش یه چیزی داره که آدمو مجذوب خودش ، دوتا چشم وحشی و مرموز داره -

 .مخشو بزنی و باهاش دوست بشی خوای میپس  -

 .میشهاین یکی خیلی سرسخت باشه اما رام  کنم میآره اما فکر  -

 ؟ اگر رامت نشد چی -

 .مطمئنم، میشه -

 ؟ خب اگر باهات راه نیومد چی -



 

 
 

86 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .اصالً بیا شرط ببندیم، کنم میاونوقت هر چی تو گفتی من قبول  -

 بهزاد مکثی کرد با اینکه مردد بود اما گفت:

 .یه ناهار خوبه، سر چی شرط ببندیم، باشه قبوله -

 .یه چیز اساسی ؟ناهار چیه، برو بابا -

 ؟ چی مثالً -

 شاهین کمی فکر کرد و بعد با بدجنسی گفت:

 .خصوصی منی  بردم تو باید تا یک هفته بشی رانندهاگر من شرط رو  -

 !مگه به خواب ببینی، زرشک -

 .اردتکه من یک هفته بشم راننده و بادیگ میشهخب اگر هم تو بردی این افتخار نصیب تو  -

 سکوت کرد و بعد گفت:ی  بهزاد بازم لحظه

 .باشه به شرط اینکه تقلب و جرزنی نکنی -

 .تو هم باید قول بدی، باشه -

 ؟ خب تا کی. باشه قول می دم -

 .تا یه هفته دیگه دختره تو مشت منه -

 و بعد با شیطنت چشمکی به بهزاد گفت:

 .جناب راننده، خب دیگه شب بخیر -

 .!..ببر بعد شرط روهوووی اول  -

 گفت: رفت میشاهین همینطور که از اتاق بیرون 
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 من از همین االن برنده م جناب بهزاد خان منصوریان. -

*** 

شد که پایین  یتوپ دور و بر خودش انداخت و متوجه گیج و منگ نگاهی به، اتاقش از خواب پریدی  با صدای شکسته شدن شیشه

کمی صدایش را بلند ، شاهین کنار استخر مشغول تمرین ورزش رزمی بود، موهایش زد و به تراس رفتچنگی به ، تختش افتاده بود

 کرد و گفت:

 این چه کاری بود؟، مگه مریضی، هوووی یابو -

 شاهین نگاهش کرد و گفت:

 ؟ چرا داری فحش می دی؟ اول صبحی میگیچی  -

  ؟ این چه کاری بود -

 ؟ چی شده مگه ؟ خواب دیدی ؟ حالت خوبه بهزاد -

 .زهرمار -

بعد از اینکه کت و شلوار ، دوشی گرفت و اصالح کرد، تقریباً ساعت  هفت و نیم بود، نگاهی به ساعت انداخت، و  به اتاقش برگشت

که با  رفت میها پایین  داشت از پله، وسایلش را توی کیفش ریخت و از اتاقش بیرون رفت، شیکی پوشید و حسابی به خودش رسید

 .شاهین روبه رو شد

 ؟ برید جناب آقای راننده سرکار تشریف می -

 ؟ اتاقمو خورد و خاکشیر کردیی  برو ببین چه جوری شیشه، راننده و کوفت -

به خاطر یه  قدر اینحاال ، ت عوضش کنن میدم واسه، خدا کنه دلت نشکنه، شکستنی هم برای شکستن عزیز دلم، شکستنیه دیگه -

 ...ت خشک شیر نداشته، نزنشیشه حرص 

 برد و گفت:که بهزاد با عصبانیت مشتشو عقب 

 .ت کنمببند فکتو تا نزدم له -
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 که روی مبلی نشسته بود صبح بخیر گفت. بزرگ خانمبهزاد وارد سالن شد و به ، شاهین با خنده از زیر دستش فرار کرد و رفت

 ؟ که نشد شاهین شیشه را شکست چیزیت، صبح تو هم بخیر پسرم -

 .طوری نشد. خوبم -

 .این پسر، با خودش نگفت ممکنه تو زخمی بشی هفکر خیلی بی  -

 .ازش توقع داشت میشهبیشتر از این ن، شاهین دیگه -

 ری؟سرکار می -

 شما با من کاری ندارید؟، بازرگانیی  یه سرهم باید برم اداره، یه چندتا قرار هم دارم، کارخونه میرمیه سر ، بله -

 .بشین تا صبحانه رو آماده کنن، مفصل بخوریی  ولی برای این روز پرکار بهتره یه صبحونه، جز سالمتی هیچی  -

 ...آخه -

 .بشین پسرم، دیگه آخه نداره -

هم بعد شاهین ی  به سر میز رفتند و چند دقیقه بزرگ خانمبهزاد و ، وقتی میز حاضر شد، گالره و ثریا مشغول چیدن میز صبحانه بودند

 به جمعشان پیوست و مقابل بهزاد نشست و گفت:

 .های دسته گلتون پیشتون موندن د نوهکنی میخب مادربزرگ حسابی حال  -

 .بله خیلی خوشحالم،  اما اگر جنابعالی بذاری یه شکستنی سالم تو خونه باقی بمونه :بزرگ خانم

 شاهین با خنده گفت:

 صداشو شما هم شنیدید؟ -

 ؟ میشدمی دونی چی ، میشداگر بهزاد زخمی ، بی فکری شاهینخیلی : بزرگ خانم

 شاهین با مسخرگی گفت:

 !مشد میبهزاد  بی، میشدخاک به سرم  -
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 .با تشر و بلند گفت: شاهین زبونتو گاز بگیر بزرگ خانمدفعه  که یک

 بازم سربه زیر انداخت و گفت:شاهین ، بهزاد با لب خندون چندبار ابرویش را برای شاهین باال انداخت، شاهین مات شد

ی  ها نکنم که جون وزیر اعظم شما که قراره به همین زودیا به سمت راننده مادربزرگ منو ببخشید قول میدم دیگه از اینا شوخی -

 . ..بنده مفتخر بشه را به خطر بندازم

 .تا شاهین این را گفت بهزاد یه لگد به پاش زد که دادش به هوا بلند شد

 ؟ وحشیتون چطوری زد پامو له کردی  دیدید این نوه مادربزرگ ؟ زنی هوووی چرا لگد می: شاهین

 با خونسردی و لبخند گفت:  بزرگ خانم

 .من که چیزی ندیدم -

 بهزاد خندید و شاهین شاکی گفت:

 ؟احیاناً صداشو هم نشنیدید -

 .نه -

  .خب که اینطور -

 با خشم گفت: بزرگ خانم، بهزاد از درد داد بلندی کشیدو یک دفعه یک لگد محکم به پای بهزاد زد که 

 ؟ زنی تخس چرا لگد میی  پسره -

 مگه شما دیدید که من زدم؟: شاهین

 بهزاد شاکی گفت:، و ابروی باال انداخت

 محکم نزدم؟ قدر اینآخه دیوانه من که  -

 .که از تو پرزورترمخب چیکار کنم ، زنه وسعش و زورش میی  خب دیگه هر کسی به اندازهشاهین: 

 :با دلخوری گفت  بزرگ خانم
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 .فکری شاهین خیلی بی -

 .از قدیم گفتن چیزی که عوض داره گله نداره بزرگ خانمخب دیگه : شاهین

 بهزاد از جا برخاست و گفت:

 .ت دارم باشه شاهین خان به موقعش واسه -

 .بنویس یادت نره: شاهین

 :با مهربانی گفت بزرگ خانم

 بری؟ خوای میجان بهزاد -

 .برم تا این دیوانه منو نکشته، آره دیگه: بهزاد

 ؟ اما تو که چیزی نخوردی: بزرگ خانم

 .خب خداحافظ، خورم توی کارخونه یه چیزی می: بهزاد

های رز آب  گالره شد که با شلنگ داشت به گل که متوجه رفت میبه طرف ماشینش ، بهزاد کیفش را برداشت و از سالن خارج شد

توانست حتی  طوری پارک کرده بود که بهزاد نمیمدتی  او را  نگاه کرد  و بعد به طرف ماشینش رفت اما شاهین ماشینش را ، داد می

باز عصبی لگدی به ماشین  ، شنید اما مثل اینکه نمی، دوتا فحش به شاهین داد و صدایش زد .یک میلیمتر هم ماشینش را تکان بدهد

در سکوت فقط یکدیگر را نگاه کردند ی  لحظه، کند الره هم ایستاده و او را نگاه میچرخید تا گالره را صدا بزند که دید گشاهین زد و 

 د و گفت:تا باالخره بهزاد به خودش آم

 خانم یه چند لحظه تشریف میارید؟ گالره -

 رساند و گفت:شلنگ آب را انداخت و خودش را به بهزاد ، های گالره نشست لبخندی به لب

 بله آقا؟ -

 .خوام برم صدا کنید بیاد ماشینشو برداره؟ می رو برید شاهین میشه: بهزاد

 های گالره محو شد و گفت: لبخند از روی لب



 

 
 

91 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 .کنم میصداشون  میرماالن ، چشم آقا -

 .ممنون: بهزاد

 به میز نزدیک شد و گفت:، خبری نبود بزرگ خانمشاهین هنوز هم مشغول خوردن بود اما از ، گالره وارد سالن شد

 ؟ ببخشید آقا -

 شاهین با لبخند گفت:

 جانم؟ -

 ابروهای گالره در هم رفت و گفت:

 .خوان برن گفتن برید ماشینتونو بردارید می آقا بهزاد -

 ؟ به ماشین من چیکار دارهخب بره، : شاهین

 .برن تونن ما پشت ماشین ایشون پارک شده نمیآخه ماشین ش: گالره

 ؟ به من چه، خب نره: شاهین

 دانست چه باید بگوید که شاهین گفت: دستانش را مشت کرده بود و نمی، گالره که حسابی از دستش کفری شده بود

 آره؟، االن حسابی از دست من عصبانی شدی، آخی -

 ؟ برم چی بهشون بگم، نه: گالره

ره سوییچ مش دخترا دلشون برام غش و ضعف میپوش م که وقتی میخوشگلی  برو از توی اتاقم از تو جیب اون کت قهوه: شاهین

 .ماشینمو بردار بیار

، داد میزیر لبی به شاهین فحش  رفت میهمینطور که ، ها رفت و به طرف پله گفت میگالره که خون داشت خونش را می خورد چش

خودش انداخت و یک لگد از حرص به در اتاقش کوبید و به گالره نگاهی به دور وبر  .خندید میو آرام  کرد میشاهین هم نگاهش 

 تمام اتاق به هم ریخته بود که گالره با دیدنش گفت:، داخل رفت
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 !شلخته -

از اتاق بیرون آمد و از باال ، هایش را گشت اما سوییچ توی جیبش نبود بجی ی همهکت شاهین که روی مبل افتاده بود را برداشت و 

 و گفت: به پایین نگاه کرد

 .ببخشید آقا سوییچ توی جیبتون نیست -

 .و مرتب کنر گردی اتاق همینطوری هم که دنبال سوییچ می، کنی میبرو همه جا را  بگرد پیداش ، جاهاست خب البد همون -

 گالره به طرف اتاق برگشت و با حرص گفت:

 .رده من نوکرشمفکر ک، خب خودت بیا پیدا کن، خوره نشسته عینهو گاو می، الهی بترکی -

که  چشمش به مچ بند افتاد که کنار  داد میگشت و آرام زیر لبی به شاهین فحش  و به دنبال سوییچ می کرد میاتاق را مرتب 

 :که صدای شاهین را شنید کرد میمچ بند را برداشت و داشت نگاهش ، کامپیوتر بود

 ؟ نه، قشنگه -

 شاهین با لبخند گفت:، تر رفت مچ بند را رها کرد و قدمی عقب گالره از ترس

 ؟ترسوندمت -

 .مکرد میمن داشتم فقط نگاهش ، ببخشید آقا -

 ؟ قشنگه، آره می دونم -

 .آره خیلی قشنگه -

 و خیلی سریع مچ بند را برداشت روی میز گذاشت و گفت:

 .ببخشید آقا من سوییچ را پیدا نکردم -

 .بهزاد هم رفت، روی میز بودسوییچ پایین   -

 گالره مکثی کرد و گفت:
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 .پس من برم میزو جمع کنم -

 .شما کار اینجاتو تموم کن، کنه میاونم ثریا داره جمع  -

 .وسایلتونو مرتب کردم، تموم شد آقا -

 .انتظار نداری که من اونو مرتب کنم، رو تختی که هنوز نامرتبه  -

 .کنم یماالن درستش ، ببخشید آقا  -

آورد و نمی پسندید روی تخت  هر لباسی را که بیرون می، شاهین مقابل کمدش قرار گرفت، گالره مشغول مرتب کردن تخت شد

ه به دنبال لباس شاهین همینطور ک، کرد میو زیر چشمی و با خشم به شاهین نگاه  گالره حسابی عصبانی شده بود، کرد میپرت 

 گشت گفت: می

 ؟ مورد این چیهنظرت در ، گالره -

 در مورد چی آقا؟ -

 شاهین با پیراهن زرشکی براقی به طرفش چرخید و گفت:

 ؟رنگش چطوره ؟ در مورد این -

 .قشنگه  -

 ؟به نظرت  بهم میاد -

 .آقا دونم نمی -

 خب بیا اینجا اینو بگیر. -

روی دست  یک شلوار لی مشکی هم، لباس شدم مشغول انتخاب ه شاهین باز .تر رفت و پیراهن را از دستش گرفت گالره نزدیک

 .گالره انداخت و بعد کت اسپورت قشنگ مشکی رنگی را بیرون کشید

 :و گفت
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 .میشهبا پیرهنم ست  ؟این چطورهبه نظرت  -

 .آقا دونم نمیگالره: 

 ی در هم کشید و گفت:یشاهین ابرو

 ؟حاال چرا اخم کردی -

 .من اخم نکردم آقا -

 اینجوریه؟پس مدل ابروهات  -

 شاید. -

شاهین هم همینطور که به  .گالره سر به زیر انداخته بود و از شرم چشمانش را بسته بود، شرتی را که تنش بود بیرون آورد شاهین تی

 گشت گفت: دنبال زیر پیراهنی می

 .رهگی مینکن دختر چشمات درد  ؟ دیچشاتو فشار می قدر اینحاال چرا  -

 یه رکابی پوشید و گفت:

 .یه زیرپیرهنی پوشیدم، خب بازشون کن -

 شاهین به طرفش رفت و گفت:، اما گالره همچنان سربه زیرانداخته بود

 .لباسامو  بذار روی تخت و برو بیرون -

 که شاهین باز گفت: رفت میها را روی تخت گذاشت و داشت  گالره تا این را شنید سریع لباس

 !گالره -

گالره سر به زیر داشت و تکان چند سانتی متریش ایستاد، ی  شاهین به طرفش رفت و در فاصله، نچرخیدگالره ایستاد اما به طرفش 

 .خورد نمی
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، گرفت نگاهش کند باید سرش را باال می خواست میشاهین بود که اگر ی  شاهین قد بلندی داشت و قد گالره درست تا مقابل سینه 

دونی داری با  گالره می، از همین شرم و حیات، گفت: می دونی از چی تو خوشم میاد کرد میشاهین همینطور که با لبخند نگاهش 

حسی که تا بحال تجربه ش نکرده ، حس خوبی دارم گالره .لک نداده بوداال هیچ دختری اینجوری دل منو قلقتا ح .کنی میدلم بازی 

 .بودم

رفته و داغ شده است اما سعی کرد محکم باشد برای همین به خودش بدنش گر گ کرد میاحساس ، های شاهین گالره از شنیدن حرف

های شاهین نشست و  بعد از رفتن گالره لبخندی پر از شیطنت روی لب، جراتی داد و از کنار شاهین گذشت و سریع اتاق را ترک کرد

 گفت:

 .خب شاهین خان اینم از قدم اول -

 خودش توی آینه انداخت و گفت:ی  و قیافه هایش را عوض کرد و بعد نگاهی به تیپ سریع لباس

 ! ماه، ماه شدی شاهین -

ثریا و گالره توی ، موهایش را خیلی خوش حالت درست کرد و بعد با ادکلن دوش گرفت و کیفش را برداشت و از اتاق بیرون رفت

وقت را مغتنم شمرد و با یک ، متوجه نگاه گالره به خودش شد رفت میهمینطور که از پله ها پایین ، سالن مشغول گردگیری بودند

اش کنار پنجره  ای رهکه روی صندلی گهوا بزرگ خانمگالره هم با حرص نگاهش را گرفت، شاهین خطاب به ، چشمک مهمانش کرد

 خواند گفت: نشسته بود و کتاب می

 خب مادربزرگ با بنده امر و فرمایشی ندارید؟ -

 اهی به ساعت بزرگ سالن انداخت و گفت:نیم نگ بزرگ خانم

 .9ری سرکار؟ ساعت شاهین همیشه همین ساعت می -

 شاهین با لبخند گفت:

 .فعالً خداحافظ، دنیا را  عشق است، خیال مادربزرگ بابا بی -

 .به سالمت -
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و منتظر کنار در ایستاده بود تا بعد از تیمور در باغ را باز کرده بود ، سوار ماشینش شد، از سالن خارج شدشاهین خداحافظی کرد و 

 اما شاهین مقابلش که رسید ایستاد و گفت:، رفتن شاهین در را ببند

 خسته نباشی تیمور. -

 .خیلی ممنون آقا -

 .لطفاً برید شیشه بر بیارید عوضش کنه، اتاق بهزاد شکستهی  تیمور شیشه -

 .حتماً، چشم آقا شاهین -

 .خداحافظ -

 .با سرعت زیادی ماشینش را از جا کند و رفت، تیمور خداحافظیش را جواب بدهد و قبل از اینکه

*** 

 .جدی که به خودش گرفته بود وارد شرکت شد و یکراست به طرف میز منشی رفتی  با اخم و قیافه

 .سالم آقای مهندس -

 -؟حامد اومده، سالم -

 .نه بردنسفارشی داشتیم برای کارخوی  بله ایشون اومدن اما یک بسته 

ی  های مربوط به سفارشات این ماهو هم بیارید به اضافه در ضمن خانم ماهان پرونده، وقتی اومدن بهشون بگید بیاد به اتاق من -

 .....دستور

با صدای بلند خطاب به منشی  به محض ورودش؛ اما مردی که تازه وارد شرکت شده بود کرد میشاهین داشت با منشی صحبت 

 گفت:

 ؟ سامان منصوریان هستش، خانمهی  -

 شاهین بدون اینکه برگردد و  نگاهش کند با تشر گفت:
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کنن نپری وسط حرفشون و یه خورده دندون سر جیگر بذاری  وقتی دو نفر دارن با هم صحبت می خان کسی بهت یاد نداده بهرام -

 ؟تا حرفشون تموم بشه

 بهرام هم با تندی گفت:

 .رو یه زن دست بلند نکنه یاد بدهیابوت ی  ت کردن بلدی برو به این پسرخالهتو اگر نصیح، برو بابا -

 همراهش بود، شاهین پوزخندی زد و گفت:سربازی هم ، شاهین ایندفعه به طرف بهرام چرخید

 ؟پس اومدی سامان جلب کنی -

 .شونم مادرشو به عزاش می، کنه میرو خواهر من دست بلند ، پدرشو هم در میارم -

 .ت خوب نیست نخور واسه معده، خوری میاین حرفا که شکر زیادی که شما  داری  -

 :بهرام عصبانی فریاد زد

 .کدوم گوری هستی بیا بیرون ببینم، هوووی سامان -

 شاهین هم با فریاد گفت:

 .اینجا چاله میدون نیستآ، تو بیار پایین صدای نکره -

 بهرام تا سامان را دید خطاب به سرباز گفت:، هایشان بیرون آمدند حتی سامان قادهای بهرام و شاهین همه از اتااز صدای فری

 .سامان منصوریان ایشونه، جناب خودشه -

 سامان جلوتر آمد و گفت:

 ؟شاهین اینجا چه خبره ؟ چه اتفاقی افتاده -

 .اومدن جلبت کنن -

 سرباز به طرف سامان رفت و گفت:

 آقای سامان منصوریان شما هستید؟ -
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 .بله -

 .تا به شکایتی که از شما شده رسیدگی بشه، شما باید با ما تشریف بیارید کالنتری -

 .من خواهرشونو نزدم میگنآخه اینا دارن دروغ  -

 .با ما تشریف بیارید، میشههمه چیز توی کالنتری مشخص  -

 .صبر کنید کتمو بردارم، چشم -

 ام گفت:سامان به اتاقش برگشت و با کتش برگشت که بهر

 ؟ زنید سرکار دستبند نمی -

 ؟ من که دارم خودم باهاتون میام دیگه دستبند برای چی -

 شاهین گفت:

 ...دونی که سامان خواهرتو نزده و وقتی تو خودت هم خوب می، ببین بهرام بهتره به بعدش هم یه کم فکر کنی -

 داد شاهین حرفش تمام شود و گفت:بهرام اجازه ن

 .سرکار دستبند بزنید، نزن که حوصله تو ندارمتو دیگه زر  -

 :شاهین  به سامان نگاه کرد و گفت

 .برمی گردی سرکارت، نرسیده به در ساختمون، سامان نگران نباش -

 تر شد و گفت: سامان به شاهین نزدیک

 .زنگ بزن به بابام سند خونه را بیاره کالنتری -

 اما شاهین کمی بلند گفت:

 .گردی باال گفتم بهت قول میدم نرسیده به در ساختمون برمی، سامان نگران هیچی نباش -
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 بهرام هم با زهر خندی گفت:

 .راه بیفت جناب مهندس گردن کلفت، بریم سرکار، شتر در خواب بیند پنبه دانه -

 :نگاهش به در ورودی شرکت بود فریاد زدشاهین مکثی کرد و همانطور که ، بهرام و سرباز و سامان که از شرکت خارج شدند

 .برید سرکارتون، دکنی میواستادید به چی نگاه  -

 .درها بسته شد ی همههایشان برگشتند و  کارمندها به داخل اتاق ی همهبا فریاد شاهین خیلی سریع 

 .صدای دختری در گوشی پیچیدبا چهارمین زنگ بود که ، را گرفتی ا شاهین خیلی سریع به اتاقش رفت و با موبایلش شماره

 افتخار دادید قربان.، خان سالم شاهین -

 ؟ مخواست می موبایل بیتا روی  شماره، چینی ندارم مقدمهی  ببین ویدا حوصله -

 ؟ داشتی بیتا روی  تو که شماره -

 .بده د یاهلل شماره رو، خطشو عوض کرده -

 ؟ ازش برای سامان رضایت بگیری خوای می، خوای میبرای چی  -

ر به جاهای قبل از اینکه کا خوام می، کاری کار سامان نبوده م بیتا ،خوب می دونیم که اون کتکه، هم من، هم تو ببین ویدا،  -

ا شماره حاال یخب ، حتی واسه تو، میشهخانمو روشن کنم که اگر سامان پاش به کالنتری برسه  واسه همه بد باریک کشیده بشه بیتا

 ؟میگیخب چی .. .رفقاتونی  دونم تو و بیتا و بقیه رو میدی یا من می

ویدا مکثی کرد و بعد شماره را داد که شاهین تند روی کاغذی یادداشت کرد و قبل از اینکه ویدا حرف دیگری بزند  تلفن را قطع کرد 

 .بیتا را گرفتی  و شماره

 .بیتا هم بعد از دومین زنگ جواب داد

 .بفرمایین بله -

 ؟شنیدم که ناخوش احوال هستید، به به سالم بیتا خانوم -
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 بیتا با کمی ترس گفت:

 !شاهین -

 ؟ شناسی نو میپس هنوز م، بله -

 ؟ چیکار داری -

 ؟ شنفتم کتک خوردی -

بدم باید بهت بگم که اگر هم زنگ زدی که من رضایت ، االن هم توی بیمارستان هستم، شما دست سنگینی دارنی  پسر خاله، بله -

علی الحساب فقط به خاطر ضرب و شتم . سامان باید تاوان غلطی رو که کرده پس بده، من به هیچ وجه حاضر نیستم رضایت بدم

دم بلکه به خاطر کار آبروی منو بده نه تنها رضایت می ازش شکایت کردم ولی اگر قبول کنه و پای اشتباهش بایسته و خسارت

 .کنم میازش شکایت ن هم کردهی ا دیگه

 گفت: کرد میشاهین پوزخندی زد و همینطور که بیرون را نگاه 

 ؟ خوای میآهان پس پول  -

 خوام  حقمو می -

چون سفت و  !مثل من دارهی ا چون پسرخاله میدهه حداقلش اینکه روی سامان جواب نشد میبیتا این بازی دیگه خیلی وقته قدی -

 .سخت پشتش واستادم

من سامانو دوستش دارم اما سامان ، اطر یه توهم بچگانه منو کتک بزنهسامان حق نداشت به خ، از حقم نمی گذرم اما منم -

 .هاش استفاده کنه گذرونی ه عنوان وسیله برای خوشفقط از من ب خواست می

 .خب طبیعیش هم همینه -

 بیتا با تشر گفت:

 ؟ منظورت چیه -

 !دونیم که بیتا چطور دختریه هم تو خوب می هم من ؟گول بزنی خوای میبیتا کیو  -
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 :بیتا با عصبانیت غرید

 .من اگر بد شدم امثال شماها منو بد کردید، خفه شو آشغال -

بهتره ؛ دونم تر از خودت می زا در مورد تو و اون برادر کثافتبیتا من خیلی چی، ی که بد باشیخواست میتو اگر بد شدی چون خودت  -

 .گ بزنی به بهرام و بهش بگی تو از شکایتت گذشتیتا  دیر نشده زن

 .کنم میبیچاره  ، سامان روکنم میاینکارو ن -

 .رهصدرایی یه حرفی بزنه تا آخرش می دونی شاهین می، شناسی خودت خوب منو می، م شماها روباشه تو سامان را بیچاره کن من -

 . دقیقه 1فهمی  ... می.دقیقه 1فقط ، اما بدون خیلی وقت نداری، تا تو بتونی تصمیم بگیری کنم میخب حاال من تلفن را قطع 

سامان به همراه سرباز و بهرام به طرف ماشین بهرام که طرف دیگر  خیابان پارک بود ، و تلفن را قطع کرد و به خیابان چشم دوخت

بهرام هم سوار شد، شاهین ، نشستسرباز در ماشین را باز کرد و سامان توی ماشین نشست و خودش هم در کنارش ، ندرفت می

، ماشین هنوز متوقف بود و این توقف مدت زیادی طول کشید؛ ش انداخت و دوباره به بیرون چشم دوختا نگاهی به ساعت مچی

بزرگ اتاق شاهین نگاه کرد و دستی ی  بعد سامان از ماشین پیاده شد و به پنجرهی  های شاهین نشست و چند دقیقه لبخند روی لب

 .ش رفت و خودش را روی صندلی رها کردا شاهین هم سری تکان داد و به طرف صندلی، برای شاهین تکان داد

 بعد سامان با شتاب در را باز کرد و وارد اتاق شد و گفت:ی  چند دقیقه

 .خیلی باحالی، دمت گرم شاهین -

 شاهین با اخمی نگاهش کرد و گفت:

  ؟ جنابعالی دیگه چرا، سیاهی هم دارمی  شناسنم و پرونده همه می، حاال من هیچی، خان تر از منی سامان تو که باحال -

 در اتاق را بست و گفت:، سامان که منظور حرف شاهین را گرفت

 ؟ به بیتا زنگ زدی -

 .خب زنگ زدم به بیتا دیگه، ی باال که دستور آزادیتو دادنها بچهپس فکر کردی زنگ زدم به ، نه -

 نشست و گفت:سامان روی مبلی 
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 چی گفت؟ -

 .ش هم با من محضرخونه، منم گفتم باشه تو رضایت بده، دم به شرط اینکه سامان عقدم کنهگفت رضایت می -

 سامان پوزخندی زد و گفت:

 ؟ دونم نمیدونی که من  تو چی می، می اما هنوز درست و حسابی نشناختمت شاهین تو پسرخاله -

 ؟ مگه بیتا برات مهمه -

 .دیگه برام مهم نیست، نه -

 .خب پس دیگه هم الزم نیست که بدونی -

دو روز دیر ، لیست حقوق کارمندا روی میزه یه چک بکن و بعد ترتیب واریز حقوقشونو بده، بهتره دیگه به کارمون برسیم، باشه -

 .شده و صداشون در اومده

 .باشه -

 مادربزرگ هستید؟ی  راستی تو و بهزاد خونه -

 ؟ چطور مگه، آره -

 .گذره دور هم باشیم خوش میی ا یه هفته، منم شاید امروز اومدم اونجا، هیچی -

 .خوبه، آره -

 .فعالً با اجازه -

 شاهین گفت:، سامان که از اتاق بیرون رفت

 .خان تیپ بازی در بیاری جناب خوش گمحاله بذارم واسه من زرن، من اگر تو رو نشناسم باید برم بمیرم -

*** 
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به زیر داشت و ناراحت به  سر، رفت میخیابان قدم زنان ی  که متوجه گالره شد که در حاشیه رفت میمادربزرگش ی  به طرف خانه

است ماشین را به طرفش هدایت کرد و با زدن بوق سعی کرد گالره را متوجه خود کند اما گالره به خیال اینکه مزاحم ، رسید نظر می

 در هم کشید و گفت: یابروی، داد میاهش کند به راهش ادامه بدون اینکه حتی برگردد نگ

 .دممثبت بهت نشون میی  دختره -

 :و از ماشین پیاده شد و صدایش زد

 ...گالره.. .گالره -

 گالره به طرفش چرخید و با دیدنش بعد از مکثی بدون اینکه حتی یک قدم به طرفش بیاید با صدای بلند گفت:

 ؟ بله -

 :شاهین

 برید؟ تشریف میخونه  -

 .محل کارم میرمنه : گالره

 شاهین ابروی در هم کشید و به طرفش رفت و گفت:

 ؟ دکنی میمادربزرگ من جای دیگه هم کار ی  یعنی شما به غیر از خونه؟ محل کارتون -

 مادربزرگ شما بود.ی  منظور من از محل کار خونه، نه: گالره

 شاهین با لبخند گفت:

 .رسونمتون بفرمایین من می، همونجا میرممنم دارم ، مادربزرگ بودی  همون خونه، منظور منم از خونه -

 .دم پیاده برمترجیح می، ممنون: گالره

 شاهین ابروی در هم کشید و گفت:

 ؟ کنی میمثل اینکه فراموش کردی تو باید از اوامر من اطاعت کنی یا شایدم داری ناز  -



 

 
 

104 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

اما وقتی بیرون اون خونه هستم یه ، مادربزرگ شما هستم یه خدمتکارم و شما ارباب منی  من تا وقتی توی خونه، کدومهیچ : گالره

 .انسان آزاد هستم و االن شما از نظر من یه مزاحم هستید

 :این را گفت و به راهش ادامه داد که شاهین با خشم فریاد زد

 ...گالره -

م سعی کرد به ه شاهین هم با اینکه از رفتار گالره عصبانی شده بود اما باز؛ رفت میترین توجهی نکرد و راهش را  اما گالره کوچک

با همان سرعت باالی هم که داشت ، به طرف ماشینش برگشت و با سرعت باالی از کنار گالره گذشت و رفت، خودش مسلط باشد

شاهین از ماشینش پیاده شد ، رسیده بودند و توی باغ با مادربزرگ مشغول قدم زنی بودندبهزاد و سامان خیلی زودتر از او ، وارد باغ شد

 و نفس عمیقی کشید تا به خودش مسلط شود و بعد به طرف آنها رفت و گفت:

 .سالم عرض شد بانو -

 . خسته نباشی، سالم پسرم: بزرگ خانم

 .ممنون: شاهین

 ؟ دیر اومدی قدر اینچرا  میشهتعطیل ن 8 مگه شرکت ساعت ؟ کجا بودی: بزرگ خانم

 ؟ دکنی میببینم بازم این دوتا منافق اومدن پشت سر من بد گفتن که شما اینطوری مشکوکانه منو نگاه ، چند جای کار داشتم: شاهین

 با لبخندی گفت: بزرگ خانم

 .مکرد میمن داشتم با بهزاد و سامان در رابطه موضوع ازدواجشون صحبت ، نه شاهین جان این چه حرفیه -

 .یدزد میآهان پس داشتید گولشون : شاهین

 .خندید و گفت: از دست تو پسر بزرگ خانم

 .نصیب نذاشته البته مادربزرگ تو هم بی: بهزاد

 داری گفت:سامان هم با لبخند منظور

 .ت سوا کرده دارشو واسه اتفاقاً همچین رسیده و آب -
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 :گفت میبا اخ بزرگ خانم

 ؟سامان جان این چه طرز حرف زدنها...  -

 ؟ موضوع چیه مادربزرگ  اهین:ش

 .هامو تموم کنم ها بنشینیم صحبت بریم روی این راحتی، من پاهام خسته شده ها بچه: بزرگ خانم

 شاهین گفت:، بعد از نشستن

 .میشهبگید که داره دلم آب ، خب مادربزرگ من سراپا گوشم -

 .میل هم نیستی : معلومه که همچین به ازدواج بیبزرگ خانم

 .فقط مورد خوب پیدا نکردم وگرنه تا االن پسرمم زن داده بودم ؟میلم ی گفته من بیک: شاهین

 بازم خندید و گفت: بزرگ خانم

دونم  منم می، نغمه را پسندیده، که خوشبختانه بهزاد، ده بدنم که دیگه وقتشه زن بگیرن و تشکیل خانواگفت میمن داشتم به پسرا  -

ن شما کسانی که در شأ، کرده دار و تحصیل ن هم خانوادهخوشگلشناسم که هم  رو می نفر اما برای تو و سامان من دو، که دختر خوبیه

 پسرای عزیزم هستن.

 ؟ خب کی هستن: شاهین

 .را پسندیدممن برای سامان دختر آقای جلیلی : بزرگ خانم

 ؟ کدوم جلیلی: شاهین

 .اسمش ساراست، آفتابی  یه دختر داره مثل پنجه، وکیل پدربزرگتون، آقای جلیلی: بزرگ خانم

 نگاهی معناداری بین پسرا رد و بدل شد و شاهین گفت:

 ؟ خب مادربزرگ برای من کیو پسندیدید -

 با لبخندی گفت: بزرگ خانم
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 .دختر برادر آقای جلیلی -

 شاهین یه دفعه با صدای بلند گفت: که

 !شراره -

 شاهین گفت:، با اخم نگاهشان کرد که هردو سر به زیر انداختند بزرگ خانم، و سامان و بهزاد زدن زیر خنده

 .د این بالرو سرم بیاریدخوای میآخه من چه بدی در حقتون کردم که ، مادربزرگ رحم کن -

 ؟ ترهمگه چه عیبی داره دخ ؟چرا: بزرگ خانم

 .کیلو وزنشه 851مادربزرگ شراره حداقلش  ؟بینید عیب به اون گندگیو نمی، بمیرم واسه خودم: شاهین

 هم خندید و گفت: بزرگ خانم

 .ها خیلی الغرتر هم شده بعدم تازگی، نیست قدر این، نه عزیزم -

 .من ازش خوشم نمیاد، نه مادربزرگ: شاهین

 .اونو ندیدیشاهین تو که خیلی وقته : بزرگ خانم

که سر یه دعوای کوچولو چطوری منو  کنم میسالم بود هیچ وقت فراموش ن 85موقعی بود که ، آخرین باری که دیدمش، آره: شاهین

 های رزمی رو د من برای چی رفتم ورزشکنی میشما فکر  به سر و صورتم. میزدم و مشت وحشی  نشسته بود روی  دختره، کتک زد

فکرش هم نکنید ، د من برم اونو بگیرمخوای میحاال ، خانم خوردم روز از دست شراره لطف کتکی بود که اونهمش به ، یاد گرفتم

 .مادربزرگ

 سری تکان داد و گفت: بزرگ خانم

 .هم برات در نظر گرفتم ای م رد کنی برای همین موردهای دیگهزد میحدس  -

 ؟ خب: شاهین

 ؟ شناسی یاسمن که می؟ قای فرازمند چطورهدختر آ: بزرگ خانم
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 .بله ارادت داریم خدمت خانم دکتر: شاهین

 ؟ خب نظرت چیه: بزرگ خانم

 شاهین کمی چونه شو خاروند و گفت:

 .نه -

 ؟ چرا: بزرگ خانم

 .محسن خوشم نمیاد من از، شاهین: آخه

 از کی خوشت نمیاد؟: متعجب گفت بزرگ خانم

 .هبرادر یاسمن منظورش: بهزاد

 ؟ با برادرش ازدواج کنی خوای میمگه : بزرگ خانم

 .منم از محسن خوشم نمیاد، برادرزنم میشهخب باالخره محسن : شاهین

 ؟ چرا: بزرگ خانم

ره تو تا منو می بینه اخماش می، آقای فرازمند هم همچین از من خوشش نمیاد، خورم به گمونم من به این خانواده نمی اصالًشاهین: 

 .هم

 .تو و آقای فرازمند با هم دوستای صمیمی هستنولی پدر : بزرگ خانم

 .دومادشون بشه خواد میاما پدر من که ن، خب آره: شاهین

 سری از روی تاسف تکان داد و گفت: بزرگ خانم

 . وقت ازدواجت نیست، تو  هنوز بزرگ نشدی شاهین، میشهنخیر ن -

 .دکنی میشما اصرار ، میگمخب منم همینو : شاهین

 .دونی فقط من دوست دارم زنده باشم و عروسیتو ببینم می، از دست تو امان: بزرگ خانم
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 .بینید مون  هم میها بچهعروسی ، بینید هامونو می وسیخب معلومه که عر، ! این چه حرفیهمادربزرگ: شاهین

 .زنده باشی پسرم: بزرگ خانم

او را دید و  بزرگ خانمکه  رفت میها رسیده بود و داشت به داخل  وقتی به پله، آمد میگالره وارد باغ شده بود و به طرف عمارت پیش 

 :صدایش زد

 ؟ با تو هستم، هی دختر -

 گالره به طرفشان چرخید و با دیدن آنها به طرفشان رفت و گفت:

 با من امری داشتید؟. سالم خانم -

، از من اجازه گرفتی تا بری به کارت برسیصبح ساعت یازده برای سه ساعت ؟ خانم بزرگ با اخم گفت: هیچ معلوم هست کجایی

 . فکر نمی کنی یه کم از سه ساعت گذشته باشه

مادربزرگ اینکه چیزی ، ای بابا، ساعت و بیست دقیقه دیر کردیسه شاهین یه نگاه به ساعتش انداخت و به تمسخر گفت: بله دقیقاً 

 . گناه داره طفلی ببخشیدش، نیست

 . یه مشکلی پیش اومد که نتوستم زودتر بیام، خانم خوام میگالره سر بلند کرد و گفت: معذرت ، کرد بهزاد با اخمی به شاهین نگاه

 . قول می دم دیگه تکرار نشه

و هم گذاشتم روی میز کاریت هفته یک این حقوق، بری اینجا از و کنی جمع وسایلتو تونی می شما، نیست احتیاجی: خانم بزرگ

 . بردار، پذیرای

 . من به این کار احتیاج دارمکنم،  میزده به خانم بزرگ چشم دوخت و گفت: خانم خواهش  گالره وحشت

 . دختر کردی می جمع حواستو اینا از بیشتر داشتی احتیاج واقعاً اگر: خانم بزرگ

 ؟ بری تونی ؟ میگالره سر به زیر داشت و ساکت بود که خانم بزرگ گفت: برای چی واستادی

 کنم.  میبه خانم بزرگ داد و با التماس گفت: خانم خواهش  را گالره بازم نگاهش

 . قول می ده دیگه تکرار نشه، ندید بگیرید را ایندفعه میشهقبل از اینکه حرف دیگری بزند بهزاد گفت: خب مادربزرگ 
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ندید می گیرم ولی اگر بازم  ادفعه ربه گالره داد و گفت: فقط به خاطر بهزاد این را خانم بزرگ با اخمی به بهزاد نگاه کرد و باز نگاهش

 . تکرار کنی به هیچ وجه نمی بخشم

 .آقا مچکرم هم شما از.. ..خانم ممنون خیلی، بله: گالره

 . برسی کارت به بری تونی می: خانم بزرگ

 ؟ خانم بزرگ گفت: بهزاد چه لزومی داشت که ضمانتشو کردی، بعد از رفتن گالره

 . سوخت حالش به دلم، مادربزرگ هیچی: بهزاد

 ؟ تازگیا چه دل نازک شدی عزیزم، شاهین هم به شوخی گفت: جانم

 . بهزاد چپ چپ نگاهش کرد

 . لزومی نداشته باشه که به هر سه نفرتون یادآوری کنم که این دختره فقط یه خدمتکاره کنم میخانم بزرگ گفت: به هر حال فکر 

 ؟ چیه منظورتون، دونیم می خوب ما اینو مادربزرگ ببخشید: شاهین

 . حداقل تو یکی منظورمو خوب فهمیده باشی جناب شاهین خان کنم میخانم بزرگ تند نگاهش کرد و گفت: فکر 

 . و به داخل رفت از جا برخاست شاهین ناراحت سر به زیر انداخت و خانم بزرگ 

 ؟ شاهین حاال واسه چی ناراحت شدی بعد از رفتنش سامان خندید و گفت:

 . نشدم ناراحت: شاهین

 . نگرانمونه فقط، نداره منظوری مادربزرگ: بهزاد

 ؟ آره، هستیم پدرسوخته و شیطون که هم ما: شاهین

 . بهزاد با خنده گفت: آره

 ؟ دختره خیلی پررو، باید می ذاشتی اخراجش می کرد، کردی ضمانتشو چرا: شاهین

 . یادت نرفته که بستم شرطی یه تو با من اینکه دوم، سوخت حالش به دلم واقعاً اینکه اول: بهزاد
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 . شاهین نیم نگاهی به سامان انداخت و گفت: پس معلومه خیلی به این دختره مطمئنی

 ؟ نه یا برم می شرطو ببینم خوام می فقط، دونم نمی: بهزاد

 . از االن بردهشاهین ، سامان با لبخند معناداری گفت: ولی بهزاد جان به نظر من نباید همچین شرطی می بستی

 ؟ شاهین ابروی در هم کشید و گفت: منظورت چیه سامان

 . بره قسردر تو دست از تونه نمی دختری هیچ زرنگی خیلی تو اینه منظورم: سامان

  . اون که صد البته: شاهین

 میره. ی از دستت در یک این مطمئنم من ولی: بهزاد

 بینیم.  میشاهین با لبخند گفت: 

 . بهزاد و سامان را ترک کرد و به داخل رفتاینو گفت و 

مقابل تلویزیون روی مبل رها  را به اتاقش رفت و بعد از تعویض لباسش به سالن برگشت و خودشاو هم هیچ کس توی سالن نبود   

 . بلند کرد یش راکرد و صدا

 ؟ یکی واسه من چای بیاره؟ هیچ کس نیست، .گالره. ..ثریا خانم: شاهین

 ؟ ببری راشما چای  میشهثریا گفت: گالره جان ، نه مشغول کار بودند که با شنیدن صدای شاهیناثریا خانم توی آشپزخگالره و 

کاوید که متوجه شاهین شد که  انگاهش سالن ر، وارد سالن شد با یک فنجان چای گالره با اینکه ناراضی بود اما از جا برخاست و

 . مقابلش گرفت انفس عمیقی کشید و به طرفش رفت و سینی رمقابل تلویزیون روی مبل نشسته بود، 

 . بفرمایین آقا: گالره

 . برداشت و گفت: ممنونم را شاهین چایش

 ؟ م صدایش زد :گالرهاکه شاهین آر خواست برودروی میز گذاشت و ا ن راگالره قند

 ؟ گالره ایستاد و گفت: بله آقا
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ولی قصد بدی نداشتم می خوام،  میاز اینکه توی خیابون باهات تند رفتار کردم معذرت به گالره داد و گفت: من  را شاهین نگاهش

 . خواستم برسونمت

 . اجازه با ببخشید، خوام می معذرت منم: گالره

 . بگم هم را دیگه چیز یه خواستم می: شاهین

 . گالره بازم ایستاد و گفت: بفرمایین

 ؟ بنشینی میشهشاهین مکثی کرد و گفت: 

 . برسم کارم به باید، دارم کار خیلی من: گالره

 . چرا بهونه میاری دختر؟ خب چند دقیقه بنشین؟ شاهین ابروی در هم کشید و گفت: آخه چه کاری

 بری به کارت برسی. تونی میشاهین گفت: ، شاهین توسط مادربزرگش گالره مردد ایستاده بود که با باز شدن در اتاق کار پدربزرگ

 ؟ خانم بزرگ وارد سالن شد و گفت: شاهین جان، خیلی زود سالن را ترک کردگالره 

 . مادربزرگ جونم: شاهین

 . چند دقیقه بیای به من کمک کنی : میشهخانم بزرگ

 ؟ چی شده، شاهین از جا برخاست و گفت: حتماً

 . بیا ببین ازش سر در میاری، هست کاغذ و سند سری یه: خانم بزرگ

چوبی که نزدیک خانم بزرگ به طرف  میز بزرگ و زیبای ، خانم بزرگ وارد اتاق بزرگ و زیبای  کار پدربزرگش شدشاهین به دنبال 

خیلی هم قدیمیه ، که من اصالً سر نمیارم به شاهین نشان داد و گفت: یه سری مدارک و اسناد ارفت و چند تا پوشه رپنجره بود 

 ؟ بدونم اینا مال کجاست خوام می،

 ؟ هست اجازه . کنم می حلش تون واسه سوته سه، مادربزرگ چشمم روی به: شاهین

 . کن نگاشون حوصله با، بشین آره: خانم بزرگ
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 . شاهین پشت میز و روی صندلی بزرگ پدربزرگ نشست و گفت: وای چه حالی می ده این صندلی

 !!؟ شاهین: خانم بزرگ

 کنم.  میاالن نگاشون ، باشه ببخشید : شاهین

 اولین کاغذ را برداشت و گفت: اینا چی هست مادربزرگ؟، اولین پرونده را برداشت یه سری کاغذ و اسناد و مدارک الی پرونده بود 

اما قولنامه ی چی و کجا ، البته یه چندتاییش شبیه قولنامه ست، خب اگر می دونستم چی هست که تو رو صدا نمی کردم: خانم بزرگ

 . ظر قولنامه ی ازدواجیکیش هم به ن؟ نمی دونم

 . بابابزرگمون یه زن دیگه هم داشته، ای داد بیداد: شاهین

موقع شام یه گزارش کامل ازت ، من می رم یه خورده استراحت کنم، خانم بزرگ چپ چپ نگاهش کرد و گفت: به کارت برس

 خوام.  می

 . چشم قربان: شاهین

ولی خیلی خوانا نبود و احتیاج به ، مشغول بررسی و نگاه کردن به کاغذها شدخانم بزرگ خندید و از اتاق بیرون رفت و شاهین 

 . سامان و بهزاد وارد اتاق شدند، که به جای گالره  گالره را صدا کردعینکش داشت برای همین 

 ؟ کنی می چیکار اینجا: بهزاد

 . بعدم مگه من شما رو صدا کردم، شید در بزنید شاهین سربلند کرد و با اخمی گفت: ببینم مادراتون یادتون ندادن جای وارد می

 . ولی دیگه تکرار نشه، می بخشمتون ابهزاد و سامان همینطور نگاهش می کردند که شاهین گفت: خب حاال گریه نکنید ایندفعه ر

ه وارد اتاق شد و گفت: بهزاد و سامان هردو بازم همونطور ساکت ایستاده بودند و نگاهش می کردند که چند ضربه به در خورد و گالر

 ؟ ببخشید آقا منو صدا کردید

 . بیار کیفمو اتاقم توی از برو، بله: شاهین

 . اقا چشم: گالره

 ؟ سامان گفت: خب تو اینجا داری چیکار می کنی، گالره باز بیرون رفت
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 ؟ چیه به چی و چیه اینا ببین بردار گفته، جلوم ریخته پاره کاغذ خورده یه مادربزرگ، دونم نمی خودمم واهلل: شاهین

 ؟ هست چی: بهزاد

 ؟ باشه تونه می چی پاره کاغذ این، ببینید خدا رو تو، دونم نمی که گم می: شاهین

چند دقیقه ی بعد بازم ، برداشتند و مشغول بررسی کردن شدند ا م یکی از پرونده ها راهم هر کد آنهابهزاد و سامان هم جلو رفتند و 

کیف را به شاهین داد و داشت برمی گشت که با دیدن تابلوی بزرگ و ، زده شد و گالره با کیف شاهین وارد اتاق شدضرباتی به در 

هر سه پسرا نگاهی به ، متعجب به تابلو خیره بود، اتاق روی دیوار نصب بود در جا میخکوب شد طرف دیگرزیبایی از یک زن که در 

 : آشناست؟هم انداختند و شاهین خطاب به گالره گفت

ن داد اجلوی صورتش تک را نزدیکش ایستاد و دستش، ولی گالره هیچ جوابی نداد که شاهین از جا برخاست و به طرف گالره رفت

 ؟ مد و وحشت زده به طرف شاهین چرخید و گفت: بلهآکه گالره  به خودش 

 ؟ کجایی: شاهین

 . بله: گالره

 می شناسیش؟شاهین اشاره ی به تابلو کرد و گفت: آشناست؟ 

 . ..نه.. ..نه: گالره

 . شناسیش می انگاری کردی می نگاهش طوری ولی: شاهین

 ؟ ش می کردمنگاه جوری چه من مگه.. ..من: گالره

 . مات، پررمز و راز و آشنا، شاهین با لبخند گفت: متعجب

 . شناسم نمی خانمو این من، نه: گالره

 . شناسیمش نمی هم ما چون جالبه : شاهین

 . کنم آماده شامو باید؟ برم تونم می من، آقا ببخشید: گالره

 . بری تونی می شما، بله: شاهین
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 . سامان گفت: این دختره یه چیزیش هست، گالره خیلی سریع اتاق را ترک کرد

 . خورد جا تابلو این دیدن از خیلی : بهزاد

اما انگاری ، تابلو نقاشی که از هنر و ذوق یه نقاش به وجود اومدهفکر می کردم این فقط یه : شاهین به طرف تابلو چرخید و گفت

 . صاحب این تصویر توی دنیای واقعی هم بوده

 . خشکله که انصافاً: سامان

 . راز و رمز پر و: شاهین

 . بچه ها اینو ببینید انگاری یه نامه ست: بهزاد

 ) برادرم جهانگیر سالم علیکم  

دیروز با علی ، اما باید به تو بگوییم که دایی و زن داییت، دستانم از نوشتن عاجز است، رایت بنویسمنمی دانم چگونه این خبر را ب

اگر می توانی خیلی زود خود را به تهران ، همه جا را برای یافتن آنها زیر و رو کرده ام اما ردی از آنها نیافتم، کوچک تو ناپدید شده اند

 . برسان

 برادرت امیرساالر ( 

  ؟ م امیر ساالر داشتهبرادری به اس پدربزرگ: سامان

 . دونم نمی: بهزاد

 . بود بند مچ پشت که اسمی همون، ساالر امیر: شاهین

 ؟ منظورش از علی کوچک تو چی بوده: بهزاد

 . باید این ها را  با دقت بررسی کنیم، نمی دونم: شاهین

ند و امی خوا ا رهشاهین به سختی کاغذ، به چشم گذاشت و مشغول مطالعه ی کاغذها شدند را عینکش، و باز پشت میز نشست

کی ، که با خوردن ضرباتی به در اتاق سر بلند کرد و با ندیدن سامان و بهزاد گفت: ای بدجنسا، باز نویسی می کرد یش را نوشته ها

 رفتن که من نفهمیدم؟
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 . یین شامسامان وارد اتاق شد و گفت: جناب بفرما

 نفهمیدم؟ من رفتین کی شماها: شاهین

 . بیا شام حاضره، االن یکساعت چسبیدی به اون کاغذا، یاد می بری از را مکان و زمان کل به شی می کاری یه محو وقتی: سامان

 . غذایی عجب، در کنار بهزاد نشست و گفت: به به، از چشم برداشت و به همراه سامان به سالن رفتند را شاهین عینکش

 ؟ شد دستگیرت کاغذا اون از چیزی شاهین: خانم بزرگ

 ؟ اما این زمین ها کجاست نمی دونم، کشاورزیه ربوط به یه سری زمینم اسناد گویا، فهمیدم چیزای یه: شاهین

، نگاشون کنی الزم نیست دیگه؟ خب فهمیدم چیه، آهان: مکثی کرد و لحظاتی همینطور به شاهین نگاه کرد و بعد گفتخانم بزرگ 

 . آن کاغذ ها را بریز توی سطل آشغال

 ؟ چرا: شاهین

 . اون کاغذ ها دیگه اعتباری نداره، این سندها مربوط به یه سری زمین کشاورزیه که یه زمانی متعلق به پدربزرگتون بود -خانم بزرگ

 ؟ چرا اعتبار نداره: شاهین

 . شام بفرمایین االن خب، ه  اهالی همون روستاچون پدربزرگتون آن زمین ها را بخشیده ب: خانم بزرگ

 . بعد از شام خانم بزرگ خیلی زود برای استراحت به اتاقش رفت

 . و مشغول صحبت شدند  دبعد از رفتن خانم بزرگ  پسرا دور هم نشستن

 ؟ خبرا چه خانم نغمه از بهزاد راستی: شاهین

 . زدم می حرف باهاش بودم نشسته نرسیدم کارم هیچ به کارخونه توی امروز، بابا هیچی: بهزاد

 . تلفنی: شاهین

 . تو رو از پشت بسته دست پررویی توی شاهین دونی نمی، کامپیوتری عزیزم نه: بهزاد

 .پرروام من یعنی، نکنه درد شما دست: شاهین
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 . جورم چه: سامان

 شاهین یه چپ چپ به سامان نگاه کرد و گفت: خب چی می گفتید؟

ختره د این، داره به نه باره به نه هنوز، کرد می سخنرانی من برای زندگی در اهدافش و آرزوها مورد در یکریز خانم، هیچی: بهزاد

فرانسه زندگی کنیم شش ماه از  را داشت برای من تعیین تکلیف می کرد، می گفت اگر با هم ازدواج کردیم باید شش ماه از سال

 . زن هم یه حقایی داره، ه فقط مرد برای زندگی تصمیم بگیرهاین اصالً منصفانه نیست ک، سال ایران

 . زن هم یه حقایی داره، طفلی میگهشاهین با خنده گفت: خب راست 

 کنم مین فکر، ندیدم دختر این توی ی دیگه مثبت ی نکته هیچ یعنی.. ..والسالم، خشکله که اینه داره که خوبی تنها دختره این: بهزاد

 . منفیه نظرم بگم بهش و بگیرم تماس مامان با امشب همین دارم قصد، بخوریم هم به اصالً

 . همیدی همه چیز ظاهر نیستف که خوبه، خوبه: شاهین

 . کنن می عجله مورد این در دارن مادرم و پدر کنم می فکر که من: بهزاد

 . ده می شیر بوی دهنت هنوز تو، بابا آره: شاهین

 . شعوری شاهینبهزاد با اخمی گفت: خیلی بی 

 . کنید گوش ها بچه: سامان

 . بگو چیه: شاهین

 . گوش کنید باشید ساکت.. ..نه: سامان

 . هر سه ساکت شدند

 . نی همون صدای بازم: سامان

 . .هر سه نفر از جا برخاستند و از سالن بیرون رفتند

 . میاد باغ ته از داره صدا : شاهین
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 . صداش خیلی آرامش بخش، کنیم بیاید بریم از نزدیکتر گوش  -بهزاد

 . دبه زمین بخوربه سنگی بگیرد و شاهین  پای  درختان بلند و تاریکی باغ باعث شد که، هر سه نفر به طرف انتهای باغ به راه افتادند

 . دو بلندش کردن دگرفتن یش رابهزاد و سامان با خنده زیر بازو

 ؟ خندید می چی به زهرمار: شاهین

 . جناب هیچی به: سامان

 . شد قطع نی صدای: بهزاد

 . ین کوچه ی پشت دیوار می گذره نی می زنها از داره که همینطور، رهگذره یه حتماً: شاهین

 . میاد خوابم حسابی که من، برگردیم بیاید خب: بهزاد

ن خیره بود اما فکر و ذکرش شاهین روی تختش دراز کشیده بود و از پنجره به بیرو، دبرگشتن هایشان  هر سه نفر به داخل و اتاق

خیلی سعی ؟ نست برای چیاحسابی مشغول کرده بود و خودش هم نمی درا  دختری به اسم گالره فکر و ذکرش، جای دیگری بود

آرام ، عمارت توی تاریکی و سکوت  فرو رفته بود، کرد که بخوابد اما موفق نمی شد برای همین از جا برخاست و از اتاقش بیرون آمد

به اتاق که نزدیک شد متوجه نورکمی شد که برای ، در اتاق نیمه باز بود، پله ها سرازیر شد و به طرف اتاق کار پدربزرگش رفتاز 

شخصی با چراغ قوه بر روی میز و داخل ، آرام در را باز کرد و به داخل اتاق سرک کشید، لحظاتی از داخل اتاق به بیرون تابیده شد

 . گشت کشوها به دنبال چیزی می

، فرد سیاه پوش وحشت زده به شاهین چشم دوخت، با روشن شدن چراغ اتاق، زد ام در را باز کرد و وارد اتاق شد و کلید برق راآر

اگر ، قربان گویا دنبال یه چیزی می گشتید، قای دزدآچراغ قوه از دستش رها شد ؛ شاهین دست به سینه ایستاد و گفت: به به جناب 

 . می خواید بگید تا در پیدا کردنش بهتون کمک کنم چیز به خصوصی را

ند و اخو را شاهین خیلی زود فکرش، بود انداخت فرد سیاه پوش چند قدم به عقب برداشت و نیم نگاهی به پنجره پشت سرش که باز

تعقیب فرد سیاه پوش وارد باغ شاهین هم به دنبالش رفت و در ، با چاالکی از پنجره بیرون پرید اما فرد سیاه پوش، به طرفش دوید

با داد و بیدادی که شاهین به پا کرده بود یکی یکی چراغ های عمارت روشن می شد،  فرد سیاه پوش  به طرف در فرار نمی ، شد

شاهین با سرعت ، کرد و مدام در بین درختان می دوید و شاهین هم به دنبالش بود تا اینکه به استخر رسید و مجبور شد بایستد

 که فرد سیاه پوش خیلی ماهرانه از سر  ردبگیاو را و با دیدن فرد سیاه پوش به طرفش خیز برداشت تا  آمداشت به طرفش می د
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لحظه ی مکث کرد و با دیدن بهزاد که از عمارت ، بآبا افتادن شاهین توی ، به داخل استخر هل داد اراهش کنار رفت و شاهین ر

 . اغ دوید و در بین درختان ناپدید شدمد دوباره به طرف بآبیرون می 

 . دندناب بیرون می کشید رسآاز  را به شاهین که داشت خودش ان را بهزاد وسامان خودش، چراغ های حیاط یکی یکی روشن شد

 ؟ توی استخر چیکار می کنی؟ چی شده شاهین: سامان

 . اومدم شنا، ب تنی زده به سرمآهوس : شاهین با حرص گفت

 ؟ چی شدهبگو ب دیوانه خ : بهزاد

 بود پدربزرگ اتاق دزد توی: شاهین

 ؟ راست می گی، سامان متعجب گفت: دزد

 . ..زنده ش نمی ذارم، نرسه بهش دستم اینکه مگه، بخندیم گم می جک دارم پ ن پ: شاهین

 ؟ فرارکرد: بهزاد

 . درختا بین رفت دونم نمی: شاهین

اگر غریبه اومده بود توی باغ ، نه بوده متعجب گفت: آقا غیر ممکنهاشنیدن اینکه دزدی توی خنده بود با ارس را تیمور هم که خودش

 . سگ ها می فهمیدن

 . ..سگاته و تو با هم مسئولیتش بوده خونه این توی دزد یه امشب نیست حالیم حرفا این من: شاهین

ایستاد و گفت: پس غریبه  بازکه شاهین  ندهم به دنبالش می رفت و سامان گفت و به طرف عمارت به راه افتاد و بهزاد را شاهین این

 . .نبوده

 . خوری می سرما االن تو بریم بیا؟ گی می داری چی: بهزاد

 . شاهین لحظاتی به بهزاد نگاه کرد و دوباره به طرف داخل به راه افتاد و گفت: مادربزرگ متوجه نشده

 . اومد می بیرون بود شده متوجه اگر، نه: سامان
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 . کنه خاموش را ها چراغ و نزنه حرفی بگو هم تیمور به، ندونه بهتره پس: شاهین

 . میرم بهش می گم من، نخوری سرما کن عوض لباستو برو تو باشه: سامان

پدربزرگش ند و بعد از اینکه لباس عوض کرد به طبقه ی پایین برگشت و به اتاق ابه اتاقش رس را شاهین عصبی و کالفه خودش

، نشست کالفه و عصبی  روی صندلی، مد که  چیزی کم شده باشدآچک کرد به نظر نمی  ا ر تمام مدراک روی میز و و کشوها، رفت

 ؟ بهزاد هم وارد اتاق شد و گفت: چی دزدیده

ط به این کاغذ پاره ای که دمی که امشب توی این اتاق بود بی ارتباآاون  کنم میفکر ، ظاهرا هیچی ،بدجور کالفه ام بهزاد: شاهین

  . مادربزرگ به من داده نیست

 . ابوبیا برو بگیر بخ، تو حالت خوب نیست -بهزاد

 . ابموخ منم اوضاع اینجا رو یه خورده مرتب کنم میرم می، ابوتو برو بخ: شاهین

 . فردا بیا مرتب کن، الزم نکرده: بهزاد

 . اینارو جمع و جور کنم ببرم به اتاق خودم خوام می: شاهین

 . دبست و هردو از اتاق بیرون رفتن ام شد بهزاد پنجره ران تماوقتی کارش، را با کمک بهزاد جمع کرد کاغذها و مدارک روی میز 

اتاق بیرون  شاهین به خاطر خیس شدن شب قبل  به شدت سرما خورده بود و کمی تب داشت ولی با اینحال از جا برخاست و از

 . خانم بزرگ و بهزاد و سامان سر میز صبحانه بودند که شاهین سر میز نشست و گفت: صبح بخیر، رفت

 صبح بخیر : مادربزرگ

 ؟ شاهین خوبه حالت: بهزاد

 . خوردم سرما کنم فکر: شاهین

 ؟ یشب رو باز خوابیدیالبد د، تو که تب داری پسر، مادربزرگ دست به پیشانی شاهین گذاشت و گفت: ای داد بیداد

 . خوردم سرما رفته کنار روم از پتو گمونم به آره: شاهین

  سرکار بری خواد نمی امروز، کنی استراحت باید تو: مادربزرگ
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 . نیستا بد حالم هم خیلی: شاهین

 . کنه ت معاینه بیاد گیرم می تماس دکتر با من کشی می دراز اتاقت توی میری گفتم من که همین: مادربزرگ

 . کنم می اطاعت دید می دستور شما که حاال چشم: شاهین

بهزاد وارد ، سر درد و تبش بیشتر شده بود، روی تختش دراز کشید، شاهین چند لقمه ی که خورد از جا برخاست و به اتاقش برگشت

 . حسابی سرما خوردی، خراتاقش شد و در کنارش لب تخت نشست و گفت: دیشب هوا خیلی سرد بود تو هم که افتادی توی است

 . نرسه بهش دستم اینکه مگه: شاهین

 ؟ بوده کی یعنی، بخوابم خوب نتونستم صبح تا دیشب منم: بهزاد

 . باید بفهمم چه کاسه ی زیر نیم کاسشه، توی خونه می مونم زیر نظر می گیرمش، این دختره گالره مشکوکم به من: شاهین

 . اتاق توی دیشب بوده دختره این یعنی: بهزاد

 . اون به خورد می هیکلش و تیپ ولی ندیدم که شو چهره: شاهین

 . دارم بهش عجیبی حس منم: بهزاد

 . به دست بیارم سندهاباید یه سری اطالعات در مورد اون ، پ منو بیاریتا لپ اون میشه: شاهین

 . مادربزرگ که گفت چیز مهمی نیست: بهزاد

 . اتفاقا یه جوری چیز مهمی نیست که حتمی هست : شاهین

 ؟ با من کاری نداری، به دستش داد و گفت:  مادربزرگ زنگ زده به دکتر تا نیم ساعت دیگه میادش ابهزاد لپ تاپ شاهین ر

 . ه برو به کارت برسن: شاهین

 پس فعال خداحافظ ، باشه: بهزاد

مد و آن دکتر نامی به دیدن شاهین انیم ساعت بعد دکتر خانوادگیش، کارش شدبهزاد به سرکارش رفت و شاهین توی اتاقش مشغول 

 به تیمور داد که تهیه  اخانم بزرگ نسخه ی شاهین ر، و خیلی زود رفت تجویز کرد  یک روز استراحت وبعد از معاینه چند جور دارو 
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توی سینی بگذارد و با آب به همراه خانم بزرگ به اتاق  اآورد خانم بزرگ از گالره خواست که داروها ررا   یشکند وقتی داروها

 . شاهین برود

شاهین پشت میزش و لپ تاپش نشسته بود و مشغول کار بود که ، وارد اتاق شدخانم بزرگ چند ضربه به در اتاق شاهین زد و 

 ؟ مادربزرگ با اعتراض گفت: مگه به تو نگفتم باید استراحت کنی

 . مادربزرگ نیست بد حالم هم خیلی: شاهین

بذار ی را سین، هی دختر، باید داروهاتو بخوری، بیا توی تختت، به هر حال باید توی رختخواب باشی و استراحت کنی: خانم بزرگ

 . روی میز کنار تخت

 . خانم چشم: گالره

لحظه ی با مکث ، آورده بودروی میز گذاشت که چشمش به کاغذ های افتاد که شاهین با خودش به اتاقش  او جلوتر رفت و سینی ر

 . ندانگاهش کرد ولی خیلی سریع عقب ایستاد ولی با اینحال این نگاه کنجکاو گالره از چشم شاهین دور نم

 . مادر بزرگ خودش کنار شاهین نشست و خطاب به گالره گفت: برو برای شاهین یه لیوان آب پرتقال بیار

 . خانم چشم: گالره

ولی اگر سهل  میشهبه شاهین داد و بعد گفت: اگر استراحت کنی فردا صبح حالت خوب  ابزرگ داروها رخانم ، و از اتاق بیرون رفت

 . انگاری کنی تا یه هفته از پا می ندازتت

 . چون فردا خیلی کار دارم کنم می استراحت: شاهین

شاید یه ، انتظار داره ازمون، نمایشگاه نقاشی رویادارم بعد هم  باید برم مادربزرگ از جا برخاست و گفت: من می رم بیرون کمی کار 

 . جنابعالی هم از اتاقت بیرون نمیایی شیر فهم شد، تا ظهر برمی گردم، سر هم برم سر خاک پدربزرگتون

 . مادربزرگ چشم: شاهین

ب پرتقالی در آه که لیوان خانم بزرگ از شاهین خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت،  داشت از پله ها پایین می رفت که با گالر

 . با ایستادنش گالره هم ایستاد، دست داشت رو به رو شد
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 . رسی می کارت به آشپزخونه به گردی برمی زود خیلی میدی شاهین پرتقال به آب: خانم بزرگ

 . بزرگ خانم چشم: گالره

نفس عمیقی کشید و چند تقه به در زد و با اجازه  پشت در اتاق شاهین، گالره  به طبقه ی دوم رفت، گفت و از کنارش گذشت را این

 . ی شاهین وارد اتاق شد

 . شاهین که مشغول نگاه کردن به کاغذ ها بود نگاهش را به گالره داد و گفت: وای ممنونم عزیزم

 . روی میز کنار تخت شاهین گذاشت و خیلی محکم گفت: آقای محترم من عزیز شما نیستم اب پرتقال رآگالره 

 ؟ هم تو اخمات چرا، باشی من عزیز بخواد دلت هم خیلی: شاهین

 . باشه داشته ربطی شما به کنم مین فکر: گالره

 . دختر شده دراز زبونت، هستی که موقعیتت متوجه: شاهین

 . ب منو بزنید که اخراجم کنن اونم واسه م مهم نیستآشما خیلی بتونید کاری بکنید اینکه زیر  : گالره

 . چون گویا تو توی این خونه به خواسته ت نرسیدی کنم میمکثی کرد و گفت: نه اخراجت نشاهین 

 . ندارم ی خواسته هیچ خونه این توی من: گالره

 ؟ گشتی می چی دنبال من پدربزرگ اتاق توی دیشب پس: شاهین

به زیبایی باال انداخت و  را ابروی راستششاهین که تیرش به هدف خورده بود ، گفت گالره متعجب نگاهش کرد را تا شاهین این

 . اینجوری بهتر به توافق می رسیم، بنشینیم باهم حرف بزنیم، گفت: بهتر نیست به جایی این موش گربه بازیا

 . شم نمی منظورتون متوجه من: گالره

 ؟ واقعاً: شاهین

 . به کارم برسم برم ندارید کاری من با دیگه اگر، واقعاً بله: گالره

 . بری به کارت برسی تونی میخیل خب ، که اینطور: شاهین
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 . به محض اینکه بیرون آمد نفس راحتی کشید و با خودش گفت: گالره گند زدی، ترک کرد اگالره خیلی سریع اتاق شاهین ر

ز طریق اینترنت شاهین هم سخت در حال تالش بود تا ا، و خیلی سریع از پله ها پایین رفت و توی آشپزخانه مشغول کار شد

لپ تاپش را به کناری گذاشت و باز هم یکی از پوشه ها ، اطالعاتی در مورد آن روستا به دست بیارود اما اطالعات چندانی پیدا نکرد

 . یکی یکی می خواند و به کناری می گذاشت اما به نتیجه ی نرسید، را برداشت تا کاغذهایش را چک کند

به طرف پذیرایی می رفت اما ، برخاست  و از اتاقش بیرون رفت ؛ آرام و بی صدا از پله ها پایین رفتشاهین چند دقیقه ی بعد از جا 

وارد آشپزخانه شد و ، سرکی توی آشپزخانه کشید اما هیچ کس توی آشپزخانه نبود، مکثی کرد و راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد

: حیاط هم نبود وارد سالن شد و کمی صدایش را باال برد و گالره صدا زدهیچ کس توی ، از پنجره ی آشپزخانه حیاط را نگاه کرد

 . ..ثریا خانم. ..گالره

لحظه ی مکث کرد و به طرف اتاق مادربزرگش دوید  و با شتاب در را باز کرد و ، دفعه صدای از اتاق خواب مادربزرگش شنیدک ی

شاهین توی حیاط پرید و به طرف ، کسی توی حیاط نبود اما با اینحال، یدبه طرف پنجره دو، در پنجره ی اتاق باز بود، وارد اتاق شد

گالره از زیر تخت خواب بیرون آمد و با لبخندی از اتاق بیرون رفت و خودش را به آشپزخانه رساند و ، بعد از رفتن شاهین، باغ رفت

 . مشغول کار شد

، به طرف آشپزخانه رفت یخسته وارد سالن شد و با شنیدن صدا شاهین که از چرخیدن و گشتن توی باغ به نتیجه ی نرسیده بود

 . گالره مشغول آشپزی بود

 ؟ تو کجا بودی: شاهین

 ؟ گالره نگاهش را به شاهین داد و گفت: چی

 ؟ بودی کجا گفتم: شاهین

 . همینجا: گالره

 . من چند دقیقه ی قبل تو آشپزخونه بودم تو اینجا نبودی، نگو دروغ: شاهین

 . اینجا اومدید نبودم من که موقعی البد، اومدم قبل ی دقیقه چند، اتاقم تو بودم رفته من :گالره

 . داخل بیای ندیدم من: شاهین
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 . اومدم آشپزخونه در همین از: گالره

 . شاهین با اخم جلوتر رفت و نشست و گفت: یه لیوان آب به من بده

شاهین همه ی آب را نوشید و دست به پیشانی ، شاهین آورد و مقابلش گذاشتگالره سریع به سمت یخچال رفت و لیوان آبی برای 

 . تب داشت و بدجور سرفه می کرد، گذاشت و شروع کرد به سرفه کردن

 . خوردید می نباید بود یخ خیلی آب کنم فکر: گالره

 . آرزوش بشه مرگش که بیارم سرش بالیی، برسه بیفتم استخر توی من شد باعث دیشب که کسی اون به دستم اگر: شاهین

 ؟ ؟کی: گالره

 ؟ شاهین نگاهش کرد و گفت: یعنی تو نمی دونی کیو می گم

 ؟ باید بدونم. ..نه: گالره

 ؟ خونه این تو هستی چی دنبال، دختر بردار دست: شاهین

 . کار کنم خوام میمن فقط ، هیچی: گالره

 . بشین بیا: شاهین

 . گالره یه صندلی عقب کشید و نشست

 ؟ خانواده ت کجا هستن: شاهین

 . شهرستان: گالره

 ؟ تهران اومدی چی برا تو: شاهین

 . کار برای: گالره

 . تهران اومدی شدی پا خدمتکاری برای که نبود کار انقدر خودتون شهر توی یعنی: شاهین

 ؟ ؟شاهین چند بار سرفه کرد و باز گفت: خب، گالره سکوت کرد
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 . تهران اومدم می باید من اما بود کار خودمون شهر تو: گالره

 ؟ چرا: شاهین

 . خواهرم خاطر به: گالره

 خاطر خواهرت؟. به: شاهین

من باید باهاش می اومدم و در کنارش می موندم تا دوره ، بستریه تهران های بیمارستان از یکی توی و مریض خواهرم، آقا بله: گالره

 . کار کنم تا بتونم حداقل هزینه های بیمارستان را تامین کنمتوی این مدت هم باید ، ی درمانشو طی کنه

 ؟ داره بیماری چه خواهرت: شاهین

 . مشکل روحی و روانی پیدا کرده: گالره

 ؟ چرا: شاهین

برای همین وقتی ارسالن ، آخه می دونید خواهرم گیلدا و برادرم ارسالن دوقلو بودند؟ مرگ برادرمون اینجوری شد از بعد: گالره

 . گیلدا از نظر روحی خیلی آسیب دید، کشته شد

 ؟ پس ارسالن اسم برادرت: شاهین

 . بله: گالره

 ؟ شد کشته چرا: شاهین

 . کشتن برادرمو: گالره

دیگه در مورد ، گالره لحظه ی سکوت کرد و بعد گفت: شما فقط می خواستید بدونید برای چی اومدم تهران که دلیلشو بهتون گفتم

 . جبور نیستم بهتون توضیج بدمبقیه ی چیزا م

 ؟ مجبور نیستی اما مجبوری که بگی دیشب تو اتاق پدربزرگ من دنبال چی می گشتی، حق با تو، رهآ : شاهین

 ؟ زنید می حرف چی مورد در دونم نمی –
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 ؟ . ناهار چی درست می کنی. ..شاهین ابروی در هم کشید و گفت: باشه

 . کنم درست سوپ و  آبگوشت گفتن خانم –

 . یه لیوان آب پرتقال برای من بیار، من توی اتاق کار پدربزرگم کار دارم، خوبه –

 . چشم –

شاهین وارد اتاق ، روی میز گذاشت را گالره بعد از رفتنش پوفی کرد و سرش، شاهین از جا برخاست و از آشپزخانه خارج شد

همینطور ، ند که نگاهش روی همان تابلوی زن زیبا متوقف شدانظر گذر لحظاتی وسط اتاق ایستاد و اطراف اتاق را از، پدربزرگش شد

 !؟ و این اتاق دنبال چی می گشتت، می شناسه اکه تابلو را برانداز می کرد گفت: مطمنم که گالره تو ر

ن را از قفسه بیرون آورد و کتاب لیلی و مجنو، اکثر کتابها تاریخی یا ادبی بود، به ردیف کتابها نگاه کرد، به طرف قفسه ی کتابها رفت

 که روی زمین افتاده بود خم شد و کلید کوچک زردرنگی، به صورت سر سری ورق زد که چیزی فلزی از الی کتاب روی زمین افتاد

 ؟ ؟را برداشت و با خودش گفت: یعنی این کلید کجاست

 کمشت دفتر و ی کی زا ی اول را باز کرد به غیرنشست و دوتا کشو ، نگاهش به ردیف پایین کتابخانه افتاد که چهارتا کشو بود

جعبه را بیرون آورد و ، یک صندوقچه ی کوچک چوبی توی کشو بود، کشوی سوم هم باز کرد، مشت کاغذ چیزی توی کشو نبود

ن با شاهی، خواست در کشو چهارم را باز کند اما در کشو چهارم قفل بود، توی صندقچه بود سنگ ریزهفقط یک مشت ، بازش کرد

 ؟ ؟این کشو حتماً یه چیز باارزش تو ؟ ؟خودش گفت: چرا قفل

دفترچه را برداشت و از جا ، به غیر از یک دفترچه قطور چیز دیگری داخل کشو نبود، کلید زردرنگ را وارد قفل کرد که کشو باز شد

 . برخاست و پشت میز تحریر پدربزرگش نشست و شروع کرد به خواندن

 ) به نام خداوند عدل و داد 

سال تلخی ها و ناکامی های 11سال از عمرم سپری شده است و در گذشت این  11و زمانی دست به قلم برده ام و می نویسم که 

گذر زمان موهایم را به سپیدی کشانده است و این به من یادآور می شود که هر چیزی آمدن و رفتنی دارد  و من ، زیادی را دیده ام

حقایقی که با ناگفته ، کنون تصمیم به نوشتن گرفته ام تا حقایقی را بازگو کنم که سالهاست که به فراموشی سپرده شده استا

که با ، من می نویسم از جور و ستم اربابانی از خطه ی کردستان، ماندنش چه خون ها که ریخته شد و چه حق ها که پایمال گشت

 اربابانی که من عضوی از ، م راندند و هر کسی را که بر علیه شان ایستاد را از پای در آوردندثروت و زور خود بر عده ی رعیت حک
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آنها بوده ام و با چشمان خود دیدم چگونه خون مردان و زنانی بیگناه را بر زمین ریختندند و هیچ کس اعتراض نکرد و زمانی مردی 

می نویسم از مردی به ، آنها را در هم بکوبد و کرد همان کاری که باید می کرد از همان مردم بر علیه اربابان به پا خواست تا قدرت

 (. نام امیر ساالر

 می دونستم اون مچ بند یه قصه ی داره.، شاهین این اسم را که خواند سکوت کرد و با خودش گفت: امیر ساالر

 . و دوباره شروع کرد به خواندن

من جهانگیرم پسر ، می تازم بر پهنه ی دشت و سرخوشم از غرور و احساس جوانی، هیجده خورشیدی )  سال هزار و سیصد و 

مردی که همه از شنیدن ، خان همه ی نواحی غربی کردستان و کسی که بیشترین تفنگ چی را در این نواحی دارد، کیومرث خان

ان آمده است و من که از صبح برای آفتاب تا وسط آسم . نامش بر خود می لرزند و من می بالیدم که پسر همچین مردی هستم

کنار رودخانه از اسب پیاده می ، سوارکاری از خانه بیرون آمده ام خسته به طرف رودخانه می روم تا کمی خستگی از تن به در کنم

یم را از تن به آبی گوارا خستگ، بعد از یک سواری طوالنی مدت، و می نوشم کنم میشوم و  کنار رود زانو می زنم و مشتم را از آب پر 

آنقدر خسته ، اسلحه را از دوش بر می دارم و کنار درختی همان نزدیکی می نشینم و به جریان رودخانه چشم می دوزم، در می کند

که پلک بر هم می گذارم تا بخوام اما هنوز گرمای خواب به پلک هایم راه پیدا نکرده بود  که صدای برخورد چیزی را با درختی  بودم

با فریاد از جا پریدم و وحشت زده به درخت و ماری ، که زیر آن دراز کشیده ام شنیدم و باالفاصله بعد از آن ماری بر روی صورتم افتاد

و چند ثانیه ی بعد صدای جوانی را  دوختمی به درخت دوخته شده بود و بقیه ی بدنش از آن آویزان بود چشم که سرش توسط خنجر

 شنیدم

 . مار از درخت به قصد نیش زدنت پایین می اومد که به موقع به دادت رسیدم -

کمی بلندتر از حد معمول  رمای رنگشخموهای ، جوانی تقریباً همسن و سال خودم اما با هیکلی ورزیده تر، نگاهم به طرفش چرخید

با نگاهم چهره اش را می کاویدم که گفت: انقدر ، لباس محلی به تن داشت و اسلحه ی به دوش، بود و پشت گردنش را گرفته بود

 ؟ ترسیدی که زبونت بند اومده

 ؟ این حرفش ابروی در هم کشیدم و گفتم: تو کی هستی با

 . ک مرگ حتمی نجاتت دادبا لبخندی گفت: همون کسی که از ی

 ؟ مغرور تر از قبل گفتم: پرسیدم تو کی هستی
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 . با گستاخی از من می خوای که خودمو معرفی کنم، عوض اینکه از من تشکر کنی، چقدر تو گستاخی -

 تو اصالً هیچ می دونی من کی هستم؟  -

 . یمغرور از خودراض، نه می دونم کی هستی نه اینکه دلم می خواد بدونم -

این حرف را که زد به طرف درخت رفت تا خنجرش را از درخت بیرون ، این حرفش بزرگترین توهینی بود که می توانستم بشنوم

اما او هم باالفاصله برگشت و من را به عقب هل داد که از عقب به زمین ، بیاورد که به طرفش حمله ور شدم و به درخت کوبیدمش

 . خوردم و فریادی از درد کشیدم

 ؟ متوجه شدم تو کی هستی ،احیاناً تو یکی از پسرای خان نیستی کنم میاو به من خندید و گفت: فکر  

 زود بگو ببینم تو کی هستی؟، خب حاال که منو شناختی بازم گستاخی می کنی: عصبانی از جا برخاستم و گفتم

 با خونسردی چانه اش را خاراند و گفت: اسمم.....اسمم...

 ؟ از رعیت های کدوم منطقه ی: نگفته بود که گفتم ا ر هنوز اسمش

 . من رعیت نیستم -

 . پس البد ارباب زاده ی؟ رعیت نیستی -

 . من یه انسان آزادم و تا بحال سرمو به جز خدا جلوی هیچ ارباب و ارباب زاده ی خم نکردم، هیچکدوم -

 . و رو کشته بوداگر پدرم بود تا بحال ت، حرفهای  گنده تر از دهنت می زنی  -

، یاد گرفته را ند و گفت: پس درست حدس زدم تو پسر کیومرث خانی که توی زندگیش فقط آدم کشیابا تمسخر لبخندی بر لب نش

 . شنیده بودم پسراش هم مثل خودش زورگو و مغرور هستن

شکست داد و  را راحتی آب خوردن من به، م نشده بود که به طرفش حمله ور شدم اما جنگیدن با او کار سختی بوداهنوز حرفش تم

ناسزا می گفتم که او دستش را روی دهانم گذاشت و به  او  من با خشم فریاد می زدم و به، به درخت بست را بعد خیلی راحت من

  به پدرت بگو از، اسمم امیرساالر، بهت می گم من کی هستم؟ چشمانم زل زد و خیلی محکم گفت: دوست داشتی بدونی من کی ام
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پسرخان اینو بدون که یک روزی دوره ی خان ، بهش بگو از امروز امیر ساالر توی کمینتهکنم،  میامروز خواب خوشو واسه ش حروم 

 . بازی های شما به پایان می رسه و اون روز خیلی دیر نیست

اما او سوار بر اسب سفید زیبای  . گفت و با خشم رهایم کرد و رفت و من تا جایی که می توانستم فریاد زدم و به او ناسزا گفتم را این

مدت زیادی به درخت بسته شده بودم و مدام فریاد می زدم و کمک می خواستم تا اینکه ، که داشت شد و به تاخت از آنجا دور شد

که از آنجا رد می شد به دادم رسید و بند را از دستانم باز کرد و من به محض اینکه آزاد شدم بدون نزدیک غروب مردی روستایی 

عصبانی و خشمگین بودم و می خواستم هر چه ، اینکه به مرد روستایی توجه ی کنم سوار بر اسبم شدم و به طرف خانه به راه افتادم

 . رای پدرم بازگو کنمزودتر خودم را به خانه برسانم تا تمام ماجرا را ب

مقابل خانه باغ که رسیدم یکی از تفنگچی ها ، خانه ی ما عمارتی بزرگ بود در وسط یکی از روستاهای که جزو دارایی های پدرم بود

 شما کجا بودید؟ ، که مشغول نگهبانی بود به طرفم آمد و گفت: سالم ارباب زاده

 ؟ چی شده -

 . به زمین ها نرفته بودید خیلی عصبانی هستند ارباب از اینکه امروز برای سرکشی -

 . باز کن ار در، اتفاقی برای من افتاده بود -

می رفتم  پیش شد خیلی زود در باغ باز شد و من با اسبم به تاخت به داخل باغ رفتم ،همینطور از جاده ی که به عمارت منتهی می

برادران ، دیبه کف دست دیگرش می کوب  شتپدرم را دیدم که عصبانی روی ایوان قدم می زند و شالق چرمیش که در دست دا

وقتی از اسب پیاده شدم نگاه خشمگین پدرم ، بزرگترم نریمان و فرخ هم گوشه ی در کنار هم ایستاده بودند و به من نگاه می کردند

 ؟ هیچ معلوم هست تا حاال کدوم گوری بودی: زدبه طرفم چرخید و فریاد 

 . اتفاقی افتاده بود که نمی تونستم بیام، پدر خوام میمعذرت : سر به زیر انداختم و گفتم

 ؟ چه اتفاقی: پدر

دم اما متاسفانه پله ها را باال رفتم و مقابل پدرم قرار گرفتم و گفتم: با جوانی گستاخ برخوردم که به خاطر توهین به شما با او درگیر ش

از شانس بد من بود که تا غروب کسی از آنجا رد نشد و مرا ، نتونستم در مبارزه ی که با او داشتم پیروز بشم و او مرا به درختی بست

 . نجات نداد
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بزنم تا اینکه ترسیده بودم اما نمی توانستم کاری بکنم و حرفی ، چشمان پدر از خشم مثل یک کوه آتشفشان شده بود، سربلند کردم

 ؟ ن جوان گستاخ کی بود که تونست تو رو شکست بده و تو رو به درخت ببندهوپدر گفت: ا

 . براتون حروم می کنه و توی کمینتونه را خودشو امیر ساالر معرفی کرد و گفت بهتون بگم از امروز خواب خوش: من

 . چه غلط های زیادی، برای من حروم کنه را پدر از عصبانیت قهه قهه سر داد و گفت: می خواد خواب خوش

به طرف فرخ و نریمان چرخید و گفت: این همون پسری نیست که توی روستای باال دوتا از تفنگچی های ما رو کتک زده و اسلحه 

 هاشونو برده بود؟.

 . کرده معرفی ساالر امیر که چهره شو هم پوشونده بوده خودشو پسره گفت می تفنگچیه، خودشه کار، پدر بله: فرخ

 پدر لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت: نریمان؟

 . پدر بله: نریمان

 . شیرفهم شد، میاریش من واسه را زنده پسره این: پدر

 . پدر چشم: نریمان

 بعد از رفتنش نریمان گفت: جهانگیر.، گفت و به داخل عمارت رفت را پدر این

 . بله برادر: من

 خیلی احمقی !!: نریمان

 ؟ چرا: من

 . فرخ گفت: اگر هم کتک خورده بودی نباید به پدر می گفتی

 ؟ برای چی: من

 . بزرگ نشدی که این چیزا رو بفهمی اونقدری هنوز تو اینکه برای: نریمان
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در پدرم کیومرث سه همسر داشت , ملوک مادر فرخ و نریمان و ماه نسا ما، فرخ و نریمان هردو از یک مادر بودند و من از مادر دیگر

زنی زیبا اما مغرور و بدجنس که با اینکه بچه دار نمی شد اما همیشه عزیزتر ، همسر دیگرش که سوگلی پدر بود فروغ الزمان بود، من

 و مهم تر از بقیه بود.

: نجا ایستاده بودم و به حرفهای فرخ و نریمان فکر می کردم که مادرم سراسیمه از عمارت بیرون آمد و صدایم زداهمینطور هم

 ؟ کجایی مادر؟ حالت خوبه، جهانگیر

 ؟ چقدر سوت و کور، اینجا چه خبره، طوریم نیست، خوبم: من

مثل اینکه توی ، تا از تفنگچی هاشو فرستاد برای عموت51امروز یه پیک از طرف عموت برای پدرت اومد که پدرت خیلی زود  

 . امالک عموت چند تا یاغی پیدا شدن و آشوب به پا کردن

 ؟ کی بودن؟ عنی چیی -من

کی هم که توی  منطقه ی ما پیدا شده و داره آتیش ی، کشتن ها را از رعیت ها با هم متحد شدن و چندتا از تفنگچی گویا چندتا: مادر

بیا ، قراره چند روز دیگه همه ی خان ها جمع بشن دور هم  تا در مورد این مسائل یه تصمیم درست و حسابی بگیرن، به پا می کنه

 . حتماً خیلی خسته ای، یم داخل پسرمبر

در آن عمارت اتاق هر کسی جدا بود اما من هرشبی که می دانستم پدرم به اتاق مادر من نخواهد رفت و وقتش را با همسران 

و مادر من دختر یک خان از اهالی تهران بود ، دیگرش می گذراند پیش مادرم می ماندم و مادر تا صبح برای من کتاب می خواند

قرآن و حافظ را از حفظ بود  پدرش امکانات خواندن و نوشتن را برایش فراهم کرده بود برای همین خواندن و نوشتن را می دانست و

سالگی با 85از این لحاظ بر دیگران برتری داشت هر چند خیلی در خانه ی پدرش نماند تا چیزهای بیشتری یاد بگیرد و در سن  و 

آن مرد سرسخت را مجاب کند ، ما زنی باهوش و زیرک بود که توانسته بود بعد از ازدواج هم کیومرث خان راپدرم ازدواج کرده بود ا

وقتی هم که من به سن پنج سالگی رسیدم مادرم خودش ، که برایش کتاب بخرد و اجازه بدهد تنهای هایش را با خواندن سپری کند

ر چند در سن ده سالگی بوستان و گلستان سعدی را از بر بودم اما هیچ وقت ه، عهده دار درس دادن به من شد و همیشه معلمم بود

 . به معنای آن توجهی نداشتم و باعث نشده بود که من جوانی بی ادب و زورگو و مغرور نباشم

نوازش می کرد شب از نیمه می گذشت اما من و مادرم هنوز بیدار بودیم سرم روی پای مادرم بود و مادر همانطور که موهایم رو 

دعوای خودم با امیر ساالر یادم آمد و او را رستمی دیدم ، نمی دانم چرا آن لحظه،قصه ی از رستم و اسفندیار ، برایم قصه می گفت

 . ..مادر: قصه ی مادر را بریدم و گفتم، که با من می جنگید
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 . جانم پسرم -

 ؟ امروز یه اتفاقی افتاد -

 ؟ چه اتفاقی -

ندیدم  امن چشمام بسته بود و مار ر، مد که منو نیش بزنهاوماری از درخت پایین می ، ختی کنار رودخانه خوابیده بودممن کنار در -

 . به درخت دوخت و جون منو نجات داد خنجرشبا ا اما یه نفر از راه رسید و مار ر

 نجات داد؟ اپس خطر از بیخ گوشت گذشته ؛ اون فرشته ی نجات کی بود که تو ر؟ جدی می گی -

به جای جواب دادن به من گفت خیلی مغرور از  نولی او؟ دعوام شد و بعد ازش سوال کردم کیه نمن با او ؟ ؟؟فرشته ی نجات -

گالویز شدم و بعدش اون منو به درخت بست و بهم گفت به پدرت بگو از امروز  هاشبه پدر توهین کرد که من با، خودراضی هستم

 . و توی کمینش هستم کنم میوم واسه ش حر را خواب خوش

 نمی دونی کی بود؟ -

خیلی قوی بود و هیکل ورزیده ی داشت ، قیافه ش اصالً به رعیت ها نمی خورد، گفت اسمش امیر ساالر، تا بحال ندیده بودمش -

  . بودزندگیش ورزش کرده  ولاز ا  یانگار

 . گفتهمادر لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت: پسرم متاسفانه باید بهت بگم اون جوان راست 

 ؟ متعجب گفتم: راست می گفت؟ در چه موردی

تو قبل از اینکه اسمشو بپرسی باید از اون بخاطر نجات جونت تشکر می کردی ولی تو ، اینکه تو یه جوون مغرور و خودخواه هستی -

 . واستی که خودشو به تو معرفی کنهبا خودخواهی از اون خ

 . اون باید به حرف من گوش می کرد، ولی مادر من پسر کیومرث خان هستم -

تورو مادر با لبخندی گفت: خیلی سعی کردم تو رو جوری بار بیارم که این چیزا رو بفهمی اما بازم خودخواهی های پدرت بود که 

.زندگی اون چیزی نیست که تو . ..از بری ولی دریغ از یک ذره عمل....جهانگیرمرا  سعدیتو بوستان و گلستان ، تحت تاثیر قرار داد

 . پاشو بنشین تا بهت بگم، پاشو عزیزم، می بینی
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دوتا ، یه زبون، یه دهن، یه دماغ، سرمو از روی پای مامان برداشتم و مقابلش نشستم و مامان باصدای آرومتری گفت: دوتا چشم

 هان؟، پسرم تو چه فرقی با بقیه داری، دو تا پا، دوتا دست، گوش

 . و من بازم شمرده شمرده گفتم: من پسر کیومرث خان هستم

و  خان بین فرقی چه پس، رعیت هم میره می خان هم، رعیتی نه هست خانی نه که میاد روزی یه، گذره می چیزا این ی همه –

فکر می کنی تا کی این مردم ، راهتو از پدرت جدا کن، عاقبت نداره پسرمظلم کردن ، اینا هیچ کدوم دلیل خوبی نیست، رعیت هست

باالخره یه روزی می رسه که از یه جای آتیشی زبونه می کشه و شعله هاش ، و دم نمی زنن کنن میتحمل  ااین همه ظلم و جور ر

رعیت باال بره  هید شالق تو برای زدن یامروز شا، خوب نگاه کن، پسرم چشاتو باز کن، توی خودش می سوزونه اهمه ی ظالم ها ر

  میرهاما یه روزی صدها داس رعیت برای زدن شما باال 

 ؟ یعنی چیکار باید بکنم -

خوب ؟ تا ببینی کاراشونو درست انجام می دن یا نه میریبه مردمی نگاه کن که هرروز ، غرورتو زیر پا له کن و چشماتو باز کن -

اگر بدنشون زخم بشه ، نفس می کشن مثل تو، فکر دارن مثل تو، قلب و احساس دارن مثل تو، تو نگاه کن اونام آدمای هستن مثل

اگر می ، خووندی به معناش هم فکر کنی را قول بده از امشب اگر بوستان و گلستان سعدی، آرزو دارن مثل تو، درد دارن مثل تو

ر آینده اسمتو میارن یه خدابیامرز بذارن تنگ اسمت نه اینکه خوای یه خان باشی پس سعی کن یه خان خوب باشی که مردم وقتی د

 . بگن خدا لعنتش کنه

 . چشم مادر -

کارگر نبود اما نمی دونست که  ناسفندیار رویین تن بود و هیچ تیری به او، برای تو بگم ابقیه ی قصه ر خوام ، میبخواب عزیزم -

چشمای که نقطه ضعفش بود و رستم با همین ، گ اون توی چشماش بودمر، اونم یک انسان و مثل همه ی انسان ها مرگی داره

 . پا انداخت نقطه ضعفش اونو از

 ؟ مامان یعنی هر انسانی یک نقطه ضعفی داره -

 . همه آدما، آره -

 ؟ حتی پدر -

 . حتی پدرت -
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از زبان مادر هم ا که امیر ساالر زد رحرفی ، اون شب تا صبح پلک بر هم نگذاشتم و به حرفهای مادر و امیرساالر فکر می کردم

اگر می خوای ، یه روزی میاد که نه دیگه خانی هست نه رعیتیمیشه، یه روزی می رسه که دوره ی خان بازیهای شما تموم  "شنیدم

که بگن یه خان باشی پس سعی کن یه خان خوب باشی که مردم وقتی در آینده اسمتو میارن یه خدابیامرز بذارن تنگ اسمت نه این

 (. خدا لعنتش کنه

 . با شنیدن صدای تقه ی که به در خورد سرشو از روی دفترچه بلند کرد

 . بفرمایین: شاهین

 . گالره با لیوان آب پرتقالی وارد اتاق شد

 . اینجا بیار: شاهین

 و گالره جلوتر رفت و آب پرتقال را روی میز گذاشت 

 . بااجازه: گالره

 . کن صبر: شاهین

 خوام.  میگالره ایستاد و شاهین بعد از مکثی گفت: از اینکه بهت مظنون شده بودم معذرت 

 . بااجازه، نیست مهم: گالره

 . و گالره به طرف در رفت ولی قبل از اینکه از اتاق خارج شود شاهین گفت: گالره

 . گالره به طرفش چرخید و گفت: بله آقا

 . خواستم بگم اگر کمکی خواستی یا کاری داشتی حتماً بهم بگو، خواهرت متاسفمیماری ب و برادرت مرگ بابت: شاهین

 . اقا ممنون: گالره

 . مکم دوستانه حساب کنی  ،، خیال  بد هم نکنک رو دارم دوست، گم می اینو تعارف بی: شاهین

 ؟ برم تونم می، آقا ممنون: گالره



 

 
 

135 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ر فضولی نباشهاگ البته دارم دیگه سوال یه: شاهین

 . بفرمایین کنم می خواهش: گالره

 ؟ هستن کجا مادرت و پدر: شاهین

 . شما به دادن عمرشونو قبل سالها اونا: گالره

 . بیماره اونم که خواهرت و هستی تو فقط االن حساب این با پس: شاهین

 . نه: گالره

 ؟ داری هم ی دیگه برادر و خواهر یعنی: شاهین

 . داریمبله برادر بزرگتری هم : گالره

 ؟ کجاست اون: شاهین

 . تهران ، همینجا: گالره

 ؟ کرده ازدواج: شاهین

  . نه: گالره

 . برسی کارت به بری تونی می خب، خوبه، آهان: شاهین

 . پشت سرش بسترا  گالره از اتاق بیرون رفت و در

 . نوشید و مشغول خواندن بقیه ی خاطرات پدربزرگش شدرا  اششاهین کمی از آبمیوه 

 . ) هنوز آفتاب نزده بود که با صدای مادرم از خواب بیدار شدم 

 . پسرم بیدار شو. ..جهانگیر -

 ؟ با ترس از خواب پریدم و گفتم: چی شده مامان
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 . پدرت فرستاده دنبالت، پاشو پسرم -

 ؟ برخاستم و گفتم: چه خبر شدهاز جا ، سرو صدای زیادی هم از بیرون به گوش می رسید و چند بار هم صدای گلوله شنیده شد 

 . به پدرت برسون را زود خودت، آتیش زدن ت راانبار غال -

ن پله ها یپدرم و دوتا برادرام روی بالکن بودند و یک عده تفنگچی پای، سریع لباس پوشیدم و اسلحه مو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم

دم و گفتم: چی شده پدر؟ انبه پدر رس را خودم، و جلوی پله ها افتاده بودندسه تا جوان هم دست بسته به زان، به صف ایستاده بودند

 منو صدا کردید؟

 ؟ مگه نه، دیدی را با خشم نگاهم کرد و گفت: تو این پسره امیرساال

 . بله پدر دیدمش -

 ؟ خب حاال به این سه نفر نگاه کن و بگو کدوم یکیشونه -

م از اامیر ساالر هیچ کد، بهتر ببینم یشان راجلو آورد تا چهره ها اتفنگچی ها مشعلی ر یکی از، سه جوان چرخید آننگاهم به طرف 

 . آنها نبود

 به پدر دادم و گفتم: هیچ کدوم از اینها اون پسری که من دیدم و خودشو امیر ساالر معرفی کرد نیست.را  نگاهم

 ؟ من آوردیپس اینها کی هستن که برای ، نریمان: پدر با خشم به نریمان غرید

پدر اما شاید هیچ کدوم از این سه نفر امیر ساالر  خوام مینریمان نیم نگاهی با خشم به من افکند و خطاب به پدر گفت: معذرت 

 . نباشه اما اینها هم شورشی هستن و توی روستاهای باال آشوب به پا کردند

فردا وسط میدان روستا چنان این ؟ پا کردن آشوب را داشتندپدر با خشم نگاهش را به سه جوان داد و گفت: سه تا جوجه قصد به 

 . فردا نمایش بزرگی خواهیم داشت، زندانی کنید ار اینها، هجوجه ها را به سیخ می کشم که درس عبرتی برای دیگران باش

ته باغ بسازند برای مواقعی که  پدرم دستور داده بود تا زندانی ، هر سه جوان را که در حال گریه و التماس بودند از آنجا دور کردند

 . کارگر یا رعیت و خدمتکاری که سهل انگاری می کرد و او دستور زندانی کردن آنها را می داد
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حبیب پیرمردی بود که مشاور پدرم در کارهای امالک و حساب و کتاب محسوب می شد و ، پدرم حبیب را صدا کرد، بعد از بردن آنها

 . از حرف زدن با او به نتیجه ی نمی رسیدم و نمی توانستم او را بشناسممردی مرموز که هیچ گاه 

 با من امری داشتید؟؟ حبیب که گوشه ی ایستاده بود و تماشاچی این وقایع بود جلوتر آمد و گفت: بله خان

ترتیبی بدی که توی  خوام ی، مچند روز دیگه تمامی خان های نواحی اطراف به اینجا میان تا در مورد این آشوب ها تصمیم بگیریم -

 . این مدت اتفاق ناگواری نیافته

م نشده بود که سواری با سرعت وارد باغ شد و تا پای پلکان آمد و از اسب پایین پرید و گفت: خان اتفاق بدی اهنوز حرف پدر تم

 ؟ افتاده

 ؟ باز کجا شورش به پا کردند؟ پدر عصبانی گفت: چه اتفاقی

 . ربودن وترس داشت گفت: شورشی به پا نشده  اما دختر برادرتون جیران خانم سوار که گویا از گفتنش

 ؟ دزدیدنجیران را ؟ تو چی گفتی: پدر از شنیدن این خبر مثل کوه آتش فشانی فوران کرد و فریاد زد

، بریم ه طرف امالک عموپدر به قدری از شنیدن این خبر عصبانی شده بود که دستور داد  همان موقع به همراه پنجاه تا تفنگچی ب

می  را بود که فکرش چیزیگویا اوضاع وخیم تر از ، البته به جز نریمان که به دستور پدر باید می ماند و مراقب اوضاع خانه می بود

ز پدر ن برده بودند ،عمو کیکاووس ده سال ااآشوبگرها تا دل خانه ی عمو آمده بودند و دختر پانزده ساله ی عمو را با خودش، کردیم

ساعت راه سه تا امالک عمو تقریباً  . سالش بود88جیران که دختر بزرگش بود و ایرج که ، کوچکتر بود و یک همسر داشت و دوفرزند

وقتی به عمارت بزرگ عمو کیکاووس  . بود که پدر تمام شش ساعت را تاخت و حتی لحظه ی کوتاه را برای استراحت نایستاد

آسمان بود و  همه ی تفنگچی های عمو به دنبال جیران به کوه و جنگل زده بودند، عمو که حسابی  رسیدیم که خورشید در پهنای

 ؟ برادر من چیکار کنم دخترمو دزدیدن، عصبانی و ناراحت بود تا پدر را دید به طرفش آمد و گفت: خوش آمدی برادر

 ؟ به کسی مظنون نیستی . کف دستشون می ذاریم اامردا رو حق اون ن کنیم میجیران صحیح و سالم پیدا ، آروم باش کیکاووس -پدر

 . نه: عمو

 ؟ را گشتید کجاها: پدر

 



 

 
 

138 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ستادم طرف کوهستانفر هم  ی عده، جنگل طرف رفتن خودم های تفنگچی: عمو

 پدر با فریادی بلند گفت: فرخ؟

 . پدر بله: فرخ

 . شد فهم شیر، برگردید نباید جیران بدون، برید جیران دنبال به ها تفنگچی از تا بیست  و برادرت با: پدر

 . پدر چشم: فرخ

به کنار اسب فرخ  را اسبم، کشیدیم و به همراه بیست تا از تفنگچی ها از باغ بیرون آمدیم و به طرف صحرا تاختیم اافسار اسب ها ر

 ؟ ممیریندم و گفتم: فرخ ما کجا داریم ارس

 . بدون جیران نباید برگردیمولی شنیدی که پدر چی گفت ، نمی دونم : فرخ

 همینجوری الکی بزنیم به کوه و دشت و جنگل که چی بشه؟، یه چیزی، یه نشونی؟ آخه چطوری: من

 . فعالً باید بگردیم، فرخ با عصبانیت گفت: تو فکر می کنی اگر عمو نشونی داشت بهمون نمی گفت

جیران گم نشده بود که ما به دنبالش ، بی فایده بودکه خیدیم چند ساعت توی جنگل چر، و به اسبش هی زد و به طرف جنگل تاخت

دزدیده بودند و باید می فهمیدیم کار کی بوده؟ توی جنگل مشغول پیشروی بودیم که یک دفعه یکی از تفنگچی  ابگردیم، جیران ر

 . ها فریادی کشید و نقش بر زمین شد

فرخ خنجری که توی ، همگی باالفاصله از اسب پیاده شدیم، نگاه کردیم همه وحشت زده برگشتیم و به او که روی زمین افتاده بود

 ؟ پیداش کنید، پشت تفنگچی نشسته بود بیرون کشید و گفت: هر کسی که هست همین اطراف

 ؟ شاید یک نفر نباشه: من

 . نیستند ما از بیشتر مطمئناً: فرخ

 . ردتفنگچی ها مشغول گشتن شدند که یه دفعه یکیشون فرخ را صدا ک

 ؟ یه چیزی اینجا پیدا کردم، فرخ خان: من

 . مونش این چنین بودضنوشته ی که م، نوشته ی با یک خنجر به درخت چسبیده بود، رفتم آنطرفبه همراه فرخ به 
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نیمه  ی دخترت را دوباره زنده ببینی ،صولت را تحویل بده و دخترت را تحویل بگیر و فراموش نکنید تاهکیکاووس خان اگر می خوا

 . ..بهمنیار. ..شب امشب وقت دارید

فرخ با دیدن نامه دستور بازگشت به خانه ی عمو را داد و همگی  ، کسی  که اسمش پایین نامه بود را نه من می شناختم و نه فرخ

با دیدن فرخ به عمو نگران بود و پدر هم عصبانی قدم می زد که ، سوار بر اسب ها به تاخت به طرف روستا و عمارت عمو بازگشتیم

 . مگه نگفتم بدون جیران حق ندارید برگردید؟ طرفش آمد و گفت: چی شد

 . عوضیبهمنیار  : عصبانی فریاد زد، عمو هم خودش را به پدر رساند و با دیدن نامه، فرخ بدون حرف نامه را به طرف پدر گرفت

 ؟ کیکاووس کیه بهمنیار این: پدر

فکر نمی کردم ، تارو مار کرد را و نیروهاش کشت را پسرش، ت فرمانده ی تفنگچی های منراهزن که چندوقت قبل صول یه: عمو

 . دوباره سرو کله ش توی این منطقه پیدا بشه

یغوم بفرست همه ی تفنگچی هات پ، کار یه راهزن، ن داد و گفت: پس دزدیدن جیران کار آشوبگرهای محلی نیستاپدرسری تک

 . باید یه تصمیم درست و حسابی بگیریم، صولت هم خبر کن بیاد، جمع بشن

توی اتاق بزرگ عمارت نشسته بودیم و منتظر صولت ، عمو دستور پدر را اجرا کرد و یکساعت بعد همه ی تفنگچی ها برگشته بودند

از ، صولت مردی بود چهارشانه و قوی هیکل با سبیل های از بنا گوش در رفته و سری طاس، بودیم که باالخره صولت هم آمد

چشمانش شرارت می بارید و قیافه ی وحشت انگیزی داشت اما با همه ی ابهتش تا از در وارد شد مثل یک کنیز تا کمر خم شد و 

 گفت: خان با من امری داشتند؟

 . صولت بشین: عمو کیکاوس

 . صولت همانجا دم در نشست و گفت: در خدمتم خان

 ؟ کیه کار دخترم شدن دزدیده دونی می: عمو

 . خان دونم نمی: لتصو

 . دستشه و دار و بهمنیار کار: عمو

 ؟ ؟و گفت: بهمنیاردوخت به عمو  شنید متعجب چشم را صولت تا این
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 . بهش تحویل بده راو بهمنیار از کیکاوس خواسته در قبال آزادی دخترش تو ، کار بهمنیار، رهآپدر گفت: 

 خوام میعمو نیم نگاهی به پدر انداخت و گفت: ولی من ن، مرگ  را دوست نداردمسلماً هیچ کس ، صولت نگران به پدر نگاه می کرد

  . از تو خواستم بیای اینجا تا بتونیم با هم  نقشه ی بکشیم، اینکارو بکنم

 .من حاضرم برای آزادی دختر شما خودمو تسلیم بهمنیار کنم اما...، صولت بعد از مکثی گفت: خان جان ناقابل من چه ارزشی داره

 . پس باید نقشه ی بکشیم که حساب شده باشه، جیران آزاد نمی کند، هپدر گفت: اما می دونیم اگر تو را هم بگیر

لحظاتی سکوت برقرار شد که فرخ این سکوت را شکست و گفت: ، می شد از دستان مشت کرده اش فهمید را عمو عصبی بود و این

 . پدر؟ اگر اجازه بدید من نقشه ی دارم

 ؟ گوب: پدر

نزدیک محل قرار نیروهای ما کمین کنن بعد از اینکه جیران تحویل ، با خواسته ی بهمینار موافقت کنید و تا پای قرار بریم -فرخ

 . گرفتیم بهشون حمله کنیم و همه شون از بین ببریم

بهمنیار چه جوری می خواد این  و اصالً؟ پدر ابروی در هم کشید و گفت: نقشه ی خوبیه ؛ اما ما که نمی دونیم محل قرار کجاست

معلومه که بی گدار به آب نزده و ، حتماً بازم نامه ی می فرسته، انجام بده و کی؟ فقط گفته تا نیمه شب امشب وقت داریم امعاوضه ر

 . حساب شده داره تصمیم می گیره

گفت: ارباب یک نفر از طرف بهمنیار اومده  م نشده بود که تقه ی به در خورد و مردی از تفنگچی ها وارد شد واهنوز حرف پدر تم

 . براتون پیغامی آورده

سوار بر اسب قهوه ای رنگ ، سواری که دستاری بر صورت داشت، ان رفتیمپدر و عمو سریع از اتاق خارج شدند و ما هم به دنبالش

صولت را نزدیک ، ر گفت غروب امشببهمنیا، تا عمو و پدر را دید با صدای بلند و رسایی گفت: کیکاووس خان، توی محوطه بود

 . البته اگر می خوای دخترت زنده بمونه بشید نجا دور اوچشمه ی خورشید به تک درختی ببندید و از 

 . عمو با عصبانیت فریادی کشید و اسلحه ی را از دست تفنگچی گرفت تا او را بکشد که پدر مانعش شد و گفت: صبر کن کیکاووس

 ؟ چطوری جیران را تحویل می گیریم، خب به فرض ما اینکار را کردیم و خطاب به آن مرد گفت:

 . بعد از اینکه صولت را تحویل گرفتیم اون دختر صحیح و سالم به خونه برمی گرده -مرد
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 (. و اسبش به تاخت در آورد و به طرف درخروجی باغ تاخت و خیلی زود از باغ بیرون رفت

 . شاهین به خودش آمد و نگاهش به طرف در اتاق چرخید، رگبا باز شدن در اتاق توسط خانم بز

 . سالم: شاهین

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو: خانم بزرگ

 . خوندم می کتابی یه داشتم: شاهین

 ؟ کنی استراحت باید نگفتم بهت مگه، نیستی مریض تو مگه: خانم بزرگ

 . یه کم بهتر شدم: شاهین

 . برو توی اتاقت استراحت کن بیا: خانم بزرگ

 . میرم دارم چشم: شاهین

 . شاهین به طرف خانم بزرگ آمد

 ؟ چیه این: خانم بزرگ

 . مال دوره ی دانشگاهم داشتم مرور می کردم، یه جزوه ی درسیه: شاهین

 . ن شدیبخوو جزوه حاال خوندی نمی جزوه خودش وقت به: خانم بزرگ

 . تون بااجازه، خوندم نمی ها موقع اون کردم می اشتباه چقدر فهمم می دارم خوونم می که االن: شاهین

 . اتاقت توی برو، تو دست از: مادربزرگ

 . رفتم: شاهین

 . روی تختش دراز کشید و باز دفترچه را باز کرد، دانبه اتاقش رس را و از اتاق بیرون رفت و خودش

 ؟ پدر گفت: چشمه ی خورشید کجاست، ) لحظاتی همه ساکت و نگران یکدیگر را نگاه کردیم
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جایی که  به غیر از یه درخت چیز دیگه ی اونجا نیست و از هر طرف دید دارد و امکان ، ،چشمه ی بزرگ اما دور از روستا یک: عمو

 . بتونیم تفنگچی ها را آنجا مخفی کنیم و به کمین بهمنیار بنشینیم هندار

و همان  هبهتره فقط یک نفر با من بیاد تا من را به درخت ببند، حاضرم خودم را تسلیم کنمصولت جلوتر آمد و گفت: ارباب ولی من 

  . .یک نفر هم برگرده

 ؟ قربونی کنما عمو لحظاتی او را نگاه کرد و گفت: آخه چطور می تونم تو ر

 . جیران خانم تنها دختر شماست، داره ارزشی چه من ناقابل جان: صولت

.تو با . ..نها که تنومند بود گفت: توآپدر رو به تفنگچی ها کرد و با اشاره به یکی از ، خودگذشتگی نشان می دادصولت واقعا داشت از 

 . صولت به کنار چشمه ی خورشید برو

 از من نخواهید  اتفنگچی نگاهی به دوستانش انداخت و گفت: ارباب اینکار ر

 ؟ تو چی گفتی: پدر عصبانی فریاد زد

 . و به بهمنیار تسلیمش کنم شچطوری می تونم برم به درخت ببندم، بیشتری گفت: صولت بزرگ و رییس ماست تفنگچی با جسارت

 . قبل از اینکه پدر باز فریاد بزند فرخ گفت: پدر اگر اجازه بدید من برم

ی از طرف من می بری قبل از رفتن پیغام، نگاه پدر به طرف فرخ چرخید و لحظاتی فقط نگاهش کرد و گفت: پس سریع حاضر بشید

 . و به همان درخت برای بهمنیار می کوبی

 . و خطاب به یکی از خدمتکارها گفت: برای من قلم و کاغذ بیار

مضمون آن نامه این ، پدر روی تخت چوبی نشست و مشغول نوشتن شد، و با قلم و کاغذی برگشت رفت خدمتکار با عجله به داخل

 بود.

جیران را صحیح و سالم باز نگردانید ؛ تمام این منطقه را به خاک و خون خواهم کشید تا پیدایت کنم و  ) اگر تا  غروب آفتاب امروز

 .............کیومرث خان (. ..بدان حتی به وحوش بیابان ها هم رحم نخواهم کرد
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صد به آن عمل می کرد و همه ی ما از وقتی پدر حرفش را مهر می کرد یعنی صد در ، و با مهر انگشتری خود پایین نامه را مهر کرد

 . جیران را تحویل ندهد، بهمنیار می بایست خیلی احمق باشد اگر بعد از گرفتن صولت، این تهدید ترسیده بودیم

فرخ و صولت بر اسب نشسته بودند و حاضر بودند برای رفتن که  پیرمردی که از طرف در ورودی باغ می دوید همزمان هم فریاد می 

 . جیران خانم آمدن، جیران خانم آمدن، نم برگشتنخا: زد

 . مرد نزدیکتر که رسید گفت: جیران خانم آمدن

عمو سریع ، مدآهمه ی ماها به جیران نگاه می کردیم که سوار بر اسبی به طرف عمارت می ، و نگاهش را به طرف در ورودی باغ داد

عمو مقابلش ایستاد و لحظه ی با هم حرف زدند و  خبر ، ز اسبش پایین آمدجیران هم ا، پله ها را پایین رفت و به طرف جیران دوید

و وقتی جیران را دید ، خت از عمارت بیرون دویدمیریبرگشتن جیران که به گوش زن عمو هم رسید و او سراسیمه در حالی که اشک 

جیران سریع به پدر  ، د با هم از پله ها باال آمدندبع، او را صدا زد و به طرفش رفت  و مادر و دختر مدتی یکدیگر را در آغوش گرفتند

 . سالم داد

 . عمو سالم: جیران

 ؟ کردی فرار بهمنیار دست از چطوری تو جیران: پدر

 . تا نزدیکی عمارت همراهی کردند ن راچند نفر من را از دست بهمنیار نجات دادند و م، جیران سر بلند کرد و گفت: من فرار نکردم

 ؟ داد نجاتت کی : پدر

 . ن جوونی بود به اسم امیر ساالروسردسته ش، ن بودنوجو تا پنج: جیران

 . گفت: امیر ساالرغیض تا پدر این اسم را شنید ابروی در هم کشید و 

 عمو گفت: یه جوون شورشی که  چند وقتیه توی منطقه ی ما آشوب به پا کرده.

 . گذاشته منم ی منطقه به پا که شده سیر جونش از شورشی جوون این، نیست شما ی منطقه توی فقط: پدر

نبود معلوم  ناگر هم او، کشته نه به کسی آسیب رسونده را هر کسی که هست تا بحال نه کسی نجیران با جسارت گفت: ولی او

 . نبود بهمنیار چه بالیی سر من می آورد



 

 
 

144 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

لحظاتی ناباور نگاهش کرد و بعد به جایی هر جوابی سیلی به صورت جیران ، پدر که انتظار شنیدن همچین جوابی را از جیران نداشت

 . خفه شوزد  و فریاد زد گفت: 

 . از جلوی چشمام دورش کن، اینجوری دخترتو تربیت کردی: و به مادر جیران نگاه کرد و با تندی گفت

 خوام.  میت: برادر من از شما عذر عمو سر به زیر انداخت و گف، جیران به همراه مادرش و برادرش به داخل رفتند

 . کنه صحبت درست بزرگترش با بده یاد دخترت به: پدر

 . برادر چشم: عمو

 . پدر رو کرد به فرخ و گفت: تفنگچی ها را جمع کن برمی گردیم

 . و مهمان ما باشید بمونید اینجا را امشب: عمو

 . ببریمو گردیم تا  این دختر گستاختم اما به زودی  برمی میریاالن ، بمونیم متونی مین: پدر

پسرم نریمان هم ، وقت ازدواج جیران رسیده کنم میعمو سر بلند کرد و نگاهش را به پدر داد که پدر در ادامه ی حرفش گفت: فکر 

 . رام کنه را خوب می تونه این دخترک گستاخ

 . عمو با لبخندی گفت: باعث افتخار منه برادر

ی نریمان خواستگاری کرده بود و هیچ کس هم حق اعتراض و حرفی نداشت اما دلم واقعاً برای جیران می پدر رسما جیران را برا

جیران واقعا دختر زیبا  و مهربانی بود و نریمان هر چند جوان خوش سیمایی بود اما  شرور و ، سوخت که قرار بود همسر نریمان بشود

 . بداخالق بود

فرخ در کنار پدر می تاخت و با او صحبت می ، تمام مدت مسیر، به طرف امالک خودمان برگشتیمهمان موقع  سوار اسب ها شدیم و 

کسی که به من گفته بود خواب خوش را برای ، به امیر ساالر فکر می کردم . کرد و من عقب تر می آمدم و فکرم جایی دیگری بود

چرا می بایست ؟ واقعا او چطور انسانی بود، عمو و ما برگردانده بود ما حرام می کند و حاال با نجات جان جیران آرامش را به خانه ی

 . جان خودش را به خطر بیندازد تا  جان جیران را نجات دهد
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 (. من آنقدر خسته بودم که خیلی کوتاه با مادرم حرف زدم و بعد به اتاقم رفتم تا بخوابم، دیر وقت بود که به عمارت خودمان رسیدیم

 . اتاق شاهین خورد که همین باعث شد سر از روی دفتر خاطرات پدربزرگش بردارد ضرباتی به در

 . بفرمایین: شاهین

 . در اتاق باز شد و بهزاد در آستانه ی در نمایان شد

 ؟ بیداری: بهزاد

 ؟ خوابه می کی روز وقت این: شاهین

 . خوابیدی نیست خوش حالت شاید گفتم: بهزاد

 . خونم می پدربزرگ را خاطرات دارم که فعال: شاهین

 ؟ بهزاد جلوتر رفت و گفت: خاطرات پدربزرگ

  . می شناخته به اسم امیر ساالر ابهزاد می دونی پدربزرگ کسی ر، ؛  از توی اتاقش پیداش کردم آره: شاهین

 ؟ واقعاً: بهزاد

  ...تا شاهین خواست حرفی بزند سامان وارد اتاق شد و گفت: بهتری استاد جیو میو

 . بودم لخت شاید، بزنی در ندادن یاد تو به: شاهین

 . داری نظر هم بهزاد به تو، سرت بر خاک: سامان

  . درد: بهزاد

 . گرفتم می حالتو وگرنه نیست خوب حالم که حیف: شاهین

 ؟ بهتری، بپرسم حالتو اومدم، بابا خب خیل: سامان

 . خوبم : شاهین
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 . بخوون برامون دهن یه، شده افتضاح که صدات: سامان

 . شنگولی و شاد انقدر که همینه برا بگیرم حالتو نبودم شرکت تو امروز: شاهین

 . رو خداروشکر کن که نبودی وگرنه باید تا شب در خدمت مهتاب خانوم می بودیب: سامان

 ؟ کیه مهتاب: شاهین

 . بود کرده معرفیش کار برای مامانت که خوشگل ی دختره یه: سامان

 ؟ اومد. ..آخ.. ..آخ: شاهین

 ؟ دختره این هست کی راستی، آره: سامان

 . فازش با فاز خودت می خونه، مخشو بزن و برو بگیرش، ببین سامان دختره راست کار خودته، مانما دوستایی از یکی دختر: شاهین

 ؟ شدی مهربون شده چی، بخشیدی نمی من به حقتو وقت هیچ تو؟ کلک چیه: سامان

 . خوره نمی من به اخالقش فقط، خوبیه دختر: شاهین

 ؟ جوریه چه اخالقش مگه: سامان

 /. یکیه مثل خودت، ور خاصج یه: شاهین

 . جوریه یه من اخالق بگی خوای می یعنی: سامان

 ؟ بوده کی ساالر امیر این بگو شاهین، دیگه کنید بس بابا ای: بهزاد

 ساالر؟ امیر کدوم: سامان

از دفترچه خوانده بود برای بهزاد و سامان هم تعریف کرد که آنها هم مشتاق شدند تا بقیه ی داستان را شاهین خالصه ی از آنچه 

 . بشنوند

 . بهزاد لبه ی تخت شاهین نشست و گفت: خب بقیه شو بخوون

 . تو صدات گرفته پارازیت داره، سامان هم روی مبلی نشست و گفت: نه بده بهزاد بقیه شو بخوونه
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 . نه یه چیزای بهت می گفتم که هم نونت بشه هم آبتوگر کنه می درد گلوم که فحی: شاهین

 . بهزاد دفتر را گرفت و ادامه ی متن را شروع کرد به خواندن

سر ، از خواب بیدار کرد و صبحانه را به دستور مادرم به اتاق من آوردند تا باهم صبحانه بخوریمرا  روز مادرم من نآ ) صبح  فردای

مادرم همینطور که نگاهش به استکان چایش بود گفت: کاش تو هم ، من ماجرای روز قبل را  کامل برای مادر تعریف کردم، سفره

 ؟ مثل امیر ساالر بودی

 ؟ چی -

 ؟ مثل امیر ساالر باشی خوام میبلند کرد و مستقیم به چشمانم زل زد و گفت:  را سرش

 ؟ باشم شورشی یه یعنی  -

 . واسه ش خطر کنی و نجاتش بدی، اشی  که حتی اگر ناموس دشمنت هم به خطر افتادیعنی یه جوونمرد ب -

پاشو حاضر شو باید بری به کارت . ..که مادر لبخندی زد و گفت: پاشو، نگاه می کردم را نمی دونستم چی باید بگم و فقط مادرم

 . برسی

وارد ، کار می کردندها  زمین آنرعیت های زیادی روی وظیفه ی هر روز من سرکشی به قسمتی از زمین های کشاورزی بود که 

سوار اسب شدم و به اسبم هی زدم و از باغ خارج ، آورد ن رااسب  م، بود ها پیرمردی که مسئول اصطبل اسب، حیاط که شدم جمال

 توی طول راه به حرفهای مادرم فکر می کردم . شدم

و مسئول ثبت مقدار برداشت محصول بود  به طرفم  زمین های من سلیم که دفتردار ، که رسیدم و از اسبم پیاده شدم ها به سر زمین

 . آمد

 . آقا سالم –

 ؟ خبر چه، سالم: 

نید اون ببی، کنه نمی کار حسابی و درست و مریض میگه که هم یکیشون، کار سر نیومده رعیتا از یکی امروز، آقا زیاده که خبر  –

 پیرمرده که اونجا خوابیده 
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 ، با انگشت به پیرمردی اشاره کرد که زیر سایه ی درختی دراز کشیده بودو 

 . کنن می کار اونوقت ببینن شالقتونو برق کافیه، خوان می شالق کار برای اینا –

بودم فراموش کرده را  شده بود اما  برای اولین بار بود که شالقم هنم چانمی د، وقتی سلیم حرف از شالق زد به دستام نگاه کردم

 . رموبیا

 ؟ نیاوردید را سلیم باز گفت: آقا شالقتون

م برای چی صورتش اینطوری ستناطرف راست صورتش هم سوخته بود ،نمی د، یه مرد الغر اندام قد بلند بود، به سلیم دادم را نگاهم

 ؟ شده بود

 ؟ خوبه حالتون شما آقا –

حرفهای مادرم توی  مهمینطور که به طرف آن پیرمرد می رفت، افتادم به طرف آن پیرمرد برگرداندم و به طرفش به راه را نگاهم

خوب نگاه کن اونام آدمای ؟ درست انجام می دن یا نه اتا ببینی کاراشون ر میریبه مردمی نگاه کن که هرروز ) ، ذهنم می چرخید

، .اگر بدنشون زخم بشه درد دارن مثل تو. ...نفس می کشن مثل تو. ..فکر دارن مثل تو، قلب و احساس دارن مثل تو، هستن مثل تو

 (آرزو دارن مثل تو 

حالت ، هی پیرمرد: ش زدمینشستم و صدا یمنزدیکش روی زانوها، انگاری درد بدی داشت، داشت ناله می زد، مقابل پیرمرد ایستادم

 ؟ چطوره

کاش زودتری خالص بشم ، بدنم درد می کنههمه ی ، گفت: دارم می میرماست کی کنارش نشسته  دو ببین دبدون اینکه چشم باز کن

 . خر زندگیم چشمم به  این آدمای ظالم خونخوار بیفتهآروز  خوام مین، قبل از اینکه این ارباب زاده بیاد

یعنی ماها کی بودیم که این مردم اینجوری از  دستمون ، بدجورم لرزیدم، لرزیدم، ها حرف آناز  شومبه جای اینکه عصبانی  آن روز

تقصیر آقاست که ، من ساکت نگاهش می کردم اما سلیم با عصبانیت به پیرمرد لگد زد و گفت: خفه شو پیرمرد مردنی، نالیدنمی 

 . اومده حالتو بپرسه

نفهمیدم ، حرف زیادی زدم، آقا غلط کردم: شروع کرد به لرزیدن و عذرخواهی کردن، دید را پیرمرد به سختی چشم باز کرد و تا من

 . آقا
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 . اون لنگ درازتو جمع کن، بس کن دیگه: یم خواست بازم به پیرمرد لگد بزند که سرش داد زدمسل

پاشو برو خونه ت استراحت : رو کردم به پیرمرد و گفتم، سلیم که عقب تر رفت، پیرمرد هم همینطور، سلیم متعجب نگاهم می کرد

 . کار کنی تونی میبا این حالت ن، کن

نستم اما هر اواقعا نمی د، ن شده بودمامهرب تا این حدنستم چی شده بود که امی کرد، خودمم نمی د پیرمرد فقط متعجب نگاهم

هم دست از کار برگشتم بقیه ی رعیت ها  ها از جا برخاستم و به طرف زمین، اتفاقی که افتاده بود حس خوبی بود که دوستش داشتم

اما وقتی بی تفاوت از کنار پیرمرد برمی گشتم  کنم میچه جوری پیرمرد را تنبیه نگاه می کردند که و داشتند به من  کشیده بودند 

 ؟ قا شما حالتون خوبهآسلیم خودش را به من رساند و گفت: ، نگاهشان رنگ تعجب به خود گرفته بود

اب و حرفی زدی اما اگر بفهمم برای خوش خدمتی رفتی پیش ارب، من حالم خوب خوب: تند به طرفش چرخیدم و با تحکم گفتم

 ؟ شیر فهم شد، اساسی بگیرم ت رااونوقت ممکنه حالم بد بشه و حال

 . قاآچشم . ..سلیم با ترس گفت: چش

من توی زمین های کشاورزی قدم می زدم و کار رعیت را نگاه می کردم و به حرفهای سلیم  که داشت در مورد مقدار محصول 

تا چشم کار می ، ی درختی که رسیدیم ایستادم و به گندم زار وسیع چشم دوختم به سایه، برداشتی صحبت می کرد گوش می دادم

، نزدیک ما زیر سایه ی درخت، کرد گندم زار بود و زمین به رنگ طالیی گندم ها در آمده بود  که صدایی گریه ی بچه ی را شنیدم

 . طرفش چرخیدنگاهم به ، نوزادی شیرخواره خوابیده بود و گریه می کرد، درون سبدی حصیری

 . سلیم با غرلند گفت: االن به بهونه ی بچه ش میاد میشینه و کار نمی کنه

نوزاد چندماهه و خوشگل بود که قنداق پیچ شده بود و همه جا را روی سرش  کی، بدون توجه به حرف سلیم به طرف سبد بچه رفتم

 . چقدر شیرین می خندید، لحظاتی بعد شروع کرد به خندیدن بچه  هم آرام گرفت و، با دیدنش لبخندی روی لبم نشست، گذاشته بود

 . اونهاش داره میاد، هفته ی قبل از درخت افتاد و مردسه  شوهرش ، دختر آقا حیدر، سلیم نزدیکم شد و گفت: بچه ی  گندم

 . سالم اقا. سال هم نداشت  به ما نزدیک شد و گفت: 85زنی خیلی جوان و زیبا که شاید 

 ؟ تو ی بچه، سالم –

 . آقا بله –
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گندم از ترس بود که به من ، بدون اینکه خودم بفهمم مجذوب نگاهش شده بودم، و بچه را از توی سبد برداشت و در آغوش گرفت

هیچ وقت حتی ؛  نمی دانم اما هر چیزی که بود از همان روز نتوانستم او را فراموش کنم. . ..نگاهی، خیره شده بود و نگاه من به او

 ( . هنوز هم نتوانستم و روزها فقط با نگاه کردن به تمثیلش که در اتاقم دارم خود را آرام می سازم، وقتی که

 . ..تصویر یه، اون تصویره تو اتاق پدربزرگ، نگفتم، شاهین همینطور که سرفه می کرد گفت: نگفتم

 ؟ بهزاد گفت: حالت خوبه شاهین، و سرفه مانع شد بقیه ی حرفش را بزند

 ؟ دکتر بریم خوای می. بده حالش خیلی این بابا: سامان

 . شاهین که کمی بهتر شد گفت: نه خوبم

 ؟ بگی خواستی می چی: سامان

 ؟ ازش حرف زده همون تابلو بزرگه توی اتاق کارش نیست پدربزرگ که تمثیلی این بگم خواستم می: شاهین

 . زده حرف موردش در که زنیه همین عکس، زنه این عکس یعنی: بهزاد

 گندم: شاهین

 . انصافا باید بگم پدربزرگمون عاشق دختر خشکلی شده بوده . جالبه: سامان

ما تا قبل از اون فکر می ، جب نگاهش می کرد انگاری که می شناختشمتع دید را زنه این تصویر تا گالره دختره این دیدید: شاهین

 . کردیم فقط یه نقاشی معمولیه

تو داری  فکر می کنی که اون تصویر که احتماالً تصویر زنی بوده به اسم گندم به این دختر خدمتکاره گالره ، مصبر کن ببین: بهزاد

 ؟ ربط داره

 . احتماالً: سامان

 . گم صد در صد می من: شاهین

 ؟ چه ربطی می تونه داشته باشه آخه: بهزاد

 . دارم برمی دختره این راز از پرده هفته همین آخر تا: شاهین
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 . برنداری راسامان هم با شیطنت گفت: بپا یه وقت اشتباهی یه پرده ی دیگه 

 . بهزاد هم ابروی در هم کشید و از جا برخاست و گفت: بهتره بریم ناهار بخوریم، شاهین چشم غره ی به سامان رفت

 . دفترچه خاطرات را روی تخت شاهین انداخت و از اتاق بیرون رفت

 ؟ نیست خوش حالش انگاری هم بهزاد: سامان

 . کنم استراحت خوام می، نیست خوش حالم منم: شاهین

 . آ میشهسامان از جا برخاست و گفت: تو و بهزاد یه چیزتون 

نگاهش به استخر بود اما فکرش جای دیگری بود که باز ، بهزاد بعد از ناهار از سالن بیرون رفت و کنار استخر روی راحتی ها نشست

بین درختان انبوه ، صدا خیلی هم دور نبود، نگاهی به اطرافش انداخت و از جا برخاست و به دنبال صدا رفت، ی را شنیدصدای همان ن

وقتی گالره نی را از ، به درختی تکیه زد و نگاهش را به گالره دوخت، گالره کنار درختی روی زمین نشسته بود و نی می زد، باغ

 . لبش برداشت گفت: خیلی قشنگ بود

 . گالره ناگهان از دیدن بهزاد نزدیک خودش از جا برخاست

 ؟ زدی می نی بودی تو پس: بهزاد

  خوام می معذرت: گالره

 . آدمو آروم می کنه، صدای خاصی داره، خیلی قشنگ میزنی، بهزاد با لبخندی گفت: برای نی زدن احتیاجی به معذرت خواهی نیست

 . همینطوره آره: گالره

 . باشه سختی کار باید: بهزاد

 . بزنید هم شما دارید دوست: گالره

 . نیستم بلد من: بهزاد

 . بگیرید یاد دتونی می: گالره
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 . کنم امتحان نمیاد بدم: بهزاد

، گالره توضیح می داد و بهزاد با دقت و مو به مو اجرا می کرد، بهزاد جلوتر رفت و نی را گرفت و روی لب گذاشت و درون نی دمید

 . ی گذشت و بهزاد موفق شد کمی نی بزند که با شنیدن صدای شاهین به طرفش چرخیدند چند دقیقه

 ؟ راستی  استاد شاگرد جدید هم می گیرید، ت بشیند سرپا خسته می شیدنیس بهتر: شاهین

 ؟ با این صدات هم می خوای نی بزنی: بهزاد

 . سرکالس میام شدم خوب اینکه از بعد، بپذیرن شاگردی به منو استاد اگر حاال: شاهین

 . برسم کارم به رم می من آقا ببخشید: گالره

 ؟ داده به تو اشاهین به بهزاد نزدیکتر شد و گفت: نی اش ر، گالره از کنارشان گذشت و رفت

 . بگیره رفت یادش، بابا نه: بهزاد

 ؟ جوره تو با خیلی همچین کردی دقت: شاهین

 . شاید به این خاطر که  من مدام بهش گیر نمی دم مثل جنابعالی اما نکردم دقت نه: بهزاد

 . شاهین سرفه ی کرد و گفت: بده ببینم

 . و نی را گرفت وگفت: نی قشنگی هم هست

 . نی را برانداز کرد و کمی درون نی دمید

 ؟ چیه دختره این درمورد نظرت بهزاد: شاهین

 ؟ نظر چه از: بهزاد

 . لحاظ همه: شاهین

 ؟ چی یعنی لحاظ همه: بهزاد

 . نیست عجیبی دختر نظرت به: شاهین
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 ؟ دم یا داره شاخ: بهزاد

 . یه زبون دراز داره: شاهین

 . بهزاد با خنده گفت: اینو که تو هم داری

 . مزه بی: شاهین

 . همچین عجیبی هم نیست چون تو بدجور رفتی تو نخش و اون هنوز بهت پا نداده به نظرت عجیب میاد -بهزاد

   داره مرموزی های چشم کل در ولی، میشه رامم باالخره که اون: شاهین

 . تا این دختر افسانه نکنی ول نمی کنی، ریم داخل شاهین جانب بیا: بهزاد

 . باالخره کنم می کشفش من: شاهین

 . من به بده هم نی اون، کاشف آقای کن کشفش تو باشه: بهزاد

که  ندشپزخانه رفتند ولی هنوز به آشپزخانه نرسیده بودآو نی را از دست شاهین بیرون کشید و با هم وارد سالن شدند و به سمت 

 . شاهین دستش را سد راه بهزاد کرد و با اشاره خواست که بایستد، صدای گالره را شنیدند که تلفنی با کسی حرف می زد

خیلی هم می ترسم / از اینکه حرفام باور نکنه / من مدرکی ندارم واسه ثابت ، آسونزدم / میترسم . / نه هنوز باهاش حرف . ..:گالره

باهاش حرف بزنم سر و کله ی  خوام میهر وقت هم یه موقعیتی پیش میاد و ، کردنش /  سخت تر از اون چیزیه که فکرشو می کردم

. ..مراقب گیلدا باشیا آسو/ . بابا چیکارم داره / من مراقب خودم هستم پسرعمه ش  / نه میشه/  مثال   میشهاین پسره ی فضول پیدا 

 . خداحافظ. ..بهت زنگ می زنم.. 

گالره مشغول شستن ظرف بود که با ورود بهزاد و شاهین ، شپزخانه شدندآوقتی تلفن گالره تمام شد نگاهی به هم انداختند و وارد 

 . دست از کار کشید

 . نباشید خسته: شاهین

 ؟ داشتید کاری من با، ممنون: گالره

 . آوردمش، پیش من موند این نی  بهزاد نی را روی میز گذاشت و گفت:
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 . ممنون: گالره

 ؟ بهتره خواهرت راستی: شاهین

 . خداروشکر بله: گالره

 ؟ کرده ازدواج خواهرت، خداروشکر: شاهین

 . نه: گالره

 . میشه مرخص بیمارستان از زودتری که انشاهلل خب: شاهین

 . همینطور که پله ها را باال می رفتند صحبت می کردند، به همراه بهزاد از آشپزخانه بیرون آمدند

 . ش عمه پسر میشه مثال گفت می؟ بود کی فضول ی پسره از منظورش کنی می فکر تو یعنی  –

 ؟ بودی تو منظورش البد، دونم نمی –

پسره ی  این ی کله و سر بزنم حرف باهاش خوام می وقت هر گفت می زد می حرف باهاش که اونطرفی به داشت کردی دقت –

من مدرکی ، می گفت می ترسم از اینکه حرفامو باور نکنه، عنی می خواد با تو حرف بزنه و من مزاحمتون می شمیمیشه، فضول پیدا 

 ؟ یعنی چی می خواد بگه، واسه اثبات حرفام ندارم

 . زد می حرف ی دیگه کسایی یه مورد در داشت هم شاید، دونم نمی –

 . دقیقا داشت در مورد ما حرف می زد کنم میلی من فکر و –

 ؟ چیه خواهرش بیماری موضوع راستی –

 . شاهین همه ی چیزی که از گالره شنیده بود برای بهزاد بازگو کرد

 . مرگ برادر و بیماری خواهرش، غم بزرگیه،طفلی  –

 . سته باشم به دستش بیارمنخوا من که میشهن باعث چیزا این ولی اره –

 . شاهین نباش رحم بی اینقدر –
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 و پاک دختر واقعا میشه معلوم بازیو را بردی این تو و نداد تن من ی خواسته به دختر این اگر اون بر عالوه، نیستم که دونی می –

 . خوام می زندگیم برای من که کسی همون و نجیبیه

 ؟ چی –

 . ودچینخ –

 ؟ یعنی اگر از آزمون تو سر بلند بیرون آمد تو باهاش ازدواج می کنی –

 ؟ کنی گوش خوای می هم ،تو بخونم پدربزرگ خاطرات ی بقیه برم خوام می، کشم می هم منتش –

  میشهمشتاقم بدونم آخر قصه چی  آره –

اد دفتر خاطرات جهانگیر خان را بدست گرفت تا بقیه بهز، سامان هم صدا کردند که بعد از آمدن سامان، هردو به اتاق شاهین رفتند

 . ی خاطرات را بخواند

این چه ، نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، ) گندم  با بچه اش که در آغوش داشت به میان گندامزار رفت و من با نگاهم او را تعقیب می کردم

آن روز دیرتر از روزهای دیگر به خانه ، که بود دوستش داشتم احساسی بود که به یکباره به جانم افتاد و هرگز رهایم نکرد اما هر چه

 . ..بازگشتم چون دل کندن از گندمزار که نه دل کندن از گندم  برایم خیلی سخت بود

 . وقتی به خانه رسیدم از اوضاع آشفته خانه فهمیدم که باید اتفاقی رخ داده باشد

 . بگیرد تا از اسب پیاده شدم جمال به طرفم آمد تا اسب را

 ؟ چرا همه ی تفنگدارا جمع شدن اینجا؟ چه اتفاقی افتاده جمال -

 ، پدرتون  دستور دادن همه جمع بشن اینجا –

 . صدای بلند نریمان باعث شد جمال بقیه ی حرفش را نزد

 ؟ جهانگیر کجایی هست معلوم هیچ –

 . نگاهم به سمت نریمان چرخید که پشت سرم ایستاده بو.د

 ؟ چرا انقدر عصبانی هستید؟ برادرچی شده  -
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 . زود حاضر شو باید برگردیم به خانه ی عمو -

 ؟ چه اتفاقی افتاده -

باید اونو ، دیده تو هستی و جیران اتنها کسی هم که امیر ساالر ر، گرفتن که احتماالً امیر ساالر هم جزو اونهاست ایه عده ی ر -

 . شناسایی کنید

 لزومی داره که منم..خب جیران که هست چه  -

 . که صدای پدرم مانع از این شد بقیه ی حرفم را بزنم

از تفنگچی ها به امالک عموت برو اگر  تا چند و نریمان با، شو حاضر زود، بده انجام میگه برادرت که کاری، زدن حرف جای به –

 . امیر ساالر جزو اون شورشی های دستگیر شده بود اونو به اینجا میارید تا خودم مجازاتش کنم

 . چشم پدر: 

، تا از تفنگچی ها از باغ بیرون رفتیم85بر گرده ی اسبم نشستم و به همراه نریمان و ، بدون اینکه به داخل بروم و غذایی بخورم

حدس می زدم چرا نمی توانستند به ، من با کمی فاصله با او همراه بودم، مان عصبانی بود و مغرورانه جلوتر از همه می تاختنری

چون جیران یکبار توسط امیرساالر و دوستانش از دست بهمنیار نجات یافته بود و اگر هم امیر ساالر بین ، حرفهای جیران اعتماد کنند

و آدم فروشی نمی کرد برای همین از من خواسته بودند تا او را شناسایی کنم اما  آیا  نشان نمی داد او را دستگیر شدگان بود هرگز 

به حرفهای مادرم فکر می کردم و دعا می کردم ، من می بایست اینکار را می کردم؟؟ امیر ساالر یکبار جون من را هم نجات داده بود

 ؟ می کردممی دانستم می بایست چه کار امیر ساالر بین آن شورشی ها نباشد چون ن

او هم حرفی نزد با اینکه برادرم بود اما عالقه و دلبستگی به او ، در تمام طول مسیر ساکت بودم و کلمه ی با نریمان حرف نزدم

 . نداشتم چون همیشه مغرور بود و خودخواه و رفتارش با من خیلی بد بود

 . دهردو از اسب پیاده شدیم و بعد از احوالپرسی عمو گفت: خوش آمدی، استقبالمان آمدوارد عمارت عمو که شدیم ؛ عمو خودش به 

 ؟ چطوری آنها را دستگیر کردید، خبر دستگیری شورشی ها را فرستاده بودید، ممنون عمو: نریمان

و مشکوک به نظر می  نشد نه ی یکی از روستایی ها جمعوختو ح یکی از اهالی روستا به اینجا آمد و گفت عده ی صب امروز: عمو

 اینها که مدعی شده اند برای مراسم ، من عده ی از تفنگچی ها را به  فرستادم و همه ی آنها را دست بسته به اینجا آوردم، رسن
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خواستگاری و بله برون دختر صاحب خانه جمع شده بودن اما من به آنها شک دارم از جیران خواستم که امیرساالر را بین آنها 

سه تا از جوانهای که بین این دستگیر شده ها ، من شک دارمولی ، امیرساالر نیست شونموولی جیران گفت هیچ کد هناسایی کنش

که شک  هبرای همین هاین سه تا جوان را نمی شناس هکه همه ی اهالی روستا را به اسم می شناسصولت هستند نا آشنا هستند یعنی 

 . دارم

 ؟ رفی نکردنین سه نفر خودشونو معا –

 . کند عنوان جعلی اسم خودش برای تونه می کسی هر –

 ؟ بشناسیش تونی مینگاه عمو به سمت من چرخید و گفت: تو امیر ساالر را دیدی پس 

 . خوب قیافه اش را به خاطر دارم، بله

 . عمو رو به صولت کرد و گفت: اون سه تا جوان ناشناس را بیارید

پشت باغ رفت و چند دقیقه ی بعد چند تا تفنگچی که سه جوان دست بسته را همراهی می کردند به صولت چشمی گفت و به سمت 

 . امیر ساالر یکی از آنها بود، سمت ما  آمدند الزم نبود از نزدیک ببینم تا او را بشناسم

 ؟ کدومشون امیر ساالر، عمو خطاب به من گفت: خب جهانگیر خوب به اینها نگاه کن، وردندآجوانها را تا نزدیکی ما 

عجیب بود این بشر که  ، امیر ساالر با چشم های جسور و به خشم نشسته اش نگاهم می کرد، نگاهم روی هر سه نفر آنها چرخید

فتاب روز بعد را نمی دید چون با اخالقی که از پدرم سراغ آهیج ترسی نداشت کافی بود من او را با انگشتم نشان بدهم و او دیگر 

 . حتما بدون محاکمه او را به دار می آویخت داشتم

 ؟ جهانگیر شد چی خب –

 . با صدای عمو نگاهم به سمت عمو چرخید و گفتم: هیچ کدوم از اینها امیر ساالر نیست

 ؟ واقعا –

 . من چهره ی امیر ساالر خوب به خاطر دارم اگر یکی از اینها بود می شناختمش، بله عمو -

 شک داشت گفت: خوب دقت کن.نریمان که گویی به من 
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 . با خشم به نریمان چشم دوختم و گفتم: چهر ی امیر ساالر انقدر خاص بود که احتیاجی به دقت نداره

 . بود شکلی چه: گفتعمو 

، تنیم نگاهی به امیر ساالر انداختم و نگاهم را به عمو دادم و گفتم: قدش یک کم کوتاهتر از من بود و موهای خیلی کوتاهی داش

 ابروهای به هم پیوسته و چشم های قهوه ای رنگ.

اگر روزی پدرم می فهمید همچین خیانتی به او ؟ چیکار کردم، مشخصاتی که من دادم کامالً با چیزی که امیر ساالر بود فرق داشت

 . حتم دارم که  به سختی مجازاتم می کرد، کرده ام

باور کنم که به تازگی از شهر اومدید تا توی  سه تا را ا باید حرفهای شمانگاه عمو به سمت آن سه جوان چرخید و گفت: خب گوی

 . عروسی دوستتون شرکت کنید اما چطور سه تا جوان شهری با پسری توی دهات رفیق هستند

شت ازدواج می برای کاری به تهران آمده بود که ما با او آشنا شدیم و شد باب دوستی ما و االن که دا  روزبه: امیر ساالر جواب داد

 . به عروسیش دعوت کرد اکرد برای ما نامه ی نوشت و ما ر

  ؟ بود چی تو اسم: عمو

 . لبته برادر هم هستندا ..... ..شیرویه و شیرزاد دوستام، بابک: امیر ساالر

 ؟ هستید تهرانی اصل در پس: عمو

 . بله: امیرساالر

 ؟ کی بودامیرساالر واقعاً ، چقدر خوب بدون لهجه صحبت می کرد

 . می تونن برن، با اون عده آزاد کنید اعمو نگاهش را به صولت داد و گفت: این سه تا ر

 . قاآ چشم -صولت

 . بریم داخل تا استراحت کنید، خسته هستید خیلی حتما: عمو

که نگاهم به جیران افتاد که  تر از آنها از پله ها  باال می رفتم  عمو و نریمان جلوتر می رفتند و با هم صحبت می کردند و من عقب

 بی اختیار لبخندی ؟ حتماً نگران این بود که من امیر ساالر را لو داده ام یا نه، نگران از پشت پنجره ی اتاقش  بیرون را نگاه می کرد
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عمو در کنار هم نریمان و ، با عمو وارد اتاق بزرگی شدیم که مخصوص مهمان بود، جیران از پشت پنجره کنار رفت، به لبم نشست

چند ، ناهار را به دستور عمو به اتاق آوردند و بعد از ناهار هم خدمتکاری چای و قلیان آورد، باالی اتاق نشستند و من گوشه ی دیگری

 ؟ دقیقه ی بعد ایرج وارد اتاق شد و بعد از سالم خطاب به عمو گفت: پدر اجازه می دید با فیروز برم سوارکاری

 . ا خیلی زود بر گردیدبری ام تونی می –

 . پدر چشم –

 ؟ ایرج نگاهش را به من داد و گفت: جهانگیر تو هم دوست داری با ما بیایی

 . است خسته و است رسیده راه از تازه جهانگیر: گفت عمو 

اجازه بدید با ایرج اگر ، نریمان را نداشتم گفتم: نه خسته نیستم من که از آن فضا خسته شده بودم و حوصله ی صحبت های عمو و

 ؟ برم

 ؟ بری تونی می، راحتی طور هر –

 . یاد بگیرم را شما بهتر سوارکاری از تونم می من، عمو پسر ممنون  –

چون اسب خودم خسته بود با اسب دیگری به همراه ایرج و فیروز که مرد میانسالی بود از عمارت ، با ایرج از پذیرایی بیرون آمدیم

 . بیرون آمدیم

 ؟ دشت بریم فیروز: ایرج

 . باشیم تا زود بتونیم برگردیم اطراف همین بهتر، نزدیک آفتاب غروب و عصر االن آقا ایرج ولی: فیروز

 . دشت سمت به ممیری، نیست نگرانی هیچ جای ماست با جهانگیر: ایرج

 . بریم متونی می نداره اشکالی: من

ایرج با اینکه سیزده سال بیشتر نداشت اما هم از نظر ، هم به دنبالش می رفتیم من و فیروز، ایرج به اسبش هی زد و به تاخت در آمد

، همینطور که با سرعت می رفتیم، هیکل و هم از نظر عقلی بیشتر از سنش به نظر می آمد و فقط یک سرو گردن از من کوتاهتر بود

 . اسبم را به اسب ایرج نزدیک کردم و گفتم: سوارکاریت حرف نداره ایرج
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 . داشتم فیروز مثل استادی چون آره –

 ؟ و خطاب به فیروز گفت: راستی فیروز دیدی امروز پسر عموم چه جوانمردانه رفتار کرد

 . فیروز با لبخند سری تکان داد و گفت: خدا ازشون راضی باشه، متعجب نگاهش کردم

 ؟ ایرج منظورت از این حرف چیه -

 . نفس بگیرند و بعد نگاهش را به من داد و گفت: اینکه امیرساالر شناختی و دم نزدی ایرج سرعتش را کمتر کرد تا اسبها کمی

 . .حیران و متعجب نگاهش می کردم، می شناخترا  کپ کرده بودم یعنی این پسر هم امیر ساالر

 ؟ چرا اینجوری نگاهم می کنی؟ ایرج بلند خندید و گفت: چی شده جهانگیر

 ؟ تو هم می شناختیش: 

 . نگاهش را به روبه رو داد و گفت: شاگردش هستمایرج 

 ؟ چی داری می گی ایرج؟ متعجب گفتم: شاگردش هستی

 ؟ ندادی نشون امیرساالر و کردی اونکار را چی برای جهانگیر –

 . بود داده نجات جونم را بار یه چون بودم مدیون بهش چون –

 ؟ چطوری –

  . فیروز هم با لبخندی نگاهم می کرد، شروع کرد به خندیدنهمه ی ماجرا را برایش تعریف کردم که ایرج 

 ؟ منظورت از اینکه گفتی شاگردش هستی چی بود؟ ابروی در هم کشیدم و گفتم: حاال تو بگو

 پدرامون که زورگویی همه این از ظلم همه این از شدم خسته من، جهانگیر ببین، هستم شاگردش اینکه یعنی بود همین منظورم –

 . کنن می نوا بی مردم این حق در

 . متعجب نگاهش می کردم این پسر واقعا سیزده سالش بود

 ؟ سالته چند تو ایرج –



 

 
 

161 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . متعجب نگاهم کرد

بزرگی به عقل به وجدان بیدار به شجاعت و شهامت که ایرج ، قبل از اینکه ایرج حرفی بزند فیروز گفت: بزرگی به سن و سال نیست

 . خان  همه شو داره

 . بارها بهت گفتم به من نگو خان فیروز –

 . چه حرفهای می شنیدم و چه تصویر دیگه ی داشتم از پسر عموی کوچکم می دیدم

 ؟ به رو به رو دادم و گفتم: اگر من امیر ساالر لو می دادم تو چیکار می کردی ایرج را نگاهم

 . بدن شیه عده ی بیان و  نجات، ع بردن امیر ساالرموق، دادی شآماده می کردیم که اگر تو لو را ما داشتیم خودمون  -

 ؟ هم از امیرساالر یاد گرفتی ار ینکاراا، خیلی خوب نقشه می کشی، فرین به تو پسر عموآ -=

 ؟ نگاه کرد و گفت: جهانگیر  تو دوست داری یه آدمی بشی مثل پدرت من ایرج با لبخندی به

بودم اما امروز صبح حس خوب بودن را تجربه کرده بودم وقتی به آن پیرمرد اجازه  سوالی پرسید که هیچ وقت به جوابش فکر نکرده

برای همین ، وقتی در برابر ضرب و شتم سلیم از آن پیرمرد دفاع کرده بودم حس خوبی را تجربه کردم، داده بودم به خانه اش برود

 . نمی خواستم مثل پدرم باشم

 . مثل پدرم باشم خوام مینه ن  -

 . مثل امیرساالر باشم خوام میمن ، مثل پدرم باشم خوام مینم من –

ایرج تا آن حرف را زد به اسبش هی زد و باز  اسبش را به تاخت در آورد و با صدای بلندتری گفت: تا چند دقیقه ی دیگه باید کنار  

 . درخت افرا باشیم

باز خودم را به او نزدیک کردم و گفتم: ، خت افرا باشیم  را نفهمیدماصال منظور ایرج  از اینکه گفت باید تا چند دقیقه ی دیگه کنار در

 ؟با کسی قرار داری

 

 



 

 
 

162 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

منطقه ی کوهستانی که به صورت پراکنده درختان افرا ، وارد منطقه ی بکر و زیبای شده بودیم، ایرج فقط نگاهم کرد و لبخندی زد

ایرج به ، نزدیک کوه رسیدیم، ایرج از درخت افرا کدام یک از این درختها بودآنجا پر بود از درختان افرا اما منظور ، آنجا دیده می شد

 فیروز اشاره ی کرد و فیروز سری تکان داد ،

 . ایرج از اسب پیاده شد و گفت: جهانگیر تو هم پیاده شو و اسبت را به فیروز بسپار و با من بیا

در امتداد کوه کمی پیاده روی کردیم به جایی رسیدیم ، رج همراه شدمهر کاری که ایرج می گفت بی چون و چرا انجام دادم و با ای

 . هردو وارد شکاف شدیم، که کوه شکافی پهنی داشت

 ؟ ممیری داریم کجا هست معلوم هیچ ایرج –

 . شی می متوجه زود، عمو پسر نکن عجله –

 . جلوتر که رفتیم صدای مردی را شنیدیم

 خوش اومدی مرد کوچک 

ایرج با لبخندی گفت: سالم ، یکی از جوانانی بود که امروز با امیر ساالر دستگیر شده بود، سمت صاحب صدا چرخیدنگاهمان به 

 ؟ امیر ساالر اینجاست، شیرزاد

 . منتظرتونه –

 . شیرزاد که روی تخته سنگی ایستاده بود پایین آمد نزدیکمان که رسید خطاب به من گفت: سالم جوونمرد

 . نجات دادم شدم جوونمردرا  م و گفتم: چون جونتونابروی در هم کشید

 ؟ نجات دادی را شیرزاد با لبخندی گفت: ناراحتی که جونمون

 . قبل از اینکه من حرفی بزنم ایرج گفت: بهتره بریم پیش امیر ساالر

ف کوه بودیم هوا تاریک تر تاب داشت غروب می کرد و چون ما در شکاآف، می رفتیمشیرزاد جلو راه افتاد و من و ایرج پشت سرش 

بود کمی جلوتر که رسیدیم  نور آتشی را دیدیم و عده ی جوان که حلقه وار دور آتش نشسته بودند نزدیکشان هم درخت افرای 

 . وتر آمدامیر ساالر هم با آنها بود که با دیدن ما جل، تعدادشان به پانزده نفر  می رسید، با نزدیک شدن ما از جا برخاستند، تنومندی بود
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 . امیرساالر سالم: گفت ایرج 

 . کوچک مرد سالم : اینگونه جوابش را دادامیرساالر 

 . و نگاهش را به من داد و گفت: سالم خانزاده

 . کنی سالم که گرفتی یاد، خوب چه  –

 . امیر ساالر خندید و گفت: جواب سالم واجب خانزاده

 ؟ اینجا آوردین من را چی برای –

 . اینجا اومدی پسرعموت با تو نیاوردمت من –

 . بیاره اینجا به من را تا بودی نداده دستورش را  قبل از که کنم باور یعنی –

 ، دادی نجات دوستانم را من و جون امروز تو، کنم تشکر ازت تا اینجا بیای خواستم –

 . اینکار را بکنم که نداره تضمینی هیج بعد ی دفعه اما شدیم حساب بی هم با دیگه االن، کردم تالفی فقط من –

 ؟ رام گفت: پسرعمو چی داری می گیآایرج که گویا از نحوه ی حرف زدن من ناراحت بود 

 . ایرج باش ساکت تو –

 . کنم صحبت پسرعموت با تنهایی خوام می من، ها بچه پیش برو تو ایرج –

 . من نزدیکتر شد و گفت: می خوای بریم اونجا بنشینیمایرج به همراه شیرزاد به کنار بقیه رفت و امیرساالر به 

از اینجا یعنی از  را سالها قبل پدرم: هردو در کنار هم نشستیم  و امیر ساالر بعد از کمی سکوت گفت، و به تخته سنگی اشاره کرد

باید همیشه شالق دستشون  من یه سوال از تو دارم چرا یه عده ی، شهر و دیارش روندن و آواره ی این شهر و اون شهرش کردن

 ؟ چرا یه عده ی باید همیشه زور بگن و یه عده ی  باید زور بشنون؟ بزنن تا واسه شون کار کنن اباشه و  یه عده ی دیگه ی ر

 . ایم زاده خان ماها چون –
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جوابی که من به سوالش  حق داشت بخندد، بلند هم خندید طوری که بقیه نگاهش می کردند، از جوابی که به سوالش دادم خندید

خب خانزاده حاال اگر اون عده ی که همیشه زور می شنون یه روزی به : وقتی از خندیدن فارغ شد گفت. دادم خیلی مسخره بود

 ؟ خودشون بیان و خواسته باشن جلوی زورگویی های شماها بایستن چیکار می کنید

 . کنیم می مبارزه: 

 ؟ چی خوردید شکست اگر –

 . خوریم ینم شکست: 

 . جوابات احمقانه ست دونی می خوب هم خودت –

دلم ، در مقابلش احساس کوچکی و حقارت می کردم، چون راست می گفت جوابهای من احمقانه و بچگانه بود، جوابی بهش ندادم

 . نمی خواست که آنجا باشم اما از طرفی هم دلم می خواست او را بیشتر بشناسم

 ؟ درسته نیستی کرد تو –

 . هستم : محکم گفتامیر ساالر 

 ؟ زدی می حرف لهجه بدون خوب خیلی امروز –

 . نیستی بلد تو مگه –

 نه به خوبی تو  –

 زندگی اونجا زیادی سالهای و اومدم دنیا به تهران توی کرد شهر اون و شهر این ی آواره پدرم را که شما پدربزرگ لطف به من –

 . کردم

 . م یک شورشی بودهه پدرت پس –

از شهر و دیارمون دور کردن  را ما که کسانی از حقمون را تا کردستان برگشتم، پسرشم منم، ولی پهلوون، بود پهلوون من پدر –

 . ما نیستیم میشهو آواره  میرهایندفعه اونی که از اینجا ، بگیرم

 ؟ هدفاع از مظلوم هم بهانه تمبارزه با ظلم و ، کردی تا حق خودتو بگیری جمع خودت دور را دسته و دار این پس –
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 می خودشون حق برای دارن هم اونا، برسن بهش خوان می هم مردم این ی همه که حقیه جنگم می ش واسه دارم من که حقی –

 . جنگن

فکر می کنی این آدمهای که این همه سال حکومت کردن به همین  تو، نداره شون واسه ی فایده خونشون ریختن جز ولی –

 . سادگی شکست می خورن

 . فقط باید متحد باشیم زهمیری فرو روزی یه باشه محکم چقدر هر دیواری هر –

فرو و بقیه ی خان ها های پدر من و عموم  تفنگچی های چکمه زیر آخر باشه محکم که چقدر هر هم شما مقاومت دیوار آره –

 . زهمیری

امیر ساالر هم مقابلم ایستاد و گفت: وقتی پسر یکی از همین خانها اومده توی جبهه ی ما می ، این حرف را زدم و از جا برخاستم

 . فهمیم که دیوار اونطرف خیلی هم محکم نیست

پرورش  اداری یه بچه ر، جوونمرد یگذاشت خودتو اسم و کنی می بازی بچه یه جون با داری تو، فهمه نمی، خام، ست بچه یه اون –

 . می دی که تو روی پدرش بایسته و اسم خودتو گذاشتی آزادمرد

صدایم را بلند کردم و ایرج را برای ، همینکه او را در مقابل خودم به سکوت کشانده بودم کافی بود، امیر ساالر در مقابلم سکوت کرد

 . گفت: ایرج وقتی ایرج به ما رسید امیر ساالر،. رفتن صدا زدم

 . امیرساالر بله –

 ؟ مجبور کردم تا مقابل پدرت بایستی امن تو ر؟ مجبور کردم تا با ما باشی امن تو ر –

 . نکرد من را مجبور هم هیچکسی، کردم انتخاب راهم را خودم من؟ زنید می حرفیه چه این –

می دونی  با کیا هم کاسه شدی و رو در روی کی ؟ تو می فهمی داری چیکار می کنی: با خشم به ایرج چشم دوختم و گفتم

 ؟ وایستادی

، خوب می دونم پدرم و عموم کی هستن و من با کی دست دوستی دادم، گفت: آره خیلی هم خوب می فهمممحکم و قاطع  ایرج

 . همه ی عمرم آه و نفرین این مردم پشت سرم باشه خوام میمن ن، جهانگیر من دلم نمی خواد یکی بشم مثل پدرم و عموم

 . فکر کردی اگر با یه شورشی دوست بشی و آلت دست اون باشی دیگه آدم خوبی شدی و مردم دوست دارن -
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ولی از بین ، من اگر می خواستم رو در روی پدرم بایستم می تونستم برم با بهمنیار دست دوستی بدم، مطمئنمکنم،  میفکر ن -

، نه مثل پدرم زورگو و ستمگر، اون نه مثل بهمنیار دزد و راهزن، انتخاب کردم چون واقعا مرده امن امیر ساالر ر، منیار و امیرساالربه

 . هیچ وقت دوست نداشتم بگم پدرم ستمگر اما حقیقت امر اینه

توی این ؟ فهمه داره چیکار می کنه تو فقط یه پسر بچه ی سیزده ساله هستی که نمی، خیلی گنده تر از دهنت حرف می زنی -

 . بازی که امیر ساالر راه انداخته تو بازنده ی این بازی هستی

انتخاب کردم حتی اگر از خونه و خونواده م رونده بشم واسه م  را من راه خودم، هر اتفاقی که می خواد بیفته واسه م مهم نیست -

 . مهم نیست

بسه هر چقدر : تا ایرج خواست حرف دیگری بزند با تحکم به او گفتم دور ما را گرفته بودندبقیه ی جوانها هم جلو آمده بودند و  

 . راه بیفت بریم، حرف زدی

 . و نگاهم را به امیر ساالر دادم و گفتم: تو هم بهتره دست از این کارهای بچگانه ت برداری و برگردی به جای که بودی

 . برگشتم به شهر و دیار خودم.. .م برگشتم به جای که بودممن خب –

آقا ، قاآز دهانه ی کوه که بیرون آمدم فیروز به طرفم آمد و گفت: ا، از خشم دندان هایم را بهم ساییدم و از آنها رو گرداندم و رفتم

 ؟ ایرج کجاست

ی بزند سوار بر اسبش شد و به بدون اینکه او هم حرف، ایرج چند دقیقه ی بعد آمد، بدون اینکه جواب او را بدهم به طرف اسبم رفتم

خسته بودم و حوصله ی حرف زدن نداشتم از طرفی خودم هم نسبت به ، در مسیر بازگشت کلمه ی باهم حرف نزدیم، راه افتادیم

 ؟ حرفهای خودم مطمئن نبودم و نمی دانستم درست و نادرست چیست

، اتاقی که برای استراحتم در نظر گرفته شده بود رفتم تا بخوابم شام را خوردم و به بهانه ی خستگی به، وقتی به عمارت عمو رسیدیم

 (. ..خیلی هم زود خوابم برد

 . چند تقه به در اتاق خورد که بهزاد سر از روی دفتر بلند کرد

 . بفرمایین: سامان

 . قا که مزاحمتون شدمآدر اتاق باز شد و ثریا وارد اتاق شد و گفت: ببخشید 
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 ؟ ثریا شده چی: بهزاد

راستش از بیمارستان باهام تماس گرفتن که بچه م ، ، خانم بزرگ خوابیدن برای همین نمی تونستم برم از ایشون اجازه بگیرمآقا: ثریا

 . انجام بدم می خواستم اجازه بدید که برم را مرخص باید برم کارهای ترخیصش

 . مشکلی نداره، ریب تونی می: بهزاد

 . بگید بهش داشتید کاری اگر، هست پایین هگالر، نکنه درد دستتون: ثریا

 . بهش بگو برامون سه تا  چای بیاره، شده خشک گلومون: شاهین

 . بااجازه، گم می بهش حتما، آقا چشم: ثریا

 ثریا از اتاق بیرون رفت و در را بست و بهزاد ادامه ی قصه را خواند.

داشتم زین اسبم را مرتب می کردم و بر گرده ی اسبم می ، رفتن کردیم ) صبح زود از خواب بیدار شدم و بعد از خوردن صبحانه عزم

 بستم که ایرج به کنارم آمد 

 . جهانگیر –

 ؟ با خشمی نگاهش کردم و گفتم: چیه

 ؟ زنی نمی حرف کسی با که ساالر امیر و من دوستی مورد در تو –

 . از این آدما جدا کنرا  ولی ایرج راهت نه –

 . از دستشون بدم خوام میکردم  هیچ رقمه هم نمن تازه پیداشون  -

 . فقط خودتو بدبخت می کنی -

 . راستی می دونی که جیران از نریمان خوشش نمیاد، نگران من نباش -

 ؟ خب -

 . یه آشوب تازه پیش رو داشته باشیم کنم میفکر ، خب همین دیگه -
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ول صحبت با عمو بود انداخت و گفت: نریمان  هیچ فرقی با پدرت نیم نگاهی به نریمان که آنطرفتر مشغ . متعجب نگاهش کردم

 . ولی می دونم که به ازدواج با نریمان تن نمی ده؟ می دونم می خواد چیکار کنهن، جیران هم از همین اخالق نریمان بیزاره، نداره

 ؟ مگه می تونه -

 . نمی دونم ولی باید کمکش کنم -

 . کدومتون عقل نداریدهیچ ، تو یه الف بچه عقل نداری -

 (. که بخوایم انجام بدیم حتماً انجام می دیم اولی تا دلت بخواد  دل و جیگر داریم و کاری ر: با لبخندی نگاهم کرد و گفت

 . یه دفعه سامان کالم بهزاد را برید و گفت: بابا بی انصافا دیگه پدربزرگ خدابیامرز من اونقدر که فکر می کنید بد نبوده که

 ؟ بوده بد پدربزرگ گفته کی الحا –

 . ناسالمتی پدربزرگ پدریمه، در مورد نریمان حرف می زنم، نمی گم  جهانگیر پدربزرگ –

 ؟ چی بود مادربزرگت اسم، گیا می راست اره –

 . فروغ  -

 . نکرده ازدواج نریمان با جیران میشه معلوم پس –

 . بهزاد بقیه شو بخوون : گفتشاهین 

ناچاراً با ، عمو و نریمان به طرف ما آمدند، بیشتر با ایرج صحبت کنم و از این کار منصرفش کنم اما فرصتی نداشتم) می خواستم 

به اتاق پدر رفتیم و وقتی گزارش کاملی به ، تقریباً ظهر بود که رسیدیم، عمو خداحافظی کردیم و به طرف امالک خودمان برگشتیم

با اینکه خسته بودم اما خوابم  ، شد و ناهار را با هم خوردیم و بعد برای استراحت به اتاقم رفتماو دادیم  فرخ هم به جمعمان اضافه 

استم و از اتاق بیرون رفتم ؛ همیشه در آن ساعت واز جا برخ، نمی برد دلم می خواست به سر زمین می رفتم تا آنجا گندم را می دیدم

از روز توی عمارت سکوت و آرامش بود چون پدر عادت داشت در آن ساعت استراحت کند و بخوابد و کسی حق نداشت سکوت و 

رام  از اتاق آ، اتاق من در طبقه ی دوم عمارت بود، رامش قدم برمی داشتندآرامش او را بر هم بزند برای همین همه در خانه با آ

به سمت پله ها می رفتم که ، رام بستم تا صدای ایجاد نشود چون اتاق استراحت پدر نزدیک اتاق های ما بودآبیرون آمدم و در را 

 خوب که ، به سمت اتاق رفتم و نگاهی به اطراف انداختم، شنیده می شد اتاق نریمانصدا از ، را شنیدم یرامآصدای صحبت های 
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چه کاری می توانست داشته داخل اتاق نریمان همسر سوم و سوگلی پدرم فروغ الزمان ، را شناختم فروغ الزمانای گوش دادم صد

 . ..صدای دلبری فروغ الزمان را که شنیدم بدنم سرد شد و نریمان چه وقیحانه با فروغ الزمان حرف می زد، باشد

مادرم پشت ، رده بودم  که دستی به شانه ام خورد و با وحشت برگشتمگوشم را به در چسبانده بودم و از خشم مشت هایم را گره ک

وقتی وارد اتاق شدیم و در را ، سرم بود که باالفاصله دست روی دهانم گذاشت و سریع دستم را گرفت و به طرف اتاق خودم برد

 ؟ بست  با صدای آرام و عصبانی گفت: چیکار داشتی می کردی

 . ..هیچی -

 ؟ می دونی اگر می فهمیدن چی می شد؟ ه بودیفال گوش واستاد -

 . ..مادر -

 . هیسسسس -

 . دست من را گرفت و هردو کنار پنجره نشستیم، گویا کسی در حال رد شدن از راهرو بود، و گوشش را به در چسباند

 ؟ بود فروغ الزمانمادر می دونید کی تو اتاق : متعجب گفتم

 . هیچی نگو، گذاشت و گفت: هیسسسمادر باز انگشتش را روی لب هایم 

 ؟ چرا نباید بگم -

 . اصال فکر کن چیزی نشنیدی -

 ؟ چرا باید فکر کنم چیزی نشنیدم -

 . چون به نفع خودته -

 ؟ رای چیب، بود نطرفتر با زنش گرم گرفتهیپدر چندتا اتاق اونطرفتر خوابیده و پسرش چندتا اتاق ا -

 ؟ چرا الکی داری بهتون می زنی؟ که چیزی ندیدیتو ، بس کن دیگه، هیسسس جهانگیر -

 ؟ پس شما هم می دونید ؟ ؟با زهر خندی گفتم: بهتون
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 . تو ساکت می شی و به کسی حرفی نمیز نی  -

 ؟ اگر پدر بفهمه -

ر خیلی درت فقط ادای فهمیدن درمیاره وگرنه اگپ، چیزای دیگه ی  هم می فهمید، پدرت اگر می خواست بفهمه خیلی قبل تر -

 . حالیش بود پسر بزرگش اینجوری زیر گوشش بهش خیانت نمی کرد

برای همین بدون اینکه جوابی به مادرم بدهم از جا ، می خواستم برم، نداشتما فضا ر آنتحمل بودن توی ، عصبانی و کالفه بودم

ندم و وقتی بر گرده ی اسبم نشستم یک نفس به ارس به اسبم را پله ها را تند تند پایین رفتم و خودم، استم و از اتاق بیرون رفتموبرخ

 طرف صحرا تاختم ( 

، است و بدون هیچ حرفی به طرف در رفت تا از اتاق بیرون برود اما تا در را باز کرد گالره را پشت در دیدوسامان ناراحت از جا برخ

لحظاتی ، خورده بود و مبهوت به سامان نگاه می کردسینی در دست داشت و گویا فال گوش ایستاده بود و با باز شدن ناگهانی در جا 

 . سامان با زهرخندی گفت: برو کنار، به سکوت گذشت

 . قا من واسه تون چای آورده بودمآ –

برخورد تند سامان با گالره  باعث شد هم گالره به زمین بخورد هم  ، سامان با تندی گالره را از سر راهش کنار زد و بیرون رفت

 . تش رها بشود و فنجان های چای روی زمین بریزدسینی از دس

 . بهزاد دفترچه را انداخت و به طرف گالره دوید

 ؟ خوب حالت، گالره –

 ؟ قا سامان اینجوری کردندآچرا ، گالره نیم خیز شد و گفت: خوبم

 ؟ بهتو حالت خو، بهزاد دست گالره را گرفت و از جا بلندش کرد و گفت: سامان یه خورده ناراحت بود

 . خوبم آقا ممنون –

به برخورد عاطفی بهزاد با گالره و رفتار راحت ، و شاهین تمام مدت بدون اینکه ذره ی تکان بخورد روی تختش به آنها نگاه می کرد

 . گالره با بهزاد
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نشست و همینطور بهزاد هم نزدیکش ، گالره روی زمین نشست و سینی را برداشت و داشت خورده های فنجان ها را جمع می کرد

 . که کمکش می کرد گفت: مراقب باش دستت نبره

 کنم.  میخودم جمعش ، شما دست نزنید، مراقبم –

 . باید با جارو جمعش کرد، بهزاد تکه های فنجان را توی سینی ریخت و گفت: دیگه دست نزن

 . میارما گالره سینی را برداشت و گفت: االن می رم جارو ر

 ؟ د به سمت شاهین چرخید و گفت: این سامان چش شد یه دفعهبهزا، گالره که رفت

 . اما وقتی نگاه سرد شاهین را دید کمی جا خورد

 ؟ شاهین خوبه حالت تو –

 . نیست خوب حالم، نه –

 ؟ هست چیزیت یه تو –

 . خرین باری باشه که می بینم دستشو گرفتیآشاهین با خشمی به چشمان بهزاد زل زد و گفت: 

 ؟ گفتی چی تو؟ چی –

 . گرفتی اگفتم آخرین باری باشه که دیدم دست گالره ر؟ نامفهوم بود –

من فقط می خواستم کمکش کنم از رو زمین بلند ، ن وحشی زد این دختر انداخت  زمینساما اون؟ گی می داری چی فهمی می تو –

، که من یکیم مثل تو؟ ر مورد من چی فکر کردیتو د؟ بشه و اونوقت تو داری برای من خط و نشون می کشی که چرا دستشو گرفتم

 ؟ گرفتم منظوری داشتم اکه از اینکه دست این دختره ر

 . شاهین با داد گفت: تمومش کن بهزاد

 . من کارمندت نیستم که از صدای بلندت بترسم، نبر باال من واسه صداتو –

 ؟ تنهام بذاری میشهشاهین کالفه دستی به موهایش کشید و گفت: 
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 ! حتما –

 بهزاد از اتاق بیرون رفت و در را به هم کوبید و به سمت اتاق خودش رفت ،

خورده شیشه های اینطرف در را جمع کرد و برای اینکه خورده شیشه های داخل ، چند دقیقه ی بعد گالره با جارویی به اتاق برگشت

 . به در زد چند تقه اتاق را جمع کند

 . تو بیا –

قا االن می رم دستمال میارم اینجا آوقتی خورده شیشه ها را جمع کرد گفت: ببخشید ، از کرد و مشغول جارو زدن شدگالره آرام در راب

 .. ..ار

 . دارم کار باهات جلوتر بیا در ببند اون، بکشی دستمال نیست الزم –

 گالره در را بست و تا نزدیکی تخت شاهین پیش رفت و گفت: اون دفتری که روی اون مبل افتاده بردار بیار 

از ، شاهین صفحاتی را ورق زد و بعد گفت: بگیرش واسه م بخوون، گالره دفتر را برداشت و به کنار شاهین رفت و به دستش داد

  . درست از این خط شروع کن، همین صفحه

 . آقا مبخون من –

 . بشین و بخوون؟ مشتاقی بدونی که قصه چیه کنم میچون فکر ، خوونیب باید تو آره –

روی صندلی نزدیک تخت نشست و شروع کرد به ، شاهین چنان با خشم و تحکم حرف می زد که گالره چاره ی جز اطاعت نداشت

 . خواندن بقیه ی قصه

برای همین بدون اینکه جوابی به مادرم بدهم از جا . ..می خواستم بروم، نداشتمتحمل بودن در آن فضا را ، )عصبانی و کالفه بودم

به طرف پله ها را تند تند پایین رفتم و خودم را به اسبم رساندم و وقتی بر گرده ی اسبم نشستم  ، استم و از اتاق بیرون رفتموبرخ

 . ورموانستم با دیدن او آرامشم را به دست بیاو به سمت گندمزار رفتم جای که گندم بود و من می ت صحرا می تاختم 

بقیه کارگرها هم دور آنها  جمع ، وقتی به زمین ها نزدیک شدم سلیم را دیدم که با شالق پسرک هشت ساله ی را به فلک بسته بود

هیچ کس متوجه ، می کرد پسرک هم از درد بلند داد می زد و گریه، گریه التماس می کرد تا پسرش را نزند با مادر پسرک، شده بودند

 ،؛ از اسب پیاده شدم و به آنطرف رفتم، کسانی که مرا دیده بودند عقب می رفتند و راه را برای من باز می کردند. حضور من نشده بود
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با وقتی برای زدن ضربه ی دیگر به کف پای پسرک دستش را باال برد مچ دستش را گرفتم و ، جلو رفتم و پشت سر سلیم ایستادم 

 ؟ خشم گفتم: کی به تو اجازه داده همچین غلطی بکنی

 ؟ خانزاده شمایید. ..قاآنگاه ترسیده ی سلیم به سمت من چرخید و گفت: 

 . بندازش: با خشم سرش فریاد زدم

 ؟ سلیم شالق را رها کرد و من او را به طرفی هل دادم و گفتم: اینجا چه خبره

 میره. این بچه کم کاری می کنه و از زیر کار در ، کردم می ش تنبیه داشتم آقا –

قا سلیم قبول نمی کنه تو رو خدا بگید بچه مو آاما   کنم میمادر پسر بچه با  گریه گفت: خانزاده من گفتم به جای پسرم بیشتر کار 

 . قول می ده که آدم بشه و درست کار کنه، تو رو خدا بگید بسشه، ببینید پاهاش کبود شده، فلک نکنه

 . اونوقت می خوای به جای پسرت کار کنی، سلیم  با قلدری گفت: تو به اندازه ی خودت هم کار نمی کنی

 . بر سرش فریاد زدم: خفه شو

 . بازش کن او خطاب به مردی گفتم: این بچه ر

نگاهم را به ، پسرک نشستاز بین زنها گندم هم جلو آمد و کنار ، مرد پسر بچه را باز کرد و مادرش کنارش نشست تا آرامش کند

ر گپس ا، رسیدگیش هم به عهده ی من، سلیم دادم و گفتم: خیلی خوب می دونی که زمین های این محدوده ی روستا زیر نظر منه

 ؟ شیرفهم شدی، تنبیه کنی یا کاری انجام بدی من می دونم و تو را یه بار دیگه بدون اجازه ی من و سرخود کسی

 . گفت: چشم خانزادهسلیم سری تکان داد و 

 . مسئولیت تو اینجا فقط حساب کتاب کردن محصوالت -

 میشه. بله خانزاده دیگه تکرار ن -

 ؟ نگاه می کنید را واستادید چی، برید سرکارتونهم نگاهم را به بقیه ی رعیت ها که متعجب مرا نگاه می کردند دادم و گفتم: شماها 

 ؟ ببینم برداشت محصول تا حاال چقدر بوده خوام میبیار  اگفتم: برو دفترا ر و دوباره خشمگین به سلیم چشم دوختم و
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در عرض چند ثانیه همه ی رعیت ها پراکنده شدند و سلیم برای آوردن دفترش رفت ؛ پسرک  به زمین چسبیده بود و مادرش و گندم 

 ، و درد داشت ش کنند روی پایش بایستد چون پاهایش حسابی زخمی بودا نمی توانستند راضی

تنبیه کنم از این به بعد  امن بهتون قول می دم این بچه ر، مادرش نگاهش را به من داد و گفت: خانزاده خدا از بزرگی کمتون نکنه

 . بهتر کار کنه

 . یعنی نباید کار کنه، زن این حرف را زد گندم با تندی بهش گفت: بچه ست نمی خواد کار کنه آنتا 

 . که حتی بچه های کوچیک هم به بیگاری میارید میشهمن دوخت و گفت: شما انصاف سرتون ن و نگاه تندش را به

است و مقابلم ایستاد و گفت: ببینید چه به واز جایش برخ، اصال انتظار همچین برخوردی را از او نداشتم، مبهوت نگاه خشمگینش بودم

 ؟ روی پاهاش راه برهفکر می کنید حاالها حاالها می تونه ، روز این بچه اومده

 . تو رو خدا هیچی نگو، زن جلو آمد و خطاب به گندم گفت: گندم آروم باش

 ، پسرک هنوز هم داشت گریه می کرد

 . بیا برو گندم، زن گفت: بیا برو به بچه ت برس

 .سرکارمبرم خونه زود برمی گردم ب را من بچه ماجازه می دید قا آزن پسرش را از روی زمین بلند کرد و گفت: 

 . امروز بمون پیش بچه ت، زم نیست برگردیال -

 . خدا بزرگیتون بده، خدا عزتتون بده، قاآخیلی ممنون  -

 . وایسا: زن که رفت گندم هم زهر خندی بر لب نشاند و داشت می رفت که صدایش زدم

 . هردو ایستادند نگاهم را به مادر پسرک دادم و گفتم: تو برو

  . زل زد به چشمانم با جسارت  گندم به طرفم چرخید و، اه کرد و رفتزن نگران به گندم نگ

 . ..ولی االن، دیروز که دیدمت با ترس نگاهم می کردی -

 . شما ترس دیدید چون فکر می کنید همه باید از شما بترسن را تنفر توی نگاه من، من هیچ وقت از کسی نترسیدم -
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 ؟ مگه من چیکار کرده بودم که او از من متنفر بود ؟ آخه برای چی؟ تنفر، فرو ریختوقتی این حرف را زد چیزی در درونم 

 ؟ برای چی از من متنفری  -

به خاطر کشتن شوهرم و یتیم ، باز زهر خندی بر لبش نشست و گفت: به خاطر لطف های بیکرانتون که در حق این مردم می کنید

 . کردن بچه م

 ؟ کشته را کی شوهرت؟ کشتن شوهرت -

 ؟ یعنی شما نمی دونید -

 . دیروز سلیم به من گفت شوهر شما از درخت افتاده و مرده، نه -

 . از درخت افتاد کهاز درخت که افتاد اما کی با تیر زدش  -

 ؟ کی زدش -

 . برادرتون فرخ -

 ؟ فرخ -

من ناباور رفتن او را نگاه می کردم و به  نجا خواب بود وآش درون سبدی اگندم این حرف را زد و به سمت درختی رفت که بچه 

 . شوهر گندم را با گلوله زده بود، یعنی واقعا  فرخ، چیزهای که از گندم شنیده بودم فکر می کردم

همینطور که در کنار زمین ها ، سلیم با دفتر بزرگی که دستش گرفته بود به کنارم آمد، پس چرا من چیزی در این مورد نشنیده بودم

سلیم هم پا به پای من می آمد و در مورد میزان برداشت هر قطعه زمین و میزان کار هر خانواده از رعیت ها برای من ، زدمقدم می 

تد  و فمی خواستم در مورد گندم بیشتر بدانم اما از اینکه مستقیما در موردش از سلیم سوال کنم ممکن بود به شک بی، حرف می زد

ین  در مورد تعداد دیگری از رعیت ها پرس و جو کردم و بعد در مورد آن زنی که پسرش را به فلک برای هم، در بیاوردف برایم حر

 . بسته بود پرسیدم

 ؟ اون زنی که پسرشو فلک بسته بودی اسمش چیه -
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این پسر کوچیکش بود که اصال هم کار نمی کنه ، چهارتا پسر هم داره، شوهرش علیل شده و توی خونه افتاده، گالبتون زن جلیل -

 . کنن میو همش دنبال بازی کردنشه اون سه تا پسراش ازدواج کردن و هر سه تاشون سر زمینای اقا فرخ کار 

 . هیچ کس و کار دیگه ی نداره، اون دختره که گفتی شوهرش از درخت افتاده و مرده -

 . دختر آقا حیدر اسمش گندم  –

سلیم هیچ ، قا به کار برد ایستادم و نگاهش کردمآه نحوه ی حرف زدن سلیم دقت نکرده بودم ولی وقتی برای رعیتی لفظ تا به حال ب

 . آقا حیدرقا به کار نمی برد چرا به پدر گندم گفت آوقت برای رعیتی لفظ 

 ؟ قا چی شدهآوقتی سلیم نگاه متعجب مرا دید گفت: 

 . قا حیدرآی االن گفتی قا ولآنشنیده بودم به رعیتی بگی  -

خیلی هم ازش ، مردم روستا خیلی حیدر  قبولش دارن، قا آخه چون مردم اینجوری می گن منم بر حسب عادت گفتمآببخشید  -

 . حرف شنوی دارن

 ؟ کجاست  -

 . همون پیرمردی که داره  درو می کنه، همینجاست -

و چهارشانه  تنومندبا اینکه پیر بود اما هیکل  . نشان سیدی او بود اشاره کردو به پیرمردی که کاله سبز رنگی روی سرش بود و این 

 . ی داشت

 ؟ چندتا بچه داره: قا حیدر بود گفتمآهمینطور که نگاهم به 

زنش و اون یکی دخترش توی ، دختر بزرگش همین گندم یه دختر کوچکتر هم داره که اسمشو نمی دونم، فقط دوتا دختر داره -

قراره برای پیشکشی قالی ها را ببرن  ، دستور کیومرث  خان که اونا قالی ببافنن، قالی های قشنگی هم می بافن، می بافن خونه قالی

 .(. ..دربار شاهی

 . شاهین گفت: بفرمایین، ضرباتی به در خورد که همین باعث شد گالره سر از روی دفتر بلند کند

 . اتاق شد ،گالره سریع از جا برخاست و گفت: سالم خانمدر اتاق باز شد و پروانه مادر شاهین وارد 
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 . تر نشست شاهین از دیدن مادرش کمی جا خورد و صاف 

 . پروانه نگاهی به گالره انداخت و گفت: ببخشید که مزاحم خلوتتون شدم

 . بخوونه سه م این کتابشاهین نیم نگاهی به گالره انداخت و خطاب به مادرش گفت: گلوم درد می کرد گفتم گالره بیاد وا

 . ولی اون چیزی که دست گالره خانوم کتاب نیست؟ کتاب -

 . ست جزوه –

 به طرف گالره دراز کرد که گالره دفتر را به او داد  را و دستش

 . بری به کارت برسی تونی می -

 . آقا چشم –

 . بیرون رفت گالره از کنار پروانه گذشت و جارو و خورده شیشه ها را برداشت و از اتاق

 ؟ قطور انقدر که ایه جزوه چه –

 ؟ اینجا اومدید شده چی، دانشگاهمه دوره مال –

 ؟ نباید می اومدم –

 . خیلی خوب کردید اومدید -

 اومدم حال پسرم، سامان گفت مریضی و توی خونه هستی، پروانه لب تخت کنار شاهین نشست و گفت: امروز صبح زنگ زدم شرکت

 . ببینم جزوه توبده ، بپرسم را

 ؟ شرکت اومده دوستتون دختر مهتاب گفت می سامان راستی –

ر مورد د خدا رو تو شاهین، خوبیه خیلی دختر، شی می آشنا باهاش شرکت رفتی وقتی، نبودی شما ولی بیاد امروز گفتم خودم آره –

 . خانواده ی خوبی هم داره، نباید از دستش بدی، مهتاب سهل انگاری نکن

 . گم می بهتون نظرم را دیدمش وقتی حاال –
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 ؟ بهتره حالت االن –

 . کنه می درد گلوم کم یه فقط –

 ؟ می خوری را داروهات، پروانه دست به پیشانی شاهین گذاشت و گفت: خداروشکر تب نداری

 . بیارم آب لیوان یه برم، داروهامه وقت هم االن آخ آخ، آره –

 . میارم رم می خودم من، بری خواد نمی تو –

 . مادرجون ممنون –

 . بزنم حرف باهات بیشتر مهتاب مورد در باید، بخوری داروهاتو بیارم آب برم کن صبر، بریز زبون کمتر -

 . شاهین سریع دفترچه خاطرات را زیر تختش گذاشت، تا پروانه از اتاق بیرون رفت

*** 

 . وارد آشپزخانه شدگالره توی آشپزخانه مشغول تدارک شام بود که پروانه 

 . بده من به ولرم آب لیوان هی دختر یه –

 . خانم چشم –

گالره لیوانی از توی کابینت برداشت و توی بشقابی گذاشت و از توی پارچ نصفه ی لیوان را آب سرد ریخت و نصفه ی لیوان را آب 

قتی گالره لیوان آب را به طرف او گرفت پروانه با زهر و. پروانه هم دست به سینه ایستاده بود و او را برانداز می کرد، گرم ریخت

 ؟ خندی بشقاب را از دستش گرفت و گفت: تا وقتی شاهین اینجاست دور و برش نمی پلکی شنیدی چی گفتم

 گالره خواست حرفی بزند که  صدای بهزاد را شنید 

 مجبور می کنه که کاراش را  نم دستور می ده و اوعمه جان جسارتاً باید عرض کنم این پسر شماست که چپ و راست به این خا  -

 . انجام بده وگرنه گالره می دونه محدوده ی کارش فقط توی آشپزخانه ست و باید چه کاری انجام بدهرا 

که حد و حدود خودشو بشناسه اما چی شده که برادرزاده ی  کنم میپروانه نگاهش را به بهزاد داد و گفت: به شاهین هم یادآوری 

 ؟ زیزم اینجوری باید از یه خدمتکار دفاع کنهع
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م و کمی از قضاوت غیر منصفانه تون دلخور شدم شنید را شما حرف این که بخورم آب کمی بودم اومده، نکردم دفاع کسی از من –

 . برای همین خواستم بدونید این دختر خانم تقصیری نداره

 . خوب چقدر بله –

 . بعد از رفتن پروانه نگاه بهزاد به سمت گالره چرخید که دید با شوق او را نگاه می کند، بیرون رفتو با زهرخندی از آشپزخانه 

 ؟ ب به من بدیآلیوان  یه میشه –

 . اقا چشم –

 ؟ ب گفت: شاهین باهات چیکار داشتآبهزاد روی صندلی نشست و بعد از نوشیدن ، گالره سریع لیوان آبی به دست بهزاد داد

 . بخونم براشون را خاطراتی دفترچه یه که خواستن من از –

 . پدربزرگم خاطرات دفترچه –

 ؟ می خونید را خیلی واسه تون جالب باشه که خاطرات پدربزرگتون باید –

 جوان یه پدربزرگمون وقتی، قبل سال خیلی به مربوط . بودیم نشنیده موردش در هیچی وقت هیچ که خاطراتی اونم، جالبه آره –

 . بوده ساله هیجده

 . به کارت برس: بهزاد لحظاتی خیره گالره را نگاه کرد و بعد از جا برخاست و گفت

 . سامان روی راحتی ها نشسته بود و سیگار می کشید، نگاهی توی سالن انداخت و به طرف حیاط رفت، بهزاد از آشپزخانه بیرون رفت

در ، نمی دونیا بعدم تو که هنوز بقیه ی قصه ر، شست و گفت: بی خیالش سامانبهزاد هم به کنارش رفت و روی یکی از راحتی ها ن

 . ثانی  اسم مادربزرگ تو فروغ نه فروغ الزمان

 . یعنی پدربزرگ من با زن پدرش ازدواج کرده بوده، بهزاد میشهباورم ن، الزمان فروغ کاملش اسم اتفاقاً –

یکطرفه به  میشهبعدم ن، سته مربوط به گذشته بود که هرچیزی، مردن هردو مادربزرگت هم پدربزرگت هم، سامان کن بس –

 . قاضی رفت
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  . گرفتمش بدجور سر درد شنیدن از ولی نیست مربوط من به چیزا این که دونم می –

 کنم.  مییه مسکن بخور و بخواب برای شام بیدارت  برو –

 ؟ در اتاق فال گوش واستاده بود پشت دختره این که فهمیدید راستی، بره نمی خوابم االن –

 . زمین میزدیش اونجوری نباید هم تو ولی، آره –

 ؟ طوریش که نشد، فقط می خواستم از سرراهم بره کنار، نمی خواستم  بخوره زمین –

 . بود شده دلخور خیلی شاهین ولی، خداروشکر نه –

 . این دختره که معلوم نیست شاهین واسه ش چه نقشه ی کشیدهبیچاره ، انگاری این دختره زنشه کنه می رفتار طوری، درک به –

 . شاهین توی بازی با این دختر بازنده ست کنم می فکر من ولی –

 . یستن زرنگ کنه می فکر که هم اونقدرا فهمه می خان شاهین این حداقلش، بیفته اتفاق این خدامه از که من –

 ؟ کرد و گفت: من دارم می رم بیلیارد تو نمیایسامان ته سیگارش را توی زیر سیگاری خاموش 

 ؟ مگه سرت درد نمی کرد –

 ؟ تو نمیایمیشه، زنم حالم بهتر ب پیک چندتا ها بچه پیش رم می –

 . نه –

 . فعال. ..خودم آپارتمان رفتم هم شاید برگشتم شاید –

 . خداحافظ –

چند دقیقه ی بعد از ، پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش را بستبهزاد سرش را به ، است و به سمت داخل رفتوسامان از جا برخ

 . صدای ماشین سامان متوجه رفتنش شد

با ، با برخورد دستی به شانه اش آرام چشمانش را باز کرد هوا تاریک شده بود و او همانطور نشسته روی راحتی ها خوابش برده بود

 . تر نشست دیدن عمه اش پروانه مقابل خودش کمی صاف
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 . خوابیدی اینجوری پسر گیری می درد گردن –

 . نمی خواستم بخوابم ولی خوابم برد -

 . شام که خوردی  بخواب، گه شام حاضرهدی ی دقیقه چند تا، داخل برو پاشو –

 ؟ مونید نمی شما –

 . خودم ی خونه رم می نه –

 . جون عمه –

 . جونم –

 . خوام می معذرت امروزم برخورد از –

شاهین باش یه وقت دست از پا خطا نکنه  مراقب هستی اینجا راستی، ندارم بیشتر برادرزاده دونه یه که من، عزیزم نیست مهم –

 . واسه ش شر بشه

 . گلیه پسر شاهین، راحت خیالتون –

 . خونه گرفتهاز این را  مادرجون هم با استخدام این دختره آرامش، پروانه خندید و گفت: اون که بله ولی یه گل شیطون

 . باشید مطمئن، نیست بدی دختر –

 . فعال من برم. انصافاً دختر خشکلی هم هست و همین مایه ی دردسره ، از چشماش خووند میشه ام،  پاکی ردون می –

 . باشید خودتون مراقب –

 . خداحافظ –

 بودند که بهزاد هم به جمعشان اضافه شد.شاهین و خانم بزرگ توی سالن مشغول صحبت ، پروانه رفت و بهزاد به داخل برگشت

 ؟ اعظم وزیر خواب ساعت –
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خانم بزرگ گفت: فکر کردم همینطوری اونجا نشستی برای هوا خوری ولی مثل اینکه ، بهزاد ابروی در هم کشید و جوابش را نداد

 ؟ خواب بودی

 ؟ مادربزرگ بهترید شما، برد خوابم –

. رویا توقع داره . ..شما هم حتما برید، گفتم نمایشگاه نقاشی رویا خیلی قشنگه و جذاب بودمی  شاهین به داشتم، پسرم خوبم –

 ؟ ازتون

 . فردا عصری می رم، چشم مادربزرگ –

 ؟ برنگشته هنوز ثریا، افرین پسرم: خانم بزرگ

 . دونم نمی: شاهین

 . بیاد کن صداش را دختره این: خانم بزرگ

 . کنه می درد گلوم: شاهین

بلند کرد و گالره را صدا کرد اما گویا گالره نشنید که شاهین کمی آرام طوری که بهزاد بشنود به طعنه گفت:  یش رابهزاد کمی صدا

 . بگو گالره جان شاید شنید

بود که به شپزخانه باز آدر دیگر ، گالره توی آشپزخانه نبود، بهزاد با چشم غره نگاهش کرد و از جا برخاست و به سمت آشپزخانه رفت

آنطرف رفت که صدای گالره را از بیرون شنید که تلفنی با کسی صحبت می کرد ؛ مضمون حرفهایش برایش جالب بود که ایستاد تا 

 . بقیه ی حرفهای گالره را بشنود

ر هم نوشته / نمی تونم نخوندم ولی اگر همه چیزو نوشته باشه حتماً درمورد ساال رامنم نمی دونم / من که اون دفترچه  .... ..-گالره 

 میره/ دفترچه دست اون پسره ست که بهت گفتم خیلی فضوله / آخه چطوری بردارم که نفهمه / مثل کنه چسبیده به اون دفترچه / ن

دستش گرفته و داره می خوونه / شاید فردا رفت سرکارش اگر رفتش  امریض شده افتاده توی خونه و همش اون دفترچه ر، سرکار

 . ../ باشه مراقبم / فعال؟ برم از توی اتاقش بردارم / خیل خب بابا مراقبم / حال گیلدا چطورهمی تونم 

، تا گالره خواست تلفن را قطع کند بهزاد به عقب برگشت و در یخچال را باز کرد و وانمود کرد می خواهد چیزی از یخچال بردارد

  .گالره وارد آشپزخانه شد و با دیدن بهزاد کمی جا خورد
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 ؟ بهزاد موزی از یخچال برداشت و گفت: هر چقدر صداتون کردیم نشنیدید

 . کردم می صحبت تلفن با داشتم بیرون ببخشید –

 ؟ برنگشتن هنوز خانم ثریا –

 . میان هشت ساعت بودن گفته ولی، نه –

 . اومدن بچینید میز شامو هم وقتی ثریا خانم، بهزاد به ساعت مچیش نگاه کرد و گفت: پس هنوز دیر نکرده

 . آقا چشم –

شاهین بازم سر موضوع ازدواجش داشت با ، بهزاد پوست موزی که خورده بود توی بشقابی روی میز انداخت و از آشپزخانه بیرون رفت

 اگرم می خواید کسی را، سیاب به نوبتآخانم بزرگ کل کل می کرد تا بهزاد به جمعشان برگشت شاهین گفت: اصال از قدیم گفتن 

 . داماد کنید اول باید بهزاد  داماد کنید

 . پس نوبت تو، نتخاب کردنا دختر ش واسه پدرش و مادر بهزاد –

 . بزرگتره من از ماه یه سامان نکنید زنی جر –

 ؟ لجبازی انقدر چرا تو کنه می ازدواج هم سامان –

 . گیرم می بخوام خودم که کسی هر رفتم بابام به من –

 ؟ چه عیبی داره کرده انتخاب مادرت که دختری این مگه، بیخود –

 . نداره فقط من دوستش ندارم عیبی هیچ –

 ؟ دارین دوست کی را شما بفرمایین میشه –

 . که دوستش داشته باشم یکی را کنم می پیدا حاال، ندارم کسی را دوست هنوز –

 . دندونات همرنگ شده موهات کنی پیدا یکی را  بخوای تو تا –

 . انقدر حرص نزنید، برم قربونتون الهی –
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 ؟ نظرت در مورد نغمه قطعیه؟ بهزاد تصمیم تو چیه -

 . خوام میرا ن نغمه من، مادربزرگ نه –

 . زنی می مخالف ساز داری چرا دیگه تو وا: 

 ؟ راضی کنید یا نه اد بهزاد رتونی میببینم ، بفرمایین: با خوشحالی گفتشاهین 

 ؟ بهزاد چرا –

 شبیه خیلی اخالقش، نیست جور من با اخالقش منتها خوبیه دختر نغمه، مادربزرگ خوریم نمی هم درد به نغمه و من کنم می فکر –

 . باشه خوب شاهین واسه کنم فکر، شاهین

 . ش نبود می گفتن بدید به شاهین بپوشه اندازه گرفتن می ش واسه کفش که بچگیامونه مثل هم گرفتنمون زن کرده دهه فکر –

 . خوبیه دختر که نغمه؟ داره اشکال چه خب: اما جدی گفتخانم بزرگ 

 . شخوام مین من باشه خوب : با لجبازی گفتشاهین 

 . خواد می کتک دلت اینکه مثل پسر تو –

 را موندو روز اومدیم اینجا دور هم خوش باشیم با این برنامه ی زن گرفتن روحیه ، الهی من قربونتون برم: شاهین با خنده گفت

 . خراب نکن قربون اون چشای عسلیت برم

 . خانم بزرگ هم باالخره خندید و گفت: درد نگیری تو پسر

 ؟ نبودش خانم ثریا: نگاهش را به بهزاد داد و گفتشاهین 

 . گرده برمی هشت ساعت تا گفته گالره به رفته می که موقعی نه –

انداخت و گفت: مریضی بچه ش هم دردسر شده و درست و حسابی به  خانم بزرگ نیم نگاهی به ساعت بزرگ ایستاده ی سالن

 . این دختره هم که بود و نبودش فرقی نمی کنه، کارش نمی رسه

 . گیره می یاد کم کم حاال: گفتشاهین 
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 ؟ راستی سامان نگفت برای شام میاد یا نه، بره کنم می مرخصش دیگه ماه یه نیست مهم زیاد  –

 . نیادش هم شاید برگرده شاید گفت: دادجوابش را بهزاد 

 . شده خراب ش روحیه بیتا دختره این ی قضیه سر حسابی، طفلکی با دلسوزی گفت: خانم بزرگ 

 . دارم نمی ذارم غصه بخورهرا  خودم هواش، شاهین پوزخندی زد و گفت: نگران نباشید مادربزرگ جون

 . خب من برم داروهامو بخورم، شته باشیدرا دا همدیگه هوای باید تا سه شما، پسرم آفرین–

 . برو قربونت برم، برو عزیز دلم: شاهین با لودگی گفت

پسره ی چشم سفید با من درست : برخواست و ضمن اینکه از کنار شاهین رد می شد با عصایش شاهین زد و گفتخانم بزرگ 

 . صحبت کن

 . بیا و محبت کن: شاهین با خنده گفت

نگاه بهزاد به تابلویی بزرگ پدربزرگش بود که در جوانی ، شاهین و بهزاد هردو ساکت بودند، اقش شد و در را بستخانم بزرگ وارد ات

 . توسط نقاشی کشیده شده بود و روی دیوار بود و شاهین داشت بهزاد را نگاه می کرد

 ؟ الن مثال قهریا –

 . ه ی مثل تو حرفی ندارمنگاه بهزاد به سمت شاهین چرخید و گفت: نه اما با آدم بی جنب

 . بشم پشیمون گفتنش از بعدش که بگم چیزی هر ممکنه شم می ناراحت وقتی که دونیم می، دونی می من را اخالق که تو –

 ؟ زدی را حرف اون که بودی ناراحت چی برای لحظه اون –

 . بگم راستشو –

 . آره –

 . .ناراحت شدم کنه می برخورد صمیمی و راحت تو با چقدر گالره دیدم اینکه از –

 ؟ زدی حرفی را اونجور که بود حسادت از پس –
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 . بود حسادت حس آره شاید –

 ؟ من کی وارد حریم تو شدم، ی شناسینم منو مگه تو ولی –

 ؟ کنی فراموشش میشه بهزاد خیالش بی، وقت هیچ –

 . باشه –

انجام می دم شاید پس فردا یا پسون فرداش برم طرفای را  خورده کارامشاهین نفس عمیقی کشید و گفت: فردا می رم شرکت یه 

 . کردستان

 ؟ بری کردستان چیکار  –

، فکر کنم همین روستایی پدربزرگ باشه، اون سندهای که مادربزرگ گفت بی خیالش بشم مربوط به یه روستایی توی کردستان –

ونجوری هم که من اطالعات گرفتم زمینا در حال حاضر ، ازرگ خیلی زیادهمی دونی تعداد و مساحت اون زمین های که به نام پدرب

 . پدربزرگ هیچ وقت در موردش حرفی نزده کنم میعجب ت، هم از لحاظ کشاورزی و باغداری توی سطح خوبیه

 میشه. اصال دیده نی ملک و امالک واسه بچه هاش گذاشت که اگر یه مقدار زمین کشاورزی از قلم بیفته اونقدر خدابیامرز اون –

  بدونه چیزی زمینا اون مورد در کسی خواسته نمی عمد از پدربزرگ، نیست این موضوع نه –

 <اون زمین ها که زمین های آبا و اجدادیش بوده ؟ بدونه زمینا اون مورد در چیزی کسی خواسته نمی چرا –

 زمینا اون که بود شده نوشته نامه توی صراحتا که پدربزرگ به بهادر اسم امیر به شخصی طرف از بود کاغذا اون بین ی نامه یه –

پدربزرگ به خاطر همون نامه نمی خواسته که کسی  کنم می فکر من، برگردونه اصلیش صاحبین به باید و نیست پدربزرگ به متعلق

 . برای گفتن داشته باشهباید برم و این امیر بهادر پیداش کنم باید حرفهای زیادی ، چیزی در مورد اون زمینا بدونه

 . میام باهات منم کنی صبر هفته آخر تا اگر –

 ؟ هفته آخر تا چرا –

 . شمبا خودم ش تخلیه موقع میخوام که میاد کارخونه برای بار مقدار یه، دارم کاری مهم قرارداد سری یه –

 . میاد دستمون توی قصه کامل خونیم می هم را دفترچه این کامل موقع اون تا، باشه –
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 ؟ چیه دنبال خونه این توی دختره این فهمیدم، راستی –

 ؟ چیه دنبال –

 . پدربزرگ خاطرات دفترچه همون –

 ؟ فهمیدی چطور –

میره از تو اتاقت ، تلفنی با یه کسی در مورد اون دفترچه حرف می زد می گفت فردا که تو بری سرکار، آشپزخانه توی رفتم االن –

 . برمی داره

 ؟ ست دفترچه اون دنبال چی برای؟ چی برای منتها، کاسشه نیمه زیر ی کاسه یه دختره این گفتم دیدی؟ جداً –

 . و نوشته باشه حتماً باید در مورد ساالر هم نوشته باشهچیز همه اگر گفت می داشت –

 تعجب چقدر دید من دست به را  بند مچ اونروز یادته؟ بدونه خواد می چی امیرساالر مورد در، نوشته امیرساالر درمورد درسته خب –

 ؟ کرد

 ؟ واقعا واسه م سواله که بدونم این دختر کیه –

 . کنیم میما هم باهاش بازی ، اگر می خواد بازی کنه بذار بازی کنه، باالخره که می فهمیم –

 . باشه بدی دختر نمیاد نظر به ولی –

 ؟ درسته ولی باید بفهمیم که دنبال چیه –

 ؟ نیست بریم باهاش حرف بزنیم  شاید خودش بهمون گفت موضوع چیهبهتر : 

بازی  را اون اگر می خواست به ما بگه دیگه لزومی نداشت نقش یه خدمتکارمیشه، من قبال امتحان کردم ؛ به کل منکر ، میگهن –

 . مشکل اینجاست که نمی خواد حرف بزنه، کنه می اومد می نشست هر چیزی که بود می گفت

 . بخونیم را قصه بقیه بریم –

 . موافقم –
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 . هردو به طبقه ی باال و اتاق شاهین رفتند ؛ شاهین روی تختش لم افتاد و دفترچه را از زیر تخت بیرون کشید

تو فکر می کنی این فروغ الزمان که مادربزرگ سامان همون ؟ بهزاد هم لب پنجره نشست و گفت: سامان خیلی به هم ریخته بود

 . الزمان که زن کیومرث خان بودهفروغ 

 . نیست اون، نه –

 ؟ مطمئنی انقدر کجا از –

 هیچ و شد نمی دار بچه الزمان فروغ بود نوشته قصه توی پدربزرگ شدم متوجه کردم فکر خوب وقتی ولی کردم شک اولش منم –

به هر ، مادربزرگ سامان یه فروغ الزمان دیگه ست ولی داشتند سری و سر یه هم با الزمان فروغ و نریمان شاید حاال، نداشته ی بچه

 میشه. تموم کنیم همه چیز روشن ا قصه ر کنم میحال فکر 

 . و مشغول خواندن شد

 ؟ قا حیدر بود گفتم: چندتا بچه دارهآ)همینطور که نگاهم به 

زنش و اون یکی دخترش توی ، ی دونمدختر بزرگش همین گندم یه دختر کوچکتر هم داره که اسمشو نم، فقط دوتا دختر داره: سلیم

دستور کیومرث  خان که اونا قالی ببافنن... قراره برای پیشکشی قالی ها را ، خونه قالی می بافن....قالی های قشنگی هم می بافن

 .. ..ببرن دربار شاهی

روز آن ، نسان های هستند مثل منشون از سلیم سوال پرسیدم  و فهمیدم این مردم هم اها فقط در مورد رعیت ها و زندگی آن روز 

به اسم ولی  که به خاطر اعتراضاتی که به اربابها داشته از روستا  و دیارش است قا حیدر برادری داشته آاز بین حرفهای سلیم فهمیدم 

 . ..امیرساالر. ..دبگیر ان را کسی که حاال پسرش برگشته بود تا حقش، شده استو آواره ی این شهر و اون شهر   شدهنده ار

، نسبت به من ابراز کرد را ن دختر جسوری که بی پروا به چشمان من زل زد و تنفرشاهم، پس گندم دختر عموی امیر ساالر بود

 . ن زنی که مادر یک کودک شیرخواره بود و من عاشقش شده بودماهم

ها  نه ی ما تا برای مقابله با شورشیادند ختنها اتفاق مهمی که افتاد این بود که همه ی خان ها جمع ش، دو هفته ی گذشت

 دندن بودنامشغول بگو و بخند و خوشگذر دولی بیشتر از اینکه تصمیم بگیرن دتصمیمی بگیرن
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توی این مدت ، کار من توی این دو هفته این بود که به سر زمین بروم و با دیدن گندم دلم را آرام کنم و شبها با خیالش بخوابم 

دیگر هم فهمیدم اینکه حر ف گندم درست بود و شوهرش با گلوله ی برادر من فرخ از روی درخت افتاده بود و مرده خیلی چیزهای 

فهمیدم  هر اتفاقی ، م برای خودشان جاسوس و آدم و تفنگچی  دارنداد و هر کدکنن میفهمیدم برادرم نریمان و فرخ چقدر ظلم ، بود

، پدر باشد بیفتد خبرش قبل از اینکه به گوش پدر برسد به گوش نریمان و فرخ می رسد که توی روستا یا هر کجایی که متعلق به

توی این مدت کوتاه ، متوجه شدم چقدر من ساده بودم که فکر می کردم آنها هم مثل من هستند و بدون اجازه ی پدر آب نمی خورند

 . اتی می افتددور و برم چه اتفاق ممی دانستاگر  بودمن هم سعی کردم برای خودم آدمی داشته باشم و بد ن

رعیت های که زیر دستم بودند کم کم داشتند باورم می کردند و ، چندماهی از عوض شدن و عاشقی من نسبت به گندم می گذشت

  را به گوشم می رساند سلیم را با پول رام خودم کرده بودم طوری که هر خبری که می شنید سریع آن، از دیدنم وحشت نمی کردند

ماجرای خواستگاری نریمان از دخترعمویم هم به خاطر سفر پدر ، من هم سعی کردم با او مهربان باشم و او را برای خودم حفظ کنم

روز که  سر زمین زیر سایه ی درخت ایستاده بودم و محو تماشای گندم بودم که  اوضاع آرام بود تا آن، به تهران به تاخیر افتاد

از صدای ، یرخواره اش که هنوز نمی دانستم پسر است یا دختر نزدیک من درون سبدی خوابیده بودکودک ش، مشغول کار بود

ماری سیاه رنگ خودش را به سبد کودک رسانده بود و  ، از چیزی که می دیدم جا خوردم، خندیدنش نگاهم به سمت کودک چرخید

سینه حبس  درنفسم را ، از کمر کشیدم  و به سمتش رفتمدست به کمر بردم و آرام خنجرم را ، به طرف صورت بچه پیش می رفت

جدال سختی بود با ماری که بر روی طفلی شیرخواره خیمه زده بود و هر ، کرده بودم تا بدون هیچ صدایی خودم را به مار برسانم

ست دیگرم خواستم وقتی خنجر را وقتی نزدیک سبد رسیدم آرام زانو زدم  خنجرم را باال بردم و با د، لحظه ممکن بود او را نیش بزند

 . توی سر مار فرود می آوردم بچه را از جا بلند کنم که همان لحظه صدای فریاد  گندم را شنیدم

 .. ...نه. ..نه : گندم

، فرصت درنگ نبود وقتی نگاهم  به سمت مار چرخید، نگاهم به سمت گندم چرخید که سراسیمه به سمتم می دوید و فریاد می زد 

ن مار زرنگتر آلحظه ی درنگ نکردم خنجر را به سمت سر مار کشیدم  تا سرش را قطع کنم اما ، را دیدم که سر بلند کرده استمار 

مچ ، از درد فریادی کشیدم اما کار مار را هم یکسره کردم، از من بود قبل از اینکه خنجر من به سر او برسد نیش او به دست من رسید

قا حیدر آ، لحظه ی بیشتر طول نکشید که عده ی زیادی دورم جمع شدند، دم و از درد به خودم می پیچیدمدستم را در دست گرفته بو

حیدر خنجر خودم را برداشت و محل نیش زدگی مار را درید و پشت هم  زخم را می مکید و زهر را ، و مرد دیگری مرا محکم گرفتند

اهم به سمت گندم چرخید که کودکش را در آغوش  گرفته بود و نگران مرا نگاه با اینکه درد داشتم اما نگ، از بدنم بیرون می کشید

 . لبخندی روی لبم نشست و بعد دیگر هیچ نفهمیدم، می کرد
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مادرم با چشمانی خیس از اشک ، توی اتاق خودم درون رختخوابم دراز کشیده بودم، با صدای گرم مادرم بود که آرام چشم باز کردم

 . تا چشم باز کردم اشک هایش را پاک کرد و صدایم زد، کنارم نشسته بود

 . جهانگیر، عزیزم، پسرم، جهانگیر –

 . مامان–

 . پسر کردی عمر نصف منو که تو –

 . قا خبر بدید جهانگیر به هوش اومدهآو خطاب به خدمتکاری که کنارش ایستاده بود گفت: به 

 . خانم چشم: خدمتکار

 ؟ گفت: می دونی توی این چهار روز چی کشیدمنگاه مادرم به سمتم چرخید و 

 ؟ چهار روز -

 . طبیب ناامیدمون کرده بود می گفت اگر تبت قطع نشه ممکنه زبونم  الل ، چهار روز توی تب سوختی و هذیون گفتی -

 . فقط یه کم تشنه مه، االن حالم خوبه -

در اتاق با شتاب باز شد و پدر به ، آب انگاری جان تازه ی گرفتم از خنکی، مادر سریع لیوانی پر از آب کرد و کمکم کرد تا نوشیدم

 . زم نیست  بنشینیال، خواستم برخیزم که پدر گفت: بخواب، داخل آمد

 . نگران نباشید، حالم خوبه پدر -

خودتو به خطر  سر مگه تو احمقی که به خاطر یه بچه رعیت  جونپ، حالت خوبه چون من نذاشتم بمیری: اما پدر با عصبانیت غرید

می دونی ماری که نیشت زده ، مگه تو عقل توی سرت نداری که به خاطر یه توله سگ می خواستی خودتو به کشتن بدی، انداختی

 . شانس آوردی که االن زنده ای، تا حاال هیچ کس از زهر اون مار زنده نمونده، مار سیاه؟ بود چه ماری بود

وقتی چشم بر هم گذاشتم صدای ، کاش حرفهایش را تمام می کرد، ایش سوت می کشیدپدر فریاد می زد و سر من از شدت صد

 . پدرمم هم قطع شد و نزدیکم نشست

 . جهانگیر –
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می دونی ما مردیم و زنده شدیم تا تو دوباره جون ، پاره ی تنمی، بار با لحن مهربانتری گفت: تو پسر منی دوباره چشم باز کردم این

 . گرفتی

 . سوخت بچه اون حال به دلم اما کردم نگرانتون که متاسفم –

حاال هم بهتره ، طوری تنبیه شون کردم که دیگه با بچه سر زمین نیان، پدر از جا برخاست و گفت: الزم نیست دیگه دلت بسوزه

 . استراحت کنی تا خوب حالت جا بیاد

 ؟ با اونا چیکار کرده؟ پدر چیکار کرده، دوختم و گفتم: مادربعد از رفتنش نگران به مادر چشم ، را گفت و اتاق را ترک کرد این

 . تو باید استراحت کنی عزیزم  قطره اشکی از چشمان مادر سر خورد و گفت:

دست مادرم را ، قلبم بدجور به تپش افتاده بود و برای گندم نگران بودم، برای اولین بار بود که احساس کردم از درون تهی شدم

 ؟ التماس گفتم: مادر تو را خدا بگو پدر با اونا چیکار کردهگرفتم و باز با 

اینطور که ، بچه شو نجات بدی جون خواستی می تو که زنی اون ی خونه  رفت زده نیش رو تو مار چی برای فهمید وقتی پدرت –

وسط این ، پدرت هم اونا را زدنآدمای ، من از فرخ شنیدم می گفت پدرت وقتی  سر اون زن فریاد می زده پدرش با پدرت درگیر شده

 . طفل معصوم هم جابه جا تموم می کنه، و می خوره زمین میشهبچه ی شیرخواره ش از بغل مادرش جدا ، دعوا و درگیری

نجات  اخواستم طفلی ر، خدایا من چیکار کرده بودم، با هر کلمه ی که از دهن مادر بیرون می آمد انگار پتکی به سرم می کوبیدند

آتشی که از شنیدن این خبر به جانم ، وجودم بدجور آتش گرفته بود . اما بدتر باعث مرگش شدم آن هم مرگی به دست پدرمبدهم 

 . زهر  مار داشتماز افتاده بود بدتر از آتشی بود که 

 . ال شدمبرای اولین بار به عمرم آنقدر اشک ریختم و گریه کردم که بی ح، لحاف را روی سرم کشیدم و فقط گریه کردم

 . بازم با صدای مادر بود که بیدار شدم

 . ..پسرم.. ..جهانگیر –

 ؟ چرا اینجوری گریه می کردی؟ وقتی چشم باز کردم بغض مادرم ترکید و گفت: خوبی مادر

 توی جایم نیم خیز شدم و اشکهای مادرم را پاک کردم و گفتم: گریه نکن مادر.
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 . بخوری بیارن غذایی یه ت واسه گم می االن؟ شدی ضعیف چقدر روز چند این توی ببین –

همینطور که نگاهم به سقف بود فکرم پیش ، چند دقیقه ی بعد به اتاق برگشت  و در کنارم نشست، این را گفت و از اتاق بیرون رفت

 . نگاهم به سمت مادر چرخید، گندم بود که با گرمی دست مادر روی پیشانی ام به خودم آمدم

 ؟ ختیمیریبهم بگی چی شده بود که  اینطور اشک  خوای نمی –

مادرش همیشه می ، هرروز وقتی می رفتم به زمینا سر بزنم می دیدمش، بود قشنگی و آروم ی بچه، کردم می گریه بچه اون برای –

یه مار دورش حلقه وقتی دیدم ، نگاه می کردم ار ها ذاشتش توی سبد زیر سایه ی اون درختی که من اونجا می نشستم و کار رعیت

قبل با گلوله ی  ماهپدر اون بچه هم چند ، می دونی مامان، زده خواستم نجاتش بدم اما بی احتیاطی کردم برای همین مار نیشم زد

 . روا نبود اون بچه اینطوری بمیره، بود فرخ کشته شده

 . به پیشانیم زد و گفت: اتفاقیه که افتاده پسرممادر بوسه ی ، گریه کنم هم فشار می داد  اما نمی خواستم باز یم رابغض گلو

 . خدمتکاری با سینی بزرگی وارد اتاق شد  و کنار تشک به زمین گذاشت

ها سری بزنم تا شاید گندم را ببینم اما خجالت می کشیدم با او  دلم می خواست به زمین ، به اصرار مادرم چند لقمه ی غذا خوردم

کنار پنجره ی اتاقم نشسته بودم و به ماه کامل درون آسمان ، رد و تمام مدت به گندم فکر می کردمشب خوابم نمی ب، روبه رو بشوم

، خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود، رام از جا برخاستم و از اتاق بیرون رفتمآ، خیره بودم که صدای پای را از بیرون اتاقم شنیدم

به سمت اتاقش رفتم  و ، شنیدم فروغ الزمانرگردم صدای خنده ی ریزی از اتاق گویی اشتباه کرده بودم تا خواستم به داخل اتاق ب

از نفرت ابروی در هم کشیدم و به اتاقم ، باز هم صدای ننگین عشق بازی نریمان با فروغ الزمان بود، گوشم را به در اتاق چسباندم

ام را برداشتم و از اتاقم بیرون رفتم  و بی سر و صدا خودم چکمه هایم را پوشیدم و اسلحه ، تحمل ماندن در آنجا را نداشتم، برگشتم

بیرون از اصطبل روی تخت چوبی خوابیده بود و نزدیکش آتشی روشن بود بدون اینکه او را بیدار کنم  جمال، را به اصطبل رساندم

 ؟ کی هستیخواستم وارد اصطبل بشوم که از جا پرید و چوب بزرگی که نزدیکش بود برداشت و گفت: کیه؟ تو 

 . روم باش پیرمردآ، جهانگیرم -

 ؟ شما این وقت شب اینجا چیکار می کنید، دستش را پایین آورد  و گفت: آقا، وقتی مرا شناخت

 . بیارش کن زین اسبم را  برو -

 ؟ سواری اسب برید خواید می شب وقت این آقا  -
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 . بیار اسبم را برو -

 . الساعه، اقا چشم -

شب چون ، بی سرو صدا اسب را از باغ بیرون بردم و بعد بر گرده ی اسب سوار شدم، خیلی زود اسبم را زین کرد و برایم آورد جمال 

نمی دانستم به کجا می ، بدون اینکه خودم بدانم چرا؟  راه روستا را در پیش گرفتم، مهتابی و روشن بود احتیاجی به فانوس نبود

اسبم آرام در کوچه پس کوچه های روستا راه می رفت و فکر من هم ، ی خواهم بروم اما به راه افتادمخواهم بروم و به دنبال چه م

کوچه ها  تاریک و سوت و کور بود و فقط صدای جیرجیرک ها  و صدای سم اسب من بود که سکوت . رام به سوی گندم می رفتآ

نور کم سویی هم از پنجره ی اتاقش بیرون  ، رام زنی را شنیدمآاز مقابل خانه ی که می گذشتم صدای گریه ی ، شب را می شکست

، صدای الالیی خواندن گندم بود که با صدای گریه اش در هم آمیخته بود، تر گوش سپردم اسب را نگه داشتم و دقیق، تابیده بود

یر شد ؛ از اسب پیاده شدم و به نمی دانم چرا اما با شنیدن صدای گریه های گندم دل من هم باز تنگ شد و اشک از چشمان سراز

دقایقی بیشتر طول نکشید که در چوبی روی پاشنه چرخید و ، اصالً نفهمیدم چه شد که درب خانه شان را زدم، سمت خانه شان رفتم

، ر ببیندآقا حیدر فانوس را باالتر گرفت تا  مرا بهت، هیکل تنومند آقا حیدر درون چارچوب در که فانوسی هم در دست داشت ظاهر شد

با صدای گرفته  . م را  می دید که هیچ نگفتا شاید چشمان خیس و شرمندگی، نمی دانم چرا اما فقط مدتی در سکوت نگاهم کرد

 . بخدا نمی خواستم  اینطوری بشه: گفتم

 . آقا حیدر سری تکان داد و گفت: می دونم

 ؟ دیروقت اما می تونم بیام تو -

دختر جوانی که شبیه به گندم ، راهروی کوچکی را پیمودیم و وارد حیاط شدیم، و من به داخل رفتم قا حیدر از جلوی در کنار رفتآ

 ؟ بود از اتاقی بیرون آمد و گفت: آقاجون کی بود

اتاق  چکمه هایم را از پا بیرون آوردم و وارد، آقا حیدر مرا به سمت اتاقی برد، و تا مرا دید دیگر حرفی نزد و سریع به داخل اتاق دوید

اتاق با دو فانوس ، قا حیدر تعارف کرد و من کنار پشتی نشستمآ، اتاق کوچک و مرتبی بود، قا حیدر هم بعد از من وارد اتاق شدآ، شدم

در سکوت سر به زیر داشتم اما هنوز چند ثانیه ی بیشتر نگذشته ، حیدر از دری که وسط اتاق بود به اتاق دیگر رفت، روشن شده بود

به عزم دعوا آمده بود اما نمی دانم ، من هم باالفاصله برخاستم، وسط اتاق باز شد و گندم با شتاب و عصبانی وارد اتاق شدبود که در 

امروز صبح به هوش اومدم ، سر به زیر انداختم و گفتم: فکر نکن اومدم اینجا نمک به زخمت بپاشم، چه شد که با دیدنم سکوت کرد

 نمی خواستم باعث مرگ بچه ت ، اومدم بگم من قصدم نجات جون بچه ت بود، اومدم بگم شرمنده تم، و فهمیدم چه اتفاقی افتاده
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وقتی صدای فریادتو شنیدم یه آن ، روز قصدم نجات جون بچه ت بوداون شاید از نظر شما من ظالم و ستمگر باشم اما بخدا ، بشم

نذاشتم بچه تو نیش بزنه ولی شاید با خودت می گی کاش مار بچه مو تا اومدم به خودم بجنبم مار نیشم زد اما ، حواسم پرت شد

 . نیش زده بود و   اونجوری طفل معصومم کشته نمی شد

قا حیدر به طرفم آمد و تعارف آ، دکنن مینگاه  را و من ه اندپدر و مادر و خواهرش هم ایستاد، وقتی سربلند کردم دیدم به غیر از گندم

کنار دیوار نشست و باز قطرات گرم اشک روی صورتش غلطید و گفت: وقتی سربلند کردم و به طرف  گندم هم، کرد که بنشینم

 را خیال کردم می خوای بچه م، درختی که بچه م زیر سایه ش گذاشته بودم نگاه کردم دیدم خنجر کشیدی و کنار بچه م نشستی

 . بکشی

 . من پسر کیومرث خان هستم اما بخدا مثل اون نیستم، بکشم اتا این حد منو پست دیدی که بچه ی شیرخواره ر -

اون بچه هم ، یه عمر مدیون خودت کردی اقا حیدر دست به شانه ام گذاشت و گفت: پسرم تو بخاطر نجات جون بچه ی گندم ما رآ

 . قسمتش  به زندگی کردن نبود

 اامشب هم تحمل موندن توی خونه ر، ندیدم و نشنیدمچند وقتی هست که یه چیزایی می شنوم و می بینم که  تا قبل از این  -

بی هوا توی کوچه ها می رفتم که صدای گریه از این خونه ، برم خوام میوقتی هم از خونه زدم بیرون نمی دونستم کجا ، نداشتم

 . شنیدم

حیدر کاسه ی شیر را مقابل من  ،قا حیدر دادآمادر گندم با سینی که یک کاسه ی سفالی توی آن بود وارد اتاق شد و سینی را به 

 . ناچیز ولی گرم و تازه ست، گذاشت و گفت: شرمنده تونم که نمی تونم بهتر پذیرایی کنم

با اینکه وضع خوبی نداشتند شاید خودشتان بیشتر به آن خوراک احتیاج داشتند اما حرمت مهمان را ، عجب مردمی بودند این مردم

کاسه ی شیر را برداشتم و جرعه ی را نوشیدم و ، داشتند برای پذیرایی مقابل او می گذاشتندهمه ی چیزی که خوب می دانستند و 

 . قا حیدر ببخشید که این وقت شب مزاحم شدمآبعد  کاسه را روی زمین گذاشتم و گفتم: 

 . خداست حبیب مهمون –

 خوام میمن ن، چرخیدم و گفتم: من مثل پدرم نیستم به سمت گندم، اما قبل از اینکه بیرون بروم، از جا برخاستم و به سمت در رفتم

 . ..و بعد میام تا کنم میازش سوا  را هر طوری که شده راهم، مثل پدرم باشم

 .. ..با تو بسازم اما نمی دونم چرا نتونستم به زبون بیارم را می خواستم بگم میام تا زندگیم
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وارد باغ شدم و ، سوار اسبم شدم و به سمت  عمارت باغ برگشتم، تر شده ام وقتی از خانه شان بیرون آمدم احساس کردم کمی سبک

فروغ  که وقتی پا به طبقه ی دوم گذاشتم و به سمت اتاقم می رفتم ، اسبم را به اصطبل بردم و بی سر و صدا به عمارت برگشتم

متوجه شد ، رون آمد و به سمت اتاق خودش می رفتاز اتاق نریمان بی الزمان از عشق بازی های مخفیانه اش با نریمان فارغ شده بود

نقدری روشن نبود که درست ببینمش اما  خوب می آبا اینکه  فضای راهرو  ، که از اتاق نریمان بیرون آمده است ه امدیداو را که من 

 ....( . ..کشیدم با زهرخندی از کنارش گذشتم و به سمت اتاقم رفتم  و روی تشکم دراز، شد فهمید که حسابی ترسیده است

 . ضرباتی به در خورد که همین باعث شد شاهین  از  خواندن دست بکشد

 . بفرمایین: بهزاد

 . در اتاق باز شد و ثریا وارد اتاق شد

 . خانم بزرگ گفتن صداتون کنم، شام حاضره : ثریا

 . میایم االن، ممنون: شاهین

بخورم میام می شنیم باهم  را فکر می کردم میرم داروهام: که با آمدنشان گفتخانم بزرگ هم منتظر آنها بود ، هردو  سر میز رفتند

 . حرف می زنیم اما گویا شما دوتا همچین دوست داشتید تنهایی با هم درد ودل کنید که رفتید توی اتاقتون

 . کنید استراحت رفتید شام موقع تا کردیم فکر ما، مادربزرگ نه: شاهین

، مخصوصا جنابعالی، اید بیدار بشید برید سرکارب صبح اول فردا که بخوابید برید و بخورید شامتون را، نیست مهم خب: خانم بزرگ

 ؟ بهتر شدی که خداروشکر

 . کرخداروش خوبم آره: شاهین

 ؟ کشی نمی چرا جان بهزاد، بفرمایین خب: خانم بزرگ

اما بهزاد و شاهین هنوز سر میز ، ترک کرد و به اتاقش رفتدر سکوت شام صرف شد و بعد خانم بزرگ به بهانه ی استراحت آنها را 

 . بودند

 . بودا شده ناراحت: بهزاد
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  درمیارم دلش از خودم اما، آره: شاهین

 . گالره خیلی زود خودش را به سالن رساند، و کمی صدایش را بلند کرد و گالره را صدا زد

 . آقا بله: گالره

 . بعد از اینکار هم دوتا فنجون قهوه واسه ما بیار باال توی اتاق من، میزو جمع کنی تونی می: شاهین

 . آقا چشم: گالره

 . هردو باز به اتاق شاهین رفتند تا باز ادامه ی خاطرات پدربزرگشان را بخوانند

 . )صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم و لباس پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم  که با مادرم رو به رو شدم

 جهانگیر؟ میریا کج -

 . می رم سر زمین -

 ؟ هنوز صبحانه نخوردی، این وقت صبح -

 . بعدا بگید واسه م بیارن سر زمین -

 برو در امان خدا ، می دونم از تو خونه موندن خسته شدی، باشه پسرم -

همه ی رعیت ها مشغول برداشت محصول فتاب باال آمده بود و آتازه ، های کشاورزی رساندم از خانه بیرون آمدم و خودم را به زمین

هرکسی مشغول کار خودش بود ، بودند  ؛ از اسبم پایین آمدم و افسار اسبم را به درخت بستم و مشغول قدم زنی  در زمین ها شدم

کودک  زیر همان درخت ایستاده بودم و به جای خالی آن، قا حیدر اما جای آن طفل زیر سایه ی درخت سیب خالی بودآحتی گندم و 

پسرکی  تقریباً ، به سمت صدا چرخیدم، که حاال زیر خروارها خاک خوابیده بود نگاه می کردم که صدای  پسرکی مرا به خودم آورد

 . ساله که مادرم توسط او برایم صبحانه فرستاده بود 81

  ؟بحانه تون را بچینمص و ندازم می اندازی زیر همینجا؟ اوردم را تون صبحانه، اقا سالم –

 ؟ اسمت چیه -

 مازیار  –



 

 
 

197 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . برو بده به اون  سه تا بچه ااین صبحونه ر، نمی خورم، من اشتها ندارم مازیار  –

 . ساله که کنار زمین ها  مشغول بازی بودند اشاره کردم 1یا  8و به سه تا بچه ی 

 ؟ قاآبازم معترضانه گفت: ولی مازیار 

 . بدو ببینم، هزار بار نمی گمرا  با اخمی نگاهش کردم و گفتم: یه حرف

در میان گندمزار قدم می زدم و کار رعیت ها را نگاه می ، را که متعجب نگاهم می کرد ترک کردم و به سمت زمین ها رفتم مازیارو 

 . .خانم، شما: به سمتش رفتم  و صدایش زدم، کردم که متوجه زنی شدم که باردار بود و به سختی کار می کرد

 . نگاهم کرد و گفت: بله ارباببا ترس 

 ؟ مرد جوانی هم جلو آمد و گفت: چی شده ارباب

 ؟ این زنته، چیزی نشده -

 . آقا بله –

 ؟ به نظر میاد که داری پدر می شی -

 . مرد گفت: بله خدا بخواد یه ماه دیگه به دنیا میاد، زن و مرد به هم نگاهی انداختند و زن از شرم سربه زیر انداخت

 ؟ با این وضع نباید کار کنی، خونه ت برو -

 کنم.  میبه اندازه ی همه کار کنم،  میزن متعجب گفت: بخدا ارباب کم کاری ن

تا وقتی بچه ت به دنیا بیاد الزم ، برو خونه ت زنمیشه، نگران نباش چیزی از دستمزدتون کم ن، کار کنی خوام میمی دونم اما ن -

 . نیست کار کنی

 ؟ قاآ: یعنی مرد متعجب تر گفت

 . به سلیم می گم  چیزی از دستمزدتون هم کم نشه، بله زنت می تونه بره خونه استراحت کنه -
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هنوز هم رعیت ها از من می ترسیدند و از کنارشان که می گذشتم با ترس و زیر چشمی نگاهم ، این را گفتم و از کنارشان گذشتم

نزدیکتر می شدم قلبم بیشتر درون سینه ام بی قراری می کرد اما این زن چنان  هر قدمی که برمی داشتم و به گندم، می کردند

قا حیدر متوجه من شد و دست از کار کشید و آ، سرگرم کارش بود که گویی اصال متوجه من نشده بود که نزدیکش ایستاده بودم

 . گفت: سالم ارباب

 ؟ خوبید، سالم -

 . نفسی هست، ممنون ارباب -

نگاهم به سمت گندم چرخید و او ، صدای صحبت من و پدرش هم  متوجه ما نشد یا اصال نخواست که متوجه ما بشودگندم حتی از 

 ؟ شما خوبید: را خطاب قرار دادم

 . ناچاراً نگاهش را به من داد و گفت: خوبم

یم که کنار گندمزار زیر سایه ی از اقا حیدر خداحافظی کردم و به سمت سل، آنقدر جوابش سرد بود که دیگر نتوانستم حرفی بزنم

 . با دیدن من از جا برخاست و جایش را به من داد، درختی پشت میزی نشسته بود و مشغول حسابرسی و کار خودش بود رفتم

 ؟ اقا بهترید، اقا بفرمایین –

 . ایستاده دفاتر را نگاه می کردم و با او حرف می زدم

 . خونهفرستادم بره  ااون زنی که حامله بود ر -

 ؟ خوب کار نمی کرد؟ قاآچرا  -

خودم بهش مرخصی دادم تا وقتی که بچه شو ، از دستمزدشون چیزی کسر نمی کنی، خوب کار می کرد اما نباید کار می کرد، نه -

 . به دنیا بیاره

 . قا هر چی شما بگیدآبله  -

 ؟ خبر جدید چی داری -

 قا نریمان شورش شده بود و دوتا  از رعیت ها با آدم های آقا نریمان درگیر شدند آخبر جدید اینکه توی زمینای  -
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 ؟ متعجب نگاهش کردم  و گفتم: خب

 . هم گرفتن بردن زندونی کردن ا یکیشون زخمی شده ولی اون دوتا ر، قا نریمان حمله کردنآدوتا از رعیت ها با داس به آدم های  -

نگرانی به دلم افتاده بود که نمی دانستم ، واقعا سردرگم و گیج شده بودم، اد حرفهای مامان افتادمسلیم که این حرفها را می زد ی

 . علتش چیست

 برای چی شورش کردن؟ -

، قا نریمان شکایت کردنآوقتی هم  رفتن پیش ، قا نریمان به دختر یکی از رعیت ها دست درازی کردهآیکی از آدمای ، قاآراستش  -

 . دیروز هم پدر و برادر اون دختر  دست به همچین کاری زدن، ی کردهاز آدمش طرفدار

باید کاری می کردم و هر طوری شده جلوی کارهای نریمان را می ، میان دستانم گرفتم را مستاصل روی صندلی نشستم و سرم

پولی که بتوانم با آن آدمی برای خودم نه آدمی دور و بر خودم داشتم نه  ، گرفتم اما من در مقابل نریمان و فرخ خیلی ضعیف بودم

 . باید کاری می کردم، اجیر کنم

 ؟ تا تفنگچی چقدر واسه م آب می خوره 11نگاهم را به سلیم دادم و گفتم: سلیم 

 ؟ باشید داشته تفنگچی خودتون برای خواید می هم شما –

 . من که نباید از برادرام کم بیارم -

حتما مادرم ، تا تفنگچی پرداخت می کردم11ا ماهیانه بود و برای هر ماه می بایست همینقدر برای مبلغی که سلیم گفت زیاد نبود ام

تقریباً  همه ی خدمتکارها و خانم های خانه  ، به سمت اسبم رفتم و خیلی زود خودم را به خانه رساندم، می توانست که کمکم کند

از اسب پایین پریدم ، مادر من هم بود که با ورود من به سمتم آمد، اده بودندتوی حیاط جمع شده بودند و حلقه وار گرد ماجرایی ایست

 ؟ اینجا چه خبره؟ چی شده، و گفتم: سالم مادر

 . به فلک بسته ادخترک بیچاره ر، تنبیه می کنه را ملوک داره یکی از خدمتکارا -

 ؟ چرا -

 . از راه به در کنه را به این دخترک بهتون زده که  برای پسرش ناز و عشوه اومده و می خواد پسرش  -
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 ؟ کدوم پسرش -

 . فرخ -

ساله روی  85دخترکی تقریباً ، جلو که رفتم زنهای خدمتکار کنار رفتند و راه را برای من باز کردند، عصبانی به سمت آن جمع رفتم

 . ملوک با شالق به کمر دخترک می زد و با هر ضربه به دخترک فحاشی می کردو زمین  زانو زده بود 

و  به اندازه ی پهن گاو ارزش نداری اونوقت  لقمه ی بزرگتر ت، عاشق پسر من شدی که دیدی چی خودت توی رعیت دخترک تو –

 . از دهنت برداشتی

 . اما دخترک فقط گریه می کرد

جلوتر رفتم و  نزدیک فروغ الزمان ایستادم و ، شاید از نگاهم ترسید که نگاهش را دزدید، چرخید نگاهم با خشم به سمت فروغ الزمان

 .. ..وگرنه، تموم کنه و دست از زدن این دخترک بیچاره برداره را آرام خطاب به او گفتم: بهتره بری به ملوک بگی این بازی

من ، ان دادکسری ت، بداند که می توانم رازش را برای پدر فاش کنمخیره نگاهش می کردم می خواستم ، با ترس به  من نگاه کرد

دیدم که فروغ الزمان بازی ، از پلکان که باال رفتم نیم نگاهی به عقب انداختم، به سمت مادرم برگشتم و از او خواستم به داخل برویم

، مطبخ ها که در زیر زمین های عمارت بود بردند تنبیه دخترک بیچاره را تمام کرده است و عده ی از خدمتکارها دخترک را به سمت

 . با مادرم وارد اتاق من شدیم

 ؟ مادر نشست و گفت: نباید فروغ الزمان را تهدید می کردی

واقعا این دخترک با فرخ سر ، حاال این ماجرا حقیقت داره: دیگر کسی توی حیاط نبود  مقابل مادر نشستم و گفتم، به کنار پنجره رفتم

 ؟ دارهو سری 

 بچه گویا، ارباب ی خونه فرستاده خدمتکاری برای کشی پیش عنوان به دخترش را این  باال روستای های رعیت از یکی، پسرم نه –

هم یه لقمه غذا گیرش بیاد بخوره و از  و کنه کار هم تا اینجا فرستاده دخترش را این، اومده برنمی خرجشون پس از داشته زیاد

، و خیال بدی توی سرش داره میشهفرخ مزاحم این دخترک ، وقت قبل  زن رشید آشپز اومد پیش من شاکی شدچند ، گشنگی نمیره

 را  فرخ برای اینکه این دختر، آخر می ترسم این دخترو بدنام کنه، از من می خواست کمکش کنم ولی  من چه کاری می تونم بکنم

اونم  رفته به ملوک یه چرندیاتی گفته و ملوک هم اینجوری ، ره پیش پاشرام خودش کنه رفته به فروغ الزمان گفته راه حل بذا

 . افتاده بود  به جون این دخترک
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کالفه دستی به موهایم کشیدم و گفتم: پس می خواسته زهر چشمی از این دخترک بگیرن که دفعه ی بعد که فرخ رفت سمتش  

 . دیگه دست رد به سینه ش نزنه

 . فکر می کردم چطوری این دخترک را از این خانه نجات بدهم که با صدای مادرم به خودم آمدمساکت بودم و به این 

 ؟ جهانگیرم به چی فکر می کنی  -

 ؟ از دست این گرگها نجات داد وبه اینکه چطوری میشه این دختر -

 ؟ می خوای برای خودت دردسر درست کنی؟ چیکار می خوای بکنی پسر  -

 . اگر یه روزی جلوی برادرام دراومدم  دستم پر باشه خوام ، میفنگچی برای خودم داشته باشمچندتا ت خوام می  -

نمی خوای که فردا روزی زیر چکمه ، پسرت بزرگ شده، مادرم نگران نگاهم می کرد که دستش را گرفتم و گفتم: نترس مادر جان

 ؟ های برادراش له بشه

 . م با برادراش در بیفتهخوام میاما ن، نه -

، ندارن مطمئن باش یه روزی باهم درگیر می شیم و اون روز خوبه که منم مثل اونا قوی باشم را وقتی اون دوتا چشم دیدن من -

چند روز قبل دوتا رعیت ها با آدماش درگیر ، کنن میدارن بدنام  را ،؛ دخترای مردم کنن میدماهای نریمان دارن غلط های زیادی آ

 ؟ می دونید ااینا ر، شدن

 ؟ برای چی درگیر شدن، نه -

اید مثل نریمان و فرخ برای خودم آدم داشته باشم و برای ب، مادر باید برای داشتن تفنگچی  پول داشته باشم، برای شرف و آبرو -

 ؟ برادرام از کجا میارن که انقدر دارن، یه مقدار پول دارم ولی کمهخوام،  میاینکار پول 

ن و موقع حسابرسی کمتر به پدرشون می دن و از طرفی به بهانه های مختلف از پدرشون پول می تو دخل و خرجا دست می بر -

ولی تو ، نریمان و فرخ با  پنبه سر پدرشونو می برن، ولی تو به همون ماهیانه اجرتی که از پدرت می گیری راضی هستی، گیرن

 . خودتو دور کردی از پدرت
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باید برای رسیدن به خواسته ها و اهدافی که داشتم ، یمان و فرخ با پدر صمیمی بودند نبودممادر راست می گفت من آنقدر که نر

می ، دوست داشتم از عشقم نسبت به گندم با مادر حرف می زدم اما می ترسیدم، ساعتها با مادر حرف زدیم، دست به کاری می زدم

 . شق را از دست بدهمترسیدم از اینکه منعم کند از این عشق و من نمی خواستم  این ع

توی ، برای اینکه از اوضاع و احوال خانه اطالعاتی به دست بیاورم، عصر پدرم خسته به خانه بازگشت و برای استراحت به اتاقش رفت

، به سمت مطبخ ها رفتم و از پله ها سرازیر شدم، خدمتکارها  هر کدام مشغول کاری بودند، خانه چرخی زدم و در آخر به حیاط رفتم

رشید ، مطبخ  گرم و گرفته بود و چهار زن و یک مرد مشغول کار بودند  با ورود من به مطبخ  همگی دست از کار کشیدند و ایستادند

 . که مسئول اشپزخانه بود گفت: سالم اقا

 . سالم -

 ؟ جلوتر رفتم و همینطور که توی دیگ ها سرک می کشیدم گفتم: شام امشب چیه

 . داریم هم بره کباب و  بزباش آبگوشت آقا برای، ریونب مرغ و پلو باقالی –

خت و گویا اصال متوجه میرینگاهم به دخترک افتاد که گوشه ی روی زمین نشسته بود و سیب زمینی پوست می کند و آرام اشک 

د تونی میرشید  آقا فتم:به او نزدیک شدم و آرام  خطاب به او گ، حضور من نشده بود، رشید مرد خوبی بود ؛ کم و بیش می شناختمش

 ؟ یه کاری برام بکنید

 . آقا کنید امر –

 . به من خبر بدید، اگر یه وقت فرخ مزاحمش شد، داشته باشید را شما و خانمتون هوای این دختر -

مادرم سفارش ، رام گفتم: من از همه چیز خبر دارمآ، رشید نگاهی به زنش که همانجا کار می کرد انداخت و دوباره به من نگاه کرد

 .. ..داشته باشید مبادا را کرده هوا

 ؟ چه کاری از دست من ساخته ست آقا رام گفت: آرشید سری تکان داد و 

 . فقط کافیه به من خبر بدید -

 . قاآچشم  -
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با پوزخندی عقب ، متوجه فروغ الزمان شدم که از پشت پنجره ی اتاقش می پاییدم، از مطبخ بیرون رفتم و نگاهی به اطرافم انداختم

تقریباً مسافت طوالنی  را باید می ، جایی که زندان های بود که پدر برای شورشیان ساخته بود، به سمت پشت عمارت رفتم، رفت

به زندانها که نزدیک می شدم دوتا از تفنگچی های نریمان  را دیدم که مقابل درب آهنی یکی ، پیمودم تا به انتهایی باغ می رسیدم

ها رسیدم هردو از جا آنوقتی به  . حدس زدم که باید همان پدر و پسر را آنجا زندانی کرده باشند، انها کشیک می کشیدنداز زند

 . برخاستند و سالم کردند

 ؟ شما اینجا چیکار می کنید: ابروی درهم کشیدم و گفتم، دوست نداشتم جواب سالمشان را بدهم

 . ا بیاد درموردشون تصمیم بگیرهآقاینجا زندونی هستند تا ، شت گفت: دوتا شورشی گرفتیمکه هیکل تنومند و بزرگی دا از آنها یکی

پس بی خیال دیدن آن رعیت های که آنجا ، نریمان را نسبت به خودم حساس کنم، نمی بایست قبل از اینکه قدرتی داشته باشم

از ابروهای گره کرده اش متوجه شدم که فروغ الزمان او را ، شدمزندانی بودند شدم و برگشتم  که در میانه ی باغ با نریمان رو به رو 

با اینکه از نظر سنی ، هردو وقتی به هم رسیدیم ایستادیم . پس سعی کردم جلویش محکم باشم، از تمام جریانات باخبر کرده است

 ؟ گفت:  اینطرفا چیکار داشتی مستقیم به چشمانم زل زد و، سال از او کوچکتر بودم  اما تقریبا هم قد و قواره اش بودم7

 . قدم می زدم -

 ؟ چی شده که برادرم انقدر بی باک  شده، اینروزا خیلی جسور شدی: گفتداشت کمی بیشتر نزدیکم شد و با صدای که بویی از تهدید 

 . باالخره منم باید نشون بدم که پسر کیومرث خان هستم -

 . ولی پسر کیومرث خان یادت باشه منم پسر کیومرث خان هستم، نریمان زهر خندی بر لب نشاند و گفت: خوبه

، باید به او نشان می دادم که هر غلطی دلش بخواهد نمی تواند بکند، بدون اینکه جوابی به او بدهم با نیشخندی از کنارش گذشتم

 زه کردن برای آزادی حق داشت ( شاید همان موقع بود که احساس کردم چقدر حرفهای امیر ساالر حقیقت داشت  و چقدر برای مبار

 ؟ شاهین سر از روی دفترچه بلند کرد و گفت: پس این قهوه ی که قرار بود واسه مون بیاره چی شد

اونقدر واقعی نوشته که خودمو اونجا کنار ، بهزاد که حسابی توی فکر بود کش و قوسی به بدنش داد و گفت: داستان جالبی شده

 . پدربزرگ می بینم
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 ؟ می خواد ااین دفترچه ر چی برای دختره این که اینه بخونم داستان را تا کنه می ترغیب من بدجور که سوالی یه ه و آر –

 ؟ نیاورده رو قهوه چرا ببینم برم، کنم می فکر همین به منم –

 . ضرباتی به در خورد، تا بهزاد از جا برخاست

 . بفرمایین –

 . قهوه وارد اتاق شددر اتاق باز شد و گالره با سینی 

 ؟ آوردی دیر : گفتشاهین 

 . قا یه کم کارم توی آشپزخونه طول کشیدآببخشید  –

 . برو و میز روی بذارش –

شاهین فنجان قهوه را برداشت و گفت: بازم فال گوش ، گالره جلوتر رفت و سینی را روی میز عسلی گذاشت و از اتاق بیرون رفت

 . واستاده بوده

 ؟ چی –

 . قیقه ی پشت در فال گوش ایستاده که قهوه سرد شدهد چند که معلومه، شده سرد هقهو –

به داخل اتاق برگشت و روبه روی شاهین ، بهزاد از جا برخاست و به سمت در رفت و در اتاق را باز کرد اما گالره پشت در نبود

 ؟ گذشته ی پدربزرگ ما چی می خواداین دختر توی ، نشست و گفت: این دفترچه مربوط به گذشته ی پدربزرگ ماست

 . ی زنم شاید مربوط به اون زمینها باشهم حدس ، باشه نیومده هم روستا همون از معلوم کجا از، اومده کردستان از دختره این –

 . بخونا بقیه قصه ر، شاید –

 . بخوابی خوای نمی دیروقت –

 . صفحه ی دیگه بخون بعد می خو ابیم چند –
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داد و  من کرد و از پس اندازی که داشت بهبه من  خیلی  ادرمم، برای تهیه ی پول فکر کردم و با مامان مشورت کردم ) چند روزی

مرد متمول و ، دایی نادر، ی تهیه ی چند تا تفنگچی کمکم کندبرای دایی نادرم که در تهران زندگی می کرد نامه ی نوشت تا برا

، خوبی نداشت برای همین پدر قدغن کرده بود که مادر به دیدنش برود یا او به دیدن ما بیایدخوبی بود و هیچ وقت با پدرم میانه ی 

مادر نامه را توسط ، تنها راه ارتباطی مادر با برادرش این بود که به صورت پنهانی برایش نامه می نوشت و از حال هم با خبر بودند

برای ما اجناسی می آوردند برای دایی فرستاد و برای گرفتن نتیجه ی  شخصی به اسم محمد تقی یکی از کسانی که گاهی از تهران

 . نامه می بایست دو هفته ی صبر می کردم

پدر باالخره از سفر تهران برگشت و فردای همان روزی که از تهران آمد برای عمو پیغام فرستاد که باید مراسم عروسی نریمان و 

می دانستم این ، ا به خانه ی عمو می رفتیمهآخر هفته برای مراسم بله برون و بقیه ی حرفجیران هر چه زودتر برپا شود و قرار بود 

 . خبر به گوش جیران برسد حتما مخالفت می کند و این مخالفت یعنی شروع یک آشوب

کت بودم و به اینکه در راه سا، با هدایایی زیادی یک روز قبل از اینکه خودشان بیایند روانه ی خانه ی عمو کرد راپدر فرخ و من 

 . آمدمکه با صدای فرخ به خودم  مقراره چه اتفاقی بیفتد فکر می کرد

 ؟ کنی می فکر چی به؟ فکری تو چیه –

 . هیچی به –

 میشه؟ فرخ با پوزخندی گفت: به این فکر می کنی جیران مخالفت کنه چی 

 . رهآمتعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 . خوب تربیت نکرده ولی خب نریمان بلده آدمش کنه را عمو اصال دخترش، پررو و زبون دراز خیلی جیران –

 . خوب چه –

 . کنه گوش پدر حرف به باید نداره ی چاره خب ولی نمیاد خوشش جیران از هم نریمان چند هر –

 نمیاد؟ خوشش جیران از چرا –

یه نصیحت بهت ، جاسوسیش می کنی خوشش نمیادداری  نریمان از اینکه ؟ فرخ بازم با پوزخندی گفت: یعنی تو نمی دونی چرا

 . با نریمان در نیفت، آویزه ی گوشت کن کنم می
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 . درنیفتادم باهاش من –

 . به روبه رو داد و گفت: از من گفتن بودرا  فرخ نگاهش

برده  هدایای که ، رو شدندمدن و با گرمی با ما رو به ان آعمو و زن عمو به استقبالم ، و تا رسیدن به باغ عمو حرف دیگری نزدیم

شدیم و به  ساختمانوارد ، که با ساز و دهل بعد از ما وارد عمارت شدند در سینی های بزرگی روی سر گذاشته بودندبودیم مردانی 

عد از مدتی نشستن و صحبت کردن و پذیرایی مفصل برای استراحت به اتاق های که برایمان در نظر گرفته شده ب، شاه نشین رفتیم

 استم و بیرون رفتم وبرای همین از جا برخ، نقدری خسته نبودم که بخوابمآچند دقیقه ی دراز کشیدم اما ، بود رفتیم

به سمت اتاق ایرج رفتم و ضرباتی به در زدم که در ، خانه ی عمو به بزرگی خانه ی ما نبود اما زیباتر و با صفاتر از خانه ی ما بود

 . توسط ایرج باز شد

 . سالم –

 ؟ کارم داشتی، پشت سرش بست و گفت: سالم را از اتاقش آمد بیرون و در، نگران نگاهم می کرد

 ؟ بریم توی اتاقت ، میشهباهات حرف بزنیم خوام میمشکوکانه نگاهش کردم و گفتم: آره 

 ؟ من اتاق توی –

 . آره –

 . مکثی کرد و گفت: بریم توی اون اتاق

مطمئن شده ، گرفته بودرا  پشت سرش برده بود و دستگیره ی در اتاقش نش رادستا اما از اینکه و با سر به اتاق دیگری اشاره کرد

 . د من ببینمهبودم که چیزی یا کسی توی اتاقش هست که نمی خوا

 . اتاق اون توی بریم، باشه –

وارد اتاق شدم اما کسی  با شتاب اما من برگشتم به سمت اتاقش و مجلوتر به سمت آن اتاق راه افتاد و فکر کرد پشت سرش می رو

 ؟ و گفت: چرا اومدی تو اتاق من آمدایرج هم سراسیمه پشت سرم ، توی اتاق نبود
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جای هم برای پنهان شدن نبود به جز یک صندوقچه که گوشه ی اتاق بود ، اتاق کوچک و مرتبی داشت، چرخید نگاهم دور اتاقش

 ؟ تم در صندوقچه را باز کنم ایرج پرید و روی صندوقچه نشست و گفت: چی می خوایتا خواس، که با عجله به سمت صندوقچه رفتم

 ؟ کردی قایم صندوقچه این توی چی –

 . هیچی –

 گرفتم و از روی صندوقچه بلندش کردم و در صندوقچه را باز کردم اما چیزی جز لباس توی صندوقچه نبود  یش رابازو

 . و با دیدن جیران و پسرجوانی که قبال او را با امیر ساالر دیده بودم خشکم زددر اتاق بسته شد که به طرف در چرخیدم 

 . نزدیک در ورودی ایستاده بودند که من آنها را ندیدمبا باز شدن  گویا. هردو در کنار هم به پشت در چسبیده بودند

 ؟ نگاهی از سر خشم به ایرج انداختم و گفتم: می فهمی داری چیکار می کنی

 . من از نریمان متنفرم، تو رو خدا نذار بدبخت بشم، با التماس جلو آمد و گفت: پسر عمو تو رو خداجیران 

 . با خشم به پسری نگاه  کردم که پشت در ایستاده بود، م افتادیو به پا جاری شدو اشکش 

 ؟ کیه این ایرج –

 . دیده بودیم ا همدیگه رما قبال، همان پسر گفت: اسمم شیرویه ست، قبل از اینکه ایرج حرفی بزند

 ؟ کنی می چیکار اینجا –

 . کنه ازدواج نریمان با جیران ذارم نمی من، ببرم اینجا از جیران اومدم –

 چرا؟ –

 . داره دوست منو اونم، دارم دوستش جیران من چون –

 . می کشم را یا خودم کنم میمقابلم ایستاد و گفت: من یا با شیرویه ازدواج ، جیران با صورتی خیس از جا برخاست

 ؟ کنی ازدواج پسر این با خوای می چطور، جیران شدی دیوونه –

 . کنم می کمکشون من: گفتایرج 
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 . بزرگتر شده من واسه بچه الف یه، شو خفه تو –

 ؟ چطوری می خوای با این پسر ازدواج کنی، به جیران دادم و گفتم: جواب منو بده را و دوباره نگاهم

 .نرسه بهمون کس هیچ دست که جا یه ممیری، ممیری ازاینجا –

 ؟ مونده بودم چی بگم و چیکار کنم

 . ننز حرفی کس هیچ به خدا رو تو فقط بریم اینجا از که کنی کمکمون خوام مین ازت پسرعمو –

 ؟ اینجا تا اومده چطوری این –

 . با بدبختی: گفتجیران 

 ؟ برید خواید می چطوری –

 . کردیم اونجاشم فکر: ایرج باز گفت

  شو خفه تو گفتم –

نذار یه عمر حسرت به دلم بمونه ، جیران گوشه ی شال بزرگی که به گردن داشتم را گرفت و باز با التماس گفت: تو رو خدا پسرعمو

 . که می تونستم خوشبخت بشم و نشدم

 ؟ .. چیکار باید می کردم. ..بخوانم نستماخودم عاشق بودم و عاشق بودن از نگاه شیرویه و جیران می تو

 میشه؟ لحظاتی بر و بر نگاهشان کردم و بعد گفتم:می دونی اگر پدرت بفهمه چی 

 . که ما از اینجا خیلی دور شدیم فهمه می وقتی، فهمه نمی –

  ؟ بیرون برید اینجا از خواید می چطوری –

 . کردیم اونجاشم فکر : باز گفتایرج 

 . دخترش حتی کنه نمی رحم کس هیچ به وسط بیاد آبروش پای پدرت اگر دونی نمی ی بچه هنوز تو ایرج –

 . جیران خوشبخت می کنه، شیرویه . کنن میجیران و شیرویه باهم ازدواج ، کنیم بازی آبروش با خوایم نمی ما ولی دونم می اینو  -
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 . کنید زندگی ذاره نمی و کنه می پیداتون برید هم سنگ زیر، شناسم می من هم نریمان، جیران روی نریمان اسم –

 . دوست دارم ار شیرویه چون؟ چرا دونی می . ارزه می مرگش به رم می دارم من که راهی این : گفتجیران 

 . فقط مراقب خودتون باشید : برای همین گفتم، کم آورده بودم یشانواقعا جلو

روم گفت: آستادم و به هم نگاه کردیم ایم وبربیرون قبل از اینکه ، شیرویه از مقابل در کنار رفت، گفتم و به طرف در رفتم را این

 . خیلی مردی

جیران ، می رسم را و حسابت کنم میزیر سنگم باشی پیدات ، شکستی را زی بفهمم که دلشرو یه اگر، باش عموم دختر مراقب –

 . ناامید کردی را ر یه روزی بفهمم امیدشبسازه پس وای به حالت اگرا  داره به همه چیزش پشت پا می زنه که با تو زندگیش

 . کنم می سربلندش –

از اتفاقاتی که در شرف وقوع بود و به ، کالفه و سردرگم بودم و خیلی می ترسیدم . دستی به شانه اش گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم

بودم و اعصابم خورد بود که توی حیاط قدم نقدری به هم ریخته آ، به حیاط بزرگ رفتم . خوبی نیست های نستم اتفاقداخوبی می 

ش که مهمانان زیادی داشتند تدارک غذا می ینشب و فرداآرا نگاه می کردم که داشتند برای  هامی زدم و مثال داشتم کار خدمتکار

 دیدند 

هم به آتش یکی از نگا، بعد از مدتی قدم زدن به سمت کنده ی چوبی درختی که  زیر سایه ی درختی بود رفتم و روی آن نشستم

از آتش گرفتم و به پنجره ی  را نگاهم، اجاق ها بود که دیگی بزرگی هم روی آن قرار داشت ولی فکرم در آتش دیگری می سوخت

م که صدای گلوله ی از پشت عمارت واز جا برخاستم که به سمت عمارت بر؟ یا نه دنجا هستنآنستم هنوز انمی د، اتاق ایرج دادم

، دای جیغ و داد زنانی که از پشت عمارت به اینطرف می دویدند و مردان مسلحی که به طرف پشت عمارت می رفتندشنیدم و بعد ص

مردان مسلح حلقه وار گرد چند نفر ایستاده ، قلبم فرو ریخت اما با هر جان کندنی بود پا از زمین کندم و به سمت پشت عمارت دویدم

و  وحشت، وای خدای من بدتر از این نمی شد، جیران و شیرویه توسط فرخ گیر افتاده بودند ،جلو رفتم و مردان را کنار زدم، بودند

 . ترس از چشمان هردویشان می بارید و فرخ که پیروزمندانه مقابلشان ایستاده بود

 . د و ترسیده به فرخ نگاه می کرداو هم جا خورده بو، جلو انداخترا  ایرج هم  از بین جمعیت خودش

 . خیانت بود بعید م زاده عمو از، داداش زن روشن مچشم: فرخ

 . من زن داداش تو نیستم: جیران با عصبانیت غرید
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 . خیانت به نریمان سزای جز مرگ نداره، وقتی اسم نریمان روی تو اومده تو دیگه زن نریمان هستی، هستی: فرخ با خشم فریاد زد

 . و گفت: اول باید منو بکشیایستاد و اسلحه ش را به سمت شیرویه نشانه رفت که جیران سریع مقابل شیرویه 

 . خبر کنه  را پایین آورد و گفت: یه نفر عمو  فرخ اسلحه ش

 . می کرداو هم متعجب و ناباور جیران و شیرویه را نگاه ، هنوز کسی از جایش تکان نخورده بود که عمو خودش از راه رسید

 ؟ جیران: عمو

 . کنم مین ازدواج نریمان با من پدر: جیران

 . خفه شو: تا این حرف را زد عمو با خشمی غرید

 . گرفت و گفت: اجازه نمی دم جیران بزنید را برای زدن سیلی به جیران بلند کرد که شیرویه مچ دستش را و دستش

، از دست شیرویه بیرون کشید و یقه ی لباسش را گرفت و بعد از چند دور چرخاندن به طرفی پرتش کرد را عمو با عصبانیت دستش

جیران خواست به سمتش برود که عمو به سمتش چرخید و با سیلی محکمی که به صورتش زد او را ، شیرویه به شدت به زمین خورد

 . زمین زد

 . یه تفنگ به من بدید: ه می کرد که عمو فریاد زدشیرویه روی زمین نیم خیز شده بود و به عمو نگا

 . جیران با گریه از جا برخاست و به پای پدرش افتاد

 . ..خدا رو تو، پدر نه: جیران

 . بیاید این آشغال ببرید توی انباری ته باغ: عمو با لگد جیران را به عقب پرت کرد و فریاد زد

 . هم خودش را رسانده بود  مادر جیران

 . دوتا از زنها را بگید بیان جیران ببرن توی انباری ته باغ: باز فریاد زدعمو 

 . و خودش به سمت یکی از مردان رفت و اسلحه را از دستش گرفت و گفت: می کشمت آشغال
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شما با هر ، یه برهبذارید شیرو، و رو خدات، و به سمت شیرویه نشانه رفت که جیران باز خودش را مقابل شیرویه انداخت و گفت: نه پدر

 کنم.  میکسی که بگید من ازدواج 

نمی فهمید که بی محابا به سمت  چ صدایی را نمی شنید و هیچ حرفی را خشمگین و عصبانی بود که گویی هی به قدریاما عمو 

 . نه بابا: ایرج فریاد زد، جیران شلیک کرد

مد که گلوله ی توی سینه ش نشست آست و داشت به طرف عمو می شیرویه برخا، گلوله به بازوی جیران خورد و به عقب پرتش کرد

 . شیرویه را زد، فرخ، گاهم به سمت فرخ چرخید؛ ننگاهم به عمو بود دیده بودم که عمو شلیک نکرد ؛ 

 . می کشمت عوضی: از دستش کشید و داد زد افهمید که به سمت یکی از تفنگچی ها رفت و اسلحه ررا  ایرج هم این

به  تفنگچی هاچند تا از ، فرخ هم روی زمین افتاد، شفته بود که همه را گیج کرده بودآاوضاع به قدری ، فرخ شلیک کرد و به سمت

 . عمو متحیر نگاه می کرد شاید  چیزهای که می دید باورش نمی شد، سر ایرج ریختند و اسلحه را از دستش گرفتند

ند و او مرثیه می خو کنارش نشست، کشیدن شیرویه اروی زمین به سمت جسد بی ج را جیران در حالی که گریه می کرد خودش

اما فقط گلوله  ران پای چپش را  دلحظه دلم می خواست که مرده باش آنگاهم به سمت فرخ چرخید شاید توی ن، گریه می کرد

  . زخمی کرده بود

وی سالمش را گرفت و از کنار جسد شیرویه بلندش کرد و دوباره باز هعمو که تازه به خودش آمده بود به سمت جیران رفت و وحشیان

 هم ایرج: سیلی به صورتش زد و باز بازویش را گرفت و با خودش به سمت انباری ته باغ برد و همینطور که جیران می برد فریاد زد

 . بیارید

هم به سمت انباری را تفنگچی ها ایرج ، دفاع کندشاید او هم می ترسید که از بچه هایش ، زن عمو فقط ایستاده بود و گریه می کرد

 . ته باغ بردند

جهانگیر تو یه کاری ، و با التماس گفت: جهانگیر آمدو تماشا می کردم که زن عمو به سمتم  و متحیر ایستاده بودم  من مات اما 

 . نجات بده را جهانگیر بچه هام، می کشها االن عموت بچه ها ر، بکن

از صدای گریه  . برده بود و درو از پشت بسته بود یایرج و جیران به داخل انبار، عمو . و به سمت انباری ته باغ رفتمپا از زمین کندم 

 . دبا شالق می زنآنها را های جیران و ایرج  می فهمیدم که داره 
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گرفته بود  را گوشه نشسته بود و سرشزن عمو یه ، هر چقدر به در می کوبیدم و می خواستم عمو در را باز کند ولی فایده ی نداشت

کاری هم  . نستنداولی نمی تو دنجا ببرنآاز  را  گرفته بودند و سعی می کردند او را چندتا زن هم دورش، گریه می کرد نش وبین دستا

 . به یاد فیروز افتادم ، ازدست من ساخته نبود

 د د و گندی که زده را جمع و جور کنیش می کردم و می فرستادمش سراغ امیر ساالر تا بیایباید پیدا

از فرخ خبری نبود و چند نفری هم داشتند ، ندیدم به سمت عمارت برگشتمرا اما فیروز ، نجا بودند چرخیدآنگاهم به سمت کسانی که 

 . جسد شیرویه را توی شال بزرگ سیاه رنگی که مخصوص حمل علوفه بود می پیچیدند تا از آنجا ببرند

 ؟ تفنگچی ها رفتم و گفتم: فرخ کجاستبه سمت یکی از 

 . پاش زخم مداوای برای بیارن طبیب رفتن و داخل بردن رو آقا –

ش نمی کردم که به سمت یکی از مردان یبا نگاهم به دنبال فیروز می گشتم اما پیدا، ن دادم و به سمت حیاط جلوی رفتماسری تک

 ؟ شپز رفتم و گفتم: فیروز کجاستآ

 . شاید توی اصطبل باشه، به دور و بر خودش انداخت و گفت: نمی دونم آقامرد آشپز نگاهی 

وارد ، اصطبل بزرکی که در ضلع شرقی باغ قرار داشت، به سمت اصطبل اسبها که خیلی دورتر از ساختمان بزرگ عمارت بود رفتم

 . سبی بود به سمتم آمد و گفت: سالم اقاصدا زدم اما به جای فیروز پسرک جوانی که مشغول تمیز کردن ارا اصطبل شدم و فیروز 

 ؟ کجاست فیروز، سالم –

 . رفتن عجله با، آقا دونم نمی –

 . زین کن را اسب من، خبر کنه رفقاشو رفته حتمی پس –

 . آقا چشم –

 . این باغ به غیر از در اصلی در دیگه ی هم داره: زین کرد  سوار اسب شدم و گفتم را به محض اینکه اسبم

 . اقا نه –

 . برسونم بهش را ایرج گفته خودم، برای همین گفتم: باید برم دنبال فیروز، ویدنستم دروغ می گابا خشم نگاهش کردم می د
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 . جوان مکثی کرد و گفت: با من بیاید

چند دسته بزرگ علوفه که مرتب کنار دیوار چیده شده بود را برداشت و در چوبی ، افسار اسب گرفت و به سمت انتهایی اصطبل برد

 . قا باید از اسب پیاده بشیدآباریکی را باز کرد و گفت: 

مد و گفت: آن جوان هم بیرون آ، توی باغ دیگری بودم، از در رد کردم و بیرون رفتم را مدم و اول خودم و بعد اسبمآاسب پایین از 

 . نگاه کنید کسی نبود برید بیرونا های باغ و اول توی کوچه ربرید تا انت

یک باغ دیگر بود که حدس می زدم شیرویه و جیران هم از آنجا قصد فرار داشتند ولی متاسفانه ، پشت دیوارهای بلند باغ عمو

ی رسیدن به در آن مسافت نسبتا طوالنی باغ بزرگی که برا، عجیب بود که این باغ سوت و کور بود . نتوانستند خود را به آنجا برسانند

از باغ بیرون بردم و بعد از بستن در  را اسبم، کوچه باغ باریک و خلوتی بود، را پیمودم و وقتی به در رسیدم نگاهی به بیرون انداختم

 . اندممی رس ن دره و مخفیگاه امیر ساالرآبه  را باغ سوار بر اسبم شدم و به سمت بیرون از روستا تاختم ؛ باید خودم

جلوتر  . اسبم را متوقف کردم تا آنها برسند، نپیموده بودم که متوجه چند سوار شدم که از سمت دشت می آمدندرا هنوز نیمی از راه 

دوستانشان به طرف روستا می آمدند که با دیدن من افسار اسب هایشان را  از شناختم که با عده ای را که رسیدند فیروز و امیرساالر

 . دند و ایستادندکشی

 . زنمیریبیا ببین چه جوری دارن خون ؟ می خواستی را با خشمی که صدایم را دورگه کرده بود گفتم: همین

 . می خواست بکنه شیرویه که کاری از بودیم خبر بی دوستام و من: امیرساالر

 . .ببینید هم جسدش را بتونید حتی دیگه کنم مین فکر: من

 ؟ پست فطرتا چه بالیی سر برادرم آوردید: کشیدشیرزاد عصبانی فریاد 

 . کنترل کن شیرزاد را خودت: که امیر ساالر به جانبش چرخید و فریاد زد گرفتنه انشمن را از روی دوشش برداشت و  را و اسلحه ش

  . ه اندنگفته بود که چه بالیی سر شیرویه آورد آنها  گویا فیروز به

 . کنم خبر ساالر امیر اومدم باالفاصله افتادن گیر ها بچه دیدم وقتی من؟ زاده آقا افتاده اتفاقی: فیروز

 ؟ متر گفت: چه بالیی سر برادرم اومدهارآشیرزاد 
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چه ، با تو هستم: فقط نگاهش می کردم که شیرزاد باز فریاد زد، است کشته را م که برادر من برادرشوینستم چه طوری بگانمی د

 ؟ بالیی سر برادرم آوردید

 . متاسفم. ..نتونستم جلوشونو بگیرم: به امیر ساالر دادم و خطاب به او گفتم را نگاهم

 ؟ کشتنا امیرساالر ناباور گفت: شیرویه ر

 . شیرزاد روی گردن اسبش خم شد و بغضش شکسته شد

 . ..فکر می کردم، به این سرعت مجازات نمی کردن وقت هیچ: فیروز

 . و او هم بغضش شکسته شد

 اومدم می وقتی برنداشته سرش از دست اینحال با ولی زخمیه بازوش، زده گلوله با خودشو دختر، جیران، عمو . اولشه تازه نای: من

با این کشت و کشتار به ؟ چیکار داری می کنی امیر ساالر، کشت می داشت شالقش ضربات  زیر باغش ته انباری توی ایرج و جیران

 ؟ چی می خوای برسی

گناه شیرویه و جیران چی بود که همدیگه  . اگر عمو و پدر تو قاتل و جانی هستن ما چه تقصیری داریم: با خشمی فریاد زدامیر ساالر 

 ؟ گناه اون دختر چیه که نمی خواد همسر برادر آشغال تو باشه؟ دوست داشتن ار

  . ؟دشمنتون زد دل به عشقش نجات برای تنهایی رفیقت وقتی بودی کجا پس، هستید مدعی فقط که اینه تو امثال و تو مشکل –

 . مطمئن باش اگر می دونستم نمی ذاشتم همچین اتفاقی بیفته؟ من نمی دونستم شیرویه می خواد چیکار کنه: امیرساالر بازم فریاد زد

 ؟ شیرزاد سر بلند کرد و گفت: امیر ساالر چیکار باید بکنیم

 . گیریم می را شیرویه خون انتقام و ممیری –

خبر به گوش پدرم ، صد تا دیگه هم توی راه هستن، بیشتر از صد تا تفنگچی مسلح اونجا هستن، با زهرخندی گفتم: کوتاه بیا قهرمان

بازم می خوای خونای بیشتری . ..بی خیال شو قهرمان، می گرده تا پیدات کنه اوجب به وجب این دشت و صحرا و کوه ها ر، برسه

 . ریخته بشه
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 . نکنیم کاری االن بهتره . آقاست با حق، امیرساالر : گفتفیروز 

 ؟ میشه چی شیرویه جسد : با گریه گفتشیرزاد 

 . ..رید وب بتونید بعدا تا کجا بفهمم کنم می سعی، کنن می دفنش احتماال –

 ؟ میاره پسرش و دخترش سر بالیی چه عموت : گفتامیر ساالر 

 . کشه نمی پسرش را میدونم ولی دونم نمی –

 ؟ یعنی امکان داره جیران بکشه –

 . دونم نمی –

 . تو چطور پسر عمویی هستی که هیچی نمی دونی: امیر ساالر فریاد زد

 صداتو واسه من باال نبر : منم فریاد زدم

 . بکنیم ایرج و جیران حال به فکری یه باید االن، آقا کنم می خواهش : ارامتر گفتفیروز 

 . نکنید این از بدتر را اوضاع فقط بکنید کاری خواد نمی شما –

، ن راه به باغ برگشتیمااز هم، ندابه من رس را دقایقی بعد بود که فیروز هم خودش، کشیدم و به سمت روستا برگشتم را و افسار اسبم 

د جلو رفتم چون صدای نبوآنجا  ریبه غیر از دوتا تفنگچی که پشت در انباری بودند هیچ کس دیگ، دمانبه پشت عمارت رس را خودم

 . استنی کرده و رفته ازند آنها راش کشیده و ینمی شنیدم متوجه شدم حتما عمو دست از زدن بچه ها

 . باز کنرا  در انبار: خطاب به یکی از تفنگچی ها گفتم

 . نداره را ها بچه دیدن حق کس هیچ دادن دستور ارباب، آقا بخشید می –

 . باز کن را در گفتم: با عصبانیت سرش داد زدم

روی ی جیران گوشه ، انبار پر از کاه بود و کمی تاریک . به داخل رفتمدر انباری را باز کردم و ، و او را به طرفی هل دادم و جلو رفتم

م ه بسته بود ولی باز را کاه ها افتاده بود و از خون بازوش تمام لباسش خونی شده بود هر چند ایرج با دستمال گردنشو زخمش

 . خونریزی داشت
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با خشمی نگاهم ، دکرده باش آنها بارا  باورم نمی شد پدرش اینکار، ایرج هم حسابی اثر شالق روی سر و صورتش خودنمایی می کرد

 ؟ کرد و گفت: خیالت راحت شد از اینکه لومون دادی

 . وجدانم بی انقدر کنی می فکر؟ دادم لوتون من؟ گی می داری چی –

 ؟ گفت: پس چی شد که اینطوری شد بغضش شکسته شد و

  . بود به بی هوشی جیران بی حال  و رو، ن نشستمانزدیکش

 . میمیره داره، بکن کاری یه : با التماس گفتایرج 

می رم با پدرت حرف بزنم بذاره طبیب بیاد زخم بازوی ، شال بزرگی که به گردن داشتم برداشتم و گفتم: زخم بازوشو با این ببند

 . مداوا کنهجیران 

 . شیرویه: ایرج شال را از دستم گرفت و گفت

با چشم های خیس از انباری ، نستم تحمل کنمانتو ، م ناله می زد و شیرویه را صدا می کرداجیران داشت آر، و باز بغضش شکسته شد

از یکی  را ی شاه نشین نبود سراغشعمو تو، پاک کردم هایم را م اشکوقبل از اینکه به داخل بر، مدم و به سمت عمارت رفتمآبیرون 

 . ا گرفتم که گفت به اتاق فرخ رفته استهاز خدمتکار

دو طبیب به جان پای فرخ افتاده بودند تا گلوله را از ، در اتاق فرخ باز بود و عمو و دو مرد دیگر توی اتاق بودند، به طبقه ی دوم رفتم

از حرف زدن با عمو ، وارد اتاق شدم، عقب تر ایستاده بود و آنها را نگاه می کردی بود انعمو هم که حسابی عصب، پایش بیرون بیاورند

 . به عمو نزدیک شدم و گفتم: عمو . می زدم  را ترس داشتم ولی باید حرفم

 ؟ چی شده: نگاهش به سمتم چرخید و گفت

 . بزنم حرف باهاتون خوام می دقیقه چند –

 ؟ یه دفعه نگران گفت: طوری شده

 ؟ بیرون بیاید میشه، بشه طوری ممکنه اما نه –

 . من در اتاق بستم، عمو از اتاق بیرون آمد
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 . بگو خب –

 . مداواش کنن، ران بیارن داخلجی بدید اجازه بخوام ازتون اومدم –

 . عمو با خشم گفت: حرفشم نزن

 . اشتباه کارتون این که بفهمید خواید نمی و هستید عصبانی شما عمو –

 ؟ تو داری به من می گی نفهمم؟ چی با خشم گفت:

ببینید شما دشمنان زیادی دارید که توی این لحظه اگر متوجه این  . بگیرید اشتباه تصمیم شده باعث عصبانیتتون گم می دارم نه –

ه کرده باشه دختر شما شاید اشتبا، یران االن نباید توی اون انباری ته باغ باشهج، .کنن میموضوعات بشن واسه تون دردسر درست 

 . ولی مطمئن باشید هنوز دختر پاک شماست

 ؟ چیه منظورت –

 . اجازه بدید جیران بیارن داخل و مداواش کنن؟ کنن میبا خودشون چه فکری  بقیه کردید زندانی آنجا جیران شما وقتی –

 . خیلی دوست داشت شاید دنبال بهانه ی بود تا جیران را ببخشد را عمو دخترش

 . بزنه حرف شما دختر مورد در میده حق خودش به ناکسی و کس هر باشید مطمئن کنید خالی دخترتون را پشت شما اگر عمو –

 . باال برد و خدمتکاری را صدا کرد یش ران داد و صدااسری تک

ببریدش توی اتاق  به طبقه ی دوم رساندند و عمو خطاب به آنها گفت: برید جیران بیاریدش توی عمارت ؛ ان راچندتا خدمتکار خودش

 . همین االن. ..خانم صدا کنید، خودش

چشمانش از شدت گریه قرمز شده بود وقتی شنید شوهرش اجازه داده جیران به ، زن عمو هم با فهمیدن این موضوع خودش را رساند

 ( . وندا رفت تا جیران بیارهخوشحال شده بود خودش با خدمتکار وند داخل بیار

 . کشید و گفت: عجبشاهین خمیازه ای 

 ؟ دیگه  خونی نمی چرا –
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 ؟ نمیاد خوابت تو –

 ؟ خوابت میاد تو –

 . آ بوده خوب به  کشتنش هم دست هم فرخ این گم می. ..آره –

 . بوده نریمان از تر القلب قصی کنم می فکر که اینجور –

 . جیران بیچاره، آره –

 . میشه چی آخرش بدونم خوام می، شده جذاب م واسه خیلی –

 . ه از سرکار اومدیم می خونیمک عصری فردا شو بقیه ؛ بخواب برو –

 . بخیر شب. ..باشه –

 . بخیر شب –

تیمور هم ، م صبح زود از خواب بیدار شد و برای کمی ورزش و نرمش به حیاط رفته با اینکه شب قبل دیروقت خوابیده بود اما باز

بهزاد پس از ، روی بوته های شمشاد و گلها بود تا اول صبح طراوات خوبی داشته باشندمشغول آب دادن به باغچه و آب پاشیدن 

 . کمی نرمش روی راحتی ها نشست و چندتا نفس عمیق کشید که با صدای شاهین به خودش آمد

 ؟ شدی خیز سحر –

 . دم و دیگه نتونستم بخوابمنگاه بهزاد به سمت شاهین چرخید و گفت: دم صبحی یه خواب عجیب دیدم با وحشت از خواب پری

 ؟ شاهین هم همینطور که مقابل بهزاد نرمش می کرد گفت: چه خوابی دیدی

 . دیدم خوابشو دیشب که بود شده پر ذهنم و گرفتم قرار پدربزرگ زندگی تاثیر تحت حسابی کنم فکر –

 ؟ دیدی پدربزرگ خواب –
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جلوی یه دروازه ی خیلی بزرگی ایستاده بود قبال هم این خواب دیده بودم واسه ت گفتم که پدربزرگ بهزاد سری تکان داد و گفت: 

منم هر چقدر صداش می کردم صدامو نمی شنید و اگر می خواستم برم طرفش ،یه عالمه آدم می اومدن و از دروازه رد می شدن 

 . نمی تونستم

 ؟ آره گفته بودی –

چرا اینجا ؟ پدربزرگ اینجا چیکار می کنی نزدیکش شدم و گفتم، ایندفعه تونستم برم پیششولی د ایندفعه هم همون خواب بو –

امضا  ن راازش پرسیدم کی نامه تو، امضا نکردن را گفت نامه م؟ گفتم چرا . ناراحت نگام کرد و گفت من نمی تونم برم؟ واستادی

. ..وقتی اونطوری دیدمش قلبم یه جوری متالطم شده بود . باید امضا می کردن و امضا نکردن اونا. ..و مادرت گفت تو و پدر؟ نکرده

 . بدم از خواب پریدم را تا خواستم جوابش؟ .نفس نفس می زدم و نگاش می کردم باز گفت تو امضا می کنی

 . ستاده بود و بهزاد نگاه می کردیشاهین هم که دست از ورزش کشیده بود همونطور ا

 . خیلی، زاد کالفه دستی به موهایش کشید و گفت: خیلی عجیب بودبه

باید ببینیم پدربزرگ چه تصمیمی در مورد اون زمینا داشته یا ، شاهین مقابل بهزاد نشست و گفت: فکر کنم مربوط به اون زمیناست

 . تموم کنیم را اگر می خواسته کاری انجام بده و اجل مهلتش نداده کارش

 . ریم صبحونه بخوریم امروز زودتر باید برم خیلی کار دارمپاشو ب، آره: 

 . میام کنم ورزش کم یه من برو تو –

 . باشه –

گالره هم با سینی از آشپزخانه بیرون آمد و با دیدن بهزاد ایستاد و گفت: سالم ، وارد سالن که شد، و از جا برخاست و به داخل رفت

 . صبحتون بخیر . قاآ

 ؟ حاضره صبحونه، بخیر هم شما صبح، سالم –

 . آقا بله –

ش نن دستاامی را  بهزاد روی مبلی نشسته بود و سرش، قوری و فنجان ها را روی میز چید و عقب ایستاد و به سمت میز رفت و

 . گرفته بود که با صدای گالره به خودش آمد
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 ؟ نیست خوب حالتون –

 . یه کم فکرم خسته ست، ایستاده بود نگاه کرد و گفت: خوبمبهزاد سربلند کرد و به گالره که حاال نزدیکش 

 . شید می آرومتر، کنید میل صبحونه از بعد کنم می درست گاوزبون گل دمنوش –

 . بهزاد با لبخندی گفت: ممنون

 . نوز خوابهشاهین هم باالخره به داخل برگشت و گفت: مادربزرگ ه، گالره چند قدم عقب عقب رفت و بعد به سمت آشپزخانه رفت

 . خوابید نمی انقدر وقت هیچ عجیب، آره –

 . واسم بهتون نیستحکر نکنید ف، شاهین به سمت اتاق مادربزرگش رفت چند تقه به در زد و گفت: بانو اینروزا خیلی می خوابیدا

خدمتکار ، و گفت: صبح بخیر بانودستگیره در تکانی خورد و در توسط خانم بزرگ باز شد که شاهین باالفاصله کنار در خبردار ایستاد 

 . مخصوصتون برای خدمتگزاری آماده ست

 . خانم بزرگ با لبخندی گفت: باز صبح شد و تو شروع کردی

 ؟ دیشب خوب خوابیدید . برم قربونتون الهی –

 . دیدم می پدربزرگتونو ،خواب بود بدی شب دیشب –

 که خانم بزرگ به سمت میز همراهی می کرد گفت: چه خوابی می دیدید؟ شاهین همینطور، نگاهی بین شاهین و بهزاد رد و بدل شد

 . بنشینم کن صبر، گم می –

شاهین صندلی که در راس میز بود برای خانم بزرگ عقب کشید و خانم بزرگ بعد از نشستن گفت: دیشب این پدربزرگتون نذاشت یه 

 . دقیقه چشم رو هم بذارم

 ؟ شیطونی می کردشاهین زد زیر خنده و گفت:  

 . چشم غره رفت و گفت: خجالت بکشید یشانبهزاد هم خندید که خانم بزرگ به هردو
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: هردو سر به زیر انداختند اما شاهین هنوز هم ریز می خندید که خانم بزرگ یه دفعه یکی زد تو سرش که شاهین با اعتراض گفت

 . پدربزرگ نذاشته بخوابید منو می زنید؟ چرا میزنید خب

 . حیا بی ی پسره دهنتو ببند –

 ؟ یددید می خوابی چه، برم قربونتون الهی –

 خوابیدم می و خوندم می ش واسه فاتحه یه شدم می بیدار خواب از بزنم حرف باهاش خواستم می تا، بود ناراحت، بود پریشون –

 اینجوری باری سه . شدم می بیدار بزنم حرف باهاش خواستم می باز تا بود هم برهوت بیابون یه وسط، خوابم به اومد می دوباره

 . دم دمای صبح بود که پلکم گرم شد و خوابیدم، و دیدم دیگه خواب نرفتمخوابش

 . عجب: متفکرانه گفتشاهین 

 . کنیم برگزار ش واسه آبرومند و خوب مراسم یه بده ترتیبی پسرم شاهین. ..نزدیک سالگردش –

خودم می دونم از بقیه ی نوه ها و ، وقتی شاهین دارید غم نداشته باشید تا اصال، دم می را کارها ی همه خودم ترتیب، چشمم رو –

 . میشه.بچه هاتون آبی گرم ن

 . نگرانتونم، زنه می شور دلم چرا دونم نمی، نشو پررو دیگه خبه خبه –

 . صدرایی شاهین گن می من به ناسالمتی، جان بانو نباش نگران: شاهین

 . بخورید تونو صبحونه: بزرگخانم 

 . ه کشید و گفت: بااجازه من می رم حاضر بشم باید برم کارخونهانبهزاد زودتر از همه دست ازصبح

 . برو پسرم باشه: خانم بزرگ

توی اتاقش مشغول لباس پوشیدن بود که ضرباتی به در ، شاهین چند دقیقه ی بعد دست از صبحانه کشید و به طبقه ی دوم رفت

 . دخور

 ؟ شرکت میریداری : بهزاد که مثل همیشه شیک لباس پوشیده بود وارد اتاق شد و گفت

 . آره –
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 . بخونیم هم با را قصه، بیا زود عصری –

 . بردارم خودم با را دفترچه این باشه یادم قصه گفتی –

 . توی اون دفترچه دنبال چی می گردهشاید اون موقع بهمون بگه  . مچشو بگیریم، وای دفترچه را طعمه کنیمخ نمی گم می –

 . کنیم می اینکارو بعد بخونیم را قصه ی همه بذار –

 . خداحافظ، باشه خب –

 . داشت به سمت ماشینش می رفت که صدای گالره را شنید، بهزاد با خانم بزرگ هم خداحافظی کرد و از سالن بیرون رفت

 . بهزاد آقا –

 ؟ نمی خورید، جلوتر آمد و گفت: واسه تون دمنوش گل گاو زبون درست کردمگالره ، نگاه بهزاد به سمتش چرخید

 . رفت یادم، آخ –

 ؟ نه ی می گشت که برود که گالره گفت: می خواید بریزم تو یه فالکس کوچولو با خودتون ببریداو داشت دنبال به

 . کنی ش آماده زود اگر البته، خوبیه فکر –

 . میارم االن –

بهزاد هم به سمت گلهای رز باغچه رفت که باز شده بودند و ، بدو به طرف  در آشپزخانه که به حیاط باز می شد  رفتاین را گفت و 

رز قرمز زیبا را چید و همینطور که بقیه ی گلها را نگاه می کرد منتظر گالره  کن گلها یااز می، زیبایی قشنگی را به باغچه داده بودند

 . دبود که با صدایش به خودش آم

 . بفرمایین: 

 . بهزاد به جانبش چرخید و گفت: ممنون

 . و فالکس کوچک را از دست گالره گرفت و برای تشکر شاخه رزی که چیده بود به سمت گالره گرفت و گفت: برای تشکر
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گالره ، این صحنهگالره با لبخندی گل را از دست بهزاد گرفت و درست این حرکت همزمان شد با خروج شاهین از سالن و دیدن 

 . گل را که گرفت گفت: امیدوارم خوشتون بیاد

 . حتماً –

 . گالره با دیدن شاهین مکثی کرد و گفت: بااجازه تون

گالره سر به زیر انداخت و  کههمینطور که از کنار شاهین رد می شد شاهین بهش چشم غره ی رفت ، و به سمت آشپزخانه برگشت

 ؟ اینهو میرغضب نگاش می کنیچرا ؟ پیشانی نشاند و وقتی شاهین جلوتر آمد گفت: چتهبهزاد اخمی به ، با عجله رفت

 ؟ شما چتون شده اول صبحی گل میدید گل می گیرید –

 . بود تشکر برای صرفا گل اون ثانی در نگرفتم گل دادم گل بهش من فقط اینکه اوال –

 ؟ بابت تشکر –

 . بابت گل گاو زبون نش داد و گفت:انشرا  بهزاد فالکس توی دستش

 . عجب –

پریشون بود گفت واسه م گل گاو زبون درست می کنه من داشتم  بودم دیده که خوابی اون خاطر به اعصابم صبح، کوفت و عجب –

 . می رفتم برای همین ریخت تو فالکس واسه م آورد که سر کار بخورم

 .عجب –

 . اصالحش کن، سمت ماشینش می رفت گفت: فکرتو اصالح کن شاهینبهزاد ایندفعه بهش چشم غره ی رفت و همینطور که به 

 . شاهین هم با خنده گفت: چشم جناب آقای راننده

 . توی این مورد بدجور دماغت می سوزه میگهبهزاد با ماشینش کمی جلوتر آمد و مقابل شاهین ایستاد و گفت: یه حسی بهم 

 . خداحافظ

 . شاهین هم به سمت ماشینش رفت و او هم خانه را ترک کرد، و با سرعت ماشینش را از جا کند و رفت

*** 
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یکی از ، متوجه تعداد زیادی از کارگران شد که توی حیاط تحصن کرده بودند، تا با ماشین وارد  محوطه ی بزرگ کارخانه شد

 ؟ اینجا چه خبره؟ بهزاد به محض پیاده شدن گفت: چی شده نعیمی، گویا سرکارگر بود به طرفش آمدکه کارگرها 

یکیشون با آچار زد سر ، کتک می زدنا نمی دونید چطوری همدیگه ر، عواشون شدهد باهم کارگرا از دوتا . اومدید خوش، اقا سالم –

خاموش کرد و با داد و بیداد و با یه میله ی کلفت و سنگین که دستش گرفته بود  ااونم رفت همه ی دستگاه ها ر، اون یکی شکوند

 . روشن کنه نمی ذارم هیچ کس کار کنه اتا جناب مهندس نیاد تکلیف مار میگهاز سالن بیرون کرد و  اهمه ر

 . مگه کارخونه ی پدرشه که ریاست  می کنه، بهزاد عصبی گفت: غلط کرده

، شکسته بود یکی از کارگرها که هیکل تنومندی داشت و سرش، و کیفش را به دست نعیمی داد و با توپ پر به سمت کارگرها رفت

مدن بهزاد همه ی آبا ، میله ی بزرگ آهنی دستش گرفته بود و مقابل در ورودی یکی از سالن های بزرگ کارخونه ایستاده بود کی

 ؟ بهزاد عصبی جلو رفت و گفت: اینجا چه خبره، دباز کردن را برایشو راه  دکارگرها کنار رفتن

 . از سالن بیرون کردم امن اینا ر، قای مهندسآکارگر معترض گفت: سالم 

 . ؟یاست می کنیمگه کارخونه ی باباته که ر، تو غلط کردی که اینکارو کردی: که بهزاد محکم بهش غرید

 . ..مرد که جا خورده بود گفت: آخه آقای مهندس شما

اونوقت  . ضرری می بینهمی دونی هر ساعتی که این کارخونه کار نکنه چه ، خفه شو مرتیکه ی الدنگ: بهزاد عصبی تر فریاد زد

به خاطر اینکارت حسابی جریمه  . جنابعالی به خاطر یه دعوای شخصی یکی از فازهای کارخونه ی منو یه ساعت که تعطیل کردی

 . اینجا چاله میدون نیست که گردن کلفتی می کنی  . می شی

 . مروز فقط یه کارگر معمولی هستی نه سرکارگرو رو کرد به نعیمی و گفت: تو هم به خاطر بی عرضه گیت توبیخ می شی و از ا

 . ما را بزنه خواست می اون  مهندس آقای آخه: نعیمی

 . چهل تا مرد گنده از پس یه گنده بک بی خاصیت برنمی اومدید: بهزاد باز فریاد کشید

 . باز به همان مرد داد و گفت: گمشو کنار از جلوی در را و نگاهش

 . یله را به زمین انداخت و از جلوی در کنار رفتمرد سر به زیر انداخت و م
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بهزاد رو کرد به نعیمی و گفت: این دوتا کارگری ، یکی از کارگرها در سالن را باز کرد و همه ی کارگرها سر به زیر وارد سالن شدند

 . که با هم دعوا کردند اخراج هستند

 ؟ شدهکارگر شاکی گفت: آخه آقای مهندس شما اجازه بدید بگم چی 

 . .فقط دیگه اینجا نبینمتون. ..بشنوم خوام مین: بهزاد باز فریاد زد

چند قدمی که رفت برگشت خطاب به نعیمی گفت: اون کیف من با یه فالکس که توی ، بهزاد به سمت ساختمان اداری کارخانه رفت

 . ماشین واسه م بیار

  اقا چشم –

و  ند همه ی کارگرها کنار دستگاه ها قرار گرفت، نه دید داشت رفتاالن کارخعصبی وارد اتاقش شد و به سمت پنجره ی که به س

که بهترین پارچه های بود نه ی بزرگ پارچه بافی اکارخ، کارخانه ی که بهزاد مدیرعاملش و پدرش ریسش بود، مشغول کار شدند

 . ایران را تولید می کرد و به تعداد زیادی کشورهای خارجی صادرات داشتند

 . کالفه دستی به موهایش کشید و تلفن را برداشت و شماره ی منشی را گرفت، ت صندلی بزرگش برگشت و نشستبه سم

 . من اتاق به بیاد صادقی مهندس بگید لطفا، خادمی آقای –

  نیاوردن تشریف هنوز صادقی مهندس ؛ مهندس آقای بخشید می –

 ؟ چی یعنی، نیاوردن تشریف –

 . ندادن هم اطالع، قربان دونم نمی –

 . بهزاد گوشی را گذاشت و شماره موبایل صادقی را گرفت که بعد از دومین زنگ جواب داد

 . عزیز جان بهزاد سالم –

 ؟ سیاوش کجایی، سالم –

 ؟ مگه چطور، م کارخونه راه تو –
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 . من جز رییسن همه اینجا گویا ولی، رییسم من فقط اینجا کردم می فکر –

 ؟ ی شدهچ –

بخواب تو خونه ماه به ماه بیا حقوقتو ، می خوای اصال نیا، جنابعالی تازه توی راه هستی، یه ساعت و نیم از ساعت کاری گذشته  –

 . بگیر

 . رفتار کنه من با اینطوری رفیقم که باشه مهم ساعته دو تاخیر یه اونقدری کردم نمی فکر، کردم دیر امروز یه خب؟ چی یعنی –

 یه، نده اجازه خودش به کارگر یه و نشه بلبشو کارخونه کل ساعت دو توی و بیام زودتر من که دادی می اطالع نیایی خواستی می –

 . کنه بیرون سالن از کارگر تا چهل و کنه را تعطیل کارخونه فاز

 ؟ چی برای: سیاوش

 . باید می بودی و نبودین اتفاق وقتی افتاده که جنابعالی ای دونم می فقط، دونم نمی چیش برای: بهزاد

 . بیا تو: ضرباتی به در خورد که بهزاد با عصبانیت گفت، این را گفت و قبل از اینکه سیاوش حرفی بزند گوشی را قطع کرد

 . نعیمی با ترس وارد اتاق شد و گفت: قربان کیف و فالکس آوردم

 . مبل روی اونجا بذارشون –

 . گذاشت و خواست برود که بهزاد گفت: صبر کن ببینمنعیمی جلو آمد و وسایل بهزاد روی مبل 

 . قاآنعیمی به سمت بهزاد چرخید و گفت: بله 

 ؟ اون دوتا واسه چی دعواشون شده بود –

صولتی همون که سرش شکسته بود و جلوی در واستاده بود یه دفعه ی پرید یقه ی یکی از کارگرها را چسبید و داد زد گفت:  –

اون یکی که اسمش جعفر  . مهندس خیانت می کنید و من نمی ذارم هر غلطی دلتون خواست بکنید و این حرفاشماها دارید در حق 

بعد از اونم صولتی یه میله دستش گرفت و مثل وحشیا افتاد به جون کارگرا و ، مرادی با آچار فرانسه زد تو سرش و دست به یقه شدن

 . همه ی شماها دارید در حق مهندس بد می کنید، س بیادداد می زد که نمی ذارم کار کنید تا وقتی مهند

 ؟ بهزاد ابروی در هم کشید و گفت: یعنی چی این حرفا
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چند وقتی توی تیمارستان ، هدار هم روانی مشکل گن می ، هم هست دار سابقه تازه، داره مشکل کال صولتی این کنید ولش آقا –

 . بستری بوده

 ؟ داره سابقه –

 . اقا آره  -

  کردن؟ استخدام کسی همچین حسابی چه رو پس خب –

 . بشه استخدام باید گفتن صادقی مهندس آقای جناب، مهندس آقای بخشید می –

 . بیان بودن کرده دعوا که دوتایی اون بگو برو –

 . مهندس آقای چشم –

و برای خودش یه لیوان گل گاو زبان بهزاد از جا برخاست و فالکسش را برداشت و همانجا روی مبل نشست ، نعیمی بیرون رفت

 . کمی که نوشید لبخندی رو لبش نشست و آروم گفت: خوش طعم، ریخت

 . چند تقه به در خورد و باالفاصله در باز شد و سیاوش که هم از مهندسین کارخانه بود و هم دوست صمیمی بهزاد وارد اتاق شد

 . سالم –

 . سالم: جوابش را دادبهزاد با اخمی 

 ؟ شده چی –

 ؟ شده چی گن می میان االن بشین بیا –

 ؟ سیاوش مقابل بهزاد روی مبل نشست و گفت: کی دعوا به پا کرده

 . ناسیش چون خودت استخدامش کردیش می حتما، بینشون می میان االن –

 . باز ضرباتی به در خورد که بهزاد گفت: بیاید تو

 . وارد اتاق شدند و کنار هم ایستادندی کارگرهای که دعوا کرده بودند و مرادصولتی 
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 . بهزاد خطاب به سیاوش گفت: این آقایون برای یکساعت کارخونه را تعطیل کرده بودن

 . که تقصیری ندارم این صولتی اینکارو کرد من مهندس آقای: معترضانه گفتی ادمر

 . بخدا به خاطر شما بود قای مهندس من اینکارو کردم ولیآصولتی گفت: ، بهزاد فقط نگاهشان می کرد

 . ببینم بزن حرف درست؟ چی یعنی: با تندی گفتسیاوش 

 ؟ شده زیاد ها دستگاه خرابی های پارچه هفته دو این کردید دقت اصال مهندس آقای: صولتی

 . دستگاه که خراب میشه پارچه را خراب می کنه، خب آره: سیاوش

 . بشه خراب پارچه که کنن می دستکاری رو دستگاه، آقا نه: صولتی

 ؟ بکنن اینکارو باید چی برای خب: بهزاد

 . گرونتر می فروشن کم یه بیرون برن می بعد و بخرن کارخونه از ارزونی قیمت به خراب های پارچه تونن می اینکه برای: صولتی

 ؟ می کنی را و سیاوش گفت: مرادی تو اینکار دبهزاد و سیاوش نگاهی به هم انداختن

 . ..من نمی خواستم که، بخدا من گول خوردم، دستش رو شده بود به گریه افتاد و گفت: آقا به خدا من بی تقصیرممرادی که 

 ؟ می کنه را سیاوش از جا برخاست و به سمتشان رفت و گفت: غیر از تو دیگه کی اینکار، بهزاد فقط عصبی نگاهشان می کرد

 . بگم دشمنم می شن را شوناگر من اسم، مرادی با گریه گفت: اقا تو رو خدا

در  را و پدرتون کنم میاسم تک تکشون می گی وگرنه زنگ می زنم به پلیس و ازتون شکایت ، خفه شو ببینم: سیاوش فریاد زد

هزار جور مزایا در اختیارتون ، ستهمه چیزتون به جا، می کنید را بینم از مهندس و کارخونه ش مگه کم خوردید که اینکارب، میارم

مهندس منصوریان هزار جور ، ذاریم که مبادا توی زندگیتون لنگ بمونید ،یه روز حقوقتون دیر شده که اینجوری باید نارو بزنیدمی 

بزنن ن حساباشو باال پایین می کنه که در ماه حداقل به ده تا از کارگراش وام های قرض الحسنه ی بده که بتونن به زخم زندگیشو

می دونید اگر دستگاهی خراب بشه و دیگه نشه درستش کرد چند نفر بیکار می شن و ، نارو می زنید اونوقت شماها اینجوری بهش

 . چه ضرری به کارخونه می خوره

 . نمی دونستم من، کردم غلط آقا: با گریه گفتمرادی 
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 . غلط زیادی هم کردی بابتش تاوان سنگینی هم می دی، غلط کردی: سیاوش بلندتر فریاد زد

 . مرادی را گرفت و گفت: راه بیفت ببینم و بازوی

 ؟ من را آقا برید می کجا: مرادی

 . بیا هم تو صولتی، دی می نشون من به تکشون تک: سیاوش

بهزاد هم از جا برخاست و به سمت پنجره ی بزرگی که به سالن کارخانه دید داشت ، با هردو کارگرا از دفتر بیرون رفت، سیاوش

جرعه دمنوشش را می نوشید به محیط کارخانه و رفتار سیاوش با کارگرها نگاه می کرد ،؛ سیاوش با صولتی  همینطور که جرعه، رفت

و مرادی وارد سالن کارخانه شد و دستور خاموش کردن دستگاه ها را داد و از نعیمی خواست در سالن را ببندد و بعد با فریادهای که 

نقدر سیاوش فریاد آ، د را نشان دهدنکه باعث خرابی دستگاه ها می شو را ستانشبر سر مرادی می کشید می خواست که تک تک دو

 . زد و عصبانیتش را بر سر کارگرها داد زد که باالخره مرادی سه نفر دیگر را هم معرفی کرد

 . بهزاد که از تماشا کردن آن صحنه هم خسته شده بود به سمت صندلیش برگشت و نشست

 . تا اینکه سیاوش باز وارد اتاق شد، ساعت بهزاد دو لیوان دمنوش نوشیده بود یکدر این ساعتی گذشت و  یکتقریبا 

 ؟ با آرامش گفت: مشکل حل شد دفعه بهزاد این

 ؟ زت بپرسم فقط اخراجشون کنم یا زنگ بزنم به پلیسا آره اومدم –

 کن. اخراجشون فقط –

 ؟ چی صولتی یارو اون –

 ؟ کنیم اخراج اون را باید نظرت به –

 . بشه اخراج باید کرده پا به که قشقری خاطر به شاید گفتم دونم نمی –

 ؟ کار برای کردی معرفیش خودت گفت می نعیمی –

 . بود کرده سفارشش را شاهین، کار برای فرسته می اون را گفت و گرفت تماس شاهین قبل ماه سه دو، نکردم اینکارو من نه –

 . نبود بد نیتش ولی بود بد آدما اون دادن لو برای کارش روش درسته، نکن اخراجش خب !! ؟ شاهین –



 

 
 

230 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

بهزاد سومین لیوان گل گاو زبان را برای خودش ریخت و همینطور که به کارهایش می ، سیاوش سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت

 رسید نوشیدنی اش را می نوشید که دقایقی بعد دوباره سیاوش با برگه ی که دستش بود وارد اتاق بهزاد شد و گفت: اوضاع کارگرها 

 . و سامون دادم و زهرچشمی حسابی ازشون گرفتم سررا 

 . که سر بلند کند گفت: ممنونبهزاد بدون این

 . اما سیاوش جلوتر رفت و برگه ی که در دست داشت مقابل بهزاد گذاشت و گفت: اینو هم امضا کنی من می رم

 ؟ بهزاد با دیدن برگه ی استعفای سیاوش متعجب نگاهش کرد و گفت: این چیه

 . مم نامه استعفا –

 ؟ چی برای –

 اداره بودم رفته که بود این برای رسیدم دیر اگر هم صبح، نکردم کاری کم مدت این توی، زدی حرف بد من با خیلی تلفن پشت –

 . بازرگانی ی

 . سیاوش –

 . توی کارم کم نذاشتم و سو استفاده نکردم که تو اینطوری با من حرف زدی، تو با رفاقت خاطر به وقت هیچ من، بهزاد نگو هیچی –

 . بدجور ریخته بودم به هم، موقعی که رسیدم همه چیز به هم ریخته بود، مبودبهزاد از جا برخاست و گفت: عصبانی 

 . خداحافظ. ..متاسفم، حال هر به –

 خوام.  میبه او رساند و مقابلش ایستاد و گفت: معذرت  را  و داشت می رفت که بهزاد خودش

 . نداشتم توقع ازت چون برم خوام می، کنی خواهی معذرت ازم که کنم مین اینکارو –

 ؟ ببخشی منو کنم چیکار –

 . بهزاد ببین –

 . زنیم می حرف هم با بشین بیا، سیاوش کنم می خواهش –
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 و بازوی سیاوش را گرفت و به سمت مبل رفتند و هردو مقابل هم نشستند 

 . بهزاد بعد از لحظاتی سکوت باز گفت: واقعا متاسفم

 . کن فراموشش نیست مهم –

 ؟ خوری می زبون گاو گل –

 ؟ زبون گاو گل –

 . ن لیوان خودش را باز پر کرد و گفت: بفرماابهزاد هم

 . بخورم تو لیوان تو –

 . کن کوفت بگیر بیا ندارم که وبا –

 . سیاوش با خنده لیوان از دستش گرفت وکمی نوشید و گفت: گل گاو زبون با گالب

 . داره خوبی ی مزه –

 ؟ کرده درست ت واسه کی اینو نیستن که اینا مامانت –

 . گالره –

 ؟ سیاوش ابروی در هم کشید و گفت: کی

 . مرموز که همونقدر که هوای منو داره از شاهین بدش میاد خیلی دختر یه، مادربزرگ ی خونه خدمتکار –

 ؟ شد جالب –

 . کارخونه و دونی می خودت دیگه، مسافرت برم باید هفته آخر من سیاوش، بگذریم –

 ؟ سالمتی به کجا –

ی سند پیدا کردیم که مربوط میشه به یه سری زمین سر یه پدربزرگ مدارک و اسناد توی از، کردستان بریم خوایم می شاهین با –

 . باهاش برم خوام میمنم ؟ شاهین می خواد بره ببینه زمینا چه جور جاییه و چطوریه، کشاورزی توی یکی از روستاهای کردستان
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 . بوده خریده زمین هم کردستان پدربزرگتون –

اما اینکه چرا پدربزرگ تا حاال چیزی در مورد اون زمینا نگفته بود ، جورایی یه رگمون کرد یه هم ماها، کرد اصالتا پدربزرگمون –

 . واسه مون عجیب

 ؟ جالب: 

 . جالب خیلی آره –

 . شان مشغول شدندو مدتی در مورد قصه ی زندگی پدربزرگش با سیاوش حرف زد و بعد به کار

خسته کش و ، وقتی به خودش آمد که صدای زنگ موبایلش را شنید، نقدر سرگرم کارش شده بود که گذر زمان را احساس نمی کردآ

 . قوسی به بدنش داد و موبایلش را جواب داد

 . محل بی خروس گی می چی –

 ؟ بدعنق ی راننده اقای چطوری : با خنده گفتشاهین 

 . راننده بگی من به نداری حق نبردی شرط وقتی تا –

 ؟ کوالک کردی کارخونه توی امروز شنفتم، بابا خب خیل –

 ؟ بهزاد ابروی در هم کشید و گفت: خبرا خوب بهت می رسه

 . دارم جاسوس دستگاهت دم توی چون اره –

 ؟ کار برای کردی معرفی که کارگری همین؟ کیه جاسوست معلومه خب –

 . اون عباس آقای بدبخت هیچی به من نگفته، نکن اشتباه نه –

 . کارخونه فرستادی کردی پیدا کجا از الت گنده این ببینم بگو اصال –

 . واسه ت رو کردرا   همون گنده الت دست چندتا از کارگرهای عوضیت، بی انصاف نشو بهزاد –

 . میدونی چاله روش یه به البته –
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 . داره که بهش یه مژدگونی حسابی بدی ارزششو، روشی هر حاال –

 کیه؟ جاسوست ببینم بگو تو، کنم می فکر روش بعدا –

 . نیست جاسوس اسمش دیگه که بگم اسمشو اگر –

 . بردار اینکارات از دست پس، بذاری بپا م واسه نمیاد خوشم اصال شاهین –

 ؟ شاهین بازم خندید و گفت: می دونی االن کجام

 ؟ کجا –

 . خرید اومدم خانوم گالره با –

 ؟ بهزاد متعجب گفت: چی

 . اومد خوشت –

 . گی می دروغ –

 یه ش واسه خوام می، کنه پرو لباس یه رفته، خرید آوردمش و  زدم مخشو بعد، خونه رفتم بود شده تموم کارم.. ..خودم جان به –

 . دل برو بخرم از اونا که وقتی دخترا می پوشن ناز می شن تو خشکل لباس

 کنم.  میبهزاد با حرص گفت: باور ن

 . فعال بای بای . عکسمونو میارم بهت نشون می دم، فکر کن داری دوست طور هر –

 . آره دروغ می گفت، بهزاد تلفن را که قطع کرد پوفی کرد و گفت: داشت دروغ می گفت

 . و سری تکون داد و مشغول کارش شد

 . قطع کرد خطاب به گالره گفت: تموم نشد گالره خانم را شاهین هم وقتی موبایلش

انجام  اگالره با چند تا کیسه پر از میوه از میوه فروشی بیرون آمد و گفت: آقاشاهین من که گفتم خودم می تونم خریدهای خونه ر

 . بدم ولی شما خودتون اصرار کردید منو برسونید
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 ؟ داد نمی انجام را خونه خریدای تیمور همیشه مگه –

 . بیاد نتونست همین برای کرده مرخص تازه ش بچه هم خانم ثریا، بودن مریض گویا دونم نمی –

 . عوضش خودمون دوتایی اومدیم خرید، شاهین با شیطنتی گفت: چه بهتر

 ؟ شاهین خودش را به او رساند و گفت: دیگه چی باید بخریم، گالره با زهرخندی از کنارش گذشت

 . ندازم می نگاهی یه لیست من بگیرید را کیسه دوتا این کنید لطف اگر –

 . حتما –

گالره بازم لیست را نگاه کرد و گفت: بهتره برای بقیه ی خریدا بریم به یه فروشگاه ، و دوتا از کیسه ها را از دست گالره گرفت

 . زنجیره ای

 . بگیرما همونجا از تونستیم می هم رو ها میوه –

 . بگیرم فروشی میوه این از را ها میوه گفت تیمور ولی، اره –

گالره میوه ها را روی صندلی عقب گذاشت و خواست همان صندلی عقب بنشیند که شاهین گفت: گالره ، به سمت ماشین رفتندو 

 . من راننده ت نیستما که می خوای عقب بنشینی

 . کردید اصرار خودتون شما خرید برم تنها خواستم می خودم که من –

 . جلو بشین، بزنم حرف باهات خواستم می چون کردم اصرار من بله –

و خودش سریع پشت رل نشست و دوربین گوشی اش را روی دوربین جلو تنظیم کرد به محض اینکه گالره توی ماشین نشست 

 . شاهین گفت: گالره اینجارو

 . ه سلفی گرفت و گفت: چه خشکل شدشاهین از خودش و گالره ی، و تا گالره نگاهش را به شاهین داد

 ؟ گالره با دلخوری گفت: چرا عکس گرفتید

 ؟ شاهین نگاهش کرد و گفت: حاال چی شده مگه
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 . شما باشه گوشی توی عکسم ندارم دوست من –

 . بخواد دلت هم خیلی –

 ؟ کنید پاکش میشه خواد نمی دلم –

 .؟ کنم سواستفاده عکست از میترسی –

 . زهرخندی گفت: جراتشو نداریگالره با 

لبه ی پشتی صندلی گالره گذاشت و همینطور که با لبخندی نگاهش می کرد گفت: از  را شاهین به سمتش چرخید و دست راستش

 را اینکار، نداشته باشم یا بلد نباشم توی این زمینه اگر بخوام هفت خط روزگارم را نه اینکه جراتش کنم میعکست سواستفاده ن

خوشم میاد سربه سرت بذارم چون یه ، ازت عکس گرفتم چون یه جورایی دلبسته ت شدم، چون یه جورایی دوست دارم کنم مین

 . پس اگر دوست داری کل بندازی واسه م شاخ بازی در بیاری اینکارو بکن چون بدجور پایه تم، جورایی عین خودمی

چون باید خیلی زود ، اگر سخنرانیتون تموم شده لطفا برید فروشگاه گالره هم همینطور که به چشمان شاهین نگاه می کرد گفت:

 . برگردم خونه به ثریا خانم کمک کنم

 . خانم چشم –

 ؟ یه کم در مورد شهرت به من اطالعات بدی تونی میگالره : شاهین ماشین را روشن کرد و راه افتاد و بعد از لحظاتی سکوت گفت

 ؟ چی برای –

، با کردستان نداریم آشنایت زیاد ممیری که اولیه ی دفعه چون ولی کاریه سفر، کردستان بریم سر یه بهزاد با هفته آخر خوایم می –

 ؟ شما کجاها رو پیشنهاد می دید، شاید بخواییم بریم جاهای دیدینیشو ببینیم

 . کردستان زیباست یگالره بعد از مکثی گفت: همه جا

 . بدونم هستید کردستان ی بچه که رو شما نظر خوام می ببینیم جاشو همه بریم نداریم وقت که ما خب ولی البته صد –

 . عمارت آصف، دریاچه ی سد قشالق، عمارت وکیل، خسروآباد سنندج عمارت: 

 . خوب چقدر –
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برداشت و گالره یک چرخ دستی ، هردو از ماشین پیاده شدند و وارد فروشگاه شدند، و مقابل یک فروشگاه بزرگ زنجیره ایستاد

شاهین هم اضافه بر آن چیزهای ، همینطور که به لیست نگاه می کرد از داخل قفسه ها اجناس را برمی داشت و داخل سبد می ذاشت

 ؟ اون اینجا چیکار می کنه، شاهین گفت: اوه اوه یه دفعه همینطور مشغول قدم زنی بودند که ، که دوست داشت برمی داشت

ن و مرد جوانی که از روبه رو می آمدند با دیدن شاهین دستی برایش تکان دادند و مرد جوان گفت: ز، گالره متعجب نگاهش کرد

 ؟ وای خدای من چی دارم می بینم شاهین اومده خرید

 ؟ چطوری بهروز، شاهین هم با حفظ ظاهر گفت: به به پسر عمو جان

 ؟ بهروز نیم نگاهی به گالره انداخت و گفت: چه بی خبر شاهین خان

 ؟ چی –

 . بهروز با ابرو به گالره اشاره کرد و گفت: مبارکا باشه

 . زن جوان هم گفت: سالم اقا شاهین

 . به گالره داد و گفت: سالم را و نگاهش

می بخشید خانم پسر عموی من و خانمش ، گالره متعجب نگاهشان می کرد که شاهین گفت: سو تفاهم شده من با این خانم نیستم

 . دندچار سوتفاهم ش

 . بهروز و خانمش متعجب به هم نگاه کردند و بهروز گفت: فکر کردیم باهمید، گالره چرخ را هل داد و از کنارشان گذشت

 . خدا بنده بود کرده کپ خانمه این، جلو پریدی دفعه یه. ..جان بهروز کردی فکر اشتباه –

شما هر چی از تو قفسه برمی داشتید می ذاشتید توی چرخ دستی  آخه، اما همسر بهروز با لبخندی گفت: ولی گویا اشتباه نمی کردیم

 . اون خانم

واسه م حرف . زدم می چرخی یه هم همینجوری بگیرم شامپو یه بودم اومده . داشتم برنمی چیزی اصال من، خانم مریم مطمئنید –

 . شما که مادر منو می شناسید، درنیارید تو رو خدا
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حرف می زد که بهروز و مریم دچار شک شده بودند و کوتاه آمدند و بعد از کمی خوش و بش خداحافظی شاهین با چنان اطمینانی 

جا به جا کرد و  را شاهین هم ناچاراً یه شامپو گرفت و از فروشگاه بیرون آمد و برای اینکه جلب توجه نکند ماشینش، کردند و رفتند

باالخره با دوتا کیسه پر از فروشگاه بیرون آمد و کنار خیابان ایستاد تا تاکسی گالره دورتر از فروشگاه ایستاد و منتظر گالره ماند که 

 . بگیرد که ماشین شاهین مقابلش ایستاد و گفت: زود بپر باال تا اینا نیومدن

شاهین اما گالره با خونسری در عقب را باز کرد و وسایل روی صندلی عقب گذاشت و صندلی جلو در کنار شاهین نشست که 

 . باالفاصله ماشین از جا کند و حرکت کرد و نفس راحتی کشید

 . بودا نزدیک آخیش: 

 ؟ چی –

 . ..هیچی –

بهروز با ، مد طرف چپش که نگاه کرد ماشین بهروز دید که با خانمش داشتن می خندیدنآبا صدای بوق ماشینی به خودش  که

 . دارم واسه ت شاهین خان، بهروز صدرایی هستماگر تو شاهین صدرایی هستی منم : صدای بلند داد زد

 . و با خنده ی بلندی ماشین گاز داد و از کنارشان گذشتند

 . خندیدنت هم قشنگه، گالره هم زد زیر خنده که شاهین نگاهش کرد و گفت: ای جان

حتما ، ه آشی می خواد واسه م بپزهفرمون کوبید و گفت: خدا می دونه چ شاهین مشتی رو، به بیرون داد را گالره ساکت شد و نگاهش

 میگه. به بابام  میره

 ؟ ترسید می باباتون از: 

 . رفیقم بابام با هم خیلی من، نخیر –

 . شاهین نیم نگاهی بهش انداخت و گفت: گالره، گالره با زهرخندی نگاهش را به بیرون داد

 . گالره دوباره نگاهش را به شاهین داد و گفت: بله

 . سوالی ازت بپرسم یه تونم می –
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 . بفرمایین –

 ؟ داری پسر دوست تو –

 ؟ گالره متعجب گفت: چی

 ؟ داری پسر دوست پرسیدم، زدم عجیبی حرف –

 . ندارم نخیر –

 ؟ بدم بهت پیشنهادی یه خوام می . زدم می حدس، خوب چه  –

 ؟ چی –

 ؟ شاهین مکثی کرد و بعد خیلی رک و راحت گفت: دوستی منو قبول می کنی

 . و دست راستش را به سمت گالره گرفت و با لبخندی نگاهش کرد

 . گالره همینطور که مات نگاهش می کرد گفت: جلوتونو نگاه کنید یه وقت نرید تو در و دیوار

 . شد خسته دستم –

 . نشه خسته که کنید جمعش –

 ؟ شاهین هم اخمی به پیشانی اش نشاند و گفت: داری پیشنهاد من رد می کنی

 . کنم قبول نیستم مجبور . کنم می رد بله –

 ؟ شاهین عصبی دستش را جمع کرد و به فرمان اتومبیلش گرفت و گفت: خب پس داری ناز می کنی

مسلما دخترایی زیادی هستن که دوست دارن دوست ، نیستم رفاقت ها اینجور اهل من، نیست کردن ناز بحث صدرایی آقای ببینید –

 . شما باشن

 . باشیم باهم مدتی یه خوام می، اومده خوشم تو از من ولی درصد صد اونکه –

 . بندازم ناکسی و کس هر پای و دست توی خودمو که ده نمی اجازه بهم غیرتم، تونم شرمنده –
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 ؟ عصبی به سمت گالره چرخید و گفت: چی گفتی، شاهین ماشین را کنار کشید و نگه داشت، گالره تا این حرف را زد

 . که از عصبانیت شاهین ترسیده بود به در کنار چسبید و گفت: من که چیزی نگفتمگالره 

 . دارن آرزوشو ها خیلی که هستم صدرایی شاهین من، گالره نیستم ناکسی و کس هر من –

 ؟ دد با همونایی که آرزتونو دارن دوست بشیمیریگالره با اینکه ترسیده بود اما به خودش جراتی داد و گفت: خب چرا ن

  . بی کله و حاضرجواب، عین خودمی، چون از تو خوشم اومده: شاهین با زهرخندی گفت

 ؟ بریم میشه –

 . میشهن نوچ –

شاهین هم کمی عقب نشست و به در طرف خودش تکیه زد و همینطور که گالره را برانداز می کرد با لبخند موزیانه ای نگاهش می 

کالفه شده بود خواست در را باز کند که شاهین قفل مرکزی را زد و گفت: کجا می خوای  گالره که از این نگاه های شاهین، کرد

 ؟ بری

 ؟ چیه اینکارا از منظورتون –

 کنم.  میندارم فقط دارم نگات  خاصی منظور –

 ؟ خب منظورتون از اینجور نگاه ها چیه –

 . شاهین نفس عمیقی کشید و گفت: هیچی

ا به حرکت در آورد و ضبط صوت را روشن کرد و تا رسیدن به خانه ی مادربزرگش حرفی بینشان و به سمت جلو چرخید و ماشین ر

مقابل خانه که رسید ؛ شاهین ماشین را نگه داشت و گفت: بهتره پیاده بشی یکی از این کیسه ها رو هم بردار برو ، رد و بدل نشد

 . مکنه مادربزرگ توی حیاط باشهم، داخل

 . که شاهین گفت: در ماشینمو باز می ذارم اگر کسی توی حیاط نبود بعدا بیا بقیه ی خریدارو هم ببر ودشگالره خواست پیاده 

 . چشم –
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گالره زنگ در کوچک را زد که در توسط آیفونی که ، گالره این را گفت و از ماشین پیاده شد و یکی از کیسه های خرید را برداشت

شاهین هم چندین بار بوق زد تا تیمور در بزرگ باغ را باز ، وقتی گالره به داخل رفت، باز شدتوی آشپزخونه بود توسط ثریا برایش 

 . کرد

 . دستت درد نکنه گالره جان: مد و کیسه ی خریدارو از دستش گرفت و گفتآگالره همینکه وارد آشپزخونه شد ثریا به طرفش 

 ؟ و سر سری یه نگاه به کیسه انداخت و گفت: پس بقیه ش کو

 . پرروست پسر این ماشین توی –

 ؟ کی –

 . روشه جونور یه اسم که همون –

  ؟ در مورد کی حرف می زنی –

 . شاهین که دوتا از کیسه های خرید دستش بود از در دیگر آشپزخونه که به طرف سالن بود وارد آشپزخونه شد و گفت: منظورش منم

ثریا هم که جا ، قورت داد را گالره با ترس آب دهنش، روی میز گذاشت اها رکیسه ، و همینطور که با اخم به گالره نگاه می کرد

 . گالره منظوری نداشت، قاآمد و با لبخندی گفت: ببخشید آخودش  خورده بود به

 . نگاه شاهین به سمت ثریا چرخید و گفت: بقیه ش هم توی ماشین

 . و باز چشم غره ی به گالره رفت و از آشپزخونه بیرون رفت

شنیده  را حرفات،بگیری  را جلو اون زبونت تونی میگالره چرا ن، یا بعد از رفتنش چنگی به صورت خودش زد و گفت: خاک بر سرمثر

 ؟ بود

 . نه ی باال انداخت و گفت: خب بشنوه چه اهمیتی دارهاگالره ش

 ؟ بشی اخراج خوای می، بشه بداخالق که روزی به وای، خوبه اخالق خوش تا شاهین، دختر شدی دیوونه –

 . راحت خیالتون شم نمی اخراج –

 . تو دست از –
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 . گالره هم لیوان آبی نوشید و با خودش گفت: نشونت میدم آقای زرنگ، نه بیرون رفتاشپزخآاین را گفت و از 

 . زد و وارد اتاق شدشاهین چند تقه به در ، شاهین برای دیدن مادربزرگش که توی اتاق بزرگ کتابخانه مشغول مطالعه بود رفت

 . بانو هست اجازه –

 ؟ کی اومدی؟ خانم بزرگ سر از روی کتاب بلند کرد و عینک ذره بینی اش را از چشم برداشت و گفت: شاهین تویی

 . ادب عرض برای اومدم، رسیدم االن همین –

 ؟ بود چطور کار امروز، اومدی خوش –

 ؟ کنید می چیکار شما. بود خوب همیشه مثل –

 . وندمخ می را سینوهه کتاب داشتم –

 ؟ خونید می بار چندمین، خوب چه –

 . چهارمین بار -

 ؟ درسته، خونید می دفعه چند کتابی را هر –

 . بشین، باشم داشته دوست که کتابی هر –

اهل مطالعه  روی مبلی نزدیک مادربزرگش نشست و گفت: مادربزرگ شما که انقدر شاهین هم کتابی را از توی قفسه برداشت و

 . بنویسید را هستید نشده تا حاال به سرتون بزنه زندگینامه ی خودتون

 چی مورد در من مثال، بخوره دیگران درد به که هست زندگیش توی چیزی یه بدونه که نویسه می ش را زندگینامه کسی اون –

 ؟ بنویسم

 . آشنا شدید و ازدواج کردید پدربزرگ با که وقتی، جوونیتون مورد در –

 . داشتم پدربزرگتون لطف از زندگی هم این البته داشتم ی دغدغه بی و آروم زندگی من –

 ؟ شدید آشنا پدربزرگ با چطوری –
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و تگاریم منم ازش خوشم اومد خواس اومد، شناختمش می نه بودمش دیده نه خواستگاریم بیاد اینکه از قبل . سنتی و معمولی خیلی –

یادمه همیشه از ازدواج وحشت داشتم آخه  . همیشه هم به خواسته های من اهمیت می داد، رومی بودآمرد مهربون و ، قبول کردم

 هم رسمی داشتن خشن تر مردا اون موقع اگر یه کمم اسم و . حتی برای ما که خانزاده بودیم، اون موقع مردساالری خشنی داشتیم

چند روز گریه و زاری می کردم و به ، ه ی کیومرث خان می خواد بیاد خواستگاریم مو به تنم سیخ شدهمینکه گفتن پسرکوچیک، بودن

 . بیشتر هم روی اینکه اون بمیره تاکید داشتم، خدا التماس می کردم که یا اون بمیره یا من که این وصلت سر نگیره

 ؟ شاهین گفت: خب بعدش چی شد، دو هردو خندیدن

 و دختر نبود رسم موقع اون . بود ساکت و پایین بود انداخته سرشو، دیدمش پرده پشت از نظر یه، خواستگاریم اومدن که روزی –

ق فر، شدم عاشقش کم کم سقف یه زیر رفتم باهاش وقتی، کردن می تنمون و دوختن می و بریدن می بزرگترا، بزنن حرف پسر

، مهربون بود که همه ی دخترا و زنای فامیل به زندگی من حسودیشون می شدقدر بهم اهمیت می داد و اون، داشت با همه ی مردا

گاهی وقتا اونقدر آرام بود و ساکت که ، هم  توی اخالق، هم  توی متانت، هم توی ثروت، بین دامادای پدرم جهانگیر از همه سر بود

 . .خیلی دوستش داشتم. ..احساس می کردم اصال توی خونه نیست

شمش نشست و گفت: اونروزی که فوت کرد توی اتاق کارش روی صندلیش نشسته بود و به درختای توی حیاط و اشک گوشه ی چ

 . زل زده بود

 . خدا رحمتش کنه، ره یادمهآشاهین هم سر به زیر انداخت و گفت: 

 . دمبدجور تنها ش.. .و گفت: وقتی رفت فهمیدم چه جواهری از دست دادمهایش را گرفت  خانم بزرگ هم اشکاش

 ؟ بود جوری چه پدرشوهرتون ی خانواده با تون رابطه مادربزرگ –

، مادرش خیلی زن مهربان و دوست داشتنی بود، نداشتیم آمدی و رفت باهم زیاد، کردستان اونا بودیم تهرون ما یعنی، بود خوب –

  . پیر شدمنم خیلی دوستش داشتم ؛ جهانگیر مادرش خیلی دوست داشت وقتی مادرش فوت کرد خیلی 

 ؟ بود اومده اونجا از پدربزرگ که روستای بودید رفته یعنی؟ کردستان نرفتید وقت هیچ شما –

 . نرفتم هم کردستان حتی وقت هیچ نه –

 ؟ چرا –
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 م برم نداشت دوست خودم منم، اونجا رفت نمی زیاد هم جهانگیر –

 ؟ بود چطور نریمان برادرش با ش رابطه، عجب –

 خودش پروین چون ولی نبود وصلت این به راضی خیلی پروین خواستگاری اومد مهران وقتی اما، ذاشت می احترام بهش بود خوب –

 . کرد قبول داشت دوست مهران

 ؟ هم از آقا مهران خوشتون می اومد شما –

 . بشه دامادم خواستم نمی اصال، نه راستش –

 ؟ چرا –

 . اوایل خیلی دنبال الواتیش بودهیز و پدرسوخته بود و ، ازش اومد نمی خوشم –

 . یه جورایی خیلی هیز، و کمی صداشو پایین آورد و گفت: هنوزم زیاد ازش خوشم نمیاد

 . هیزبازیاش کم نیست، رهآشاهین خندید و گفت: اینکه 

 . نبودا اینطوری خودش نریمان؟ رفته کی به تحفه این دونم نمی . سرباالست تف، کرد میشه چیکار ولی –

 ؟ بود آدمی چطور فرخ –

 . بیزارم ازش که نیار اسمشو –

 ؟ چرا –

دو سه باری هم با هم ، قدغن کرده بود بیاد اینجا، هم ازش خوشش نمی اومد جهانگیر، آشغال بوالهوس آدم یه، بود شری آدم –

 . کتک زدن یه بارش که نریمان هم به جهانگیر کمک کرد و حسابی فرخ، درگیر شدن و جهانگیر حسابی کتکش زد

 ؟ چی واسه –

یران نمی شناسی دختر عموی جو ت، خواد بره خواستگاری جیران می فرخ که شنیدم جهانگیر از بعدش اما نفهمیدم که موقع اون –

 . زن اول نریمان، پدربزرگتون بود
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 ؟ شاهین با تعجب گفت: زن نریمان شد

 ؟ کنی می تعجب انقدر چی واسه –

 . گفتید می خب هیچی –

 نریمان هم مدت یه بعد، نریمان به انداختنش زور به و داره حواس اختالل و مریض گفتن می، بود غمگینی و افسرده دختر جیران –

 دختر اون، بده انجام کاراشو که بود گرفته خدمتکار یه ش واسه و داشت هواشو همیشه دورادور که داشت دوستش ولی، داد طالقش

اونروز که جهانگیر و  . ساله به نظر می رسید 91سالش بود ولی  51قتی مرد و، دق کرده بود، کرد تا مردونقدر تنهایی زندگی ا بیچاره

زن و زندگی نداشت که همیشه ، سرزده اومدفرخ هم ، ما به دعوت نریمان برای شام رفته بودیم خونه شون، نریمان فرخ کتک زدن

نشسته بودن کنار هم صحبت می کردن که یه دفعه جهانگیر عصبانی پاشد یقه ، بودبیشتر از همه خونه نریمان ، خونه اقوام پالس بود

فرخ هم عصبانی تر پاشد بیاد طرف جهانگیر که   . ی فرخ گرفت و بعد از اینکه چندتا سیلی و مشت بهش زد پرتش کرد یه طرفی

جهانگیر سعی می کرد جلوشو بگیره موفق نمی  هر چقدر هم، کتکش بزنه که نریمان پاشد تو روش دراومد و اونروز خیلی کتکش زد

 .. ..من و فروغ الزمان هم جرات نمی کردیم جلو بریم که . شد

 ؟ م واسه بگید الزمان فروغ از ، الزمان فروغ –

 ؟ حاال چی شده تو یهو می خوای در مورد این آدما بدونی. ..وا -

 ؟ شدن آشنا باهم چطوری نریمان و الزمان فروغ، دیگه دارم دوست –

فروغ  خواستگاری رفت داد طالق جیران اینکه از بعد روز چهار سه نریمان که بود ی خانزاده یه دختر من مثل هم الزمان فروغ –

 .. ..دوست خوبی هم برای من بود، زن خوبی بود . الزمان و با اون ازدواج کرد

 . وارد اتاق شدتا شاهین خواست سوال دیگری بپرسد ضرباتی به در خورد و بهزاد 

 . مادربزرگ سالم –

 . نباشید خسته، وزیراعظم سالم به –

 . اشینب خسته، جان بهزاد سالم : با مهربانی گفتخانم بزرگ 

 . نیستم که مزاحم، ممنون –
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 . جان دایی پسر دارید اختیار –

 . گشنمه خیلی که من، چیده ناهار میز خانم ثریا : گفتبهزاد 

 . لبخندی گفت: ما هم داریم میایمخانم بزرگ با 

 . فعال، کنم عوض لباس میرم من: بهزاد

و دقایقی بعد هر سه نفر سر میز ناهار بودند هنوز ناهار نکشیده بودند که در سالن باز شد و سامان وارد شد و گفت: معلومه مادرزنم 

 . خیلی دوستم داره

 . باشه کفنت که بوده کجا گورت تو: شاهین

، به گور و کفن تشبیه می کنی ادوما تو خجالت نمی کشی خانما ر، ینده مو گفتمآسامان در کنار شاهین نشست و گفت: اوال مادرزن 

 . می بینید مادربزرگ اصال شعور نداره

 ؟ خانم بزرگ لبخندی بر لب نشاند که شاهین معترض گفت: معنی این لبخند چیه مادربزرگ

 . کردن تایید من حرف قطف نداره خاصی معنی: سامان

 ؟ پسر زنی می الکی حرف چرا ا: خانم بزرگ

 . سامان هم خندید و گفت: غیر از این نبود

 . دارم واسه تون.. . ..اشهب، باشه: شاهین

 . نداشتم منظوری منم کرد شوخی سامان، شاهین نکن درست شر بیخود: خانم بزرگ

 . کنم می منظور بی شوخیایی این از منم باشه باشه، : شاهین

 . افتاد دهن از بخورید ناهارتونو. ..استغفراهلل: خانم بزرگ

شاهین روی تختش لم ، و هر چهار نفر در سکوت مشغول ناهار شدند و بعد از ناهار پسرا به بهانه ی استراحت به طبقه ی دوم رفتند

 سامان باز شد و گفت: بهزاد اینجاست؟افتاده بود و دفترچه خاطرات پدربزرگش را می خواند که در اتاق توسط 
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 . کردم قایمش کمد تو، اینجاست آره: شاهین

 . مزه بی: سامان

اینهو زبون بسته سرشو انداخته پایین اومده تو اتاق بعد می پرسه بهزاد کرگدن اینجا ، نمی بینی اینجا نیست؟ وریک مگه خب: شاهین

 . خب اگر بود که می دیدیش؟ هست یا نه

 . که با بهزاد روبه رو شد برود خواست بیرونسامان 

 ؟ تو کجایی: سامان

 . ین داشت به من می گفت کرگدنشاه این ببینم، بودم مادربزرگ پیش: بهزاد

 . آره: سامان

 . بستند را هردو وارد اتاق شدند و در

 ؟ خواید می چی؟ چیه هان: شاهین

 . و گفت: بخون رها کرد را روی مبل بهزاد خودش

 ؟ چی: شاهین

 . دیگه پدربزرگ ی قصه خب، عقدمونو ی خطبه: سامان

شاهین چشم غره ای به سامان رفت و دفترچه را باز کرد که بهزاد گفت: قبل اینکه بخوونی بگو ببینم راست می گفتی امروز با گالره 

 ؟ رفتی خرید

توی ماشین گرفته بود به بهزاد نشون داد و  ش برداشت و عکس سلفی که از خودش و گالرها شاهین از روی میز کنار تختش گوشی

 . گفت: اینم مدرک

 . سامان آروم با خودش گفت: کثافت

 ؟ ؟جان: شاهین



 

 
 

247 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . داد نمی بروز و بود پایه هم دختره این پس: سامان

 . بخون اقصه ر. ..بهزاد با دلخوری گفت: بی خیالش

 . حتما چشم: شاهین

به اتاقش بردند و  را او، ) وقتی جیران به داخل آوردند که از شدت خونریزی  کتک های که از پدرش خورده بود بیهوش شده بود 

ای ها مشغول کارههمه خدمتکار، خسته و کالفه به حیاط رفتم، ی بوداناما ایرج هنوز توی انباری ته باغ زند، طبیب بردند باال سرش

 ؟ نمی فهمیدم چی بودحسی که ، عجیبی توی چهره ی همشون بود  اما یه حس دن بودناخودش

که در حالی که دو را قدم می زدم صدای دوتا زن  ها همینطور که بین درخت، پایین انداختم و مشغول قدم زنی توی باغ شدم را سرم

سمت درختی رفتم و پشتش ایستادم تا  را شنیدم برای همین به دو از ته باغ می آمدن را گرفته بودند  طرف یه کیسه ی بزرگ برنج

 . بشنوم هایشان را چون می خواستم حرف، نبینن را من

و  کنن میفکر کردن تا کی ظلم . . ..ودیدی قدرت خدار، دیدی، یکی از زنها داشت با خوشحالی می گفت: خدارو صد هزار مرتبه شکر

با اون شالقی که یه ، ارباب افتاد به جون بچه های خودشدیدی چه جوری خودشون رو خودشون تفنگ کشیدن و میشه، هیچی ن

 . ..روز بچه ی منو زد امروز با همون شالق عزیز دردونه های خودشو می زد

 . ممکنه یکی بشنوه واسه ت شر بشه، اما زن دیگر با حرص گفت: آرومتر بلقیس

راضیه من یکی که هرروز سر نمازم ، صال بذار بشنونا، کی اینجاست که بشنوه؟ زنی که گویا اسمش بلقیس بود گفت: کی می شنوه

  کنم میزم و نفرینشون میریبخدا اشک کنم،  مینفرینشون 

طفلی اون جوونی که معلوم نبود کی ، بازم عزیز دردونه هاش عزیز می شن میرهدیگه ارباب یادش  روز دو؟ بلقیس گی می چی –

 . وونشو فرستاد سینه ی قبرستونفرخ خان یه گلوله گذاشت تخت سینه ش و تن ج و بود

 . زمینشون می زنه، ببین چه جوری خون همین جوونی که امروز ریختن. ..کن صبر، کن صبر –

انداختم  و  پایین سرم، که شنیدم بازم به یاد حرفهای مامان افتادم ها را این حرف، ندببین را و از من گذشتند و رفتند بدون اینکه من

سرازیر  هایماشک همگذاشتم و بدون اینکه بخوا یمروی زانو را م قفل کردم و سرمیدور زانوها نم رادستا، نشستمنجا کنار درخت اهم

نشسته بودم و لونه ی پرنده ی که بین شاخه های  ، رخیزمم بیمتر شدم حوصله نداشتم از جاایه مدتی گریه کردم وقتی  آر، شد

  . آمدمخودم نگاه می کردم که با صدای فیروز به بود درخت 
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 ؟ هستید اینجا شما زاده ارباب –

 . نگاهم به سمت فیروز چرخید و از جا برخاستم

 . قا ایرج از انباری بیان بیرونآد یه کاری بکنید ارباب اجازه بدن تونی میقا شما نآفیروز نگران گفت: 

 . باهاش حرف زدمبرای اینکه اجازه بده جیران بیارن و مداواش کنن کلی ، عمو خیلی عصبانیه –

 ؟ بردن کجا را شیرویه جسد دونید می شما –

 . بردنش توی سرداب کنم میفکر ، ل و بردنششا یه توی پیچیدن جسد ها تفنگچی این از تا سه، دونم نمی –

 ؟ چیکار خوان می جسد –

 . بگیره تصمیم اون و بیاد من پدر که میکنه صبر عمو حتمی –

 . برادرش مرگ از کنه می دق شیرزاد –

 . و خودش هم اشکش سرازیر شد وگفت: نمی دونید چه پسر خوبی بود

اون اگر جیران می خواست باید با ، دست به شانه اش گذاشتم و گفتم: خدا رحمتش کنه ولی تقصیر خودش بود که بی گدار به آب زد

 . دوستاش صحبت می کرد و الاقل تنها نمی اومد برای بردن جیران

 . بیفتن دام توی اینجوری که کرده نمی فکر حتمی –

 . کمین کرده بود شون واسه و بود فهمیده کجا از فرخ دونم نمی –

 ؟ انداخته تیر فرخ سمت به ایرج آقا گفتن می خدمتکارا –

 . بکشتش خواست می –

 . کنن ش تنبیه موضوع این خاطر به ممکنه پس –

  دونم نمی –

 . افته نمی ش واسه اتفاقی، ارباب پسر باشه هرچی ولی –
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 . دونم نمی –

 . د بکنیدتونی میقا جهانگیر تو رو خدا هر کاری آ، فیروز به درخت تکیه زد و گفت: هیچ وقت مثل امروز حیرون نبودم

 ؟ دن می اهمیت من حرف به اینا کنی می فکر، فیروز بکنم تونم می چیکار –

سرراه ، به طبقه ی دوم رفتم، توی شاه نشین که خبری نبود، پایین انداخت و من به سمت ساختمان رفتم را فیروز ساکت سرش

خدمتکاری که از اتاق جیران بیرون آمد و تشت کوچکی که توش پر بود از پارچه ی سفید خونی دستش بود را گرفتم و گفتم: جیران 

 ؟ حالش چطوره

 . میشه خوب میگه که طبیب، آقا دونم نمی –

 ؟ جیران اتاق توی هم ارباب –

 . آقا نه –

باز شد و با دیدن من  ان مردضرباتی به در زدم که در توسط یکی از خدمتکار، و از سر راهش کنار رفتم و به سمت اتاق فرخ رفتم

 ؟ قاآگفت: شمایید 

 . هستن اینجا ارباب –

 . آقا بله –

نهایت مظلوم بازی از خودش در  با آخ و ناله هایش  توی رختخوابی خوابیده بود و داشتفرخ ، وارد اتاق شدم، و از سر راهم کنار رفت

 . عمو هم کنار تشک نشسته بود و ناراحت به فرخ زل زده بود، می آورد

 ؟ حالت چطوره فرخ: جلوتر رفتم و نزدیک تشک نشستم و گفتم

 . میرم می درد از دارم بینی نمی؟ کوری –

 . از این حرفها هستی که با این زخما از پا بیفتی برادر تر و گفتم: تو قوی زهرخندی روی لبم نشست

برای لحظه ی دست از ناله کردن کشید و با خشم نگاهم ، بهتر می فهمید را شا و کلمه ی برادر با کنایه ی گفتم که خودش معنی

 . کرد
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 ؟ به عمو دادم و گفتم: عمو شما خوبید را نگاهم

 . و گفت: چطوری می تونم خوب باشم وقتی برادر زاده م اینطوری زخمی افتاده ن داداعموی سری تک

 برادر؟ نه مگه خوبه حالش، میشهن هیچیش فرخ، جان عمو نباشید ناراحت –

خداروشکر اون جانی عوضی ، ره عمو نگران من نباشید من حالم خوبهآبازهم با چشمان شرورش نیم نگاهی به من انداخت و گفت: 

 . فرستادم و نذاشتم آبروی شما برهبه درک 

نجا با خودم عهد کردم یه روزی این مشت توی دهنش بزنم اهم، می زدم دهنش یوقتی این حرف زد دلم می خواست با مشت تو

 . مدمآمشت کردم و فشار می دادم که با صدای عمو به خودم نم را دستا، حتما

 ؟ کاری داشتی من با تو جهانگیر –

 . ایرج بیارمش بیرون برم بگیرم اجازه ازتون اومدم –

از نظر من یه شورشیه که بر ، دیگه پسر من نیست، اون پسر، نمی دم ابه هیچ وجه این اجازه ر: تا این حرف زدم عمو عصبانی غرید

من از اون پسر  ،اون پسر توی همون انباری می مونه تا برادرم بیاد و درموردش تصمیم بگیره، علیه آبروی پدر و عموش اسلحه کشید

 کنم.  میبرداشتم و عاقش کردم ؛ اگر برادرم واسه ش حکم مرگ ببره خودم اجرا  را اسم خودم

عمو باز گفت: ، تا خواستم حرف دیگری بزنم، دو تا این حد از دست ایرج عصبانی باش دبزن ها را  باور نمی کردم عمو این حرف

 . در مورد جیران و ایرج فردا برادرم تصمیم می گیره، من دیگه هیچ اوالدی ندارم از االن، جهانگیر در مورد ایرج دیگه هیچی نگو

روی دست عمو گذاشت و گفت: عموجان  را از چشمانش شادی می بارید ولی برای حفظ ظاهر دستش، نیم نگاهی به فرخ انداختم

 . به خاطر من از ایرج بگذرید کنم میخواهش 

کسی که روی برادرزاده م اسلحه بکشه ، ن پسره ی احمق روی برادرزاده ی من اسلحه کشیداو، نخواه من از اینو، عموجان نه –

 . من اجازه نمی دم کسی  برخالف قوانین این خونه عمل کنه حتی اگر اون یه نفر پسرم باشه، انگاری روی برادرم اسلحه کشیده

 . بااجازه تون، بسیار خب: بعد از مکثی گفتم

را  وقتی من، ایستاده بوددیدم با چشم های خیس کنار دیوار نزدیک در اتاق  ااز اتاق بیرون رفتم که زن عمو ر استم ووو از جا برخ 

 . ش را کسی نشنودادید گوشه ی روسریش را جلوی دهانش گرفت که هق هق گریه 
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نستم وقتی عمو از این امی د، بگیرندبی رحمانه تصمیم  اینطوریذاشتم گباید یه کاری می کردم نباید می ، پایین انداختم را سرم

، سربلند کردم و باز به زن عمو نگاه کردم، دپدر من هم رحم نمی کن، دو به پسر خودش رحم نکن باشدعصبانی  اینجوریموضوع 

نزدیک در ، هیچ کس توی راهرو نبود به زن عمو اشاره ی کردم که دنبالم بیاید و به سمت اتاقم رفتم، نگاهی به دور و برم انداختم

آروم  کنم میبستم و  آروم گفتم: زن عمو خواهش  را اتاق ایستادم تا اول زن عمو به داخل رفت و بعد من به داخل اتاق رفتم و در

  . باشید

 ؟ می خوان بچه مو مجازات کنه؟ چیکار کنم، زن عمو با هق هق گریه گفت: شنیدم کیکاووس چی گفت

 . و باز بغضش ترکید

 . ایرج فراری بدم خوام میمن ، آروم باشید و به من گوش بدید کنم می زن عمو خواهش –

 . متعجب چشم دوخت به من و من آرومتر گفت: باید کمکم کنید

 ؟ کنم می باشه کاری هر؟ کنم چیکار –

 . ینجا برها از ایرج بهتره اومده پیش که اوضاعی با، تهرون بفرستمش بدم فراریش خوام می –

 . بده نجات گرگا این دست از م را بچه خدا رو تو فقط بفرستش دونی می که جا هر –

 . نباشید هیچی نگران و جیران پیش برید هم شما، کنه کمکمون تونه می اون کنم صحبت فیروز با برم باید من –

 . بده عمر بهت خدا –

 . بفهمه کسی نکنید رفتار طوری –

 . راحت خیالت باشه –

مسئول اصطبل ناراحت کنار در  آن پسرکفیروز و ، ندمابه اصطبل رس را خودم، رفتم و بعد زن عمو رفتاول من از اتاق بیرون 

 ؟ نزدیک که شدم فیروز از جا پرید و گفت: طوری شده ارباب زادهآنها  به، اصطبل روی تنه ی بریده ی درختی نشسته بودند

 . آروم باش؟ چته چرا هولی –

 . هستم ایرج آقا فکر تو همش –
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 . بدیم فراری ایرج باید، داغونتره کردم می فکر که چیزی اون از اوضاع فیروز ببین –

 ؟ آقا چطوری –

 . کن کمک باید رفیقات –

 ؟ بکنن باید چیکار –

 . اینکه پدر من و نریمان برسن باید ایرج از اینجا رفته باشه از قبل ؛ تا دارم ی نقشه یه من –

 ؟ دارید ی نقشه چه –

اونطرف آبادی بلوا و آشوب به پا کنه طوری که همه ی تفنگچی  باید غروب دم بگو بهش و ساالر امیر دست به برسون پیغوم یه: من

 . بادیآها برن اون سمت 

 ؟ چرا –

مونی  من شاید مجبور بشم با تفنگچیا برم پس تو اینجا می، ین باغ از تفنگچی ها خالی بشه بتونیم ایرج فراری بدیما اینکه برای: من

 . باید هر طوری شده خودتونو برسونید به تهرون، بعد از اون میرید سمت شرق، و با ایرج فرار می کنی

 ؟ تهرون بریم چی برای –

 . اون کمکتون می کنه، ه مردی به اسم نادرخانی، آدرس یه جا بهت میدم میرید اونجا ؟ ؟اونجا چرا گم می بهت حاال –

 . آقا چشم –

 . بده خبر امیرساالر به برو صدا و سر بی هم االن –

 . اقا چشم –

 . موذین خیلی فرخ تفنگچیایی، باش مراقب فیروز –

 . آقا مراقبم –
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همینکه دراز کشیدم ، به اتاقم رفتم تا کمی دراز بکشم، سرم پر بود از خستگی و درد، فاصله گرفتم و به داخل عمارت برگشتم آنهااز 

 گندم به خاطرم اومد و با فکرش آرومم کرد 

 ؟ خسته بودم که اصال متوجه نشدم کی خوابم برده به قدری، با صدای آروم فیروز بود که چشم باز کردم

 ؟ تر نشستم و گفتم: تو اینجا چیکار می کنی کمی صاف، زدم می یفیروز کنارم نشسته بود و داشت صدا

 . اتاقتون تو بیام شدم مجبور، نشنیدید کردم صداتون در پشت از بخشید می –

 ؟ بگی ساالر امیر به رفتی؟ شد چی، نداره اشکال خب –

 میره. همه چیز اونطور که بخوایید پیش ، گفتم آقا آره –

نادرخان  خوام میمی گی استم و از پنجره به بیرون نگاه کردم و گفتم: یه آدرس توی تهران بهت می دم وقتی رفتی اونجا واز جا برخ

بفرسته یه جایی که را  که شما  گوهمه چیزو بهش بگو و ب، ادر خان که دیدی بهش بگو از طرف خواهرزاده ت جهانگیر اومدم،نببینم 

 . نگران نباش داییم کمکتون می کنه، جاتون امن باشه

 . گمش نکنی و قلم و کاغذی برداشتم و آدرس را برای فیروز نوشتم و بهش دادم و گفتم:

 . آقا راحت خیالتون –

 ؟ ضرباتی به در خورد که گفتم: کیه

 . صدای زن عمو را شنیدم

 .منم –

 . وردمآزن عمو وارد اتاق شد و گفت: هر چی پول داشتم ، باز کردمرا  به طرف در رفتم و در

 . و یه کیسه بهم داد که باز نکرده به فیروز دادم و گفتم: جون تو جون ایرج

 ؟ بدید فراریش خواید می جوری چه –

 . انجیر پیش برید بهتره شما، کردیم جاشو همه فکر، عمو زن نباش نگران –
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 . ببینم ایرج برم بار آخرین برای خوام می –

 . ایرج خاطر به نکنید را حساس عمو خدا رو تو، عمو زن –

 . رو خدا مراقب ایرجم باشبه فیروز نگاه کرد و گفت: تو  ن داد وان سری تکازن عمو با چشم گری

 . مراقبشم، خانم راحت خیالتون –

شوب به پا شد و تفنگچی ها رفتن احتماال یکی دو نفری آوقتی : بستم و خطاب به فیروز گفتم را  باز در، از اتاق بیرون رفت زن عمو

 . معطل نکن فقط. ..اونا رو دیگه خودت باید از اونجا دور کنی، جلوی انباری برای نگهبانی می مونن

 . می برم بیرون اونجا از خان ایرج شده طوری هر، آقا چشم –

 . بری تونی می: 

ا فریاد هتوی حیاط بودم و به کارهای عصبی عمو که راه می رفت و بر سر خدمتکار، از اتاق بیرون رفتم هم بعد از رفتن فیروز من

اول صدای ، افتاد فاقبود و هر لحظه منتظر حادثه بودم که باالخره اتنده ازمان زیادی تا غروب آفتاب نم، می کشید نگاه می کردم

 ؟ ببینید چه اتفاقی افتاده و کی شلیک کرده: و بعد عمو فریاد زد شوندچند گلوله شنیده شد که باعث شد لحظاتی همه ساکت 

 . صدای گلوله از اونطرف آبادی میاد: یکی از تفنگچی گفت

 . ید چه خبر شدهبرید ببین: عمو باز فریاد زد

  . عمو عصبی و نگران قدم می زد و منتظر بود، هنوز وقتش نبود، هایشان از باغ بیرون رفتند چندتا از تفنگچی ها سوار بر اسب

ارباب ، بیست دقیقه ی طول کشید تا یکی از تفنگچی ها سراسیمه با اسبش وارد باغ شد و تا نزدیکی عمو پیش آمد و گفت: ارباب

 . سه تا از تفنگچیایی مارو زدن، عدادشون هم زیادهتبه آتیش می کشن  ادارن همه جا ر، تن توی آبادیشورشیا ریخ

فقط چند نفر بمونید برای ، حرکت کنید ها تفنگچیی همه ، معطل چی هستید: عمو همینطور که به سمت اسبش می رفت فریاد زد

 . مراقبت از باغ

فقط خدا خدا می کردم ، نطور که فکر می کردم داشت پیش می رفتاهمه چیز هم، به سمت اسبم رفتم و با عمو همراه شدم هم من

، به دنبالش می رفتیم ها عمو با خشم و سرعت می تاخت و من و بقیه ی تفنگچی، دایرج فراری بده اندو بتوشود فیروز موفق 

 ش گرفته بود و مردم توی تآ روستا چندتا آغل گوسفند اهالی، سابی هم به پا کرده بوددرست و ح، امیرساالر آشوب به پا کرده بود
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یه دفعه ، و آشفته بازاری به بار آورده بود صدای تیراندازی شنیده می شد ولی کسی آدمای امیر ساالر نمی دید دکوچه ها ریخته بودن

 . داشتن جدی جدی می جنگیدند، دتادناف هااز روی اسب ها چند گلوله شلیک شد و چندتا از تفنگچی

نه ها اپایین پریدند و به سمت خ ها از رو اسبها  فنگچیت، دعمو به دور خودش می چرخید و دستور می داد همه ی خونه ها را بگردن

، سمت عمو رفتم با عجله از رو اسب پایین پریدم و به، باز صدای گلوله شنیده شد و ایندفعه عمو بود که از روی اسب افتاد، رفتند

نمی فهمیدم این امیرساالر داشت چیکار می ، بستمیش را با شال روی سرم نزدیکش نشستم و بازو، بازوی راستش گلوله خورده بود

 . ده شونداز باغ بیرون کشی ها تا تفنگچی دفقط می بایست یه نمایش باش شودقرار نبود کسی کشته  ، کرد

و برای  ددیده بودن را دمای امیر ساالرآو سوار شدند گویا  هایشان آمدند بعضا به سمت اسب افتاد و ها ولوله ی بین تفنگچی کی

 ؟ ارباب شما زخمی شدید، ن نشست و گفت:ارباباصولت هم به سمت ما آمد و نزدیکم، ن می رفتنداتعقیبش

 . خوام می شونو زنده یا مرده، کنن فرار اونا نذارید صولت –

  خونه ببرید ارباب، دنبالشون ممیری –

 . فریاد زد که به ما کمک کنندها  و بر سر دوتا از تفنگچی

نزدیک باغ بودیم که  باز صدای ، به سمت باغ برگشتیم ها و بعد با همراهی دوتا از تفنگچی شود به  عمو کمک کردم که سوار اسب 

به حرکت  را  اسبم، هم زدن را تفنگچی دوم، ن بجنبیماخودمتا بیایم به ، از روی اسب افتاد ها گلوله ی شنیدم و یکی از تفنگچی

درآوردم و مقابل عمو قرار گرفتم و اطراف نگاه می کردم که شیرزاد دیدم که با اسلحه ی که من را نشانه گرفته بود از پشت دیوار 

 . باغی جلو آمد

 . بزنش. ..جهانگیر بزنش : فریاد زدعمو 

دفعه صدای را شنیدم  کقدرت شلیک کردن نداشتم که ی، ستم باید چیکار کنماننمی د، حتما می زدعمو اسلحه نداشت که اگر داشت 

 . که گفت: اسلحه تو بنداز

 نگاهمان به سمت مخالف چرخید و امیرساالر و دوتا از دوستانشان را دیدیم که ما را نشانه رفته بودند 

 . ا را به سمت باغ بردندبا تهدید اسلحه من و عمو را از اسب پایین آوردند و م
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در حالی که ما را گروگان گرفته بودند و دستانمان ، منستم هدفشان از این کارها چیست اما واقعا از دستشان عصبانی شده بودانمی د

بور شدند همان چند نفر تفنگچی که مانده بودند با دیدن اوضاع و تهدیدهای امیر ساالر مج، را از پشت بسته بودند وارد باغ شدیم

 . یندازنداسلحه هایشان را ب

: من و عمو را مجبور به زانو زدن کردند و در حالی که اسحله روی سرمان گذاشته بودند امیرساالر فریاد زد، مقابل عمارت که رسیدیم

 . گرنه برادرزاده تو می کشمو، د یاال زود باش، بگو جسد دوستمونو بیارن

که اسلحه شان توسط دوست امیرساالر مصادره شده بود گفت:  ها یفتد خطاب به یکی از تفنگچیعمو برای اینکه اتفاقی برای من ن

 . برید جسد اون جوون بیارید

آوردند و مقابل ما گرفته بودند  که دو طرف شال بزرگی که جسد شیرویه در آن پیچیده شده بود را  ها دقایقی بعد دوتا از تفنگچی

رفت و کنارش نشست با دستایی که می لرزید رویی شال را باز کرد و با دیدن جسد برادرش بغضش شیرزاد به سمت جسد ، گذاشتند

 روی جسد انداخت و با فریاد برادرش را صدا می زد. را شکسته شد و خودش

 . بریم باید، بریم باید شیرزاد: امیرساالر

 . مبکشرا  شیرزاد با خشم سربلند کرد و گفت: قبل رفتن باید قاتل برادرم

 . برداشت به سمت عمو نشانه رفت و گفت: می کشمت عوضی اش را و اسلحه 

 . عمو برادرت نکشته، اشتباه می کنی، من ترسان گفتم: اشتباه می کنی

 . شیرزاد: امیرساالر فریاد زد

 . و به سمت شیرزاد رفت و اسلحه را از دستش گرفت و گفت: باید بریم

امیر ، همان نزدیکی بود آورد و جسد را پشت گاری گذاشتند و شیرزاد را سوار همان گاری کردند یکی از دوستان امیرساالر گاری که

 . دنیا همیشه به میل شما نمی چرخه، ساالر به سمت من و عمو آمد و مقابلمان ایستاد و گفت: می بینی کیکاووس خان

 . بودیم کرده دستگیر اونروز که بودید همونایی مرده که ی پسره اون و پسره اون و تو –

 . هستیم امیرساالر دوستایی از ما درسته –
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 . هستی امیرساالر خودت تو –

الن هم این برادرزاده تو به عنوان ضمانت ا، ما از دوستاشیم، رادرزاده ت همون روز منو فروخته بودب این که بودم امیرساالر من اگر –

 . با خودمون می بریم

 . عوضی اون پسر ولش کن؟ جهانگیر کجا می برید: و از روی زمین بلندم کرد که عمو فریاد زد و با خشم بازوی مرا کشید

که  کنیم میرسیدیم به یه جای امن ولش ، ما مثل شما نیستیم اسیر بکشیم، که امیرساالر به سمتش چرخید و گفت: کاریش نداریم

 . برگرده پیشتون

 ؟ برید می کجا منو، آشغال کن ولم –

عقب ، دوستش به اسب بسته شده به گاری هی زد که گاری از جا کنده شد و از باغ بیرون رفت، هم به زور سوار گاری کردندرا  و من

دوازده تا تفنگ و ، باهاش حرف می زد و گریه می کرد و در کنارش و به زانو گرفته بود را گاری جسد شیرویه بود که شیرزاد سرش

فقط  ، او همنشسته بودم و با خشم به امیر ساالر نگاه می کردم، یی عمو توی باغ به غنیمت گرفته بودندگلوله های بود که از تفنگچیا

 ؟ وقتی از روستا بیرون رفتیم و به دشت رسیدیم گفتم: از این کشت و کشتاری که راه انداختی خوشحالی، به من نگاه می کرد

شماها از اینکه برادر : به من داد و بلند فریاد زد را  که خیس از اشک بود نگاهشقبل از اینکه امیرساالر حرفی بزند شیرزاد با صورتی 

 . به خدا اگر نگی کی برادرمو کشت تک تک خانواده تونو می کشم تا قاتل برادرم بی نصیب کینه ی من نمونه؟ من کشتید خوشحالید

 ؟ کشت را شیرویه کی : پرسیدامیرساالر 

 . رخ متنفر بودم ولی لو دادنش دردی دعوا نمی کردنستم باید چی بگم از فانمی د

 ؟ کشت را شیرویه کی : باز پرسیدامیرساالر 

 . به امیرساالر دادم و گفتم: فرخ را  نگاهم

 ؟ برادرت –

 زدن آتیش با اومد دلتون چطوری، نکردید رحم هم مردم به حتی شما، کشتید را عمو تفنگچیایی از چندتا و کردید تالفی هم شما –

 ؟ بزنید خسارت بهشون مردم زندگی خونه
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تا ، اونا برای رسیدن به آزادی از خونه زندگیشون هم می گذرن، تیش زدنآتیش نزدیم خود مردم آامیر ساالر با زهرخندی گفت: ما 

 . فهمیدن احتیاج به کمک داریم خودشون خواستن کمک کنن

 ؟ شدن چی فیروز و ایرج –

 . کردن فرار سالمت به، امن جاشون –

 . و خطاب به دوستش که گاری را می راند گفت: عباس نگه دار

 . بری تونی میعباس گاری را متوقف کرد و امیرساالر بازوی مرا گرفت و از گاری پایین برد و گفت: 

 . دستامو باز کن: با عصبانیت فریاد زدم

 . زمین خوردم تا اینو گفتم مشت محکم امیر ساالر توی صورتم نشست که با شدت به

 ؟ عوضی چیکار می کنی که با لگد به پاش زدم و گفتم: دگرفت و خواست بلندم کن یم را باز زیر بازو

ولی  اینکارو کردم که و گفت: ببخش بشومگرفت و کمک کرد از روی زمین بلند  یم رازیر بازو، آمدداشت خون می  ی ام از بین

 . فکر کنن تو رو زدیم  خوام می

 ؟ نزدی مگه، زدی منو کنن فکر –

امیرساالر معرفی نکردم که بابت اونروزی که  را در ضمن من خودم، م گذاشت و گفت: اینجوری بهترهابه شانه  را امیرساالر دستش

واسه ، ساالر دیدم هیچ کدوم از اونا نبودامیرتو هم کوتاه نیا بگو اون کسی که من به عنوان ، لومون ندادی واسه ت دردسر نشه

 . ت می گمخود

 . دستامو باز کن -

 . بهتره باشن بسته –

 . به کشتن می دی دوستاتو هم خودتو همه کارات این با آخر –

 . بدرود دوست خوبم، با لبخندی گفت: این مرگ به آزادی می ارزه

 ؟ و سوار گاری شد که گفتم: بخوام بازم ببینمت باید کجا پیدات کنم
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 . عباس بیفت راه  . بگی حیدر پهلوون عموم به کافیه –

نگاهی به دور و برم انداختم و از همان مسیری که ، گاری را به حرکت درآوردند و رفتند و من وسط جنگل با دستانی بسته رها کردند

از صولت و چندتا ، آمدندتقریبا نیم ساعتی پیاده روی کردم که متوجه اسب های شدم که به طرفم می ، آمده بودیم به راه افتادم

 . آمد از اسب پایین پریدند و صولت به طرفم دنزدیکم که رسیدن دبودنها  تفنگچی

 ؟ خوبه حالتون شما، زاده ارباب –

 . کن باز دستامو –

 ؟ گفت: شما خوبیدباز باز کرد و  نم را دستا

 ؟ کنید پیداشون تونستید، خوبم –

 . ..شدن گور و گم دشت و کوه توی آقا ؛ آشغاال نه –

 . نداشت تعریفی خونه اوضاع. بودن کرده زخمی را  عمو، برگردیم باید –

 . بردن هم را زاده ارباب –

 ؟ متعجب گفتم: کی

 . بردن خودشون با هم ایرج آقا –

 ؟ احمقت اونجا چیکار می کردن یپس تفنگچیای، با حالتی که مثال در جریان نیستم گفتم: دروغ می گی

 . بقیه هم به دنبالم می آمدند، مبه تاخت به سمت روستا بر گشتو به سمت اسبی رفتم و سوار شدم و 

، آمدن اعمو با اینکه زخمی بود اما ناراحت و عصبانی توی حیاط قدم می زد و انتظار ما را می کشید همینکه وارد باغ شدیم به سمتم

 . از اسب پایین پریدم و به سمتش رفتم

 ؟ خوبی تو. ..جهانگیر–

 . عمو خوبم –
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 ؟ چی می دادم را اگر بالیی سرت می اومد من جواب برادرم . کردم بالیی سرت بیارن می فکر، شکرت خدایا –

 . دارید طبیب به احتیاج و شدید زخمی که هستید شما این، عمو خوبم من –

لبته فکر ا، بردن خودشون با هم ایرج عوضیا اون، نیست دستم چیز هیچ کنترل کنم می احساس، ست ریخته هم به خیلی اوضاع –

بدجور  کنم میفکر ، هیچ وقت فکر نمی کردم از توی خونه ی خودم بهم ضربه بزنن با بچه های خودم . ایرج باهاشون رفته کنم می

 . شکست خوردم

 . روی پا ایستادن نداشتوان خسته به نظر می رسید که ت به قدری، حیرون و مبهوت بود، عمو حال و روز درست و حسابی نداشت

 . صولت مراقب همه چیز است، شما باید استراحت کنید، دست به شانه ش گذاشتم و گفتم: عمو بریم داخل

 . و گفت: ارباب من کوتاهی کردم ولی قسم می خورم زیر سنگم باشن پیداشون کنم آمدصولت هم قدمی جلوتر 

 . کنی جنازه ی ایرج واسه م بیارنگاه عمو به سمت صولت چرخید و گفت: اگر می خوای کوتاهی که کردی جبران 

 . آخه این چه قساوتی بود، باورم نمی شد عمو داشت دستور قتل پسرش می داد

 . می داد ن رامثل عمو دستور قتل م اًو شاید اگر پدر منم روزی می فهمید منم توی این ماجراها دستی داشتم حتم

به اتاق عمو رساند و مشغول  را نجا حضور داشت خودشآبیب که عمو را به داخل بردم و به سمت اتاقش راهنماییش کردم و ط

 . وقتی از اتاق عمو بیرون آمدم زن عمو را نگران دیدم که رو به روی اتاق ایستاده بود، مداوایش شد

 ؟ جهانگیر خوبی –

 ؟ چطوره حالش جیران، ممنون –

 ؟ ود که به سرمون اومدب مصیبتی چه این آخه، نداره تعریفی –

حالش ، و گفت: شنیدم عمو تیر خوردهآمد  اناز اتاقش بیرون آمده بود به سمتم رهاهم که با عصا و کمک دوتا از خدمتکافرخ 

 ؟ چطوره

  سرشه باال طبیب –

 ؟ زدن افرخ با عصبانیت بر سرم غرید: تو اونجا چه غلطی می کردی که عمو ر
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 . م و گفتم: مثال با دادزدن می خوای بگی خیلی نگرانیستادیش ایابروی در هم کشیدم و به سمتش رفتم و رو دررو

 ؟ شده اوضاعی چه بینی می . نگرانترم تو از حداقلش، نگرانم که معلومه –

 . یه روزی می زنم حتما، دلم می خواست محکم می زدم تو دهنش

بیاد پدر نستم فردا که اکشیدم اما می د وقتی پشت در ایستادم نفس راحتی، رفتم و وارد اتاقم شدم آنجابا خشمی نگاهش کردم و از 

با صداهای که از حیاط می شنیدم از ، اما دلم می خواست تا صبح فردا بی خیال از هر دغدغه ی بخوابم ودشوب ها تازه شروع می شآ

 ( . ..خواب پریدم

 ؟ شاهین سر از روی دفترچه بلند کرد و گفت: این خروس بی محل دیگه کیه، موبایلیصدای زنگ با 

 . خودته موبایل: بهزاد

 . حتما مامان، شاهین موبایلش برداشت و گفت: یا پیغمبر از خونه ست

 . و جواب داد

 . بفرمایین سالم: شاهین

 . اما صدای بهروز را شنید که گفت: به سالم پسرعمو جون

 ؟ چیکار می کنی ما ی خونه تو: شاهین

 ؟ بهروز با خنده گفت: چیه ترسیدی

 ؟ چیکار ما ی خونه رفتی، عمراً، بترسم تو از: شاهین

 اینجا صدرایی فامیل ی همه االن، اینجا اومدیم باهم برداشتم هم مهدی آقاجون رفتم راه توی شم تازه، عموم دیدن اومدم: بهروز

 . االنم توی اتاقت هستم با تلفن اتاقت بهت زنگ زدم شم تازه، کمه شاهینشون فقط هستن

 ؟ کنی می غلطی چه من اتاق تو: شاهین

 به خوام می آخه؟ چیه اسمش دیدم من امروز که خانمی این شاهین گم می، کنیم صحبت باهم موضوعی یه با رابطه در اومدم: بهروز

 . بزنه باال آستین ت واسه بگم مهدی آقاجون
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 . می خوای تالفی کنی پس: شاهین

من و مریم فقط با هم دوست بودیم ولی توی موزمار کاری ، زرنگ خان زدی من زیرآب رفتی جوری چه یادته؟ جورم چه: بهروز

 . کردی که برم عقدش کنم

 . پشیمونی حاال: شاهین

 . ..بخدا اگر بذارم آب خوش از گلوت پایین بره، چرخی می ول داری هنوز خودت و کردی بدبخت منو تو، پشیمونم آره: بهروز

 ؟ چیکار کنیشاهین بازم خندید و گفت: حاال می خوای 

 . کنم می زیاد پیازشو روغن کمم یه، دیدم دختر یه با رو تو امروز گم می مهدی آقاجون به رم می: بهروز

 ؟ چیه گوشیا این خوبی بهروز دونی می: شاهین

 ؟ چی یعنی: بهروز

 . کنه می ضبط مکالمات که اینه دارم من که گوشی این خوبی: شاهین

 ؟ خب: بهروز

 . شی می بیچاره اونوقت؟ گفتی چی تو بشنوه خانم مریم کن فکر دیگه خب: شاهین

 . می کشمت شاهین: یه دفعه بهروز با خشم فریاد زد

 . که شاهین با خنده تلفن قطع کرد و گفت: سیرابی واسه من خط و نشون می کشی

 ؟ شده چی: بهزاد

 . کجابودیم خب، دادم جوابشو منم کرد می تهدیدم داشت بود پسرعموم این، هیچی: شاهین

 . و دوباره مشغول خواندن شد
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هنوز خورشید طلوع ، صدای داد زدن های پدرم که شنیدم اندامم به لرزه افتاد، ) با صداهای که ازحیاط می شنیدم از خواب پریدم

از خشمش ، روبه رو شدمدر آستانه ی در خروجی با پدر ، استم و لباس پوشیدم و از اتاق بیرون رفتمونکرده بود سریع از جا برخ

 . وحشت کردم و با ترس گفتم: سالم

 . تو و فرخ اینجا چه غلطی می کردید که از پس دوتا جوجه شورشی برنیومدید؟ پدرم با خشم گفت: اینجا چه اتفاقی افتاده

 . شدن زخمی جیران و عمو و فرخ، پدر کردن غافلگیرمون: من

پدر اول به دیدن  . از پدر نریمان وارد شد او هم با خشم نگاهم کرد و به دنبال پدر رفت از سر راهش کنار زد و رفت بعدرا  پدرم من

 . به رو شد پدر رواز اتاقش بیرون می آمد که با پدر عمو هم داشت برای استقبال از ، عمو رفت

 ؟ چه بالیی سر زندگیت اومده، کیکاووس -بابا

 . همه چیز یهو به هم ریخت؟ ان داداشعمو سر به زیر انداخت و گفت: نمی دونم چی شد خ

و می کشم  کنم میخاک این دشت و بیابون به توبره می کشم اما پیداشون ، بابا دست به شانه اش گذاشت و گفت: نگران نباش

 . کسی که خواست زندگی برادر منو به هم بریزه

درشت ماجراها را تعریف می کردیم و پدر تمام مدت در مده بود و همه باید ریز و آفرخ هم ، توی شاه نشین بودیم هدقایقی بعد هم

 . نش پک می زداعصبانیت بر قلی با می کرد و  مانسکوت نگاه

، اون یه الف بچه توی روی پدرش واستاد، م شد لحظاتی سکوت برقرار شد تا پدر گفت: پس از خودی ضربه خوردیماوقتی حرفها تم

 . امان از اوالد ناخلف

 . بیارن م واسه جسدش را و کنن پیداش هست که کجا ره دادم دستور: عمو

 ؟ چطوره دختره: پدر

 . ببرید حکمش و بیاید شما تا کنن مداواش دادم دستور بود زخمی: عمو

 . نریمان حکم میده، پدر به نریمان نگاه کرد و گفت: در مورد جیران

 ؟ من چی باید بگمنریمان سرش پایین بود که با این حرف پدر سربلند کرد و گفت: پدر 
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 . میشه اجرا جیران مورد در بدی که حکمی هر: پدر

عمو هم سرش پایین بود نریمان بعد از مدتی سکوت گفت: پدر االن دشمنایی ما نشستن و به این نگاه ، نریمان به عمو نگاه کرد

اه کرده ولی تنبیه کردنش دشمنامون جیران اشتب، هر تصمیم اشتباهی خوشحالشون می کنه یمکه ما چه تصمیمی می گیر کنن می

 . کنیم میما برای عروسی به اینجا اومدیم پس پدر اگر اجازه بدید من و جیران با هم ازدواج  . خوشحال می کنه

  . خیال خوبی نبودولی هر چیزی که بود  دارد نستم بفهمم چه خیالی توی سرشاصال نمی توا، ناباور به نریمان نگاه می کردم

بهترین ، آفرین، شکست و گفت: احسنت پسرمرا وقتی نریمان این حرف زد لحظاتی فقط نگاهش می کردیم تا پدر این سکوت  

 . بهت کنم میافتخار ، تصمیم گرفتی

 . و نگاهش را به عمو داد و گفت: مبارک باشه برادر

 . باشه مبارک: عمو

 ؟ چطوره جیران حال االن: پدر

 . خوبه دکنی امر شما، خوبه: عمو

 . امروز باید به یه کارای دیگه ی برسیم، کنیم میفردا مراسم عروسی بر پا ، ستراحت کنها امروز: پدر

پدر قصد داشت برای سرکوب کردن شورش های امیر ساالر از ، و باز شروع کردند در مورد امیرساالر و دار و دسته اش صحبت کردند

حامل نامه کرد تا نامه را به  را سه نفر ونیروهای دولتی هم کمک بگیرد و همون روز نامه ی برای یکی از وزیران کشوری نوشت 

روستا بروم و خودش هم برای  برای بررسی کوهستان های اطراف ها تهران برسانند و بعد دستور داد من به همراه عده ی از تفنگچی

و راه های احتمالی که در  من باید از اوضاع و مخفی گاه ها، نریمان هم اجازه پیدا نکرد تا با ما همراه شود، بررسی اوضاع دشت رفت

ه کوه های اطراف وجود داشت گزارشی برای پدر می بردم و پدر به سمت دشت رفته بود که در انتهای همان دشت کوه های سرب

حوصله ی این ماموریت اجباری و خسته کننده را نداشتم ، فلک کشیده ی بود که مخفیگاه امیر ساالر در دل آن کوه ها آرمیده بود

 . ولی باید انجام می دادم

کاملی از راه نطور که پدر خواسته بود گزارش اهم، تقریبا غروب بود که به باغ برگشتیم پدر زودتر از من برگشته بود و منتظر من بودند

م شد سری از روی اراضی به نظر می رسید وقتی حرفهایم تم هم از کارم های کوهستان و موقعیت های مکانی بهش دادم او

 بری استراحت کنی. تونی ، میتحسین تکان داد و گفت: خوبه
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آنجا بودند و رفتن من خیلی مشکوک بود پدر بعد از اینکه حرفهایم را شنید از من خواست اتاق را ترک کنم در حالی که هنوز همه  

گفته  من امال مشخص بود که فرخ چیزهای در موردک، ولی چاره ی نبود باید اطاعت می کردم چشمی گفتم و از اتاق بیرون آمدم

 برای استراحت به طبقه ی دوم می رفتم، است که پدر نسبت به من مظنون شده بود پس نمی بایست سرنخی به دستشان می دادم

عصبی شده بودم و خیلی خسته بودم کاش ، نزدیک در اتاقش رفتم صدای گریه ی جیران بود، که صدای گریه از اتاق جیران شنیدم

رام می گرفتم اما فقط ملوک مادر نریمان و خدمتکارهایش آمده بودند داشتم به آمده بود و با صحبت کردن با او آحداقل مادرمم 

 . همین زن تنفر برانگیز روبه رو شدمسمت اتاقم می رفتم که با 

 . همینطور نگاهش می کردم که با غرلندی گفت: مادرت سالم کردن به بزرگتر یادت نداده

 . سالم: من

بیچاره جیران که قرار بود مادرشوهر افریته ی مثل ، از کنارم گذشت و به سمت اتاق جیران رفت دبده م راو بدون اینکه جواب سالم

 . شوداین نصیبش 

به جیران که قرار بود ، به ایرج و عاقبتش فکر می کردم، فکرم بدجور مشغول بود، خسته وارد اتاقم شدم و توی رختخوابم رها شدم

  . و به خودم و گندمد د بکنهمی خوا یکاره نستم چابه شیرویه که به ناحق کشته شد و به امیر ساالر که نمی د، شودزن نریمان 

آن شب نشب اگر مردد بودم برای انتخاب راهم از آتا ؛ بتی مثل شیرویه و جیران را برای خودمان تصور کنم اصال دوست نداشتم عاق

از راهی که ایرج هم  ماز راهی که امیرساالر داشت می رفت باید می رفت، بار برای همیشه گرفتم کی را تصمیم خودم، به بعد نبودم

م می بودم که از هایبیشتر جمع می کردم و مراقب برادررا  حواسم  باید ه آب می زدم ورفته بود اما نمی بایست مثل ایرج بی گدار ب

 . هر فرصتی برای ضربه زدن به من استفاده می کردند

ش خیس از اشک بود نم نگرفته بود و چشماارآشیرویه مرگ روز خوبی نداشت و هنوز از غم  روز با اینکه جیران حال و آن فردای

نستم ابا اینکه ما مردها در اتاق مجاور بودیم اما می تو، تنش کردند و در میان هلهله ی زنان او را به اتاق عقد بردندلباس عروسی به 

بعد از اینکه عاقد برای  پدر هدیه ی به عروس داد وما بفهمم جیران چه حالی دارد، وقتی عاقد دفعه ی اول خطبه را خواند به رسم 

نستم جیران بله را با رضایت خودش نگفته اها شروع کردند به کل کشیدن و دست زدند و من خوب می دبار سوم خطبه را خواند خانم

همه ی اتفاقات و مراسم جشن به ظاهر شاد بود اما فقط این ظاهر ماجرا بود و خدا می ، و به زور از دهانش بیرون کشیده بودند است

روسی تا شب ادامه داشت و ناهار و شام ع، ریشه دوانده بود و جیران و عموکه در دل پدر  و غم های دانست از کینه ها و بغض ها

 . مفصلی تدارک دیده شده بود و همه ی مردم روستا در عروسی دو خانزاده حسابی خوردند و نوشیدند و رقصیدند
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 . ا مادرشبازگشت به خانه بسته شد و چه خداحافظی تلخی بود خداحافظی جیران ب کوله بارروز عروسی  یفردا

قلبم از دردی که جیران در آورم  به خاطر می آن روز رامی نویسم وقتی ر مورد آن موقع و د دروز می گذر آنحاال هم که سالها از 

 . گرفت انش را به لبش نیاورد و آخر هم ج را دلش داشت تیر می کشد دردی که هیچ وقت لبخند

پا شد و  استقبال باشکوهی به افتخار ورود اولین عروس کیومرث خان بر ، وقتی به امالک خودمان و باغ خودمان رسیدیم

 . ندنی شداگوسفندهای زیادی قرب

 . تا فرصتی به دست آوردم به سمت مادرم رفتم

 ؟ خوبید، مادر سالم –

 ؟ پسرم چطوری، جهانگیر سالم –

 ؟ خوبید شما، خوبم –

 . بود کرده نگرانم خیلی شنیدم که خبرای، خوبم –

 . بود عمر یه انگاری ولی نبودم دور ازتون بیشتر روز چند، بودم دلتنگتون خیلی –

تا همه  د و یدل توی دلم نبود تا مادرم به دیدنم بیا، بعد از مراسم عروسی به بهانه ی تعویض لباس و کمی استراحت به اتاقم رفتم

 . صبح فردا صبر می کردمخیلی تنگ بود اما باید تا هم دلم برای گندم ، چیز را برایش بگویم

، وارد اتاق شد و با او خدمتکاری که سینی به دست بود وارد اتاق شد درتوی فکر و خیال گندم بود که ضرباتی به در اتاقم خورد و ما

 . و شیرینیو میوه غذا سینی پر از 

و گفت: این چیزای که بقیه داشتن می  مدآبست و به کنارم را مادر در ، خدمتکار سینی را روی زمین گذاشت و از اتاق بیرون رفت

 ؟ گفتن حقیقت داره

 ؟ گن می چی –

 ؟ زده گلوله با فرخ، ایرج گن می –

 . حقش بود: ی گفتمامبا صدای آر
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 ؟ افتاد اتفاقی چه عموت ی خونه، جهانگیر شده چی –

مدت هم با چشمای گرد شده و متعجب نگاهم  م شروع کردم سیر تا پیاز ماجرا را برای مادرم تعریف کردن که تماماو من خیلی آر

 . می کرد

 ؟ م شد چنگی به صورتش زد و گفت: جهانگیر تو چیکار کردیاتمهایم  وقتی حرف

 یه دایی برای باید شما بکشن، مامان را ساله سیزده پسر اون دستی دستی تا بشینم تونستم نمی، کردم می باید که کردم کاری را –

 . تهرون فرستادم نادر دایی امید به ایرج، بنویسید نامه

 . ند روزی که نبودید اینجا هم اتفاقایی افتادچ این توی، بنویسم نامه تونم نمی شرایط این توی –

 ؟ اتفاقی چه –

 حیاط توی برم بیرون اومدم اتاق از، بود ملوک پیش پدرت اونشب رفتم نمی خواب شبش، عموت ی خونه رفتید که روزی همون  –

بدجور ، می گشت که مچشو گرفتم را د داشت اتاقتبو اومده الزمان فروغ، میاد صداهای یه تو اتاق از فهمیدم که بخورم هوا کم یه

 . از توی صندوقچه ت هر چی پول قایم کرده بودی برداشته بود، ترسیده بود

 ؟ ناباور گفتم: چی

 . ازش گرفتم و از اتاقت انداختمش بیرون اپوال ر -

 . هست هم کج دستشون خانم پس –

 چند وقت قبل، توی اتاقش میرهخیلی وقته که می دونم چیزی میدزده از ملوک بیشتر می دزده چون بیشتر باهاش رفیق و بیشتر  -

 . تر ملوک یه انگشتری گم کرده بود فکر کنم کار فروغ الزمان بوده

 . نگفتید بهش هیچی –

فردا صبحش نمی ، بکنه یا دستش بجنبه هر چی در موردش می دونم به خان می گم تهدیدش کردم اگر یه بار دیگه فضولی تو رو -

وقتی هم پدرت دیدش پرسید صورتت چی شده گفت در اتاقش خورده ، دونم چرا زیر چشمش کبود بود مثل اینکه کتک خورده بود

 . تو صورتش
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 یعنی فکر می کنید کسی زدتش؟ –

حتما به خاطر ازدواج ، هم ریخته ست به خیلی روزه چند این الزمان فروغ؟ دونم نمی چی برای حاال، بودش زده نریمان کنم فکر –

 . نریمان ناراحت

 . ست آلوده خونه این هوای . شم می خفه دارم کنم می احساس، ظلم و خشم و کینه همه این از ام خسته خیلی مامان –

دلم می خواد یه روزی فارغ از هر قید و بند و قانون ارباب  . این رعیتا اسیریم م بکنیم ما بدتر ازتونی میلی چیکار و، می دونم پسرم -

 . یعنی همچین روزی می بینم، باهاشون سر یه سفره بشینم . رعیتی توی این روستا قدم بزنم و با مردم حرف بزنمو 

 . حتما –

 . من می رم به مهمونا سر بزنم، استراحت کن پسرم -

 . رد و من بعد از خوردن میوه ی دراز کشیدمترک ک را  مادرم اتاق

دلم برای گندم تنگ شده بود و تنها سر زمین بود که می ، صبح فردا وقتی از خواب بیدار شدم برای رفتن به سرزمین عجله داشتم

یدم که مشغول صحبت با به حیاط که رفتم پدر را د، مونه براما به اصرار مامان مجبور شدم بعد از خوردن صبحاو را ببینم ،انستم اتو

پدر پشتش به من بود و متوجه من نشده بود برای همین حرفش را با ، نزدیک شدم آنها کمی به، بود ها سردسته ی تفنگچی

 . تفنگچی قطع نکرد و تکه ای از صحبت هایش را شنیدم

 . مراقبت کنید اون اطرافبرای همین باید خیلی ، من خودم حدس می زنم مخفیگاهشون اطراف دشت باشه -

 تونن نمی خیلی، مراقب می ذاریم را بشن مخفی اونجا دیم می احتمال که جاهای و گردیم می دشت وجب به وجب، ارباب چشم –

 . بیارن دووم

 . برسید کارتون به برید بهتره خب –

 . ارباب چشم –

 . متوجه خودم کردم را رفت من سریع به پدر سالم دادم و اوکه تفنگچی 

 . صبحتون بخیر، پدر سالم –
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 ؟ سر زمین میریبه جانب من چرخید و گفت: 

 . بزنم سر زمینا به برم باید نبودم روزی چند، پدر بله –

داری بزرگ می شی و ، خوشحالم که مسئولیت پذیر هستی و می دونی باید به وظایفت عمل کنی، فرین پسرمآپدر با تحسین گفت: 

 . فرخ عهده بگیری مثل نریمان وباید وظایف مهم تری را به 

 . بشم شما خوشحالی باعث و بدم انجام کاری بتونم که شم می خوشحال –

اون پسرک احمق امیرساالر با خودش فکر ، پدر نفس عمیقی کشید و گفت: فعال فقط نابودی این شورشیا می تونه خوشحالم کنه

 ی سال درس عبرتی بشه برای اهالی اینجا چنان بکشمش که تا سالها، کرده می تونه مقابل ما بایسته

 . پدر شید می موفق دونم می من –

 . برس کارت به برو –

سوار بر اسبم از باغ بیرون رفتم و به تاخت به ، زین کرده و آماده برایم آورده بودجمال سری تکان دادم و به سمت اسبم رفتم که 

، خوش اومدید، را به من رساند و افسار اسب را گرفت و گفت: سالم آقاوقتی به آنجا رسیدم سلیم خودش ، سمت زمین ها رفتم

 . تبریک می گم

 چه خبر؟، از اسب پیاده شدم و گفتم: سالم

 . هستن کارشون مشغول رعیتا و آروم چیز همه نیست خاصی خبر –

 ؟ برداشت محصول چه خبر همراه شد و گفت: از من نگاهی گذرا به اطراف انداختم و مشغول قدم زنی شدم و سلیم هم با

به خاطر این جنگی که توی دنیا راه افتاده فکر ، سیلو فرستادیم کردیم برداشت چقدر هر تا االن، کمتر برداشتمون پارسال به نسبت –

 . تهرون بفرستیم امسالمون را باید محصول کنم قحطی پیش بیاد و به گمونم  بیشتر

 . هم درگیر کنهرا  که ممکنه مملکت ما راه افتادهی گن جنگ بزرگی توی دنیا م، یه خبرایی شنیدم منم –

 . خیلی وحشتناک، من تجربه ی جنگ داشتممیشه، اگر پای جنگ به این مملکت کشیده بشه اوضاع خیلی بد  . شنیدم منم آره –

 ؟ ؟نگاهش کردم و گفتم: کدوم جنگ
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یه مدت زندونی ، به هیچ کسی رحم نمی کرد، کرد کودتا قزاق رضاخان وقتی بودم شاه احمد قصر نگهبان قبال من آقا دونید می –

کرد که  را شانس آوردم که زندانبان که عوض شد باهام آشنا دراومد و وساطتتم، سر صورتم آوردن ابودم بعدم توی زندون این بال ر

اوایل توی خونه تون پادویی می کردم بعد ارباب که  کنم میاالن پنج سالی هست خدمت ارباب ، آزاد شدم اما به اینجا تبعیدم کردن

 . دید سواد دارم لطف کردن و گذاشتنم مسئول رسیدگی به حساب و کتابای زمین بشم

 ؟ هستی تهرونی هم تو پس –

 . آقا بله –

 ؟ راضی هستی هستی اینجا اینکه از –

 .راضیم آقا بله –

 ؟ داری بچه چندتا راستی –

 . حسن میرزا عروس، دادم شوهر را بزرگه . دارم دختر دوتا –

 ؟ کیه حسن میرزا –

 . کنه می زندگی سنندج توی که روحانی یه حسن میرزا –

 . خوبه –

 . دبودن خودشان گندم هم حضور داشت و مشغول کار، ن حیدراتقریبا رسیده بودیم به نزدیکی پهلو

 . منم میام پیشت، به سلیم دادم و گفتم: تو برو به حساب و کتابت برس را نگاهم

 . آقا چشم –

 . خسته نباشید، تر شدم و گفتم: سالم سلیم که رفت به آقا حیدر نزدیک

 . منونم، قاآآقا حیدر دست از کارش کشید و گفت: سالم 

 . نگاهم به سمت گندم کشیده شد و گفتم: سالم
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 . نمی فهمیدم و همین عذابم می داد رفتارش را دلیل این همه سردی، داد را انداخت و سرد جوابم من نیم نگاهی به

از امروز تفنگچیا توی دشت و ، تر گفتم: اگر امیر ساالر دیدید بهش بگید خیلی مراقب باشه ماتر شدم و آر قدمی به آقا حیدر نزدیک

 . برای پیدا کردنشون کنن میصحرا کمین 

 . حرفهایم متعجب به من نگاه می کرد ننیم نگاهی به گندم انداختم او هم با شنید، حیدر متعجب نگاهم کردرف را زدم وقتی این ح

بدونم توی چه وضعیتیه و جاش امن یا  خوام ، مینگرانشم، مستقیم به حیدر دوختم و گفتم: در مورد ایرج هم ازش بپرسید را نگاهم

یر ساالر و رفقاش از نیروهای حکومتی کمک بگیره ولی با اوضاعی که پیش اومده فکر نکنم از برای سرکوبی ام دپدرم می خوا ؟ نه

، بشن می تونن اونا را پیدا کننبا هم متحد  ها اگر دربار شاهی نیروی اینجا بفرستن ولی تفنگچیایی پدرم و عموم و بقیه ی خان

 فعال.، به کشتن می دن را  بهشون بگید توی این شرایط دست به هر کاری بزنن فقط خودشون

 ؟ دبرای چی به پسرعموی من کمک می کنیشما م که با صدای گندم ایستادم که گفت: وخواستم بر و

خسته شدم از اینهمه بیگاری ، نگاهم به سمت گندم چرخید و گفتم: چون مثل پدرم نیستم ،خسته شدم از اینهمه ظلم و زورگویی

 . مثل پدرم باشم خوام مین، ارباب زاده و ارباب باشم خوام مین، کشیدن از این مردم

وقتی به کنارش ، انجام می داد ر هایش رامن به طرف سلیم رفتم که پشت میزی نشسته بود و کا، پایین انداخت را گندم هم سرش

جور برای ، انجام بده را که من بشینم که دست گذاشتم روی شانه اش و مانعش شدم و گفتم: کارت یش برخیزدرسیدم خواست از جا

 ؟ تفنگچی چیکار کردیکردن 

 جور باشید داشته خوبی پول اگر ولی شده سخت کم یه اوضاع این توی کردن جور تفنگچی، نوشتم نامه نفر دو یکی برای آقا –

 . میشه

 . ه کسی نباید بفهمهالبت، بخرم خودم برای تهرون توی هم خونه یه خوام می سلیم –

 ؟ خواید می خونه تهرون کجایی –

 . باشه خوب هم قیمتش که خوب نسبتا جای یه –

 ؟ بخرید خونه تهران خواید می چی برای بپرسم تونم می آقا –

 . خوره می دردم به روزی یه کنم می فکر اما دونم نمی –
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سمون با این آتا  زمین، زمینشاونجا پایتخت این مملکت باالخره هر چی باشه ، می خوره دردتون به بعدا تهران ی خونه حتما –

 . روستا فرق داره

 . به کارت برس ؛ محفوظ هم تو گونی مژده –

داشتم وارد عمارت می شدم که با ، م بوداظاهرا اوضاع آر، نه برگشتمابه سلیم سپردم و به خا تا ظهر سر زمین بودم ولی بعدا کارها ر

همینطور نگاهش می کردم که با اخمی گفت: بلد ، می آمد رو به رو شدما داشت بیرون هو کمک یکی از خدمتکار فرخ که با عصا

 . نیستی به برادر بزرگترت سالم کنی

 اول به دیدن مادرم رفتم که توی اتاقش مشغول مطالعه بود مدتی با، م از کنارش گذشتمهبا پوزخندی و بدون اینکه بهش سالم بد

ی ها می خواستم به سر زمین، م از عمارت بیرون رفتمین برای بقیه ی کارهاهم خوردیم و بعد م بارا هم ناهار ، حرف زدم او

می بایست تا نزدیکی غروب  ها چون رعیت، پس وارد روستا شدم، م اما بدم نمی آمد کمی هم توی روستا گردش کنموکشاورزی بر

مردها و پیرزنا و بچه ها کسی توی روستا نبود پس روستا تقریبا خالی از سکنه بود و به جز عده ی کمی از پیر دآفتاب سر زمین باشن

نزدیکی خانه ی آقا حیدر که رسیدم متوجه مردی شدم که با رویی پوشیده از خانه بیرون ، ها هم توی کوچه ها دیده نمی شدندآنکه 

 . پشت سرش رفتم و صدایش زدم، آمد او هم متوجه من شده بود ولی اهمیتی نداد و به رفتنش ادامه داد

 . ببینم واستا هی، توام با ایآه –

 ؟ از اسب پیاده شدم و گفتم: تو کی هستی، نده بوداپوش را سر و صورتش، ناچاراً ایستاد و به سمتم چرخید

 . امیر ساالر بود، از جلوی صورتش کنار که زد شناختمش را دستارش

 . نگاهی به دور وبرش انداخت و گفت: اومده بودم خونه ی عموم

 . باشن خونه دختراش از یکی و زنش فقط االن کنم فکر، بود زمین سر عموت –

 . امیرساالر با لبخندی گفت: خوب از خونه ی عموی من خبر داری

درگیر مبارزه ی  انزدیک شدم و گفتم: ببین امیرساالر هر غلطی که دلت می خواد بکنی بکن اما اهل این خونه ر او کمی بیشتر به

 . خودت نکن

 ؟ کشید و گفت: چی شده که خان زاده نگران خانواده ی عموی منابروی در هم 
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گرفتم و گفتم: ببین من با تو و عموت کاری ندارم اما یه کسی توی این خونه زندگی می کنه که واسه م عزیز و  اش راعصبی یقه 

 . واسه ش اتفاقی بیافته خوام مین

ابروهای که با خشم به هم گره خورده بود ولحن جدیش گفت: در مورد کی یقه ش جدا کرد و با  گرفت و از انم راامیر ساالر دست

 ؟ حرف می زنی

 . بگم تو اسمش را به بینم نمی دلیلی: من

نشون کرده ی منه و به زودی الره گ، ندم و عصبانی گفت: نبایدم به زبون بیاریارفت و به دیوار چسبام را گزدم یقه  را حرف  تا این

 ( . پس تو مکنی میبا هم ازدواج 

 ؟ واسه تون جالب نیست این تشابه اسمی: هر سه پسرا بعد از خواندن این جمله به هم نگاه کردند و شاهین گفت

 . یعنی ربط داره: سامان

 . صددر صد ربط داره: شاهین

 . بقیه شو بخون: بهزاد

 . و شاهین به خواندن ادامه داد

نشون کرده ی منه و به زودی الره گ، ندم و عصبانی گفت: نبایدم به زبون بیاریادیوار چسبرفت و به ام را گزدم یقه  را حرف  تا این)

 . ..پس تو کنیم میبا هم ازدواج 

 . من از گندم حرف می زنم، بریدم و گفتم: گندم را که حرفش

 . ..قیخب تو به چه ح، مرتب کرد و گفت: خبام را اسم گندم که آوردم تب تندش خوابید و با لبخندی یقه 

 . به عقب هلش دادم و گفت: به تو ربطی نداره اش و محکم زدم تخت سینه 

 ؟ دادم و گفتم: از ایرج خبری داری او  به را نگاهم شوم و به سمت اسبم رفتم ولی قبل از اینکه سوار 

 . نباش نگران، امن جاش –
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به  ار در ضمن گفتنی ها، که توی تهران هواشو داشته باشه سوار اسب شدم و گفتم: به همین زودیا برای داییم نامه ی می نویسم

 خیلی مراقب باش تفنگچیا همه جا کمین کردن  . عموت گفتم عاقل باشی به حرف عموت گوش می دی

 . این را گفتم و به اسبم هی زدم و به سمت صحرا رفتم

نگاهی به ، نه برگردناو به خ شودم اکم می رفت که تم کم ها کار رعیت، یکساعتی تا غروب آفتاب مانده بود که به سر زمین رسیدم

من که کاری نمی کردم و چند ساعتی بییشتر ، هوای گرمی بود و کار کردن توی این گرما خیلی طاقت فرسا بود، ن انداختماسمآ

ت نداشتم عرق مخصوصا گندم که دوس، سرزمین نمی رفتم از این گرما کالفه می شدم پس چطور این مردم باید کار می کردن

او را نستم انمی تو رمی کردم دیگ را ولی اگر اینکار م و به خانه بفرستمشدلم می خواست از کار معافش کن، ببینمرا  شا ریختن

 . ولی شدم ی بشومهیچ وقت فکر نمی کردم که درگیر عشق، و همین دوری دیوانه ام می کردببینم 

 . داشتم به داخل می رفتم که رشید آشپز صدایم زد . م به نظر می رسیدآرااوضاع ، نه برگشتمابعد از غروب آفتاب به خ

 . نباشید خسته، آقا سالم –

 ؟ شده چی، سالم –

 . یعنی بهتر دیدم از شما خواهش کنم . باید به شما بگم کردم فکر که هست موضوعی یه آقا –

 ؟ چیه –

 . گلبهار بود که آوردنش اینجا برای خدمتکاری دختره این –

 ؟ در مورد کی حرف می زنی –

 . باشیم داشته هواشو که کردید سفارش خودتون که همون –

 ؟ شده چی خب، آهان –

 . ونقدری که می ترسم آخر چشماش کور بشها، کنه می گریه خیلی آقا –
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 ؟ کنه می اذیتش کسی ؟ چی برای –

 . ببینه مادرش را بره بدید اجازه میشه اگر خواستم می، نداره سنی هنوز آخه، ببینه مادرش را بره خواد می، مادرشه دلتنگ، نه –

 ؟ هستن روستا همین توی ش خانواده –

 . وستا اونطرفتر هستنر چندتا آقا نه –

 . رو به کارت برسب، مکثی کردم و بعد گفتم: بذار ببینم چیکار می تونم بکنم

 . آقا ممنون خیلی –

جایی سر  چون زنها نشینند نه خانواده به طور کامل سر سفره بارسم نبود توی این خ ، برادرام خوردمشام را با پدر و ، به داخل رفتم

ز حال و روز جیران که از وقتی آمده بود توی ساختمان مجاور ساکن شده بود ا، از این رسم هم بیزار بودم، دسفره ی خان نداشتن

 . خبری نداشتم و خیلی نگرانش بودم

ش نو نه امیرساالر و دوستا وندش به دست بیارننسته بودن ردی از امیرساالر و دوستااتو ها گذشت نه تفنگچیم ایک هفته ی آر

ش بود که به هیچ کاروان و مسافری رحم اموضوع جدید راهزنی های بهمنیار و دار و دسته ، دست به اقدامی بر علیه خان زده بودند

می بایست ، اینکه می بایست مراقب روستا می بودند و به دنبال امیر ساالر می گشتندپدر و عمو عالوه بر  های تفنگچی، نمی کردند

 نستند موفق باشند.ابا دارو دسته ی بهمنیار هم مبارزه می کردند برای همین خیلی نمی تو

ده بود ولی جنگ جهانی دوم بود و ایران دیر و زود گرفتار تبعات جنگ می شد هر چند بی طرفی خودش را در جنگ اعالم کر

 . ذاشتندگدولتهای خارجی ایران را هم از این جنگ بی نصیب نمی 

همین  ونستم گندم سر زمین ببینم اتقریبا فصل درو و برداشت محصول هم داشت به پایان می رسید تا فصل کشت من نمی تو

 . ناراحتم می کرد

قدم می زدم و کاررعیتها را نگاه می کردم اما همه چیز  ها یکی از روزهای برداشت محصول بود و طبق معمول همیشه کنار زمین

 . بهانه بود برای دیدن گندم که سخت مشغول کارش بود

 . قا حیدرآبه حیدر که نزدیک شدم ایستادم و گفتم: خسته نباشید 

 . قاآدست از کار کشید و گفت: ممنون 
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 ؟ بهش نزدیکتر شدم و گفتم: از امیرساالر چه خبر

 . ندارم خبری ازش: حیدر

 داییمبرای ، بعد از مکثی گفتم: می خواستم از پسرعموم ازش خبری بگیرم، بی خبر نیست ولی نمی خواهد به من بگوییدنستم امی د

 . برای همین خیلی نگرانشم، نامه ی نوشتم ولی هنوز جوابی به دستم نرسیده

 . پرسم می ازش دیدمش –

 . ممنون –

 . صدای تاختن چند اسب که نزدیک می شدند را شنیدمتا خواستم حرف دیگری بزنم 

همه از شنیدن ، و در حین آمدن نریمان گلوله ی شلیک کرد نریمان و چندتا تفنگچی به سمت ما می آمدند، به طرف صدا چرخیدم

 . صدای گلوله دست از کار کشیده بودند و به سوارانی که عصبانی بودند و به سمت ما می آمدند نگاه می کردند

 . دهم ایستادن هایش ایستاد و بعد از او تفنگچی کشید و را نریمان نزدیک من که رسید افسار اسبش، جلوتر رفتم

 ؟ تادهاف اتفاقی چه –

 ؟ ؟حیدر کیه: با صدای بلند داد  زد دبده را نگاه کرد و بدون اینکه جواب من ها از من گرفت و به رعیت را نریمان نگاهش

  ؟ من عصبانی تر گفتم: برای چی اومدی اینجا، نداد را هیچ کس جوابش

 ؟ به من داد و گفت: می دونی حیدر کیه را نگاهش

 . دونم نمی نه –

 ؟ و نمی شناسی کنن میبی هستی که رعیتایی که روی زمینات کار اربا چطور –

 ؟ داری چیکارش –

 ؟ پرسیدم حیدر کیه: فریاد زد ها نریمان باز خطاب به رعیت

 ؟ داری کار کدومشون با داریم حیدر چندتا ینجاا ما –
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 . نریمان روی گردن اسبش کمی خم شد و به چشمای من زل زد و گفت: با عموی امیرساالر

  ؟ می شناخترا  او از کجا حیدر ، جا خوردم

دخترت االن به عنوان گرو زنت و ، به جمعیت دوخت و گفت: آهای حیدر بهتره یه چیزو بدونی را نریمان باز صاف نشست و نگاهش

 . خونه ی ارباب هستن

 ؟ گفت حیدر جلو آمد و گفت: با زن و بچه ی من چیکار دارید را تا این

 . نریمان با پیروزی ابروی باال انداخت و گفت: بگیریدش

با داسی که در دست داشت که گندم  دبگیرن را  سریع از اسب پایین پریدند و به سمت حیدر رفتند و خواستند او ها دوتا از تفنگچی

 . جلو آمد و گفت: دستتون به پدرم بخوره با همین داس می کشتمون

 . می بریم هم دخترش –

 . دستتون به اون زن بخوره هردوتونو می کشم: فریاد زدمر جای تحمل کردن نبود برای همین دیگ

 ؟ اینا چیکار داریگرفتم و با خشم گفتم: با را  بعد به سمت نریمان چرخیدم و افسار اسبش

م گفت: می بینم که برادرم واسه چندتا رعیت رگ گردن آراایستاد و  ممقابل، لبخند پر معنی به لب نریمان نشست و از اسب پایین پرید

 ؟ دلیلش چی می تونه باشه، کلفت کرده

 . کنن گم جااین گورشونو از بگو آشغالت تفنگچی های اون به، نداره ربطی تو به هست که چی هر دلیلش –

که امیر ساالر خودی نشون  وقتی تا هستن پدر اسیر االن هم دخترش یکی اون و زنش، اومدم پدر دستور به اینجا اومدم اگر من –

 . بده

 . برسی امیرساالر به خواستی نمی زن دوتا گرفتن اسیر با بودی مرد اگر تو –

 . شه نمی غیرتی دلیل بی من برادر ؟ چیه قصه ببینم بگو، را منشانه لوتی حرفهای این کن تموم –

 . خشکله، و نیم نگاهی به گندم انداخت و دوباره به من نگاه کرد و گفت: بدم نیست

 . تا این حرف زد با خشمی که صدایم را دو رگه کرده بود گفتم: خفه شو
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 ؟ نریمان عصبانی گفت: می فهمی داری با کی حرف می زنی

 . لجن یه با –

  . می کردم را چیزی رفتار می کرد که فکرش آننریمان بر خالف تصور من خونسردتر از 

م گفت: برو با پدر دختره حرف بزن که به دخترش بگه درگیر نشه وگرنه مجبور ام نگاه می کرد آرنبعد از مدتی که همینطور به چشما

 . می شیم اونو هم ببریم

زنش و اون ، من مامور شدم حیدر ببرم ؟ می کردم ؛ که باز گفت: معطل چی هستی نمی فهمیدم و گنگ نگاهش را منظور حرفاش

بدبخت  را اگر آبروی این دختره برات مهمه برو با پدرش حرف بزن که به دخترش بگه خودش، پدریکی دخترش فرخ برده باغ پیش 

 . نکنه

را خوب می  پدر خودم، مهکه می گفت انجام بد ریآن کاولی ترجیح دادم  دبه من کمک کن هدباور نمی کردم که نریمان بخوا

 ... .زیبا که بیفتد ن وانستم چشمش به دوتا دختر جوامی د، شناختم

رودر روی حیدر ، ایستاده بودندان نزدیکش ها گندم کنارش ایستاده بود و تفنگچی، به سمت حیدر رفتم، حتی تصورش هم زجر آور بود

 . درگیر نکنه را به گندم بگید آروم باشه و خودش، را فقط شما، ببره پیش پدرم اشما ر م گفتم: برادرم ماموراایستادم و آر

 ؟ هرکجا خواستید ببرید را آروم باشم که پدرم: گندم با خشم غرید

گفتم: وقتی می گم آروم باش یعنی اینکه  ودش دوختم و محکم و با صدای که سعی می کردم بلند نشنبه چشما را با خشم نگاهم

 . تت دارم که نمی خوام واسه ت اتفاقی بیفتهدوس

 . زدم ولی حرف دلم بود که باالخره زده بودمش را خودمم نفهمیدم چی شد که این حرف

قا حیدر من می دونم توی اون آبه زیر انداختم و گفتم: را  خجالت می کشیدم که به حیدر نگاه کنم نگاهم، بعد از گفتن این حرف

 همسر و اون یکی دخترتون االن اونجا، نمی خوام گندم به عنوان اسیر ببرن توی اون خونه ؟ چه خبرهخونه ی به اصطالح خان 

 . ببرن اشما به گندم بگید عقب بایسته و اجازه بده شما ر کنم میخواهش ، هستن

 . به خاطر بابا، نگاه حیدر به سمت دخترش گندم چرخید و گفت: دخترم گندم آروم بگیر
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عقب تر رفتم طوری که پشتم به گندم  هم من، گندم سرازیر شد و داس از دستش رها شد و عقب رفت های از چشمقطرات اشک 

حیدر از پشت بستند و به سمت اسبی بردنش و کمک  های دست ها تفنگچی، می شنیدم اش رابود و فقط صدای هق هق گریه 

نگاه می کردم که صدای گندم که با آنها را ستاده بودم و دور شدن و من همینطور ای شد و بعد از آنجا رفتندکردن که سوار اسب 

 . گریه اش درآمیخته شد بود را شنیدم

 ؟ بمیرم اونا با منم که من را ببرن نذاشتی چرا، بگیرید ازم خواهرمم و پدر و مادر خواید می حاال گرفتید ازم مو بچه و شوهرم –

اما نمی بایست  یم را فشار می داد بغض گلو، هم با فاصله از ما ایستاده بودند و تماشاچی بودند ها قیه ی رعیتب، به سمتش چرخیدم

 . گریه می کردم

 . اونا امیر ساالر می خوان، که نذارم اتفاقی واسه شون بیافته کنم می را همه ی سعی خودم: م گفتماآر

 . هرگز .. .فروشه می شو برادرزاده پدرم کنی می فکر –

  ؟؟ ؟گفتم چی فهمیدی، میرین خودتون ی خونه امشب –

 ؟ برم کجا –

 . گندم تو روخدا بهم اعتماد کن، ها ی یکی از رعیت خونه –

 ؟ کنم اعتماد زاده ارباب یه به تونم می چطور –

 . احساس بدی داشتم، دزد انگار که به قلبم خنجر زده باشن  را وقتی این حرف

گر تونستی برای امیرساالر پیغامی بفرستی بهش بگو روی کمک من اقط جهانگیر ف، سمم جهانگیرا، دیگه به من نگو ارباب زاده -

 . فعال باید برم خونه  . برای آزادی عمو و خانواده ش حساب کنه

 اجهانگیر.آق: م که گندم صدایم زدوخواستم بر

 . ن گندم قشنگ بوداچقدر شنیدن اسمم از زب، نگاهم به سمتش چرخید

اگر اتفاقی برای ، تو رو خدا هر کاری می تونی بکن، اونا خیلی عاشق همدیگه هستن، نشون کرده و نامزد امیرساالر الرهگفت: گم آرا

 .. .فتهبی الرهگ
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بر گرده ی اسب که نشستم به ، ن دادم و به سمت اسبم رفتماسری تک، ست بگویدمی خوا هنستم چانزد اما می د را بقیه ی حرفش

که برای تحویل گرفتن اسبم  جمالاز اسب که پیاده شدم خطاب به ، فنگچیایی زیادی توی حیاط بودندت، باغ رفتم تاخت به سمت

 ؟ آمده بود گفتم: کی اینجاست

 . و جبارخان خان غفور و خان نصیر و خان کیکاووس –

نواحی امالک هیچ  آن توی ، گذاشته بودند برای گرفتن امیر ساالر جلسه حتما باز، آمده بودندبه اینجا  ه کارینستم برای چامی د

به غیر از خان ها عده ی ، منطقه را هدف گرفته بود آنم از خان ها به اندازه ی پدر من نبود و امیر ساالر درست بزرگترین خان اکد

ا وارد شدم سالم بلندی ت، ن کشیدن و قهقه های بلند و مستانه شان به راه بوداقلی، مرد دیگر درون شاه نشین گرد هم نشسته بودند

 . نها را متوجه خودم کنمآدادم که 

 ؟ قازاده ی بزرگی هستن کیومرث خانآ، قا زاده ها یکی از یکی رعناتر و رشیدتر؛ آغفور خان با دیدنم گفت: به به 

 . جهانگیرخان، پدر به قهقه خندید و گفت: کوچیک شما کوچیکی هستن خان

 . کردم آقا زاده ی بزرگی هستنمنم فکر ، جبارخان گفت: احسنت

حتی چندماهی بود که قدم از ، نه بودمابا اینکه از برادرام کم سن و سالتر بودم اما قدم بلند بود و چهارش، شاید به خاطر هیکلم بود

پایین انداختم را  رمس، نریمان هم بلندتر شده بود هر چند خودم به این مسئله توجهی نکرده بودم اما مثل اینکه بقیه متوجه شده بودند

 . و سکوت کردم

م به پدر گفت که پدر باز قهقه زد و گفت: چه کسی بهتر از شما جبار خان اما خب رسم و رسومات عوض آراجبار خان یه چیزی 

 ؟ ؟شده

 . فقط پیشنهاد بود، جبار خان هم بلند خندید و گفت: خیر خان

 . آمدمرخ که نزدیکم نشسته بود به خودم که با صدای ف دکنن مینمی فهمیدم در مورد چی صحبت 

 ؟ حسابی کیفور شدی مگه نه کنن می را خواستگاری تو دارن اینکه از: فرخ

با تمسخر به آدم نگاه می  طوری، ش شرور بودنقیافه ی بدی نداشت ولی چشما، ش فقط رذالت بودنتو چشما، متعجب نگاهش کردم

 . دهان و چشمانش را با هم ببندم مشت محکم ککرد که دلم می خواست با ی
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بود و منتظر بود تا من  آنهاش و گندم که نگران انستم فکر کنم جز حیدر و خانواده انمی تو ریشرایط به هیچ چیز دیگآن توی 

 . آمدمنها به خودم آخبری ببرم توی فکر خودم بودم که با شنیدن حرفهای 

 ؟ زنه می اقدامی به دست ش خانواده و عموش نجات برای پسره این کنید می فکر شما خب: جبار

 به دست و منطقه این به بیاد اینکه از قبل تا پسره این آورده دست به که اطالعاتی و گه می فرخ که اینطور، زنه می حتما: پدر

 . داره دوست خیلی عموش را و اومده می عموش دیدن برای زیاد بزنه شورش

 اگر عموش کنم میفکر ، انداختم که با افتخار گفت: درسته پدر او نیم نگاهی از سر تنفر به، فرخ بودپس همه ی این فتنه ها زیر سر 

 . بکنیم را طعمه کنیم خیلی زود به اون می رسیم و می تونیم شرش را

 ؟ هستن کجا االن اونا: غفورخان

 . هستیم مراقبشون کامال، باغ ته زندان توی: فرخ

برای به دام انداختن امیرساالر نقشه می کشیدن من به نجات حیدر و زنش و دخترش فکر می کردم و به گندم  آنهاتمام مدتی که 

 . که تنها بود و نگران خانواده ش

برای قدم زنی به سمت باغ رفتم تا ، نستم از عمارت بیرون بیایم یک نفس راحت کشیدمام شد و تواوقتی این مهمانی خسته کننده تم

همینطور مشغول قدم زنی بودم و توی افکار خودم غوطه میخوردم که نفهمیدم کی ، نم فکر کنمای درختان بلند  کمی بتودر ال به ال

و هیچ وقت نشده بود که به این عمارت نریمان از وقتی ازدواج کرده بود در اینجا ساکن شده بود جای که ، رسیدم به عمارت مجاور

چقدر غمگین بود و ، شدم و جیران دیدم که کنار یکی از پنجره های طبقه ی همکف نشسته بود م کنجکاوانه به عمارت نزدیکتریبیا

ماتم خودش غرق  در به قدریکمی جلوتر رفتم بلکه او هم مرا ببیند ولی جیران ، تا به حال زنی را به ناراحتی او ندیده بودم، ناراحت

مده بودم برمی گشتم که با نریمان روبه رو آاختم و داشتم از مسیری که پایین اند را سرم، بود که متوجه هیچ چیزی اطرافش نبود

 . شدم

 ؟ کنی می چیکار اینجا –

 . بزنم قدم کمی اومدم –

لحظاتی همینطور به هم نگاه می کردیم که بی خیال از کنارم ، دستگیر نکردرا  ستم برای چی از گندم گذشت و اوانهنوز هم نمی د

 . صداش زدمگذشت و داشت می رفت که 
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 . نریمان –

 ؟ ایستاد و گفت: چیه

 ؟ گذشتی حیدر دختر گندم از چی برای امروز –

 . اما فقط نگاهم کرد و جوابی به سوالم نداد و بعد رفت، برگشت نگاهم کرد

 . خیلی خسته بودم، پایین انداختم و به عمارت اصلی برگشتم را منم سرم

 آمدتوی اتاقم دراز کشیده بودم که مادرم به دیدنم 

 ؟ جهانگیر خوابیدی –

 . سریع نشستم و گفتم: نه

 . مادر در پشت سرش بست و گفت: اومدم باهات حرف بزنم

 . بفرمایین –

 ؟ وردن و زندونی کردن کی بودنآنزدیکم نشست و گفت: این دوتا زن و یه مردی که 

 . برسن ساالر امیر به تا کنن طعمه آوردن اینارو –

 ؟ ؟طعمه کنن -

 . هم دخترش و همسرش هستن هااین مرد عموی امیرساالر ؛ اون زن، آره -

 . اقوامش و فامیل جون به افتادن نیستن امیرساالر حریف مبارزه میدون توی، ظلماشون این از بردارن دست خوان می کی، خدا یا –

 . بگم بهت چیزی یه خوام می مامان –

 ؟ چی –

 . حیدر دوتا دختر داره –
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 ؟ کیه حیدر –

 . کنه می کار من زمینای سر که رعیتیه اون، ساالر امیر عموی، کردن دستگیر که مردی همین: من

 ؟ داره دختر دوتا گفتی خب –

همون که شوهرش ، گندم دختر بزرگشه، هست هم ساالر امیر نامزد و کردن دستگیر که دخترش گالره همین، گالره و گندم، آره –

 . فرخ کشت و بچه ش هم

 .. .و دادی نجات جونشو تو که معصومی طفل همون –

 . نریمان اومده بود سر زمین حیدر و گندم دستگیر کنه من اجازه ندادم گندم دستگیر کنه، آرهن دادم و گفتم: اسری تک

 . چند وقتی هست که خاطرخواهش شدم، مادر ابروی در هم کشید و من سر به زیر انداختم و گفتم: دوستش دارم

 . جهانگیر وای –

 . روی سرش گذاشت را و دستش

 !!؟ مامان –

 . نگو هیچی، جهانگیر نگو هیچی –

، قسم خوردم نذارم بابا این خانواده را طعمه کنه تا به امیر ساالر برسه، دیگه از هیچی نمی ترسم، انتخاب کردم را مامان من  راهم –

 . شده تو روی همه می ایستم حتی پدرم به خاطر گندم هم

 ؟ بدی کشتن به خودت را خوای می، شدی دیوونه تو –

 . قشنگه هم دیوونگیش –

 . ت ساله هیجده فقط تو جهانگیر –

 . اینو می گفتید همیشه خودتون، مادر نیست سن به شدن بزرگ –

 . و رو خدا دست بردارت، تنها دلخوشیم هستی، ندارمرا گرفت و گفت: جهانگیر من غیر از تو کسی  را مادر دستم
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 . نباشم گی می حاال باشی امیرساالر مثل خوام می گفتی می روزی یه –

  نباشی پدرت مثل خواستم می فقط من –

رادرش یعنی پدر ب، آقا حیدر خیلی بین مردم محترم، می دم چون حاال خوب معنی عشق می فهمم قول، مامان شم نمی پدرم مثل –

حاال امیرساالر ، پدرایستاده وقتی دستگیرشده از کردستان بیرونش کردن امیرساالر اسمش پهلوون ولی بوده که تو روی پدربزرگ و

 برگشته تا کاری که پدرش می خواست انجام بده را تمومش کنه 

 . کنه خیر به خدا –

 . مشغول صحبت با مادر بودم که ضرباتی به در اتاقم خورد

 . بفرمایین –

 . در اتاق توسط زن رشید آشپز باز شد و وارد اتاق شد

 گلبانو؟ شده چی –

 ید هم به من گفت بیام به شما بگم رش گفت رشید به، آوردن پیغومی آقاجهانگیر برای سلیم آقا طرف از پسری یه –

 ؟ شده چی –

 . افتادن دردسر توی خانم گندم که بدم خبر بهتون گفتن –

 ؟ برای گندم چه اتفاقی افتاده ؟ استم و گفتم: چی شدهوجا برختا اسم گندم شنیدم از 

 . به خونه ش برسونید زود خودتونو گفته سلیم دونم نمی –

نباید بقیه را نسبت به عجله ی که داشتم حساس می کردم پس از عمارت ، برداشتم و از اتاق بیرون رفتمرا  تا این را شنیدم تفنگم

خانه ی سلیم  دم و به سمت اصطبل رفتم و سوار بر اسبم از باغ بیرون رفتم و بعد به تاخت به سمتبدون جلب توجه کردن بیرون آم

 . در میانه ی راه  با سلیم که سوار بر اسب بود  روبه رو شدم و افسار اسبم را کشیدم و ایستادممی رفتم که 

 . آقا سالم –



 

 
 

285 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ افتاده گندم برای اتفاقی چه، سلیم شده چی –

م خونه م که دیدم یه عده تفنگچی که از رفت می داشتم منم، روستا برگشتن رعیتا شد تموم کار وقتی و شما رفتن از بعد –

تعقیبشون کردم اما چون گندم خانم نمی ، تفنگچیایی آقا فرخ هستن ریختن توی روستا و داشتن گندم خانم با خودشون می بردن

 . برگشتم سمت روستا از یه پسری خواستم برای شما پیغوم بیارهبردن سمت روستا مشکوک شدم برای همین 

 ؟ نگران گفتم: گندم کجا بردن

 . کوه توی کلبه یه توی روستا از بیرون  –

 . باش زود، کن راهنماییم –

هیچ کاری  سلیم می تاخت و من به دنبالش می رفتم و در تمام طول مسیر از شدت نگرانی طپش قلبم بیشتر شده بود از فرخ کثافت

 . بعید نبود و من از همین می ترسیدم

سلیم افسار اسبش را کشید و ایستاد و گفت: کمی ، به دامنه ی کوهی که نزدیک روستا بود و انبوه درختانش زیاد بود که رسیدیم

 . باید از اسب پیاده بشیم و با احتیاط پیش بریم، جلوتر یه کلبه ی چوبی

نزدیک کلبه که رسیدیم پشت ، ندیم و به سمت کلبه به راه افتادیماپوش هایمان را  سلیم صورت هردو پیاده شدیم و به پیشنهاد

 . کلبه با اسلحه نگهبانی می دادند اما اینکه چه تعداد تفنگچی توی کلبه بودند خبر نداشتیماز دو نفر بیرون ، درختی پناه گرفتیم

 ؟ که سلیم دست گذاشت روی لوله ی تفنگم و گفت: چیکار می کنید آقا گرفتمنه انش ی هابه سمت یکی از تفنگچ ام را اسلحه 

 . می خوام بزنمشون –

 . کنم کمک بهتون تونم نمی ندارم اسلحه منم . باشه دونفر این از اونا بیشتر تعداد ممکنه –

 . منه زندگی ی همه کردن زندونی اونجا که دختری اون سلیم ؟ کنیم چیکار گی می –

 . قط صورتتونو بپوشونیدف، د سمت کلبهبری شما کنم می دور کلبه از تفنگچی را دوتا اون من، دونم می –

اطمینان  او  شرایط می بایست بهدر آن نستم که افقط می د دنستم چه نقشه ی دارانمی د، دادم او به ام رااسلحه  ان دادم وسری تک

 . می کردم
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که چند لحظه ی بعد  ددم و منتظر بودم ببینم سلیم چه نقشه ی دارانپوش را صورتم، گرفت و از من دور تر شد را سلیم اسلحه ی من

 از کلبه بیرون آمدند ونفر دیگر با شنیده شدن صدای گلوله دو ، روی زمین افتاد ها صدای گلوله ی شنیده شد و یکی از تفنگچی

، را زخمی کرد ها  ری شلیک شد و یکی دیگر از تفنگچیگلوله ی دیگ، تفنگچی هم که بیرون کلبه بود گیج اطراف را نگاه می کرد

وقتی کم کم ، تفنگچی زخمی را مسئول مراقبت از کلبه کردند و دو تفنگچی دیگر به سمتی که صدای گلوله را شنیده بودند رفتند

زخمی که با ترس به راهی باید طوری حرکت می کردم که از پشت سر تفنگچی ، آنها از انجا دور شدند با احتیاط به سمت کلبه رفتم

اگر ، دو قدمی او بودم که به سمتم چرخید و مرا دید مخودم را به پشت سرش رساند، که دوستانش رفته بود نگاه می کرد در می آمدم

خنجری که در دست داشتم را تا ، چاره ی نداشتم جز اینکه با خنجرم کارش را بسازم، لحظه ی تعلل می کردم با گلوله مرا می زد

، ختممیریین اولین باری بود که خون کسی را ا، دسته درون شکمش فرو بردم و با دست دیگرم اسلحه ش را از دستش بیرون کشیدم

 . اسلحه اش را به دوش انداختم و وارد کلبه شدم، وقتی تفنگچی مقابل پاییم روی زمین افتاد

با ، به طرفش رفتم و نزدیکش روی زمین نشستم، می آمدن از دماغش داشت خو، تیرک چوبی وسط کلبه بسته بودند را بهگندم 

از فرخ متنفر  ن راو همین بیشتر از همیشه م، زده اند کتککه او  را  ش معلومااز کبودی روی گونه ، وحشت به من نگاه می کرد

قطرات اشک از ، از صورتم برداشتم که با دیدن من شاید کمی خیالش آسوده شد شالم را که با آن صورتم را پوشانده بودم را، کرد

 . پاشو، باز کردم و گفتم: باید از اینجا بریمنش را با خنجرم طناب دستا، چشمان قشنگش سرازیر شد

بگیرم و   یش رابازو خواستم زیر، ودنست راه براگویا پای چپش هم آسیب دیده بود چون به خوبی نمی تو، به سختی از جا برخاست

 . به من دست نزن: پس زد و سرم داد زد را کنم که با عتاب دستم شکمک

 . کنم کمکت خوام می فقط من گندم –

 . مک تو احتیاجی ندارمک به –

را امن دیدم از نگاهی به بیرون انداختم و وقتی اوضاع ، جلوتر از او به راه افتادم، حق می دادم او از این برخوردش ناراحت شدم ولی به

سیب دیده بود پس نمی آچون گندم پایش ، مده بودم به راه افتادیمآاز راهی که ، کلبه بیرون رفتم و گندم به دنبال سرم بیرون آمد

 از سلیم بی خبر بودم و نمی دانستم چه، ش راه می رفتم و کامال مراقب دور و برم بودمیپابه پا، توانستیم با سرعت از کلبه دور شویم

مقابلش نشستم ، گندم بی طاقت کنار صخره ی سنگی نشست، دقیقه ی که پیاده روی کردیم 81تقریباً ، ده استآمبالیی به سرش 

 ؟ و گفتم: حالت خوبه

 . برم راه تونم نمی، کنه می درد خیلی چپم پای –
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 ؟ کنار زدم که با عصبانیت گفت: چیکار می کنی را اجازه بگیرم دامن بلندش ز اوبدون اینکه ا

 . با خشم نگاهش کردم و گفتم: می خوام پاتو ببینم

سیب دیده بود و آمچ پای چپش هم ، مده بود و من اصال متوجه این موضوع نشده بودمآکفش به پا نداشت و تمام مسیر با پای برهنه 

دیدم حال یش را در آن وضعیت وقتی پاها، ش زخمی شده بودیش کف پاهایاهابه خاطر برهنه بودن پاین  ورم کرده بود و عالوه بر

مچ ، با تکه ای از شال کمریم که با خنجر نصف کردم بستم و را باز کردم و مچ پا و کف پای چپشرا  دستمال گردنم، بدی پیدا کردم

حالت ، نگاهش قفل شد دربلند کردم نگاهم  وقتی سر، و کف پای راستشو بستم و توی تمام این مدت گندم حتی کلمه ی حرف نزد

 . از من گرفت را خیلی زود نگاهش، ن و شرمگین بودامهرب، نگاهش مثل همیشه نبود

 و گفتم: می تونی بهم بگی چه اتفاقی افتاد؟ ش اوبررسی کردم و برگشتم پی را از کنارش برخاستم و دور و اطراف 

 . اینجا آوردن خودشون با زور با منو و سرم ریختن تفنگچیا دفعه یه که م خاله ی خونه رفتم می داشتم، برگشتم که مزرعه سر از –

 ؟ شه می ساالر امیر عموی تو پدر فهمیده کجا از دونم نمی، بودن فرخ برادرم تفنگچیایی –

 ؟ برسن ساالر امیر به تا کنن طعمه من پدر خوان می –

 . آره –

 . نشناختن ساالر امیر هنوز ولی، هه –

 . دادم و گفتم: منم نمی ذارم فرخ به هدفی که داره برسه او  به را  نگاهم

 ؟ نیستی ما جنس از که تو، کنی می کمک ما به چرا تو –

از نگاهش بگیرم گفتم: فکر می کردم جواب این سوال  را  بدون اینکه نگاهم هم من، م نگاه می کرد و منتظر جوابش بودنبه چشما

ولی اگر تو بخوای بازم می گم . دلیلی برای توضیح دوباره باشه کنم میدری رک و راست بهت گفتم که فکر نامروز اونق، می دونی

بیشتر از اون چیزی که ، گندم من دوستت دارم، نه تنها ترس ندارم بلکه خوشحال هم میشم، چون از گفتنش هیچ ترسی ندارم

 . بکنی را فکرش

تو هفت آسمون یه ستاره هم نداره اونوقت چطوری  که زنی یه، رعیت یه، زنم بیوه یه من، نیستم تو ی تکه من، کنی می اشتباه –

 .. .پسر کیومرث خان
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من  . گو پسر کیومرث خانن، تو رو خدا به من نگو خانزاده. همین و بس، من فقط جهانگیرم، گندم : با کمی دلخوری و تندی گفتم

ظالم  ها نباید مثل بقیه ی خان، چون می دونم برای داشتن تو نباید پسر خان باشم، از پدرم سوا کردم چون عاشق تو شدم را راهم

بخدا اگر به خاطر مادر مظلومم  . چون می دونم تو همچین کسی نمی خوای پس می خوام بشم اون کسی که تو می خوای . باشم

 . نبود حتی دیگه پا توی خونه ی کیومرث خان  نمی ذاشتم

 ؟ بهتر نیست از اینجا بریم: ت و گفتگرف نم از را نگاهش

 ؟ بری راه تونی می –

 . آره –

 . بپوش ا بیرون آوردم و گفتم: اینا ر یم راسریع چکمه ها

 . ندارم اینا به احتیاجی دیگه بستی دستمال با پاهام را  کف، نه: گندم

 . با تحکم گفتم: گفتم بپوششون

 ... .همین راحتم –

 . بپوش تو هم فقط بگو چشم ااینا ر که با داد گفتم: بهت می گم

، دبزرگ باشبرایش  تا این حدفکر نمی کردم ، پوشید را لحظاتی همینطور بر و بر نگاهم کرد و بعد بدون هیچ حرفی چکمه های من

 را نگاهش کمی باال گرفته بود و به چکمه ها نگاه می کرد منم با لبخند نگاهش می کردم کهرا  دامنش، وقتی پوشید از جا برخاست

 . خیلی بزرگن، به من داد و  گفت: تا حاال چکمه نپوشیدم

 . خندیدم و گفتم: چون این چکمه ها مردونه هستن

 ؟ بازم خندید که گفتم: چرا می خندی

 . شن می خفه دارن پاهام کنم می احساس –

 . بیا بریم، ایندفعه بلند خندیدم و گفتم: نترس نمی میرن
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گندم ، قشنگترین لحظه ی زندگیم بود، توی دستم گذاشت را لحظاتی مردد نگاهم کرد و بعد دستش، راز کردمبه سمتش د را و دستم

 . را پذیرفت بهم اعتماد کرد و عشقم

 را یم  که گندم دستمونیم به کجا می راگرفته بودم و در حاشیه ی کوه در میان درختان به پیش می رفتیم بدون اینکه بد را دستش

 . کشید و ایستاد

 . واستا جهانگیر –

 ؟ شده چی –

 ؟ ممیری داریم کجا –

 . نگاهی به دور و برم انداختم و گفتم: نمی دونم

 ؟ هستیم کجا دونی می میریم؟ داریم کجا دونی نمی تو و شه می تاریک داره هوا –

 . دونم نمی نه –

 . نباشی خسته –

 ؟ داره کجا هستیمبا لبخندی گفتم: وقتی باهمیم چه اهمیتی 

 . بزنم قدم باهات عاشقانه و باشم خیال بی تو مثل تونم نمی، خواهرمم و مادر و پدر نگران، شدم خسته من –

م کنار درختی ه باز، دمی نداشته باشالحظات تمآن من بیش از حد توی رویاهام غرق شده بودم و فقط می خواستم که ، حق داشت

 . کنار هم نشستیم

 . دستگیر کردن را حاال خبر به گوش امیرساالر رسیده که عموش و خانواده شحتما تا  -

 . شناسمش می، میاد زود خیلی –

 ؟ نگاهش کردم و گفتم:  امیر ساالر خواهر و برادر دیگه ی هم داره

 پرسی؟ می چرا –
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 . همیطوری –

 . هه  ازدواج کردک داره خودش از بزرگتر یه خواهر –

 ؟ داری هم ی دیگه عموی امیرساالر پدر از غیر به تو –

 وقتی  که هام خاله از دوتا از غیر به، دارم خاله و دایی بخواد دلت تا ولی، کنه می شمال زندگی اونم که دارم عمه یه فقط، نه –

 . کنن میتو کار  های زمین روی شون بقیه رفتن ازاینجا کردن ازدواج

 ؟ هستن بیزار من از خیلی روستا مردم –

 . شه می عوض تو مورد در نظرشون داره کم کم هم اونا شده عوض مردم با که رفتارت وقتی چند اما، بودن بیزار –

 . محصول بردارن و کنن درو و بکارن خودشون برای تا مردم به دادم می را زمینا اون بود من اختیار و عهده به اگر –

 ؟ گندم متعجب گفت: واقعا

 . کشن می سختی مردم این چقدر دونم می آره چون –

 ؟ چی خودت پس –

 . می خوام امن از همه ی دار دنیا فقط تو ر: بهش دادم و گفتم را نگاهم

 ؟ از من گرفت و به رو به رو خیره شد و گفت: قول می دی اگر یه روزی خان شدی به این حرفی که زدی عمل کنی را نگاهش

 . بکن باهاش داشتی دوست که کاری هر، تو مال داراییم ی همه شدم خان وقتی، دم می قول –

 . بکنی اینکارو خودت بده قول –

 . دم می قول –

 ؟ لبخندی به لبش نشست و گفت: می خوای بریم

 بریم.  -

 . نبود هم ولی صدا نزدیک، همینکه از جا برخاستیم صدای گلوله ی را شنیدم  تعداد دفعات شلیک کم نبود
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 شده؟ چی –

 . دونم نمی –

 . کنیم درست مشعل یه تونستیم می کاش شه می تاریک تاریک هوا دیگه ی دقیقه چند –

، خسته کنیم ان ران بچرخیم و به جای نرسیم و فقط خودمادرست نبود که بیخود و بی جهت دور خودم، باید یه کاری می کردم

تر اشاره کردم و گفتم:  مسیری که فکر می کردم درستخرین پرتوهای روشنایی استفاده کردم و به آنگاهی به اطرافم انداختم و از 

 . بهتره از اینطرف بریم

 ؟ مسیر این ره می کجا به دونی می –

 . به یه جایی برسیم کنم مینمی دونم اما فکر   -

تقریبا بازوی  گندم، نمی دیدیمیمان را هم چند دقیقه ی بعد هوا تاریک تاریک شد طوری که اصال جلوی پا، و با هم به راه افتادیم

 . که صداهای را شنیدیم آمدراه می  من چسبیده بود و با را من

صدای مردانی که اسم گندم را صدا می زدند و صدای مردی که از همه بلندتر فریاد ، از دور نور مشعلی را هم دیدیم، هردو ایستادیم

 . می کشید و گندم را فقط گندم صدا می کرد نه مثل بقیه گندم خانم

 . م با خوشحالی گفت: امیرساالرگند

 . بلند کرد و امیر ساالر صدا کردیش را و صدا

امیر ساالر از روی ، گندم از من جدا شد و جلوتر رفت، بعد چندین سوار با مشعل های که در دست داشتند به سمت ما آمدند ایقی دق

 . اسب پایین پرید و به سمت گندم آمد

 ؟ خوبه حالت، گندم، گندم –

  ؟ شدن چی اونا.... .و گالره مادرم و پدر، امیرساالر بمخو –

 . نگران نباش دم می نجاتشون –

 ؟ حالتون خوبه، ارباب، ند و گفت: اربابابه من رس را نها بود که خودشآسلیم هم با 
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 . بودم نگرانت، خوبم –

 . دادن نجاتم دوستاش و امیرساالر ولی افتادم گیر –

 . ابت کردی مثل اونا نیستی،ثمقابلم ایستاد و گفت: ممنون ، من داد و به سمتم آمد امیر ساالر نگاهش را به

 ؟ کنی چیکار خوای می ش خانواده و عموت آزادی برای –

 . فرخ االن گروگان ماستکنم،  میبا لبخندی گفت: همونکاری که اونا کردن منم 

 ؟ متعجب گفتم: چطوری

 اینجا خیلی امن نیست.، یمبر اینجا از بهتره ؛ بردیم یورش بهشون اومدن می کلبه سمت به تفنگچیاش با که موقعی –

امیر ساالر باز ، یه مسیری که رفتیم، اسبی هم به گندم دادن و همگی به راه افتادیم، سلیم افسار اسبم را گرفت و به طرف من آمد

 . نطرف بریداواسبش را متوقف کرد و گفت: شما باید از 

 ؟ : می شه منم با شما بیاممکثی کردم و گفتم

 . ما بیایی با –

 . باغ جلو بفرستید نامه یه با اسبم را، خوره می دردتون به گروگان یه از بیشتر گروگان دوتا –

 . امیر ساالر نگاهی با شیرزاد رد و بدل کرد و گفت: چون برادرت هم گروگان ماست شاید خیلی خوب باهات رفتار نشه آ

 . نیست مهم –

، امیرساالر هم در پرتوی نور مشعل نامه ی نوشت و به زین اسبم آویزان کرد، به دست سلیم دادم را اسب پیاده شدم و افسار اسبماز 

 . اسب شیهه ی کشید و رفت، چندین ضربه که روی کفل اسب زدم، اسبم بلد راه خانه بود

 . بگیرنا نواده ت از نگرانی برن عمارت سراغ تو رممکن خا، به سلیم دادم و گفتم: تو هم برو خونه تون را بعد نگاهم

گرفتم و سوار اسبش شدم که به اسبش هی  را دستش، به سمت من دراز کرد را امیرساالر دستش، سلیم هم خداحافظی کرد و رفت

 . زد و همگی به راه افتادیم
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با اینکه هوا تاریک بود اما ، ساعت بعد به کوهستان رسیدیمچون هوا تاریک بود دقیقا نمی دانستم که به کجا می رویم اما تقریباً  نیم 

هم اینکه از درختان انبوهی که در دامنه ی کوه سابق بود خبری نبود هم ، می دانستم که این مخفی گاه مخفی گاه سابقشان نبود

واییم بازی طبیعی به نظر برسه امیرساالر گفت: اگر بخ، نزدیک به کوه از اسب پیاده شدیم، اینکه کوه ها سنگالخی تر شده بود

 . مجبوریم دستات را ببندیم

 . اشکالی نداره –

امیر ساالر من را به طرف خودش چرخاند و محکم مشتی توی ، تا دستم بسته شد، شیرزاد طنابی آورد و دستانم را از پشت سر بستند

 ؟ پسرعمو چیکار داری می کنی هی: صورتم زد که ازشدت ضربه به زمین خوردم باالفاصله گندم سرش فریاد زد

این دومین باری بود که بی دلیل از دست امیر ساالر باید کتک می ، من می دانستم امیر ساالر چرا زده بود اما گندم نمی دانست

 . خوردم

 . امیرساالر با لبخندی گفت: نگران نباش دخترعمو

 . شیرزاد کمک کرد تا از روی زمین برخواستم

 ؟ و آروم گفت: حالت خوبه گندم به کنارم آمد

 . این خوشحالی درون چشمام برق می زد، از اینکه نگرانم شده بود خوشحال بودم

 . خوبم –

عده ی از دوستان ، کمی از کوه باال رفتیم که به دهانه ی غار بزرگی رسیدیم، امیر ساالر بازویم را گرفت و به سمت کوهستان رفتیم

، من به همراه امیرساالر و شیرزاد و دوتا دیگر از دوستانشان وارد غار شدیم به میانه ی غار که رسیدیمامیر ساالر بیرون غار ماندند و 

 . امیر ساالر خطاب به گندم گفت: گندم تو همینجا بمون

 ؟ چرا –

 . وقتی می گم همینجا بمون یعنی همینجا بمون –

 . حرف پسرعموت را گوش کن گندم –
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ساالر باز بازوی من را گرفت و  به دنبال شیرزاد و دوست دیگرشان که مشعل به دست داشتند و جلوتر می امیر ، گندم عقب ایستاد

رفتند به راه افتادیم ؛ همینطور که به پیش می رفتیم آرام خطاب به من گفت: دیگه نبینم انقدر با دختر عموی من صمیمانه حرف 

 . بزنیا

 ؟ مثال تو می خوای جلوم را بگیری –

 . رو شدی پسر کیومرث خانپر –

 ؟ شیرفهم شدی، دیگه هم دوست ندارم به غیر از اسمم منو جور دیگه ی صدا بزنی، اسم من جهانگیر –

 . هر طور تو بخوای جهانگیر، معذرت می خوام –

نردبانی که گذاشته بودند یک قسمتی از غار به حالت گودتر ی بود که توسط ، چند قدمی که جلوتر رفتیم شیرزاد و دوستش ایستادند

، در ضمن من امیر ساالر نیستمکنیم.  میامیر ساالر سرش آورد نزدیک گوشم و گفت: از اینجا به بعد نقش بازی ، به پایین می رفت

 ؟ می دونی که چرا اینو می گم، بابک هستم دوست امیر ساالرم

 . آره حواسم هست –

اگر جرات دارید دستامو باز کنید تا ، دستامو باز کنید ؟ یاد گفتم: چیکار می کنی آشغالاین را گفت و محکم هلم داد به جلو که با فر

 ؟ نشونتون بدم با کی طرف هستید

 . راه بیافت ببینم، خفه شو –

 . جهانگیر، جهانگیر تویی: یه دفعه صدای بلند فرخ شنیدم که داشت داد می زد

 . آوردم پیشت تنها نباشی خان زادهامیرساالر هم با صدای بلند گفت: آره داداشت را 

 ؟ تو هم اینجایی، فرخ، فرخ –

نزدیک فرخ که رسیدیم امیر ، از نردبام پایین رفتیم که در پرتو نور مشعل فرخ را دیدم که با دست و پای بسته گوشه ای نشسته بود

اگر ، آشغال: به سمتش برگشتم و فریاد زدم ساالر من را به سمت فرخ هل داد که مقابل پای فرخ روی زمین افتادم اما باالفاصله

 ؟ جرات داشتی دستام را باز می کردی تا بهت نشون بدم با کی طرفی
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 . وگرنه هیچی تو چنته ت نیست تن لش بی خاصیت، امیرساالر با زهرخندی گفت: گول هیکل گنده تو نخور پسر خان

 . استخوناتو زیر چکمه هام له کنمدیر نیست روزی که ، خفه شو جونور: فرخ فریاد زد

از این به بعد هر کاری بکنید همون ، دوره ی زورگویی هاتون تموم شد پسر خان، امیر ساالر بلند خندید و گفت: بزک نمیر بهار میاد

 . بال را سرتون میاریم

 . طرف بودن زیاد بودن مثل شما جونورا که ادعا داشتن ولی بهشون نشون دادیم که با کی: فرخ فریاد زد

 . بریم بچه ها، تورو خدا تمومش کن پسر خان، وقتی اینجوری حرف می زنی بیشتر از اینکه بترسم خنده م می گیره، هه: امیر ساالر

 . بیا دستامونو باز کن ؟ عوضی میریکجا : من فریاد زدم

 . امیرساالر همینطور که می رفت با خنده گفت: شوخی می کنی

یک مشعل باالی چاله درون شکاف کوه فرو کرده بودند که روشنایی همان ، توی آن چاله تنها گذاشتند و رفتندو با دوستانش ما را 

 . مشعل کمی پایین را هم روشن کرده بود

 ؟ حالت خوبه: فرخ

 . نیم نگاهی به او انداختم و کمی عقب تر نشستم و به دیواره ی سنگی غار تکیه زدم و گفتم: فکر کنم خوبم

 . تک تکشون را مثل سگ می کشم، مگه اینکه از اینجا بیرون نرم، آشغاالی عوضی: فرخ

 ؟ چه جوری گیرشون افتادی: من

 . واسه مون کمین کرده بودن: فرخ

 کجا؟: من

 ؟ تو را کجا گرفتن ؟ چیکار داری کجا: فرخ

 . زور آوردنم اینجا موقع برگشتن توی کوچه پس کوچه های روستا ریختن سرم و به، رفته بودم سر زمین: من

 . فرخ با عصبانیت گفت: اگر نریمان کارشو درست انجام داده بود این اتفاق نمی افتاد
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 ؟ نریمان چه کاری را درست انجام نداده بود: من

 . مهم نیست، فرخ لحظاتی در سکوت نگاهم کرد و بعد گفت: هیچی

به قدری ازش بیزار بودم که حتی دوست نداشتم باهاش حرف ، کردم من هم سکوت، نگاهش را به رو به رو دوخته بود و ساکت بود

 . بزنم

شیرزاد و با دو تا  دیگر از ، تقریبا دوساعتی آنجا بودیم و خبری نشده بود که با دیدن نور مشعلی متوجه شدیم که برمی گردند

 دوستانشان که سینی بزرگی دستشان بود از نردبام پایین آمدند 

دوستشان سینی را که توی آن نان و گوشت کباب شده ی بود ، آمد و دستم را باز کرد و بعد دست فرخ باز کرد شیرزاد به سمت من

 . مقابل ما گذاشتند

 . شامتون را بخورید: شیرزاد

 . ما گرسنه مون نیست: من

 . بدیمبه هر حال خواستیم بدونید ما مثل شما نیستیم که اسیرمون را شکنجه ، هر طور راحتید: شیرزاد

 ؟ فرخ با زهرخندی  گفت: معلومه مال دزدی خوب به تنتون می چسبه

، شیرزاد از این حرف فرخ عصبانی شد که با لگد به سینه ش زد و بعد در حالی که پایش را زیر گلویش گذاشته بود گفت: ببین آشغال

اختیار من بود که به جای این بز کوهی شکار شده قاتل کثافت اگر به ، دزد تویی بی شرف نامردی که برادر من را با قساوت کشتی

برو خداروشکر کن که بزرگ ما کسیه به اسم امیرساالر که با اینکه می دونه عمو ، توی لجن روی آتیش کباب می کردم، ی بدبخت

 . و خانواده ش  توی اسارت پدر عوضی تو هستن و شکنجه می شن دستور داده برای توی عوضی شام بیاریم

فرخ که از فشار چکمه ی شیرزاد به سرفه افتاده بود بریده بریده گفت: تو را هم مثل ، ش بازوی شیرزاد گرفتند و عقب بردنددوستان

 . اون برادر عوضیت می کشم

 . .عوضی تویی و اون پدر پست فطرت، خفه شو کثافت: تا این را گفت شیرزاد بلند فریاد زد

ستانش بازوهایش را گرفتند و عقب بردند که شیرزاد چند دقیقه ی بعد با شنیدن صدای و خواست به طرف فرخ حمله ور شود که دو

 . امیر ساالر از باال ی چاله آرام گرفت



 

 
 

297 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ... زود باش. .امیرساالر می گه بری پیشش ؟ چیکار می کنی شیرزاد –

 شیرزاد نیم نگاهی به امیرساالر انداخت و بعد همینطور که با نفرت فرخ را نگاه می کرد به سمت نردبام رفت و از چاله باال رفتند و بعد

 نردبام را باال کشیدند 

نمایش نگاه کمی که حالش بهتر شد با خشم نگاهم کرد و گفت: ، از کتک خوردن فرخ بی خیال بودم و هیچ اهمیتی به او  نمی دادم 

 ؟ می کردی که جلوش در نیومدی

 . بعدم تو که فعال نمی تونی کاری بکنی پس بهتره اون زبونت هم تکون ندی، اون دوتا رفیقاشو نمی دیدی که مراقبم بودن: من

ه فرخ منم تکه ی از گوشت را برداشتم که بخورم ک، با زهرخندی کوزه ی کوچک آبی که درون سینی بود برداشت و کمی نوشید

 ؟ کفت: واقعا می خوای بخوری

نگاهش کردم و گفتم: چون معلوم نیست چند وقت اینجا هستیم پس بهتره غذای که  برامون میارن بخوریم که از زور گشنگی 

 . نمیریم

 الحق که گوشت تازه ی بود و خوب کباب شده بود.، چند لقمه ی که من خوردم فرخ هم دست به غذا برد و مشغول خوردن شد

فرخ هم طرف دیگری خوابیده ، آنها حتی برای بردن سینی غذا هم نیومدند، بعد از شام روی زمین خاکی چاله دراز کشیدم و خوابیدم

به گندم فکر می کردم و لحظات خوبی که با هم بودیم و وقتی که به دفاع از ، دستانم را زیر سرم جمع کردم و به فکر فرو رفتم، بود

 . در میان همین فکر و خیاالت بودم که کم کم خوابم برد، ر فریاد  کشیدمن بر سر امیر ساال

 . با صدای فرخ بود که بیدار شدم

 . بیدار شو دیگه ؟ ... چقدر می خوابی. .هی با توام، جهانگیر –

خوابیدم و چون عادت  برای اولین بار بود که روی زمین می ، از روی زمین برخواستم و کش وقوسی به بدنم دادم، گویا صبح شده بود

 . نداشتم حسابی بدنم درد گرفته بود

 ؟ با خودت نگفتی بیان تو خواب سرتو ببرن، طوری خوابیده بودی که انگار نه انگار که اسیر هستیم –

کسایی که تو اون ، در ثانی اینا ما را اسیر کردن تا بتونن در قبال آزادی ما، اینا اگر می خواستن سر ببرن توی بیداری می بریدن –

 . مرده ی ما به دردشون نمی خوره، اسیر کردی و به باغ بردی آزاد کنن



 

 
 

298 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ ..آهای دزدای بی شرف کجایید. .کسی اینجا نیست، آهای: فرخ از جا برخاست و صدایش را باال برد  و داد زد

و من نتوانستم خنده ام را کنترل  هنوز داشت داد می زد که یک نفر  از باال یک سطل آب روی سرش ریخت که صدایش خفه شد

 ؟ به چی می خندی دیوانه: بلند و بی پروا می خندیدم که فرخ بر سرم فریاد کشید، کنم

 ؟ امیرساالر و دوستانشان هم که از باالی گودال می خندیدند ساکت شدند و امیرساالر گفت: چطوری خانزاده

 . ی ذارم آشغالزنده ت نم، مگه اینکه دستم بهت نرسه: فرخ فریاد زد

 ؟ انتخاب کن تو یا برادرت، خون کثیف خودتو کثیف تر نکن : امیرساالر گفت

 ؟ فرخ نیم نگاهی به من انداخت و دوباره سربلند کرد و خطاب به امیر ساالر گفت: یعنی چی

کیومرث خان خیلی احمق که نمی ولی ، جون تو و برادرت در قبال آزادی آقا حیدر و خانواده ش، قرار شده با پدرت معامله کنیم –

 . دونه امیرساالر دستشو خونده

 . درست حرف بزن، احمق تویی و اون رفیقات: فرخ باز فریاد زد

 ؟ انتخاب کن تو یا برادرت –

 ؟ چیکار می خواید بکنید ؟ منظورتون چیه –

خب حاال کدوم ، اون یکی پیش ما می مونه تا وقتی از حسن نیت کیومرث خان مطمئن نشدیم کنیم میفعال فقط یکیتون را آزاد  –

 . یکیتون می خواید بازم مهمون ما بمونید

 . برادرم، قبل از اینکه فرخ حرفی بزند من گفتم: خب معلومه

 . و به سمت فرخ رفتم و به سختی خودم را دلسوزش نشان دادم وآرام گفتم:تو برو فرخ

 . تو کوچیکتری تو باید بری: 

 . برم در حالی که تو اینجا باشینه من نمی تونم : 

 . می خواست بره ولی داشت برای من نقش بازی می کرد همانطور که من داشتم نقش بازی می کردم
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 آخه !! –

می ، در ثانی یکی از اینا از تو کینه داره، ما هر چی باشه برادریم و من نمی تونم بپذیرم که برادر بزرگترم اسیر اینا باشه، آخه نداره –

 . ترسم بعد از آزادی اون پیرمرد و خانواده ش بالیی سر تو بیارن ولی با من خصومتی ندارن

من را بغل گرفت من هم با چندش توی آغوش گرفتمش و گفتم: به ، خودش از اینکه بکشنش می ترسید برای همین حرفی نزد

 . مادرم بگو نگران من نباشه

 . یتون بیاد باالنردبام را گذاشتند و امیرساالر گفت: خب یک

من ، که خیلی سریع دستانش را از پشت سر و چشمانش را بستند و با خودشان بردند، فرخ به سمت نردبام رفت و از نردبام باال رفت

 . هم به گوشه ی رفتم و منتظر نشستم

 . تقریباً بیست دقیقه ی بعد با صدای آشنایی به خودم اومدم

 ؟ پسر عمویی قهرمانم چطوره -

...تو قرار بود بری . .تو ؟ ایرج تو اینجا چیکار می کنی، ند کردم و با دیدن ایرج باالیی گودال متعجب از جا برخاستم و گفتم: ایرجسربل

 . تهران

 . بیا باال: نردبام را پایین گذاشت و گفت

 . رو تهرانمگه نگفتم ب ؟ از نردبام باال رفتم و به محض اینکه به ایرج رسیدم گفتم: تو پسر دیوانه ای

 . بیا بریم  بیرون اینجا هوا خیلی خفه ست، دلم پیش امیرساالر بود نمی تونستم برم و دوستام را تنها بذارم –

چندتا از دوستان امیرساالر کمی پایین تر از غار ، از غار که بیرون رفتیم نفس عمیقی کشیدم، با ایرج به سمت خروجی غار رفتیم

در قسمتی  از کوه که نزدیک دهانه ی غار بود زمین صافی وجود داشت و توسط ، سنگی نشسته بودندمسلح در کنار هم روی تخته 

 ؟ نگاهم را به ایرج دادم و گفتم: توضیح بده ببینم برای چی نرفتی تهران، صخره ی مخفی بود چادری برپا بود

 ؟ خوبه حالشون ؟ تو بگو از مادرم و جیران، گفتم که نتونستم دل از دوستام بکنم –

 . البته از وقتی با نریمان ازدواج کرده فقط یه بار دیدمش، افسرده و غمگین، از مادرت خبری ندارم ولی جیران حال خوبی نداره –
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اگر من به شیرویه اطمینان نمی ، سرش را پایین انداخت و گفت: به خاطر کشته شدن شیرویه هیچ وقت نمی تونم خودم را ببخشم

 . شیرویه برای بردن جیران پا به خونه ی ما نمی ذاشت و قربونی نمی شد، اونا را از خونه فراری بدم دادم که می تونم

 ؟ از این به بعد می خوای چیکار کنی، خب اتفاقیه که افتاده –

رزاد اگر از شی، فرخ محاکمه می کردیم و به جرم قتل شیرویه قصاص می شد، اگر برای آزادی عموی امیرساالر از دست پدرت نبود –

 . فرخ گذشت فقط به خاطر نجات جون عموی امیرساالر و خانواده ش بود

 ؟ روی تخته سنگی نشستم و گفتم: االن فرخ کجا بردن

ولی عمو کیومرث می خواست به امیرساالر رو دست بزنه و بعد از ، برای تبادل گروگانا جای را برای مالقات انتخاب کرده بودند  -

ولی عمو نمی دونه این کوه ، با تنفگچیایی که همون نزدیکی کمین کرده بودن به امیرساالر و دوستانش حمله کنه، گرفتن تو و فرخ

فقط یکی از شماها را در ازای آزادی خانواده ، دستش واسه امیرساالر رو شد پس پیغوم فرستاد . و دشت و صحرا با امیرساالر رفیقن

 . ی مونه تا وقتی عموی امیرساالر و خانواده ش به سالمت به امیرساالر تحویل داده بشنی عموش تحویل می ده و یک نفر دیگه م

 ؟ و پدر من این شرط پذیرفت –

خدا کنه عمو عاقالنه رفتار کنه و درگیر نشه  . فقط از این می ترسم که با هم درگیر بشن، برای منم عجیب ولی شرط پذیرفت –

 . ودچون اتفاقات بعدش به نفعش نخواهد ب

 ؟ چه اتفاقاتی –

 . گندم خانم توی چادر هستن و صبحونه تو آماده کرده . برو صبحانه بخور، بعدا می فهمی –

 ؟ اینجاست ؟ گندم –

 . ولی احتماالً امیر ساالر عمو و خانواده شو می فرسته تهران، جای را  نداشت که بره –

 برای چی اونجا؟ –

 . گندم خانم منتظرته ؟ با اوضاع پیش اومده فکر می کنی اینجا واسه شون امن –
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نزدیکش که ، از جا برخواستم و به طرفش رفتم، گندم کنار چادر ایستاده بود و ما را نگاه می کرد، نگاهم  به سمت چادر چرخید

 . رسیدم در سالم پیش دستی کرد

 . صبح بخیر، سالم –

 . بخیرصبح تو هم ، سالم –

 ؟ دیشب توی اون گودال خیلی که بهت بد نگذشت –

 . نه –

 . بفرمایین صبحونه بخورید –

 . اگر همراهیم کنی می خورم، من تنهایی صبحونه نمی خورم –

چادر نسبتاً بزرگی بود و کفش چادر شبی پهن شده بود و سفره ی هم وسط چادر ، با لبخندی وارد چادر شد و من به دنبالش رفتم

گندم هم در سمت راست سفره نشست و درون استکانی چای ریخت و مقابلم گذاشت و گفت: ، باالی سفره نشستم، ن بودپه

 . بفرمایین

 . نگاهم را به نان تازه و پنیر دادم و گفتم: ان شاء اهلل یه روزی توی خونه ی خودمون کنار سفره ی خودمون

رست کردم و به سمتش گرفتم و گفتم: نمیدونی از اینکه االن اینجا هستی چقدر از شرم سر به زیر انداخت اما من پررو لقمه ی د

 . بفرما خانم، خوشحالم

 . لقمه را از دستم گرفت و گفت: خودت هم بخور

گندم ، وقتی سیر شدم دست از غذا کشیدم، خوشمزه ترین صبحانه ی بود که به عمرم خوردم، با لبخندی مشغول صبحانه شدیم

کرد و گوشه ی گذاشت و بعد دوباره مقابلم نشست و گفت: امیرساالر می گه وقتی پدر و مادر و خواهرم از دست اونا سفره را جمع 

 . نجات دادن باید بریم تهران یا یه شهر دیگه

گندم  . راحت تره برید تهران خیال منم، ناراحت سر به زیر انداختم و گفتم: با اینکه دوری از تو برام سخته ولی امنیتتون برام مهم تره

 . شاید نتونم زود به زود بیام تهران به دیدنت بهم قول می دی فراموشم نکنی
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 . در ثانی من می خوام امیرساالر راضی کنم و بمونم کنم میمعلومه که فراموشت ن ؟ این چه حرفیه می زنی –

 ؟ با تندی نگاهش کردم و گفتم: کجا بمونی

 . خب همینجا –

  ؟ فکر می کنی این روستا یا خونه تون برای زندگی امن –

 . خونه ی یکی از خاله هام، می رم روستایی باال –

واسه ش ، آدم خوبیه، من تهران یه دایی دارم، منم صالح می دونم که بری، هیچ کجایی این منطقه دیگه برای شما امن نیست، نه –

 . نامه می فر ستم که هواتون را داشته باشه

 .. .دلشوره دارم، خانواده ی عموم تهران هستن از نظر محل زندگی مشکلی نداریم من خودم دوست ندارم از اینجا برم: گندم

وقتی اومدم تهران ، تصمیم دارم برای همیشه بیام تهران، من می خوام توی تهران یه خونه بخرم، نگران نباش زود میام پیشت –

یه زندگی که به خاطر پول مجبور نباشم به یه عده ، یه زندگی ساده با هم می سازیم کنم.  میگاری خودم میام و تو را از پدرت خواست

 . اونقدری عرضه دارم که بتونم از پس یه زندگی ساده بربیام کنم میفکر  . ظلم کنیم

 . گندم با لبخند قشنگش نگاهم کرد و گفت: منتظرت می مونم

شستیم و فارغ از هر دغدغه و فکری باهم در مورد آینده  با هم حرف زدیم و از عالیق و سلیقه تقریبا دوساعتی توی چادر مقابل هم ن

 . هامون برای هم گفتیم

 . ایرج وارد چادر شد و گفت: پسر عمو باید بری، وقتی صدای یا اهلل ی ایرج را شنیدیم به خودمان آمدیم

 . هردو از جا برخاستیم

 ؟ امیرساالر برگشت ؟ چی شد –

وقتی ، یه اسب در اختیارت می ذاره که به خونه برگردی، یکی از بچه ها پایین کوه منتظرته، ولی اینجا نیومدن، حالشون خوبه –

 . رسیدی طوری رفتار کن که انگاری اینجا خیلی هم خوب نبوده

 . حواسم هست –
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 . با گندم از چادر بیرون رفتیم

 ؟ ما باید اینجا بمونیم : گندم گفت

 . اما تقریبا یکساعت دیگه، ممیریما هم : ایرج

 . نگاهم را به گندم دادم و کفتم: مراقب خودت باش

 . تو هم مراقب خودت باش: گندم

 . بعد به ایرج نگاه کردم و گفتم: هر طوری که شده من از حال خودتون باخبر کن

و گفت: اگر تونستی این نامه را به دست مادرم  ایرج چشمی گفت و بعد نامه ی از کنار شال کمری اش بیرون آورد و به من داد

 . می دونم خیلی نگرانمه، برسون

 . نامه را از دستش گرفتم و گفتم: باشه

 . نمی خواست که اینجوری بشه . اگر جیران هم دیدی از قول من بهش بگو برادرت خواست که ببخشیش: ایرج

کندن خیلی برایم سخت بود چون نمی دانستم دوباره کی می توانم گندم را این دل ، از گندم خداحافظی کردم و از کوه پایین رفتم 

 . ببینم و همین ندانستن و انتظار خیلی برایم سخت بود

پایین کوه جوانی با دو اسب را دیدم و به ، اما چاره ای نبود باید می رفتم، هنوز به پایین کوه نرسیده بودم که دلتنگش شده بودم

 . سمتش رفتم

 اسم من فریدون  ،سالم –

 . سالم –

 . فریدون  افسار اسب قهوه ای رنگ را به سمت من گرفت و گفت: سوار بشید باید بریم

تا مسیری را که من به دنبالش می رفتم فقط فریدون جلوتر می ، هردو سوار بر اسبها شدیم و فریدون به اسبش هی زد و حرکت کرد

کمی که از منطقه داشتم متوجه شدم که به سمت روستا نمی رویم پس اسبم را به  با آشناییت، تاخت و من به دنبالش می رفتم

 . کنارش رساندم و گفتم: صبر کن
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 ؟ اتفاقی افتاده -

 ؟ کجا داریم میریم –

 . م به سمت روستامیریخب معلومه  –

 میری. ولی تو داری بر خالف جهت روستا  –

 . باید این کوه دور بزنیم و از جهت غرب وارد روستا بشیممی دونم آقا جهانگیر ولی برای رد گم کردن  –

 . پس امیرساالر فکر همه جاشو کرده –

 . خب معلومه چون اون امیرساالر –

 ؟ تو هم از اهالی اینجا هستی یا با امیر ساالر از تهران اومدی –

 ؟ با لبخندی نگاهم کرد و گفت: من را نمی شناسید آقا جهانگیر

 . کشیدم و گفتم: نه نمی شناسمتابروی در هم 

اون موقع ها که بچه بودم خیلی با هم بازی می کردیم توی حیاط ، نگاهش را به رو به رو داد و گفت: من پسر رشید و گلبانو هستم

 . پشت عمارت

استم اسب من توی عالم بچگی من همیشه از او می خو، وای که وقتی شناختمش چقدر خجالت کشیدم، تازه به یادش آورده بودم

یه خورده ، گاهی وقت ها هم به تقلید از کارای پدرم او را شالق می زدم، بشود  و فریدون چون از پدرم می ترسید اینکار را می کرد

گاهی وقت ها که مادرم این رفتار من را می دید دعوایم می کرد و شالق از ، تحمل می کرد و بعد با گریه از دستم فرار می کرد

 . رفتدستم می گ

بچه بودم و نمی فهمیدم که نباید ، تحمل نگاه کردن به او را نداشتم برای همین به رو به رو خیره شدم و گفتم: بابت اون روزا متاسفم

 . از هر کاری که پدرم کرد تبعیت کنم

 . پدرم می گه االن چقدر خوب و مهربون هستید و به اونا لطف دارید، می دونم آقا جهانگیر –

 ؟ نگاهش کردم و گفتم: از کی با امیرساالر آشنا شدیدوباره 
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تا قبل از ، من دورا دور با امیرساالر آشنایی داشتم وقتی هم که به کردستان اومد و مبارزه ش را شروع کرد به گروهش پیوستم –

 . من توی سیلوی ذخیره ی گندم کار می کردم، اینکه امیرساالر بیاد

 ؟ تو فکر می کنی عاقبت این مبارزه چی می شه –

من نمی خوام پدر و مادرم تا آخر عمرشون ، نمی دونم ولی ما فقط یه هدف داریم که تا آخرین لحظه برای آزادیمون مبارزه کنیم –

البته مادر شما را ، نونتوی اون مطبخ گرفته و خفه برای ارباب آشپزی کنن و همیشه از خان و خان زاده و خانم های خونه توهین بش

 . مادرم همیشه دعاشون می کنه، مادر شما خیلی خانم خوبی هستن، نمی گما

 ؟ حاال که اینجا هستی دلت برای مادر و پدرت تنگ نمی شه –

 . گاهی وقتا که پدر و مادرم برای سر زدن به اقواممون از خونه ی ارباب بیرون میان منم میرم بهشون سر می زنم –

فریدون ایستاد و گفت: از ، نزدیک روستا، ه درونش پناه گرفته بودند را دور زدیم و از جهت مخالف به روستا نزدیک شدیمکوهی ک

 . اینجا به بعد باید پیاده برید

 ؟؟ ؟پیاده –

 نباید کاری کنیم یه ذره به شما شک کنن ، آره –

همینطور  . من هم پای پیاده به سمت روستا به راه افتادم، ع رفتاز اسب که پیاده شدم فریدون افسار اسب من را گرفت و خیلی سری

تقریبا نیم ساعتی پیاده روی کردم تا ، که قدم زنان به سمت روستا می رفتم به آینده ی نامعلومی که در انتظارم بود فکر می کردم

حافظت از روستا درست کرده بود جا باالخره به روستا رسیدم و به محض رسیدن از دیدن اوضاع حکومت نظامی که پدر برای م

بی دلیل نبود که امیرساالر توی دشت و صحرا ، تفنگچی ها اطراف روستا با اسب هایشان آماده باش هر گونه حمله ای بودند، خوردم

بود و فقط مثل موشی توی لونه ش خزیده ، اینگونه آزادنه می چرخید برای این بود که پدر من اصال سیاست اینجور کارها را نداشت

اگر پدر به جای اینکارها هر روز تفنگچی هاش برای گشت زنی در کوه و دشت و جنگل می ، از اطراف لونه ش مراقبت می کرد

همان کاری که فرخ به دور از چشم پدر می کرد اما تفنگچی های فرخ آنقدر زیاد نبودند ، فرستاد هر تحرکی از نظرش دور نمی ماند

همینطور قدم زنان ، قه را پوشش بدهند برای همین چندان در امر دستگیری امیرساالر یا بهمنیار موفق نبودندکه بتوانند همه ی منط

 . به پیش می رفتم که یکی از تفنگچی ها من را دید و با صدای بلند دیگران را خبر کرد

 . ارباب جهانگیر برگشتن، آقازاده برگشتن –
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 . ایستاد و سریع از اسب پایین پریدو با اسبش به تاخت به سمت من آمد و 

 ؟ شما حالتون خوبه، ارباب، آقا –

 . افسار اسبش را گرفت و بر گرده ی اسبش سوار شدم و گفتم: خوبم

 . و به اسب هی زدم و به سمت خونه باغ رفتم

مد و گفت: ارباب زاده شما در بزرگ باغ بسته بود وقتی به پشت در رسیدم تفنگچی که بیرون بود با دیدن من با خوشحالی جلو آ

 ؟ برگشتید

 ؟ بگو در باز کنن –

 . چشم -

با سرعت به سمت در رفت و با مشت به در کوچک باغ کوبید که در از داخل توسط تفنگجی دیگری باز شد و بعد در بزرگ باغ باز 

آقا ، آقاجهانگیر برگشتن : د فریاد می زدیکی از خدمتکارها را جلوتر به سمت عمارت می دوید و بلن، شد و من با اسب به داخل رفتم

 جهانگیر برگشتن 

پدر با دیدنم نفس راحتی کشید و همانجا باالیی بالکن ، با شنیدن صدای خدمتکار بود که همه ی اهل خانه از عمارت بیرون ریختند

ه هارا باال رفتم و مقابل پدر ایستادم و پل، بزرگی که جلوی عمارت بود به انتظار ایستاد از اسب پایین پریدم و به سمت پله ها رفتم

 . گفتم: سالم پدر

و پدرم به جای هر جوابی سیلی محکمی توی صورتم زد و با فریاد گفت: به خاطر بی فکریایی تو و برادر احمقت من مجبور شدم به 

 و تفنگچی از باغ بیرون رفتی. مگه تو نمی دونستی که ما توی چه شرایطی هستیم که بدون همراه، اون امیرساالر عوضی باج بدم

 . منو ببخشید، سربه زیر انداختم و گفتم: متاسفم پدر

 ؟ می تونی بری داخل، با خشمی که در صدایش پنهان بود آرامتر گفت: به خاطر این اشتباهت به خوبی تنبیه می شی

 . امیرساالر هستم وای اگر می فهمید من خودم یکی از همدستان، سر به زیر انداختم و از کنارش گذشتم

 همین که وارد عمارت شدم مادرم خودش را به من رساند.
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 . پسرم، جهانگیر  -

 . مادرجون –

 ؟ حالت خوبه جهانگیر –

 . خوبم –

 . بیا بریم توی اتاقت باید استراحت کنی –

 . اول حموم برم و لباس عوض کنم، مادرجون اگر اجازه بدید –

 . باشه پسرم –

یک حمام که همیشه ، بزرگ و شخصی برای خانواده توی عمارت وجود داشت که پدر دستور ساختنش را داده بود یک حمام نسبتاً

حموم در ، گرم و آماده بود و دوتا دالک داشت برای کمک به شستشویی ارباب و ارباب زاده ها و روزهای که خانم ها می رفتن حموم

 . دالک های خانم اداره می شداختیار خانم های خانه قرار می گرفت و توسط 

، مظفر پیرمرد تکیده و الغری که بیشتر سالهای عمرش توی حمام گذشته بود جلو آمد و گفت: سالم ارباب زاده، وارد حمام که شدم

 . خوشحالم که حالتون خوبه، خیلی خوش اومدید

 . دلم می خواد حسابی مشت و مالم بدی، مظفر حسابی خسته ام، ممنون –

 . ا روی چشم راستش گذاشت و گفت: ای به روی چشم ارباب زادهدستش ر

لنگ پوشیدم و وارد حوضچه ی آب گرم شدم و کناره ی حوضچه ی داخل آب که روی سکوی که درست شده بود نشستم و دوتا 

ت راستمو می مظفر با تشت مسی و لیف و صابونش کنارم نشست و همینطور که دس . دستامو لب حوضچه گذاشتم و چشمامو بستم

 ؟ شست گفت: آقا این شورشیا خیلی اذیتتون کردن

 . باهام کاری نداشتن، همینطور که چشمام بسته بود گفتم: نه

توی ذاتش نیست به اسیرش ، پسر پهلوون ولی نوه ی پهلوون امیرساالر، مظفر سرش را جلوتر آورد و گفت:خب اون امیرساالر دیگه

 . ظلم کنه
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حتی مظفر دالک شخصی پدرم او را می ، باورم نمی شد،  امیر ساالر تا کجا نفوذ کرده بود، جب نگاهش کردمچشم باز کردم و متع

همینطور متعجب داشتم نگاهش می کردم که خندید و گفت: همیشه وقتی شما را می دیدم می دونستم مثل پدرتون و ، شناخت

 شما خوبی را از مادرتون به ارث بردید.، برادراتون نیستید

 ؟ تو از کجا امیر ساالر می شناسی ؟ تو –

مرد با ، اسمش که می اومد همه به احترامش از جا بلند می شدن، هی آقا اون موقعها یه دشت و صحرا بود و یه پهلوون امیرساالر –

وقتی می  . مرید و عاشق موال علی بود . کشاورز و هیزم شکن بود ولی پهلوون بود . مردم هم دوستش داشتن، سخاوت و بزرگی بود

خان ، سر سازگاری با شاه قاجار نداشت . برکت داره، پدرم با سالم و صلوات تنش را می شست می گفت این مرد بزرگ، اومد حموم

ونست و خان هم این را می د، کافی بود یه اشاره بکنه که مردم بر علیه خان دست به شورش بزنن، منطقه هم از دستش عاصی بود

مردم بر علیه خان شورش ، باالخره یه روز زهرشون را به پهلوون امیرساالر  ریختن و  اون بنده ی خدا را مسموم کردن و کشتن

قبر پهلوون امیرساالر    ، کردن ولی  پول و قدرت توی دست خان بود و حکومت هم پشتش بود برای همین مردم سرکوب شدن

پسر بزرگش پهلوون ، بعد از پهلوون امیرساالر  . هنوزم مردم میرن سرخاکش و دوستش دارن، ستشتوی قبرستان نزدیک امامزاده ه

ولی اون را دیگه نتونستن بکشن ، اونم مثل پدرش مبارز بود و سر ناسازگاری با ظلم و جور خان داشت، ولی شد مرید و بزرگتر مردم

دن به تهرون تا مامورای حکومتی بهتر بتوننا زیر نظر داشته باشن ش، تبعیدش کر، وقتی هم دستگیرش کردن از اینجا بیرونش کردن

 . حاال تنها پسر پهلوون ولی که هم اسم پدربزرگشه برگشته تا بازم با جور و ظلم مبارزه کنه

نقطه ی متقابل یه جورایی من و امیرساالر توی دو  ، اگر ماها خان زاده بودیم امیرساالر هم با اصل و نصب بود و پهلوون زاده بود

امیرساالر اونقدری توی خونه ی پدر من نفوذ پیدا کرده بود که تا دالک شخصی ، هم بودیم که حاال در کنار هم قرار گرفته بودیم

پدرم طرفدارش بود اون اگر می خواست پدر من از سر راه برداره خیلی راحت می تونست توسط یکی از همین طرفداراش کار پدرم را 

او رو در رو می جنگید و هیچ وقت از پشت خنجر نمی کشید چون او پسر ، ولی امیرساالر اهل مبارزه ی ناجوانمردانه نبودیکسره کند 

 . خب برای همین می بایست یه فرقی با ارباب و خان داشته باشد ، پهلوان ولی بود نوه ی پهلوان امیرساالر

ناهار را با مادر خوردم و ، م آمد و دستور داده بود خدمتکاری برای من ناهار بیاوردمادرم به دیدن، بعد از یک حمام حسابی به اتاقم رفتم

 دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم ( ، از اتفاقاتی که افتاده بود برایش حرف زدم و بعد از اینکه مادرم رفت

 . دو و نیم صبح  منم حسابی خوابم گرفتهساعت ، قبل از اینکه شاهین پارگراف بعدی شروع کند به خواندن سامان گفت: بسه شاهین

 . فردا باید بریم سرکار ممکنه خواب بمونیم، آره خیلی دیر وقته: بهزاد
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 . حاال که این قصه را می خونم زودتر می خوام برم کردستان: شاهین

 ؟ کردستان چه خبر: سامان

 ؟ این سندای که پدربزرگ از زمین داره کجاستمی خوایم بریم ببینیم ، م کردستانمیریمن و بهزاد آخر هفته : شاهین

 ؟ پس من چی: سامان

 ؟ تو هم می خوای بیایی: بهزاد

 . آره: سامان

 ؟ شرکت چی می شه پس: شاهین

 . می سپاریم به دست مهتاب خانم : سامان

 . همچین دستور می ده انگاری من کارمندشم، شاهین هم خندید و گفت: دختره ی پررو

 ؟ دختری که مادرت فرستاده می گیهمین : بهزاد

 . دیروز شاهین با همه ی پرروییش جلوش کم آورد، آره نمی دونی بهزاد چه دختر پررویه: سامان

 کم مونده بود درسته قورتم بده : شاهین

ندارم چطور توقع  آقای صدرایی شما  باید به من می گفتید من وقتی از کاری که باید انجام بدم اطالع درست: و ادای مهتاب درآورد

 . دارید اون کار درست انجام بدم

 . سامان با خنده گفت: خیلی بانمک خدایی

 . مال تو، خب قربون دستت ؟ نه بابا  با نمک: شاهین

 . من حق تو رو نمی خورم، برو گمشو اون حق تو: سامان

 . و از جا برخاست و گفت: شب بخیر

 . ا با این کاراتون تا ورشکستمون نکنید دست برنمی داریدبهزاد گفت: شما دوت، و از اتاق بیرون رفت
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، شاهین دفترچه را بست و به کناری گذاشت و تاق باز روی تختش دراز کشید، بهزاد هم شب بخیری گفت و از اتاق بیرون رفت

 . عجب زندگی: دستانش زیر سر جمع کرد و با خودش گفت

  .و چشمانش را بست که خیلی زود هم خوابش برد

*** 

آفتاب تا وسط اتاق پهن شده بود و بهزاد با کت و شلوار شیکی که پوشیده بود کنار تختش ، با صدای آرام بهزاد از خواب بیدار شد

 . ایستاده بود

 . چشم باز کرد و خواب آلود گفت: چی می گی خروس بی محل

 ؟ نمی خوای بری سرکار، ساعت هشت و نیم –

 . نه زنگ می زنم به مهتاب جون واسه م مرخصی رد کنه –

 ؟ معلومه خوب خوابیدی –

 ؟ مگه تو نخوابیدی –

هشت بیدار شدم االنم دارم میرم صبحونه بخورم ، هفت بود که خوابم برد، تا صبح نتونستم بخوابم، دیشب باز خواب پدربزرگ دیدم –

 . فعال خداحافظ، خودت بیدارش کن، ر بشهسامان هر چقدر صدا کردم نخواست بیدا، برم سرکار

 . بهزاد: و به سمت در رفت که شاهین صدایش زد

 ؟ چیه –

 ؟ چه خوابی می دیدی –

 . نمی دونم چرا پدربزرگ توی خواب از من می خواست ببخشمش، همون خواب تکرار شد، همون خوابی که شب قبل می دیدم –

 . فعال خداحافظ . بدجور اعصابم داغون

 . مادربزرگش باز روی صندلی گهواره ایش نشسته بود و کتاب می خواند، بهزاد از اتاق شاهین بیرون رفت و به طبقه ی پایین رفت

 



 

 
 

311 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . سالم مادربزرگ –

 . خانم بزرگ کتابش را بست و گفت: سالم آقای سحر خیز

 ر بودیم برای همین صبح خواب موندیم بهزاد با خنده کنار میز بزرگ ناهارخوری نشست و گفت: دیشب تا دیروقت بیدا

 . یعنی انقدر همدیگه را نمی بینید و وقت برای حرف زدن ندارید که باید تا دیروقت بیدار باشید و حرف بزنید –

 . پیش اومد دیگه –

 . ثریا خانم با سینی بزرگی از آشپزخانه بیرون آمد و به سمت میز ناهارخوری رفت 

 . صبح بخیر آقا –

 . خیلی ممنون، خیرصبح ب –

 . ثریا بساط صبحانه را روی میز چید و خیلی زود به آشپزخانه رفت

 . بفرمایین مادربزرگ –

 ؟ در راس میز نشست و گفت: حاال چی می گفتید به هم، خانم بزرگ از جا برخاست و به کنار میز رفت

 . کاریمون صحبت می کردیم بهزاد کمی از چاییش را نوشید و گفت: در مورد کارخونه و کار و پیشرفت

  ؟ اون دوتا پسر هنوز خوابن، خیلی خوبه –

 . ولی سامان اصرار داشت بخوابه، شاهین را بیدارش کردم –

این یه خورده پیشرفت و زرنگی که داره برای اینه که نمی خواد ، خب دیگه راست می گن تره به تخمش می ره حسنی به باباش –

 . وگرنه می خوابید تو خونه یکی دیگه خرجش بدهاز تو و شاهین عقب بمونه 

االن هم که می خواست بخوابه برای این بود که دیشب تا دیر وقت بیدار ، سامان هم به وقتش زرنگ، کم لطفی نکنید مادربزرگ –

 . بودیم

 . چی بگم واال –
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ز سالن بیرون رفت ؛ داشت به سمت ماشینش می بهزاد صبحانه اش را که تمام کرد از جا برخاست و با خداحافظی از خانم بزرگ ا

 . رفت که صدای گالره را شنید

 . آقا بهزاد –

 . بهزاد ایستاد و بدون اینکه به سمتش بچرخد گفت: بله

 . صبحتون بخیر –

 ؟ کاری داشتین –

 . گالره متعجب بود و از اینکه بهزاد به سمتش نچرخیده بود دلخور بود

 ؟ اتفاقی افتاده –

 ؟ خیر  باید اتفاقی می افتاد –

 ؟ می بخشید من کار بدی کردم که شما از دست من عصبانی هستید –

 . گالره یه فالکس کوچک توی دستش بود، بهزاد به سمتش چرخید

 . من باید برم خیلی عجله دارم –

 . دیروز گفتید برای امروز هم واسه تون گل گاوزبون درست کنم با خودتون ببرید –

 . ..خداحافظ. .این گل گاوزبون هم بدید به شاهین، با زهرخندی گفت: ممنون ؛ دیروز اشتباه کردمبهزاد 

، این را گفت و به سمت ماشینش رفت و با سرعت از باغ بیرون رفت ؛ خودش هم دلیل ناراحتی اش از دست گالره را نمی دانست

داده بود نظرش را در مورد گالره عوض کرده بود و اصال دوست شاید چون شاهین عکسی که با گالره گرفته بود را به او نشان 

 . نداشت بازنده ی شرطش با شاهین باشد

گالره مستاصل ایستاده بود و به مسیر رفتن بهزاد نگاه می کرد و به این فکر می کرد که ممکنه چه اتفاقی افتاده باشد که بهزاد با او 

 . شاهین از توی تراس جلوی اتاقش داشت او را نگاه می کرد، ی شاهین به خودش آمداینطوری رفتار کرد که با شنیدن صدای خنده 
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 . الهی شاهین بمیره غصه تو نبینه –

 . الهی: گالره آرام گفت

 کنم میبه خاطر اینکارش حسابی تنبیه ش ، شاهین با شیطنت چشمکی زد و گفت: این بهزاد خیلی بی شعوره، و بعد به باال نگاه کرد

 . عزیزم

شاهین هم پیروزمندانه لبخندی زد و وارد ، گالره ابروی در هم کشید و بدون اینکه جوابی به شاهین بدهد به سمت آشپزخانه رفت

 . اتاقش شد

آرام رانندگی می کرد و توی فکر بود , به گالره فکر می کرد که صبح بی خود و بی جهت ناراحتش کرده بود و به پدربزرگش و 

 . می خواست هر چه زودتر شب بشود و به خانه برگردد تا بقیه ی داستان را بخوانند، اجرایی که داشته بودزندگی پرم

 . توی فکر و خیاالت خودش غرق بود که موبایلش زنگ خورد ؛ نگاهی به شماره انداخت و جواب داد

باشه می رم از حساب ، ../ آره نزدیکم. .ماس گرفتن/  از بانک ت؟ چطور مگه، / من دارم میام کارخونه؟ چطوری، سالم سیاوش: بهزاد

 . / باشه ممنون / خداحافظ. زممیریخودم توی حساب پول 

نزدیک بانک چون جایی پارک نبود مجبور ، به خاطر کار بانکی که برایش پیش آمده بود مجبور شد به سمت بانک تغییر مسیر بدهد

ماشین پیاده شد و داشت از خیابان رد می شد اما متوجه ماشینی که با سرعت به  شد کمی دورتر از بانک ماشینش را پارک کند ؛ از

 . مراقب باش: سمت او می آمد نشده بود که به یکباره مرد جوانی که از روبه رویش می آمد فریاد زد

د زیر گرفتن بهزاد را داشت مشکی رنگ که قص 115ولی بهزاد تا به خودش بیاید مرد جوان او را گرفت و با هم از سرراه ماشین پژو 

بهزاد وحشت زده به ماشین نگاه می ، کنار کشید ؛ ماشین پژو چند متر پایین تر لحظه ی توقف کرد و بعد با سرعت آنجا را ترک کرد

: کرد و بعد به جوانی که جانش را نجات داده بود و هنوز او را گرفته بود چشم دوخت ؛ نگاه جوان هم به سمت او چرخید و گفت

 ؟ حالتون خوبه

 . خوبم –

 . جوان عقب تر ایستاد و گفت: نزدیک بودا

 . اصال متوجه اون ماشین نشدم –
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 . انگاری می خواست از عمد شما را زیر بگیره –

 ؟؟ ؟از عمد –

 . من اینطور حدس زدم -

 . کنن می؛ از این جوونای بود که بی کله و بی احتیاط رانندگی  کنم میگمون ن –

 . شاید –

 . به هر حال ممنونم که جونم را  نجات دادید –

 . بیشتر مراقب باشیدکنم،  میخواهش  –

 . چشم –

کارهای بانکی اش را انجام داد و از بانک بیرون آمد ایندفعه برای رد شدن ، جوان خداحافظی کرد و رفت و بهزاد به سمت بانک رفت

سمت کارخانه می رفت به اتفاقی که جلوی بانک و حرفهای آن جوان فکر می  از خیابان بیشتر دقت کرد در تمام طول مسیری که به

 . کرد اما وقتی به کارخانه رسید و به کار مشغول شد تمام اتفاقات را از یاد برده بود

ش را در کنار ماشین، شاهین و سامان زودتر از او آمده بودند، به خاطر کار زیادی که داشت برخالف روزهای دیگر دیرتر به خانه رسید

ماشین سامان پارک کرد و از ماشین پیاده شد و داشت به سمت عمارت می رفت که گالره از در دیگر آشپزخانه بیرون آمد و به 

 . سمتش آمد

 . سالم آقا بهزاد -

 . از این همه توجه گالره نسبت به خودش متعجب بود

 . سالم –

 ؟ حالتون خوبه  -

 ؟ امرتون، خوبم –
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 . ..ببخشید. .من و منی کرد و گفت: هیچی، حرفی برای گفتن نداشتگالره که 

بازم شاهین مادربزرگشان را به حرف گرفته بود و ، بهزاد شانه ای باال انداخت و به داخل رفت، و بدو به سمت آشپزخانه برگشت

 . مشغول خندیدن بودن

 . سالم مادربزرگ –

 ؟ چرا انقدر امروز دیر اومدی، سالم پسرم –

 یه خورده کارام زیاد بود : بهزاد

 . ول کن این مال دنیارو، وزیر اعظم انقدر سر خودتو شلوغ نکن: شاهین

 . بهزاد خسته روی مبلی نشست و گفت: چشم جناب آقای داروغه

 . سامان خندید و گفت: داروغه رو خوب اومدی

 . شاهین چپ چپ به سامان نگاه کرد و گفت: خوش نمک شدی سامان خان

 . خب دیگه با تو گشتم اینجور شدم: مانسا

 ؟ خانم بزرگ هم با لبخندی گفت: ناهار خوردی

 . چیزی از ناهار ظهر مونده بخورم، نه: بهزاد

 . االن می گم ثریا یه چیزی واسه ت درست کنه: خانم بزرگ

 . خانم گالره به سالن آمد و گفت: بله، وصدایش را بلند کرد و ثریا را صدا کرد که به جای ثریا

 ؟ ثریا کجاست، خانم بزرگ ابروی در هم کشید و گفت: مگه من تو رو صدا کردم

 . بچه ش یه کم بهونه گیری می کرد رفت توی اتاقش بهش سر بزنه و بیاد: گالره

هنوز ، برو یه غذای برای بهزاد درست کن، ثریا دیگه شورشو در آورده مدام کارشو ول می کنه می ره دنبال بچه ش: خانم بزرگ

 . ناهار نخورده
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 . اگر از ظهر چیزی مونده همونو گرم کنن می خورم، نه مادر بزرگ نمی خواد چیزی درست کنن: بهزاد

 . برو یه غذای درست کن، نه غذای ظهرشون همچین تعریفی نداشت: خانم بزرگ

 . چشم خانم: گالره

 . سعی کن مثل غذای ظهرت نشه وگرنه اخراج می شی: خانم بزرگ

 . گالره داشت می رفت که بهزاد گفت: یه املت ساده هم باشه خوبه

یه ناهار درست و حسابی بلد نیست درست کنه توقع ، خانم بزرگ با غرلند گفت: دختره ی حواس پرت، گالره که وارد آشپزخونه شد

 . داره من ازش خوشم هم بیاد

 . واه دخترای امروزی فقط فیس و افاده دارن واه، آره واال: شاهین

 ؟ خانم بزرگ با خشم برگشت سمت شاهین و گفت: پسره ی پررو تو داری منو مسخره می کنی

 . شاهین با خنده گفت: من غلط بکنم اینکارو بکنم

 بهزاد با خنده از جا برخاست و گفت: بااجازه من می رم لباس عوض کنم 

استراحت روی تختش دراز کشید اما چون شب قبل هم نخوابیده بعد از اینکه لباس راحتی پوشید برای کمی ، به طبقه ی دوم رفت

 . بود و حسابی خسته بود خیلی زود خوابش برد که با صدای شاهین بیدار شد

 . ببین چه ناز خوابیده، الهی قربون این پسر خشکلم برم –

 . چشم باز کرد و دید شاهین کنار تختش ایستاده است

 ؟ چی می گی تو –

 . پاشو بریم ناهار که نه  شام  بخوریم، کنی خوابت برد اومدی لباس عوض –

 ؟ ساعت چند، بهزاد نشست و گفت: خیلی خسته بودم

 . هشت و نیم –
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 . یعنی چهارساعت خوابیدم –

 . آره –

روز نزدیک بهزاد از جا برخاست و به همراه شاهین از اتاقش بیرون رفت و همینطور که به سمت سالن پایین می رفتند بهزاد گفت: ام

 . بود بدجور تصادف کنم

 ؟ کجا –

با سرعت داشت می اومد طرفم که یه دفعه یه جوونی به سمتم  115داشتم از خیابون رد می شدم که یه ماشین پژو ، جلو بانک: بهزاد

 . اون جوونه می گفت ماشین انگاری می خواسته از عمد منو زیر بگیره، دوید و منو از جلو ماشین کنار کشید

 ؟ جدی می گی –

 . اما خب خودم همچین حسی نداشتم –

 . اگر ترورت کنن ما چه خاکی به سرمون بریزیم . تو کم شخصیتی نیستیا، مراقب باش پسر دایی –

 . به مادربزرگ چیزی نگیا، زهرمار بی مزه –

 . وارد سالن شدند و به سمت میز رفتند

 . که خوابت برداونقدر خسته بودی ، الهی بمیرم عزیزم: خانم بزرگ

 . بهزاد نزدیک خانم بزرگ سر میز نشست و گفت: اوال خدا نکنه دوما خستگی مال مرد

فکر کردم ، گفت خوابیدی، رفتی لباس عوض کنی بیای ناهار بخوری وقتی خبری ازت نشد سامان فرستادم صدات کنه: خانم بزرگ

 . اگر بیدارت کنیم خواب زده بشی

 . اون خواب بیشتر احتیاج داشتم تا ناهارواقعا به ، ممنون: بهزاد

 . میز توسط ثریا و گالره چیده شده بود و آخرین دیس ها و ظرف های غذا را ثریا سر میز آورد و وسط میز قرار داد

 . دستتون درد نکنه ثریا خانم: بهزاد
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 . ناهار شما که خوابیدید و نیومدید بخوریدگالره درست کرده بود برای ، اون غذا هم یه غذای محلی کردستان، نوش جان: ثریا

 کنم.  میاالن امتحانش ، دستش درد نکنه: بهزاد

 ؟ اسمش چیه ؟ چی هست این غذا: خانم بزرگ

 . از خودش می پرسم کنم میاالن صداش ، نمی دونم ؟ اسمش: ثریا

 . و گالره را صدا کرد که گالره خیلی سریع خودش را به سالن رساند

 . ریا خانم منو صدا کردیدبله ث: گالره

 ؟ اسم این غذای که درست کردی چیه: ثریا

 . برونشین: گالره

 ؟ با چی درست میشه: شاهین

 . و برای ترشیش هم سرکه ریختم چوبه زرد –نمک: لپه، روغن، پیاز، بلغور و فلفلبا : گالره

 . ممنون، خوشمزه شده، عالیه، بهزاد کمی از غذا را خورد و گفت: اوممم

 . سامان هم کمی خورد و گفت: آره بدک نیست

 . خانم بزرگ به هردو چشم غره ی رفت و خطاب به ثریا و گالره گفت: خیل خب می تونید برید به کارتون برسید

 . خانم بزرگ گفت: الزم نیست انقدر ازش تعریف کنید فکر می کنه خیلی خوبه، بعد از رفتن ثریا و گالره

 . زرگ راست می گه حاال یه خورده لپه برداشته پخته که انقدر تعریف کردن ندارهمادرب، آره واال: شاهین

 . و یه کمی خورد و گفت: اونقدری هم که شما تعریف می کنید تعریفی نیست

 . من خوشم اومده ترجیح می دم همین غذا را  بخورم، خب هر کسی یه سلیقه ی داره: بهزاد

 . مقابل خودش گذاشت و مشغول خوردن شدو ظرف غذای که گالره درست کرده بود 
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 من چه تقصیری دارم یه کمش هم می دادی به من : سامان

 . پلو با مرغ بخور ، تو نمی خوای: بهزاد

پسرا هم برای ، بعد از شام کمی توی سالن گرد هم نشستند و صحبت کردند و وقتی خانم بزرگ برای خوابیدن به اتاقش رفت

 . زندگی پدربزرگشان به طبقه ی دوم و اتاق شاهین رفتندخواندن بقیه ی داستان 

 . شاهین روی تختش لم افتاد و دفترچه خاطرات پدربزرگش را باز کرد و مشغول خواندن شد

اوضاع ، ) بعد از آن ماجراها و اینکه امیرساالر موفق شده بود بدون درگیری و خونریزی عمو و خانواده اش از دست پدر من آزاد کند

می ، چند روزی بی هیچ گونه دردسری گذشته بود و من توی این چند روز غصه ی نداشتم جز دوری گندم، آرام شده بودکمی 

ولی باید احتیاط می کردم مبادا اشتباه من باعث شود آنها توی  ؟ خواستم خبری از آنها بگیرم و بدانم آیا به تهران رفته اند یا نه

 . دردسر بیفتند

روزای آخر برداشت محصول بود و من فقط آنجا را ، ر زمین ولی دیگه مثل سابق عالقه ی  به آنجا ماندن نداشتمهر روز می رفتم س

بازم مثل سابق زیر سایه ی درخت ایستاده بود و به زمین کشاورزی خیره بودم که سلیم به کنارم آمد و گفت: آقا ، تحمل می کردم

 ؟ حالتون خوبه

 ؟ تو چطوری، : خوبمنگاهم به سمتش چرخید و گفتم

 ؟ آقا اینروزا انگاری دل و دماغ اومدن سر زمین ندارید، شکر –

 . اره دیگه دل و دماغ هیچکاری ندارم –

، متر 711، نوشته بود یه خونه باغ خیلی خوبی واسه تون پیدا کرده، آقا دیروز یه نامه از برادرم داشتم . نگران نباشید درست می شه –

نوشته بود چون صاحب ملک می خواد از ایران ، ریال88111ریال که به قرار معلوم میشه  81زمین تقریباً متری االن قیمت خونه و 

 . خونه شو ارزونتر هم می ده، بره

 ؟ تهران میریخودت برای معامله ، بتونم جور کنم کنم میفکر ، کمی فکر کردم و گفتم: خوبه

 . واسه تون اگر اعتماد داشته باشید برادرم معامله کنه –

 . پس فردا پول به دستت می رسونم که واسه ش بفرستی، باشه تا فردا –
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 . چشم –

 ؟ راستی از اوضاع جنگی که بین دولت های خارجی پیش اومده چیزی واسه ت ننوشته –

دولت آلمان نازی پیشتاز ، وداینطور که توی اخبار روزنامه نوشته ب، اونکه چیزی ننوشته ولی ضمیمه نامه ش چندتا روزنامه فرستاده –

می گه هر جا به چنگش بیفتن بهشون رحم ، اینجور که پیداست هیتلر رییس آلمان نازی دشمن سر سخت جهودا هم هست، جنگ

 . نمی کنه

 ؟ اگر ایران درگیر این جنگ بشه به نظرت چی می شه –

اولین مصیبت جنگ قحطی و گرونیشه که ، بدتر می شه، واسه این مردم بدبخت بیچاره که االنش هم تهیه ی خوراکشون سخت –

 . گریبانگیر این مردم می شه

 . پس خدا کنه هیچ وقت این جنگ به ایران کشیده نشه -

آخه نه اینکه ایرانیا و آلمانا از یه نژادیم برای همین که ، هر چند ایران بی طرفی خودشو اعالم کرده ولی ظاهرا  طرفدار آلمان نازی –

 . پس جای نگرانی نیست، سرنوشت جنگ هم که فعال توی دست آلماناست، فیقنبا هم ر

  . اوضاع بدی پیش میاد، ولی یه حسی به من می گه –

 . خدا کنه که اینطور نشه –

 مراقب اوضاع اینجا باش.، خب من می رم خونه، خداکنه–

 . چشم آقا –

  . باغ تاختمبه سمت اسبم رفتم و بر گرده اش سوار شدم و به سمت خونه 

مادرم توی حیاط بود که با رسیدن من به سمتم آمد و گفت: ، نزدیک به ناهار بود و خدمتکارها داشتند ناهار به داخل عمارت می بردند

 . خسته نباشی پسرم

 ممنون مادرم  –

 . ندست و صورتت را بشور و برو به شاه نشی، پدرت خواسته تو و برادرات امروز باهاش ناهار بخورید -
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 . قبل از اون باید برم آقا رشید آشپز را ببینم، چشم –

 ؟ چیکارش داری –

 یه کار شخصیه  –

 . مادر ابروی در هم کشید و گفت: حاال دیگه من غریبه شدم

 . نگاهی به دور و برم انداختم و گفتم: بهتون گفته بودم که پسر رشید با امیرساالر رفیق

 . خب –

 . می خوام به پسرش بگه که یه ترتیبی بده من امیرساالر ببینم –

 ؟ می خوای ببینیش که چی بشه –

 . می خوام بدونم گندم و خانواده ش رفتن تهران یا نه –

 . زود باش ببینم . فعال بیا برو دست و صورتت را بشور برو به شاه نشین، الزم نکرده این چیزا را بدونی: مادر

پدر و نریمان و فرخ سر سفره توی شاه ، آبی به دست و صورتم زدم و به داخل رفتم، جز اینکه حرفش را گوش کنم چاره ی نداشتم

 . نشین بودند که من هم وارد شدم

 ؟ اجازه هست، سالم پدر –

 . بیا بشین جهانگیر –

وقتی کار چیدن سفره توسط ، شستمنریمان طرف راستش و فرخ سمت چپش و من پایین سفره در مقابل پدر ن، پدر راس سفره بود

 . بعد از ناهار باهاتون حرف دارم، پدر دست به غذا برد و گفت: بخورید، خدمتکارا تمام شد

نیم نگاهی ، همگی مشغول ناهار شدیم ولی من همینطور که می خوردم به این فکر می کردم باز چه خبر شده که پدر ما راجمع کرده

، به نریمان هم نیم نگاهی انداختم، ولع غذا می خورد نمی دانم چرا هیچ وقت دلم با این بشر صاف نشدبه فرخ انداختم که چطوری با 

ندیده بودم که دیگه با فروغ الزمان خلوت کند به بدی فرخ نبود و قابل ، از روزی که با جیران ازدواج کرده بود آرامتر به نظر می رسید

 ودم نمی دانستم ولی حقیقت این بود که این دوتا برادرای من بودند  که هر چند از مادر سوا هر چند من آنها را برادر خ، تحمل تر بود
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، بودیم ولی پدرمان یه مرد بود همین مردی که روبه روم نشسته بود و از خان بودن فقط دستور دادن و شالق زدنش را یاد گرفته بود

 . مردی که هنوز آداب درست غذا خوردن را هم بلد نبود

 . نگاهم را به بشقاب غذایم دادم و سعی کردم بدون هیچ فکری فقط غذایم را بخورم

در رو  به ، پدر دستور قلیان و چای داد که چقدر زود برایش آوردند، وقتی دست از غذا کشیدم و سفره توسط خدمتکارها جمع شد

لمیده بود و همینطور که نگاهش به باغ بود به قلیانش حیاط باز بود و پدر نزدیک در روی پشتی نشسته بود و روی پشتی دیگری 

می دانستیم وقتی ساکت و توی فکر نباید هیچ ، من و نریمان و فرخ هم نشسته بودیم و در سکوت نگاهش می کردیم، پک می زد

بعد از ، نوشداستکان چایش را برداشت که ب، بعد از مدتی دست از قلیان کشیدن کشید، حرفی بزنیم چون ممکنه عصبانی شود

 . نوشیدن چایش رو کرد به ما و گفت: خب امروز خواستم بیاید اینجا تا در مورد یه موضوعاتی باهاتون صحبت کنم

از طرفی این پسره ی شورشی امیرساالر  ؟ و نفس عمیقی کشید و گفت: خودتون تا حدودی می دونید که اوضاع منطقه چه جوریه

روز به روز ، ی بهمنیار و دار و دسته ش امون نمی دن به هر کاروانی که از این منطقه می گذرهداره آشوب به پا می کنه و از طرف

نامه نوشته بودم ، این جنگ دول خارجی هم شده غوز باال غوز، دارن بزرگتر و قدرتمندتر می شن و این اصال برای ما خوب نیست

یروی کمکی بفرستن ولی با این اوضاع گفتن که باید خودتون شر اینا را برای دفتر وزارت کشور تا برای سرکوبی این جونورا برامون ن

برای یه نفر توی تهران یه نامه ی نوشتم و درخواست  . متاسفانه تفنگچیایی ما هم عرضه گیر انداختن این جونورا را ندارن، بکنید

ه ایران علی الخصوص تهران درگیر جنگ بشه از طرفی با اوضاعی که پیش اومده و ممکن، کردم تفنگچی بیشتری واسه م جور کنه

هم با اون دوستم مالقات کنی و هزینه ی الزم برای ، تو باید بری تهران، می خوام دوتا ملکی که توی تهران دارم بفروشم. نریمان

 . آوردن تفنگچیایی بیشتر پرداخت کنی هم اینکه از طرف من اون دوتا ملک بفروشی

 . چشم پدر –

 . جهانگیر بروبا برادرت : ر

 . تا اسم من آورد متعجب سر بلند کردم

 . هم یه سیاحتیه که تهران ببینی هم اینکه یه تجربه ی پیدا می کنی، پدر نگاهش را به من داد و گفت: تو تا حاال تهران نرفتی

 . این بهترین خبری بود که می توانستم بشنوم، همیشه می گن کور از خدا چی می خواد دو چشم بینا

 ؟ پس من چی پدر –
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، توی موضوع دستگیری خانواده ی عموی امیرساالر ثابت کردی شم نظامی خوبی داری، وجود تو اینجا بیشتر به دردم می خوره –

 . شاید دفعه ی بعد بتونی امیرساالر گیر بندازی

  .لبخندی پر از خوشحالی به لب فرخ نشست از اینکه پدر ازش تعریف می کرد کیفور شده بود

تنها کاری که می بایست قبل از رفتن می کردم این بود که امیر ساالر ببینم و در مورد محل سکونت عمو و خانواده ش توی تهران 

حاال که خودم داشتم می رفتم تهران پس معامله ی خونه ی که می خواستم ، حتما می بایست به گندم سر می زدم، از او می پرسیدم

 . ام کنمبخرم خودم می توانستم تم

به من و نریمان اجازه ی مرخصی ، وقتی صبحت های پدر تمام شد و تمام سفارشات الزم برای رفتن به تهران به من و نریمان گفت

 داد اما می خواست با فرخ در رابطه با موضوعی تنهایی صحبت کند و همین موضوع کامال شک برانگیز بود 

حتما اینکه من باید با نریمان به تهران می رفتم نقشه  ؟ بود و چیکار می خواست بکندنمی دانستم این فرخ باز چه نقشه ی کشیده 

مادرم مشغول گلدوزی کردن بود که با دیدن من دست از کارش کشید و ، وقتی از اتاق بیرون آمدم به اتاق مادرم رفتم، ی او بوده

 ؟ پدرتون باهاتون چیکار داشت ؟ چی شده پسرم، گفت: جهانگیر

 . اتاق را بستم و مقابل مادرم نشستم و گفتم: پدر می خواد که من با نریمان برم تهراندر 

 ؟ ؟متعجب گفت: واقعا

 . این فرخ یه نقشه های داره کنم میاما فکر ، آره –

موضوع خبر یه حرفهای می زنن که گویا حتی نمی خوان نریمان از  . منم دیدم اینروزا خیلی تنهایی با پدرت خلوت می کنه، آره –

 . دار بشه

 . فرستادن من و نریمان به تهران یه نقشه باشه کنم میمنم فکر  –

 . از دست این فرخ هر کاری برمیاد ؟ چی بگم –

 . برای اولین بار می رم تهران، ولی من از اینکه این سفر تهران پیش اومده خوشحالم –

اما مواظب باش نریمان متوجه نشه چون اگر خبر به گوش پدرت ، را ببینه خیلی دوست داره تو، رفتی تهران به دیدن داییت هم برو –

 . برسه آشوب به پا می کنه
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 . راستی اون نامه ی که بهتون داده بودم به دست جیران برسونید به دستش رسوندید . حواسم هست، می دونم –

طفلی خیلی الغر و رنجور ، تونم تنهایی باهاش خلوت کنمبا اینکه توی یه خونه ایم اما این ملوک همش مزاحم و نمی ، نه هنوز –

 . هنوزم از مرگ اون پسر گریه می کنه، شده

 ؟ رفتار نریمان با جیران چطوره –

 . البته از این بشر بعید بود این رفتار، گویا رفتار بدی باهاش نداره و باهاش مهربون –

 ؟ نمی دونم چرا، ؛ خیلی تو الک خودشه خشونتش کمتر شده، از روزی که با جیران ازدواج کرده –

 . شاید خدا زده تو سرش و آدم شده و دلش به حال اون دختر می سوزه –

 . نمی خوام وقتی می رم اونجا با محیط اونجا ناآشنا باشم، خب مادر از تهرون واسه م بگید، شاید –

هر چند ، از جاهای دیدنی تهران و خیابان های تهران، دمادر تا یکساعت از تهران و خانه ی پدریش و برادرش نادر صحبت می کر

  . بارها واسه م گفته بود اما بازم شنیدنش برایم جذاب بود

فرخ توی حیاط بود و ، وقتی صحبتم با مادر تمام شد برای هوا خوری به حیاط رفتم ؛ هدفم این بود رشید را ببینم و با او حرف بزنم

فرخ هم داشت به ، تفنگچی سوار اسبش شد و از باغ بیرون رفت، وقتی حرفهایش تمام شد، می زدداشت با یکی از تفنگچی ها حرف 

قدم خیلی از فرخ بلندتر شده بود طوری که برای نگاه کردن به من می بایست سرش را ، داخل برمی گشت که با من رو به رو شد

وقتی اینطوری می خندید مطمئن ، بعد با زهرخندی به داخل رفت لحظاتی رو در رویم ایستاد و با نفرت نگاهم کرد و، باال می گرفت

 . مدتی توی حیاط چرخیدم و بعد وارد مطبخ شدم، می شدم که نقشه ی پلیدی توی سرش دارد

رشید ، با اینکه تا وقت شام خیلی مانده بود اما رشید و بقیه ی خدمتکارها مشغول کار بودند و داشتند تدارک شام شب را می چیدند

 . سالم ؟ وقتی کنارش قرار گرفتم تازه به خودش آمد و گفت: آقا شمایید، تنها سر دیگی  بود و تمام حواسش به کارش بود

 ؟ چی داری درست می کنی، سالم –

 . قیمه ست آقا –

 . خسته نباشی –
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 ؟ نگاهی به دور و برم انداختم و آرام گفتم: از فریدون چه خبر

 ؟ .فریدون. .فر –

 . آره –

رشید همینطور داشت نگاهم می کرد انگاری مردد بودبرای حرف زدن که من باز گفتم: من باید برم تهرون اما قبل رفتن باید 

 . .امیرساالر را ببینم

 . رشید که گویی تازه به خودش آمده بود آرام گفت: فریدون بهم گفته بود شما هم با اونا هستید اما من باورم نمی شد

 . خبرشو تا فردا صبح بهم بده، خیلی زود می خوام ببینمش –

 . چشم آقا –

 ؟ در ضمن این دختره که می گفتید فرخ مزاحمش می شد کجاست –

 . آقا فرخ هم دیگه کاری بهش نداره، رشید به گوشه ی آشپزخانه اشاره کرد و گفت: اینروزا آرومتر شد

 . حواستون را خوب جمع کنید ، سر و گوش فرخ بجنبه خوبه اما ممکن توی مدتی که من نباشم بازم –

 . چشم –

 . پس منتظر خبرتون هستم  . فعال من می رم –

 . چشم آقا –

پس ، من چند دقیقه آنجا بودم نفسم گرفته بود، از مطبخ که بیرون آمدم یه نفس عمیق کشیدم واقعا جای خفه و پرحرارتی بود

 . پایین کار می کردندخدمتکارها چطوری این همه مدت آن 

در اصل دنبال این بودم تا سرنخی یا ردی از امیرساالر پیدا کنم اما ، مدتی برای سوارکاری به دشت رفتم، به بهانه ی سرزدن به زمین

تنهاییم باز هم مادرم همنشین وقت هایی ، برای همین دم دمای غروب به خانه برگشتم، پیدا کردن امیرساالر به این سادگی ها نبود

 ، اینجور که مادر می گفت . آمد پیشم و نشستیم باهم کتاب خواندیم و حرف زدیم و مادرم از خاطراتش توی تهران و دایی نادرم گفت
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دایی نادر مرد خوش قلب و مهربونیه و برخالف بقیه ی خان ها به دنبال قدرت نیست و آدم فرهیخته ای هستش که من برای 

 . کردم دیدنش لحظه شماری می

مدتی توی رختخوابم از این ، شاید آنشب به خاطر شوق رفتن به تهران و دیدن دوباره ی گندم بود که خواب به چشمانم  نمی آمد

آسمان مهتابی ، پهلو به اون پهلو شدم ولی چون فایده ی نداشت و خواب نمی رفتم از جا برخاستم تا بروم توی حیاط کمی قدم بزنم

چندتا از تفنگچی ها جلوی ، بی سر و صدا از عمارت بیرون آمدم و وارد حیاط شدم . ه توی آسمان می درخشیدبود و قرص کامل ما

در میان درختان بلند در حال قدم زنی ، عمارت را دور زدم و به سمت باغ رفتم، در بزرگ باغ نگهبانی می دادند که متوجه من نشدند

چشمانم را تنگ تر کردم تا در تاریکی ، پشت درختی ایستادم، و به سمت درختی رفتم بودم که با شنیدن صدای گریه ی زنی ایستادم

، حاال به وضوح می توانستم سایه ی دونفر را ببینم، با احتیاط چند قدمی جلوتر رفتم، شب چهره ی کسی که گریه می کرد را ببینم

کمی که ، نشسته بود و سر به زانو داشت و گریه می کرد مردی که ایستاده و به درختی تکیه زده بود و زنی که کنار همان درخت

حدس می زدم زنی که گریه می کند جیران ، کمی گرفته و ناراحت بود، بیشتر دقت کردم چهره ی نریمان را توانستم تشخیص بدهم

 کنم.  میباشد اما وقتی نریمان حرف زد فهمیدم که اشتباه 

 . پاشو برو داخل، رد صدایش بلند نشود گفت: بس کن فروغنریمان عصبانی بود و در حالی که سعی می ک

از خشم بود که می خواستم ، از اینکه اون دوتا باز هم  با هم بودن حرصم گرفته بود، همسر سوم پدرم، اون زن فروغ الزمان بود

 . برگردم تا آنها را نبینم اما حرفی که فروغ الزمان زد باعث شد بایستم و حرف هایشان را  بشنوم

 

 ؟ توچطور می تونی فراموشم کنی، فروغ با عجز گفت: نریمان تو دوستم داشتی

 . اگر پدرم بیاد به اتاقت و نباشی واسه ت بد می شه، نریمان نزدیکش روی زمین نشست و گفت: بهت گفتم پاشو برو داخل

ولی این ، اتفاقی که بیفته فراموشم نمی کنیتو بهم گفته بودی هر ، دیگه هیچی برام مهم نیست، به درک، می خوام بد بشه: فروغ

 . چند وقته اصال سراغی از من نمی گیری

بیا هردومون فراموش کنیم که یه  . من چه بخوام چه نخوام االن زن دارم . زن پدرمی، فروغ تو چه بخواهی چه نخواهی: نریمان

 . روزی همدیگه را دوست داشتیم

 ؟ چطوری می تونم فراموش کنم: فروغ
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فروغ الزمان آن زن بدجنسی که من از او بدم می آمد چنان گریه می کرد و ضجه می ، و باز بغضش شکسته شد و سربه زانو گذاشت

 . بروبخواب، نریمان از کنارش برخواست و با بغض گفت: برو بخواب فروغ . زد که دل سنگ به حالش آب می شد

می رم برای همیشه می ، می رم می خوابم، ه نریمان گفت: باشه نریمانو داشت می رفت که فروغ هم از جا برخاست و خطاب ب

 . خوابم

من خودم را پشت درخت پنهان کردم که من را نبیند ولی به قدری توی حال و هوای خودش ، و گریه کنان به سمت عمارت رفت

سرش را به درخت گذاشت و ، درختی رفتبعد از رفتنش متوجه نریمان شدم که به سمت ، بود که از کنارم گذشت و متوجه من نشد

هیچ وقت تا حاال گریه اش را  ندیده بودم ولی آن شب نریمان چنان گریه کرد که ناخودآگاه چشمان  . هق هق گریه اش بلند شد

دم رفتم کمی ق، من هم به عمارت خودمان رفتم، بعد از مدتی از جا برخواست و به سمت عمارت پشتی رفت . منم با اشک خیس شد

حاال به  . داشتم به فروغ و نریمان فکر می کردم، بزنم بلکه خوابم بگیرد ولی با اوضاعی که دیدم به کلی خواب از سرم پریده بود

یه دختر جوان حتما دوست نداشت که شوهر پیری مثل پدر من داشته ، فروغ حق می دادم اگر از پدر من که شوهرش بود بدش بیاید

بزرگتر از فروغ الزمان بود در برابر پدرم دخترش محسوب می شد پس فروغ الزمان حق داشت اگر به جای  مادر من که خیلی، باشد

 . پدرم که شوهرش بود عاشق نریمان می شد

 . اما وقتی از خواب پریدم که یکی از خدمتکارها داشت جیغ می کشید، آنقدر  به این موضوعات فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد

، لحظه ی تامل کردم تا به خودم بیام، خواب پریدم که باالفاصله از جا برخاستم ولی به خاطر گیجی دوباره به زمین خوردم چنان از

 . فروغ خانم نفس نمی کشن، خانم کوچیک مردن: صدای یکی از زنان خدمتکار توی سرم می پیچید

عده ی هم ، همه جلوی اتاق فروغ الزمان جمع شده بودند، شده بودتوی راهروی باال ولوله ی ، از جا برخاستم و از اتاق بیرون رفتم

مادرم و ملوک خانم و پدر و عده ای خدمتکارهای خانم ، جلو در اتاق ایستادم، خدمتکارها را کنار زدم و جلو رفتم، داخل اتاق بودند

 ؟ آروم گفتم: چی شده مامان ، مادرم به سمتم آمد، توی اتاق بودند

 . سم خورده خودکشی کردهفروغ الزمان  –

پس دیشب ، ملوک خانم ملحفه ای سفیدی را روی صورتش کشید، نگاهم به سمت فروغ الزمان که توی تشکش خوابیده بود چرخید

 . .که می گفت می رم برای همیشه بخوابم منظورش این بود
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از بین خدمتکارها جلو انداخت و خودش را به اتاق همه همینطور هاج و واج ایستاده بودیم که یه دفعه نریمان سراسیمه خودش را 

پدر ، به چهارچوب در که رسید در کنار من ایستاد و بهت زده به جسد فروغ الزمان که زیر ملحفه ی سفید بود خیره شده بود، رساند

پدر ، یر داشت چرخیدنگاهش به سمت پدر که سر به ز . نریمان نه حرفی زد نه اشکی ریخت . هم عقب تر روی صندلی نشسته بود

سر بلند کرد که با دیدن نریمان که داشت نگاهش می کرد باز سر به زیر انداخت و گفت: بگید بیان جسد فروغ ببرن برای کفن و 

 . دفن

اسبش را از اصطبل بیرون آورد و بدون اینکه ، به سمت اصطبل رفت، به دنبالش رفتم، نریمان قدمی به عقب برداشت و از آنجا رفت

تا من ، دربان باغ در را با سرعت باز کرد و نریمان از باغ بیرون رفت، سوارش شد و به سمت در بزرگ باغ رفت، وی اسب ذین ببنددر

ولی به قدری حالش بد بود که حتما ، بخواهم اسبم را ذین کنم و به دنبالش بروم دیر شد و به او نرسیدم و نفهمیدم نریمان کجا رفت

 . لوت کندمی خواست با خودش خ

فروغ الزمان را  . بابا خواسته بود همه برای عزای فروغ الزمان سیاه بپوشند، وقتی از تعقیب نریمان به نتیجه ی نرسیدم به باغ برگشتم

همانجا توی حمام خانه غسل دادند و کفن کردند و بعد جسدش را توی تابوتی گذاشتند و برای دفنش به سمت قبرستان به راه 

باید در مراسم تشییع جنازه ی فروغ الزمان شرکت  روز همه ی اهالی روستا از کار کردن سر زمین ها معاف شده بودند و آن، افتادند

مراسم تدفین فروغ الزمان باشکوه برگزار شد اما گویا هیچکسی را نداشت جز خدمتکار مخصوصش که از روزی که فروغ ، می کردند

پدر حتی به خودش زحمت ، فقط او بود که سر قبر فروغ الزمان گریه می کرد، هم با او آمده بود الزمان به خانه ی پدر من آمده بود او

 . اگر هم می خواست خبر کند و آنها از تهران بیایند خیلی طول می کشید، نداد که خانواده ی فروغ الزمان را خبر کند

پدر دستور داده بود در عزای همسر سوگلیش تا روز ، برگشتیم هنوز ظهر نشده بود که مراسم دفن فروغ الزمان  تمام شد و به خانه

 . سومش به همه ی مردم روستا ناهار بدهند و مراسم عزاداری برقرار باشد

توی حیاط بودم و مشغول نظارت ، به قدری درگیر تدارکات مراسم عزاداری بودیم که یادم رفته بود که می خواهم امیر ساالر را ببینم

 . رها که رشید به طرفم آمد و گفت: آقاجهانگیربر کار خدمتکا

 . بله آقا رشید –

 ؟ چیکار باید بکنیم ؟ برنجمون کمه –

 . دو سه نفر بفرست از سیلو برنج بیارن –
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 . چشم اقا –

اونجا امیرساالر ، برید روستا خونه ی آقا حیدر، وقتی همه خوابیدن، و نگاهی به دور و برش انداخت و گفت: امشب آخر وقت

 . منتظرتونه

 ؟ متعجب گفتم: چرا اونجا

 . مراقب باشید کسی تعقیبتون نکنه، فقط بااحتیاط برید، نمی دونم –

 . می تونی بری به کارت برسی، باشه  -

 هر خانی که نزدیک بود و خبردار شده، تا غروب فقط مهمان بود که از روستاهای اطراف برای تسلیت گویی به خانه ی ما می آمدند

باید ، بعد از مراسم شام، مسیر طوالنی بود و نتوانسته بود خودش را زودتر برساند، عمو هم شب رسید، بود خودش را رسانده بود

مهمان های که قصد ماندن را داشتند در عمارت اسکان می دادیم حتی اتاق من بی نصیب نماند و مجبور شدم برای یکشب به اتاق 

فرخ قاطع و ، به بهانه ی سرزدن به کارگرها و خدمتکارها و اینکه همه جا امن است از اتاق مادرم بیرون رفتم . مادرم نقل مکان کنم

داشتم ، از صبح ندیده بودمش، از نریمان خبری نبود، محکم توی حیاط داشت مقابل تفنگچی ها قدم می زد و به آنها دستور می داد

گیرم و به روستا بروم اما به این فکر می کردم اگر از باغ بیرون بروم ممکن است برای به سمت اصطبل می رفتم که اسبم را تحویل ب

هنوز به اصطبل ، فرخ شک برانگیز باشد و بازجوییم کند پس می بایست طوری از باغ بیرون می رفتم که توجه کسی را جلب نکنم

خودم را به دیوار کاه ، میان درختان کسی متوجه من نمی شددر آن تاریکی شب و در ، نرسیده بودم که راهم را به سمت باغ کج کردم

گلی و بلند باغ رساندم، برای رد شدن از دیوار باید راهی پیدا می کردم که خیلی زود متوجه درختی شدم که یکی از شاخه هایش بر 

روی ، یزی بود که فکرش را می کردمراحت تر از آن چ، خودم را از درخت باال کشیدم و روی شاخه رفتم، روی سر دیوار خم شده بود

برای همین داخل کوچه ، ارتفاع زیاد بود و ممکن بود آسیب ببینم اما چاره ی نبود، هوا توسط ماه کمی روشن بود، لبه ی دیوار پریدم

 . کمی مچ پای راستم درد گرفت اما اتفاق خاصی برایم نیفتاد، پریدم

بهتر شد و با عجله ی بیشتری به مسیرم ادامه دادم در حالی که پشت سرم را می  مسیری را لنگان لنگان پیش رفتم و بعد پایم

 . پاییدم که کسی دنبالم نیاید

، به کوچه پس کوچه های روستا رسیدم، صورتم را پوشاندم که اگر کسی من را دید نشناستم  ؛ باالخره به خانه ی آقا حیدر رسیدم

 . ودم که باالخره در توسط فریدون باز شدکلون در را کوبیدم و منتظر باز شدن در ب
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 . بفرمایین داخل: سرش را بیرون آورد و اطراف را نگاهی انداخت و گفت

 . به سمت تنور رفت و گفت: با من بیاید، وارد اتاق تاریکی شد که فقط یک فانوس درون آن روشن بود، به دنبالش رفتم

 ؟ کجا –

 . تو تنور –

 ؟ ؟تنور –

 . لبخندی در تنور را برداشت و به داخل تنور رفت و گفت: منتظر چی هستید بیایدفریدون با 

منم که به دنبالش پایین رفتم وارد ، در اصل یک راهی به یک تونل زیر زمینی بود، آن فقط ظاهر یک تنور را داشت، به دنبالش رفتم

ی که کف تنور قرار داشت و طوری بود که  اگر کسی داخل فریدون اما برگشت و در تونل را گذاشت در، یک تونل نسبتاً پهنی شدم

بعد از کمی پیش روی از ، در داخل تونل به دنبال فریدون پیش رفتم، تنور را نگاه می کرد متوجه نمی شد ته تنور یک دریچه است

آوردیم که در آن امیرساالر پله های چوبی باال رفت و ما از تنور دیگری در خانه ی دیگر بیرون آمدیم و سر از اتاق روشنی در

 ؟ امیر ساالر داشت به من می خندید که با اخمی گفتم: به چی می خندی، وقتی من بیرون آمدم، انتظارمان را می کشید

 ؟ قیافه ی خودتو دیدی، به تو –

 ؟ با آستینم صورتم را پاک کردم و گفتم: این کار واسه چیه . می دانستم ممکن است سیاه شده باشم

 . بیا بشین، سه احتیاط بیشتر و در امون موندن از دست تفنگچیا و جاسوسایی برادرتوا –

من هم نزدیکش نشستم و به دیوار تکیه زدم و گفتم: ، خودش روی حصیری نشسته بود و به دیوار کاه گلی پشت سرش تکیه زده بود

 . آقا حیدر و خانواده ش رفتن تهران

 . آر ه –

 . آدرسشونو می خوام –

 ؟ واسه چی –

 . منم به همین زودیا می رم تهران: من
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 ؟ تهران میریبرای چی  –

 . من با نریمان می رم، پدرم یه سری کار بهمون محول کرده –

 . نریمان امروز چش بود که کنار چشمه ی خورشید اونجوری ضجه می زد و گریه می کرد –

 ؟ کجا –

 . بدجور گریه می کرد، تنها بود، امروز اونجا دیدمش، ی خورشید ما بهش می گیم چشمه، یه چشمه ی هست وسط دشت –

 . حتمی به خاطر مرگ فروغ الزمان گریه می کرده –

 ؟ انقدر زن باباش را دوست داشته –

می خواد در نبود ما ، رفتن من و نریمان به تهران نقشه ی فرخ باشه کنم میدر ضمن فکر ، بی خیالش ؟ نمی دونم قضیه چیه –

 . را به پدرمون ثابت کنهخودش 

 ؟ مثال چیکار می خواد بکنه –

اینکه  خانواده ی عموت هم ، مارمولکیه، فرخ مثل پدرم نیست، مراقب باش، برای به دام انداختن تو و دوستات داره نقشه می کشه –

یه چند نفری هم مامور کرده تا توی  کنم میفکر ، اون حاال خیلی چیزا در مورد تو می دونه، اسیر پدرم شده بودن به خاطر فرخ بود

 . تهران به دنبال خانواده ت بگرده

 . توی این بلبشوی کشور هم هیچ نیروی حکومتی حمایتشون نمی کنه . پیداشون نمی کنه مطمئن باش –

 ؟ نه، همچین خیلی خوشحالی که اوضاع به نفعت پیش می ره –

یر می ره که به نونشون محتاج بودن و محتاجت تر می شن ؛ فقط خدا این جنگ دودش فقط به چشم یه مشت بدبخت و فق، نه -

 . کنه پای این جنگ به ایران کشیده نشه

 ؟ از ایرج چه خبر –

 . فقط یه کم برای مادرش دلتنگی می کنه، حالش خوبه –
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 . آدرس عموتو بده، مادرش هم برای اون –

 ؟ جهانگیر تصمیمت در مورد گندم جدیه –

 . ازدواجقصدم ، آره –

 ؟ یعنی می خوای باجناق من بشی -

 . این بزرگترین افتخار زندگیت خواهد بود -

ولی ایندفعه فریدون تا دم تنور ، آدرس را از او گرفتم و باز هم از همان راه برگشتیم . من هم خندیدم، این حرف را که زدم خندید

صورتم را پوشاندم و خیلی زود در کوچه پس کوچه ، قا حیدر بیرون رفتموقتی از خانه ی آ، همراهیم کرد و بقیه ی راه را خودم رفتم

 ها ناپدید شدم و خودم را به باغ رساندم ولی ایندفعه برای برگشتن به باغ نمی توانستم از دیوار بروم پس ناچارا به سمت در باغ رفتم و

 ؟ در کوچک باغ باز شد و نگهبان گفت: کیه، مدستمال گردن که به صورت بسته بودم از صورتم باز کردم و  در  را کوبید

 . جلو رفتم و گفتم: منم جهانگیر

 ؟ کی بیرون رفتید که ما شما را ندیدیم ؟ آقا شما هستید –

 . من از عصر بیرون بودم –

 . و بدون اینکه به او جواب بیشتری بدهم وارد باغ شدم

 ؟ فت: کجا بودیداشتم به سمت عمارت می رفتم که فرخ سر راهم سبز شد و گ

 . ابروی در هم کشیدم و گفتم: باید جواب بدم

 . بله باید جواب بدی وگرنه باید به پدر جواب بدی –

 . چه خوب چون داشتم می رفتم به پدر جواب بدم –

در حالی که  فقط این را گفتم تا از شر فرخ راحت بشم اصال قصد نداشتم به دیدن پدر بروم، و از کنارش گذشتم و وارد عمارت شدم

مادرم هنوز بیدار بود و منتظر ، چون اتاقم قرق مهمان ها بود پس به اتاق مادر رفتم، اصال نمی دانستم چه می خواهم به پدر بگویم

 من که به محض ورود به طرفم آمد و گفت: کجا بودی جهانگیر؟
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آخه این همه مهمون  ؟ جای خاصی نبودم مادر، رفته بودم به سلیم سر بزنم و ببینم برای این چند روز آذوقه ی کافی داریم یا نه –

 . باالخره صبحونه و ناهار و شام می خوان

 ؟ بود تو فکر می کنی برای چی خودکشی کرده، طفلی فروغ خیلی برای مردن جوون بود، فکر نمی کردم انقدر شلوغ بشه –

 . نمی دونم –

 . بخواب فردا صبح زود باید بیدار بشی و حسابی کار داریم، خیلی خسته ای –

 ؟ توی رختخواب دراز کشیدم و گفتم: مادر نامه ی ایرج به دست زن عمو رسوندید

فرصت خوب بیاد به اتاقم تا قرار شده فردا توی یه ، آروم بهش گفتم پسرش براش نامه داده، وقتی اومدن رفتم استقبالشون، آره –

 ؟ می دونی که زن عموت سواد نداره، نامه را واسه ش بخونم

 ؟ جیران حالش چطوره، آره می دونم –

 . نمی دونم ولی فکر کنم مادرش را ببینه حالش بهتر بشه –

 . مامان یه شعر واسه م می خونی، خدا کنه –

 ؟ شعر –

 آره یه شعر از شعرای که حفظی واسه م بخوون  –

 . حکایت غازی و کافر . و مامان شروع کرد به خواندن حکایتی منظوم از  منطق الطیر عطار

 . مامان می خواند و من لذت می بردم از شنیدنش و کم کم خوابم برد

*** 

خیلی سریع از جا برخواستم و دست و صورتم ، اده بود دنبالممثل اینکه پدرم فرست، صبح خیلی زود با صدای مادرم از خواب بیدار شدم

را همانجا توی اتاق با استفاده پارچ بزرگ مسی که پر از آب بود  توی تشت مسی شستم و بعد لباس پوشیدم و خودم را به اتاق پدر 

 هنوز آفتاب نزده بود و من نمی دانستم این وقت صبح پدر با من چیکار دارد؟، رساندم
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بازم مثل یک تیمسار با ، توی حیاط بود، از یکی از خدمتکارها سراغ پدرم را گرفتم که گفت توی حیاط است، توی اتاقش نبود پدر

تا نزدیکش پیش رفتم ، سابقه جلوی تفنگچی هایش ایستاده بود و داشت برای برقراری امنیت مهمان هایش با آنها صحبت می کرد

 . صبح بخیر پدر، وقتی حرفهایش تمام شد قدمی به جلو برداشتم و گفتم: سالم، شود و منتظر ایستادم تا حرفهایش تمام

 ؟ به جانب من چرخید و با ابروان گره کرده گفت: دیشب تنها کجا رفته بودی که دیر وقت برگشتی به خونه

 . سر به زیر انداختم و گفتم: به دیدن سلیم رفتم تا در مورد کارهای زمین  سفارش کنم

، ببینم تو پسر توی سرت عقل نداری، حتماً می بایست دیشب آخر وقت می رفتی ؛ اونم تنها، وقت دیگه ی برای این کار نبود –

تو  ؟ جهانگیر تو کی می خوای بزرگ بشی . یادت رفته چطور دفعه ی قبل به دست اون پسرک شورشی امیرساالر دستگیر شدی

 ؟ کی و چه وقت از خونه بیرون بری نوزده سالته و هنوز نمی تونی تشخیص بدی

 . دیگه تکرار نمی شه، منو ببخشید پدر –

 ؟ برای سفر امروز آماده ای –

 ؟ امروز –

 . تو و برادرت نریمان، نزدیک به ظهر راه می افتید، آره –

 ؟ فکر می کردم بعد از مراسم بریم –

 . برو و برای سفر امروزت آماده شو، اشتباه فکر کردی –

 . پدرچشم  –

کمی توی عمارت چرخیدم تا توانستم پیدایش کنم و او را  با ، ولی مادرم توی اتاق نبود، باز به داخل برگشتم و به اتاق مادرم رفتم

 . خودم به اتاق ببرم

  ؟ چی شده جهانگیر ؟ چیه –

 . مامان امروز می رم تهران: من

 فکر می کردم  با مرگ فروغ سفرتون به تاخیر می افته  ؟ امروز –
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 . باید آماده بشم وسایلم را جمع کنم، نه پدر اصرار داره امروز بریم –

برای رفتن شوق و ذوق ، لباس هایم را  جمع کردم و توی صندوقچه ی گذاشتم و هر چیز دیگری که الزم بود برداشتم، با کمک مادر

، پایتخت ایران که مادر خیلی از آن تعریف می کرد، انستم باز هم گندم را ببینم هم اینکه تهران را می دیدمهم اینکه می تو، داشتم

، اسبم را ذین کردم و به سمت زمین های کشاورزی رفتم، وقتی وسایل هایم را جمع کردم برای دیدن سلیم از عمارت بیرون رفتم

 . سر زمین بود و مشغول حسابرسی  برداشت محصول بود سلیم هم . امروز کار برای رعیت ها تعطیل نبود

 . با دیدن من از جا برخاست و به سمتم آمد

 . تسلیت می گم، سالم آقا –

 ؟ چه خبر سلیم، ممنون –

 ؟ راستی آقا تقریبا یه ساعت قبل یکی از طرف آقا اومد از من سوال کرد دیشب شما خونه ی من بودید یا نه، خبری نیست –

 ؟ اهش کردم و گفتم: خب تو چی جواب دادیمتعجب نگ

آره خونه ی ، فکر کردم البد شما یه جایی رفته بودید بعد گفتید اومدید پیش من برای همین گفتم، واال آقا مونده بودم چی بگم –

 . من بودید

 . وقتی این را شنیدم نفس راحتی کشیدم و گفتم: دمت گرم

 ؟ کجا بودید آقا –

 .. .م تهرانمیریراستی سلیم امروز من و نریمان ، یه نفری که نمی خواستم پدرم بفهمهرفته بودم دیدن : من

 . به سالمتی آقا –

 . آدرس برادرت بهم بده و یه نامه که معرفم باشهکنم،  میفقط اومدم بهت بگم خونه را خودم می رم معامله  ، سالمت باشی –

 . االن می رم براتون دست خط می نویسم، چشم آقا –

 . خب پس من تا یه دور به رعیتا سر می زنم تو برو نامه را بنویس –
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 . چشم آقا –

همه ی رعیت ها به دستور پدر ، عجب استبدادی بود، سلیم به سمت میز رفت و من مشغول قدم زنی در زمین های کشاورزی شدم

وقتی لباس مشکی به تن یه بچه ی ، نمی شناختشهمسری که هیچ کس حتی ، سیاه پوشیده بودند و مثال عزادار همسر خان بودند

 . خنده م گرفت از این همه زورگویی که واقعا مسخره بود . دوساله که مشغول بازی بود دیدم خنده م گرفت

 . بعد از مدتی قدم زنی به سمت سلیم رفتم که هنوز هم مشغول نوشتن بود

 ؟ طومار می نویسی ؟ چیکار می کنی سلیم –

 . تموم شد آقا: 

 . و نامه را به سمت من گرفت و گفت: خوبه آقا

 . سرسری نگاهی به نامه اش انداختم و گفتم: خوبه

چندتا از خدمتکارها مشغول بستن بار سفر ما ، کمی درمورد زمین ها به او  توصیه کردم و بعد از او خداحافظی کردم و به خانه برگشتم

بعد از ناهار به دیدن مادرم رفتم که باالخره نتوانست طاقت بیارود و به گریه افتاد ، ما یک گاری پر بود از اسباب و وسایل سفر، بودند

 . و از من می خواست مراقب خودم باشم

از پدر و عمو هم خداحافظی کردم و داشتم به سمت اسبم می رفتم که ، من را از زیر آینه و قرآن رد کرد و تا بیرون همراهیم کرد

از پدر و عمو خداحافظی کرد و به ، د ،برخالف همه اصال مشکی نپوشیده بود اما خیلی داغون بود و ناراحتباالخره نریمان هم آم

این اولین ، ده تا تفنگچی به اضافه ی چندتا خدمتکار هم همراهیمان می کردند، منم سوار اسبم شدم، سمت اسبش رفت و سوار شد

هیجان به خاطر دیدن مکان های که هیچ وقت ندیده بودم و ترس از ، سسفر من بود و من برای رفتن هم هیجان داشتم هم تر

 . اتفاقاتی که ممکن بود بیفتد

تا وقتی از باغ بیرون نرفته بودیم گاهی برمی گشتم و به مادرم که باالی بالکن ایستاده بود نگاه می کردم و به محض اینکه از باغ 

 . ایست می رفتمولی سفری بود که می ب، بیرون رفتیم دلتنگش شدم

بلد مسیر یکی از تفنگچی های  مسن بود که جلوتر از همه ، از روستا بیرون رفتیم و وارد جاده ی شدیم که انتهایش را نمی دانستم

خدایا چه سری بود ، نریمان از قیافه اش مشخص بود که دل و دماغ این سفر را ندارد و صرفا می رود که از آنجا دور باشد، می رفت

 . فروغ و نریمان که نریمان از مرگ فروغ اینطوری به هم ریخته بودبین 
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کم کم از روستا دورتر دورتر می شدیم و به سمت سنندج می رفتیم ؛ در طول مسیر چندین بار خواستم با نریمان صحبت کنم ولی به 

تفنگچی پیشتاز که ، توی جاده بودیم غروب شده بود و  هنوز، قدری درون خودش غرق بود که جرات نمی کردم خلوتش را بشکنم

اتراق کنیم یا بریم که تا چند ، هوا داره تاریک می شه، اسمش خلیل بود افسار اسبش را کشید و به سمت نریمان آمد و گفت: آقا

 . ساعت دیگه برسیم به شهر

 کنیم.  میم یه کاروانسرای یه جایی اتراق ، میریوقتی رسیدیم به شهر، به راهمون ادامه می دیم، موندن توی جاده خطر داره: نریمان

 . چشم اقا: خلیل

این شهر هم تا بحال ، تقریبا نیمه شب بود که به سنندج رسیدیم، با اینکه خیلی خسته شده بودم ولی می بایست تحمل می کردم

آبی به دست و ، نسرا رفتمهمین که به کاروانسرای رسیدیم از اسب پیاده شدم وبه سمت حوض بزرگ آب وسط کاروا، ندیده بودم

من هم نزدیکش نشستم اما هنوز جرات ، نریمان هم به کنارم آمد و آبی به صورتش زد و همانجا دم حوض نشست، صورتم زدم

 شما می تونید برید . اآقا جهانگیر یه اتاق گرفتم، نداشتم با او حرف بزنم باالتکلیف بودیم که خلیل به طرفمان آمد و گفت: آقا نریمان

 . تا شام را بیارن. تو اون اتاق استراحت کنید

 . من شام نمی خورم می خوام بخوابم: نریمان

 . ولی آقا شما که از صبح هیچی نخوردید: خلیل

 . گفتم که گرسنه ام نیست: نریمان با تندی نگاهش کرد و گفت

 شما کجا می خوابید؟: خوردم گفتم نریمان به اتاق رفت و من بعد از اینکه شام را با خلیل سر دسته ی تفنگچی ها

 . ما هم همینجا توی حیاط می خوابیم : خلیل

 . اگر سردتونه برای خودتون هم اتاق بگیرید: من

 . شما بفرمایین بخوابید، در ثانی باید مراقب بارها و اسبها باشیم همینجا می خوابیم، هوا خوبه، نه اقا: خلیل

چکمه هایم را از پا کندم و ، ود که نریمان روی یکی از آنها دراز کشیده بود و ظاهرا خواب بوددوتا تشک پهن ب، من هم به اتاق رفتم

 . رفتم بخوابم که نریمان گفت: قبل خوابیدن اون فانوس هم خاموش کن
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وس خاموش فان، فانوس برداشتم و بعد از اینکه روی رختخوابم نشستم، اتاق توسط یک فانوس که روی طاقچه بود روشن شده بود

 . کردم و گوشه ی گذاشتم و دراز کشیدم که از خستگی زیاد خیلی زود خوابم برد

*** 

سرم را از روی بالش بلند ، از جا برخواسته بود و مشغول پوشیدن چکمه هایش بود، صبح با صدای نریمان بود که از خواب بیدار شدم

 . کردم و گفتم: صبح شده

 . باید راه بیفتیم، زود لباس بپوش بیا بیرون، با زهرخندی گفت: با اجازه تون

حیاط کاروانسرا شلوغ بود و تعداد زیادی اسب و ، از جا برخواستم و لباس پوشیدم و بعد از پوشیدن چکمه هایم از اتاق بیرون رفتم

خلیل به ، حرکت بودند خدمتکارها و تفنگچی های  ما هم بارها را بسته بودند و آماده ی، قاطر هم گوشه کنار حیاط دیده می شد

 . آقا نریمان هم اونجا هستند، برید اونطرف، صبحانه آماده ست، سمتم آمد و گفت: صبح بخیر آقا

جایی که دوتا درخت بزرگ سرو بود و زیر درختها تخت های چوبی گذاشته بودند و ، و به گوشه ی حیاط بزرگ کارونسرا اشاره کرد

نریمان روی تخت نشسته بود و مشغول صبحانه ، ه دست و صورتم زدم و به آنطرف رفتمآبی ب، نسبت به اینطرف خلوت تر بود

 . یکی از خدمتکارها یک استکان چای به من داد و کنار تخت ایستاد، مقابلش نشستم، خوردن بود

فقیری را دیدم که با لباس  پسر بچه ی، کمی از چایی ام را نوشیدم و لقمه ی درست کردم اما قبل از اینکه لقمه را به دهانم بگذارم

با دیدن ، از چهره اش مشخص بود که گرسنه است، های کثیف مندرس کنار یکی از درختها ایستاده بود و مظلومانه نگاهم می کرد

 سه تا نون تازه و پنیر و گردو و عسل و کره ی، نگاهی به سفره مان انداختم، نتوانستم لقمه را به دهانم بگذارم، وضعیت آن بچه

یکی از نان ها را برداشتم و تکه ی پنیر روی آن گذاشتم و یک مشت ، تقریبا یک صبحانه ی مفصل و شاهانه . محلی توی سفره بود

 .. .گردو روی نون کنار پنیر ریختم و خطاب به خدمتکاری که کنار تخت ایستاده بود گفتم: هی تو

 . بله اقا –

 . بیا اینو بگیر برو بده به اون بچه –

 خدمتکار با اشاره ی من متوجه پسر بچه شد و گفت: چرا آقا؟

 . بیا بگیر ببینم، با اخمی گفتم: باید برات توضیح بدم
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پسر بچه با خوشحالی ، نریمان بدون هیچ حرفی فقط نگاهم می کرد، خدمتکار نان را از دستم گرفت و به سمت آن پسر بچه رفت

با لبخندی نگاهش می کردم که با صدای نریمان ، روی زمین نشست و مشغول خوردن شدنان را از دست خدمتکار گرفت و همانجا 

 . به خودم آمدم

 ؟ مهربون شدی –

 . گشنه به نظر می رسید، نگاهم را به نریمان دادم و گفتم: دلم به حالش سوخت

 . دلت به حال خودت بسوزه –

 ؟ چرا باید دلم به حال خودم بسوزه –

 . اشی سوارت می شنزیادی که مهربون ب –

 . منم قبولش ندارم، این تصور غلطیه –

منم مشغول خوردن ، در جوابم زهرخندی بر لب نشاند و چایش را نوشید و عقب نشست و مشغول کشیدن قلیانی شد که کنارش بود

قلیان می کشید و  نریمان اما همینطور، خدمتکار سفره را جمع کرد، وقتی هم من دست از صبحونه کشیدم و عقب نشستم، شدم

 . دودش توی هوا رها می کرد و با نگاهش محو تماشای دود قلیانش شده بود که گفتم: نباید راه بیفتیم

 ؟ برای رفتن عجله داری –

 . نه –

 . همه ی لذت سفر به توی راه بودنشه، خب پس بشین و از این هوا لذت ببر –

 ؟ تهرون چه جوریه –

 ... .نگ و وارنگپر از آدمای ر، قشنگ، بزرگ –

دختر  . و همینطور که نگاهش خیره به نقطه ی بودگویی فکرش جایی دیگری رفت که گفت: فروغ الزمان هم تهرونی بود

 . چقدر قشنگ  شعر می خووند، چقدر قشنگ بود . شاهزاده ی قجری که دولت پهلوی منزویشون کرده بود، قیصرالدوله

 . لحظاتی بر و بر نگاهم کرد و بعد گفت: پاشو باید بریم، من داد و یه دفعه به خودش آمد و نگاهش را به
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تفنگچی ها هم سوار ، وقتی نریمان سوار اسبش شد، منم به دنبالش رفتم، و خودش از تخت پایین رفت و چکمه هایش را پوشید

دیدن شهر ، تر به دنبالشان می رفتمشدند و حرکت کردیم ایندفعه نریمان جلوی کاروان در کنار خلیل می رفت و منم هم کمی عقب 

خیلی زود از شهر سنندج بیرون رفتیم و وارد جاده ی خاکی شدیم که انتهاییش مشخص نبود ، سنندج هم برایم جالب و جذاب بود

 . ولی طبیعت بکر و زیبایی در اطراف جاده ها بود که هر کسی را محو تماشایی خودش می کرد

بودیم و در مسیر در روستاها و شهرهای کوچیک شبها اتراق می کردیم و استراحت می کردیم،  چهار  تقریبا چهار روز تموم توی راه

با اینکه خیلی ، روز بعد بود که خلیل گفت به تهران نزدیک می شویم و توانستم برای اولین بار دروازه ی قدیم شهر تهران را ببینم

واقعا که همه چیز ، ذوق دیدن شهر تمام خستگی راه از تنم بیرون رفته بود خسته بودم اما وقتی به شهر تهران رسیدیم از شوق و

ساختمان ها و اتومبیل های که ، نوع پوشش مردها و زنها، همه چیز از زمین تا آسمان با روستا فرق داشت، برایم هیجان انگیز بود

پیمودن چند خیابان زیبا و بزرگ به کوچه باغی بعد از ، مخصوص اشراف و اعیان پایتخت نشین بود برایم جذابیت بیشتری داشت

، خانه باغ پدرم در تهران بود که به محض رسیدن ما چندین خدمتکار مرد به استقبالمان آمدند، رسیدیم و به  خانه باغ بزرگی رفتیم

 ؟ نریمان از اسب پیاده شد و اسبش را به مردی سپرد و خطاب به من گفت: نمی خوای پیاده بشی

به دنبال نریمان به سمت عمارت نسبتا بزرگ باغ رفتم ،باال ، ه پیاده شدم مرد جوانی به سمتم آمد و افسار اسبم را گرفتاز اسب ک

 . پلکان که رسیدیم  مرد مسنی جلو آمد و خطاب به نریمان گفت: سالم خانزاده خیلی خوش آمدید

 . م قربانعلی مسئول این خونه باغجهانگیر ایشون ه، این برادرم جهانگیر، ممنون قربانعلی، سالم –

 . سالم –

 . خوش اومدید، سالم خانزاده –

 . ممنون -

 . یه اتاق به جهانگیر نشون بدید ؟ من می دونم اتاقم کجاست، خسته ایم قربانعلی : نریمان گفت

 . نریمان به داخل رفت و قربانعلی خطاب به من گفت: از این طرف خانزاده

دکوراسیون ، پر از وسایل و مبلمان های سلطنتی و زیبا، طبقه ی اول عمارت زیبا و شیک بود، به داخل رفتمو به همراه قربانعلی 

 . محو تماشا بودم که قربانعلی گفت: باید بریم طبقه ی دوم . اینجا خیلی با خانه باغمان در روستا فرق داشت
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کف اتاق با قالی ، اتاقی نسبتا بزرگ، و در اتاقی را باز کرد و وارد شد قربانعلی به سمت اتاقی رفت، و از پله های سنگی باال رفتیم

 . دست بافت زیبایی فرش شده بود و گوشه ی از اتاق تخت بزرگی قرار داشت و کمدی هم گوشه ی دیگر اتاق بود

 . که دوشی بگیرید کنیم میحمام هم گرم ، تا یک استراحت کوتاه داشته باشید –

 . ممنون –

به قدری درختان باغ بلند بود که جلوی دید ، منم چکمه هایم را از پا بیرون آوردم و به سمت پنجره رفتم، از اتاق بیرون رفت قربانعلی

 . اما آنقدر خسته بودم که تا چشمانم را بستم خوابم برد، پنجره را باز کردم و بعد روی تخت دراز کشیدم، را گرفته بود و شهر پیدا نبود

*** 

خیلی زیاد  کنم مینمی دانم چند ساعت اما فکر ، هوا تاریک شده بود، رباتی که به در اتاق می خورد از خواب بیدار شدمبا صدای ض

 . از جا برخاستم و گفتم: بفرمایین، خوابیده بودم که هوا تاریک شده بود

 . در اتاق توسط پسر جوانی که خدمتکار بود باز شد  و وارد اتاق شد

 . قربانعلی گفتن صداتون کنم برای شام، سالم آقا –

 ؟ وقت شام ؟ شام –

 . بله آقا: 

 ؟ حمام کجاست، بگید بعد از حمام میام برای شام، من می خواستم حمام کنم –

 . پشت عمارت –

بود و روزنامه می  همینطور که از پله ها پایین می رفتم با دیدن نریمان که روی مبلی نشسته، از جا برخواستم و بعد از او بیرون رفتم

کت و ، نریمان بود در لباس های تازه، اولش نشناختمش ولی بعد از کمی دقت متوجه شدم خودش است، خواند  متعجب ایستادم

چرا  ؟ وقتی مرا متعجب میانه ی پله ها دید گفت: چی شده، چقدر تغییر کرده بود و خوش تیپ تر به نظر می رسید . شلوار و کراوات

 ؟ خشکت زده

 . پایین رفتم و گفتم: چقدر توی این لباسا عوض شدی
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اگر زودتر بیدار ، امروز حسابی خوابیدی . گفتم برای تو هم از این لباسا بیارن، برو حمام، توی تهران بهتره اینجوری لباس بپوشی –

 . ولی حاال باید صبر کنی تا فردا، می شدی می تونستی باهام بیای بیرون

 . چند روز اینجا می مونیم –

 . وقت برای گردش و دیدن شهر داری، دو سه هفته ی اینجا هستیم –

 . قربانعلی توی حیاط بود که با دیدنم به طرفم آمد و گفت: آقا می خوایید حمام کنید، از ساختمان بیرون رفتم

 . بله –

د به سمت مان آمد و خطاب به او گفت: اقا جهانگیر می خوان حمام قربانعلی به همان جوان که از خواب بیدارم کرده بود اشاره که زو

 . بهشون کمک کن، کنن

 ؟ همینطور که به سمت پشت عمارت که حمام در آنجا قرار داشت می رفتیم گفتم: اسمت چیه . و به دنبال جوان به راه افتادم

 . برادر زاده ی قربانعلی هستم، اسمم مرتضی –

 ؟ بچه تهرونی –

 . اقابله  –

 ؟ همه جای تهران می شناسی –

 ؟ چطور مگه، بله آقا –

 . هیچی همینطوری پرسیدم –

مرتضی برایم لباس های که تا به آن روز نپوشیده بودم و برایم کمی عجیب بود آورد و خودش کمک کرد ، بعد از یک حمام حسابی

بعد از مدتی نگاه  . انگار خودم نبودم، از دیدن خودم جا خوردموقتی هم پوشیدم و خودم را درون آینه ی بزرگ نگاه کردم ، تا پوشیدم

درون شلوار پارچه ی و لباس سفید ، قدم بلند بود و هیکل متناسبی داشتم، از قیافه و تیپ جدیدم خوشم آمده بود، کردن به خودم

رتضی گفت: اقا اگر یه کم موهاتونو کوتاه موهایم کمی از حد معمول بلندتر بود و پشت گردنم را گرفته بود که م، جذاب تر شده بودم

 . کنید بهتر می شید
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 ؟ جدی می گی –

 . دوست داشته باشید من می تونم کوتاه کنم، بله اقا –

 . خب پس دست به کار شو –

ییر فقط با عوض اینهمه تغ . مرتضی وسایل سلمانی اش را آورد و بعد از مدتی دوباره جلوی آینه ایستادم اما ایندفعه با موهای کوتاه

دلم ، دلم می خواست اینطوری جلوی گندم ظاهر شوم تا ببینم او چه واکنشی نشان می دهد . کردن یک لباس و کوتاه کردن مو بود

 . باید توی اولین فرصت حتما به دیدنش می رفتم . خیلی برایش تنگ شده بود

نریمان توی سالن بزرگ روی مبل های زیبا نشسته بودند و مشغول قربانعلی و ، وقتی کارمان تمام شد با مرتضی به عمارت برگشتم

الحق که خانزادگی تو خون ، قربانعلی با تحسین گفت: ماشاهلل و تبارک اهلل، صحبت بودند که با ورود من کالمشان را قطع کردند

 . شماست

 ؟ نریمان با لبخندی گفت: چقدر عوض شدی

 . دم انقدر عوض می شهآره نمی دونستم با یه تغییر لباس آ: من

 ؟ نریمان نگاهش را به مرتضی داد و گفت: شام حاضره

 . االن میرم میارم، آماده ست –

 . تا وقتی که شام حاضر شود من هم پیش قربانعلی و نریمان نشستم

 ؟ قربانعلی خطاب به نریمان گفت: واقعا خان قصد دارن اینجا را بفروشن

حدس می زنه پای جنگ به ایران هم کشیده می شه و ، کیومرث خان از اوضاع پیش اومده می ترسهگفتم که ، بله : نریمان گفت

 . برای همین می خواد تمام سرمایه ش را از تهران خارج کنه، فکر می کنه اموالش توی تهران به خطر می افته

باالخره هزاران نفر دارن اینجا ، ی پیش بیاداگر پای جنگ هم به ایران کشیده بشه برای اموال ایشون مشکل کنم میمن گمان ن –

 . کنن میزندگی 

 . برای همین خودم می خوام اینجا را بخرم، من هم همین نظر دارم –
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 ؟ شما –

 . این یه رازیه بین خودمون، بله منتها دلم نمی خواد کیومرث خان بدونه –

 . نگاهش را به منم داد و گفت: تو هم می دونم که نمی گی

 . ی باال انداختم و گفتم: نمی گم چون به من ربطی ندارهشانه 

 . خوبه –

میزی شش نفره که در طرف دیگر سالن بود و روی آن توسط مرتضی پر شده بود از چند جور ، برای اولین بار ناهار را سر میز خوردم

شاید دیر ، ت و گفت: من می رم کمی قدم بزنمنریمان از شام که دست کشید از جا برخواس . برای سه نفر این غذایی زیادی بود، غذا

 . برگشتم نگرانم نشید

 . منم می تونم برم بیرون بچرخم –

 . ولی اگر تنها نری بهتره، اگر مطمئنی که گم نمی شی می تونی بری –

 کنم.  میاگر دوست داشته باشن من همراهیشون  : قربانعلی گفت

 . ممنون می شم، خیلی هم خوبه –

همه  . من و قربانعلی هم بعد از شام برای یک قدم زنی شبانه در خیابان های تهران از خانه بیرون رفتیم، الن بیرون رفتنریمان از س

جوانان و مردمی که در حال رفت و آمد ، کافه های شلوغ شبانه، خیابان های سنگفرش شده، چیز برایم تازگی داشت و جذاب بود

 . من محو تماشایی اطراف بودم که با صدای قربانعلی به خودم آمدم، بعضی از مغازه ها باز بودند، بودند

 ؟ نظرتون در مورد تهران چیه –

 . برای همین همه چیز واسه م تازگی داره، من دفعه اولمه که میام تهران، جالبه، قشنگه –

 . ا هیچ کجا قابل قیاس نیستشاید واسه تون جذاب و جالب باشه ولی بعد از یه مدت می فهمید سادگی و قشنگی روستا ب –

 . هر کجا قشنگی خاص خودش را داره –
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 . دوست دارید برای صرف یه قهوه به کافه بریم، درسته –

 . بدم نمیاد –

کافه ی که سعی کرده بود تمام دکوراسیونش را مطابق ، به همراه قربانعلی وارد یکی از کافه های قشنگ و شلوغ شهر شدیم

دقایقی بعد ، در کنار میزی دو نفره مقابل هم نشستیم و قربانعلی با اشاره ی دست گارسونی را صدا زد . رعایت کندمعیارهای اروپایی 

 ؟ جوانکی الغر اندام به کنار میز ما آمد و گفت: چی میل دارید

 . دو تا قهوه لطفاً –

میز دیگری هم توسط ، و دودختر جوان  نشسته بودند سر یکی از میزها دو مرد، تقریبا همه ی میزها پر بود، نگاهم دور کافه چرخید

نگاهم به سمت ، چند جوان اشغال شده بود و حسابی در مورد جنگ و نازی ها و کی پیروز میدان می شود مشغول بحث بودند

ده بودیم و هفت اگر توی روستا بودیم تا االن خوابی، همه چیزش واسه م جالب بود، قربانعلی چرخید و گفت: از تهران خوشم اومده

 . پادشاه را هم خواب دیده بودیم ولی انگاری اینجا شب و روز نداره

 . خب اونم از خوبیایی روستاست –

 ؟ اینطور که پیداست شما زندگی کردن توی روستا رو بیشتر دوست دارید –

 . اره –

 ؟ پس چرا –

 ؟ انعلی گفت: پس چرا نمی رم روستا زندگی کنمحرفم را خوردم فکر کردم پرسیدن این سوال بی ادبی باشد که خود قرب

 . می بخشید قصد جسارت نداشتم فقط یه سوال بود –

منم  . بچه هام نمی خوان که بریم، برای اینکه منم جوان بودم تهران  را دوست داشتم حاال که پیر شدم و دلم می خواد برم روستا –

 . ذارم برای همین ناچارا مجبورم بمونموصیت مادرشون که تنهاشون ن . دلم پیش بچه هام هست

 . ولی خب می تونید گاهی اوقات برای تمدد اعصاب و استراحت برید به یه روستایی، خدا رحمت کنه همسرتون را –

 . شاید اینکار را کردم، فکر بدی هم نیست –
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 . خیلی خوشحال می شیم، تشریف بیارید روستایی ما –

 . ..ممنونم خانزاده. .لطف خان همیشه شامل حال من بوده –

 . منو فقط به اسم خودم صدا کنید بدون هیچ پیشوندی، اسم من جهانگیر، می شه خواهش کنم به من نگید خانزاده، یه خواهش –

 .. .آخه: قربانعلی

 . من اینطوری راحت ترم: من

 ... .چشم هر طور شما بخوایید جهانگیر خا: قربانعلی

گارسون با دو قهوه به سر میز ما برگشت و بعد از گذاشتن فنجان های قهوه . و برای نگفتن خانش مکثی کرد و هردو خندیدیم

 . مقابلمان از کنارمان رفت

مشغول نوشیدن قهوه ام بود که متوجه نگاه دخترک جوانی که سر میزی که پشت سر قربانعلی قرار داشت نشسته بود و داشت با 

نگاهم را از ، دخترکی زیبا با پوششی فرنگی، به غیر از او دو دختر دیگر و پسر جوانی نیز سر آن میز بودند، مرا می پایید شدمنگاهش 

او گرفتم و به قربانعلی چشم دوختم و آرام گفتم: خانواده ی این دخترا ناراحت نمی شن که دخترشون این وقت شب با پسری بیرون 

 ؟ آمده

نگاهی به عقب انداخت و با لبخندی نگاهش را به من داد و گفت: هنوز خانواده های زیادی هستن که اصالت خودشون قربانعلی نیم 

 . ولی خب اینها جزو قشر متجدد هستن که اینجوری زندگی کردن دوست دارن، را حفظ کردن

  . دم که کنارم ایستاد و گفت: می بخشید آقاحرفی برای گفتن نداشتم برای همین مشغول نوشیدن قهوه ام شدم که متوجه گارسونی ش

 . سربلند کردم و گفتم: بفرمایین

 . بشقابی که کاغذ تا خورده ی درونش بود به سمتم گرفت و گفت: این کاغذ اون خانم برای شما فرستادن

گارسون دادم و گفتم: من باز نگاهم را به ، نگاهم به سمت همان دختر چرخید که تا دید نگاهش کردم با لبخندی سری تکان داد

 . ایشون نمی شناسم

 ؟ قربانعلی با لبخند گفت: بهتره اون کاغذ برداری ببینی چی نوشته
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 تای کاغذ را باز کردم و متن نامه را خواندم ، کاغذ را از درون بشقاب برداشتم و بعد از رفتن گارسون

 و به لذت اولین دیدار ) سالمی به زیبایی گلبرگ های رز و به طراوات شبنم صبحگاهی 

 . از ابتدایی ورودم به کافه شما را دیدم و دیگر نتوانستم چشم از شما بردارم   

 مشتاق آشنایی با شما هستم اگر بپذیرید و مرا مفتخر به این آشنایی کنید ( ، نامم پریچهر است و شهرتم خسروی

گاه می کردم وقتی سربلند کردم قربانعلی با خنده ی آرامی گفت: برایم آنچنان عجیب بود که تا لحظاتی همینطور مات به کاغذ ن

 . خوش تیپی و جذاب بودن برای مرد جوانی مثل شما به غیر از اینکه حسن هستش مایه ی دردسر هم هست

 ؟ برای من نوشته که باهاش آشنا بشم ؟ متعجب گفت: یعنی چی این

آن دختر همچنان داشت مرا نگاه می کرد همینطور ، هم آنها را نگاه کردمخودم ، قربانعلی باز نیم نگاهی به میز عقب انداخت

 . نگاهم را از او گرفتم و به قربانعلی نگاه کردم و گفتم: می شه از اینجا بریم، دوستانش

 . می بخشید آقا جهانگیر ولی ادب حکم می کنه یه جوابی به آن دختر خانم  بدید –

 . باشه جوابش می دم –

، نزدیک میزشان که رسیدم هر چهار نفرشان از جا برخواستند، برخاستم و نامه اش را هم برداشتم و به سمت میزشان رفتمو از جا 

با لبخندی دستش را به عالمت دست دادن به طرفم دراز کرد و گفت: من ، نگاهم روی همان دختری بود که به من نامه نوشته بود

 . پریچهرم

چند شیک و فرنگی بود و چهره اش آرایش تندی داشت اما چشمانش ساده و مهربان به نظر می  هر، همینطور نگاهش می کردم

رسید  وقتی از سر میز خودم برخواستم می خواستم به بدترین شکل ممکن با او برخورد کنم اما وقتی از نزدیک به چشمانش نگاه 

پس می توانستم خیلی محترمانه هم پیشنهاد دوستی اش  کردم دیدم درست نیست که غرور دختری را آنجا جلوی دوستانش بشکنم

 . را رد کنم

 ؟ وقتی دید نگاهم به او طوالنی شد و دستش بی جواب مانده بود باز با لبخندی گفت: می تونم اسمتونو بپرسم

 . ونم با شما دست بدمنیم نگاهی به دوستانش انداختم و دستش که هنوز به سمت من دراز بود انداختم و گفتم: می بخشید من نمی ت
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 ؟ با این حرف دستش را جمع کرد و با لبخند مهربانتری گفت: بهتون نمیاد آدم مذهبی باشید

 ؟ یعنی بهم میاد که بی دین باشم -من

 .. .منظورم این بود که، نه منظورم این نیست، نه: این جمله را به قدری محکم گفتم که کمی جا خورد و خیلی سریع گفت

اونم خانم محترمی ، بریدم و نامه را به او نشان دادم و گفتم: فقط من این نامه و نوشته را شایسته ی یک دختر نمی بینم حرفش را

 . مثل شما

 . فقط یک پیشنهاد بود –

 . بپذیرمدر هر حال اومدم بهتون بگم متاسفم نمی تونم پیشنهادتون را ، ولی شایسته ی شما نبود دادن همچین پیشنهادی، درسته –

 . با اجازه

 . و نامه را روی میزشان انداختم و به سمت قربانعلی رفتم و با هم از کافه بیرون رفتیم

 . تا چند دقیقه بعد هنوز توی شوک بودم و حرف نمی زدم که با صدای قربانعلی به خودم آمدم

 . زیاد سخت نگیرید آقا جهانگیر –

 . برای خودم حلش کنم کنم مینمی گیرم دارم سعی نگاهم را به قربانعلی دادم و گفتم: سخت 

 . خوبه –

فردا صبح حتما می بایست به دیدن گندم و بعد به دیدن دایی نادر می ، به خانه برگشتیم و من خیلی زود به اتاقم رفتم و خوابیدم

 رفتم.

*** 

هیچ کس توی حیاط نبود و ، از اتاق بیرون رفتملباس پوشیدم و ، طبق عادتی که در روستا داشتم صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم

حوصله ی صبر کردن را نداشتم برای کمی قدم زنی از خانه بیرون رفتم تا وقتی برمی گشتم حتما همه ، هوا هنوز گرگ و میش بود

ش یکی یکی داشت باز می اولین جایی که بعد از دور شدن از خانه دیدم بازارچه ی بزرگی بود که مغازه های، از خواب بیدار شده بودند

 در بازارچه قدم می زدم و مغازه ها را نگاه ، انگار مردم تهران هم سحرخیز بودند، جلوی مغازه ی نانوایی هم حسابی شلوغ بود، شد
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میز صبحانه قربانعلی و نریمان سر ، طول حیاط را پیمودم و وارد سالن شدم، تقریبا یکساعتی قدم زدم و بعد به خانه برگشتم، کردم می

 . بودند که من هم صبح بخیر گفتم و نشستم

 ؟ فکر می کردم هنوز خوابی: نریمان

 . صبح زود بیدار شدم رفتم بیرون کمی قدم بزنم: من

 . معلومه که سحرخیز هستید: قربانعلی

 . اش سر بزنهجهانگیر حتما فکر کرده باید بره به زمین . سحرخیزی قانون کنیم میاونجایی که ما زندگی : نریمان

 . قربانعلی خندید و گفت:  این سفر موقعیت خوبیه که استراحت کنید

 . .خداحافظ. .تاشب برنمی گردم، نریمان از جا برخاست و گفت: من میرم چند جا کار دارم

 . قربانعلی گفت: اقا جهانگیر، نریمان که از سالن بیرون رفت

 . بله–

 ؟ ناراحت هستنداتفاقی افتاده که آقا نریمان انقدر  –

 . ولی هنوز یک هفته نیست که فروغ الزمان همسر پدرم فوت کردند، اتفاق؟!! اتفاقی که مربوط به نریمان باشه نه –

 ؟ تا این را گفتم قربانعلی متعجب گفت: فروغ الزمان مرده

 . خودکشی کرد، بله متاسفانه –

 . بعد از مدتی سر به زیر انداخت و آرام گفت: هی داد از این روزگار، قربانعلی با چشمانی متعجب نگاهم می کرد و حرفی نمی زد

 ؟ قربانعلی –

 . بله –

 ؟ شما می دونید قصه چیه مگه نه –

 ؟ چه قصه ی –
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 . من کمی به سمت جلو خم شدم و آرام گفتم: قصه ی نریمان و فروغ الزمان

دختر قیصر الدوله بود از اشراف قاجار، با پدر شما تجارت داشتند و کار قربانعلی لحظاتی بر و بر نگاهم کرد و بعد گفت: فروغ الزمان 

توی سفرهای پدرتون به تهران نریمان هم باهاش بود و گاهی نریمان به تنهایی می اومد تا به حساب و کتابهای که با  . می کردند

با من حرف زده بود که با  . مان هم دوستش داشتفروغ الز، نریمان دلبسته ی فروغ الزمان شده بود . قیصر الدوله داشتند برسند

خان هم موافقت  . پدرتون در میون بذارم و به این بهانه که این رابطه ی تجاری مستحکم تر بشه نریمان با فروغ الزمان ازدواج کنه

فروغ الزمان به زور  . دپدرتون فروغ الزمان را برای خودش خواستگاری کر، کرد اما نمی دونم چی شد وقتی رفت برای خواستگاری

، نمی دونم وقتی فروغ الزمان با پدرتون اومد روستا . اون موقع نریمان تهران نبود، کتک پدرش نشست سر سفره ی عقد با پدرتون

 . نریمان چیکار کرد اما می دونم که حتما از فهمیدن این موضوع حال خوبی نداشته

آتش گرفته بود برای برادرم و فروغ الزمان که آن شب برای همیشه خوابید و بیدار شوکه شده بودم از چیزای که می شنیدم و دلم 

اما حاال می توانستم حال ، شاید آنقدر بزرگ نبودم که بفهمم، چرا وقتی فروغ الزمان با پدر به روستا آمد من چیزی یادم نمی آمد، نشد

هیچ چیزی ابایی نداشت چون خیانت از همان به اصطالح پدرش  از، شاید وقتی به پدر خیانت می کرد، نریمان به خوبی درک کنم

 . یاد گرفته بود

مبهوت مانده بودم و حرفی نمی زدم که دست قربانعلی به شانه ام نشست و گفت: تورو خدا آقا نریمان نفهمن من این چیزا را به شما 

 . گفتم

 ...( . .خیالتون راحت: من

 . چیکار کرده با دل پدربزرگ بیچاره ی من، لعنت به همچین پدری، زگارسامان کالم شاهین برید و گفت: هی رو

 ؟ بهزاد هم دستی به موهایش کشید و گفت:کیومرث خان چطور دلش اومد با پسرش اینکارو بکنه

 ؟ خوابتون نمیاد: شاهین

 . نه،  بخون: سامان

آدرس های که مادر از دایی نادر و ، رخواستم و به اتاقم رفتم) با شنیدن این حرفها دیگر اشتهایی برای صبحانه خوردن نداشتم از جا ب

 . سلیم از برادرش و امیرساالر از عمویش به من داده بود را برداشتم و به بهانه ی گشتن توی شهر از خانه بیرون رفتم
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ی که شدم از چند نفری آدرس را وارد خیابان اصل، دلم بدجور هوایی دیدن گندم را کرده بود پس اول دیدار گندم را انتخاب کردم

درشکه ی گرفتم و سوار شدم و آدرس را به درشکه چی  . پرسیدم که راهنماییم کردند و گفتن باید برای رفتن به آنجا درشکه بگیرم

ایستاد و خیابان ها را نگاه می کردم و فکرم پیش نریمان و عشقی که از دست داده بود و مرگ فروغ الزمان بود که درشکه ، دادم

 . درشکه چی گفت: رسیدیم اقا

کوچه های باریکی که ، کوچه پس کوچه های قدیمی و زیبایی محالت پایین تهران بود، پولی بهش دادم و از درشکه پیاده شدم

ها  همینطور که نگاهم به کاغذ در دستم بود و به خانه، خانه های  آجری و گاها کاه گلی  باصفا، جوی آب از وسط آن می گذشت

قدمی به ، ساله به نظر می رسید و از رو به رو می آمد برخورد کردم 15نگاه می کردم به پیش می رفتم که با مرد جوانی که تقریبا 

 . عقب برداشتم و گفتم: ببخشید عذر می خوام

 . بفرمایینکنم،  میخواهش  –

 ؟ شما می دونید منزل پهلوون ولی کدومه، می بخشید –

 ؟ کشید و گفت: با پهلوون ولی چیکار دارید جوان ابروی در هم

 ؟ مکثی کردم و گفتم: باید برای شما توضیح بدم

 .. .ببخشید منظوری نداشتم، نخیر –

 . و چرخید و به سه خانه پایین تر اشاره کرد و گفت: همون خونه ست

 . ممنون –

وقتی مقابل خانه ایستادم همان جوان هنوز همانجا ایستاده است و مرا می ، و از کنارش گذشتم و به سمت خانه ی پهلوون ولی رفتم

 . سرش را به زیر انداخت و رفت کنم میپایید که وقتی دید نگاهش 

 . دقایقی بعد بود که در خانه توسط پسر بچه ی هفت ساله گشوده شد، نفس عمیقی کشیدم و در را کوبیدم

 . بفرمایین، سالم –

 ؟ خونه ی پهلوون ولیاینجا ، سالم –
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 ؟ شما، بله –

 ؟ پهلوون حیدر هم اینجا زندگی می کنه –

 ؟ شما، بله –

 ؟ گندم خانم هستن –

 ؟ ایندفعه پسر بچه ابروی در هم کشید و گفت: می بخشید شما کی هستین

 . اون منو می شناسه، برو به گندم خانم بگو جهانگیر اومده، من با لبخندی گفتم: اسمم جهانگیر

نفس عمیقی کشیدم و به دور و برم نگاه کردم که متوجه همان جوان شدم ، لحظاتی همینطور بر و بر نگاهم کرد و بعد به داخل رفت

داشتم با خشم نگاهش می ، از این رفتارش واقعا عصبانی شده بودم، که در فاصله ی دورتری ایستاده بود و هنوز من را می پایید

 رود که با صدای گندم به خودم آمدم.کردم بلکه کوتاه بیاد و ب

 . سالم –

، مثل یک دارویی مسکن بود، آروم گرفتم، تا نگاهم به نگاهش نشست . نگاهم به سمتش چرخید و همه ی عصبانیتم یادم رفت

 ؟ همینطور داشتم نگاهش می کردم که گندم باز آرام گفت: کی اومدی

 . دیروز رسیدم، سالم –

 . حتما از اینکه مرا در آن لباسها دیده بود تعجب کرده بود، داشت نگاهم می کرداو هم همینطور مبهوت 

 ؟ چقدر عوض شدی –

 ؟ چطور شدم –

 . شدی مثل تهرونیا –

 ؟ ؟اینجور تیپی را دوست داری –

 ؟ گندم فقط لبخندی زد و بعد گفت: چطور اینجا را پیدا کردی
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 ؟ ینجا خونه ی عموتها، زیاد سخت نبود آدرس از امیر ساالر گرفتم –

 . آره –

 . و نگران نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت: اگر مادرم بفهمه تو اومدی اینجا عصبانی می شه

 ؟ چرا –

 . خیلی از دستم ناراحت و عصبانی شد، بعد از اینکه به تهرون اومدیم در مورد تو با مادرم حرف زدم، نمی دونم –

 ؟ آخه برای چی –

 . اون هنوزم فکر می کنه تو مثل پدرت هستی –

قبل از اینکه حرفی بزنم صدای زنی دیگر را از داخل شنیدم که داشت گندم را صدا می زد و بعد گالره را دیدم که به دنبال گندم به 

 . جلوی در آمد

 ؟ گندم مامان می پرسه کیه دم در: گالره

 . کرد و با دیدن من سکوت کرد و متعجب داشت نگاهم می

 . سالم گالره خانم: من

 . گالره نیم نگاهی به گندم انداخت و گفت: سالم

 . امیرساالر سالم رسوند وگفت بهتون  بگم به زودی به تهران میاد: من

 ؟ ؟امیر ساالر: گالره

 . گندم خطاب به گالره گفت: گالره می شه

 . ولی زود بیا داخل، گالره که منظور گندم را فهمید گفت: باشه

 . باشه: گندم
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ممکنه پدر و عموم برسن ، گالره به داخل برگشت و گندم نگاهش را به من داد و گفت: اینجا نمی تونم خیلی باهات حرف بزنم

 . خوبیت نداره

 . بی انصافیه انقدر کم باشه دیدارمون، من اینهمه راه فقط به خاطر دیدن تو اومدم –

 ؟ خب من چیکار کنم –

 . می تونیم بیرون یه جایی قرار بذاریم –

م بیرون اونم میریبرای همین فقط گاهی شبا با مردا ، نمی تونیم با حجاب بریم بیرون، من هیچ وقت تنها از خونه بیرون نمی رم –

 . زود برمی گردیم

 ؟ یعنی از وقتی اومدی تهران بیرون نرفتید –

 . گاهی اونم فقط شبا –

 . پس اینجا هم یه جور زندان برای شما –

 کنیم میم خونه ی همسایه ها و توی بعضی عروسیا محله شرکت میریاز راه پشت بوم ، نه توی خونه خیلی هم بد نمی گذره –

ه باز تا خواستم حرف دیگری بزنم ایندفعه صدای زن دیگری را شنیدم که داشت گندم را صدا می زد و ایندفعه مادرش بود که ب

 . دنبالش جلوی در آمده بود

 ؟ گندم هیچ معلوم هست داری با کی حرف می زنی: مادرگندم

 . سالم: من

 ؟ اینجا چی می خوای، لحظاتی برو بر نگاهم کرد و بعد با خشمی گفت: پسر کیومرث خان

 . من پسر کیومرث خان صدا نکنید، سرم را پایین انداختم و گفتم: اسم من جهانگیر

 . گفت: مامان تو رو خداگندم آرام 

برادر و پدر همین آقا بود که چند روز مارو زندونی کرده ، انگاری فراموش کردی، مادر گندم اما تندتر از قبل گفت: ساکت باش ببینم

 .. .مگه من نگفته بودم حق نداری که، حاال تو واستادی با این پسر حرف می زنی، بودن
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 . شما دارید در مورد من اشتباه می کنیدکنم،  میش حرفش را بریدم و گفتم: خانم خواه

 . نه حق داری بیای اینجا، دیگه نه حق داری به دختر من فکر کنی، اشتباه یا درست : مادرگندم باز با تندی بر سرم فریاد زد

رفتم و به دیوار آنطرف ناامید عقب عقب  . و دست گندم را کشید و عقب بردش و قبل از اینکه من حرفی بزنم در را به هم کوبید

البته شاید حق داشت خیلی از دست پدر و برادرم سختی کشیده بودند ، انتظار نداشتم مادرش اینطور با من رفتار کند . کوچه تکیه زدم

 . و مجبور شده بودند به تهران بیایند

من کسی نبودم ، داشتم باز هم به دیدن گندم بیایمتصمیم ، لحظاتی ایستادم و ناامیدانه به در خانه نگاه کردم و بعد از آنجا دور شدم

 . که از عشقم دست بکشم

آدرس را نگاه کردم و بعد ، مدتی توی خیابان ها قدم زدم بلکه آرامتر شوم و بعد به یاد دایی نادرم افتادم که باید به دیدنش می رفتم

به اندازه ی فاصله ی پیمودن جنوب تا ، خانه ی دایی نادرم فاصله ی خانه ی عموی گندم تا، درشکه ای گرفتم و آدرس را به او دادم

وقتی درشکه مقابل یک خانه ی زیبا ، شمال شهر بود و من در طول پیمودن مسافت فقط به گندم  و رفتار مادرش فکر می کردم

ا پایین شهر فرق داشت و زیبا همه چیز ب، از درشکه پیاده شدم و لحظاتی فقط به خیابان و خانه های آن محله نگاه کردم، متوقف شد

لحظاتی نگذشت که صدای مردی از پشت در شنیدم که ، و در را کوبیدم، باز نگاهی به آدرس انداختم و به سمت خانه ی رفتم، بود

 .. .آمدن خودش را خبر می داد و بعد در روی پاشنه چرخید و پیرمردی را دیدم

 . سالم –

 ؟ بفرمایین، سالم جوون –

 ؟ ر سعادتمند تشریف دارنآقای ناد –

 ؟ ؟شما –

 . از روستا اومدم، خواهرزاده شون، جهانگیر هستم –

 . بفرمایین ، خیلی خوش اومدید، لبخندی روی لب پیرمرد نشست و گفت: خیلی خوش اومدید اقا
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حوض آبی بزرگی  ، بود از درخت حیاطی سر سبز و زیبا که پر، پیرمرد در را کامل باز کرد و من وارد حیاط زیبا و قشنگ خانه شدم

محو تماشای خانه شده بودم که در بزرگ ساختمان باز شد و مردی قد بلند ، وسط حیاط بود درست مقابل عمارت دو طبقه ی زیبا بود

 ؟ و چهارشانه پا به حیاط گذاشت و با صدای بلند خطاب به پیرمرد گفت: کی بود پشت در میرزا

 . آقا جهانگیر تشریف آوردن، خواهرزاده تون، اشت جلوتر رفت و گفت: چشمتون روشن اقا نادرپیرمرد که گویی میرزا نام د

دایی نادر هم خوشحال ، چند قدمی جلو رفتم، مادرم درست می گفت من خیلی شبیه دایی نادرم بود، آن مرد کسی نبود جز دایی نادر

 . ش قرار گرفتم با لبخندی گفتم: سالماز پله ها پایین آمد و خودش را به من رساند وقتی رو در روی

 ؟ کجا بودی تا حاال، با چشمانی که اشک شوق در آن می درخشید گفت: سالم به روی ماهت پسر

در سالن مقابل هم ، داخل عمارت هم زیبا و با صفا بود، بعد از کلی احوالپرسی و خوش و بش به داخل رفتیم، و مرا در آغوش کشید

دایی نادر همینطور که با شوق نگاهم می کرد گفت: الحق که از نظر چهره به خانواده ی مادریت ، شستیمروی مبل های زیبایی ن

 . کشیدی و صد هزار مرتبه شکر که شبیه ما شدی

 . با خنده گفتم: خودم هم از این بابت خوشحالم

 . دلم خیلی واسه ش تنگ شده، از وقتی زن کیومرث شد ندیدمش ؟ مادرت چطوره –

 . خیلی هم بهتون سالم رسوند، اونم خیلی دلشون واسه شما تنگ شده، رم خوبهماد –

 . مرد قصی القلب و نامردیهکنم،  میولی همیشه پدرتو لعنت ، ناراحت نشیا –

 ؟ سرم را به زیر انداختم که دایی گفت: ناراحت شدی

پدرم می فهمم که از اینکه پسر همچین آدمی هستم شرمم هر دقیقه که از زندگیم بیشتر می گذره چیزایی در مورد ، شرمنده شدم –

 . می گیره

مادرت هر وقت برای ، از روزی که دنیا اومدی، هر انسانی به اعمال خودش سنجیده می شه نه به اصل و نصبش، سرتو بگیر باال –

 . بزرگ شدنت را توی نامه های مادرت می دیدم، من نامه می نوشت از تو برام می گفت

 . ر هم خیلی از شما و مهربونیا و خوبیاتون واسه من می گفتماد –
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 ؟ درسته، االن باید نوزده سالت باشه –

 . درسته، بله –

 . بیست سال که خواهرم را ندیدم، مردی شدی واسه خودت –

 ؟ کی اومدی تهران وقتی آرام تر شد نگاهش را به من داد و گفت: با، مدتی سر به زیر داشت، این را که  گفت گریه اش گرفت

 . سه هفته ی اینجا هستیم و بعد برمی گردیم، با نریمان اومدم –

با هم ناهار خوردیم و عصر بازم توی حیاط روی تخت چوبی  . نشستیم حرف زدیم و گفتیم و خندیدیم، آن روز کامل با دایی ام بودم

 . خانه کوبیده شدکنار هم نشسته بودیم و ضمن قلیان کشیدن مشغول صحبت بودیم که در 

 . نگاهم به در بود که دایی گفت: غریبه نیست همسرمه، میرزا که داشت به درختها می رسید با شنیدن در به سمت در رفت

کمی با میرزا صحبت کرد و بعد به سمت ما آمد از روی ، زنی که مثل زنهای توی خیابان دیده بودم لباس پوشیده بود وارد خانه شد

زن مهربانی به نظر می رسید وقتی به ما رسید با لبخند و خوشرویی گفت: ببین کی ، و کنار تخت ایستادم تخت پایین آمدم

 . جهانگیر ؟ اینجاست

 . سالم –

 . خیلی خوش اومدی، سالم خانزاده –

 . ممنون –

 ؟ مادرت چطوره ؟ خوبی –

 ؟ شما چطورید، مادرمم سالم رسوندن، خوبم –

 . عالی –

 . باالخره انتظارت به سر رسید و خواهرزاده ت را مالقات کردی، دایی داد و گفت: چشمت روشن نادرخانو نگاهش را به 

 . بهترین روز زندگیم بود امروز: نادر
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آنها چون بچه نداشتند از بودن من آنجا خیلی خوشحال شده ، حرفهایمان باز گل انداخت، وقتی  اشرف هم به جمعمان اضافه شد

داشتند که آنجا بمانم ولی من بعد از شام برای اینکه به نریمان در مورد بیرون ماندنم حرفی نزده بودم باید می رفتم  بودند و اصرار

 . ولی به دایی قول دادم باز هم فردا به دیدنشان بروم چون دایی برای این سه هفته ی که من آنجا بودم کلی برنامه داشت

نریمان با زهرخندی گفت: معلومه با دایی ، بود و منتظر من بودند به محض اینکه وارد شدم وقتی به خانه رسیدم که نریمان برگشته

 جانتان خیلی بهتون خوش می گذره 

 . درسته خیلی هم خوب بود: من

 ؟ شام خوردی، خوبه: نریمان

 . بااجازه تون می رم بخوابم، بله: من

اما چون کم و بیش ، و  نا امیدم نمی کرد  دم آنطور با من برخورد نمی کردروز بدی نبود اگر مادر گن، به اتاقم رفتم و دراز کشیدم

 ماجرا را برای دایی ام گفته بودم خیالم راحت بود که در تهران پشتیبانی دارم که می تواند حمایتم کند 

دایی  بخورم و بعد قرار بود که با به خاطر قراری که با دایی نادر داشتم صبح زود حاضر شدم و از خانه بیرون رفتم تا صبحانه را با 

چون پیاده به خانه ی دایی ، تهران گردی داشته باشم و مفصال در مورد اتفاقاتی که توی روستا افتاده بود با او صحبت کنم، دایی

بعد از ، نتظرم بودنددایی و  زن دایی م، در خانه توسط میرزا به روییم گشوده شد و با او به داخل رفتم، رفتم نیم ساعت بعد آنجا بودم

 . سالم و علیکی روی تخت چوبی توی حیاط نشستیم و صبحانه را کنار هم خوردیم

کمی با درشکه در شهر گشتی زدیم و بعد توی یکی از خیابان های اصلی شهر از درشکه ، و بعد به همراه دایی از خانه بیرون زدیم

تمام کسانی که در کافه حضور داشتند و ، کافه ی مدرنیته ی زیبا و شلوغ شدیموارد یک ، پیاده شدیم و قدم زنان به راه افتادیم

آن مرد ، به محض ورود دایی نادر، گرداگرد میزها نشسته بودند به صحبت یک نفر که پشت میزی ایستاده بود گوش می دادند

دایی بعد از سالم و احوالپرسی مرا ، گفتند سکوت کرد و نگاه ها به سمت ما چرخید و با خوشرویی به دایی سالم کردند و خوش آمد

از ، دایی می گفت یک مجمع و نشستی برای دفاع از حزب نازی است، به آنها معرفی کرد که با من نیز مهربانانه  استقبال کردند

بی دفاع می کسانی که آنجا حضور داشتند از حز، سیاست سر در نمی آوردم ولی مدتی که آنجا بودم حرفهای جالب زیادی شنیدم

حرفهای می شنیدم که ، کردند که شروع کننده ی جنگی بزرگ در دنیا بود و تنها دلخوشیشان این بود که ما با آنها هم نژاد هستیم

 کنار یکی از میزها نشسته بودم و نگاهم روی سخنورهای ، در آن مجمع فقط شنونده بودم و بس، توی روستا هرگز نشنیده بودم
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مدتی که گذشت مرغ خیالم به سمت گندم پر کشید و دیگر حتی صداهایشان را ، و شنونده ی حرفهایشان بودممجلس می چرخید 

 . هم نمی شنیدم که با دستی که به شانه ام نشست به خودم آمد و نگاهم به سمت صاحب دست چرخید که دایی ام بود

 . بله: من

 ؟ حواست کجاست جهانگیر: دایی نادر

 ؟ ن مجلس گفت: گویا اینجا نیستید آقا جهانگیریکی دیگر از آقایا

 . با شرمندگی گفتم: عذر می خوام برای چند لحظه فکرم به سمت روستامون رفت

 ؟ یکی دیگر از آقایان گفت: معلومه دلتنگ روستاتون شدید

 . کمی: من

 ؟ یکی از خانم ها گفت: حتماً باید جای زیبایی باشه

 . همینطوره: من

 . هنوز به محیط اینجا عادت نداره، جهانگیر برای اولین باره که به تهران میاددایی نادر گفت: 

خاک ، یکی دیگر از آقایان گفت: ولی بهتون قول می دم به قدری به تهران وابسته بشید که وقتی از اینجا رفتید خیلی زود برگردید

 . اینجا آدم دامنگیر می کنه

 توی همین دو روز هم منو دامنگیر کرده.، دوستش دارممنم ، همینطوره  تهران شهر زیباییه: من

 ؟ همان آقا گفت: پس اینجا موندگارمی شید

 . ولی قصدش را دارم که اینجا خونه ی بخرم و در آینده ی نه چندان دور به تهران نقل مکان کنم، فعال نه: من

 . همان آقا باز گفت: خیلی خوبه

 . درخان الزمه که خواهرزاده تون را  توی انجمن عضو کنیدو نگاهش را به دایی نادر داد و گفت: نا

 ؟ نظرت چیه جهانگیر، خودش باید بخواد: دایی نادر



 

 
 

360 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . اهل سیاست نیستم و اصال دوست ندارم درگیرش بشم: من

 انجمن ما یه انجمن فرهنگی برای نزدیک کردن مردم ایران و آلمان.، ولی ما که سیاسی نیستیم: همان مرد گفت

 ؟ مگه ایران بی طرفی خودش را توی این جنگ اعالم نکرده پس چرا عمال داره از آلمان نازی طرفداری می شه :من

عال حضرت  بی طرفیش را اعالم کرده تا وارد این جنگ نشه ولی خب ما ایرانیا ذاتاً دوست داریم که از هم نژاد های : همان مرد

 . آریایی خودمون دفاع کنیم

ید یه زمانی ما با آلمانا هم نژاد بودیم که اونم طی سالیان درازی به خاطر اینکه با اقوام مختلف که یا به ایران حمله اول اینکه شا: من

می کردند یا رابطه برقرارمی کردند و وصلت صورت می گرفت دیگه چیزی به اسم نژاد خالص آریایی وجود نداره مثال همین ساداتی 

م و هویت ایرانی دارن ولی خب همه می دونیم این سادات گرامی از نسل پیغمبر هستن و یه که توی ایران داریم و اسم و رس

اولین کسی که  نژاد پرستی را علم کرد شیطان بود ، در ثانی نژاد پرستی یکی از خصلت های شیطان . جورایی عرب حساب می شن

و این موضوع نه در کنم،  میگفت  من از آتشم و آدم از  خاک پس سجده ن «مِنْنارٍوَخَلَقْتَهُمِنْطینٍخَلَقْتَنی»اونجا که گفت 

اونی که به نصف ، کسی مثل کوروش کبیر هیچ وقت از همچین موضوعی دم نزد، نه در آیین ملی ما، دین ما اسالم پذیرفته شده

کنم و ببالم که توی حیطه ی پس خیلی مسخره ست اگر من بخوام همچین کاری بکنم و به چیزی افتخار ، جهان حکومت کرد

به نظر من یه مرد ایرانی مسلمان شیعه باید توی انسانیت پیرو موال علی باشه و به این موضوع افتخار کنه و یه زن ، اختیار من نیست

 . ایرانی مسلمان شیعه توی حیا و نجابت پیرو حضرت فاطمه ی زهرا

با دیدن این نگاه ها فهمیدم که ، نگاه می کردند و من را نگاه می کردندحرف هایم  که تمام شد تا مدتی همه ساکت فقط به هم 

نمی دانم چطور شد که آن حرفها را زدم ولی همه ی آن حرفها خالصه ی بود از مطالعاتی که توی خلوت شبها ،. کمی تند رفته ام

 . کردیمداشته بودم و مدتها با مادرم در رابطه با اینجور موضوعات  بحث و تبادل نظر می 

 . می بخشید اگر با حرفام ناراحتتون کردم ولی خب این نظر من بود که گفتم: از جا برخواستم و گفتم

 . نگاهم را  به دایی نادر دادم و آرام گفتم: من میرم بیرون یه کم قدم بزنم

تری را دیدم که همان شب اول همان دخ، همینطور که به سمت در خروجی می رفتم، و از جمع خداحافظی کردم و به سمت در رفتم

اما ، گوشه ی کنار میزی نشسته بود و لبخندی پر از تمسخر روی لبش بود، توی کافه دیده بودم و به من پیشنهاد دوستی داده بود

 پشت ویترین کتابفروشی ، چند متری از کافه که دور شدم متوجه مغازه ی کتابفروشی شدم، من بی اهمیت از کافه بیرون رفتم
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حتماً خیلی ، بد نبود اگر به جای سوغاتی که می خواستم برای مادرم بخرم برایش کتاب می بردم، ایستادم و چشم دوختم به کتابها

 . به داخل کتابفروشی رفتم و  داشتم کتابها را نگاه می کردم که با شنیدن صدای همان دختر به خودم آمدم، خوشحال می شد

ندادید فکر کردم یه آدم مذهبی معمولی هستید که هنوز به تجدد عادت نکرده و رفته رفته تجدد و  وقتی اونشب باهام دست: پریچهر

روشنفکری را می پذیره ولی امشب وقتی اون حرفها را زدید فهمیدم چقدر از دنیا عقب هستید و نسبت به نژاد پرافتخار آریایی که 

 . از شیطان تلقی می کنیددارید بی اهمیت هستید و روشنفکری عصر حاضر را تقلید 

وقتی حرفهایش تمام شد کتاب را از ، تمام مدتی که حرف می زد پشتم به او بود و نگاهم توی قفسه ی چوبی به روی جلد کتابی بود

توی قفسه برداشتم و به سمتش چرخیدم و گفتم: چی شده که یه خانم متجدد و روشنفکر به دنبال یه جوون از دنیا عقب مونده راه 

یعنی اونقدری حرفام سنگین بود که شخصا اومدید تا منو به خاطر حرفام  ؟ فتاده و داره نسبت به ابراز عقایدش بازخواستش می کنها

 ؟ سرزنش کنید

با چشمانی که از حرص نگاهم می کرد گفت: شما دارید اشتباه می کنید به زودی خواهید فهمید که این حرفهای شما دیگه به درد 

 ؟ ین زمان نمی خورهاین قرن و ا

 . حرفای بود که در هر زمانی اعتبار خواهد داشت، حرفام کنم میبه سمت فروشنده رفتم و خطاب به او گفتم: اتفاقاً من فکر 

 ؟ سال قبل دوره شون به سر اومده 8111یعنی شما دارید ما رو به تبعیت از اعرابی تشویق می کنید که  –

سال قبل به ایران آمدن و اینجا ساکن  1111عجیبه برام چطور شما از قومی دم می زنید که بیشتر از نگاهم را به او دادم و گفتم: 

 . شدن و هنوز اعتقاد دارید دوره شون به سر نیومده

 ؟ چون نژاد یه چیزیه که در طول زمان از نسلی به نسل دیگه منتقل شده –

مغول  ، زش دم می زنید با گروه ها و اقوام مختلفی ترکیب شده ،یونانی هامنم گفتم که در طول زمان این نسل و نژادی که شما ا –

نمونه ی اقوامی هستند که  به ایران حمله کردند و مدتی به ایران حکومت کردند و شما فکر می کنید با وجود ، عربها، افغان ها، ها

در ضمن من از کسی حرف زدم  ؟ ایید واقع بین باشیدخانم چرا نمی خو، این حمالت و حکومتها نژاد ایران همچنان خالص؟ نه نیست

، در ثانی جدا از اون من از بزرگترین پادشاه دنیا کوروش کبیر نام بردم، که تاریخ به راستی و درستی و عدالت و انسانیتش گواهی میده

انمردی رفتار می کرد چطور ما می نژاد پرستی معنای نداشت و با همه ی انسان ها با انسانیت و جو، وقتی از دید همچین پادشاهی

 . تونیم به مقوله ی بی ارزشی به اسم نژاد دلخوش کنیم
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لحظاتی همینطور ، به معنی واقعی کلمه کم آورده بود و حرفی برای گفتن نداشت، من حرف می زدم و پریچهر فقط نگاهم می کرد

ببخشیدی گفت و از ، وشی بیرون برود که با دایی نادر رو به رو شدبر و بر نگاهم کرد و بعد به سمت در کتابفروشی رفت تا از کتابفر

 . کنار دایی گذشت و از کتابفروشی بیرون رفت

 ؟ دایی نادر به سمتم آمد و گفت: اومدی کتاب بخری

 . برای مامان، بله –

می دانستم از دستم ، نادر پیپ کشیدلحظاتی در سکوت در کنار هم قدم زدیم و دایی ، کتابها را گرفتم و از کتابفروشی بیرون آمدیم

 . دایی جان من واقعا متاسفم: دلخور است و من باید چیزی بگویم برای همین باالخره سکوتم را شکستم و گفتم

 ؟ بابت –

 . حرفهای که توی انجمن زدم –

حرفهات بیشتر شبیه حرفهای ، حرفهای پسر کیومرث خان، داشتم به حرفات فکر می کردم ،برام عجیب که اینا حرفهای تو باشه –

 . ماه نسا بود

البته بعد از اینکه ماجرایی  . هم مادرمه هم معلمم، مونس تنهاییها و خلوتهای من مادرمه . من خیلی با پدرم دمخور نیستم، درسته –

زا را از بر می کردم و به بیشتر به این موضوعات توجه کردم تا قبل از اون شاید بیشتر فقط این چی، مبارزه ی امیرساالر پیش اومد

 . معناش توجهی نداشتم و در عمل از پدرم تبعیت می کردم ولی وقتی با امیرساالر آشنا شدم بیشتر به حقیقت این حرفها رسیدم

. .زیاد قرآن می خووند و به موضوعاتش فکر می کرد، اون موقع هم که ازدواج نکرده بود و توی خونه بود حرفش فقط همین بود –

پدرت خواهر منو ازم ، روزگار خوبی با هم داشتیم، ماه نسا فقط می خندید، هی به شوخی بهش می گفتم تو دیگه یه پا شیخ شدی.گا

 . .خیلی. .گرفت، بعد از رفتن ماه نسا خیلی تنها شدم

 .. .؟ایشون که؟ ؟پس همسرتون بانو اشرف چی –

بیشتر به دنبال خوش ، اشرف برای اینکه این موضوع را فراموش کنه، شیمدایی آهی کشید و گفت: وقتی فهمیدیم که بچه دار نمی 

من خیلی دوستش دارم ولی اون فکر می کنه چون بچه دار نمی شه من دیگه دوستش ندارم ، گذرونی می رفت و کم کم ازم دور شد

 . که دوستش دارم کنم میو دارم وانمود 
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کجا باهاش  ؟ ؟این دختر خانم کیه، حرف بزن ببینم، درمورد گندم خانم حرفی نزدی و مکثی کرد و بعد گفت: راستی تو دیروز خیلی

 ؟ آشنا شدی

هاییم تمام شد که در رستورانی  وقتی حرف، و من لبخندی به لب نشاندم و کم کم همه ی قصه و ماجرا را برای دایی تعریف کردم

 ؟ گفت: پس به هوایی گندم خانم به تهران اومدی دایی بعد از شنیدن حرفهایم با لبخند، مقابل هم نشسته بودیم

 . ولی پدر می خواست که بیام و من از خدا خواسته قبول کردم، راستش آره –

 . کیومرث هیچ وقت قبول کنه که گندم عروسش بشه کنم میبا این اوضاعی که تو تعریف می کنی فکر ن –

 . اون اجازه بگیرم پدر هرگز قبول نمی کنه و منم قصد ندارم از، می دونم –

 ؟ بدون اجازه ی پدرت –

 . دایی جان قبل از اینکه بیام قصد داشتم به واسطه ی یکی از دوستانم توی تهران خونه ی بخرم، بله –

 واقعا؟ –

 . بله و از شما می خوام که راهنماییم کنید –

بهتره دست نگه  ؟ برای ازدواج یه کم زود، سالته 89ولی جهانگیر تو هنوز  کنم میمن برای پسر ماه نسا همه کار ، به روی چشمم –

 . داری و بیشتر فکر کنی

، چون هنوز توی کردستان خیلی کار دارم و باید شرایط مالیم بهتر بشه، با لبخندی گفتم: دایی جان منم االن نمی خوام ازدواج کنم

نم یعنی اگر شما لطف کنید و همراهیم کنید فقط به رسم نشون با گندم نامزد شاید دو سال دیگه ولی می خوام با پهلوون صحبت ک

 . بشم

 ؟ ؟مادرت راضیه؟ مادرت چی –

 . راضیه –

خب هر ، از حرفهای امروزی که توی انجمن زدی معلومه که پسر ناپخته ی نیستی و تصمیمت بچگانه نیست ؟ ؟چی بگم واال –

 . وقت که تو بخوای پاپیش می ذاریم



 

 
 

364 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . می دونستم که می تونم روی کمک شما حساب کنم، ممنون دایی –

 ؟ چی می خوری، یه خواهرزاده که بیشتر ندارم: ی

 . هر چی که شما می خورید –

 . برای خرید و معامله ی خانه به سراغ برادر سلیم رفتیم، و بعد از خوردن ناهار

نه اش هم در یکی از محالت نسبتا خوب شهرتهران بود، وقتی خودم را به خا، برادر سلیم مردی بود شبیه به خودش منتها کمی پیرتر

در مورد چند خانه ی ، نامه ی سلیم را به او نشان دادم و در مورد خانه با او صحبت کردم، او معرفی کردم  به خوبی از ما استقبال کرد

خانه ی بزرگی ، اولین خانه را نه من پسندیدم نه دایی، فتادیمکه دیده بود با من حرف زد و بعد هر سه نفر برای دیدن خانه ها به راه ا

ساختمان خوبی داشت اما محله اش را دایی تایید نمی کرد و اصرار داشت ، خانه ی دومی بد نبود، بود اما خیلی قدیمی و فرسوده بود

، ا دایی صاحب خانه اش را می شناختاز قض، خانه ی سوم در همان محله ی بود که دایی خانه داشت، خانه ی سوم را هم ببینیم

وقتی دایی ، برای همین قبول نکردم، اما قیمت خانه از مبلغی که من می خواستم هزینه کنم بیشتر بود، خانه ی شیک و بزرگی بود

، برگردانم گفت که بقیه ی پول را او می دهد تا بعدا من به صورت اقساط به او، متوجه شد که به خاطر قیمتش نمی خواهم قبول کنم

نمی خواستم قبول کنم ولی هم او اصرار کرد و هم برادر سلیم می گفت به نفعم هست اگر آن خانه را بردارم،  باالخره راضی شدم و 

 . قرار بر این شد که فردای آن روز برای معامله ی خانه بروم

شان بروم و شام را با آنها باشم که من هم خدا خواسته می خواستم به خانه بروم ولی دایی اصرار داشت به خانه ، بعد از دیدن خانه

بعد از شام هم مدتی با زن دایی و دایی نشستیم و صحبت کردیم ؛ زن دایی مدام بین حرفهایش گاهی با ، قبول کردم و به آنجا رفتم

مشخص بود که از ، کرد حسرت می گفت اگر ما هم پسری مثل تو داشتیم ال می شد و بل می شد و دایی با ناراحتی نگاهش می

من پیشنهاد دادم چرا بچه ی را به فرزندی نمی گیرند تا از این تنهایی ، موضوع بچه دار نشدن شان حسابی ناراحت و غمگین است

من و اشرف ، وقتی من این حرف را زدم نگاهی بینشان رد و بدل شد و دایی با خوشرویی گفت: پیشنهاد خوبیه جهانگیر، رها شوند

 ؟  در این مورد با هم صحبت کردیم ولی خب تا االن نتونستیم بپذیریم که بچه یه نفر دیگه را توی خونه مون بزرگ کنیمهم قبال

بعد از آن هم من از دایی ، وقتی دایی این حرف را زد ؛ زن دایی به بهانه ی خستگی اما ناراحت ما را ترک کرد و به اتاقش رفت 

اگر در روستا بود همه جا سوت و کور ، تنها قدم زدن در شبهای تهران عالمی داشت، ه راه افتادمخداحافظی کردم و به سمت خانه ب

البته وقتی از خیابان های اصلی دور شدم و وارد ، بود ولی در آن وقت از شب انگار نه انگار که شب هست و وقت استراحت و آرامش

 ینطور در تاریکی کوچه ها به پیش می رفتم که احساس کردم کسی من هم، همان سوت و کوری روستا را پیدا کردم، کوچه ها شدم
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باالخره ، چندین بار برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم ولی گویا خیاالتی شده بودم چون هیچ کسی پشت سرم نبود، را تعقیب می کند

 ؟ ید آقادر را کوبیدم که مرتضی در را باز کرد و با نگرانی گفت: اومد، به خانه باغ رسیدم

 . معلوم نیست که اومدم –

 ؟ کجا بودید –

 . ابروی در هم کشیدم و گفتم: باید برای شما توضیح بدم

 . .قصد جسارت نداشتم. ...ببخشید. ..اقا. ..نه. .با من و من کردن گفت: ن

 ؟ طوری شده مرتضی –

 . نه آقا بفرمایین بریم داخل –

همینکه وارد شدم متوجه قربانعلی شدم که ناراحت روی مبلی نشسته بود و ، دنبالم آمد به طرف ساختمان به راه افتادم و مرتضی به

 . مرد دیگری هم روی مبلی نشسته بود و سیگار می کشید

 سالم : وقتی آن مرد مرا دید از جا برخاست و گفت

 . قربانعلی با دیدنم به سمتم آمد و گفت: اومدید اقا جهانگیر  

 ؟ چی شده قربانعلی –

 . فقط آقا نریمان یه کم ناخوش احوال هستن، چیز مهمی نیست آقا –

 ؟ کجاست ؟ نریمان چی شده –

 . خوابیدن، توی اتاقشون هستن –

 ؟ نیم نگاهی به آن مرد انداختم و گفتم: این مرد کیه

 . آقای دکتر مصطفوی هستن –

 ؟ اتفاقی افتادهبرای نریمان  ؟ وقتی کلمه ی دکتر را شنیدم نگران شدم و گفتم: دکتر 
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 . خداروشکر به خیر گذشت –

 . از کوره در رفتم و با عصبانیت گفتم: به جای این حرفا جواب منو بده

نریمان آش و الش با صورتی کامال کبود و سیاه ، با شتاب وارد اتاق نریمان شدم، قربانعلی به دنبالم آمد، و به سمت اتاق نریمان رفتم

 . به سختی چشم باز کرد و به سختی گفت: تنهام بذار، با باز شدن درروی تخت خوابیده بود که 

 ؟ چه بالیی سرت اومده ؟ چی شده نریمان: اما من جلوتر رفتم و گفتم

 . !! برو بیرون جهانگیر؟ با زهرخندی گفت: بال

فت: بهتره تنهاش بذاریم تا بتونه قربانعلی آرام گ . به سمتش چرخیدم، قربانعلی که پشت سرم ایستاده بود دست به شانه ام گذاشت

 . استراحت کنه

 ؟ از اتاق که دور شدیم گفتم: می شه توضیح بدید چه اتفاقی افتاده ، به همراه قربانعلی از اتاق بیرون رفتیم و در را بستیم

نریمان از ، الزمان بهش گفتنریمان با قیصر الدوله حرفش شد و در مورد مرگ فروغ ، امروز با هم رفته بودیم خونه ی قیصر الدوله –

دست قیصر الدوله خیلی عصبانی بود برای همین باهاش حرفش شد و بعدم قیصر الدوله را کتک زد که آدماش ریختن سر آقا نریمان 

 . و این بال را سرش آوردن منم هر چقدر  خواستم جلوشون را  بگیرم  نتونستم

 ؟ برای چی با قیصر الدوله حرفش شد –

چون اون مرد هم با اینکه می دونست نریمان ، ان مقصر ازدواج فروغ با پدرش را قیصر الدوله پدر فروغ الزمان می دونهآقا نریم –

 . دخترش را وادار کرد که با پدرتون ازدواج کنه، دخترش دوست داره

 ؟ حالش خوب می شه ؟ دکتر چی می گه، عصبی چنگی به موهایم زدم و گفتم: لعنت به این زندگی

 . اره خوب می شه فقط باید چند روزی کامال استراحت کنن –

 . من می رم به اتاقم اگر کاری بود حتما صدام بزنید، باشه –

 . چشم اقا –
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واقعا روزهای سختی را ، توی ذهنم فقط نریمان می چرخید، روی تخت افتادم و به سقف خیره شدم، خیلی خسته بودم، به اتاقم رفتم

اگر کسی با ، خودم را که به جایی او می گذاشتم دلم می خواست پدرم را بکشم، هرگز نمی توانست با این درد کنار بیایدمی گذراند و 

به گندم که فکر می کردم آرام می گرفتم و سعی می کردم زندگی که در ، من و عشقم این رفتار را می کرد بی شک او را می کشتم

 . توی همین فکر و خیاالت بودم که خوابم برد . مآینده با او خواهم داشت را تصور کن

وقتی چشم باز کردم که آفتاب تا وسط اتاق ، شاید از خستگی دیروزش بود که صبح بر خالف هر روز دیگر دیر از خواب بیدار شدم

دستی به موهایم کشیدم  توی تختم نشستم و، پهن شده بود و زیر نور گرمای خورشید بدنم داغ شده بود و من از این گرما بیدار شدم

برای اینکه از شدت گرمایی خورشید فرار کرده باشم پرده را کشیدم و به سمت ، از جا برخاستم و به سمت پنجره رفتم، تا مرتب شود

ور همینط، از جا برخاستم و از اتاق بیرون رفتم، مدتی دراز کشیدم تا هوشیاریم را به دست آوردم، تختم برگشتم و روی تخت افتادم

، وارد حیاط شدم، هیچ کس توی سالن نبود، صبح بود 9ساعت ، که از پله ها پایین می رفتم نگاهم روی ساعت بزرگ سالن نشست

 . مرتضی داشت به باغچه ها آب می داد به سمتش رفتم و صدایش زدم

 . مرتضی –

 . صبحتون بخیر، سالم آقا –

 ؟ چرا کسی من بیدار نکرد، بهتره بگی ظهرتون بخیر –

 ؟ آقا نگفته بودید بیدارتون کنیم –

 ؟ لب حوض بزرگ نشستم و چند مشت آب به صورتم زدم و گفتم: نریمان بهتره

 . صبح رفتم صبحونه واسه شون ببرم گفتن که بهتر شدن، بله آقا خداروشکر بهتر هستن –

 ؟ قربانعلی کجاست –

 . گفتن زود برمی گردن، رفتن بیرون –

 . م: صبحونه ی من بیار توی حیاطاز جا برخاستم و گفت

 . چشم آقا –
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لباس پوشیدم تا به دیدن دایی بروم اما قبل از ، بعد از اینکه صبحانه ام را خوردم، به سمت تخت چوبی رفتم و روی تخت نشستم

 . رفتن به سمت اتاق نریمان رفتم و ضرباتی به در اتاقش زدم

 ؟ کیه –

 . لبه ی تختش نشسته بود که با ورود من نگاهش را به من داد، در را باز کردم و وارد اتاق شدم

 ؟ بهتری، سالم –

 . خوبم –

 اومدم بهت بگم اگر کاری هست که من می تونم انجام بدم بهم بگو  –

 . مکثی کرد و گفت: یه دفتر و یه سری مدارک توی اون کیف هست

گفت: اون مدارک مربوط به حساب و کتابای کیومرث خان و قیصر الدوله و به کیفی که گوشه ی اتاق بود اشاره کرد و بعد در ادامه 

 . از امروز تو مسئول رسیدگی به حساب و کتابا هستی، اون دفتر بردار، ست به قربانعلی بگو راهنماییت می کنه

 ؟ متعجب گفتم: من

 . اون کیف بردار و از اتاقم برو بیرون، آره تو –

اصال از یک وظیفه ی جدید خوشم نمی آمد مخصوصا وقتی هم می دانستم با چه جور آدمی ، بیرون آمدمکیف را برداشتم و از اتاقش 

درست بود که با نریمان رابطه ی خوبی نداشتم اما نمی توانستم ، طرف هستم ولی از طرفی دلم می خواست قیصر الدوله را ببینم

 . گوشمالی حسابی به قیصر الدوله می دادم باید یک، تحمل کنم که یک  نفر اینجوری با او برخورد کند

برای اینکه بمانم تا قربانعلی برگردد تا در مورد حساب و کتاب ها با او حرف بزنم چندان وقتی نداشتم ؛ برای همین کیف توی اتاقم 

ماجرایی اتفاقی که ، دلخور بودوقتی به خانه ی دایی نادر رسیدم که  منتظرم بود و از اینکه دیر رسیدم ، گذاشتم و از خانه بیرون زدم

او هم از این موضوع ناراحت شده بود و با تاسف گفت: می بینی حاال چرا می گم پدرت آدم ، برای نریمان افتاده بود برایش گفتم

 ؟ نیست

 ؟ با شرم سر به زیر انداختم و گفتم: می دونم دایی , اما چیکار می تونم بکنم
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 . خودت را عذاب بدیاینو نگفتم که ، می دونم پسر –

، قرار بود آن روز با دایی به دیدن پهلوان حیدر برویم تا دایی نادر با او  صحبت کند ؛ برای همین خیلی استرس داشتم و نگران بودم

، متمام پولی که داشتم دادم دایی هم مقداری پول گذاشت تا باالخره من توی تهران صاحب خانه شد، اول برای معامله ی خانه رفتیم

 . خانه ی زیبا و بزرگ در محله ی منیریه ی تهران

دایی در مورد اخالق و رفتار پدر ، همینطور که در درشکه نشسته بودیم و به سمت خانه ی عموی گندم می رفتیم، بعد از معامله خانه

اشتم که دایی هم متوجه این اما به قدری  استرس د، گندم می پرسید و من در مورد رفتار خوب و مهربان آن مرد برایش می گفتم

 . موضوع شد

 ؟ چرا نگرانی جهانگیر –

 . کنن می..نمی دونم امروز چطوری باهامون برخورد . .مادر گندم از من خوشش نمیاد و مخالف که من با گندم ازدواج کنم –

 . .همه چیز بسپار به من. .نگران نباش –

دایی با ، مقابل خانه که رسیدیم استرسم چند برابر شده بود، عموی گندم رفتیمسر کوچه از درشکه پیاده شدیم و به سمت خانه ی 

 آب قند الزم نشی یه وقت  ؟ لبخندی نگاهم کرد و گفت: چته تو پسر

 . باز هم در توسط همان پسر بچه ی دفعه ی قبل باز شد، دایی در را زد، خندیدم و سر به زیر انداختم

 . .بفرمایین. .سالم –

 ؟ ..پهلوون حیدر تشریف دارن. .ا پسر گلسالم اق –

 . عمو با آقاجون رفتن بازار، پسر بچه نیم نگاهی به من انداخت و گفت: نخیر نیستن

 . میشه مادرتو صدا کنی بیاد دم در –

 ؟ ببخشید شما –

 . ..بگو برای یه امر خیری می خوان باهاتون صحبت کنن. .اسم من نادرسعادتمند –

 کنم.  میاالن صداشون ، .باشه. .هم کشید وبه من چشم غره ی رفت و گفت: آهانپسربچه ابروی در 
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نمی شناختمش ولی حدس می زدم همسر ، پسر بچه به داخل رفت و دقایقی بعد زنی میانسال که چادر به سر داشت به جلوی در آمد

 . پهلوون ولی باشد

 . .بفرمایین. .سالم –

 . وزتون بخیرسالم خانم ر: دایی با خوشرویی گفت

 . .ممنون –

 . ..می خواستم پهلوون حیدر ببینم. .بنده نادر سعادتمند هستم –

 ؟ می بخشید با ایشون چیکار دارید –

می خواستیم ایشون ببینیم و اجازه بگیریم تا برای امر ، .پهلوون حیدر آقا جهانگیر ما را می شناسه. .من دایی آقا جهانگیر هستم –

 . بشیمخیری مزاحمشون 

آقا ولی رفتن ، زن مکثی کرد و بعد از اینکه از گوشه ی چشم مرا کامل برانداز کرد گفت: پهلوون حیدر به همراه همسر من

 ... .بازار...اونجا یه کارگاه قالی بافی دارن

 . امکانش هست که آدرس اونجا را به ما بدید –

 . حتما –

مسافت آنجا تا بازار چندان زیاد نبود برای ، ولی خداحافظی کردیم و راهی بازار شدیمبعد از اینکه آدرس را گرفتیم از همسر پهلوون 

واقعا که اطالعات باالیی ، همین تصمیم گرفتیم که پیاده برویم و در راه دایی داشت در مورد آن محله و قدمتش برای من می گفت

 بل و توانا بود از شهر تهران داشت و اگر یک سیاستمدار می شد حتما سیاستمداری قا

در سبزرنگ کوچک چوبی ، به کارگاه قالبی بافی رسیدیم، به بازار رسیدیم و بعد از پیمودن طول بازار در انتهای بازار مسقف تهران

رد دایی کلون در را کوبید و در نیمه باز را تا آخر باز کردو وا، باالی در هم روی کاشی آبی رنگی نام موال علی نوشته شده بود، داشت

چنددیگ بزرگ روی آتش بود و چندمرد اطرافش ایستاده بودند و ریسه ، راهروی مسقف را پیمودیم و وارد حیاط بزرگی شدیم، شد

ریسه های رنگی زیادی هم روی ، های بزرگی را درون رنگهای طبیعی که روی شعله های آتش در حال جوشیدن بود هم می زدند

 آویزان بود در اتاق های بزرگ هم رو به حیاط باز بود و می شد داخل هر اتاقی چند دار ، شده بودبندهای که به درختان و دیوار بسته 
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همینطور ایستاده بودیم و مشغول دیدن بودیم که جوانی که آنروز آدرس را از او پرسیده بودم مقابلمان ظاهر شد و گفت: ، قالی دید

 . .امرتون. .بفرمایین

 ؟ ر کار داشتیم..با پهلوون حید. .سالم –

 ؟ با پهلوون حیدر چیکار دارید: جوان نگاهی به من انداخت و بعد دوباره نگاهش را به دایی داد و گفت

 ؟ تشریف دارن، باید با خودشون صحبت کنیم –

 . صبر کنید تا خبرتون کنم –

حیدر دیدم که از اتاقی بیرون آمد و به سمتمان  ..دقایقی بعد پهلوون . .اصال از او خوشم نمی آمد ولی ناچاراً باید تحملش می کردیم

. ...به ما که رسید شاید تازه مرا شناخته بود که متعجب گفت: آقا. .کت و شلوار مشکی و پیراهن آبی تیره رنگی به بر داشت، آمد

 ؟؟ ؟...شما

 . سالم اقا حیدر –

 .. .سالم: حیدر

 ؟ ..خوب هستین. .سالم: دایی

 . .ممنون. .سالم: حیدر

 . آقای نادر سعادتمند، آقا حیدر ایشون دایی من هستن: من

 . بله: حیدر

 ؟ گویا از دیدن ما خیلی تعجب کردید -دایی

 . پهلوون حیدر سری تکان داد و گفت: از دیدن خانزاده تعجب کردم

 . آقا حیدر اگر می شه به من فقط بگید جهانگیر: من

. .سر پا بده ؟ چرا اینجا ایستادید، شبیه پهلوون حیدر بود به ما نزدیک شد و گفت: سالمهمینطور ایستاده بودیم که مردی مسن تر که 

 . .بفرمایین داخل
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پهلوون حیدر که من را به ایشون معرفی کرد با تحسین گفت: پس اقا جهانگیر شما ، با پهلوون ولی هم سالم و احوالپرسی کردیم

 . بفرمایین بریم داخل، حاال چرا اینجا ایستادید، ی نامه هاش از شما تعریف می کنهنه تنها حیدر بلکه امیر ساالر هم تو، هستید

من و دایی کنار هم ، یک میز و چند صندلی، با تعارفات پهلوون ولی وارد اتاقی شدیم که گویا اتاق مدیریت آن کارگاه قالی بافی بود

 . انشستیم و پهلوون ولی و پهلوون حیدر در کنار هم و روبه روی م

 ؟ امیر ساالر حالش چطوره ؟ از روستا چه خبر: ولی

 . امیرساالر هم حالش خوب بود، روزی که من می اومدم اوضاع امن بود: من

 ؟ ..امیرساالر واسه م نوشته بود که یه بار جونش را نجات دادید. .خوبه: ولی

 . را نجات داده بود..قبل از اون هم یه بار امیر ساالر جون من . .من فقط جبران کردم: من

آسایش دارن و از لحاظ غذایی توی رفاه  کنن می..رعیت های که سر زمین های ایشون کار . .آقا جهانگیر با همه فرق دارن: حیدر

 . واقعا آقاجهانگیر نسبت به رعیتاشون سخت نمی گیرن، بیشتری هستن

 . خدا خیر دنیا و آخرت بهشون بده: ولی

همشیره بنده خوب بلده بچه شو تربیت کنه و الحق که ، .ه که اجازه نمی ده فرزندش به کسی ظلم کنهجهانگیر مادری دار: دایی

 . خوب اینکارو کرده

 . معلومه که همچین پسری توی دامن مادر مومن و خوبی بزرگ شده: ولی

دونم که پدربزرگ جهانگیر با  من کم و بیش در جریان اتفاقاتی که توی کردستان توی گذشته و حاال افتاده هستم و می: دایی

 .. .پدرتون رفتار خوبی نداشته و شما هم

 . . ما اعتقاد داریم ظلم هیچ وقت پایدار نمی مونه. .بله: ولی

در این مورد شکی نیست....غرض از مزاحمت االن ما این بود که اجازه بگیریم از شما و پهلوون حیدر تا یه روز ، صددر صد: دایی

 . برای امر خیرخدمتتون برسیم 

 ؟لحظاتی سکوت برقرار شد تا اینکه پهلوون حیدر گفت: اقای



 

 
 

373 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . سعادتمند هستم: دایی

خودتون که دارید می گید در جریان همه ی اتفاقات هستید و خوب می دونید خانواده ی من در مقابل خانواده ، آقای سعادتمند: حیدر

 ؟ ی ده پسرش با دختر من ازدواج کنه.چطور کیومرث خان اجازه م. .ی اقا جهانگیر هستن

 قرار نیست کیومرث خان هیچ وقت از این موضوع باخبر بشه /، راستش: دایی

 . یعنی آقا جهانگیر می خواد بدون اجازه ی پدرش ازدواج کنه: حیدر

 . این قصد داره: دایی

در ثانی من راهم را از پدرم ، وصلت رضایت نمی دهسر بلند کردم و گفتم: پهلوون زمین و آسمون هم بهم دوخته بشه پدر من به این 

.اگر شما اجازه بدید . ...برای زندگیمم از این به بعد خودم تصمیم می گیرم. .نه می تونم که مثل پدرم باشم، ..نه می خوام. .سوا کردم

 . می خوام نوکری دخترتون را بکنم

. .پسرم مگه نمی دونی که دختر من قبال یه بار ازدواج کرده و بچه داشته نگاهی بین دو برادر رد و بدل شد و بعد پهلوون حیدر گفت:

. 

این را هم می دونم که قاتل شوهرش فرخ بوده کسی که من دیگه به برادری قبولش ، سرم را پایین انداختم و گفتم: بله می دونم

 . ندارم و مسبب مرگ بچه ش پدرم بود که از پدری فقط اسمش واسه من می مونه و بس

وقتی پدرت بفهمه بدونه اجازه ش ازدواج  ؟ پهلوون ولی گفت: برای اینکه مستقل بشی و زندگیت را بسازی چیکار می خوای بکنی

 . کردی نمی ذاره راحت زندگی کنید و اب خوش از گلوتون پایین بره

بعدم که فکر ، اع زندگیش سر و سامونی بدهجهانگیر قصد داره اگر شما اجازه بدید یکی دو سالی باهم نامزد باشن تا به اوض: دایی

 . .همین امروز اینجا خونه ی خرید. .قصد داره بیاد تهران کنم می

 . پس می خواد همیشه از چشم خانواده ش مخفی بمونه: حیدر

کیومرث هیچ ، شن..بعدم خیالتون راحت باشه بچه ها اگر تهران با. ...ولی اوضاع که همیشه اینطور نمی مونه. .تا مدتی آره: دایی

..خب ما کی می تونیم خدمت . .که هیچ کس واسه شون مزاحمتی ایجاد نکنه کنم می..من خودم ضمانت . .کاری نمی تونه بکنه

 ؟ برسیم
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 ؟ .برادر شما نظرتون چیه. .باز نگاهی بین دو برادر  رد و بدل شد که حیدر گفت: چی بگم واال

 پهلوون ولی گفت: فردا شب خوبه؟

 . پس ما فردا شب مزاحمتون می شیم. خوبه: دایی

 . قدمتون سر چشم: ولی

کنار در همون پسرک به دیوار تکیه زده بود و زیر چشمی و با خشم ، با پهلوون ولی و حیدر خداحافظی کردیم و از اتاق بیرون آمدیم

 . ..ولی از او خوشم نمی آمد. .نمی دونم چرا اینجوری بود، به ما نگاه می کرد

 . که داماد بشیا میری...کم کم داری . .خب، دایی گفت: خب، دایی از کارگاه که بیرون آمدیمبا 

 . با لبخند گفتم: اگر شما را نداشتم چیکار باید می کردم

..حتم دارم منم باهات نمی اومدم خودت تنها می اومدی و . .دایی با خنده گفت: خودت اونقدری رو داری که احتیاجی به کسی نداری

 . حرفت را هم می زدی

 . ..نمی دونم. .مکثی کردم و باز گفتم: شاید

 . بیا بریم، ولی من خوب می دونم: دایی

مقابل هم نشسته بودیم و همینطور که ، برای ناهار باز به دعوت دایی به یکی از رستوران های خوب که نزدیک خانه شان بود رفتیم

ف می زدیم که در رستوران باز شد و دو دختر که یکی از آنها پریچهر بود به همراه دو مرد منتظر بودیم ناهارمان را بیاورند با هم حر

نگاهی به آنها انداخت و باز نگاهش را به من ، لحظاتی نگاهشان کردم که دایی هم متوجه این موضوع شد، جوان وارد رستوران شدند

 ؟ داد و گفت: راستی جهانگیر دختر  وثوق خان از کجا می شناسی

 ؟ متعجب گفتم: دختر کی

دیروز وقتی از انجمن رفتی بیرون باالفاصله پشت سرت بیرون رفت و بعدم دیدم که توی کتاب فروشی  ؟ همین پریچهر خانم –

 . داشت با تو حرف می زد

 . کرده.پس دختر وثوق خان گلوش پیش تو گیر . .ناچاراً همه چیز برای دایی گفتم که دایی با خنده گفت: که اینطور
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 ..فقط یه پیشنهاد دوستی بود /. کنم. میخندیدم و گفتم: گمون ن

، ..انصافا دختر خوب و خشکلی هم هست. ..مثل پدرش مغرور. .هم دختر یکی یه دونه ش پریچهررا، هم وثوق خان می شناسم: دایی

 . خیلی هم خواستگار داره ولی دختره تا حاال به همه شون جواب رد داده

 ؟ خیلی خوب می شناسیدشونمعلومه  –

. به خاطر انجمن رابطه ی زیادی باهم داریم برای . .وثوق خان از اعضای  فعال انجمن البته دیروز توی انجمن نبود، اره خب –

 . همین که خوب می شناسمشون

را داد و دوباره نگاهش را به من دایی نیم نگاهی به آنها انداخت که پریچهر با دیدن دایی با حرکت سر سالم داد که دایی هم جوابش 

 ؟ اونوقت تو پیشنهادش را رد کردی، دختر یکی یه دونه ی وثوق خان بهت توجه کرده: داد و گفت

 ؟؟ ؟باید قبول می کردم –

 . می تونستی کمی روی پیشنهادش فکر کنی –

تر دیگه ی دوست بشه یا حتی به دختر دیگه هیچ وقت نباید به خودش اجازه بده با دخ، مردی که قصدش ازدواج با دختر دیگه ای –

 . ی فکر کنه

 .. ..آفرین به خواهرزاده ی با غیرتم. .دایی با تحسین گفت: افرین

 ؟ مسخره ام می کنید –

 . .خوشم اومد از حرفت. ..جدی می گم. .دایی با لبخندی گفت: نه بخدا

ه توی رستوران بودیم سنگینی نگاه پریچهر را روی خودم احساس می هر چند در تمام مدتی ک، بعد از ناهار از رستوران بیرون آمدیم

دایی بازم اصرار کرد که به خانه شان بروم ولی نریمان و رسیدگی به حسابها را بهانه ، .وقتی بیرون آمدیم نفس راحتی کشیدم. .کردم

 . کردم و به سمت خانه به راه افتادم

اما به محض ورودم متوجه نریمان شدم که کنار پنجره ، خانه ساکت و آرام بود، رسیدمدوساعتی از نیم روز گذشته بود که به خانه 

 به ، کسی هم توی سالن پایین نبود، وارد عمارت شدم، ایستاده بود و به باغ نگاه می کرد که با دیدن من از جلوی پنجره کنار رفت
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به سمت اتاقش ، اگر به نریمان سری بزنم و احوالش را بپرسم بد نباشدفکر کردم ، طبقه ی دوم رفتم ولی قبل از اینکه به اتاقم بروم

 . رفتم و چند تقه به در زدم

 ؟ بیا تو –

دست چپش باند  پیچی بود و گویی پهلویی ، لبه ی تختش نشسته بود و به سختی مشغول پوشیدن لباسش بود، وارد اتاق شدم

 . ی کردم تا این حد آسیب دیده باشدفکر نم، راستش هم زخمی شده بود که باند زده بودند

 ؟ متعجب گفتم: با چی زخمیت کردن

 ؟ نیم نگاهی به من انداخت و گفت: کجا بودی

 . بیرون –

 ؟ قربانعلی کجاست –

 . . من تازه رسیدم. .نمی دونم –

 ؟ در مورد حساب و کتابا با قربانعلی صحبت کردی –

  ؟ . با چاقو زدنت. .نه هنوز وقت نشده –

 . جا برخاست و به سمت آینه رفت و گفت: به تو مربوط نیستاز 

 ؟ مگه نه، بعد از مکثی گفتم: حتماً خیلی از پدر متنفری، جلوی آینه مشغول مرتب کردن لباسش شد

 ؟ تند نگاهم کرد و گفت: برای چی از پدر متنفر باشم

 ؟ ی دونم پدر باهات چیکار کرده..م. .جلوتر رفتم و گفتم: اگر من بودم دیگه هرگز باهاش حرف نمی زدم

تو فقط  کاری که ازت خواستم ، برخالف انتظارم یقه ام را  با دست راستش گرفت و گفت: به دلسوزی تو و امثال تو احتیاجی ندارم

  ؟ .شیرفهم شدی. .انجام بده و توی بقیه ی موارد هیچ دخالتی نکن

 . حاال می تونی بری: و یقه ام  رها کرد و گفت
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یک سد محکم مقابلم می گذاشت و ، عجیب بود این بشر از هر راهی می رفتم که رابطه ام را با او بهتر کنم، اتاقش بیرون آمدم از

 . همچنان به دشمنی اش با من اصرار می کرد

چند دفتری که مربوط  بعد از مدتی استراحت به سراغ کیفی که نریمان به من داده بود رفتم و، به اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم

با یک نگاه سرسری متوجه شدم که پدر چندین مغازه  توی بازار تهران و دوتا باغ ، به حساب و کتاب اموال پدر بود نگاهی انداختم

در با نگاه کردن به ارقام و اعداد فهمیدم سرمایه ی که پدر ، بزرگ میوه در لواسانات که همه شان در اجاره ی قیصرالدوله هست دارد

تهران داردد به مراتب بیشتر از اون چیزی هست که در روستا داشت و حاال قصد داشت قسمت زیادی از این اموال را بفروشد و به 

..چون پدر فکر می کرد دیر یا زود پای این جنگ به ایران کشیده می شود و . .پول نقد تبدیل کند یا در سنندج امالک و زمین بخرد

کشور است بیشتر از هر جایی جوالنگاه نیروهای اجنبی خواهد شد و اموالش شاید به دست نیروهای اشغالگر  تهران چون پایتخت این

ولی ، ضبط شود  برای همین می خواست بر حسب این آینده نگریش که آنرا هم مدیون مشاورش بود اموالش را به پول تبدیل کند

حتم دارم که با این نظر پدر مخالف بود و اگر در شرایط دیگری بود که چون نریمان قصد داشت آن خانه باغ پدر را خودش بخرد 

 . حال و هوای درستی داشت و مرگ فروغ الزمان ناراحتش نکرده بود مانع این کار پدر می شد

خود می قربانعلی به همراه پیرمردی که گوسفندی را به دنبال ، با شنیدن صداهای  که از حیاط  برخواست  به سمت پنجره رفتم

مرتضی دوان دوان خودش را از پشت ساختمان ، کشید وارد باغ شده بودند و قربانعلی صدایش را باال برده بود و مرتضی را صدا می زد

 . رساند

 . بله قربانعلی –

 ؟ هیچ معلومه تو کجایی–

 ؟ .این گوسفند برای چیه. .داشتم باغچه ی پشت باغ تمییز می کردم –

 . این گوسفند بکشه و بعد پوست بکنه ،...ربع ربع جدا کنید برا نذر، به این اقا کمک کن –

 . چشم اقا –

 . قربانعلی هم خسته وارد سالن شد، از پله ها که پایین می رفتم، از اتاق بیرون رفتم

 . سالم خسته نباشید –

 . در مونده نباشید، سالم آقا –
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 ؟ گوسفند برای چیه –

  . آقا نریمان طوریش نشده باشه یه گوسفند بکشم گوشتش را  نذر بدم نذر کردم، دیروز نذر کردم –

 . وارد سالن شدم و روی صندلی نشستم و گفتم: بیا بشین، معلوم بود که خیلی نریمان را دوست دارد

 . خسته مقابلم نشست و گفت: در خدمتم اقا

..شما باید . .من داده تا از این به بعد من به حسابها رسیدگی کنم دفتر حساب و کتابای که پدرم با قیصر الدوله داشته را به، نریمان –

 . راهنماییم کنید

قیصرالدوله از بعد ، اینطور که فهمیده بودم، تا وقت شام با قربانعلی نشستم و در مورد حساب و کتابها با من صحبت کرد و توضیح داد

ض ازدواج فروغ الزمان با اون دوتا از مغازه هاش هم به قیصر الدوله ازدواج دخترش با پدر پول زیادی از پدر گرفته بود و در عو

آیا پدر  ؟ نمی دونستم تکلیفم چیه، بخشیده بود و چند سالی بود که اجاره هایش را پرداخت نکرده بود و بدهی زیادی به پدر داشت

 . ر باید با قیصر الدوله صحبت کنمباید با نریمان صحبت می کردم تا ببینم چطو ؟ می خواد که طلباش وصول بشه یا نه

مرتضی با یک ، قربانعلی مرتضی را صدا کرد و ازش خواست که شام نریمان را به اتاقش ببرد، خدمتکارا داشتند میز شام را می چیدند

 . سینی شام به اتاق نریمان رفت و باز با همان سینی برگشت

 ؟ چرا نبردی ؟ چی شد: قربانعلی

 . گفتن میان پایین شام می خورن ولی آقا، بردم آقا –

 . دقایقی بعد نریمان هم به جمع ما اضافه شد و سر میز نشست، شامش را سر میز گذاشت

 ؟ بهترید آقا: قربانعلی

 . ..حالم خوبه. .چیزیم نیست: نریمان

 . فردا صبح دکتر میاد که پانسمان زخمتون را عوض کنه: قربانعلی

 ؟ را به جهانگیر گفتی.حساب و کتابا . .خوبه: نریمان

 . بله اقا: قربانعلی
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 ؟ این بدهیا باید وصول بشه یا نه ؟ اینطور که پیداست قیصر الدوله خیلی بدهی به پدر داره ؟ نریمان من دقیقا باید چیکار کنم: من

 ؟ نظر پدر چیه

 ؟ ی.بلد. .نریمان نگاهش را به من داد و گفت: باید وصول بشه اما به خوشی و چرب زبونی

 .. .نه: من

 . ..قربانعلی تو بهش یاد بده. .پس بهتره یاد بگیری: نریمان

 ؟ چرا باید با همچین آدمی با خوشی حرف زد: من

 ... .چون خیلی عوضیه: نریمان

 . ومشغول خوردن غذایش شد

 ؟؟ ؟به آدم های حکومتی وصل: من

از این لحاظ می گم عوضیه که با آدمای خالف بر و ، بهمون ضربه بزنه .اما اونقدری قدرت نداره که بخواد از این طریق. .آره: نریمان

 . بیا داره

 ؟ پدر مگه نمی خواست اموالش توی تهران بفروشه: من

.بعدم کجا بهتر از . .اون مشاور احمق پدر یه حرفی زده فکر می کنی فروختن این همه ملک توی دو سه هفته کار آسونیه: نریمان

  ؟ ؟گذاریتهران برای سرمایه 

 .. .خب پدر می گفت اگر پای این جنگ به ایران کشیده بشه: من

..اونایی باید از کشیده شدن پای جنگ به ایران بترسن که دستی توی . .نریمان با تندی حرفم را برید و گفت: خب کشیده بشه

.بعدم . .یگه ی به حالمون فرقی ندارهما مردم عادی چه رضا شاه حاکممون باشه چه احمد شاه چه هر خر د، حکومت داشته باشن

.نازیا هم که . .ایرانیا هم که طرفدار نازیا هستن، اینجوری که من اوضاع جنگ می بینم همه چیز به نفع آلمانا داره پیش می ره

 ... .پس جای هیچ نگرانی نیست . و پیش می رن کنن میهمینطور دارن درو 
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، .کارمان که تمام شد. .در مورد حسابها برایم توضیح داد و من بهتر حسابها را فهمیدم بعد از شام نریمان خودش هم کمی بیشتر

در حالی که کتاب امیر ارسالن نامدار را  می خواندم ، نریمان برای کمی قدم زنی در باغ از سالن بیرون رفت و من به اتاقم رفتم

 . خوابم برد

بعد از آن هم باید ، الدوله می رفتم و در مورد حساب و کتابها با او صحبت می کردمفردای آنروز خیلی کار داشتم باید به دیدن قیصر 

دایی اصرار داشت که کت و ، به دیدن دایی می رفتم و با هم برای خرید می رفتیم چون باید شب به خانه ی پهلوون ولی می رفتیم

 . شلوار شیکی را تهیه کنم

خانه ی قیصر الدوله هم دست کمی از خانه ی  . به قصد خانه ی قیصر الدوله به راه افتادیمبعد از اینکه صبحانه خوردیم با قربانعلی 

 . در را قربانعلی کوبید که توسط پسرخدمتکاری باز شد، مقابل خانه شان از درشکه پیاده شدیم، بزرگ پدر در تهران نداشت

 ؟ آقا هستن، سالم: قربانعلی

 . پسرک جوان گفت: نه آقا رفتن بازار

آقا جهانگیر پسر کوچیکه ی ، ..برو بگو. .قربانعلی ابروی در هم کشید و گفت: آقات داره خوب حیثیت خاندان قاجاری را به باد می ده

 . کیومرث خان اومده تا باهاش صحبت کنه

 ؟ بعد از رفتنش گفتم: از کجا فهمیدید داره دروغ می گه، پسر خدمتکار سری تکان داد و به داخل رفت

 . .آدمی نیست که این وقت صبح از خونه بیرون بره. .آدم تنبلیه، چون قیصر الدوله را خوب می شناسم –

 . پسرک جوان جلوی در برگشت و در را کامل باز کرد و گفت: بفرمایین

نبود این را می شد از رفت معلوم بود تعداد کسانی که در این باغ زندگی می کردند کم ، اول من و بعد قربانعلی به دنبالم وارد خانه شد

تا به عمارت ، حیاط طویل را به دنبال پسرک خدمتکار پیمودیم، و آمد خدمتکارها در حیاط فهمید که هر کدام به کاری مشغول بودند

اقا توی اتاق منتظر شما ، خدمتکار به سمت در چوبی بزرگی رفت و گفت: بفرمایین، وارد عمارت شدیم، بزرگ وسط باغ رسیدیم

 . تندهس

مردی چاق و با شکمی بزرگ و سبیلی شبیه به سبیل ناصر الدین ، قربانعلی جلوتر رفت و وارد اتاق شد و من به دنبال او وارد شدم

روی مبلی تخت مانند کنار پنجره ی بزرگ رو به حیاط لمیده بود و قلیان ، شاه  که به مانند شاهزاده های قاجار هم لباس پوشیده بود

 قربانعلی سالم داد که قیصر الدوله سالمش را بی جواب ، دیدن هیبتش و قیافه ش به شرارت و رذالتش می شد پی برداز ، می کشید
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اما من همینطور نگاهش می کردم و او هم به من نگاه می کرد بدون اینکه حرفی بزنم و یا او تعارفی بزند به سمت مبلی ، گذاشت

 . فتم و نشستم و خطاب به قربانعلی گفتم: قربانعلی دفترو به من بدهقرمزرنگ و زیبا که رو به رویش بود  ر

قیصر الدوله چند پک ، قربانعلی هم که از رفتار من متعجب شده بود شتاب زده از توی کیف دفتری بیرون آورد و به سمت من گرفت

تو هم پسر ، تو رو تا حاال ندیده بودم . ندیگر به قلیانش زد و خطاب به من گفت: پسرای کیومرث خان یکی از یکی بی ادب تر هست

 ؟ کیومرث خان هستی

سرم را از روی دفتر برداشتم و نگاهم را به او دادم و گفتم: من یاد گرفتم با هر کسی هر طور که الیقشه برخورد کنم و از این به 

مهلتی تعیین کنم برای پرداخت بدهییتون تا مسئول رسیدگی به حسابهای تو و پدرم هستم و اومدم واسه تون ، جهانگیر، .. من. .بعد

 . این صورتحسابیه که تهیه کردم، به امروز

 . و کاغذی را به سمت قربانعلی گرفتم و گفتم: اینو بدید به این آقا

الف قربانعلی برگه را از دستم گرفت و به طرف قیصر الدوله رفت که قیصر الدوله کاغذ گرفت نگاهی به آن انداخت و گفت: تو یه 

 ؟ بچه چطور به خودت جرات می دی برای من صورتحساب بیاری

چون اگر دیرتر از این موعد بدهیاتون را بدید با حکم حکومتی مغازه ، از جا برخواستم و گفتم: بهتره به تاریخ صورتحساب دقت کنی

 . هات را با اجناس داخلش می بندم

همون بالیی ، سگ کی باشی بخوای همچین کاری بکنی، ی بیجا می کنیتو خیل: و داشتم به سمت در می رفتم که عصبانی غرید

 . که سر برادرت آوردم سر تو هم میارم

عصبانی به سمتش چرخیدم و سعی کردم همه ی عصبانیتم با نگاهم منتقل کنم که گویا موفق هم شده بودم که قیصر الدوله کمی 

زمان مرده و پدر من دیگه ی سوگلی توی حرمسراش نداره که بخواد به قدمی به سمتش رفتم و گفتم: دخترت فروغ ال ، پس نشست

خاطر اون از مال و اموالش بگذره، در ثانی سر قضیه ی نامردی که اون با تو در حق نریمان کردید پشیمون و به دنبال جبران می 

بالیی سر پسر بزرگش آوردی اونوقته که .کافیه بفهمه تو چه . .گرده  و حاضره هر کاری بکنه تا کمی نریمان باهاش نرمتر بشه

الزم باشه بازم بهت یادآوری کنم که این شاهی که االن توی مصدر  کنم می.شاهزاده ی قجری فکر ن. .دودمانتو به باد می ده

یار پس حواست را جمع کن و صدات را ب، حکومت نشسته دنبال بهونه می گرده تا باقی مونده ی شماها را بفرسته پیش اجدادتون

 . شیر فهم شد، خود تو میای و بدهیات را پرداخت می کنی، خودت، ده روز دیگه من نمیام اینجا. .پایین
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.خودش را به من رساند و آرام گفت: اقا . .قربانعلی هم به دنبالم می دوید، این را گفتم و قبل از اینکه حرفی بزنم از اتاق بیرون رفتم

 ... .شما

 کنیم.  میبریم بیرون صحبت ، هیس هیچی نگو: من

وقتی درشکه حرکت کرد قربانعلی گفت: آقا چرا اینطوری ، سوار درشکه ی شدیم که منتظرمان ایستاده بود، از باغ که بیرون رفتیم

 ؟؟ ؟باهاش حرف زدید

 . نتونستم جور دیگه ی باهاش حرف بزنم –

 . میترسم واسه مون دردسر درست کنه –

 کنم.  میمن اسممو عوض ، اگر ده روز دیگه بدهیاش را نیاورد، مثل سگ ترسیده بود، هیچ غلطی نمی تونه بکنه –

 . قربانعلی از درشکه پیاده شد و من به خانه ی دایی رفتم، به باغ رسیدیم

زدیم ماجرای رفتن به دیدن  همینطور که در خیابان قدم می، دایی منتظرم بود ،وقتی رسیدم بدون فوت وقت با هم بیرون رفتیم

 . قیصر الدوله را برایش تعریف می کردم و از برخوردم با قیصرر الدوله می گفتم که حسابی از شنیدنش کیفور شده بود و تشویقم کرد

ار خیاطیا همیشه برای همچین مواقعی که مشتری ناگهانی می رسید چندین کت و شلو، به یک خیاطی که با دایی آشنا بود رفتیم 

که من با پرو کردن چندتا از آنها باالخره یک کت و شلوار مشکی اندازه م در آمد که آن هم باید کمی آستین هایش ، آماده داشتند

..تا خیاط آن کت و شلوار را درست کند با دایی برای قدم زنی در بازار . .بلندتر می شد که خیاط گفت نیم ساعته آن را درست می کند

یکی از آنها مغازه ی طال فروشی ، طبق اسنادی که دیده بودم می توانستم مغازه های که متعلق به پدر بود پیدا کنمبیرون رفتیم و 

 . از پشت ویترین داشتیم طالها را نگاه می کردیم که نگاهم روی یک انگشتر زنانه ی زیبا که نگین فیروزه ای داشت قفل شد، بود

 ؟ نظرتون در مورد اون انگشتر چیه دایی –

 ؟ ..برای مادرت می خوای بگیری. .قشنگه –

 . من  سر به زیر انداختم و گفتم: برای مادرمم می گیرم ولی االن داشتم به گندم فکر می کردم

ه اشرف شب که رفتیم اگر موافق .می دمش ب. .بیا بریم بگیریم، دایی با خنده دست به شانه ام زد و گفت: معلومه پاک قافیه را باختی

 . بودن و قطعی شد این انگشتر دست گندم خانم کنه که رسماً نشون کرده ی تو بشه و بعدا نتونن بزنن زیرش
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 . پس بریم بگیریم، خیلی خوبه –

و سلیقه ی دایی یک جفت  به انتخاب، انگشتر که نسبتا قیمت باالیی داشت گرفتیم و از مغازه بیرون آمدیم، با دایی وارد مغازه شدیم

اشرف خانم ناهار ، .به مغازه ی خیاطی برگشتیم و کت وشلوار و یه پیراهن سفید گرفتیم و به خونه ی دایی رفتیم. .کفش هم خریدیم

خوبی درست کرده بودیم که کنار هم با اشتها خوردیم و بعد از اون کمی استراحت کردیم و بعد ازظهر بعد از کمی خوش و بش 

.آن روز خیلی استرس . .دایی از من خواست به اتاقی برم و لباس عوض کنم تا به خونه ی پهلوون ولی برویم، ک ساعت ششنزدی

توی حیاط منتظر بودم که باالخره دایی و زن ، زودتر از همه حاضر شدم و بیرون آمدم، بهترین و بزرگترین روز زندگیم بود، داشتم

 ... .حسابی به خودشون رسیده بودندآنها هم ، دایی هم بیرون آمدن

به سفارش اشرف خانم دسته گلی گرفتیم و بعد خودمان را با درشکه به خانه ی پهلوان ولی رساندیم در راه مدام دایی و زن دایی سر 

 . به سرم می گذاشتند و می خندیدند

زن دایی از ، خانه ی پهلوون ولی به راه افتادیم چون درشکه نمی توانست وارد کوچه شود سر کوچه از درشکه پیاده شدیم و به سمت

 . دیدن محله راضی نبود و کمی غر می زد اما به خاطر من داشت تحمل می کرد

در حیاط  ، در توسط پهلوان ولی باز شد و بعد از سالم و احوالپرسی وارد خانه شدیم، دایی کلون در را کوبید، مقابل خانه ایستادیم

 . سر پهلوون ولی و دخترش هم به استقبالمان آمدنپهلوان حیدر و بعد هم

 . زن دایی هم نزدیک خانم ها نشست، باالی اتاق  در کنار دایی نشستم، وارد اتاق بزرگی شدیم

. .مادر گندم انیس خانم وارد اتاق شد از چهره و عصبانیتش معلوم بود ناراضی هست و از همون ابتدا شمشیر از رو برایم بسته است

 با اینحال با دایی و زن دایی سالم و احوالپرسی کرد و سالم مرا بی پاسخ گذاشت و نشست...ولی 

صحبت های که ، بقیه هم شنونده بودن، نگاهی بین بقیه رد و بدل شد و بعد صحبت ها بین دایی و پهلوان ولی و حیدر شروع شد

.نه صحبت در مورد . .ما اینجا اومدیم برای امر خیر، آقا نادر: هیچ ربطی به خواستگاری نداشت تا باالخره زن دایی با اعتراض گفت

 . .انجمن و سیاست و اینجور حرفا

 .. .بله خانم شما درست می فرمایین: نادر

، و خطاب به پهلوان حیدر گفت: خب پهلوون این پسر ما آقا جهانگیر که خود شما بیشتر از من می شناسیدش و باهاش آشنا هستید

 ؟ االن برای چی اینجا هستیم می دونید هم که
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 .. ..راستش. .بله: حیدر

 . که  انیس خانم حرفش را برید و گفت: راستش جهانگیر خان من مخالفم

 ؟ سر بلند کردم و آرام گفتم: چرا

همین ، کسی که همه ی این سالها نذاشت یه آب خوش از گلومون پایین بره، چون تو پسر کیومرث خان هستی ؟ می پرسی چرا: 

پدر تو طفل شش ماه شو ، برادر تو بیوه ش کرد و شوهرش کشت، شوهر داشت بچه داشت، دختری که تو اومدی خواستگاریش

 .. . .گذاشت سینه ی قبرستون

 . یه کم خوددار باش، پهلوان ولی گفت: زن داداش، بدون اینکه بخواهم اشک صورتم را خیس کرد، سرم را پایین انداختم

نمی ذارم از دختر من رگ و ریشه ی ، پهلوون بزرگ ما هستی و احترامت واجب ولی من دختر به پسر کیومرث خان نمی دم –

 . کیومرث خان به دنیا بیاد

 ... .این جوون خوب بودن و جوونمردی خودشو قبال ثابت کرده، ..استغفار کن. .خانم این چه حرفیه که می زنی: حیدر

ماه نسا مادر جهانگیر دختری بود ، پسر خواهر منم هست، پسری که اینجا نشسته فقط پسر کیومرث خان نیستدایی نادر گفت: این 

مطمئن باشید به شیوه و پدرش زندگی نمی کنه که اگر می خواست ، این پسر زیر دست اون مادر بزرگ شده ، که حافظ قران بود

 .. .می دونم که مرد زندگیه، بت و حجب و حیایی دختر شما شدهجهانگیر عاشق نجا، اونطور زندگی کنه االن اینجا نبود

.این آقا جهانگیر مثل دایی نادرش مهربون و . .زن دایی به شوخی گفت: بعدم همیشه می گن اوالد حالل زاده به داییش می ره

 . قدر زن و زندگیش هم می دونه، خوش قلب و اهل زندگیه

 ؟ شما تضمین می کنید: انیس خانم

 . هم داییش کنم میبله هم من تضمین : ییزن دا

 . بخواید نوشته هم می دمکنم،  میمنم جهانگیر تضمین : دایی

، دایی دستش روی شانه ام گذاشت، جو آرامی به وجود آمد، وقتی انیس خانم سکوت کرد، چون سرم پایین بود بقیه را نمی دیدم

 . دست و صورتت بزن و برگرد پهلوان ولی گفت: آقا جهانگیر برو توی حیاط یه آبی به
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 . بااجازه: سری تکان دادم و آرام گفتم

یه حوض پر از آب وسط حیاط بود و در ، از پله ها پایین رفتم، صورتم از اشک خیس شده بود، از جا برخواستم و از اتاق بیرون رفتم

عمیقی کشیدم که سایه ی را روی سرم لبه ی حوض نشستم و یک مشت آب توی صورتم زدم و بعد نفس ، دو طرفش باغچه بود

حوله ی به ، از جا برخواستم، وقتی سر بلند کردم گندم دیدم که یه چادر سفید قشنگ سرش بود و کنارم ایستاده بود، حس کردم

 . طرفم گرفت و گفت: متاسفم

 ؟ با لبخندی حوله را از دستش گرفتم و گفتم: چقدر قشنگ شدی

 . فکر نمی کردم مادرم اینطوری باهاتون حرف بزنه اونم سر به زیر انداخت و گفت:

 . .من از حرفاش ناراحت نشدم. .حق داره نگران باشه –

 ؟ سر بلند کرد و گفت: پس چرا گریه کردی

 . . حرفاش پر از درد بود نه زخم زبون. .گریه ی من از دردی بود که توی سینه ی مادرته –

 .. .خیلی غصه ی منو می خورد، فت سیاه بخت شدی دختروقتی شوهرم مرد و بیوه شدم مادرم می گ –

 . .چون خیلی دوستت دارم. .گندم قول می دم خوشبختت کنم -

 . همانجا توی حیاط لب حوض نشسته بودیم و داشتیم باهم حرف می زدیم که با صدای زن دایی به خودمون اومدیم

 . دن و دل می گیرننگو آقا دارن اینجا دل می ، گفتیم چی شد نیومدی: زن دایی

 . وبه سمت ما آمد

 . سالم: گندم

 .. ...به خدا جهانگیر حق داشت بی قرارت باشه. .چقدر تو خشکلی خانم، زن دایی گندم را بغل کرد و بوسیدش و گفت: ماشاهلل

حتی ، ین شهر می شیبا این خانم تو خوشبخترین مرد ا، جهانگیر مبارکت باشه: گندم با لبخندی جوابش را داد که زن دایی گفت

 . خوشبخت تر از داییت

 . نظر لطفتونه: گندم
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 . می خوان در مورد مهریه صحبت کنن، بهتره بریم پیش بقیه: زن دایی

من باز در کنار دایی ، به داخل برگشتیم، وقتی زن دایی این را گفت نفس راحتی کشیدم چون این یعنی اینکه همه چیز تمام شده بود

تا پاسی از شب ، خواهر گندم هم بعد از پذیرایی میوه در کنار بقیه ی خانم ها نشست، دایی و گندم پیش خانما رفتننشستم و زن 

مهریه را به خواست خودم خانه ی که به تازگی ، آنها قبول کردن که فعال نامزد باشیم تا بعدا که عقد کنیم، آنجا بودیم و حرف زدیم

بعدم که انگشتری که خریده ، م به اضافه ی یک شاخه نبات و یهک جلد قران و آینه شمعدانتوی تهران خریده بودم معین کردی

 ... ...فکر نمی کردم همه چیز توی همان شب تموم شود. .زن دایی به دست گندم کرد، بودیم به رسم نشون

وقتی به خانه رسیدم که ساعت ، من شدهوقتی توی راه برگشت بودیم خیالم از همه چیز راحت شده بود و می دانستم دیگه گندم مال 

وقتی من را دید به طرفم دوید و گفت: سالم آقا کجا ، قربانعلی کمی نگرانم شده بود و توی حیاط قدم می زد، از دوازده می گذشت

 ؟ بودید تا این وقت شب

 ؟ خونه ی داییم بودم چطور مگه –

 .. .من اونجا اومدم خونه نبودن –

 ؟ مگه ادرس خونه ی دایی من را دارید، گفتم: اونجا اومدی ابروی در هم کشیدم و

 . اقا نریمان ادرس اونجا را بهم دادن –

 ؟ چیکارم داشتی، خب رفته بودیم مهمونی با دایی و. همسرش –

 ؟ فکر می کردم خدای نکرده این قیصر الدوله یه بالیی سرتون آورده، داشتم از دلواپسی می مردم –

اون به خاطر کتک زدن نریمان هم مثل سگ پشیمون دیگه همچین غلطی ، .نگران نباش. .ال سر من بیارهسگ کی باشه که ب –

 . ..من می رم بخوابم خیلی خسته ام. .نمی کنه

یکراست به اتاقم رفتم و روی تخت ولو شدم فکر می کردم تا بخوابم خوابم می برد ولی تا دم دمای صبح بیدار بودم و به گندم و 

 . ن و اینکه چطوری باید زندگیم را از پدرم جدا می کردم که دردسری برایم درست نشود  فکر می کردم که خوابم بردزندگیما

همینکه وارد حیاط ، با اینکه شب قبل دیر خوابیده بودم اما صبح زود از خواب بیدار شدم و برای قدم زنی می خواستم  بیرون بروم

 . شدم صدای مرتضی را شنیدم
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 . صبح بخیر آقا –

 . ..معلومه تو هم سحر خیزیا. .صبح بخیر: به جانبش چرخیدم و گفتم

 . باید برم نون تازه بگیرم، وگرنه کیه که از خواب بدش بیاد، با خنده ی گفت: عادت کردیم دیگه

 . می خوای من برم بگیرم –

 . .ببخشید من یه چیزی گفتم شوخی کردم. .هول شد و گفت: نه آقا

 ؟ .می تونم باهات بیام. .کمی توی محله قدم بزنم و نونوایی را یاد بگیرم، می خوام بیام منم –

 . منم خوشحال می شم ؟ اگر دوست دارید چرا که نه –

قدش تا شانه ی من بود و الغر اندام بود و ، همینطور که در کنار هم قدم می زدیم باهم حرف می زدیم، با هم از خانه بیرون رفتیم

 . .پسر خوبی به نظر می رسید. .ی بانمکی داشتچهره 

 ؟ مردم این محله چه جوری هستن –

..اکثراً پولدار هستن و تو دار مثل مردم پایین شهر نیستن که با . .ما خیلی مردم این محل نمی شناسیم، راستش نمی دونم آقا –

اصال همه با ، اونجا همسایه خیلی با هم رفت و آمد دارن، کنن میخانواده ی ما پایین شهر زندگی  . همسایه رفت و آمد داشته باشن

 . همه هم از وضع و حال هم خبر دارن، هم یه خانواده هستن

 ؟ .مرتضی تو چند سالته. .که اینطور –

 ؟ چند بهم می خوره –

 .. .ر گفتم: هیجده یا نوزدهچون او را با خودم مقایسه می کردم فکر می کردم باید کم سن وسال یا همسن خودم باشم بعد از کمی فک

 ؟ .یعنی انقدر بچه به نظر میام. .با حرفم خندید و گفت: تو رو خدا

 ؟ ابروی در هم کشیدم و گفتم: مگه یه پسر نوزده ساله بچه ست

 . سالمه 15.راستش من . ..جسارت نباشه. .مکثی کرد و گفت: نه آقا
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 ؟ متعجب گفتم: واقعا

 . بله اقا –

 ... .ولی اصال بهت نمیاد –

 . .یه کم از همسن و ساالم عقب موندم. .اره –

 ؟ ..ازدواج نکردی. .خوبه که اینطوری دیرتر پیر می شی –

 . ما هم دیگه بی خیال شدیم، ..چندباری مادرم واسه م رفت خواستگاری ولی جواب رد دادن. .نه اقا –

 ؟ برای چی جواب رد دادن –

 . چون از من خوششون نمی اومدشاید ، نمی دونم –

مرتضی نون گرفت ، به نونوایی که رسیدیم، متوجه شدم که نمی خواهد در این رابطه حرفی بزند برای همین سوال دیگری را نپرسیدم

ضی برای مرت، قربانعلی را دیدم که لبه ی پلکان نشسته بود و پیپ می کشید، وارد حیاط که شدیم، و باز با هم به طرف خانه برگشتیم

 . اماده کردن بساط صبحانه به داخل رفت و من به قربانعلی صبح بخیر گفتم و در کنارش نشستم

 ؟ ناراحت به نظر میاید –

 .. .و خودشون را عذاب می دن کنن میخیلی دارن خودخوری ، ناراحت آقا نریمان هستم –

 . زمان همه چیز درست می کنه –

 ؟ شنیدم ازدواج کردن –

 . جیران دختر عمومونبا ، بله –

 . اگر همسرش دوستش داشته باشه شاید بتونه کمکش کنه که از این وضعیت بیرون بیاد ؟ رابطه ش با همسرش چطوره –
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حال و روز جیران به ، دختری که عشقش جلوی چشمانش کشته بودن و هنوزم داغدار شیرویه بود، با این حرف به یاد جیران افتادم

وقتی سکوتم طوالنی شد باز قربانعلی گفت: همسرش می ، نریمان بود پس چطور می توانست به نریمان کمک کندمراتب بدتر از 

 ؟ تونه بهش کمک کنه

 . حال و روز جیران بدتر از نریمان –

 ؟ چرا –

درش و پدرم ..نریمان با جیران ازدواج کرد تا جیران به دست پ. .اون عاشق یه پسری بود که پسره را جلوی چشماش کشتن –

 . محاکمه نشه

پدرش بد باهاش ، ..ولی خب وجودشو خورد کردن و گوهر وجودشو خراب کردن. .قربانعلی آهی کشید و گفت: آقا نریمان پسر خوبیه

 . تا کرد

 . می شه شما نریمان صدا کنید، سری تکان دادم و گفتم: بهتره بریم صبحانه بخوریم

 حتماً  –

این ، یز نشستم و همینطور که منتظر بقیه بودم به عالقه ی که قربانعلی به نریمان داشت فکر می کردموارد سالن شدم و در کنار م

توی روستا ، یعنی نریمان واقعا چه جور آدمی بود، مرد از نریمان چی دیده بود که انقدر غصه اش را می خورد و واسه ش نگران بود

 . همه ی اطرافیانش دوستش داشتن، دیگری نمی دیدم ولی توی این شهرکه بودیم جز چهره ی خشن و بدجنسی من از او چیز 

نریمان ناخوش و پریشان بود و این چند روزه غم جزو جدا نشدنی چهره اش شده ، باالخره قربانعلی و نریمان هم به سر میز آمدند

 ؟ ه جوری حرف زدیدر راس میز نشست و خطاب به من گفت: قربانعلی بهم گفت دیروز با قیصر الدوله چ، بود

 ؟ حرفام بد بود –

... می فهمی . .من احتیاجی ندارم که تو از من دفاع کنی، نه مسئول دفاع از من، تو فقط مسئول حساب و کتاب شدی، اره بد بوده –

 ؟ چی می گم

 . دیگه تکرار نشه کنم میسعی ، می فهمم –

 . خیلی خوبه، خوبه –
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 . تونم با اون آدم خودخواه با نرمی حرف بزنم و طوری حرف بزنم که اون خوشش بیاد..بهتره بدونی من نمی . .ولی –

با زهرخندی تکه ی نان برداشت و همینطور که پنیر روی نون میذاشت گفت: معلومه که حسابی تحت تاثیردوستی  امیر ساالر قرار 

 ؟ گرفتی

 ؟ متعجب گفتم: چی

همینطور که لقمه ی دومش را درست می ، بعد از اینکه لقمه اش را فرو داد، ان گذاشتنیم نگاهی به من انداخت و لقمه اش را در ده

...اوایل شاید خوب رلتو بازی می کردی و من نفهمیدم ولی بعدش . .یا اینکه بقیه خیلی احمقن، کرد گفت: فکر کردی خیلی زرنگی

..ولی خب نمی دونم . .برای همین همه جا مراقبت بودم، که رفتارات داشت عوض می شد خوب فهمیدم که با امیر ساالر رابطه داری

 . چرا هیج وقت نخواستم به پدر بگم اونی که داره بهش خیانت می کنه پسره کوچیکه شه

 . نریمان همه چیز می دونست، باورم نمی شد، متعجب فقط نگاهش می کردم

.دیشب وقتی با دایی و زن داییت از اون خونه برمی . .رک باشهجرعه ای از چایش را نوشید و نگاهش را به من داد و گفت: راستی مبا

 . معلومه بهت جواب مثبت دادن، گشتید خیلی خوشحال بودی

 ؟ این را گفت و از جا برخواست که منم برخواستم و گفتم: تو که همه چیزو می دونی دلیلش هم می دونی

 . دلیلی جز این داره که عاشق دختر عموی امیر ساالر شدی –

..من برای این با امیر ساالر دست دوستی دادم که . ...من وقتی عاشق گندم شدم که نمی دونستم اون دختر عموی امیر ساالر. .نه –

 . نمی خوام اونقدر قصی القلب بشم که حتی به پسر خودمم رحم نکنم، نمی خوام یکی بشم مثل پدرم

با فریاد گفت: برای آخرین بار بهت می گم دیگه در مورد این موضوع حرف این حرفم نریمان را عصبانی کرد که یقه م را گرفت و 

 . نزن

 . معذرت می خوام –

تو هم با من ، نریمان یقه ام را رها کرد و همینطور که لباس مرا مرتب می کرد گفت: من با تو و کارایی که می کنی کاری ندارم

 ؟ مگه نه، معامله ی خوبیه . کاری نداشته باش

 . ممنون –
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نریمان نگاهش را به قربانعلی که با نگرانی داشت ما را نگاه می کرد داد و گفت: به اون بپا بگو دیگه الزم نیست جهانگیر هر جا می 

 . ره تعقیبش کنه

 . چشم اقا –

ولی وقتی گفت  از اینکه واسه م بپا گذاشته بود و توی این چند روز از ریز و درشت کارهای من خبر داشت از دستش عصبانی بودم

 .. .و فعال می توانستم راحت برای زندگی آینده م طرح و نقشه بریزم  کاری بهم نداره خیالم راحت شده بود که به پدر حرفی نمی زند

 با اینکه به قربانعلی گفته، از جا برخواستم و از خونه بیرون زدم، با حرفهای که نریمان زد اشتهام برای خوردن صبحونه از بین رفت

تا وقتی به خونه ی ، بود دیگه الزم نیست برای من بپا بذاره اما من هر چند قدم یکبار برمی گشتم و پشت سرم را نگاه می کردم

 .. .دایی رسیدم

آن روز  . او هم نگران شده بود ولی با اینحال بهم امیدواری می داد که مثبت فکر کنم و به دلم بد نیارم، همه چیز برای دایی گفتم

ی و زن دایی  برای ناهار به میهمانی دعوت شده بودند و به من گفت که میزبان مرا هم دعوت کرده است و از من می خواست که دای

 .هر جقدر پرسیدم میزبان کیست و برای چی منو دعوت کرده جوابی نداد و فقط می گفت که بعدا متوجه می شم . .همراهیش کنم

چند ، حتما مسافت کوتاه بود چون زن دایی کسی نبود که اهل پیاده روی باشد، زنان به راه افتادیمهر سه از خانه بیرون آمدیم و قدم 

 کوچه آنطرفتر مقابل خانه ی زیبا و مجلل ایستادیم 

 ؟ دایی جون هنوز نمی خواید بگید این دوستتون کیه –

 . دایی با لبخندی گفت: حاال باهاش آشنا می شی

چند پله ی سفید مرمر را باال رفتیم و از در ، خانه جنوبی اما بزرگ و زیبا بود، خانه توسط خدمتکاری باز شددایی زنگ را زد که درب 

راهروی را پشت سر گذاشتیم و باز  خدمتکار دیگری در سالن را باز کرد و باز راهروی کوتاهی را پیمودیم و تا ، بزرگ خانه گذشتیم

با دایی ، دی قد بلند و چهار شانه که کت و شلوار دودی رنگی به تن داشت به استقبالمان آمدمر، وارد سالن بزرگ وزیبایی خانه شدیم

خواهرزاده ، نوبت به من که رسید دایی گفت: ایشون آقا جهانگیر هستن، با گرمی خوش و بش کرد و به زن دایی هم خوش آمد گفت

 . من ی بنده، جهانگیر جان ایشون هم وثوق خان هستن از دوستان نزدیک

با وثوق خان ، اسم وثوق خان را که شنیدم فهمیدم به کجا دعوت شدیم اما چاره ی نبود مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودم

 . دست دادم و گفتم: خیلی از آشنایتون خوشوقتم
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خواست ببینمت و حاال می  ..داییت همیشه از شما تعریف می کرد برای همین بود که خیلی دلم می. .بنده هم همینطور: وثوق خان

 . بینم نادر در تعریف کردن کم لطفی کرده

 . ..دایی نادر  در مورد من غلو نکرده باشن کم لطفی نکردن. .این نظر لطف شماست: من

 . شکسته نفسی می فرمایید: وثوق خان

لباس به تن اون دختر این من بودم که  از دیدن آن، همینطور مشغول تعارف تکه پاره کردن بودیم که سر و کله ی پریچهر پیدا شد

 ... .هر چند در این شهر عادی بود ولی هنوز برای من نامانوس بود، احساس شرم کردم

پریچهر با خوشرویی با زن دایی و دایی دست داد و خوش آمد گفت، نوبت به من که رسید با اینکه دفعه قبل دستشو بی جواب 

 . ت من دراز کرد و گفت: خیلی خوش اومدیدگذاشته بودم ولی باز دستش را به سم

 . برای همین با لبخند گفتم: خیلی ممنون، مردد بودم اما تصمیم داشتم باهاش دست ندم

اقا جهانگیر هنوز به آداب و ، پدرش با لبخندی گفت: اشکال نداره دختر، ناچاراً دستش را جمع کرد، وقتی دستش را بی جواب دید

 . رسوم ما عادت نکردن

می خواستم جوابی بهش بدم اما دایی بهم چشم غره رفت و فهمیدم آنجا جای جواب دادن نیست برای همین گفتم: شاید اینطور 

 . باشه

. .فرصت پیدا کردم که بنشینم، بعد از احوالپرسی و معرفی به یه عده خانم و اقا، مهمونی نسبتا شلوغی بود، باالخره وارد جمع شدیم

زن دایی هم که ، بلی نشسته بودم ولی دایی که برای صحبت با دوستانش به آنطرف سالن رفت من تنها ماندم..نزدیک دایی روی م

با خانم ها گرم گرفته بود ؛ منم تنها بودم و تماشاچی این مهمانی هزار رنگ که پریچهر باز کنارم ظاهر شد و خیلی خودمانی گفت: 

 ؟ جهانگیر چرا نمیای توی جمع ما

.درست نبود که دلش را . .بر خالف اینکه از پوشش خوشم نمی اومد اما معصومیت خاصی توی نگاهش بود، نگاهش دادم نگاهم را به

 ؟ بشکنم برای همین گفتم: کدوم جمع

 . آریا می خواد واسه مون بخوونه، .بیا بریم اونطرف سالن. .جمع ما جوونا : پریچهر

 



 

 
 

393 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

، عده ی دختر و پسر آنجا بودند، سالن که با دو ستون از طرف دیگر جدا می شد رفتیمبه ناچار باهاش همراه شدم و به طرف دیگر 

یک جور خاص نگاهم می ، اما چیزی که بود می توانستم از نگاه بعضی از پسرا خشم ببینم، پریچهر مرا به دوستانش معرفی کرد

 .. .باهام دست داد و کنارم ایستاد و آروم گفت: خیلی سخت نگیرکردند از بین آن پسرا فقط پسری به اسم آریا بود که به سمتم آمد و 

 ؟ متعجب نگاهش کردم و گفتم: منظورت چیه

 .. ...خیلی سخت نگیر. .پریچهر می گم: با لبخندی گفت

 ..پریچهر پشت دستگاهی نشست که اسمش پیانو بود. .بازم متوجه منظورش نشده بودم ولی ترجیح دادم دیگه سوالی ازش نپرسم

همه ساکت بودند و او را نگاه می کردند مخصوصا یکی دوتا از پسرا که یه جور خاصی نگاهش می ، برای اولین بار بود پیانو می دیدم

 .. .کردند و می شد رنگ دوست داشتن یا شایدم نه رنگ هوس را از چشمانشان دید

صدای همهمه ی که بین بزرگترا هم بود خاموش شد ، لند شدوقتی صدای ساز ب، پریچهر به آریا اشاره ی کرد و شروع کرد به نواختن

تمام مدتی که می زد چشم از من برنمی ، چقدر قشنگ می زد، و اآنها هم به تماشا و گوش کردن نواختن پریچهر به طرف ما آمدند

اه شد و ترانه ی زیبایی را بعد از مدتی صدای قشنگ آریا هم با نواختن پریچهر همر، داشت و همین نگاه هاش منو معذب کرده بود

وقتی کارشان تمام شد همه شروع کردند به ، .تمام مدت همه ساکت بودیم و به خواندن آریا و نواختن پریچهر گوش می دادیم. .خواند

 . کف زدند منم از بهت بیرون آمدم و به همراه بقیه واسه شون کف زدم

به سمت من آمد و در کنارم نشست و خطاب به آریا که در سمت دیگر من  پریچهر از جا برخواست و برای بقیه احترامی گذاشت و

 . .کارت حرف نداره. .نشسته بود گفت: ممنون آریا

 . .بااجازه. ..من همیشه بی نظیرم. .آریا با لبخندی گفت: می دونم

از موسیقی و ، از خودش تعریف کنهبعد از رفتنش پریچهر خندید و گفت: پسره ی دیوونه فقط بلده ، این را گفت و ما را ترک کرد

 . ترانه ی که آریا خووند خوشت اومد

 . .ممنون. .خیلی قشنگ بود –

 . با لبخندی گفت: فقط برای تو بود

 ؟ چرا من –
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 ؟ واسه م جالبه بدونم اونجا چه جور جاییه، این سوال که پرسیدم لحظاتی نگاهم کرد و بعد گفت: می شه از روستاتون واسه م بگی

او هم با اشتیاق گوش می کرد طوری به من پیله کرده بود که انگار ، من شروع کردم از تعریف کردن از روستا و محل زندگیمان و

بعد از ناهار خودم را به دایی ، از اول تا آخر مهمانی همراه من بود و یکریز سوال می پرسید، هیچ کس دیگه ی توی مهمونی نبود

.اما چندان موفق نبودم چون تقریبا آخرین کسانی که خداحافظی کردند . .کردم که زود از آنجا برویم رساندم و فقط ازش خواهش می

زن دایی و دایی هم با حرف ، دلخور سر به زیر داشتم و در کنار دایی قدم برمی داشتم، و از خانه ی وثوق خان بیرون آمدند ما بودیم

 ؟ حاال چرا سگرمه هات تو هم جهانگیر می زدند که زن دایی منو خطاب قرار داد و گفت:

 . م خونه ی وثوق خانمیریمی گه چرا بهش نگفتم ،. از دست من دلخور اشرف: دایی

 . خب اگر می گفتیم که نمی اومدی: زن دایی

 . بعدم که تا آخرین لحظه نشستید، ولی باید می گفتید: من

 . خان نمی ذاشتوثوق ، دیدی که من می خواستم زودتر بیایم بیرون: دایی

 . پاک کالفه شده بودم، به اینجور مهمونیا عادت نداشتم: من

 . زن دایی با شیطنت گفت: خوبه عادت نداشتی و یک دقیقه از دختر وثوق خان جدا نمی شدی اگر عادت داشتی چی می شد

ول نمی کرد و هر طرف می رفتم دنبالم  اونی که منو: ناراحت نگاهشون کردم و گفتم، زن دایی این را گفت و با دایی بهم خندیدن

 ؟ می اومد اون دختره بود وگرنه منی که نامزد دارم چرا باید به یه دختر دیگه پیله کنم

 . ..بعدم دو کلوم حرف و یه انگشتر که نمی شه نامزدی. .نامزد ندیده، خبه توام: دایی

 ... .من و گندم رسماً نامزد شدیم، هریه تعیین کردیمم، ما رسمی حرف زدیم ؟ متعجب گفتم: دایی چرا این حرف می زنید

 . من حواسم نبود، آره خب راست می گی جهانگیر: دایی

 . .موردهای بهتری برای تو بود. .تو توی انتخاب همسر عجله کردی ، ولی می دونی جهانگیر به نظر من: زن دایی
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.این مهمانی طوالنی و از طرفی این حرفها بدتر من را به . .حرفها را می زدنداصال نمی فهمیدم برای چی دایی و زن دایی داشتن این 

.وقتی سکوت کردم و جوابی به حرف زن دایی ندادم دایی گفت: . ...می دانستم حتماً کاسه ی زیر نیم کاسه هست. .هم ریخته بود

 .. .جهانگیر

 ؟ بله دایی -من

 . ه ت فکر کنیبه نظرت بهتر نیست کمی بیشتر برای آیند: دایی

 . .گندم اولین و آخرین انتخاب زندگی منه. .من همه ی فکرام را کردم و تصمیمم گرفتم: من

 . هر چی که خودت بخوایی، باشه : به قدری محکم حرفم را زدم که دایی چاره ای نداشت جز اینکه بگوید

صرار کردند که به داخل بروم و شام را با آنها بخورم اما من هر چقدر دایی و زن دایی ا، تقریبا غروب بود که به خانه ی دایی رسیدیم

هم می خواستم برای دیدنش به خانه ، دلتنگ گندم بودم، اما به خانه هم نمی خواستم بروم، خستگی را بهانه کردم تا به خانه بروم

 . ..با  همه آن پررویی ها بازهم خجالت می کشیدم. .شان بروم هم اینکه خجالت می کشیدم

با خودم می ، وقتی رسیدم که هوا کامال تاریک شده بود و کوچه ها خلوت بود، با درشکه خود را به سمت خانه ی پهلوان ولی رفتم

 . گفتم تا نزدیکی خانه شان می روم اگر نتوانستم در نمی زنم و برمی گردم

وقتی با ، می رفتم که ناگهان کسی مقابلم ظاهر شد سر به زیر داشتم و قدم زنان به سمت خانه شان، دلم پر می زد برای دیدن گندم

 . او برخوردم به خودم آمدم و قدمی به عقب برداشتم و گفتم: معذرت می خوام

همان جوانکی بود که در کارگاه قالی بافی دیده ، در تاریکی خوب چهره اش را نمی دیدم ولی وقتی بیشتر دقت کردم شناختمش

 . بودمش

 ؟ توکی هستی –

 ؟ بعد از مکثی گفتم: برای چی باید به شما بگم کی هستم، سوال ناگهانیش کمی جا خوردم از این

 ؟ با پهلوون ولی چه نسبتی داری –

 ؟ ابروی در هم کشیدم و گفتم: شما مفتش محله هستی
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 ؟ من باید بدونم تو کی هستی، من برادرشوهر دختر پهلوون ولی هستم –

 ؟ چرا تو باید بدونی من کی هستم –

 ... ..برا اینکه. .برا اینکه –

من باید بدونم تو با خانواده ی ، بعد از کمی من و من کردن گفت: باید بدونم، جوابی برای گفتن نداشت اما مضطرب و نگران بود

 ؟ پهلوون حیدر چیکار داری

من داماد ، شرت کنده بشه جوابت را می دمهر چند می دونم به تو ربطی نداره و این حق دارم که جوابت را ندم ولی برای اینکه : من

 . پهلوون حیدر هستم

دختر دیگه ، دختر کوچیکشه هم نامزد امیر ساالر، پهلوون حیدر یه داماد داشته اونم خدا بیامرز شده، با خنده ی گفت: کمتر دروغ بگو

 . ی هم نداره

 . دیشب هم نامزد کردیم، دواج کنممن با زهرخندی گفتم: من به زودی قراره با دختر بزرگ پهلوون حیدر از

 .. .نه ؟ ناباور گفت: چی

جنابعالی هم هر خیالی تو سرت داشتی از این به بعد ، من شوهر دختربزرگ پهلوون حیدر هستم، یقه اش گرفتم و گفتم: نه و نگمه

 . ..به سالمت. .باطل

رفتارهای پریچهر و بعد ، حرفهای دایی و زن دایی، تمو یقه اش را پس زدم و از کنارش گذشتم و به سمت خانه ی پهلوان ولی رف

قبل از اینکه در بزنم نگاهی ، رسیدم پشت در خانه ی پهلوان ولی، آن پسر برای به هم ریختن کامل اعصابم کافی بودند، همه ی آنها

یدم و در را کوبیدم و کمی عقب نفس عمیقی کش، آن پسر مستاصل کنار دیوار نشسته بود و به نقطه ی خیره بود، به اطرافم انداختم

بیشتر از روزهای قبل از او خجالت می ، دقایقی بعد صدای پهلوان حیدر از پشت در شنیدم و با خودم گفتم کاش نیومده بودم، ایستادم

 . در روی پاشنه چرخید و باز شد، کشیدم اما چاره ی نداشتم باید می ایستادم

 . سالم –

 ؟ شمایید، سالم –

 ؟ انتظار نداشتید من باشم –
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 .. .خیلی خوش اومدی ؛ چقدرم به موقع اومدی، نه پسرم –

 ؟ به موقع اومدم –

 . .بفرما داخل. .پهلوان حیدر با لبخندی گفت: بفرما

ا خوشرویی از پهلوان ولی هم به استقبالم بیرون آمد و ب، پهلوان حیدر چند باری یااهلل گفت و وارد شدیم، به دنبالش وارد خانه شدم

 . مثل اینکه بد موقع اومدم، وارد اتاق که شدیم با دیدن سفره ی شام گفتم: معذرت می خوام، من استقبال کرد

اتفاقا می گن وقتی مردی سر غذا خوردن برسه معلوم می شه مادرزنش  خیلی دوستش داره که  ؟ پهلوان ولی گفت: بد موقع چیه

 بفرما..، همچین موقعی رسیده

با همه سالم و احوالپرسی کردم و با تعارفات ، ها که برای پوشیدن چادرهایشان به اتاق مجاور رفته بودند یکی یکی بیرون آمدندخانم 

.بعد از . .غذای خوشمزه ی بود، .غذا آبگوشت بود و با سبزی تازه و ماست، پهلوان ولی و پهلوان حیدر باالی سفره کنارشان نشستم

 بعد از شام خانم ها سفره را جمع کردند و با چای از ما پذیرایی کردند.، مشغول شام شدیمکمی تعارف و حرف زدن 

 ؟ دایی وزن داییت خوب هستن: پهلوان حیدر

 . صبحی پیششون بودم، .خوبن. .شکر: من

 ؟ توی تهران قوم و خویش دیگه ی ندارید، به غیر از این دایی: پهلوان ولی

داییم  هم بعد از اینهمه سال برای  ، اولین باره که میام تهران . من فقط همین داییم را می شناسم مادرم فامیل زیاد داره ولی: من

 . پدرم زیاد با اقوام مادری من رابطه ی خوبی نداره، اولین بار بود که می دیدمش

 ؟ یه دونه هم عمو داری درسته: پهلوان ولی

 . بله: من

 . تنها پسرعموت با امیر ساالر، نامه هاش نوشته بوداینطور که امیر ساالر توی : پهلوان ولی

 سیزده چهارده سال بیشتر نداره ولی الحق پسر فهمیده ایه.، آره منم یه جورایی به واسطه ی ایرج با امیر ساالر آشنا شدم: من

 . چایت سرد شد، خدا حفظش کنه: پهلوان ولی
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 . ممنون: من

 . مادرت از وقتی با پدرت ازدواج کرده دیگه نتونسته بیاد به خانواده ش سر بزنه) تکتم ( همسر پهلوون ولی گفت: یعنی 

برای همین قدغن کرده که مادرم با ، گفتم که پدرم خیلی با خانواده ی مادریم رابطه ی خوبی نداره، سری تکان دادم و گفتم: نه

 . برادرش رابطه داشته باشه

 . اش برمی گشت تهرانخیلی نگران امیرساالر هستم ،ک: تکتم خانم

خیلی ، اونجوری هم که من دیدم تمام مردم روستا پشتش هستن، نگران نباشید ؛امیرساالر زرنگتر از اون چیزیه که فکرش را بکنید –

 . شانس پیروزی پدر من و بقیه ی خانا مقابل گروه مبارزین امیر ساالر تقریبا صفر، از جوونا به گروهش پیوستن

 ؟ ه روزی امیرساالر پدرتو بکشه تو چیکار می کنیاگر ی: انیس خانم

 کنم.  میهیچ کاری ن، لحظاتی نگاهش کردم و بعد سر به زیر انداختم و گفتم: هیچی

می تونی این رابطه ی فامیلی را حفظ کنی بدون اینکه به امیر ساالر کینه ، باالخره قراره تو با امیر ساالر باجناق بشی: انیس خانم

 ؟ داشته باشی

ولی بقیه تمایل داشتند  جواب من را بدونن  که ، گندم لبش را از حرض گاز گرفت، انیس خانم هنوز دلش با من صاف نشده بود

 ساکت نگاهم می کردند 

از کل سهمیه ی پدریش فقط اسمش ، راهم را ازش جدا کردم، نگاهم را مستقیم به انیس خانم دادم و گفتم: از وقتی پدرم را شناختم

اگر می خوام برگردم برای اینه ، بخدا قسم اگر به خاطر مادرم نبودم دیگه هیچ وقت برنمی گشتم روستا . من می مونه و بسواسه 

 . که بتونم یه جوری مادرم را از آنجا نجات بدم و برای همیشه قید اون روستا را بزنم و بیام همینجا زندگی کنم

من هر روز برای روزی دعا ، خونه و زندگی و موطن ما اون روستاست، اینجا بمونیمولی ماها نمی خوایم برای همیشه : انیس خانم

 . حاال می تونید با خیال راحت برگردید، که امیرساالر نامه بنویسه و بگه شر هر چی خان و خانزاده را بود از این آبادی کندم کنم می

 کنم.  میش قبل از اینکه کسی حرفی بزند گندم با ناراحتی گفت: مامان خواه

 . و با بغض از جا برخواست و اتاق ترک کرد



 

 
 

399 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ من که چیزی نگفتم چرا این دختر اینطوری می کنه: انیس خانم

ناراحت شدم به خاطر اشک چشماش و خوشحال شدم برای اینکه فهمیدم ناراحتی من ، از رفتن گندم هم ناراحت شدم هم خوشحال

 . واسه ش مهم و نمی خواهد من ناراحت بشم

..ظلم و ستم هیچ وقت پایدار نمی مونه این حرفیه . .لحظاتی بین جمع سکوت بود تا اینکه این سکوت من شکستم و گفتم: مادرجون

که هر شب و هر روز مادرم زیر گوشم تکرار می کرد و از من می خواست ظالم نباشم و به زیر دستام ستم نکنم، قبول دارم یه کم 

.بااجازه . ...می بخشید. .ظلم و ستم هیچ وقت پایدار نمی مونه . شما هم خیالتون راحت باشه . به خودم اومدمولی ، دیر به خودم اومدم

 . تون

 ؟ کجا پسرم: حیدر

 . اگر اجازه بدید چند دقیقه ی با گندم حرف دارم: من

 . .برو. .باشه: حیدر

آرام از پله ها پایین رفتم و همینطور که به ، بود و گریه می کردگندم لبه ی تخت چوبی زیر درخت انار نشسته ، از اتاق بیرون آمدم

 . طرفش می رفتم و گفتم: دیگه دوست ندارم چشم های قشنگت را پر از اشک ببینم

 . با شنیدن صدام سریع از جا برخاست و اشک هایش را پاک کرد

 . از روستا بریم مامان هنوز فکر می کنه تو مقصری که ما مجبور شدیم، من معذرت می خوام –

 . بهش حق می دم –

 . ولی من این حق بهش نمی دم با تو اینجوری حرف بزنه –

دیگه نبینم توی ، مادرزن و دامادیم دوست داریم اینطوری با هم حرف بزنیم، مکثی کردم و بعد با شوخی گفتم: اصال تو چیکار داری

 . مسائل خصوصی مادرزن و دامادی ما دخالت کنیا

 . وقتی می خندید  قلبم می لرزید و واقعا شاد می شدم، رفم خندیداز این ح

 . اجازه هست –
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 . .بفرمایین. .بله –

احساس ، لحظاتی به سکوت گذشت که من نفس عمیقی کشیدم و گفتم: وقتی اینجا هستم وقتی پیشم هستی، کنار هم نشستیم

 ؟ ..گندم. کنم. میاحساس خوشبختی ، از همه ی دنیا بی نیازم کنم می

 . بله –

 . می خوام با پدرت صحبت کنم تا برنگشتم روستا با هم عقد کنیم –

 ؟؟ ؟عقدکنیم: متعجب گفت

 . می خوام وقتی می رم خیالم راحت باشه که تو مال من هستی –

 . مگه نامزد نیستیم –

 ؟ .. تو که مشکلی نداری. .هستیم ولی با عقد بیشتر خیالم راحت –

 ؟ چرا یه دفعه این تصمیم گرفتی –

 . اما دوست دارم رسما و شرعا زنم بشی ؟ نمی دونم چرا –

 ؟ ؟واال چی بگم –

 ؟ تو موافقی  –

 .... .تردید یا، نمی دانم چی بود توی نگاهش که ترساندم، گندم فقط نگاهم می کرد

 ؟ به چی فکر می کنی –

 . من حرفی ندارمبه هیچی، با پدرم صحبت کن اگر موافقت کردن  –

 . با لبخندی گفتم: دوستت دارم

 . بعد  از خانواده ش و گندم خداحافظی کردم و از خانه شان بیرون آمدم، مدتی نشستیم و حرف زدیم، با لبخند سرش را به زیر انداخت
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بودم و می خواستم با گندم من بزرگترین تصمیم زندگیم را گرفته ، قدم زدن در شب های تهران هم جذاب بود هم دوست داشتنی

ازدواج کنم و فقط به این فکر می کردم چطوری فردا این موضوع را با دایی در میان بگذارم اما چیزی که مشخص بود حتما دایی از 

 . این تصمیم من که بدون هماهنگی با او گرفته بودم دلخور و ناراحت می شد

 . توی سکوت خودش خوابیده بود منم آرام به اتاقم رفتم وروی تخت رها شدم خانه، ساعت از دوازده می گذشت که به خانه رسیدم

وارد سالن ، می خواستم هر چه زودتر موضوع را با او در میان بگذارم، آماده شدم تا خودم را به خانه ی دایی برسانم، صبح فردای آنروز

 . کرد مثل هر روز قربانعلی توی سالن نشسته بود و با نریمان صحبت می، شدم

 . صبح بخیر، سالم: من

 . صبح بخیر: قربانعلی

 ؟ این وقت صبح میریکجا : نریمان

 . می رم خونه ی داییم: من

 ؟ معلومه حسابی با هم عیاق شدید: نریمان

 . واقعا تاسف می خورم که این همه سال نمی شناختمش، خیلی مرد خوب و فهمیده و خوش مشربیه، آره: من

 . : خب پس االن حسابی از وجودش استفاده کننریمان به کنایه گفت

 . منظورش را به خوبی می فهمیدم برای همین جوابی ندادم و با گفتن کلمه ی خداحافظ از سالن بیرون آمدم

وثوق ، با نگاهی راننده ی ماشین را شناختم، قدم زنان به سمت خانه ی دایی می رفتم که صدای بوق اتومبیلی را پشت سرم شنیدم

 . نزدیک من ماشینش را متوقف کرد و از ماشین پیاده شد، بود پدر پریچهرخان 

 . سالم مرد جوان -

 . صبحتون بخیر، سالم -

 ؟ صبح زیبایی شما هم بخیر و شادکامی ،کجا می رفتی -

 . نادر خان، منزل داییم -
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 . بفرمایین شما را می رسونم . منم داشتم به اونجا می رفتم، چقدر خوب -

، جالب و هیجان انگیز بود، برای اولین بار سوار اتومبیل شدم، چند دوست نداشتم اما چاره ای هم نداشتم و ناچاراً قبول کردمهر 

 . ساکت بودم و در حرکت به خیابان ها نگاه می کردم که با صدای وثوق خان به خودم آمدم

 ؟ از دایی نادرت شنیدم که توی تهران خونه خریدید -

 . همینطوره، بله -

 . این نشون می ده که در آینده می خواید به تهران بیاید و اینجا زندگی کنید -

 . شاید وقتی ازدواج کردم به تهران بیام، بله درسته -

 . خب هر چی باشه تهران پایتخت و برای زندگی مناسبتره، نمی دانم چرا اما از شنیدن این موضوع خوشحال شد و گفت: چقدر خوب

 . همینطوره

 ؟ خب برای ازدواج کسی هم زیر سر دارید: و با شیطنت پرسید

ولی هر چه که بود او با پدرم ارتباطی نداشت و اگر می فهمید مشکلی از جانب او تهدیدم نمی ، نمی دانستم چی باید جوابش را بدهم

 . کرد

 . یه دختر خانم خوبی را می شناسم، بله -

 ؟ رداشتی کرد که گفت: چقدر خوب !! از اقوامتوننمی دانم از این حرفم چه  ب

 . نه غریبه ست -

 . با لبخندی گفت: خب به سالمتی، از این بازی خودمم لذت می بردم

 . ممنون -

 ؟ به چه کاری مشغول می شید، خب اگر به تهران نقل مکان کردید -
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شاید مغازه ی خریدم و به کار ، دردسر و در آمد زا داشته باشمولی خودم دوست دارم یک کار بی ، هنوز در این مورد فکر نکردم -

 . فروشندگی مشغول شدم

 . فروشندگی خوبه ولی باید فروشندگی جنسی باشه که ارزش داشته باشه واسه ش وقت بذارید -

 ؟ مثال چی -

 . جواهر فروشی، مثال طالفروشی -

 . ولی این کار احتیاج به سرمایه ی خیلی زیادی داره، خوبه  -

ثوق خان خندید و گفت: برای خانزاده ی مثل شما که توی این سن خونه ی به اون بزرگی را توی تهران می خره و پسر کیومرث و

 . جور کردن سرمایه برای کار جواهر فروشی چندان سخت باشه کنم میخان فکر ن

از خودم اونقدری نبود که بتونم اون خونه را پس اند، ولی وثوق خان اون خونه را من با کمک مالی داییم خریدم، آهان که اینطور -

 . اونجور که شما فکر می کنید پدرم اونقدرا ثروتمند نیست، بخرم و در مورد پدرم

 . آقا نادر از امالک و مغازه های زیادی که پدر شما توی تهران دارن یه چیزای گفتن، مزاح می فرمایید -

من اصال دوست ندارم برای ساختن زندگیم از پدرم پول بگیرم و می خوام که  بله خب با این دید شاید پدرم ثروتمند باشه ولی -

 . هر چیزی که به دست میارم با تالش و کار خودم باشه

 . و این اخالق شما ستودنیه -

برایمان باز کرد زنگ را که فشردیم آقا میرزا در را ، باالخره به منزل دایی رسیدیم  مقابل خانه پارک کرد و هردو از ماشین پیاده شدیم

ولی با دیدن من با وثوق خان کمی جا ، دایی از ساختمان خارج شد و به استقبالمان آمد، و با تعارف آقا میرزا هردو وارد خانه شدیم

 . خورد و با لبخند جلو آمد

 . چه عجب باالخره ما را مفتخر کردید به قدوم مبارکتون، به به دوست عزیزم آقا وثوق: دایی

می بخشید که این وقت صبح مزاحمت شدیم ولی موضوع مهمی بود که باید در موردش باهات صحبت می ، م نادرجانسال: وثوق

 . توی راه که می اومدم آقا جهانگیر هم دیدم و از اونجا که مقصدمون یکی بود با هم همسفر شدیم، کردم
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 . سالم دایی: من

 . بفرمایین اول صبحونه و بعد صحبت، میز صبحانه را چیده.اشرف . .سالم ؛ خوش اومدی جهانگیر جان: دایی

زن دایی در این فاصله که ما در حیاط خوش و ، هر سه نفر به داخل رفتیم و بعد از سالم و احوالپرسی با زن دایی سر میز نشستیم

 . بش می کردیم وسایل پذیرایی بیشتری سر میز آورده بود و چیده بود

 . بزرگ رفتیم تا ضمن نوشیدن یک چایی صحبت کنیمبعد از صبحانه به تاالر 

 . من در خدمت هستم، خب وثوق جان: دایی

 ؟ وثوق خان جرعه ای چایش را نوشید و گفت: خبرهای جدید از پیشروی نیروهای آلمانی شنیدی

 . آلمان مقتدرانه داره پیش روی می کنه، آره روزنامه ها را می خونم و واقعا لذت می برم: دایی

 . خیلی زود کار متفقین توی این جنگ یکسره می شه و برتری نژاد آریایی به جهان ثابت می شه کنم میفکر ، همینطوره: وقوث

 . به نظر من اعالحضرت نمی بایست بی طرفی خودشون را اعالم می کردند و باید قاطعانه از آلمان حمایت می کردند: دایی

ولی خب همه ، کردند و نخواستند علمای مذهبی را نسبت به این موضوع حساس کنن اعال حضرت فقط جانب احتیاط رعایت: وثوق

 . می دونن که اعالحضرت قلباً به آلمان و حزب نازی تمایل دارند

 ؟ و به من نگاه کرد و گفت: نظر شما چیه آقا جهانگیر

 . اصال از موضوعات سیاسی سر رشته ی ندارم، نظری ندارم: من

وقتی به تهران نقل مکان کنید توی ، که توی روستا زندگی می کردید و سالها از اینجور مسایل به دور بودید خب برای اینه: وثوق

 . مرکز اتفاقات سیاسی ایران قرار می گیرید و از اتفاقات که توی دنیا می گذره با خبر می شید

 . نگ و خونریزی عالقه دارم نه به قدرتنه به ج، بعد از اون هم عالقه ی به این موضوعات پیدا کنم کنم میگمون ن –

وثوق خان با لبخند پر معنی گفت: خب این از بزرگواری شماست و معلومه آدمی که از کودکیش قدرت داشته و عده ی زیادی رعیت 

 . زیر دستش کار می کردند از قدرت سیرآب شده و دیگه تمایلی بهش نداره
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وارد حوزه ی اقتصادی بشی می بینی ناگزیزی اهل ، با اینجور مسایل سر و کار پیدا می کنی وقتی به تهران بیایی خواه ناخواه: دایی

 . وارد حوزه ی هنری بشی همینطور، سیاست هم باشی

 . اینروزا سیاست توی هر حیطه ی وارد شده و تاثیرگذاره، دقیقا: وثوق

. .حتی توی خونه های مردم، بینی همه جا این سیاست وارد شدهزن دایی با ظرف میوه ی وارد پذیرایی شد و گفت: آره جهانگیر می 

 . ..گویی این مردم موضوعی جذابتر از سیاست ندارن

  ؟ و ظرف میوه را روی میز گذاشت و  نزدیک من نشست و  خطاب به وثوق گفت: پریچهر جان چطوره

..شما در این جلسات شرکت نمی . .انجمن زنان آزاد داشتندامروز هم با خانم ها جلسه ی در ، خوبه و پرانرژی تر از همیشه: وثوق

 ؟ کنید

 . من هم مثل جهانگیر به مباحث سیاسی عالقه ی ندارم: زن دایی

 . انجمن زنان آزاد که سیاسی نیست یه انجمن فرهنگی اجتماعیه، ای بابا: وثوق

داشتید می گفتید سیاست توی هر حیطه ی وارد شده و زن دایی با زیرکی گفت: ولی گویا وثوق خان فراموش کردید که همین االن 

 . تاثیر گذاره

برای اینکه بحث عوض شود من گفتم: ، زن دایی با این حرف وثوق خان را خلع سالح کرد و دایی با اخمی به زن دایی نگاه کرد

 . وبی برای کار توی تهران داشتندپیشنهادات خ، راستی دایی جان توی راه که به اینجا می اومدیم با وثوق خان صحبت می کردیم

 جداً؟: دایی

وثوق خان پیشنهاد دادند ، من به همه چیز فکر کرده بودم اال اینکه وقتی به تهران میام باید شغلی برای خودم داشته باشم، بله: من

 . که من می تونم توی شغل جواهر فروشی موفق بشم

 . ی داشته باشی که عالیهدایی تاملی کرد و گفت: اگر سرمایه ی اولیه ی کاف

 . ..یکی از اونها همون شغل کشاورزیه. .البته مشاغل دیگه ی هم هست که درآمدزاست و خوبه: وثوق

 ؟ کشاورزی توی تهران: دایی
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کنن اگر جهانگیر خان بتونن باغی خریداری ، االن باغ های لواسانات و شمیرانات محصول خوبی به بازار میدن، نه توی تهران: وثوق

 . می تونن توی این حیطه هم فعالیت کنن اما خب نسبت سودش به جواهر فروشی کمتر و به همون نسبت سختی کارش بیشتره

وقتی ، تقریباً وثوق خان دوساعتی نشست و از هر موضوعی با دایی حرف زدند و من بیشتر از هر چیزی شنونده ی این حرفها بودم

 . راحتی کشیدم و گفتم: دایی جان خسته نباشید نفس، وثوق خان خداحافظی کرد و رفت

 . دایی خندید و گفت: مگه تو خسته شدی

 . نه خیلی -

 . وثوق خان که هم صحبتی با تو و کال از تو خیلی خوشش اومده -

 . مرد محترمیه فقط زیاد حرف می زنه -

 . حرف زدن نشخوار آدمیزاده ؛ آدمیزاد به حرف که زنده ست، آره خب -

 .. .صد البته -

خب حاال بگو ببینم حاال که انقدر حرف زدیم و از مزایایی عضویت در انجمن های برتری نژادی گفتیم نظرت در مورد عضویت  -

 . توی انجمن عوض نشد

من تازه از قید و بند این تفکر رها شدم و ، من یه عمر با پدری زندگی کردم که تفکرش برتری خان بر رعیت بود، نه دایی جان -

برتر از یه عده ی دیگه ی  کنن مینمی خوام دوباره توی راهی قدم بذارم که یه عده فکر ، آدما با هم برابرن فهمیدم همه ی

 . در ثانی من اصال با کشت و کشتاری که آلمان نازی راه انداخته موافق نیستم، هستن

 . هر کسی آزاده تا در مورد زندگیش تصمیم بگیره، دایی کمی دلخور گفت: باشه دایی جان

..ببین پسرم ما . .جهانگیر از این بحثا که بگذریم من و داییت می خواستیم در مورد یه موضوع دیگه ی باهات صحبت کنیم: زن دایی

..پس . .پدر و مادرت نیستیم ولی توی همین چند روز اونقدری مهرت به دلمون نشسته که تو رو مثل پسر خودمون دوست داریم

 . ه تو رو آگاه کنیموظیفه ی خودمون می دونیم ک

 ؟ موضوع چیه: من
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زن دایی نگاهی به دایی انداخت که او رشته ی کالم را به دست بگیرد ولی دایی خودش را با ، دایی مشغول روشن کردن پیپش بود

گفت: شاید دوست نداشت شروع کننده ی این موضوع باشد برای همین زن دایی نگاهش را به من داد و ، پیپش سرگرم کرده بود

 . از هر لحاظ که فکر کردیم دیدیم گندم مناسب تو نیست، راستش از دیروز من و داییت خیلی با هم صحبت کردیم

 ؟ چرا: من

از نظر طبقه ی اجتماعی در شان و مقام ، رعیت شما بوده، قبال بچه داشته، اول اینکه اون یه زن بیوه ست، به هزاران دلیل: زن دایی

 .. .بیسواد و، تو نیست

از این حرف زن دایی عصبانی شدم اما جایی نبود که عصبانیتم را بروز بدهم برای همین در حالی که سعی می کردم خشمم فرو 

 . هر طوری که هست من دوستش دارم و حاضر نیستم از دستش بدم، گندم هر کی هست، بدهم گفتم: زن دایی

ببین جهانگیر من نه از پدرت خوشم میاد نه دوستش دارم ، کور می کنهدایی پکی به پیپش زد و گفت: راست گفتن عشق آدم کر و 

عصبانی ، ولی خب اون مرد برای خودش اعتبار و آبرویی داره وقتی بفهمه پسرش پنهونی با دختر رعیتش ازدواج کرده خورد می شه

 . می شه و ممکن دست به کاری بزنه که جبران ناپذیر باشه

 . قت بفهمهاجازه نمیدم پدرم هیچ و: من

 . نمی تونی: دایی

 . می تونم: من

 . چقدر تو لجبازی: دایی

 . ..واسه م تعریف کرده وقتی عاشق زن دایی شده بودید زمین و آسمون بهم دوختید تا بدستش آوردید. .مادرم می گه مثل شمام: من

، ری بود از هم طبقه ی خودمون و با کماالتاشرف دخت، اشرف با اون دختر مقایسه نکن: دایی با کمی عصبانیت بر سرم فریاد زد

 . ارزش جنگیدن داشت

ناراحت از جا برخواستم و گفتم: درسته که گندم از نظر ثروت هم رتبه ی ما نیست ولی از نظر انسانیت خیلی از من باالتره و از نظر 

 . احمتون شدم معذرت می خواماز اینکه مز، من فکر می کردم حداقل شما من را درک می کنید، من ارزش جنگیدن داره

 . و داشتم به سمت در می رفتم که زن دایی به دنبالم دوید و سد راهم شد
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 . اون فقط خوشبختی تو را می خواد، داییت که منظور بدی نداره، ببین جهانگیر: زن دایی

 . خوشبختی من توی ازدواج با گندم: من

 . بخدا هیچ پسری توی تهران توی این سن ازدواج نمی کنه، نداری اصال چرا انقدر عجله تو که هنوز سنی: زن دایی

 ؟ چی شد یه دفعه ساز مخالف کوک کردید، شما مخالفتی نداشتید، ..اینا بهونه ست. .پسرای به سن من توی روستا بچه هم دارن: من

 . فقط می گه مورد مناسب تری پیدا کنی، داییت که مخالف ازدواج کردنت نیست: زن دایی

 . برای کسی که عاشق مورد مناسب تری از معشوقش نیست: من

 . و به سمت دایی چرخیدم و گفتم: دایی حداقل شما اینو خوب می فهمید

یه نگاه به ، .تو کور و کر شدی. .دارم می گم موضوع من با تو فرق داشت، دایی از جا برخواست و گفت: پسر تو چرا انقدر خیره سری

نمونه ش همین دختر ، می بینی دخترایی به مراتب زیباتر و بهتر و تحصیلکرده تری برای ازدواج با تو هستند دور و بر خودت بندازی

 . وثوق خان ،پریچهر

من نمی تونم با دختری  . ..ولی من دوستش ندارم. .اسم پریچهر که آمد با زهرخندی گفتم: پریچهر !!! دختر قشنگ و معصومیه

 . هر دقیقه داشت با یکی می رقصید ازدواج کنم که اونشب مهمونی

 . دایی با تندی گفت: پس چطور می تونی با زنی ازدواج کنی که قبال با یه مرد دیگه خوابیده

واقعا اگر این شهر تفکرات و دید آدما ، اون مردی که شما می گید شوهرش بوده، .این چه حرفیه می زنید. .دایی: صدایم را باال بردم

کنه که بی حیایی دختری را تمدن  می دونه و واسه ش عادیه  و زنی که با شوهرش بوده را بد ببینه باید  را اونقدری عوض می

 . .خداحافظ. .فاتحه ش را خووند و من نمی خوام که توی این شهر زندگی کنم

د و ناراحت بودم که رابطه ی خوب عصبانی بودم از دایی که آن حرف را در مورد گندم ز، این را گفتم و با قهر از خانه شان بیرون زدم

 (  . من با دایی و زن داییم عمر کوتاهی داشت

..بهتره بریم . .شاهین ورقی دیگر از  دفترچه خاطرات پدربزرگشان را جلو رفت تا بخواند که سامان مانعش شد و گفت: شاهین بسه

 . بخوابیم
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 ؟ ساعت چنده: شاهین

 . سه و نیم صبح: بهزاد

 . اینهمه مدت گذشت، انه باب: شاهین

 . بذار بقیه شو فردا بخونیم، اره اونقدری محو داستان شدیم که زمان از دستمون در رفته: بهزاد

 . شب بخیر، باشه برید بخوابید: شاهین

.خیلی . ...داشتیم زود در موردش قضاوت می کردیم. .سامان از جا برخاست و گفت: ولی خداییش بد ظلمی در حق پدربزرگم کردن

 . دلم به حالش می سوزه

  . .ولی عجب  ماجراهایی داشتنا: بهزاد

 . شاهین دستانش زیر سرجمع کرد و گفت: یعنی چه اتفاقی افتاده که پدربزرگ از گندم جدا شده

 . شب بخیر، بقیه ش را که خوندیم می فهمیم: بهزاد

 . بهتره بگید صبح بخیر: شاهین

ردند و به اتاق خودشان رفتند   بهزاد تا روی تختش دراز کشید از خستگی زیاد خیلی زود خوابش بهزاد و سامان اتاق شاهین ترک ک

توی بیابان برهوت و گرمی بود و تا چشم کار ، هنوز چشمانش از خواب گرم نشده بود که کابوس چند شب قبل به سراغش آمد، برد

 . رگش را از پشت سرش شنیدمی کرد هیچ آبادانی به چشم نمی خورد که یه دفعه صدای پدربز

 . ..بهزاد. .بهزاد –

پدربزرگش با حالی آشفته و پریشان ، به جانب صدا چرخید و پشت سرش دروازه ی بزرگی دید که مقابل در دو سرباز ایستاده بودند

 ؟ نامه ی که در دست داشت به سمت بهزاد گرفت و گفت: بهزاد نامه ام را امضا می کنی

 ؟ را اینجایید.شما چ. .پدربزرگ –

 . تا نامه ام را امضا نکنی نمی ذارن برم -

 ؟ بهزاد  متعجب گفت: من باید امضا کنم
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 . آره تو باید امضا کنی –

 . بهزاد به همراه خودش به دنبال خودکار می گشت که پدربزرگش باز گفت: بهزاد امضا کن

 . بیا با من بریم ؟ ..پدربزرگ چرا اینجایی. .خودکار ندارم پدربزرگ –

 . بهزاد نامه ام را امضا کن، من نمی تونم با تو بیام –

 ؟ چه جوری –

خودش را وسط جنگل ، تا پدربزرگش خواست حرف دیگری بزند ناگهان فضای اطرافش شروع کرد به چرخیدن و همه چیز عوض شد

به دویدن اما چند متر آنطرفتر جوانی را دید که غرق سرگردان بود که صدای جیغ دختری را شنید به جانب صدا شروع کرد ، می دید

 . وحشت زده عقب عقب رفت و پا به فرار گذاشت، به خون افتاده بود و در آخرین لحظات به او نگاه می کرد

به خیال خودش زمان زیادی نبود که ، ترسیده بود و عرق سردی روی پیشانی اش نشسته بود، با صدای زنگ ساعت از خواب پرید 

احساس ، خوابیده بود ولی هوا کامالً روشن شده بود و ساعت موبایلش که روی ساعت هفت تنظیم شده بود داشت زنگ می خورد

عصبی زنگ ، سنگینی زیادی توی سرش داشت وسرش به شدت درد می کرد و صدای موبایل مثل پتک به سرش کوبیده می شد

اما نرسیده به ، از روی تخت برخواست و به سمت دستشویی رفت ، کرد موبایل را خاموش کرد و موبایلش را به گوشه ی پرت

کمی کنار دیوار نشست تا حالش بهتر شد بعد از جا ، دستشویی سرش گیج رفت به سختی خودش را گرفت و به دیوار تکیه زد

به سمت تخت ، درد می کرد وقتی از دستشویی بیرون آمد کمی حالش بهتر شده بود ولی هنوز سرش، برخواست و وارد دستشویی شد

امضا و بعد جنگل و آن ، نامه، پدربزرگش . به خوابی فکر می کرد که ساعاتی قبل می دید، رفت و خودش را روی تخت رها کرد

 . جوان زخمی

رخانه مثل کسی که کیلومترها را دویده باشد بدنش خسته و کوفته بود و اصال نمی خواست که به کا، به هم ریخته و  آشفته بود 

 . برود

باز از جا برخاست و موبایلش را گوشه ی اتاق پیدا کرد و پیامکی به سیاوش داد که امروز را ساعت ده به کارخانه می رود و بعد 

 گوشیش را خاموش کرد و دوباره روی تخت دراز کشید و چشمانش را بست 

پله ها را که پایین می رفت ، از جا برخواست و از اتاق خارج شد ناچاراً. ولی سردردش شدیدتر از آن بود که اجازه دهد لحظه ی بخوابد

 . مادربزرگش را دید که طبق عادت هر روزش روی صندلی نزدیک پنجره ی بزرگ نشسته بود و از آفتاب صبح گاهی استفاده می کرد
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 . صبح بخیر مادربزرگ: بهزاد

 میری؟ سر کار نخانم بزرگ وقتی هنوز لباس خانه را در بر بهزاد دید گفت: 

 . سرم به شدت درد می کنه، یه چند ساعتی دیرتر می رم -

 ؟ سرما خوردی ؟ چرا -

 . نمی دونم شاید بد خوابیدم، نه -

 . صبحونه ات را که خوردی بعدش یه مسکن بخور -

 ؟ صبحونه حاضره -

 . باید حاضر می بود تا االن -

 . و صدایش را باالتر برد و ثریا را صدا کرد

 . ...ثریا. .ثریا -

 . ثریا از داخل آشپزخانه بیرون دوید و گفت: بله خانم

 ؟ چرا میز صبحونه را نچیدید، خانم بزرگ با اخمی گفت: هیچ معلوم هست چیکار می کنید

 . ..االن میارم. .ثریا با گیجی گفت: چشم خانم بزرگ

 ؟ چیزی شده انگاری حالت خوب نیست –

 . االن میارم، خوبم خانم -

 ؟ بهزاد نزدیک خانم بزرگ روی صندلی نشست و گفت: شما خوب خوابیدید، آشپزخانه دویدو به داخل 

 ؟ نمی دونم چرا . .پریشونه. .چند شبیه خواب پدربزرگتون را می بینم، منم خوب نخوابیدم، راستش نه –

 ؟ ؟ ؟پریشونه -
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 . مثل آدمی می مونه که چیزی را گم کرده و به دنبالش می گرده، آره -

 ؟ حرف زدیدباهاش  -

 . بعدم دیگه نتونستم بخوابم، تا رفتم به سمتش از خواب پریدم، هر چقدر صداش می زدم انگاری صدام را نمی شنید، نه -

 . عجب -

تند تند وسایل روی میز چید و داشت به سمت آشپزخانه می رفت که ، ثریا با سینی بزرگی از آشپزخانه بیرون آمد و به سمت میز رفت

 ؟ چرا  بهت کمک نمی ده ؟ این دختره گالره کجاست خانم بزرگ گفت:

  . از من خواست بهتون بگم، مثل اینکه خبر بدی بهش دادن که با عجله رفت، صبح خیلی زود بهش زنگ زدن –

 برو به کارت برس ، اگر بهزاد ضامنش نشده بود همون موقع اخراجش می کردم، دختر سر به هوا و بی مسئولیتیه -

 چشم خانم -

 . که به داخل آشپزخانه رفت خانم بزرگ به بهزاد نگاه کرد که سرش را میان دستانش گرفته بود و سرش پایین بودثریا 

 . می خوای شاهین بیدار کنم ببردت دکتر، هاگر خیلی سردرد شدید: خانم بزرگ

 . یه مسکن بخورم  خوب می شم . بهزاد سر بلند کرد و گفت: نه مادربزرگ

 . زپس پاشو بریم سر می -

ثریا باز با سینی بزرگی به سالن آمد و بقیه ی بساط صبحانه را روی میز چید ولی ، هردو از جا برخواستند و سر میز صبحانه  نشستند

 . قبل از اینکه برود بهزاد او را خطاب قرار داد و گفت: ثریا خانم

 . بله اقا -

 ؟ نفهمیدی چه اتفاقی افتاده بود که گالره با عجله رفت -

همینطور که هولکی هولکی آماده می شد که بره گریه می کرد و ، ولی خیلی پریشون شده بود، چیزی که به من نگفت، نه آقا -

 . دعا کن، می گفت دعا کن ثریا خانم
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 . ثریا خانم هم بی اختیار اشکش جاری شد که بهزاد گفت: انشاهلل که طوری نشده

 . کم مصیبت نکشیده این دختر، دلم واسه ش می سوزه -

 ؟ خانم بزرگ وارد بحث شد و گفت: گفتی پدر و مادرش مردن

خواهرش به خاطر مرگ برادرش ، یه برادرش هم به دست قاچاقچی های چوب کشته شده، خودش که اینطور می گه، بله خانم: ثریا

 . توی آسایشگاه بیماران روانی بستریه

 ؟ دیگه کس و کاری نداره: بهزاد

 . می گه فامیل هم زیاد دارن، داره یه برادر دیگه ی هم: ثریا

 . شما برو به کارت برس، خیل خب: خانم بزرگ

 . لطفا یه مسکن هم واسه من بیار: بهزاد

 . چشم اقا: ثریا

 ثریا که رفت خانم بزرگ همینطور که چاییش را شیرین می کرد گفت: برای چی نگران این دختره شدی؟

 . کردم از روی کنجکاوی سوال، دلیل خاصی نداره –

 . صبحونه ت را  بخور -

داشت به سمت اتاقش می رفت ، بهزاد بعد از اینکه صبحانه اش و قرص مسکنی خورد به بهانه ی استراحت به طبقه ی باال بازگشت

 که شاهین همینطور که زیر لب غر می زد خواب آلود از اتاق سامان بیرون آمد.

.نمی خوام برم . .من  هنوز خوابم میاد، تا صبح چه جوری ما رو زابراه کردیببین دیشب  ؟ ای جهانگیر خدا بگم چیکارت کنه –

 . سرکار

 ؟ چی می گی تو –

 ؟ تو هم نرفتی سرکار  -
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 ؟ تو چرا داری غر می زنی، نه سرم درد می کنه دیرتر می رم -

 . لندهور اصال جوابم را نداد، رفتم به این سامان ذلیل مرده می گم پاشه بره شرکت من یکی دو ساعت دیگه می رم . خوابم میاد -

 . مهتاب خانم که هست کارا را  انجام می ده، خب تو هم برو بخواب -

ت محصوالتمون با هم صحبت یه یارویی با یه لندهور دیگه ی به همراه یه قزمیت دیگه ی امروز میان شرکت تا در مورد صادرا -

 . .نمی تونم که نرم. ...یا من یا این سامان بدریخت حتما باید باشیم. .کنیم

 . بهزاد با خنده گفت: خیل خب پس بیا برو حاضر شو که دیرت میشه

 . شاهین مثل بچه ها پاشو زمین کوبید و گفت: من مدرسه نمی رم خوابم میاد

 . راستی یه چیزی، و گفت: خدا شفات بده بهزاد با خنده دست به شانه اش زد

 ؟ چی –

 . صبحی یه نفر به گالره زنگ زده گویا یه خبر بدی بهش دادن که با گریه و با عجله رفته –

 ؟ چه خبری –

 . نمی دونم، ثریا خانم هم نمی دونست -

 . خب من برم فعال خیل، غصه ی کم خوابیم کم بود حاال باید غصه ی اونو هم بخورم، ای درد نگیره این دختر -

 . موفق باشی -

با خودش فکر می کرد ، لحظه ای خوابی که دیده بود از جلوی چشمانش دور نمی شد، بهزاد وارد اتاقش شد و روی تخت دراز کشید

، در خورد دستانش را زیر سر جمع کرده بود و به داستان زندگی پدربزرگش فکر می کرد که ضرباتی به، چرا او باید این خوابها را ببیند

 . شاهین که کت و شلوار شیکی پوشیده بود وارد اتاق شد

 ؟ سر دردت بهتره –

 . یه مسکن خوردم امیدوارم بهتر بشم، نه وحشتناک درد داره -
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 ؟ بازم دیشب خواب میدیدی -

یه زن اول صدای جیغ ، همون خواب می دیدم منتها وسط خواب یهو همه چیز عوض شد و از وسط جنگل سر درآوردم، آره -

، شنیدم و بعد وقتی به سمت صدا رفتم یه جوونی را دیدم که حسابی زخمی بود و داشت جون میداد و به من نگاه می کرد

جالبه وقتی بیدار شدم فکر می کردم فقط چند دقیقه ست که ، وحشت کرده بودم داشتم فرار می کردم که یه دفعه از خواب پریدم

 . االن هم از این سردرد لعنتی نمی تونم بخوابم، صال نتونستم خوب بخوابما، خوابیدم اما ساعت هفت صبح بود

 . یه دونه از اینا بخور، شاهین از توی کیفش یه قوطی قرص بیرون آورد و گفت: بیا اینو بگیر

  ؟ این چیه –

 .. .یه نوع مسکن خیلی قوی -

 ؟ بهزاد قوطی قرص را گرفت و گفت: تو هم سابقه ی سر درد داری

 . خب با من کاری نداری، یه دونه از اینا بخورم زود خوب می شم، اوقات خیلی خسته باشم سرم به شدت درد می گیرهگاهی  -

 . نه به سالمت -

 ؟ راستی فکر می کنی ثریا شماره موبایل گالره را داره -

 ؟ نگرانشی -

 . یه جورایی آره -

 نمی دونم شاید داشته باشه  -

 . ثریا نداشت مادربزرگ حتما داره از اون بگیرو در ادامه با شیطنت گفت: اگر هم 

 . .بدرود. .هه هه با نمک -

 . بدرود -
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اما به جای اینکه به سمت ، شاهین از اتاق بیرون رفت و بعد از خوردن صبحانه از مادربزرگش خداحافظی کرد و از سالن بیرون رفت

ثریا خانم با دیدنش جا خورد اما تا ، و وارد آشپزخانه شد ماشینش برود به سمت در دیگر آشپزخانه که به حیاط باز می شد رفت

 ؟ دارید شما، شماره موبایل گالره را می خوام، ببخشید ممکنه مادربزرگ متوجه بشه، خواست حرفی بزند شاهین آروم گفت: هیسس

 ثریا مکثی کرد و بعد گفت: باهاش چیکار دارید؟ 

 . گم از شما گرفتمنگران نباشید نمی ، می خوام احوالش را بپرسم -

شاهین پس از ، ثریا نمی خواست شماره را به شاهین بدهد اما نتوانست مقابل شاهین بهانه ی بیاورد و ناچاراً شماره را به شاهین داد

ت اما همینطور که آرام رانندگی می کرد شماره را گرف، گرفتن شماره باالفاصله از آشپزخانه بیرون رفت و با ماشینش خانه را ترک کرد

روز کاری خسته ای ، تا رسیدن به شرکت چند بار دیگر هم تماس گرفت اما فایده ی نداشت، هر چقدر زنگ خورد کسی جواب نداد

، طول کشید و بعد از آن کارهای عقب مانده ی که باید انجامشان می داد 81تا  9یک جلسه مهم که از ساعت ، کننده ای داشت

 . نشسته بود و مشغول بررسی پرونده ی بود که ضرباتی به در اتاق خوردپشت میزش ، بود 1ساعت تقریبا 

 . بفرمایین -

 . در توسط سامان باز شد و وارد اتاق شد

 سالم خسته نباشی  –

دیگه داشتیم می بستیم  . شما هم خسته نباشی، شاهین نیم نگاهی بهش انداخت و دوباره نگاهش را به پرونده دوخت و گفت: سالم

 . دیر اومدی عزیزم، می رفتیم

 . از صبح تا حاال بیمارستان بودم، سامان در اتاق را بست و روی مبلی ولو شد بعد از اینکه خمیازه ای کشید گفت: الکی قضاوت نکن

 ؟ شاهین نگاهش کرد و متعجب گفت: بیمارستان برای چی

دوتا ، تا االن هم بیمارستان بودم، ه ببرمش دکترمادربزرگ صدام کرد ک، ساعت هشت و نیم صبح حالش بد شد، بهزاد برده بودم -

می گفت دو سه تا مسکن خورده  . از درد مثل مار به خودش می پیچید . سرم گرفت و کلی عکس و سی تی اسکن و این حرفا

 . حاال که بردمش خونه یه خورده بهتر شده بود . ولی خوب نشده

 . مسکن بهش دادم بخوره صبح می گفت ناجور سرم درد می کنه من یه جور، عجب -
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 . دکتر می گفت فشار عصبی زیادی داشته، از همون مسکنی که تو بهش داده بودی دوتا خورده بود، اره -

 . بدجور به همش ریخته بود، مثل اینکه دیشب یه کابوس خیلی بدی دیده -

منم دیشب نتونستم بخوابم همش ، می کنهحتما به خاطر اینه زیادی به قصه ی پدربزرگ فکر ، آره توی بیمارستان به منم گفت -

 . ساعت شش و نیم یا هفت بود که خوابم برد، به پدربزرگ نریمان فکر می کردم

 . عجب -

 . این دو ساعتم من می مونم، می خوای تو برو خونه -

 . انجام می ده بقیه ی کارا هم مهتاب خانوم، منم نیم ساعت دیگه میام، تو برو، اینجور که تو می گی تو از من خسته تری -

 . بدجور می خواد خودش را به ما ثابت کنه، سامان خندید و گفت: دقت کردی دختر زرنگیه و وظیفه شناس

 . ..خب دیگه برو. .آره از کارش راضیم -

 . تا نیومدم داستان را نخونیدا، عصری میام اونجا، یه سر می رم خونه خودمون : سامان از جا برخاست و گفت

 . وخیالت راحت بر -

خمیازه ای کشید لحظاتی خسته از پنجره ی ، شاهین هم خسته خودکارشو روی میز انداخت و به عقب تکیه داد، سامان که رفت

 . بزرگ اتاقش به بیرون خیره شد که باز به یاد گالره افتاد

دنش که صدای گرفته ی گالره توی دیگه ناامید شده بود از جواب دا، موبایلش را برداشت و برای دوازدهمین بار شماره اش را گرفت

 . گوشی پیچید

 . .بفرمایین. .الو -

 . ..شاهین هستم. .سالم -

 ؟ شماره ی منو از کجا آوردید ؟ گالره متعحب گفت: شما

البته ثریا خانم گفتن مشکلی واسه تون ، از من خواست پی گیری کنم ببینم از صبح کجا رفتید بدون اطالع، از مادربزرگ گرفتم -

 ؟ خدای ناکرده اتفاق بدی که نیفتاده، اومدهپیش 
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 . خداروشکر به خیر گذشته، نه -

 ؟ خب می تونم بپرسم چی شده بود، خداروشکر -

 . تا یه ساعت دیگه هم می رم سرکارم، از بیمارستان باهام تماس گرفتن که بیام اینجا. یه کم حال خواهرم بد شده بود -

  ؟ گالره فقط می خوام بگم اگر به کمکی احتیاج داشتی به من بگو، وب بشهامیدوارم که هر چه زودتر حال خواهرت خ -

 . احتیاجی نیست، ممنون -

 . .به هر حال -

 . ولی گالره حرفش را برید و گفت: می بخشید خواهرم داره منو صدا می کنه خداحافظ

از صبح تا حاال دارم به خاطر  . ادبشاهین عصبی گوشی را توی مشت فشرد و گفت: دختره ی بی ، و تلفن شاهین را قطع کرد

 . ..نشونت می دم. .خوبی به تو نیومده دختره ی دهاتی، نگرانی برای اون می میرم اونوقت اون گوشی را روی من قطع می کنه

 . و عصبی از جا برخواست و کت و کیفش را برداشت و از اتاقش بیرون زد

با ورود شاهین سر بلند کرد و نیم نگاهی به شاهین ، که در حال جارو کشیدن بودنهمینکه وارد شد اولین کسی را که دید گالره بود 

 ؟ شاهین ابروی در هم کشید و تا وسط سالن رفت و با صدای بلند گفت: مادربزرگم کجاست، انداخت و دوباره به کارش مشغول شد

 . گالره بدون اینکه جارو را خاموش کند گفت: نمی دونم اطالعی ندارم

 . بعدم اون کوفتی خاموش کن و حرف بزن، پس توی این خونه داری چه غلطی می کنی: عصبی داد زد شاهین

 ؟ خاموش کن اون وامونده رو ؟ چه خبرته شاهین: که به یکباره صدای مادربزرگش را شنید

 . گالره سریع جارو را خاموش کرد

 . سالم مادربزرگ: شاهین

جمع کن این جارو رو . تو هم وقت دیگه ی نبود جارو بزنی، راه نرسیدی صداتو انداختی رو سرتسالم و..... چیه هنوز از : خانم بزرگ

 . ببر نمی خوام اصال ببینمت
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، گالره سریع مشغول جمع کردن جارو شد و خانم بزرگ نگاهش را به شاهین داد و گفت: خوبه این بچه را تازه از بیمارستان آوردیم

 . تازه یه کم آروم گرفته و خوابیده اونوقت شما دوتا صداتون را انداختید رو سرتون باهم حرف می زنید، سرش داشت از درد می ترکید

 ؟ ...االن چطوره. .حواسم نبود، ببخشید: شاهین

 . رفتی باال نرو توی اتاقش بذار بخوابه، خانم بزرگ کمی آرومتر شد و گفت: االن خوابیده

 چشم  -

ثریا که یواشکی شاهد ماجرا بود جارو را از دست گالره گرفت و گفت: چرا اینجوری جواب ، شپزخانه رفتگالره جارو را برداشت و به آ

 ؟ دختر تو اصال می فهمی اینجا کارت چیه و چه جوری باید با این خانواده حرف بزنی ؟ شاهین می دی

 . بیابونیشون که سالم بوداین غول ، ببینم کدومشون مریض شده، دست از سرم بردار ثریا خانم حوصله ندارم -

 . اقا بهزاد -

 بهزاد؟؟!! -

  ؟ چته تو دختر، آره -

 ؟ چرا بردنش بیمارستان ؟ چه بالیی سرش اومده -

از امروز صبح که بیدار شده بود سردرد داشت دیگه ساعت هشت و نیم اینا بود که سردردش بدتر شد و آقا سامان بردش  -

 . رگشتنهمین یه ساعت قبل از اومدن تو ب، بیمارستان

 ؟ آخه برای چی باید سردرد بشه -

  . نمی دونم -

 . و با شیطنت گفت: ناقال عجیب نگران اقا بهزاد شدیا

 . هوای منو هم داره، گالره گنگ نگاهش کرد و گفت: چون خیلی مهربون

 . خوشتیپ و آقا و خشکل هم که هست، ثریا با لبخند پر معنی گفت: آره خب
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 ؟ منظورت چیه ثریا -

 . بهش نزدیکتر شد و آروم گفت: نکنه تو گلوت گیر کردهثریا 

 . بهتره به کارمون برسیم، ..چه حرفها می زنی ثریا خانم. .نخیر ؟ گالره متعجب گفت: چی

با اینکه خانم بزرگ به شاهین تاکید کرده بود به بهزاد سر نزد اما شاهین بعد از اینکه لباس عوض کرد و یه لباس اسپرت راحتی 

آرام در اتاق باز کرد و سرکی داخل اتاق کشید که متوجه شد بهزاد تلفنی با ، از اتاقش بیرون آمد و به سمت اتاق بهزاد رفتپوشید 

 . کسی صحبت می کند

 . آقا خوابه کنیم میمارو باش که فکر : شاهین

 . در بزنی بهزاد وقتی تلفنش تمام شد نگاهش را به شاهین داد و گفت: بهت یاد ندادن، وارد اتاق شد

 ؟ بهتری ؟ فکر کردم خوابی -

 . انگار داشتن با پتک به سرم ضربه می زدن، عجیب بود این سردرد، بهترم -

 ؟ االن با مادرت حرف می زدی، به خاطر کم خوابی و کابوس های بوده که دیدی -

مامان پیله کرده که در مورد نغمه بیشتر فکر کنم گویا به خانواده ی سیروس نگفتن که من نظرم  ؟ شاهین چیکار کنم، آره -

 . منفیه

 ؟ چی بگم واال -

نغمه و خانواده ش را برای تعطیالت تابستان دعوت کردن بیان ایران که باهم بریم دور ایران بگردیم ، مامان و بابا که فردا میان -

 . ..بابا من زن نمی خوام. .شنا بشمتا من بتونم با نغمه بیشتر آ

م یه میری کنیم میتعطیالت تابستون که رسید سه تایی با هم جیم می زنیم فرار ، شاهین خندید و گفت: خیل خب حاال خود زنی نکن

 کنیم.  میتلفنامون هم خاموش ، طرفی

 . اینکارا که واسه تو عادی ولی من که نمی تونم -

 . تو بده دست من راه می افتییه مدت افسار ؟ چرا نمی تونی -
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 . برو گمشو بیرون -

 ؟ چرا خب -

 . .بیشعور. .گفتم برو گمشو بیرون -

شاهین مدتی رفت پیش مادربزرگش و بعد برای استراحت به اتاقش رفت و ، شاهین با خنده از اتاق بیرون رفت و در اتاقش را بست

 . چون خیلی خسته بود خیلی زود خوابش برد

شاهین خواب خواب بود  ؛ پاورچین پاورچین با سطل بزرگ آبی ، آرام در اتاقش را باز کردند و به داخل سرک کشیدندبهزاد و سامان 

..تمام آب سطل را روی شاهین خالی کردند که شاهین شوکه زده از . .8، 1، 8که دستشان بود تا کنار تختش رفتن و با شمردن 

شاهین اندکی بعد که از شوک بیرون آمد شروع کرد به فحش دادن و پاشد ، خندیدنخواب پرید و بهزاد و سامان شروع کردند به 

بهزاد و سامان از اتاق فرار کردند و پله ها را پایین رفتند در حالی که شاهین دست بردار نبود و با لباس سرتا سر خیس ، افتاد دنبالشون

 . دنبالشون می کرد و فحش می داد

..ای . کنم. میسامان بخدا له ت ، ...بهزاد عوضی تو که مریض بودی. ...بخدا می کشمتون. .ی آشغالاوباشا، کثافتای رذل: شاهین

 . ...استغفراهلل. .مادرتونو

خانم بزرگ هم یه گوشه روی مبلی نشسته بود و ، بهزاد و سامان دور سالن می دویدن و می خندیدن و شاهین دنبالشون می کرد

 . بلند بلند می خندید

، شما هم نشستید می خندید، شاهین واستاد و خطاب به خانم بزرگ گفت: دست ننه تون درد نکنه با این دختر بزرگ کردنش یه دفعه

 . حاال اگر من این بال رو سر بهزاد آورده بودم کلی نفرینم می کردید حاال نشستید می خندید

 خانم بزرگ با خنده گفت: تو یکی حقت بود 

، شاهین همینطور که به طرف پله ها می رفت گفت: تقصیر منه که اومدم پیشتون تنها نباشید، خندیدنو باز سه نفری به شاهین 

 . این خط اینم نشون کنم میبخدا خورشید فردا طلوع نکرده تالفی ، بشکن این دست که نمک نداره

و سامان باز وقتی دیدنش شروع کردند به  بهزاد، با عصبانیت وارد اتاقش شد و بعد از اینکه لباس عوض کرد به طبقه ی پایین رفت

 . خندیدن
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 . درد هالهل: شاهین

 . خدایی خیلی حال داد: بهزاد

 . نقشه ی خودش هم بودا: سامان

 ؟ ...تو مگه سرت درد نمی کرد. .واسه شما هم دارم، دارم واسه ش: شاهین

 خوب شدم : بهزاد

 . و باز خندید

 ؟ .خانم بزرگ کوش. .درد: شاهین

 . رفت توی اتاقش با یکی تماس بگیره: بهزاد

 .. .مشکوک می زنه: شاهین

 . رفت به خاله بزرگ زنگ بزنه تو هم واسه همه حرف در میاری: بهزاد

بهزاد با دیدن گالره خطاب به او گفت: گالره ، ثریا و گالره با سینی های بزرگی از آشپزخانه بیرون آمدند تا میز شام را آماده کنند

 . خانوم

 . بله اقا: گالره

 ؟ اتفاقی افتاده بود، ثریا می گفت صبح با گریه و با عجله رفتید: بهزاد

 . خواهرم توی بیمارستان حالش بد شده بود بهم زنگ زده بودن برم، خداروشکر به خیر گذشت: گالره

 ؟ بیماری خواهرت چیه: بهزاد

تی پزشکش در مورد مرگ برادرمون باهاش صحبت کرده بود باز اون صبح وق. از نظر روحی و روانی یه کم به هم ریخته: گالره

 . صحنه ها واسه ش تداعی شده بود و به هم ریخته بود

 ؟ برادرتون فوت کردند ؟ برادرتون: بهزاد
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 . توی جنگل به دست قاچاقچی های چوب کشته شد: گالره

به ، جوان زخمی وسط جنگل که در حال جان دادن به او نگاه می کرداون ، بهزاد باز به یاد خواب خودش افتاد، تا گالره این را گفت

 ؟ فکر فرو رفته بود که دست شاهین روی شانه ش نشست و گفت: چی شده بهزاد

 . .اون جوون زخمی وسط جنگل. .بهزاد آرام گفت: خوابی که دیدم

 . ربطی نداره: شاهین

 . بزرگ ناهار خوری ایستاده بود و نگاهش می کرد بهزاد باز نگاهش را به گالره داد که او هم نزدیک میز

 ؟ برادرت را چه جوری کشتن: بهزاد

 . چاقو زده بودن به قلبش، با چاقو: گالره

 چاقو تو قلبش بود /، بهزاد به شاهین نگاه کرد و گفت: همینطوری بود

 . بهش فکر نکن: شاهین

 . و نگاهش را به گالره داد و گفت: برو به کارت برس

وقتی هم سر میز ، ه سری تکان داد و به آشپزخانه رفت اما بهزاد بدجور به فکر فرو رفته بود ،جوری که حالش دگرگون شده بودگالر

پسرا ، خانم بزرگ برای خوردن داروهایش و خوابیدنش به اتاقش رفت، بعد از شام . شام نشستند اشتهایی برای شام خوردن نداشت

ن دفترچه اش را برداشت و همگی به اتاق بهزاد رفتند تا ثریا راحت بتواند تشک خیس شده ی تخت شاهی، هم به طبقه ی دوم رفتند

بهزاد روی تخت لم افتاد و سامان دم پنجره ی باز اتاق نشست تا از هوای ، شاهین روی مبل چرمی  نشست، شاهین را عوض کند

 . تازه ی شب استفاده کند

 . خب بخوون دیگه: سامان

 . الساعه، اعال حضرتچشم : شاهین

 . می گم بچه ها کاش می شد عکس برادر گالره را ببینم: بهزاد

 ؟ کی چی بشه: شاهین
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 . می خوام ببینم اونی که توی خواب دیدم همونه یا نه: بهزاد

 . گیر دادیا: شاهین

 . واقعا اگر تو این خواب دیده بودی واسه ت جالب نبود: بهزاد

حتما تاثیر همین نوشته ، توی داستان پدربزرگ هم جنگل و کشته شدن و اینجور چیزا بوده، نداره من می گم هیچ ربطی: شاهین

 . هاست

 . بخوون، باشه هر چی تو بگی: بهزاد

 . شاهین دفترچه را باز کرد و شروع کرد به خواندن

ه یکی از خیابان های پر رفت و آمد تهران بود نرسیده به خانه راهم را کج کردم و وارد  خیابان ناصریه ک، ) حوصله ی خانه را نداشتم

نگاهم به مغازه ها بود و فکرم پیش گندم ؛ باید خودم با پهلوان حیدر حرف می زدم اگر با گندم ، از جلوی مغازه ها رد می شدم، شدم

اون ساعت از ، مدتی فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم خودم به سراغ پهلوان حیدر بروم . عقد می کردم دیگه همه چیز تموم می شد

وقتی رسیدم از همهمه و شلوغی ، پس یک درشکه گرفتم و خودم را به محله شان رساندم، روز حتماً می بایست توی کارگاه می بود

تم جلو  بروم که ژاندرمی جلویم را گرفت و اجازه نداد و خواس، که جلوی در کارگاه بود و ژاندارم ها تجمع کرده بودند تعجب کردم

پهلوون حیدر هم اعتراض کنان پشت سرشان بیرون می آمد که ژاندارم ها به ، بعدم پهلوان ولی را دست بسته از کارگاه بیرون آوردند

 . به سمت پهلوان حیدر رفتم، عقب هلش دادند و پهلوون ولی با خودشان بردند

 ؟ چرا برادرتونو بردن  ؟چی شده پهلوون -

 ؟ چی بگم واال  از این قوم ظالم -

 ؟ چه اتفاقی افتاده -

یه حرفایی ضد جنگ  و از  ، این دوره زمونه هر کسی نظر بده طوری نیست اونوقت وقتی برادر من نظرشو می گه بد می شه -

 . توی این شهر کسی را نمی شناسم ؟ نمی دونم باید چیکار کنم، برای همین اومدن بردنش، آلمانا امروز ظهر توی مسجد زد

 . می خواید بریم ژاندارمری ببینیم چیکار می تونیم واسه شون بکنیم -
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ولی هر ، علی آقا هم خبر کردیم سه تایی به ژاندارمری رفتیم، پهلوان حیدر بدون هیچ حرفی پذیرفت و بعد از اینکه داماد پهلوان ولی

مستاصل ، اجازه ندادن پهلوان ولی را ببینم و در آخر با تهدید ما را از ژاندارمری بیرون کردندخواهش کردیم حتی ، چقدر حرف زدیم

همه ساکت ، چون معلوم نبود چه چیزی در آنجا در انتظارشه کنن میپهلوان حیدر می گفت اگر زن و بچه ش بفهمن دق ، بودیم

دامادش گفت: اگر یه آشنایی با نفوذی داشتیم شاید می شد یه کاری جلوی ژاندارمری واستاده بودیم و نگران پهلوان ولی بودیم که 

 ؟ کرد

 ؟ منم گفتم: خب شما کسی را ندارید

 ؟ دایی شما نمی تونه کاری بکنه، همه ی قوم و خویشای ما مثل خودمون هستن، نه -

 ؟ می تونه کمکمون کنهپهلوان حیدر دست به شانه ام گذاشت و گفت: آقا نادر ، از ابتدا هم منظورش دایی نادر بود

 . من می رم پیش داییم، شما برید خونه، باید باهاش صحبت کنم -

 . خودم کسی را داشتم مزاحم داییت نمی شدم، شرمنده به خدا، ممنون پسر -

 . داییم کاری از دستش بربیاد دریغ نمی کنه -

ایی بیرون نزده بودم شاید خیلی سریع خودم را به خانه اگر ظهر با آن دعوا و قهر از خونه ی د، خداحافظی کردم و از آنها  جدا شدم 

ی دایی می رساندم و از او کمک می خواستم اما با اوضاعی که امروز ظهر به وجود آمده بود  نمی توانستم خیلی راحت از او 

از او درخواست کمک  اونقدری مغرور بودم که نمی خواستم، سه بار تا نزدیکی خانه ی دایی رفتم و برگشتم، درخواست کمک کنم

 . کنم شاید هم خجالت می کشیدم

 . داشتم توی خیابان قدم می زدم که صدای آشنایی را شنیدم

 ؟ چرا مثل آواره ها سرگردونی -

ماشین قشنگی سوار بود که می ، نریمان بود که از داخل ماشینی داشت باهام حرف می زد، نگاهم به سمت صاحب صدا چرخید

 ؟ آورده است خواستم بدانم از کجا

 ؟ ماشین مال کیه -

 ؟ تو چته، مال یه دوست که چند ساعتی به من قرض داده که در حسرت ماشین سوار شدن از دنیا نرم -
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 . چیزیم نیست -

یه چیزیست هست که اصال ، از سر این خیابون دارم با ماشین دنبال سرت میام، داشتم از اینجا رد می شدم دیدمت ؟ چرا هست -

 . نمی بینیدور و برتو 

 . یه موضوع شخصیه -

 ؟ با تمسخر گفت: نکنه جواب رد از خواستگاریت شنیدی

 . نه اتفاقا جواب مثبت گرفتم -

 . یعنی اونا حاضر شدن تو را به دامادی بپذیرن، شوخی می کنی -

 ؟ مگه من چمه -

 ؟ .. ان شاءاهلل برگشتنی با زنت میای روستا. .هیچی -

 ؟ زدی پایبندی مگه نهتو هم ان شاءاهلل به حرفی که ، نه -

حداقل تو هم از تجربه ی ماشین سواری ، بیا برسونمت میری..جایی . .اونقدرا هم که فکر می کنی عوضی نیستم: با زهرخندی گفت

 ؟ بی نصیب نمونی

 . قبال سوار شدم -

 . داییت که ماشین نداره، باریکال -

 . یکی از دوستاش داره -

 . خب پس خداحافظ -

ایستاد ، فکری مثل برق از ذهنم گذشت که به دنبال ماشینش دویدم و صدایش زدم، حرکت در آورد و رفتنریمان ماشینش به 

اگر : به ماشینش که رسیدم دستم را لبه ی ماشین گذاشتم و کمی خم شدم و گفتم، سرش را از پنجره بیرون آورد و به من نگاه کرد

 ؟ بتونی کمکم می کنی

 ؟ کمکی باشه نریمان بعد از مکثی گفت: تا چه
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 . حتما توی این شهر رفیقای بانفوذ زیادی داری -

 ؟ که چی، خب شاید -

یه پیرمرد باخداییه که یه کم توی حرف زدن بی احتیاطی کرده و یه چیزایی ، ژاندامری یکی از دوستایی من را دستگیر کرده -

 . ونم دوستات می تونن کاری واسه ش بکننگفته که نباید می گفته برای همین ژاندارمری بازدداشتش کرده می خواستم بد

 ؟ لحظاتی بر و بر نگاهم کرد و بعد گفت: بیا سوار شو ببینم چی می گی

نمی دانستم کارم درست بود یا اشتباه اما حاال که از او درخواست کمک کرده بودم ، ماشین دور زدم و در کنارش صندلی جلو نشستم

  ؟ خب چرا حرف نمی زنی: م که نریمان گفتهمینطور ساکت بود، باید به او می گفتم

 . من حرفام را زدم تو کسی را می شناسی که با نفوذ باشه و بتونه بهمون کمک کنه که  آن پیرمرد آزاد بشه -

 ؟ حتماً پدرزنت ؟ اون پیرمرد کیه -

 . نه برادرشه -

بعد به سمت ، چشمانش تعجب و خشم می دیدمتوی ، من هم نگاهش می کردم، تا این را گفتم محکم روی ترمز زد و نگاهم کرد

 . جلو چرخید و شروع کرد به خندیدن

 ؟ چرا می خندی -

 . توی روستا با امیرساالر  بجنگیم توی تهران برای پدرش ریش گرو بذاریم ؟ خنده دار نیست -

 ؟ خب چی می شه مگه -

، اشق یه دختری شدی که پدرش رعیتمونهع، ولی اگر واسه کسی تعریف کنیم حتما بهمون می خندن ؟ نمی دونم چی می شه -

ولی اینکه بخوای واسه آزادی پدر دشمن پدرت ، دختر رعیت و دختر شاه نمی شناسه، ..عشق این حرفا حالیش نیست. .قبول

 . نه من می تونم کمکت کنم نه خودت حق داری اینکار را بکنی . کاری بکنی این دیگه خیلی مسخره ست

 . کنی به تو می گفتماگر می تونستم فکر می  -

 . دوستایی با نفوذ زیادی هم داره، اونم آدم کم نفوذی نیست ؟ برام جالب چرا به داییت نگفتی -
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 . فعال با داییم قهرم -

 ؟ چرا ؟ با داییت قهری ؟ متعجب گفت: چی

 . مخالف ازدواج من با گندم -

 . خب پس داییت هم حالیش می شه که ازدواج با اون دختره غلط -

 . نیستغلط  -

 هست  -

 . نیست -

اگر باد به گوش ، چون هنوز پدر خودت را نشناختی ؟ چون تو هنوز خیلی چیزا نمی دونی، هست چون تو هنوز خیلی بچه ی -

 . خودت و مادرت هم می کشه چه برسه به اون دختر و خانواده ش، کیومرث خان برسونه

 . پدر هیچ وقت نمی فهمه مگه اینکه تو بخوای، نمی فهمه -

پس  دیگه حتی فکر نکن که من ، انی به سمتم چرخید و یقه ی لباسم را گرفت و گفت: ببین یه بار گفتم نمی گم یعنی نمی گمعصب

 . به پدر چیزی بگم

نباید از اول هم به نریمان چیزی می ، مدتی به سکوت گذشت، یقه ام را رها کرد و چرخید راحت نشست و نگاهش را به روبه رو داد

شاید اون بتونه کاری واسه ش ، م پیش یکی از دوستانممیریبا هم ، پیاده شوم  که مچ دستم را گرفت و گفت: بشین گفتم خواستم

 . بکنه

چندتا خیابان را طی کرد و در یکی ازمحالت زیبا که خانه های بزرگ و زیبایی هم داشت مقابل ، ماشین را از جا کند و حرکت کرد

 ، ده شدیم و به سمت خانه رفتیمبا هم پیا، خانه ی بزرگی ایستاد

 . در خانه توسط زنی که خدمتکار بود به رویمان باز شد که نریمان گفت:  آقا بهروز تشریف دارن

 . بفرمایین، بله آقا: خدمتکار
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نریمان را در  حیاط بزرگ خانه را پیمودیم و وارد سالن زیبا و مجلل ساختمان شدیم که مرد جوانی به استقبالمان آمد و با خوشرویی

 . آغوش گرفت

 ؟ چطوری نریمان -

 ؟ ..نگفتی این آدم ماشین من را برداشت کجا برد. .خوبم مرسی بهروز جان -

 . واسه رفاقت جونمون هم می دیم یه ماشین که چیزی نیست، اختیار داری -

 . پس بهروز همین مرد جوان بود که نگاهش به سمت من جلب شد و گفت: معرفی نمی کنی نریمان

 . جهانگیر، برادرمه -

 . از اینکه بی دعوت مزاحمتون شدم عذر می خوام، سالم -

 . .خیلی خوش اومدی و خوشحالم کردید. .بهروز با خنده گفت: به نریمان نمی خوره برادرش انقدر مبادی آداب باشه

ولی ایشون ، گفتی اسم برادرت فرخوقتی نشستیم بهروز گفت: نریمان اگر اشتباه نکنم می ، تعارف کرد و به سالن پذیرایی رفتیم

 . جهانگیر معرفی کردی

 . جهانگیر برادر من هست ولی از پدر یکی و از مادر سواییم، برادر تنیم اسمش فرخ، درسته –

 ؟ ... ماشین چطور بود. .آهان گفته بودی پدرت دوتا همسر داره –

 . خوب بود  –

 ؟ پس می خریش –

 . اومدم تهران خریدمش شاید دفعه بعد که، فعال نمی تونم -

 . هر طور شما راحتی -

 ؟ تهران چطوره: بهروز نگاهش را به من داد و گفت

 . جالب و قشنگ -
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 . خب امیدوارم توی این مدت بهت خوش بگذره -

 . ممنون -

 . نریمان گفت: بهروز می خواستم با کمال پررویی ازت یه کاری بخوام

 ؟ چه کاری: بهروز

داره که پدرش را ژاندارمری بازدداشت کرده و حاال اجازه نمی دن که کسی او را ببینه و معلوممم نیست جهانگیر یه دوستی : نریمان

 . یه پادرمیونی بکنی و اون پیرمرد آزاد بشه، می خواستم اگر میشه لطف کنی، چه بالیی سرش بیاد

 ؟ جرمش چیه: بهروز

 . بی عدالتی یه حرفایی زده توی مسجد بر علیه حزب نازی و جنگ یه چیزای گفته  و از: من

 ؟ بهروز پا روی پا چرخوند و گفت: پس از اون دسته آدمایی معترض

 . آره -

 ؟ پس شاید اگر آزاد بشه بازم همین حرفا را بزنه -

 . شاید، آره -

 . خوشم میاد آدم صادقی هستی: بهروز خندید و گفت

 . چون نمی تونم تضمین کنم که دوباره هم حرفی نزنه -

 . اینجوری که من جلوی بهروز سرشکسته شدم، دلخوری گفت: خب باید این را زودتر به من می گفتینریمان با 

 . من که هنوز کاری نکردم ؟ بهروز نگاهش را به نریمان داد و گفت: این چه حرفیه نریمان

 . یشتر از نریمانیه خورده دل و جیگرت ب کنم میاحساس ، و دوباره نگاهش را به من داد و گفت: مثل نریمان نیستی

 . و دوباره به نریمان نگاه کرد و گفت: البته نریمان ناراحت نشیا

 . ناراحت نمی شم، نه -
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، ولی بهش بگو با این اعتراضا راه به جایی نمی بره، که آزادش کنن کنم میمن صحبت ، بهروز دوباره به من نگاه کرد و  گفت: باشه

 . بی سرپرست نشنپس زبونش را کنترل کنه تا خانواده ش 

تقریبا یک ربعی تلفنی با دو نفر صحبت کرد و ، بهروز اسم و رسم پهلوان ولی را از من پرسید و از جا برخاست و به سمت تلفنی رفت

 . که بره کنن میتا یکی دو ساعت دیگه آزادش ، حله: روی همان مبل قبلی نشست و گفت، بعد برگشت پیش ما

بهروز واقعا کی بود که  خواسته ی نریمان پذیرفت و با یک ، یک تماس تلفنی همه چیز را حل کرده بودباورم نمی شد چقدر راحت با 

حتی از میان صحبت هایش  ، مدتی نشستیم و صحبت کردیم و خدمتکارهایش از ما پذیرایی می کردند . تلفن ترتیب همه چیز را داد

 . بهروز خطاب  به نریمان گفت: با ماشین برو نریمان، ن کردیموقتی قصد رفت، هم نتوانستم بفهمم که بهروز واقعا کیه

 . ممنون گفتم که نمی تونم بخرمش -

 . تا تهران هستید پیشت باشه -

 ؟ خودت چی -

 . یکی دیگه دارم خیالت راحت -

 . ممنون -

 . وقتی توی ماشین نشستیم در مورد بهروز پرسیدم، از بهروز خداحافظی کردیم و از خانه ش بیرون آمدیم

 ؟ نریمان این بهروز کیه -

 . دوستمه، خب متوجه نشدی -

 . منظورم اینه  چیکاره ست که انقدر با نفوذ که با یه تماس تلفنی همه چیز حل کرد، نه -

 . پسر برادر یکی از وزراست -

 . ناباور گفت: واقعا

 . رنگتحصیلکرده ی ف . ولی کار اصلیش توی راه سازیه، خودش هم توی دربار رفت و آمد داره، آره -

 ؟ تو چه جوری باهاش دوست شدی -
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کمکشون کردیم و ، کنن میتوی راه سنندج با تفنگچیام می رفتم که دیدم راهزنا سر راهشون را بستن و دارن اموالشون را غارت  -

سیاست  خیلی اهل، آدم درستیه، ..خودش را مدیون من می دونه. .بعدم تا سنندج همراهیش کردم، راهزن ها را تار و مار کردیم

 . نیست  ولی چون یک خانواده ی سیاست مدار داره گاها ناگزیر می شه توی جلسات سیاسی شرکت کنه

 ؟ .می شه همینجاها نگه داری. .عجب -

 ؟ مگه خونه نمیایی -

 . دیرتر میام، میام -

 ؟ می خوای بری ببینی آزاد شده یا نه -

 ؟ ..می شه نگه داری. .هم آره هم نه -

، نریمان که رفت منم  یه درشکه گرفتم و خودم را به محله ی پهلوان ولی رساندم، ز ماشینش پیاده شدمماشین را متوقف کرد و ا

 . داماد پهلوون ولی در را برایم باز کرد، در خانه را که کوبیدم، وقتی رسیدم هوا تاریک شده بود

 . سالم -

 ؟ پهلوون ولی آزاد شدن، سالم -

 ؟ کار شما بود، آره -

 . بفرما بفرما داخل، خدا خیرت بده: فتسری تکان دادم که گ

 . پهلوان ولی به استقبالم از اتاق بیرون آمد، به داخل رفتم

 ؟ خوب هستید . سالم پهلوون -

 . روی گونه ش جای کبودی بود

 . بفرمایین داخل، خداروشکر خوبم -

دایی نادرت ، نشستم پهلوان حیدر گفت: اقا جهانگیربا پهلوان حیدر دست دادم و با خانم ها احوالپرسی کردم وقتی ، با هم وارد شدیم

 ؟ با وزیر کشور آشناست
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 ؟ نه چطور -

 . وزیر زنگ زده ضمانتت کرده، اخه وقتی آزادم می کردن گفتن: پهلوان ولی  گقت

ت به خانواده ی هر چی باشه پهلوان حیدر و خانواده ش هنوز نسب ؟ نمی دانستم می بایست در مورد نریمان و دوستش می گفتم یا نه

 . ایشون زنگ زدن پادرمیونی کردن، دایی با پسر یکی از وزرا آشنا بود: برای همین گفتم، پدری من بدبین بودند

 . خدا خیرش بده: پهلوان حیدر

چون اصال دوست نداشت یکی از  ؟ اما پهلوون ولی مشخص بود که از این ماجرا خشنود نبود می توانستم هم حدس بزنم که چرا

  . ارکان قدرت مملک  برای او پادرمیانی کند

 ؟ چرا ناراحت شدی ؟ پهلوان ولی ساکت  بود که پهلوون حیدر گفت: چی شده برادر

ان پهلوان ولی به من نگاه کرد و گفت: ممنون که واسه خاطر من با داییت حرف زدی تا آزاد بشم اما دوست دارم ایندفعه توی زند

اگر باز من به زندان افتادم هیچ کدومتون حق ندارید نه ، .این را دارم به همه تون می گم. .بمونم تا یکی از اون آدما ضمانتم را بکنه

 ... .گریه و زاری راه بندازید نه به خاطر آزادیم به این و اون رو بزنید

من به خاطر آزادی او به کسی ، کردم اینجور برخوردی داشته باشدفکر نمی ، از حرفهای پهلوان ولی هم جا خوردم هم ناراحت شدم

با اینکه بقیه هم به خاطر آزادی پهلوان ولی از من تشکر کردند ولی باز هم کمی  . رو زدم که هیچ وقت رابطه ی خوبی با او نداشتم

دمان با پهلوان حیدر صحبت کنم ولی تمام مدتی که آنجا بودم می خواستم در مورد موضوع عق، هنوز آن دلخوری توی دلم بود

بعد از شام به بهانه ی اینکه آبی به دست و صورتم ، مطرح کردن این موضوع در جمع آن هم جلوی خانم ها کمی برایم سخت بود

چطور کنار حوض آبی به دست و صورتم زدم و بعد به حرکت نور ماه روی آب خیره بودم و به این فکر می کردم ، بزنم به حیاط رفتم

 . با پهلوون حیدر صحبت کنم که با صدای گندم به خودم آمدم

 . دستت و صورتت خشک کن -

 . حوله را از دستش گرفتم، با حوله ی کنارم ایستاده بود، نگاهم به سمتش چرخید

 . ممنون -

 ؟ ناراحت شدی مگه نه -
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 . مهم نیست -

نفره برای همین نمی تونه بپذیره که یکی از اونا ضمانتشو کرده عمو از حکومتیا مت، سر به زیر انداخت و گفت: من معذرت می خوام

 . که از زندان آزاد بشه

 . برای آزاد کردن عموت غیر از رفتن پیش یکی از همون آدمای نفوذ دار دولتی کار دیگه ی نمی شد کرد -

 . می دونم -

 . امروز صبح رفته بودم کارگاه تا با پدرت صحبت کنم -

 ؟ در مورد چی -

 ؟ تو در این مورد باهاشون صحبت کردی، عقد کنیم، اینکه قبل از اینکه من برم روستادر مورد  -

 . رووم نشد فقط با گالره در موردش حرف زدم، راستش نه -

رووم نمی شه جلوی جمع باهاش حرف ، می شه بری پدرت صدا کنی بیاد بیرون، هر آنکس طاووس خواهد جور هندوستان کشد -

 . بزنم

 ؟ واقعا خودت می خوای با پدرم حرف بزنی: کرد و گفتبا لبخندی نگاهم 

 ؟ مثل اینکه هنوز نمی دونی چه شوهر جسور و شجاعی داری -

 . در این مورد که شکی ندارم -

 . خب پس برو بهش بگو لطفا بیاد به حیاط -

 . باشه -

از کجا شروع کنم که صدای  منم چند تا نفس عمیق کشیدم و داشتم با خودم فکر می کردم که چی بگم و، گندم به داخل رفت

 . مردانه و مقتدر پهلوان حیدر مرا به خودم آورد

 ؟ آقا جهانگیر با من کار داشتید -
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 . .سالم. .یه دفعه به خودم آمدم و با تته پته گفتم: س

 . با لبخندی گفت: سالم

 . ببخشید -

 ؟ طوری شده: با خنده گفت

 . فقط می خواستم باهاتون صحبت کنم، نه -

 . من گوش می دم خب بفرما -

داشتم به دنبال کلمات می گشتم که پهلوان حیدر نگران گفت: حتما یه اتفاقی ، فکر نمی کردم آنقدر مطرح کردنش سخت باشد

 ؟ چی شده جهانگیر ؟ افتاده

 . فقط یه خواسته ی دارم ؟ ..بخدا هیچ اتفاقی نیافتاده. .نه -

 ؟ خب پس چرا نمی گی -

قرار و مدار گذاشتیم که من با گندم نامزد کنم تا وقتی بتونم ، پهلوون روزی که اومدیم خواستگاری سرم را پایین انداختم و گفتم:

 . تکلیف زندگیم را روشن کنم و برای زندگی بیام تهران

 . قرارمون همین بود، خب آره -

 . ..عقد کنیم. .می شه خواهش کنم قبول کنید من و گندم -

 ؟ میم گرفتیمکثی  کرد و بعد گفت: چرا یهو این تص

 . فکر کنید می خوام خیالم راحت تر بشه -

 ؟ از چی -

 . از اینکه گندم از دست نمی دم -

 ؟ مگه قراره از دستش بدی -
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 . اعتبار عقد خیلی بیشتر از یه نامزدی معمولیه -

 . فکر می کنی گندم به نامزدی تو پایبند نمی مونه، منظورت نمی فهمم -

 ... .به گندم بیشتر از هر کسی اعتماد دارم ولی، پهلوون..اصال منظورم این نیست . ..نه. .نه -

  ؟ ولی چی -

 . می خوام رسماً و شرعاً همسرم بشه -

 . چند روزی بهمون فرصت بده، باز هم لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت: باید در موردش با مادر گندم و برادرم صحبت کنم

 ؟ شما من را پذیرفتید درسته -

 . درسته -

 ؟ پس من فردا میام تا ببینم تصمیمتون چیه، خب خیالم راحت شد -

 . خوبه -

لبه ی پلکان جلوی ، بازم وقتی به خانه رسیدم که دیروقت بود اما نریمان بیدار بود، از خانواده شان خداحافظی کردم و از آنجا رفتم

 . نزدیکش که رسیدم ایستادم، عمارت نشسته بود و سیگار می کشید

 . سالم -

 ؟ پیرمرده آزاد شده بوداون : نگاهم کرد و گفت

 . آزاد شده بود، آره -

 . می دونستم کار بهروز درسته -

 ؟ تو چرا نخوابیدی -

 . خوابم نمیبره -
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پک محکمی به سیگارش زد و ، احساس کردم دلش خیلی پره و می خواد با یکی حرف بزند برای همین در کنارش لب پله ها نشستم

  . ر داشتم االن فروغ الزمان توی یه روستایی غریب سینه ی قبرستون نخوابیده بوداگر یه ذره به اندازه ی تو دل و جیگ: گفت

 . کسی که فکرش را هم نمی کردی . یکی دیگه نامردی کرد، تقصیر تو نبود -

من دیگه برای همیشه ، این سفر با هم اومدیم ولی تنها برمی گردی، ازش بیزارم برای همین دیگه هیچ وقت نمی خوام ببینمش -

احساس ، نمی دونم شاید چون رووم نمی شه تو چشمای فروغ نگاه کنم، ان می مونم و پام را توی اون روستا نمی ذارمتهر

به کیومرث بگو نریمان منو مامور کرده ، فقط یه خواهش ازت دارم وقتی رفتی، روحش اونجاست و دور و برم می چرخه کنم می

..به هیچ وجه نمی . .نامه هم می نویسم، باشه ولی جیران تا تهران همراهی کنشاید سختت ، که زنش را تا تهرون همراهی کنم

 . خوام اینکارو فرخ بکنه

 . اینکارو می کتم و جیران صحیح و سالم به تهران میارم، باشه -

 . اون من را مسبب مرگ عشقش می دونه، هیچ وقت بتونم دلش را به دست بیارم کنم میفکر ن، جیران ازم بیزاره -

 . ذشت زمان درست می شهبا گ -

پس تو دو دستی و با چنگ دندون هم شده از عشقت ، بعضی چیزا با هیچی درست نمی شه مگه اینکه با مرگ فراموش بشه -

 . حمایت کن وگرنه برای همیشه حسرتش به دلت می مونه

ته سیگار دارم که روزگار دودم کرده و گاهی وقتا حس این : این را گفت و ته سیگارشو جلوی پاش انداخت و زیر پا له ش کرد و گفت

 حاال با بی رحمی داره زیر پا له م می کنه 

 . شب بخیر: و آهی کشید و گفت

نریمان بی رحم و خودخواه بود اما شاید همه ، چقدر زود و بی رحمانه در موردش قضاوت می کردم، و از جا برخواست و به داخل رفت

نریمان در هم شکسته شده بود و فقط روزمرگی ، بود که به دل داشت و حاال  با مرگ فروغی اون بی رحمی هایش به خاطر زخمی 

روزهای که با نفس کشیدن شب می شد و شب های که روز می شد و من فقط می توانستم امیدوار باشم که ، را تجربه می کرد

 . گذشت زمان همه چیز را حل کند

*** 
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با اینکه دلم برای دایی تنگ ، باز هم در خیابان ها می چرخیدم، برای قدم زنی از باغ بیرون رفتمصبح بعد از اینکه صبحانه خوردم 

. .روزنامه: وسط خیابان ایستاده بود داد می زد، پسرکی که روزنامه می فروخت، شده بود اما دلم نمی خواست به دیدنشان بروم

 . ..روزنامه. ...روزنامه. .ت فرانسه.پیشرویی آلمانا به سم. .آخرین خبرها از جنگ، .روزنامه

همینطور که قدم می زدم صفحاتش را ، به سمتش رفتم و یک روزنامه گرفتم شاید برای گذراندن وقت مطالعه روزنامه کار خوبی بود

مشغول ، ورق می زدم که به جای نسبتا خلوتی رسیدم که چندین نیمکت هم قرار داشت درست روبه روی ساختمان  بزرگ دارالفنون

 . مطالعه ی روزنامه بودم و توجهی به اطرافم نداشتم که با صدای زنی به خودم آمدم

 . روز خوبی را برای یک گردش روزانه و مطالعه در فضای آزاد انتخاب کردید -

 . نگاهم به سمت صاحب صدا چرخید ؛ پریچهر بود

 . روزتون بخیر، سالم -

 . روز شما هم بخیر، سالم خانم -

 . گفتم عرض ادبی کرده باشم، می شدم که دیدمتوناز اینجا رد  -

 . ممنون -

 ؟ به خوندن روزنامه عالقه دارید -

 . کال به مطالعه عالقه دارم -

 . بیشتر تو چه حیطه ی مطالعه می کنید، این که خیلی عالیه -

 . ادبیات -

 ؟ مورد عالقه ی شما کیهشاعر ، منم ادبیات دوست دارم  ؛ من عاشق شعرای آندره برتون و پل الوار هستم، جالبه -

 . خیام، حافظ، سعدی، فردوسی -

 . شما آثار شاعران دیگر کشورها را مطالعه نمی کنید: با لبخندی گفت
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 . ولی شاید یه روزی مطالعه کردم، نه -

 . مثال این شعر از پل الوار . ..شعراشون واقعا معرکه ست. .برای شروع من می تونم چندتا کتاب بهتون بدم -

 : کرد به خواندن یک شعرو شروع 

 تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم

 تو را به خاطر عطر نان گرم 

 برای برفی که آب می شود دوست می دارم

 تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

 تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم

 می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست 

 برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

 لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم

 تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم

 برای پشت کردن به آرزوهای محال 

 به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم

 را برای دوست داشتن دوست می دارمتو 

البته این  ؟ را می خواند مستقیم به من چشم دوخته بود وقتی هم تمام شد با شوق گفت: خب نظرتون چیهدر تمام مدتی که این شعر 

 . من فقط یه قسمتیش را خووندم، شعر طوالنی تر از این

 . قشنگ بود ولی من بازم اشعار شاعران ایرانی را ترجیح می دم -

  ؟نظر شما در مورد مدرنیته و همسو شدن با فرهنگ اروپا چیه -
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فرهنگ کشور خودمون اونقدر غنی و پربار هست که لزومی نداره با فرهنگ کشورهای اروپایی همسو بشیم که در حرف ادعای  -

یه مرد ، ..ببینید پریچهر خانم من یه مرد ایرانی هستم. .روشنفکری و صلح دارن و در عمل بزرگترین جنگ ها را رقم می زنن

مسلمون بشم هویت ایرانی بودنم را دارم که پره از ارزش های اخالقی که از اجدادمون بهمون به قبل از اینکه ، ایرانی مسلمون

دینی را پذیرفتم که در راسش اخالق مداری مطرح شده و ارزش های را به من داد که مخالف ، بعد از اون مسلمونم، ارث رسیده

 . با ارزش های ملیم نبود و تلفیق اینها شد باالترین فرهنگ

 ؟ توجه منظورتون نمی شمم -

درسته االن زنان دم  . مثال من دوست دارم با زنی ازدواج کنم که  عفت و پوشش همسو با تفکرات من باشه، بذارید یه مثال بزنم -

..من اصال دوست ندارم یه دختر . .از آزادی می زنن که در صدر اون آزادی در پوشش مطرح هست اما من  اینو نمی پسندم

 . شما که خیلی هم مهربون و با حیاست با این پوشش ببینم ایرانی مثل

 . متاسفم اگر با افکارم ناراحتتون کردم ولی این نظر منه: سر به زیر انداختم و گفتم، با چشمانی از حدقه بیرون زده نگاهم می کرد

 . سرش پایین انداخت و آروم گفت: خداحافظ، به احترامش ایستادم، از جا برخواست

، مستاصل روی نیمکت نشستم، ولی با اینحال خوشحال بودم که او را از خودم ناامید کردم، م زیاده روی کردم و ناراحت شدفکر کن

 . باید به دیدن پهلوان حیدر می رفتم پس درشکه ی گرفتم تا خودم را به کارگاه قالی بافی برسانم

، مقابل کارگاه از درشکه پیاده شدم و وارد کارگاه شدم، ولی رسیدم بعد از بیست دقیقه درشکه سواری به کارگاه قالی بافی پهلوان

برادرشوهر دختر پهلوان ولی که گویا سرکارگر کارگرها بود مرا  ، بازهم شلوغی و پر سر و صدایی اولین چیزی بود که از کارگاه دیدم

های رنگی داشت از کنارم می گذشت را خطاب کارگری که با کالف ، توی نگاهش خشم به وضوح می دیدم اما به طرفم نیامد، دید

 ؟ قرار دادم و گفتم: پهلوون حیدر کجاست

 ؟ شما: کارگر کنجکاوانه نگاهم کرد و گفت

 . دامادشون هستم -

 . پهلوون حیدر توی اون اتاق -
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قالی بود و یه عده مرد مشغول قالی بافی درون اتاق دار ، در اتاق کامال باز باز بود، به سمت همان اتاق رفتم، و باز به اتاقی اشاره کرد

همینطور ایستاده بودم و ، پهلوان حیدر هم داشت قالی را نگاه می کرد و برای اشتباهی که پیش آمده بود کمکشون می کرد، بودند

 . یدر متوجه من کردپهلوان ح، پهلوان حیدر چون پشتش به در بود مرا نمی دید یکی از کارگرها که مرا دید، کارشان را نگاه می کردم

 . سالم پهلوون -

 ؟ خیلی وقته اینجایی، سالم پسرم -

 . دیدم مشغول کار هستید نخواستم مزاحمتون بشم، نه همین االن اومدم -

 . پس چند لحظه منتظر باش االن میام پیشت -

 . حتماً -

یک چیزی ، کارگرها سخت مشغول کارشان بودند، مبه میانه ی حیاط برگشتم و کنار باغچه ی که تک درخت اناری در آن بود ایستاد

یک  احساس مسئولیت و دلبستگی به کار بین کارگرهای اون کارگاه بود که هیچ وقت توی ، آنجا بود که همه چیز را زیباتر کرده بود

ترس و دلهره توی چهره اینها داشتند با عشق و عالقه کار می کردند و هیچ اثری از ، مردمی که سرزمینای ما کار می کردند نبود

 . هایشان نبود

 . به سمتش چرخیدم، همینطور داشتم کارگرها را نگاه می کردم که دست پهلوان حیدر به شانه ام نشست

 ؟ تو چه فکری هستی که صدات کردم نشنیدی -

این ، دکنن میراستش داشتم اونا را با مردمی مقایسه می کردم که سر زمینای ما کار ، ببخشید داشتم به این کارگرها فکر می کردم -

 . هیچ ترسی هم ندارن، کنن میکارگرا اینجا با جون و دل کار 

، حقوقشون هم سرماه و به اندازه می گیرن، اینجا کسی با شالق باال سرشون وانستاده ؟ از کی باید بترسن ؟ برای چی باید بترسن -

 ؟ حاال کدوم یکی از این چیزای که گفتم سر اون زمینا بود، اونی هم که ناراضی نباشه آزاده که بره یه جا دیگه کار کنه، ی هستنراض

 . پهلوون من دیر به خودم اومدم ولی حاال خوب این چیزا را می فهمم، هیچ کدوم -

 . منم منظورم به تو نبود، می دونم پسرم -
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 . ابتون را بگیرمخب پهلوون اومدم جو -

 ؟ خانمم راضی نبود و می گفت برای چی یه دفعه نظرت عوض شده، راستش دیشب که رفتی با برادرم و خانواده م صحبت کردم -

 . حرف آخر که گندم زد هم مادرش هم عموش موافقت کردن، ولی خودم قبولت دارم، برادرمم  بهت خوش بین نبود

 . که خوشبختش کنم کنم میبه خدا قسم همه ی تالش خودم را ، م پهلوونلبخندی به لبم نشست و گفت: ممنون

 . می دونم -

 ؟ خب پس کی خدمت برسیم -

 .. .روز والیت موال علی و روز سادات، از شانس خوبت سه روز دیگه عید غدیر خم  -

 ؟ خرید کنیم..پس اگر اجازه بدید من فردا با گندم و حاج خانوم بریم کمی . .ممنونم، خیلی خوبه -

 . الزم نیست خودت را توی خرج بندازی -

منم وظیفمه که واسه ، ..دوست دارم همسرم مثل همه ی عروس های دیگه هر چیزی که دوست داره برای خودش بخره. .الزمه -

 . ش بخرم

 . باشه هر طور خودت دوست داری -

 . به خانواده سالم برسونید، پس بااجازه تون من فعال برم -

پهلوان حیدر خداحافظی کردم و از کارگاه بیرون آمدم ؛ خیلی خوشحال بودم نمی خواستم وقتی می روم روستا تا وقتی که موقعیتی از 

اینجوری حداقلش خیالم راحت بود که ، پیش میاد که برگردم همیشه این دلهره را داشته باشم که ممکنه گندم از دست داده باشم

 چ کس نمی توانست او را از من جدا کندگندم همسرم می شد و دیگه هی

یک پسر نوزده ساله به قدری جسارت پیدا کرده بود که عاشق شود و توی اولین سفرش به ، پیاده می رفتم و به خودم فکر می کردم

طور باید این نمی دانستم چ، تهران دختر مورد عالقه ش را خواستگاری کند و تا چند روز دیگر با دختر مورد عالقه اش ازدواج کند

، ولی خب می دانستم که درکم می کند، چیزها را برای مادرم تعریف می کردم و یا اصال چه عکس العملی از خودش نشان می داد

تنها مسئله ی که بود این بود که باید می رفتم پیش دایی و از او عذرخواهی می کردم نباید پهلوان حیدر می فهمید که من با دایی 

 با اینکه خیلی ، چون فردا صبحش باید برای خرید با گندم و خانواده ش می رفتم پس ترجیح  دادم همان روز بروم، منادر قهر هست
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ولی باید اینکار را می کردم برای همین در زدم که دقایقی بعد میرزا در را باز کرد و با دیدن ، سخت بود  رو به رو شدن با دایی نادر

 ؟ ا اومدید..شم. .من متعجب گفت: سالم

 . سالم -

 ... .خیلی ناراحت بودن از اینکه، به آقا گفته بودم میاید ولی آقا نادر فکر می کرد دیگه نمیاید -

 ؟ دایی خونه ست -

 . . بفرمایین. .بله -

 ؟ صدای دایی را از داخل شنیدم که با صدای بلند گفت: کیه میرزا

 . آقا جهانگیر هستن: میرزا

با دیدن من از ، دایی روی تخت چوبی زیر سایه ی درخت نشسته بود و مطالعه می کرد، کنار رفت و به داخل رفتممیرزا از جلوی در 

 . سرم را انداختم پایین و گفتم: سالم، به سمتش رفتم، جا برخواست

 . سالم: 

 . معذرت می خوام -

 ؟ فکر می کردم دیگه نمیای -

 ؟ چرا -

 . ...بشین. .نمی دونم -

 . یمهردو نشست

 ؟ اشرف خیلی ناراحت شد ه بود که قهر کردی  و رفتی -

 . می دونم اما منم ناراحت شدم -

 . حاال منم بهت حق می دم، خیلی باهام حرف زد، .. اشرف بهت حق می داد. .می دونم -
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 ؟ پس میاید مراسم عقدم -

 ؟ دایی متعجب گفت: چی

 . موافقت کنه من با گندم ازدواج کنم، برم روستابا پهلوان حیدر صحبت کردم قبل از اینکه من  -

 ؟ جهانگیر مطمئنی، پس باالخره کار خودت را  کردی -

 . بیشتر از همیشه -

 ؟ کی قراره عقد کنید -

 . روز عید غدیر، سه روز دیگه -

 . مبارکت باشه -

 . شما که تنهام نمی ذارید -

 ؟ لبخندی رو لب دایی نشست و گفت: مگه می تونم

 ؟ زن دایی کجاست، منونمم -

 . قهر کرد رفت خونه ی مادرش، دیشب باهم دعوامون شد -

 ؟ به خاطر چی -

 . به خاطر تو -

 ؟ به خاطر من -

 . بهش می گم با هم آشتی کردیم، می رم پی اش -

 . چون می خوام خانواده ی همسرتون هم برای مراسم عقدم دعوت کنم، می شه باهم بریم -

 . منتظر باش برم حاضر بشم و بیام، سری تکون داد و گفت: باشه دایی با لبخندی
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گل های رز زیبایی که میرزا داشت حرص ، از جا برخواستم و به سمت باغچه ی پر از گل رفتم، مدتی که دایی رفت داخل حاضر شود

 . می کرد

 . خسته نباشی میرزا -

 . سلومت باشید آقا -

 . اجازه هست یه شاخه گل بچینم -

 . صبرکنید االن یه دسته گل بهتون می دم -

به طرفم آمد و دسته گل را به ، میرزا یه دسته گل رز چید و خیلی قشنگ دسته کرد و یه نخ به ساقه هاش بست تا از هم سوا نشن

 . طرفم گرفت و گفت: راستی عروسیتون مبارک

 شما هم دعوتید -

 ؟ راست می گید -

 . ندارم خوشحال می شم بیاید من اینجا کسی را ؟ دروغم چیه -

 ؟ داشتم با میرزا صحبت می کردم که دایی بیرون آمد وقتی دسته گل را در دستم دید گفت: دسته گل برای چی

 . دسته گل به سمت دایی گرفتم و گفت: برای زن دایی از جانب من و شما 

 . اونم از باغچه ی خونه ی خودش: دایی

 بده مگه : خندیدم و گفتم

، میرزا خداحافظی کردیم و از خونه بیرون رفتیم تا خیابان اصلی را قدم زدیم و بعد با درشکه به منزل پدری زن دایی اشرف رفتیماز 

، هم من، وقتی وارد شدیم با استقبال خوب خانواده ی زن دایی رو به رو شدیم، یک خانه ی نسبتا شیک و مجلل در باال شهر تهران

خواهی کردیم و آنها آشتی کردند و بعد وقتی شنید من قراره با گندم عقد کنم خیلی خوشحال شد و قرار شد هم دایی از زن دایی عذر

خانواده ی ، شام را به اصرار خانواده ی پدر زن دایی آنجا ماندیم، ظهر ناهار نخورده بودم، فردا در مراسم خرید مرا همراهی کند

 . عقدم دعوتشان کردم خیلی خوشحال شدند و پذیرفتندخونگرم و مهربانی داشت که وقتی برای مراسم 
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بیچاره مرتضی که همه ی ، به غیر از مرتضی که در را به رویم باز کرد کسی آنجا نبود، آن شب خیلی دیروقت نبود که به خانه رسیدم

 . کارهای آن خانه به عهده ی او بود

 . سالم آقا -

 ؟ چیکار می کردی، سالم -

 ؟ آقا شما شام خوردید، وردمداشتم شام می خ -

 ؟ نریمان هست، آره -

 . نه آقا با قربانعلی بیرون رفتن-

 می خوام برم حموم.، مرتضی صبح حموم آماده کن، باشه -

 . چشم آقا -

 . ممنون -

زود هم خوابم چون خیلی خسته بودم باالفاصله بعد از عوض کردن لباسم دراز کشیدم که خیلی ، دیگه حرفی نزدم و به اتاقم رفتم

 . برد

، لباس مرتبی پوشیدم و کت و شلوارم را به مرتضی دادم که  برایم بشویید و اتو بزند، فردای آنروز بعد از یک حمام و اصالح کردن

باالخره با همراهی گندم و دختر عموییش و شوهرش ، بعد از اینکه به خانه ی دایی رفتم با زن دایی راهی خانه ی پهلوان ولی شدیم

خانم ها جلوتر می رفتند و به هر مغازه ی سر می زدند و  ، آن روز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود، و مادر گندم راهی بازار شدیم

گندم ، هر جا الزم بود زن دایی مرا صدا می کرد تا نظر بدهم، من با همراهی علی اقا داماد پهلوون ولی عقب تر از آنها می رفتیم

یک آینه ، ولی زن دایی از هر چیزی بهترینش را انتخاب می کرد، و راضی نمی شد اجناس گران قیمت را برداردواقعا قانع بود 

یک چادر سفید زیبا و یک لباس قشنگ که سبکی اروپایی داشت و خیلی باز ، شمعدان کوچک طالیی با تزیینانی از مروارید و فیروزه

خودمم از لباس خوشم آمده بود و ، گندم زمزمه کرد که گندم از خجالت سرخ شدزن دایی آنرا برداشت و چیزهای زیر گوش ، بود

یک کفش سفید برای روز عروسی و وسایل دیگری که زن دایی انتخاب می کرد و بقیه ، دوست داشتم یه روزی توی تن گندم ببینم

حلقه های ، آخرین چیزهای که خریدیم، نبود از اینکه گندم خوشحال بود خوشحال بودم و هیچ چیز دیگری برایم مهم، می پسندیدند

 برای خودم که مرد بودم یک انگشتر ، در انتخاب حلقه خودم نظر دادم و اولین حلقه ی که پسندیدم گندم هم پسندید، عروسی بود
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دیم ،تمام مدت به ناهار را هم به دعوت من بیرون توی یک رستوران نسبتاً خوب خور، نقره با نگین عقیق با سلیقه ی گندم خریدم

دلم می خواست نریمان هم ، می خواستم در مورد دعوت از نریمان ازش اجازه بگیرم، دنبال یه موقعیتی بودم که با گندم صحبت کنم

 . برای مراسم عقدم دعوت کنم اما نمی دانستم واکنش پهلوان حیدر به این موضوع چی خواهد بود

تکتم خانم جلوی در آمد و اصرار کرد ، وقتی آنها را تا خانه شان همراهی کردیم، حرف بزنم ولی اصال موقعیتی پیش نیامد که با گندم

وقتی با هم تنها شدیم ، همه به داخل رفتند و من با اشاره ی از گندم خواستم که در حیاط بماند، برای کمی استراحت به داخل بروم

 . با مهربونی گفت: جهانگیر بابت امروز خیلی ممنونم

 . یه خانم که بیشتر ندارم، کاری که کردم وظیفه م بود هر -

 . یه چای بخور، خسته ای، بیا بریم داخل -

 . می خوام باهات حرف بزنم -

: داشتم توی ذهنم مقدمه چینی می کردم که گالره با سینی چای به حیاط آمد و گفت، کنار هم لب تخت چوبی توی حیاط نشستیم

 . االن خیلی می چسبه اونم چای در کنار یارفکر کنم یه چای تازه دم 

انشاهلل به همین زودیا امیرساالر هم میاد و شما هم نوشیدن : چای را از توی سینی برداشتم و گفتم، دختر مهربان و شوخی بود

 . همچین چای را در کنار یار تجربه می کنید

 . گالره ریز خندید و گفت: ان شاء اهلل

 . و آروم گفت: خجالت بکش گندم بهش چشم غره ی رفت

 به ما که رسید باید خجالت بکشیم  : گالره

 . گندم سینی را از دستش گرفت و گالره به داخل برگشت

 ؟ کنن میچرا امیر ساالر و گالره عقد ن -من

 . عمو دیشب می گفت ایندفعه که امیر ساالر بیاد تهرون می نشوندش پای سفره ی عقد : گندم

 . تم روستا امیر ساالر می فرستم بیاد تهرانپس وقتی من رف: من
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 . گندم ریز خندید و گفت: پس باجناقا قرار نیست هیچ کدوم تو عروسی هم باشید

 . وقتی برم زود برمی گردم یعنی باید برگردم -

 ؟ چطور -

رش را تا تهران همراهی کنم همه ی ماجرای نریمان و اینکه تصمیم داشت برای همیشه تهران بماند و از من خواسته بود که همس

 . تمام مدت ساکت بود و گوش می کرد و چشمانش از اشک خیس شده بود، برای گندم گفتم

 ؟ چرا گریه می کنی گندم  -

 . حقش نبود اینجوری باهاش رفتار بشه . نمی دونم یهو دلم برای فروغ سوخت -

 . روز و شباش داره غصه می خوره، نریمانبیشتر از هر چیزی برای ، منم وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم -

 . می تونن به هم کمک کنن، جیران و نریمان دوتا دلشکسته و عشق از دست دادن  -

..اینا را بهت گفتم تا آخرش بهت بگم اجازه می دی نریمان . .مشکل اینه که جیران نمی خواد، نمی دونم اگر جیران بخواد می تونه -

 ؟ برای عقدمون دعوت کنم

 ؟ مگر قرار بود دعوتش نکنی -

 . گفتم شاید شما به خاطر اون موقع که روستا بودیم دل خوشی ازش نداشته باشید -

 . نریمان همون برادرت بود که اونروز اومد سر زمین تا پدرمو ببره -

 . آره همون -

من از اون یکی  برادرت ، پدرم دستگیر نکرداونروز هم جوونمردی به خرج داد که من به همراه ، من با اون  آدم مشکلی ندارم -

 متنفرم.

 . اون روز دیدم چطور با بی رحمی شیرویه را کشت، منم از اون متنفرم، فرخ -

 .. .همون بود که رحیم با گلوله زد -
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 . ساکت بودم که گندم سر به زیر انداخت و گفت: معذرت می خوام نمی خواستم، رحیم اسم شوهر سابق گندم بود

 ؟ گندم، مهم نیست -

 . بله -

 ؟ بچه ت دختر بود یا پسر -

 ؟ چی: متعجب گفت

 . اون طفل شیرخواره ت که کشته شد -

 ؟ مگه نمی دونی  -

همیشه وقتی اونجا زیر سایه ی درخت ، ولی خیلی دوست داشتنی بود ؟ اسمش چی بود ؟ هیچ وقت نفهمیدم دختر بود یا پسر، نه -

 . کرد و می خندید می ایستادم به من نگاه می

 . اسمش علی بود -

 . چه اسم قشنگی، علی -

 . اگر خدا یه روزی یه پسر بهمون داد اسمشو می ذاریم علی: همینطور که به چشم هاش نگاه می کردم گفتم

دیم و به با زن دایی ازشون خداحافظی کر ، بعد از مدتی حرف زدن، عاشق همین حجب و حیاش بودم، با خجالت سر به زیر انداخت

توی این چند روز اولین روزی بود که قبل از غروب خورشید ، وقتی زن دایی را به خانه رساندم سریع به خانه رفتم، سمت خانه رفتیم

نخواستم خلوتشان را به هم بزنم و خواستم به داخل ، قربانعلی و نریمان مشغول قدم زنی و صحبت در باغ بودند، به خانه می رفتم

 . ی نریمان مانعم شدبروم که صدا

 . جهانگیر: نریمان

 . به سمتشان رفتم

 . سالم قربانعلی، سالم: من

 . مبارک باشه، قربانعلی با لبخند معنی داری گفت: سالم شاه داماد
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 ؟ رفته بودید خرید، امروز توی بازار دیدیمتون: متعجب نگاهش کردم که نریمان گفت

 . آره -

 ؟ انشاءاهللکی ، مبارک باشه: قربانعلی

 . دو روز دیگه، روز عید غدیر -

، تو که نمی تونی تهران بمونی، بهروز راست می گفت دل و جیگردار هستی، لبخند پر معنای رو لب نریمان نشست و گفت: خوبه

 ؟ می خوای چیکار کنی، زنت هم که نمی تونی ببری روستا

 . ا وقتی بتونم برای همیشه از اون روستا بکنم و بیام تهرانت کنیم میباهاش صحبت کردم چند سالی دور از هم زندگی  -

 ؟ پس تو هم می خوای از کیومرث جدا بشی، خوبه  -

 جالب بود نریمان دیگه نمی گفت پدر می گفت کیومرث 

 کنم.  میراهم را خیلی وقته ازش سوا کردم زندگیمم ازش سوا  -

 . خوبه -

 ؟ راستی تو که میای مراسم عقدم -

 . مات چشمانم را نگاه کرد و گفت: اگر دعوتم کنی میام لحظاتی

 . شما هم همینطور قربانعلی، خوشحال می شم باشی، دیگه کنم میدارم دعوتت  -

 . حتما با آقا نریمان میایم: قربانعلی

 . ..فعال بااجازه. .خوشحالم می کنید -

ظهر روز عید غدیر با مراسم ساده ی در خانه ی پهلوان ولی عقد من قرار بود بعداز، این دو روز هم خیلی زود گذشت، و به داخل رفتم

ولی وقتی رسیدم ، صبح به خانه زن دایی رفتم تا او را که می خواست به خانه ی پهلوان ولی برود همراهی کنم، و گندم جشن بگیرند

هر چقدر به دایی می گفتم ، زنش برویمقرار شد عصری من و دایی و پدر، آنجا دایی نگذاشت من بروم و زن دایی با مادرش رفت

 نمی دانستم ، ممکن کاری باشد که الزم باشد من انجام بدهم فقط می گفت کسی فرستادم که کارها را انجام بده و بهم می خندید
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دایی و ، طرفمدام از این طرف پا می شدم اونطرف می نشستم و از اونطرف به این، دلم بدجور شور می زد، چیکار می خواهند بکنند

بعد ازظهر بود که دایی اجازه داد  1نزدیکای ساعت ، ظهرم اصال اشتهایی برای غذا خوردن نداشتم، پدرزنش هم بهم می خندیدن

دومین کت و ، یه دست کت و شلوار خوش دوخت آبی نفتی با یک پیراهن سفید داد دستم و فرستادم توی یک اتاقی، حاضر بشم

واستاده بودم و خودم را توی آینه نگاه می کردم که دایی ضرباتی به ، واقعا توی تنم قشنگ نشسته بود، شلواری بود که می پوشیدم

شدی اینهو خودم ، . اینکه می گن اوالد حالل زاده به داییش می ره الحق که راست گفتن. .به به: در زد و وارد اتاق شد و گفت

 . خوش تیپ و جذاب

 . تو خیلی خوش تیپ تر هستی، پسر خداروشکر اصال به داییت نرفتی، ماشاءاهلل پدرزنش هم وارد اتاق شد و گفت:

 . یعنی من خوش تیپ نیستم، دایی متعجب به پدرزنش نگاه کرد و گفت: آقاجون

  . هستی ولی نه اونقدر که خودت تعریف می کنی -

 .. .جهانگیر جان راه بیفت بریم که دیره، دست شما درد نکنه -

ولی نمی دانم چرا دایی گفت یک کوچه پایین تر ، بیرون اومدیم و با درشکه راه افتادیم سمت خانه ی پهلوان ولی همگی از خونه

درشکه که رفت به دایی گفتم: موضوع چیه ، یه جوانی که یه دسته گل دستش بود سر کوچه انتظار مارا می کشید، درشکه چی ایستاد

  ؟ دایی

 . دایی هم دسته گل به دست من داد و خطاب به آن جوان گفت: بگو بیان، داد جوان جلو آمد و دسته گل به دایی

 . همه بیاید بیرون: جوان به سمت یک خونه ی رفت و گفت

یه گروه ، یه دفعه از یک خانه مردانی که سینی های خنچه را در دست داشتند بیرون آمدند و سینی ها را روی سرشان گذاشتند

من با همراهی دایی و پدرزنش جلوتر راه افتادیم ، نمی دانم عقد کنان بود یا عروسی، همراهیشان می کردند نوازنده دایره و تنبک هم

و مردانی که در یک ردیف خنچه بر سر داشتند به دنبال ما می آمدند و بچه های قد و نیم قد محله هم  خندان همراهی می کردند و 

باید به آنها خوش آمد می گفتم به سمتشان رفتم با ، و قربانعلی و مرتضی شدمسر کوچه ی بعدی متوجه نریمان ، دست می زدند

قربانعلی دست دادم اما با نریمان روبوسی هم کردم و همانجا برای همیشه کدورت های من و نریمان تمام شد هر چند بعد ها 

 . کدورت های کوچکی پیش آمد ولی نه آنقدر عمیق که از هم متنفر شویم
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خانه ی پهلوان ولی که رسیدم با استقبال پهلوان ولی و پهلوان حیدر روبه رو شدیم و یک گوسفند قربانی شد و بعد به داخل جلوی 

قرار بود ساده ، هنوز نمی دانستم عروسیه یا عقد، داخل حیاط میز و صندلی چیده شده بود و همه جا چراغانی شده بود، خانه رفتیم

بعدها فهمیدم کمک نریمان هم بوده ترتیب یک عروسی را داده بودند که عقد و عروسی را با هم  باشد ولی دایی و زن دایی که

 . گرفته باشند

زن ، چون وارد اتاقی شدم که سفره ی عقد قشنگی در آن پهن شده بود، از یک جای به بعد دیگه آقایون نمی توانستند همراهیم کنند

 . کاش اونم بود و می دید پسر شاخ شمشادش داماد شده، جای مادرت خالیه پسر، جهانگیر دایی به استقبالم آمد و گفت: مبارکت باشه

 . ممنون -

 . با من بیا -

، گندم چادر روی سرش بود و تا توی صورتش کشیده بودند، با همراهی زن دایی به طرف سفره ی عقد رفتم و در کنار گندم نشستم

 . داد و گفت: خوبه آقا جهانگیرگالره آینه ی عقدمان را باالی سفره قرار 

 . سربلند کردم و تصویر خودم و گندم که اصال صورتش پیدا نبود توی آینه دیدم گفتم: خوبه دستت درد نکنه

به قدری شلوغ بود و زنها دورمان را گرفته بودند که جرات نمی کردم به گندم بگم سرش را باال بگیرد یا چادرش یه کم عقب تر 

 . زن دایی به طرفم آمد و آرام  گفت: عاقد االن اومد، ببینمش بدهد تا بتوانم

 . اینجا خیلی گرم نیست زن دایی، ممنون -

دقایقی بعد یه روسری بزرگ سفید باالی سرمان گرفتند و مشغول سابیدن قند شدند و با گفتن ، زن دایی در جوابم فقط خندید و رفت

یه دفعه سکوت عجیبی همه جا حاکم شد و ، را بخواند زنها و مردها ساکت شدند اینکه عاقد آمده است و می خواهد خطبه ی عقد

بعد از ، سه بار خطبه ی عقد خوانده شد و باالخره گندم بله را گفت، دقایقی بعد صدای مردی را شنیدم هر چند خودش را نمی دیدم

زن دایی به طرفم آمد و گفت: خب حاال ، ه گوش رسیدآن صدای کف زدن ها و مبارکباد زنها بلند شد و صدای ساز و دهل از حیاط ب

 . می تونی چادر عروست را برداری

اون آرایشی ، زن دایی چه کرده بود با گندم من، قشنگ بود قشنگ تر شده بود، چادر گندم را که از روی صورتش برداشتم ماتم برد

 لباس تور سفید و  چهره ی آرایش کرده و موهای که به قشنگی بسته شده ، که پریچهر برای همه داشت گندم فقط برای من داشت
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همینطور مات داشتم نگاهش می کردم که گندم ، بود و یه تور قشنگ روی سرش  از گندم من یک فرشته ی آسمانی ساخته بود

 ... .زشته بابا، آروم گفت: جهانگیر

زنم بود دوست داشتم ، خب حق داشتم، دند که اینجوری مات عروسم شدمتازه به خودم آمدم و فهمیدم که زنها  به من می خن

 . ساعتها بنشینم نگاهش کنم

بعد از مدتی زن دایی آمد مرا از جمع خانمها بیرون فرستاد چون به قول خودشان می خواستند راحت باشند و نامحرم نمی بایست آنجا 

شد و تقریبا نصف محله ی آنجا حضور داشتند من توی حیاط بودم و پیش تا پایان مراسم عروسی که به یک شام مفصل ختم ، باشد

 . به سمتش رفتم و گفتم: بله زن دایی، زن دایی مرا صدا کرد، وقتی همه رفتند و داخل کمی خلوت تر شد، بقیه

 . انشاء اهلل خوشبخت بشی، جهانگیر جان خب مبارکت پسرم: زن دایی

 . ممنونم -

 . راحت ترید، ولی از من می شنوی حداقل توی مدتی که تهرانی با زنت برید خونه ی خودتون امشب که همینجا هستی -

 . خداروشکر که خونه تون یه مقدار وسیله ی زندگی داره

 . من اینجا باشم ؟ متعجب گفتم: چی

 . دنیا برعکس شده به خدا، زن دایی از این حرفم خندید و گفت: خدا نکشه تو رو

 . با من بیا: زن دایی گوشه ی کتم را گرفت و گفت، انداختم پاییناز خجالت سرم را 

گندم گوشه ی از اتاق ایستاده بود و خواهرش پشت سرش بود نمی دانم با لباسش چیکار می ، به همراه زن دایی باز به داخل رفتم

 . بودجقدر توی اون لباس قشنگ شده ، کرد که متوجه من نشده بود و گندم خیره شده بود به من

 . انشاهلل خوشبخت بشید، انیس خانم به طرفم آمد با من روبوسی کرد و گفت: تبریک می گم پسرم

 . ممنون مادر جان -

 . ..مبارک باشه. .گالره هم که تازه متوجه شده بود از پشت سر گندم بیرون آمد و گفت: ببخشید

 



 

 
 

454 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

زن دایی به طرف گندم رفت ، من و گندم و زن دایی کسی توی اتاق نبوددیگر به  غیر از ، و از کنار من گذشت و از اتاق بیرون رفت

همینطور خیره به سفره ی بودم که ، من مانده بودم چیکار کنم، و دستش را گرفت و به اتاق دیگری که به همان اتاق در داشت رفتند

 . توی خودم بودم که به طرفم آمد و گفت: جهانگیر، زن دایی از اتاق بیرون آمد

 . بله زن دایی -

 . برو پیش عروست -

 ؟ چی -

اتاقی که نسبت به ، پا از زمین کندم و به سمت اتاق دیگر رفتم، با سر به اتاق اشاره کرد و با لبخند  از اتاق بیرون رفت و در را بست

وارد اتاق ، سته بودیک تشک دونفره با لحافی مخمل پهن بود و گندم پشت به در اتاق روی تشک نش، اتاق مجاورش کوچکتر بود

 (. شدم و در را  بستم تا فقط من باشم و عشقم و لحظات خوش عاشقیمان

 . ..دیگه نمی خوام بخونم. ..اه. .اه: شاهین سر از روی دفترچه بلند کرد و گفت

 ؟ برای چی: بهزاد

 . اصال از پدربزرگ توقع نداشتم: شاهین

 . هر کسی دیگه ی هم بود اینکارو می کرد عاشق گندم بوده، خب پدربزرگ، زر مفت نزن: بهزاد

 . حرف من یه چیز دیگه ست، نوش جونش زن گرفتنش: شاهین

 ؟ حرفت چیه: سامان

 ؟ اینکه چرا اینجاشو سانسور کرده: شاهین

 . .بخوون منحرف. .بهزاد بالشت زیر سرش را به طرف شاهین پرت کرد و گفت: درد بی درمون

 . ه را خونده برسه به اون شب اینم که پدربزرگ زد تو پرشاز اول قص: سامان با خنده گفت

 . دو کلومم از پسر پاستوریزه ی فامیل: شاهین چشم غره ی به سامان رفت و گفت

 . بخوون دیگه: بهزاد با خنده گفت
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 . شاهین باز نگاهش را به دفترچه داد و مشغول خواندن شد

) شاید اگر پدرم می دانست که وقتی برای اولین بار من را به تهران می فرستد من در همان اولین مرتبه به خواستگاری می روم و 

بعد از اینکه ، صبح فردای آن شب، شاید هیچ وقت نمی گذاشت که از روستا بیرون بروم و از جلوی چشمانش دور شوم کنم میازدواج 

آنقدر بودن با گندم برایم زیبا ، مفصلی خوردم با گندم برای کمی گردش و قدم زنی از خانه بیرون رفتیمدر کنار همسرم صبحانه ی 

 . به درشکه چی آدرس خانه م را دادم، بعد از مدتی گردش سوار درشکه شدیم، بود که گذر زمان را احساس نمی کردم

 ؟ ممیریکجا داریم : گندم

 . صبر داشته باش خانم، گفتم: یه سورپرایزبا لبخندی به چشمانش نگاه کردم و 

 . باشه: گندم

 . اصال از خونه بیرون نرفته بودیم، و نگاهش را به خیابان ها داد و گفت: از وقتی اومدیم تهرون نیومده بودم شهرو ببینم

 . اولین بار که این قسمت از شهر تهران می بینم: و دوباره نگاهش را به من داد و گفت

 ؟ جدا -

 . آره -

 . خوشحالم که اولین بازدیدت از شهر تهران به همراه من بوده -

 ؟ جهانگیر، منم خوشحالم -

 . جانم -

 ؟ چی می شه، اگر پدرت بفهمه چیکار کردی -

چون یکبار گندم خشونت پدر مرا دیده بود و در همان خشونت فرزندش را از دست داده ، می دانستم از این موضوع ترس عجیبی دارد

گندم جان به فرض بفهمه پدر من دیگه اونقدری : مهربان بهش نگاه کردم و گفتم، باید به گونه ای این ترس را از او دور کنم، بود

منم ، نریمان زندگیش را از همین حاال از پدرم جدا کرده و دیگه حتی به اون آدم نمی گه پدر، قدرتمند نیست که بخواد کاری بکنه

 . من اگر می خوام برگردم روستا فقط به خاطر مادرمه، بکنم اون هیچکاری نمی تونه بکنهاگر بخوام اینکار را 
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 ؟ وقتی بری کی برمی گردی -

 . جیران همراهی کنم تا به تهران بیاد، می دونی که نریمان ازم خواسته وقتی رفتم، زود -

  .کاش جیران گذشته را فراموش کنه و زندگی خوبی با نریمان شروع کنه -

هر چند اولش از اینکه جیران با نریمان ازدواج کنه ناراضی بودم ولی االن وقتی می ، من امیدوارم به مرور زمان این اتفاق بیفته -

نریمان و جیران ، کاش جیران بتونه این زندگی را بسازه کنم میدونم نریمان قصد داره زندگی کنه و زندگی تلخی داشته ارزو 

 . کست بی نهایت سخت داشتنهردوشون تجربه ی یک ش

 . ..بیچاره فروغ و شیرویه. .خیلی سخته: گندم سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ گندم سر بلند کرد و گفت: رسیدیم، با ایستادن درشکه

 . اره -

 به سمت خانه م که در چوبی زیبایی داشت و در دو طرف در دو تا درخت بید کاشته شده بود رفتم.، هردو پیاده شدیم

 ؟ اینجا خونه ی کیه: دمگن

 . جهانگیر اینجا خونه ی خودته: با کلید در را که باز کردم متعجب گفت

 . بفرما خانم، خونه ی خودمونه -

یک حیاط نسبتا بزرگ که در دوطرف باغچه بود و در وسط یک حوض بزرگ گرد با ، ،اول گندم و بعد من وارد شدم و در را بستم

حوض یک عمارت زیبای آجری دو طبقه که ایوان بزرگی در طبقه ی اول داشت و در طبقه ی دوم کاشکاری های آبی و در پشت 

 . یک تراس دلباز مقابل اتاق های که درها و پنجره هایش  رو به حیاط باز می شد

 ؟ نظرت چیه: در کنار گندم ایستادم و گفتم

 . اینجا خیلی بزرگتر و قشنگتره . ولی به ذهنم اومدیه خونه مثل خونه ی عمو ، وقتی گفتی خونه خریدم، خیلی قشنگه –

 . بیا بریم داخل را ببین، برای یه خانم خیلی قشنگ و مهربون باید همچین خونه ی خرید -
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چون خانه را با وسایلش خریده بودم زیبایی خانه دو چندان شده بود با وسایلی که نو به نظر می ، و دستش را گرفتم و به داخل رفتیم

بعد از دیدن اتاق های طبقه ی دوم وارد بزرگترین اتاقش ، همه جای خانه را به گندم نشان دادم و بعد به طبقه ی دوم رفتیم . سیدر

 . که یک اتاق دونفره بود شدیم

 . اینجا هم اتاق خوابمونه -

 . همه چیزش قشنگه، اینجا مثل یه کاخ می مونه جهانگیر: گندم توی اتاق چرخی زد و گفت

 . برای همین اینجا را با وسایلش فروخته، ولی خونه ی یه دکتری بوده که با خانواده ش برای همیشه از ایران رفتن، کاخ که نیست -

 ؟ حتما اینجا را خیلی گرون خریدی -

 . بهش برمی گردونم کنم میولی خب یه مقدار از پول خونه را دایی داد که اونم کار ، خیلی نه -

 ؟ ا از کجا آوردیبقیه ی پولش ر -

راستش برای اجیر کردن یه تعداد تفنگچی این پول کنار گذاشته بودم که باهاش اینجارو ، مادرم بهم کمک کرد، پس انداز داشتم -

 . خریدم

 ؟ تفنگچی برای چی -

کر می کردم اگر یه ف، آخه برادرام نریمان و فرخ برای خودشون تفنگچی داشتن، فکر کردم الزم می شه که تفنگچی داشته باشم -

فرخ هم که اونقدری قدرت ، ولی حاال که نریمان از اونجا رفته، روزی این برادرا تو رووم در اومدن الزمه که بتونم از خودم دفاع کنم

 . نداره که بخواد برعلیه من کاری بکنه

دمی هم که خون دونفرو به ناحق بریزه مطمئناً هر آ، .اون دوبار تا حاال آدم کشته. .ولی از نظر من از تنها کسی که باید بترسی فرخ -

 . کاری ازش برمیاد

 . منم دست روی دست نمی ذارم که اون هر کاری که دلش می خواد بکنه، می دونم فرخ آدم بدذاتیه -

با آجر به صورت به سمت پرده ها رفتم و کنار زدم که نور زیادی توی اتاق پاشیده شد در تراس را باز کردم و وارد تراسی شدم که 

دستامو لبه ی همون دیوار آجری گذاشتم نفس عمیقی کشیدم و گفتم: گندم دلم ، پنجره ای یک سد مقابل ارتفاعش ساخته شده بود

 . می خواد توی مدتی که اینجا هستم توی خونه ی خودمون زندگی کنیم
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 . هر جور که تو بخوای: به کنارم آمد و گفت

.منم دایی و . .خانواده ی خودت و خانواده ی عموت ، دوست دارم یه شب همه را دعوت کنیم اینجا: گفتمبا لبخندی نگاهش کردم و 

 کنم.  میزن دایی و نریمان دعوت 

 ؟ چرا گریه می کنی: مقابلش ایستادم بازوهاش را گرفتم و گفتم، اشک توی چشمانش نشست و سر به زیر انداخت

 . این عشق چه حسی بود که وقتی غمش را می دیدم آتش می گرفتم، باال گرفتم دستم را زیر چانه ش گذاشتم و سرش را

 ؟ برای چی گریه می کنی ؟ با گریه هات داری آتیش به دلم می زنی، گندم -

 . گریه ی خوشحالیه، هیچ وقت فکر نمی کردم که باز بتونم توی خونه ی خودم باشم و زندگی خودم را داشته باشم -

 ... .دیوانه -

، مدتی را توی خانه مان بودیم . .فقط خدا می داند که چقدر دوستش دارم. .اشک هایش را پاک کردم و در آغوش کشیدمش و

 ( . یکساعتی از ظهر گذشته بود که به خودمان آمدیم، لحظات زیبایی که هرگز برایم تکرار نشد

 ؟ باز سانسور کرد، خان ای خدا بگم چیکارت کنه جهانگیر: باز شاهین کالمش را قطع کرد و گفت

 . نمی شه پارازیت نندازی: بهزاد

 . آخه پدربزرگ با خودش نگفته دو سه تا جوون چشم و گوش بسته می شینن قصه را بخوونن می خوان چیز یاد بگیرن: شاهین

 . اون چیزای که تو بلدی فکر کنم پدربزرگ هیچ وقت تو عمرش یاد نگرفته بود ؟ تو می خوای چیز یاد بگیری: سامان

 . یعنی نظرت اینه من باید بهش یاد می دادم: شاهین

 . زهر هالهل بخوون دیگه: بهزاد در حالی که سعی می کرد نخندد گفت

، در تهران تجربه می کردم گندم هم همینطور بود مثل من که خیلی چیزها را برای اولین بار، ) برای خوردن ناهار به رستوران رفتیم

برای اولین بار بود که به رستوران می آمد و آنقدر آنروز زیبا بود که برای همیشه در ذهن هایمان خاطره شد بعد از ناهار به خرید 

بردنش گاری بگیرم و وسایلی که کم هم نبود و مجبور شدم برای ، رفتیم و مقداری خوراک و خوردنی برای خانه مان خریدیم

 آفتاب می رفت که ، بعد از اینکه وسایلمان را در خانه گذاشتیم و با هم به خانه ی پهلوان ولی برگشتیم، خودمان با درشکه برویم
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رو داماد پهلوان ولی رو به ، در کوچه به سمت خانه ی پهلوان ولی در کنار هم قدم می زدیم که با برادر علی، غروب کند که رسیدیم

، گندم بر حسب آشنایتی که داشت به او سالم داد اما آن پسرک با نگاه غضبناکی که به من و گندم داشت از کنارمان گذشت، شدیم

 ؟ .اقا نعمت چرا جوابمونو نداد. .وا: گندم وقتی سالمش بی جواب مانده بود متعجب گفت

 . نباید اصال بهش سالم می دادی، مهم نیست -

 ؟ نمی شناسیش، تبرادر علی آقاس -

 . فقط می گم دیگه دوست ندارم به این آدم سالم بدی یا حتی سالمشو جواب بدی، می شناسمش: ناخودآگاه اخم کردم و گفتم

 ؟ چرا: متعجب تر گفت

 . چون ازش خوشم نمیاد -

 ؟ چرا ازش خوشت نمیاد -

 . بیا بریم درست نیست وسط کوچه ایستادیم، بعدا شاید واسه ت گفتم -

مثل اینکه خیلی بهتون خوش می ، عروس و دوماد، به به: در را کوبیدم که در توسط گالره به رویمان باز شد و با خوشرویی گفت

 . گذره که دیگه دوست ندارید بیاید اینجا

 . م خونه ی خودمونمیریاومدیم شام بخوریم و بعد ، حاال هم نیومدیم بمونیم: گندم خندید و من در جوابش گفتم

 . آهان پس گشنه شدید که اومدید: رهگال

 . ا گالره این چه حرفیه: گندم با حرص گفت

اگر یه شام خوشمزه بهمون بدی می رم روستا امیرساالر می فرستم ، اومدم دست پخت خواهر زنم بخورم، آره: من در جوابش گفتم

 . بیاد که تو هم از این انتظار نجات پیدا کنی

 . یعنی می تونی امیر ساالر راضی کنی که بیاد تهران ؟ جون من راست می گی: گالره

اصال خودم دستش را  ؟ پس می خواد به حرف کی گوش بده، امیر ساالر اگر به حرف باجناقش گوش نده ؟ پس چی فکر کردی -

 . می گیرم ورش می دارم میارم
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 . بفرمایین، خب پس حاال الزم شد که بهتون یه شام مفصل و مشتی بدم: گالره

حاال دیگه در جمع خانوادگیشان احساس راحتی  . با استقبال خوب بقیه هم  رو به رو شدیم، و از جلو در کنار رفت و وارد شدیم

با آقایون توی اتاق بودیم و من با علی مشغول خوش و بش کردن بودیم که خانم ها هم با چندتا سینی که بساط ، بیشتری می کردم

گندم می گه ، آقاجهانگیر: انیس خانم  همینطور که سفره را می چید خطاب به من گفت، ند وارد اتاق شدندشام را در آنها چیده بود

 ؟ می خواید برید خونه ی خودتون

خونه ی که خریدم وسیله ، گفته بودم که تهران خونه خریدم: بعد از مکثی گفتم، نگاه بقیه هم متوجه من شد، با این حرف انیس خانم

بعد از اون اگر گندم بخواد ، ته اگر شما و پهلوون حیدر اجازه بدید توی این مدتی که اینجا هستم خونه ی خودمون باشیمالب، هم داره

 . ولی اگر تنهایی اذیتش می کنه می تونه بیاد پیش شما، می تونه خونه ی خودمون باشه

درست نیست یه زن ، هتره گندم پیش خودمون باشهولی خب وقتی نیستی ب، توی مدتی که خودت هستی اشکال نداره: پهلوان حیدر

 . تنها توی یه خونه باشه

 . هر طور که خودش دوست داشته باشه -

بعد از شام بعد از اینکه از همگی برای مهمانی فرداشب در خانه مان دعوت کردیم ، گندم هم با لبخندی رضایت خودش را اعالم کرد

تا سر خیابان را پیاده می رفتیم و در خلوت شب با هم صحبت می کردیم که برای ، دیمخداحافظی کردیم و از خانه شان بیرون آم

احساس کردم کسی در پس دیواری پنهان ، ایستادم و پشت سرمان را نگاه کردم، لحظه ی احساس کردم کسی پشت سرمان است

 . شد

 ؟ چی شده جهانگیر -

 . فکر کردم یه نفر داره پشت سرمون میاد، هیچی: 

 . کسی نیست که -

 . آره من خیاالتی شدم -

 . بیا بریم -
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اما من همچنان احساس می کردم کسی در تعقیب ماست و به درشکه ، به خیابان رسیدیم و سریع درشکه ی گرفتم و به راه افتادیم

گندم را هم ناراحت کرد ی که در فاصله ی زیادی از ما می آمد مشکوک بودم و همین شک ها و مدام به عقب نگاه کردن های من 

 ؟ جهانگیر چی شده: و گفت

 . یکی داره تعقیبمون می کنه -

 ؟ کیه -

 . چون قبال نریمان کسی را در تعقیب من گذاشته بود به او مظنون شدم، خیلی عصبانی شده بودم

 . اما نگران نباش . نمی دونم -

درشکه ، فاصله ی زیادی از ما ایستاده بود ما را تعقیب می کرد به خانه که رسیدیم دیگه مطمئن شده بودم که آن درشکه ی که در

 . تو برو تو خونه: کلید خانه را به سمت گندم گرفتم و گفتم، ی که ما سوارش بودیم حرکت کرد و رفت

 ؟ کجا می خوای بری جهانگیر -

 . این کلید بگیر ببینم -

 میری؟ .کجا . .جهانگیر تو رو خدا: گندم کلید را از دستم گرفت و گفت

درشکه چی تا متوجه من شد به سمتش ، اما من بدون اینکه لحظه ی به گندم فکر کنم به سمت آن درشکه شروع کردم به دویدن

به دنبال ، می روم درشکه اش را به حرکت در آورد و با سرعت حرکت کرد وقتی از کنارم می گذشت کسی را داخل درشکه ندیدم

اما متاسفانه در پیچ ، درشکه آویزان کردم باید می فهمیدم این آدم چه کسی بود  که ما را تعقیب می کرددرشکه دویدم و خودم را به 

گندم در حالی که با هول و هراس صدایم می زد ، کوچه چون درشکه با سرعت پیچید من از درشکه جدا شدم و روی زمین پرت شدم

با دست راستم ساعد دست چپم را گرفته بودم و از درد می ، م می سوختبدنم درد گرفته بود و ساعد دست چپ، به سمتم می دوید

 نالیدم که گندم خودش را به من رساند و کنارم نشست.

 ؟ چرا دنبالش رفتی ؟ .جهانگیر چی شدی. .جهانگیر، خدا مرگم بده -

 . نشستم و سعی کردم به خودم مسلط باشم، ختمیریاین حرفها را می زد و به همراهش اشک 

 . حالم خوبه، چیزیم نیست گندمم -
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 ؟ .دستت چی شده. .باید بریم پیش طبیب ؟ آره می بینم چقدر خوبی: با گریه گفت

 . چیزیم نشده فکر کنم یه خراش برداشته -

ش گندم وقتی در روشنایی اتاق ساعد دستم را دید از ترس جیغی کشید و گریه ، و با کمکش از جا برخاستم و به سمت خانه رفتیم

 ... .ساعد دستم به شدت زخمی شده بود و پوست روی دست تا قسمتی از روی گوشت بلند شده بود و آویزان بود، شدت گرفت

 . آروم باش ؟ چته گندم -

 . ..جهانگیر دستت. .دستت -

 . به جای گریه برو یه دستمالی یه چیزی بردار بیار -

با ، درشکه گرفت و هم آستین لباسم را پاره کرده بود و دستم  دریده شده بود موقعی که از درشکه جدا می شدم دستم به لبه ی فلزی

پوست روی دستم که آویزان بود را روی زخم ، اینکه خیلی می سوخت و خونریزی داشت ولی باید سعی می کردم خونسرد باشم

 . زخم دستم را بست، و گریه می کردگندم چندتا دستمال سفید تمییز آورد و در حالی نمی توانست آرام بگیرد ، برگرداندم

 . چیزی نشده، آروم باش دیگه -

 .. .دستت  ؟ چیزی نشده -

اونقدر برایم دلنشین بود که اینچنین دوستم ، خت و من فقط نگاهش می کردممیریگندم اشک ، و باز هق هق گریه ش بلند شد

او هم دست من ، ش کرده بودم و فقط نگاهش می کردمخت که زخم دستم را فرامومیریداشت که برای زخم دستم اینجوری اشک 

 . باالخره طاقتم طاق شد و در آغوش کشیدمش . ختمیریرا گرفت و همینطور که آرام از روی پارچه دستم را نوازش می کرد اشک 

 . ..دیگه گریه نکن گندم. .بسه دیگه -

 ؟ می خوای بریم پیش طبیب -

 . ه کهبعدم طوریش نشد ؟ دیروقته کجا بریم -

 جهانگیر  -

 . اگر تو یه طوریت بشه من می میرم: و باز بغضش شکسته شد و او محکم تر بغلم کرد و گفت
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خیلی خوبه آدم یکی کنم،  می..وقتی می بینم دوستم داری دیگه درد این زخم احساس ن. .چیزیم نشده که گندم، الهی قربونت برم -

 . را داشته باشه که دوستش داشته باشه

 . ..من نمی خوام اتفاقی واسه کسی که دوستش دارم و دوستم داره بیفته. .اره خیلی خوبه ؛ فقط تو رو خدا مواظب خودت باش -

 . تو هم قول بده مواظب خودت باشی چون وجودت خیلی واسه من عزیزه، باشه بهت قول می دم مواظب خودم باشم -

 . باشه منم قول می دم -

خداروشکر با همان دستمالی که روی دستم بستم خونریزی دستم بند آمد اما سوزش عجیبی داشت ولی ، تا نیمه شب بیدار بودیم

گندم برایم میوه می آورد وپوست می گرفت و ، برای اینکه گندم را ناراحت نکرده باشم مدام می خندیدم و سربه سرش می گذاشتم

گندم سرش را روی بازوی ، مان گرفت و به اتاقمون رفتیم تا بخوابیممدتی با هم حرف زدیم که باالخره خواب، به دهانم می گذشت

برای همین چشمانم را ، می دانستم که خسته ست و خوابش میاد و می خواهد به خاطر من بیدار بماند، راستم گذاشت و خوابیدیم

سوزش دستم اجازه نمی داد که بخوابم تا اما تا دم دمای صبح ، بستم و وانمود کردم خوابیدم که باالخره او هم راضی شد و خوابید

 . وقتی که آرامتر شد و منم خوابم برد

*** 

 . صبح با صدای آرام گندم بود که بیدار شدم 

 . .جهانگیر. .جهانگیر -

 . چشم باز کردم و به گندم که کنارم نشسته بود نگاه کردم

 . صبح بخیر -

 . طبیبپاشو صبحونه تو بخور باید بریم پیش ، صبح بخیر -

 . پارچه ی که روی دستم بسته بودم خونی بود و معلوم می شد دستم هنوز خونریزی داره، نیم خیز شدم و نگاهی به دستم انداختم

 . باید بریم پیش طبیب، فکر کنم خونریزی دستت بند نیومده -

 . ولی درد ندارم فقط یه کم می سوزه -
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 . .پاشو. .پاشو عزیزم -

 . وقتی روی پام ایستادم کمی سرم گیج رفت برای همین مجبور شدم بازم لب تخت بنشیتم، برخواستم با کمک گندم از جا

 ؟ چی شد جهانگیر -

 سرم داره گیج می ره  -

 . ای خدا منو بکشه -

 ؟ ..یعنی چی این حرف. .گندم: تند بر سرش فریاد کشیدم

 . یه کم سر گیجه ت بهتر بشهبلکه ، بذار برم یه شربت واسه ت بیارم بخوری، خب ببخشید -

موهایم را گندم ، با کمک گندم پیراهنم را عوض کردم، بعد از نوشیدن یه لیوان شربت  و خوردن صبحانه کمی حالم مساعدتر شد

بعد از یک گردش نیم ساعته در خیابان ، قدم زنان به سمت خیابان اصلی رفتیم، شانه زد و مرتب کرد و بعد از خانه بیرون رفتیم

 . دکتر نادر مستوفی، نگاهم به تابلوی افتاد که نام پزشکی بر آن نوشته شده بود

 ؟ فکر کنم اینجا مطب دکتر باشه، گندم -

 ؟ مطئمنی -

 . اره دیگه روی اون تابلو نوشته دکتر نادر مستوفی -

 . چقدر خوبه که خوندن می دونی: با لبخند نگاهم کرد و گفت

می دانستم که گندم سواد خواندن و نوشتن ندارد و شاید دوست داشت که او هم می ، غرور بود نگاهش کردم ،توی چشماش یه حس

 ؟ خب بیا بریم پیش این طبیب ببینیم چی می گه ؟ چته جهانگیر: همینطور مات نگاهش می کردم که گفت، توانست بخواند

 . باشه بریم -

در باز بود و پله های که به سمت باال می ، در کوچک نصب شده بود رساندیماز خیابان رد شدیم و خود را به آن تابلو که باالی یک 

چند ضربه به در زدم که خانم جوانی که مثل دیگر زنهای ، از پله ها باال رفتیم که به در کوچک دیگری رسیدیم، رفت نمایان بود

 . متجدد آن زمان لباس پوشیده بود در را برایمان باز کرد
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 . جا مطب دکتراین، سالم خانم -

 . بفرمایین، بله -

یک تعداد صندلی هم ، به همراه گندم وارد شدیم ؛ یک اتاق نه چندان بزرگ که دو در دیگر داخل آن بود، از جلوی در کنار رفت

اطرافش نگاه گندم نزدیک من ایستاده بود و حتی با احتیاط به ، گوشه ی گذاشته شده بود و چند نفر دیگر بیمارمرد هم حضور داشتند

 ؟ بیماریتون چیه: خانم منشی جوان پشت میزش نشست و گفت، می کرد

از دیشب ، یعنی از درشکه پرت شدم و دستم کشیده شد به لبه فلزی درشکه، دیشب دستم آسیب دید: با اشاره به دستم گفتم

 . خونریزیش بند نمیاد

 . بفرمایین بنشینید -

ایستاده ، ممنون: برای همین گفتم، یک صندلی خالی بود که ان هم بین دو مرد دیگر بود فقط، نگاهی به طرف صندلی ها انداختم

 . راحت تریم

 . اسمتون -

 . جهانگیر منوچهر نژاد -

منوچهراسم پدربزرگ پدرم بود و اینطور که از دیگران شنیده بودم آدم گردن کلفت و قانون مداری بوده ولی کسی از ظلم و ستم 

و وقتی قانون داشتن نام خانوادگی اجباری شد پدرم برای زنده نگه داشتن اسم پدربزرگش در این خاندان اسم ، زدکردنش حرفی نمی 

خانوادگیش را منوچهر نژاد انتخاب کرد که بعدها من و نریمان تصمیم گرفتیم اسم فامیلیمون را به منصوریان تغییر بدیم و اینکار را 

 . کردیم

نتظار ایستادیم ؛ چند دقیقه ی بعد یک مرد و زنی از اتاق دکتر بیرون آمدند و رفتند و به ترتیب مردانی که در کنار گندم گوشه ی به ا

، وقتی کمی خلوت تر شد با گندم به سمت صندلی ها رفتیم و در کنار هم نشستیم، منتظر بودند به داخل می رفتند و بعد می رفتند

یک مرد تقریبا چهل هفت یا هشت ساله که روپوش سفید ، با گندم وارد اتاق شدیم، ا رسیدباالخره بعد از نیم ساعت انتظار نوبت به م

 . پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود با ورود ما سر بلند کرد و قبل از اینکه من سالم کنم سالم کرد

 . بفرمایین، سالم -
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 . خسته نباشید. سالم آقای دکتر -

 . ممنون بفرمایین بنشینید -

ببخشید : دکتر که مشغول نوشتن بود بعد از اینکه از کارش فارغ شد سر بلند کرد و گفت، گندم هم سالم داد و در کنار هم نشستیم

 . من در خدمتم بفرمایین

 . خونریزیش بند نمیاد، دستم بدجور آسیب دید، دستم را باال آوردم و گفتم: دیشب از درشکه پرت شدم

 . اینجا ببینم بیا: از جا برخواست و گفت

در طرف دیگر اتاقش روی صندلی نشستم و دستم را روی میز کوچکی که کنارش بود و روی آن ملحفه ی سفید و تمیزی پهن بود 

..از دیشب تا حاال با این . .خودش دستمال روی زخم را باز کرد و با دیدن زخم دستم ابروی در هم کشید و گفت: اوخ اوخ، گذاشتم

 ؟ زخم سر کردی

 . هر چقدر بهش گفتم که بریم پیش طبیب قبول نکرد: ندمگ

 ؟ دکتر سری تکان داد و گفت: زن و شوهرید

 . بله: من

 . دکتر همینطور که زخم دستم را با بتادین شستشو می داد باهام حرف هم می زد

 ؟ چند سالته: دکتر

 . 15 : با شیطنت گفتم

 . سال 11 خیلی داشته باشی: دکتر عاقالنه نگاهم کرد و گفت

 . نوزده: با لبخندی گفتم

 ؟ زود نبود برای تشکیل یه زندگی مشترک: دکتر

 کنم.  میفکر ن: من



 

 
 

467 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ممکنه جای بخیه هاش برای همیشه بمونه، باید زخم دستت را بخیه بزنم: دکتر

 ؟ چاره چیه: من

 . ش را واسه ت عوض کنمپس فردا بیا پانسمان: دکتر مشغول بخیه زدن شد وقتی دستم را پانسمان کرد گفت

 . چشم اقای دکتر: من

باید می رفتم نریمان می دیدم و از او  در مورد مردی که دیشب تعقیبم می کرد ، از دکتر خداحافظی کردیم و از مطب بیرون آمدیم

توی موقعیت دیگه ای  ولی باالخره تصمیم گرفتم ؟ پرس و جو می کردم اما نمی دانستم رفتنم به آن خانه با گندم درست بود یا نه

در راه خانه مقداری خرید کردیم و نون تازه گرفتیم و به خانه ، وقتی از مطب بیرون آمدیم، اینکار را بکنم و به دیدن نریمان بروم

 قرار شد گندم به کار آشپزی برسد و من برم تا از دایی و زن، برگشتیم چون برای شب مهمون داشتیم و حسابی باید کار می کردیم

 . دایی و نریمان دعوت کنم و موقعیت خوبی بود که با نریمان صحبت کنم

خیلی خوش ، به به اقا شاه داماد: تا در کوبیدم چند دقیقه ی بعد در توسط میرزا باز شد و با دیدنم گفت، اول به خانه ی دایی رفتم

 ؟ اومدید

 . دایی هستش، .خیلی ممنون. .سالم -

 . .بفرمایین . هستنداییتون نیستن ولی خانم  -

 . زن دایی هم به استقبالم آمد و با خوشرویی بهم خوش آمد گفت، با همراهی میرزا وارد خانه شدیم

 ؟ اگر می دونستم زن می گیری بی وفا می شی عمرا باهات می اومدیم خواستگاری -

 ؟ کدوم بی وفایی، زن دایی دو روز بیشتر نیست که من زن گرفتما -

آه می کشه و می  ؟ بهش می گم وقتی جهانگیر بخواد بره روستا چیکار می کنی، ین دو روز چقدر داییت پکر شدهنمی دونی هم -

 . گه کاش می تونستم غل و زنجیرش کنم و پیش خودم نگه ش دارم

د به زود بیام برای همین قول می دم زو . منم بخدا نمی تونم دوری شما را  تحمل کنم، دایی به من لطف داره: خندیدم و گفتم

 . تهرون
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 ؟ دوری ما را نمی تونی تحمل کنی یا دوری گندم، کمتر دروغ بگو جهانگیر -

 ؟ چرا با خودت نیاوردیش ؟ کجاست ؟ حالش چطوره: با خنده سر به زیر انداختم که باز گفت

.امشب خونه ی خودم یه مهمونی . .داییهم شما هم . .راستش زن دایی اومدم شما را دعوت کنم. .یه خورده کار داشت، خونه بود -

 . خودمونی گرفتم که دور هم باشیم

 ؟ زیدمیریشماها چرا همه ی رسم و رسوما را به هم ، پسر اول ما باید شما رو پاگشا می کردیم -

 . باید یه فرقی با بقیه داشته باشم، خب دیگه چون من جهانگیرم -

 . اری..شما کال با همه ی پسرا فرق د. .بله خب -

بعد از اینکه از خانه ی ، مدتی با زن دایی صحبت کردم تا بلکه دایی بیاد ولی نیامد و قرار شد شب با دایی تشریف بیارن خانه مان

در را کوبیدم که دقایقی بعد در ، درشکه ی را مقابل در دیدم که منتظر ایستاده بود، دایی بیرون آمدم راهی خانه باغ نریمان شدم

 سالم آقا : باز شد و با دیدنم گفتتوسط مرتضی 

 ؟ نریمان هستش، سالم -

 ؟ ..قیصرالدوله هم اینجاست. .تشریف دارن، بله اقا -

 ؟ ابروی در هم کشیدم و گفتم :قیصر الدوله

 . توی سالن هستن . تازه اومده، اره  -

 . خوبه -

، وارد سالن شدم، هستش کنار درورودی ایستاده بودند حیاط را پیمودم  یک مرد که مشخص بود نوکرقیصر الدوله، وارد حیاط شدم

اما نریمان آنطرف سالن کنار پنجره پشت به آنها ایستاده بود ، قیصر الدوله و قربانعلی مقابل هم نشسته بودند و مشغول صحبت بودند

، سالم اقا: انعلی از جا برخاست و گفتتا وارد شدم قرب، زدمیریمی دانستم دیدن دوباره قیصر الدوله او را به هم ، و سیگار می کشید

 . خوش اومدید
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برای اینکه کمی مقتدر به نظر بیام با حرکت سر جواب قربانعلی را دادم و نگاه عبوسم را به قیصر الدوله دادم و منتظر سالمش بودم 

 . م کنهقدیما رسم بود کوچکتر به بزرگتر سال: که او هم که همینطور که عبوسانه نگاهم می کرد گفت

 ؟ معطل چی هستی، خب پس رسم اجرا کن: با صدای محکم و عتاب گونه گفتم

 ؟ منظورت چیه خانزاده: ابروی در هم کشید و گفت

 . بزرگی به سن و سال و یه سبیل دراز و گردن کلفت نیست، منظورم واضح بود -

امیدوارم اومدنتون به اینجا بی فایده نبوده : و گفتموبه سمت مبل تک نفره ی که مقابلش بود رفتم نشستم و پا روی پا چرخوندم 

 . باشه

: از چهره اش به خوبی معلوم بود از اینکه بخواهد به من جواب پس بدهد ناراحت و عصبانی هست برای همین با صدای کلفتش گفت

  .وقتی بدهیام را می دم که نریمان خان مقابلم بنشینه، من حواسم به حساب و کتابم با خان هست

 آهان پس می خوای بازی در بیاری؟ -

 /. نریمان خان بیان بشینن تا با هم صحبت کنیم، نخیر -

گویا قصد نداشت ذره ی از جایش تکان بخورد برای همین متوجه شدم همه چیز را به من سپرده ، نیم نگاهی به نریمان انداختم

 . است

ترجیح می دم با حکم حکومتی و نامه ی شهربانی برای ، تونید تشریف ببریدشما می : نگاه مستقیمم را به قیصر الدوله دادم و گفتم

 . بستن مغازه ها بیام سراغتون

 ؟ تهدید می کنی -

 کنم.  میدارم یه کم نسبت به آینده آگاهتون ، نه -

 . می شه گذشته ها را جبران کرد . بیا مثل یه مرد بشین با هم حرف بزنیم: قیصر الدوله نگاهش را به نریمان داد و گفت

واقعا شرم آوره که تو داری از جبران کردن : اما نریمان همچنان ساکت بود که من با تندی و عصبانیت خطاب به قیصر الدوله گفتم

 تویی   ؟تویی که دخترت کیلومترها اونطرفتر از این شهر زیر خاک خوابیده چطور می تونی از جبران کردن حرف بزنی، حرف می زنی
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تو یه آدم مضخرف سبیل کلفت شکم گنده ی  ؟ که اینده ی دخترتو به پول فروختی چطور می تونی از جبران کردن حرف بزنی

 . همین االن پاشو گورتو گم کن از این خونه برو بیرون، هستی که بویی از انسانیت و مردونگی نبرده

من اگر موافقت کردم دخترم زن  ؟ خانزاده چرا عصبانی می شید: و گفتقیصر الدوله وقتی عصبانیت من را دید کمی پس نشست 

 . کیومرث خان بشه برای این بود که فکر می کردم نریمان خان الیق بهتر از دختر من هستن

 .خفه شو. . .خفه شو آشغال: تا این را گفت نریمان عصبانی به سمتش چرخید و فریاد زد

لحظاتی همینطور بر و ، عصبانیتی که تا به حال از نریمان ندیده بودم، ستانش مشت شده بوداز شدت عصبانیت نفس نفس می زد و د

اگر پولی برای : لحظاتی به سکوت سپری شد تا من باز خطاب به قیصر الدوله گفتم، بر نگاهش کرد و بعد به طبقه ی دوم رفت

رستی چون من اصال اخالقم مثل نریمان نیست و اصال صبور تصفیه ی بدهیات آوری بذار و برو و اگر نیاوردی بهتره خیلی زود بف

 . نیستم

 . می فرستم: قیصر الدوله مکثی کرد و بعد از جا برخاست و گفت

 . و بدون هیچ حرف دیگری از سالن بیرون رفت

فکر نمی کردم ، کردم نشسته بودم و با خشم به جای خالی قیصر الدوله نگاه می، لحظاتی به سکوت گذشت، بعد از رفتن قیصر الدوله

سربلند کردم ونگاهم را به او ، توی افکارم بودم که دست قربانعلی به شانه ام نشست، آدمی تا این اندازه نفرت انگیز وجود داشته باشد

 . دادم

 ؟ حالتون خوبه آقا جهانگیر -

 . خوبم -

دلش ، ت با دادن وعده ی ازدواج دختر کوچیکش به آقااگر اشتباه نکنم می خواس، این مردک بخواد بدهیاش را بده کنم میگمون ن -

 . را به دست بیاره

  ؟ چی -

می گفت اگر اقا نریمان بخواد ، چند وقت قبل این حرف به من زده بود، فروغ خانم دختر بزرگش بود، قیصر الدوله چندتا دختر داره -

 . می تونه با دختر کوچیکم ازدواج کنه
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 . مقمردک اح: با زهرخندی گفتم

 . می رم با نریمان صحبت کنم: از جا برخواستم و گفتم

 . ضرباتی به در اتاق نریمان زدم که صدای گرفته اش را شنیدم، و به طبقه ی دوم رفتم

 . بیا تو -

ته  لب تختش نشسته بود و مقابلش روی زمین چندتا، وارد اتاقش شدم ،پنجره اتاقش بسته بود و اتاقش با دود سیگار پر شده بود

اومده بودم هم در مورد موضوعی باهات : به سمت پنجره رفتم و پنجره را باز کردم و همانجا کنار پنجره ایستادم و گفتم، سیگار بود

 . صحبت کنم و هم دعوتت کنم به مهمونی امشب که توی خونه م گرفتم

 ؟ خونه ت: گفتپک دیگری به سیگارش زد و ، رنگ نگاهش حالت تعجب داشت، نگاهش را به من داد

 . یه خونه توی تهرون خریدم -

 . پس معلوم می شه آب نمی دیدی وگرنه شناگر قابلی هستی، خوبه -

 . فقط یه کم آینده نگری داشتم که از چند سال قبل برای خرید خونه توی تهران برنامه ریزی کردم: با لبخندی گفتم

افتاده بودم و با کمک مادرم و داییم عملیش کردم ولی دوست داشتم نریمان فکر دروغ می گفتم فقط چندین ماه بود که به این فکر 

 . کند من از مدتها قبل به فکر بودم

 . خوبه -

، سوار درشکه بود، دنبالش رفتم که بگیرمش، دیشب وقتی از خونه ی پدرزنم می رفتم خونه ی خودم یه نفر تعقیبم می کردم -

خب موفق هم شد و فرار کرد و من رو زمین پرت ، ش بشم چون می خواست از دستم فرار کنهخواستم در حال حرکت سوار درشکه 

 . شدم و ساعدم شدیدا زخمی شد

 . تا بخیه خورد 11: آستین لباسمو باال زدم و گفتم

 ؟ خب: از جا برخاست و گفت

 . می دونم که کار تو نیست اما می خوام مطمئن بشم: مستقیم نگاهش کردم و گفتم
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 . فکر می کنی من چرا باید کسی را بذارم که تعقیبت کنه وقتی دیگه خودت همه چیز به من گفتی و من همه چیز می دونم -

 . خودمم دیشب به همین فکر می کردم ولی خب دیشب یه نفر داشت من و زنم را تعقیب می کرد: دستی به موهایم کشیدم و گفتم

 . ایندفعه حواستو جمع کن و گیرش بنداز ؟ خب به من چه مربوط -

 . .امشب که حتماً میای. ..خب بگذریم. کنم. میحتماً اینکارو  -

 . یه شب مزاحمتون می شیم، بذار وقتی جیران اومد تهران، چندان دل و دماغشو ندارم -

 . ولی دوست داشتم بیایی -

 . هتونگفتم که دل و دماغ مهمونی رفتن را ندارم ؛ خوش بگذره ب -

  . باشه هر طور راحتی: سری تکان دادم و گفتم

 . جهانگیر: ولی قبل از اینکه بیرون بروم نریمان گفت، به سمت در رفتم

 . بله -

 . امکانش هست که آدم بذاره که یه بالیی سرت بیارن، آدم بدجنسیه، زیاد با قیصر الدوله کل کل نداشته باش -

 ؟ اره اونی که دیشب تعقیبم می کرد از آدمای قیصر الدوله بوده باشهیعنی احتمال د: مکثی کردم و گفتم

 . ولی اگر بویی ببره که تو ازدواج کردی و کیومرث خبر نداره ممکنه بخواد اذیتت کنه، امکانش هست، آره -

به خاطر مادرمم که بود برمی من االن توی شرایطی نبودم که بخواهم مقابل پدرم بایستم باید ، با شنیدن این حرفها به فکر فرو رفتم

به سمت خانه می رفتم در حالی ، از نریمان خداحافظی کردم و از خانه بیرون آمدم. تا شرایط را به نفع خودم پیش ببرم، گشتم روستا

د ممکن که مراقب بودم کسی تعقیبم نکند به این هم فکر می کردم اگر قیصر الدوله از موضوع ازدواج من بویی برده باشد تا چه ح

تا وارد شدم گندم که مشغول جارو زدن حیاط بزرگ خانه بود به ، در بین راه مقداری میوه خریدم و به خانه رفتم، است خطرناک باشد

 . استقبالم آمد

 سالم خسته نباشی خانم  -

 ؟ داشتم نگرانت می شدم، سالم -
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 ؟ چرا -

 ؟ یه کم دیر نکردی -

 . داییم معطل شدم ؛ آخه دایی خونه نبود مجبور شدم مدتی بمونم تا بیادشخب ببخشید یه خورده خونه ی  -

 . بندازمشون  توی حوض . دستت درد نکنه: یکی از هندوانه ها  را دستم گرفت و گفت

 . بنداز -

 . هندوانه ها را توی حوض انداختیم و لب حوض نشستیم

 ؟ خب چیکار کردی -

 ؟ به نظرت خوبه، ریون کردممرغ هم ب، برای شام قیمه درست کردم -

 . قیمه پلو خیلی دوست دارم، عالیه -

خیلی استرس ، توی روستا مهمونیای ما ساده بود، تا حاال هیچ وقت مهمونی اینجوری ندادم: دستاش را توی هم قفل کرد و گفت

 . دارم

 . نگران نباش یاد می گیری -

ظرف های بلوری و چینی خیلی ، قبلی این خونه خیلی باسلیقه بودهمعلومه خانم ، توی این خونه وسایل خیلی قشنگی هست -

 . .همه چیزش خیلی قشنگ. .تابلو های زیبا، فرش های قشنگ، قشنگی داره

 ؟ خوشحالم که دوستشون داری -

دوست ..می گم اون خانم چطوری از این خونه ی قشنگ و این وسایل . .تو واسه م سنگ تموم گذاشتی جهانگیر، خیلی زیاد -

 ؟ داشتنی دل کنده و رفته

 . شاید اونا هم برای رفتن دالیلی داشتن، نمی دونم -

 ؟ نریمان دعوت کردی -
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تو بتونی  کنم میفکر ، قرار شده وقتی جیران اومد تهران یه روز بیان خونه مون، ..گفت دل و دماغ مهمونی را ندارم. .ولی نمیاد، آره -

 کنی و با هم دوست بشید با جیران رابطه ی خوبی برقرار 

 کنم.  میسعی خودم را  -

م یه عکس از میریفردا با هم ، مردم می رفتن اونجا عکس می گرفتن، وقتی داشتم می اومدم سر راهم یه عکاسخونه دیدم -

 . باالخره اونم حق داره عروسش را ببینه، .می خوام ببرم به مادرم نشون بدم. .خودمون می ندازیم

 ؟ چه جور زنیه، جهانگیر از مادرت بگو. . .باشه -

بهشون ستم ، همیشه منو نصیحت می کرد سر زمین که می رم به رعیتا زور نگم، ..اسمش ماه نساست. .خیلی مهربون و خشکل -

 . همیشه می گه جهانگیر تو با اون رعیتی که واسه ت کار می کنه هیچ فرقی نداری، نکنم

 . خیلی دلم می خواد ببینمش -

  ؟ خب االن باید چیکار کنیم، تما یه روزی می بینینشح -

 . هیچی -

 ؟ هیچی -

 . فقط خورشتش روی گاز و داره جا می افته، غذا هم که تقریبا حاضره، داخل مرتب و تمییز، خب همه ی کارا را انجام دادم -

 . باشه پس بریم تو -

گندم برای سر زدن به غذایش به آشپزخانه رفت و من که هنوز وقت نکرده بودم درست و حسابی به این خونه ، هردو به داخل رفتیم

سرک بکشم و اتاق های طبقه ی پایین را بررسی کنم مشغول قدم زدن در خانه ی شدم که متعلق به من بود ولی هنوز درست و 

راست می گفت این خونه وسایل زیبا و ، و همه جا از تمیزی برق می زد گندم همه جا را تمییز کرده، حسابی آنجا را نمی شناختم 

وارد یکی از اتاق های طبقه ی پایین شدم و با دیدن ، گویا این دکتر از همه ی زندگیش دست کشیده بود و رفته بود، قشنگی داشت

کتابهای پزشکی بود اما کتابهای ، از کتابهاخیلی ، به سمت قفسه ی کتابها رفتم، باورم نمی شد، قفسه های پر از کتاب شوکه شدم

، جلد زیبا و دوست داشتنی داشت، .دیوان اشعار عطار را از قفسه بیرون کشیدم. .ادبیات و تاریخی، فلسفه، دیگری هم درون قفسه بود

 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم ( ، اولین برگ از کتاب این بیت شعر بود ) هفت شهر عشق را عطار گشت
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 . خوشبحال کسی که بتونه همه ی این کتاب ها را  بخوونه: با شنیدن صدای گندم به خودم آمدم

 ؟ مگه نه، اینکه آدم بتونه بخوونه و بنویسه حتما حس قشنگی داره: با لبخندی گفت، به سمتش چرخیدم

 ؟ دوست داری بخونی و بنویسی: به سمتش رفتم و مقابلش ایستادم و گفتم

 . همه دوست دارن یاد بگیرن کنم میفکر ، آره -

از بچگی بهم درس قران می داد و مجبورم می کرد اشعار حافظ و ، معلمم مادرم بود، من خوندن و نوشتن از مادرم یاد گرفتم -

 . حاال هم اگر تو دوست داشته باشی من بهت یاد می دم، سعدی را حفظ کنم البته خودمم بی میل نبودم در یاد گرفتن

 ؟ راست می گی: لی گفتبا خوشحا

 . معلومه که راست می گم: سری تکان دادم و گفتم

 . تو بهترین مرد دنیایی، ممنونم جهانگیر: لحظاتی با شعف نگاهم کرد و بعد خودش را توی آغوشم انداخت و گفت

بلندش کردم که صدای جیغش منم محکم در آغوشش گرفتم و از روی زمین ، از حرکات و رفتارش خنده م گرفته بود و می خندیدم

 . .دوست دارم گندمم. .عاشقتم: ولی من می چرخوندم و داد می زدم، به هوا بلند شد و از من می خواست که به زمینش بذارم

 . ..واااای. ...تو رو خدا بذارم زمین. .منم دوست دارم جهانگیر -

 ؟ کیه: شتم و گفتمگندم را روی زمین گذا، با صدای کوبیده شدن در به خودمان آمدیم

 . حتما مهمونامون هستن، نمی دونم -

 . تو هم برو روسری و چادرتو سرت کن، من می رم درو باز کنم -

دایی کلی سر به سرم گذاشت و بهم خندید و با شوخی ، اولین مهمان هایمان دایی و زن دایی بودند که با یک کادوی زیبا آمده بودند

، ه استقبالشان آمد و بعد از احوالپرسی های معمول توی پذیرایی که نشستیم بازم در خانه کوبیده شدگندم هم ب، و خنده وارد شدیم

، آن شب اولین و بهترین مهمونی بود که در خانه ی خودمان داشتیم، ایندفعه خانواده ی پهلوان ولی و حیدر بودند که از راه رسیدند

به نظر می رسیدند و مادرگندم از اینکه می دید دخترش خانم خونه ی به آن  پهلوون حیدر و مادر گندم از دیدن خانه ام راضی

 خوشحال بود و رفتارش با من بهتر شده  کنم میقشنگی شده است و من برای اینکه گندم را خوشبخت کنم همه ی تالش خودم را 
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دیر وقت ، ر هم نشستیم و با هم صحبت کردیمتمام مدت با هم می گفتیم و می خندیدیم و حتی بعد از شام هم مدتی در کنا . بود

تجربه ی برگزاری اولین مهمانیمان خیلی خوب ، حسابی خسته شده بودم، بود که مهمان ها خداحافظی کردند و از خانه مان رفتند

 . تمییز کردن پذیراییه، وقتی به داخل برگشتم دیدم گندم مشغول جمع و جور کردن وسایل، بود

 ؟ چیکار می کنی -

 کنم.  میخب دارم اینجا را تمیز  -

 . بیا بریم بخوابیم، اینا را فردا تمیز کن، ول کن زن: دستش را گرفتم و همینطور که با خودم به سمت طبقه ی دوم می بردمش گفتم

 . جهانگیر -

 ... .خوبتر هم می شه اگر، .شب خوبی بود. .جانم -

 . نگاهش کردم و بهش چشمک زدم که او هم خندید

تمام روز را در ، فردای آنروز تا روزی که می خواستم تهران را ترک کنم تقریبا روزهای عادی البته خوشی را در کنار گندم گذراندم از

یک شب توسط دایی و زن دایی به مهمانی که به مناسبت ، خانه بودیم و من به گندم درس می دادم و او با جان و دل یاد می گرفت

، یکبار هم توسط علی شوهردختر عموی  گندم دعوت شدیم، کرده بود دعوت شدیم که خیلی خوش گذشت پاگشا کردن ما برگزار

تمام بدهی ، قیصر الدوله همانطور که گفته بود، آخرین جمعه ی هم که در تهران بودم توسط پهلوان ولی به منزلشان دعوت شدیم

خبری نشد ،گاهی وقت ها هم عصرا برای قدم زنی بیرون می رفتیم و  اش را برایمان فرستاد و از آن مردی که تعقیبم می کرد دیگر

دو بار به عکاسخانه رفتیم و دو عکس زیبا انداختیم که یکی از آنها قرار شد همیشه در خانه مان بماند و یکی از ، در شهر می گشتیم

گندم هم به ، یی رفتیم و از آنها خداحافظی کردمروزآخری که در تهران بودم به دیدن دایی و زن دا . آنها من برای مادرم می بردم

، خاطر رفتن من ماتم گرفته بود و دلخور بود از رفتنم و به گونه ای با بداخالقی هایش می خواست ناراحتی اش از رفتنم را ابراز کند

 . از صبح زود که بیدار شده بود گرفته و ناراحت بود و مشغول بستن چمدان من بود

 . م..گند. .گندم -

 . مثل بچه ها قهر کرده بود، از رفتارش خنده ام می گرفت

 . ..خانمی. .گندم خانم -
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 . بله: با اخمی نگاهم کرد و گفت

 ؟ مگه نمی دونستی من باید برم ؟ خب چرا اینجوری می کنی: با خنده گفتم

دو روز دیگه می موندی ، پیش هم بودیممن و تو فقط هشت روز ، می دونستم اما فکر نمی کردم این مدت انقدر زود بگذره -

 . حداقل

 . اگر نباشم کیومرث خان می فرسته دنبالم، دو روز دیگه  باید کردستان باشم -

 ؟ آخه من با دلتنگیت چیکار کنم: مستاصل لب تخت نشست و گفت

احتماال یک هفته ، ن همراهی کنمچون باید جیران تا تهرا، ولی خب زود برمی گردم، خب منم دلتنگت می شم، الهی قربونت برم -

 . دیگه تهرانم

 ؟ خب دوباره که برمی گردی کردستان -

از اونجایی که نریمان خودش از کارهای پدرتوی ، نگران نباش زود به زود با بهونه و بی بهونه خودم را می رسونم تهرون تا ببینمت -

 . به همین خاطر هم شده برای اومدن به تهران بهانه دارم، ارهتهران کنار کشیده یحتمل پدر این وظیفه را به عهده ی من میذ

 . اگر اینطور بشه خیلی خوبه -

 . تو هم حاضر شو می رسونمت خونه ی پدرت و بعد باید برم، خب دیگه -

 . خب اگر یک هفته بیشتر نیست من همینجا می مونم -

هم توی کارای ، تا خدمتکار مطمئن پیدا کنم و بیارمش اینجا، پدرتفعال برو خونه ی ، تنهایی اصال صالح نیست اینجا بمونی، نه -

 . خونه کمکت کنه هم اینکه مواقعی که من نیستم تنها نباشی

 ؟ برای من ؟ خدمتکار: متعجب گفت

 ؟؟ ؟چی می شه مگه، خب آره -

 ؟ من تا دیروز رعیت بودم حاال خدمتکار داشته باشم: لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت

 . می خوام بهترین زندگی را داشته باشی، حاال دیگه خانم خونه ی من هستیچون  -
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می دونی جهانگیر همیشه وقتی ، گاهی وقتا ازت خجالت می کشم: با چشمانی که اشک توی آن حلقه زده بود بهم نگاه کرد و گفت

ولی خدا همه چیز طوری تغییر داد که ، خواستممی اومدی سر زمین و می دیدمت تو دلم نفرینت می کردم و از خدا مرگت را می 

 . حاال هرروز بارها از خدا سالمتیت را می خوام و هیچ کس را به اندازه ی تو دوست ندارم

شاید منم یه روزی در مورد کسایی که زیر دستم ، اینم از قدرت خداست عزیزم: در کنارش نشستم و پیشانی اش را بوسیدم و گفتم

روزایی بود که من اصال شماها را انسان نمی دونستم و خودخواهانه باهاتون رفتار می ، ور دیگر فکر می کردمکار می کردند یه ج

وقتی عاشقت شدم فقط به ، ولی چرخ زمونه طوری چرخید و خدا مهر تو را طوری به دلم انداخت که شدی همه ی زندگیم، کردم

 . ردی باهام رفتار می کردی خیلی دلم می گرفت ولی من بازم دوستت داشتمبعضی وقتا که با س، عشق گندمم می اومدم به گندمزار

 . .خیلی می ترسم. .می ترسم جهانگیر: گندم سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ از چی -

 . از اینکه یه روزی از دستت بدم -

 . پاشو باید بریم . میدماینو بهت قول ، گندم آسمون و زمین بهم دوخته بشه فقط مرگ می تونه منو از تو جدا کنه -

چون پهلوان ولی و حیدر هم می دانستند که من باید بروم آن ، با هم از خانه بیرون آمدیم و با درشکه به خانه ی پهلوان ولی رفتیم

ولی تکتم خانم نامه ی برای پسرش به من داد و پهلوان ، روز توی خانه مانده بودند تا موقع خداحافظی از من حضور داشته باشند

با گذشتن از زیر آینه قرانی که انیس خانم زحمتش را کشیده بود از آنها ، حرفای داشت که همینجور بهم گفت تا به امیر ساالر بگم

 . وقتی می رفتم گندم گریه می کرد و ترجیح دادم که برم تا بیشتر از این اشک هایش را نبینم، خداحافظی کردم و رفتم

هنوز یک خیابان دور نشده بودم که دلتنگ شدم ولی چاره ی نبود باید تحمل می ، ه ی نریمان را دادمسوار درشکه شدم و آدرس خان

دوتا گاری که وسایلی بر پشت آن بود و ساک های من نیز به آن بارها ، وقتی به خانه ی نریمان رسیدم که همه چیز حاضر بود، کردم

از وقتی به تهران آمدیم آنها را ندیدم گویا نریمان آنهارا در این مدت ، اضافه شد و تفنگچی های نریمان که همگی حاضر بودند

مرخص کرده بود تا برای خودشان خوش باشند و بعضی از آنها که از اهالی تهران بودند به خانواده هایشان سری بزنند و بقیه نیز در 

 . ند که به سمتشان رفتمنریمان و قربانعلی باالی پلکان ایستاده بود، خانه ی دیگر اقامت داشتند

 ؟ صبح زود باید راه می افتادید ؟ خیلی دیر کردی: نریمان

 . یه خورده کار داشتم، ببخشید: من
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تو هم باید ، توی نامه نوشتم که باید جیران بیاد تهران، این نامه را بده به کیومرث: نریمان نامه ی را به سمت من گرفت و گفت

 . خودت هم بدت نمیاد که باز بیایی تهران کنم میهر چند خسته می شی اما فکر  . همراهیش کنی

 . آره خوشحال می شم که بیام: من

 . یک هفته ی بمون و بعد بیا: نریمان

 . باشه: من

یه ، دارهاحتماال کیومرث رسیدگی به اموالش توی تهران به تو می سپاره ولی شاید فرخ بخواد این کار برای خودش نگه : نریمان

حتی اگر شده بهش بگو من ، اگر فرخ خواست این کار از دست تو بگیره خیلی بحث نکن باهاش، چیزی بهتره در مورد فرخ بدونی

اونوقت فکر می کنه تو می خوای توی روستا بمونی تا جای ، ترجیح می دم توی روستا بمونم و به زمینا رسیدگی کنم تا برم تهران

 . کنی اونوقت خودش از اون کار کنار می کشهخودت پیش کیومرث باز 

 ؟ معلومه خیلی خوب فرخ می شناسی: من

 . چون زیر دست خودم بزرگ شده: نریمان

 . ولی اصال شبیه تو نیست: من

چون دیگه باهاشون ، در ضمن این تفنگچی های من تا کردستان باهات میان . توی این دنیا هیچ کس شبیه هم نیست: نریمان

ولی اینا کارشون تفنگچی ، رم اجرتشون را کامل پرداخت کردم تا بعد از رسیدن به کردستان به دنبال زندگی خودشون برنکاری ندا

 . بودنه اگر خواستی می تونی با سرکرده شون قرارداد ببندی و از این به بعد بشن تفنگچیای تو

 کنم.  میممنون در موردش فکر : من

 . با کت و شلوار سوار اسب شدن زیاد جالب نیست، اه بیفتی بری لباساتو عوض کنیبهتره قبل از اینکه ر : نریمان

کت و شلوار را با ، به داخل رفتم، چقدر زود به این لباس ها عادت کرده بودم ولی حق با نریمان بود، نگاهی به لباس هایم انداختم

نریمان و قربانعلی به سمت اسب دوست داشتنی ام رفتم و  لباس محلی کردی ام عوض کردم و به حیاط برگشتم بعد از خداحافظی با

از چند خیابانی گذشتیم و بعد از ، بر گرده اش سوار شدم و دقاقی بعد من به همراه تفنگچی ها و دوتا گاری باری از باغ بیرون آمدیم

 ت بودم و به گندم فکر می کردم و ساک، در تمام طول سفر برگشتم به کردستان، گذشتن از دروازه ی شهر تهران وارد جاده شدیم
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سفری که نسبت به آمدنمان به تهرانی طوالنی تر به نظر می رسید و من از همین طوالنی ، دوست داشتم بازم هر چه زودتر برگردم

قافله سعی گاهی با غر زدن بر سر گاری چی ها و گاهی با تاخت رفتن و دور شدن از ، بودن سفر حسابی کالفه و عصبانی شده بودم

مجبور می شدم صبر کنم تا اسبم نفسی تازه ، می کردم خودم را آرام کنم ولی فایده نداشت چون در آخر وقتی اسبم خسته می شد

 . کند و بقیه به من برسند

ری به روستا چند کیلومت، گویا تقدیر شده بود که هر روز زندگی من یک ماجرایی تازه داشته باشد، این سفر طوالنی باالخره تمام شد

مانده بود که صدای گلوله ی را شنیدم و در پی آن یکی از تفنگچی ها از روی اسب به زمین افتاد و حمله ی ناگهانی راهزنانی که از 

تفنگچی ها هر چند تمام تالش خودشان را کردند ولی تعداد راهزن ها نسبت به  تعداد ما بیشتر بود ، ختندمیریگوشه و کنار بر سرمان 

وقتی توسط ، درست هم حدس زده بودم، حدس می زدم دار و دسته ی بهمنیار باشند، رای همین چاره ی جز تسلیم شدن نداشتیمو ب

سوار بر اسب سیاه رنگ ، سر و کله ی سرکرده شان  پیدا شد، و دستانمان بسته شد، راهزن ها اسیر شدیم و از اسب ها پیاده شدیم

 ؟ پس کجاست برادر گردن کلفتت، تنها برگشتی خانزاده: د مقابل من قرار گرفت و گفتبزرگی بود و صورتش را پوشانده بو

 . ناراحتی از این که مثل اجل معلق رو سرت خراب شدیم ؟ چیه: با قهقه خندید و گفت، ابروی در هم کشیدم

 ؟ از جون ما چی می خوای ؟ تو کی هستی: من

 . بهمنیار خان، اسم بهمنیار تا حاال به گوشت خورده: بهمنیار

 . خانش واسه ت زیادیه: من

 . خفه شو عوضی وگرنه: بهمنیار عصبانی داد زد

 ؟ وگرنه چی: با تندی به میان حرفش پریدم و گفتم

 . زبون دراز تو را فقط با گلوله می شه کوتاه کرد: بهمنیار اسلحه اش را به سمت من نشانه رفت و گفت

لحظه ی همه چیز را تمام شده دیدم ، واقعا قصد کشتنم را داشت، اهاش اینجوری حرف می زدمگویا تند رفته بودم و نمی بایست ب

چشمانم را که باز ، صداهای فریاد و شلیک های گلوله، صدای گلوله شنیدم اما گلوله ی به من اصابت نکرد، که چشمانم را بستم

همینطور  . طرفی می رفت و فقط گلوله بود که شلیک می شد جسد بهمنیار دیدم که روی زمین افتاده بود و هر کسی به یه، کردم

ایستاده بودم و به درگیری دو گروه نگاه می کردم که یکی از تفنگچیای خودمان دستم را کشید و به سمت گاری برد و پشت آن 

 . سنگر گرفتیم



 

 
 

481 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ اینا دیگه کی هستن ؟ چی شده -

از اونطرف ، ر کنم دارودسته ی امیر ساالر هستن که به موقع به دادمون رسیدنفک: تفنگچی در حالی که تفنگش را پر می کرد گفت

دوستای امیرساالر و از اینطرف تفنگچیایی من حسابی آدم های بهمنیار دوره کرده بودند که چاره ی واسه ش نماند جز اینکه فرار 

دور و برم را نگاه می کردم  ؛ جسد بهمنیار و چندتا دیگه روی ایستاده بودم و اوضاع ، ولی دوستان امیر ساالر به دنبالشان رفتند، کنند

 . زمین افتاده بود که با صدای آشنایی به خودم اومدم

 ؟ ..حالت خوبه. .بازم سر بزنگاه به دادت رسیدم -

با اسلحه اش امیر ، سرکرده ی تفنگچیایی نریمان، نگاهم به سمت امیرساالر که چهره اش را پوشانده بود و سوار بر اسبش بود چرخید

 . ..با تو هستم. .تفنگتو بنداز: ساالر را نشانه رفت و گفت

 . تو اسلحه تو بیار پایین: با تندی به او گفتم

 . خانزاده این همون شورشی که پدرتون دنبالشه: متعجب گفت

 ؟ تو از کی دستور می گیری -

 . از اقا نریمان دستور می گرفتم -

 ؟ حاال آدم کی هستی -

 . آدم شمام ؟ اگر شما بخوایید -

 . اسلحه تو بیار پایین ؟ خب پس من بهت می گم چیکار کنی -

 . چشم خانزاده -

به ، امیر ساالر و دوستانش سوار بر اسب بودند و ما ایستاده بودیم، او که اسلحه ش را پایین آورد بقیه هم اسلحه شان را پایین آوردند

 . به موقع رسیدی، ممنونم: اسبش نزدیکتر شدم و گفتم

 . چون خبرش را داشتم که می خواستن سر راهتون را ببندن: کمی به سمتم خم شد و گفت

 ؟ چه جوری -
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علی الحساب برای اینکه زهر چشمی ازش بگیری  ؟ فرخ خیلی گرد و خاک به پا کرده، اینجا خیلی خبرا بود، توی مدتی که نبودی -

 . با جسد بهمنیار برو خونه

 . منظورت را نمی فهمم: ابروی در هم کشیدم و گفتم

جسد بهمنیار را واسه ش سوغاتی ببر و بهش بفهمون اونقدرا که فکر می کنه زرنگ نیست فقط خیلی خبیث که با این راهزن  -

 . دست به یکی کرده بود که برادراش را توی راه برگشتن به روستا بکشه

 . آدم تا چه حد می تونه پست باشه یه: عصبی دستانم را مشت کردم و گفتم

 . در ضمن طوری واسه فرخ وانمود کن که فکر کنه ماها از تفنگچیات بودیم. بهتره راه بیفتید، ما باید بریم -

 ؟ کی می توتم ببینمت: سری تکان دادم و گفتم

 . فردا نزدیک غروب آفتاب بیا به خونه ی عموم -

بعد از رفتن امیر ساالر به سمت ، ا دوستانش بر چشم بر هم زدنی در صحرا ناپدید شدنداین را گفت و افسار اسبش را کشید و ب

خوب ، جسد بهمنیار با خودمون می بریم ؛ بقیه ی جسدها هم همینجا توی بیابون دفن کنید: سرکرده ی تفنگچی ها رفتم و گفتم

 . نیست جسد مرده روی زمین بمونه

 . چشم خانزاده -

تقریبا چند ساعتی از ظهر گذشته بود که به خانه ، هزن ها مدتی معطل شدیم و بعد به سمت روستا به راه افتادیمبه خاطر دفن جسد را

 . باغ رسیدیم

، وقتی به عمارت نزدیک می شدم، دربان در بزرگ باغ بعد از باز کردن در به سمت عمارت دوید و با داد زدن رسیدن ما را خبر می داد

خوشحال ، مادرم با دیدن من پله ها را پایین آمد و خودش را به من رساند، ا دیدم که به انتظار ما ایستاده بودندمادرم و مادر نریمان ر

 . از دیدنش از اسب پایین پریدم

 . ..پسرم. .جهانگیر -

 . خیلی دلم واسه تون تنگ شده بود: بدون هیچ حرفی در آغوش کشیدمش و گفتم
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 ؟ نگاهم کرد و گفت: توی همین یه سفر چقدر عوض شدیمامان عقب ایستاد و با شوق 

 ؟ عوض شدم -

 ؟ موهات را کوتاهتر کردی و این نشون می ده این مدت مثل تهرونیا لباس می پوشیدی -

 . با لباس محلی توی شهر تهرون انگشت نما می شدم، مجبور بودم: خندیدم و گفتم

 ؟ پس نریمان کجاست: ه گفتتا خواستم حرف دیگری بزنم صدای ملوک را شنیدم ک

 . سالم: نگاهم را به او که نزدیکمان ایستاده بود دادم و گفتم

 ؟ نریمان کو، سالم -

 . یعنی گفت دیگه هیچ وقت به روستا برنمی گرده، نریمان نیومد -

 ؟ آخه چرا: این حرف من مثل آب سردی بود که به یکباره بر سر ملوک ریخته شد و ناباور گفت

یک نامه به من داد تا به پدر بدم و از من خواست که همسرش جیران را تا تهران همراهی کنم چون می خواد برای ، دونمنمی  -

 . همیشه تهران بمونه

 ؟ چرا نریمان نیومد: مامان آرام به من گفت، ملوک یک دستش را روی سرش گذاشت و به سمت پله ها رفت و نشست

 کنم.  میبعدا واسه تون تعریف : آرام گفتم

 . اما قبل از اینکه بری استراحت کنی به دیدن پدرت برو، االن خیلی خسته ای، باشه پسرم -

 ؟ چی شده مگه -

این چند ، یک گلوله به پهلوش گرفته، خطر از بیخ گوشش گذشته، چند روز قبل با راهزن های محلی درگیر شدندپ، زخمی شده -

 . تازه کمی بهتر شده، بودروز خیلی حالش بد 

 ؟ با بهمنیار و دار و دسته ش درگیر شدن -

 . آره -
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 ؟ فرخ کجاست -

 . تا قبل از اینکه تو برسی اینجا بود ولی یه دفعه یه خبری واسه ش آوردن که با تفنگچیاش زود رفت -

 . .من فعال به دیدن پدر می رم. .برمی گرده: سری تکان دادم و گفتم

 . مادر چند ضربه به در اتاق زد که صدای گرفته ی پدر را شنیدم، پشت در اتاق پدر که رسیدیم، مادر به داخل رفتم و به همراه

 . بیا تو -

 . پدر رنگ پریده روی تشکش دراز کشیده بود، مادر وارد اتاق شد و من بعد از او به داخل رفتم

 ؟ شنیدم راهزنا شما را  با گلوله زدن ؟ بهترید، سالم پدر -

 ؟ ..پس نریمان کو. .رسیدن به خیر، سالم پسر -

 . نریمان نیومد: بعد از مکثی گفتم

 ؟ یعنی چی: ابروانش در هم گره خورد و گفت

بعد از خواندن ، نامه را گرفت و مشغول خواندن شد، نامه ی نریمان که در شال کمری ام داشتم را بیرون آوردم و به سمت پدر رفتم

 ؟ قیصر الدوله بدهی هاش را پرداخت کرد: نامه لحظاتی سکوت کرد و بعد بدون اینکه دیگر در مورد نریمان حرفی بزند گفت

 . من مجبور شدم کمی تند باهاش برخورد کنم تا حساب کار دستش بیاد، البته می خواست که بازی در بیاره، بله پرداخت کرد -

 . خره داری یاد می گیری چطوری باید یه خان باشیافرین باال، خوبه -

 . واقعا از شنیدنش ناراحت شدم، از مادر شنیدم که با راهزن ها درگیر شدید و شما را زخمی کردن -

 . به جای این حرفا به برادرت فرخ کمک کن که شر این راهزن از اینجا کنده بشه، ناراحتیت دردی را دوا نمی کنه -

 . کنده شد -

 ؟ چی: متعجب گفت
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من چون از قبل حدس می زدم ، بهمنیار و دار و دسته ش واسه مون کمین کرده بودن، توی مسیر که به سمت روستا می اومدیم -

ممکنه راهزنا سر راهمونو بگیرن به تفنگچیا گفته بودم عقب تر از قافله بیان که اگر حمله ی به ما صورت گرفت آنها فرصت داشته 

بهمنیار قصد کشتن من داشت که یکی از تفنگچیام اونو زد و چندتا دیگه از آدماش ، همین اتفاق هم افتاد، به کمک کنند باشند که

 . بقیه ی نیروهاش هم تار و مار شدند ولی تفنگچیایی من به دنبالش رفتند، هم کشته شدند

 ؟ راست می گی: اوری گفتکمی سر جایش نیم خیز شد و با ناب، پدر که با شنیدن حرفهایم متعجب شد

 . االن با جسد بهمنیار اومدم، بله پدر -

 کنم میپدر خواهش : به سمتش رفتم و گفتم، پدر خواست برخیزد که از درد زخم پهلویش ناله ی زد، مادر هم متعجب نگاهم می کرد

 . شما باید استراحت کنید، دراز بکشید

 . ورم نمی شه پسر کوچیک من انقدر دلیر شده باشهبا: دست من را گرفت و گفت، پدر باز دراز کشید

 . آن لبخند در آن لحظه به دالیل دیگری بود، با لبخندی سر به زیر انداختم

اون از ، به گمونم فقط تو هستی که می تونی بعد از من اسم این خاندان را بزرگ نگه داری: پدر دستم را با غرور فشرد و گفت

. .اینم از فرخ که وقتی می خواد یه کاری را درست کنه خرابترش می کنه، به پدرش پشت کرد و رفتبرادرت نریمان که به راحتی 

ولی می ، ..اگر از حسادتش نسبت به تو نمی ترسیدم تمامی کارها را به تو می سپردم و از فرخ هم می خواستم تحت اختیار تو باشد

 . دونم که فرخ پسر حسودیه

 . بهمنیار دچار شعف شده بود که آن سخنان را می گفتپدر چنان از خبر مرگ 

 . شما استراحت کنید و سعی کنید هر چه زودتر خوب بشید: به گرمی دستش را فشردم و گفتم

 . مراقب اوضاع باش: سری تکان داد و گفت

 . هستم -

 . بازم به دیدنتون میام: از جا برخواستم و گفتم

 ؟ واقعا تو بهمنیار را کشتی: مادر وقتی در را بست بازوی من را گرفت و گفت، به همراه مادر از اتاق بیرون آمدیم
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 . یه دوست اینکار را  کرد، من نه -

 . امیر ساالر: مادر آروم گفت

 . شب کلی حرف برای گفتن دارم، بازم به موقع به دادم رسید ؛ مادر اگر اجازه بدید من تنی به آب بزنم: سری تکان دادم و آرام گفتم

نفس ، بعد از یک حمام حسابی وقتی از حمام بیرون آمدم، به سمت حمام رفتم، بعد از اینکه دستور دادم وسایلم را به اتاقم ببرند

 . عمیقی کشیدم و داشتم به سمت عمارت می رفتم که رشید و همسرش به طرفم آمدند

 .. .آقا، اقا جهانگیر: رشید

 در حالی که سر به زیر داشتند /هردو جلو آمدند ، به جانبشان چرخیدم

 ؟ شما چطورید خانم ؟ خوب هستید، سالم آقا رشید -

 . رسیدنتون به خیر، سالم از ماست اقا -

 . ممنون -

 . هر دو مضطرب بودند، نگاهی به هردو انداختم

 ؟ اتفاقی افتاده رشید -

 ؟ چی بگم واال، شرمنده تونم آقا: رشید با خجالت گفت

 ؟ چی شده –

 . نباید تنها می ذاشتیمش، تاهی از ما بودکو –

 ؟ می گی چی شده یا نه –

 ؟ اقا این دختره گلبهار بود –

 ؟ همون که توی اشپزخونه کمکتون می کرد، خب –

 . بله –
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برگردیم اما اقا یه روز از اقا فرخ اجازه گرفتیم بریم روستا به اقواممون سر بزنیم و : رشید سکوت کرد و به جای او همسرش گفت

 . سهل انگاری کردیم که گلبهار با خودمون نبردیم

 . می تونستم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده

 آقا فرخ در حق اون دختر جفا کرد.....: رشید گفت

 دستانم را مشت کردم و فقط نگاهشان می کردم ، از شنیدنش از خشم گر گرفتم، الزم نبود که ادامه ی حرفش را بزند

همه ی ماها را به فحش گرفتن و ، بی آبروش کردن و بعد که ما فهمیدیم و به ملوک خانم اعتراض کردیم: ید باز گفتکه همسر رش

فقط می  . االن یک هفته ست که اون دختر ته باغ زندونیه، آن دختر حسابی کتک زدن و بعدم توی زندون ته باغ زندونی کردن

 . تونیم یک وعده واسه ش آب و غذا ببریم

آقا اون دختر اونجا داره تلف می شه اگر می شه پا در میونی : به زیر داشتم و از خشم از درون آتش می گرفتم که باز رشید گفتسر 

 .. .کنید که

به همان اتاق تاریک رسیدم ، رشید و زنش هم به دنبالم می آمدند، قبل از اینکه حرفش تمام شود به طرف انتهای باغ به راه افتادم

در را باز کردم و وارد زندان تاریک و نمور شدم که گوشه ی از ، صدای گریه ی گلبهار را از پشت در می شنیدم، سته بودکه دربش ب

زن رشید به ، آن یه تپه کاه بود و گلبهار کنار آنها نشسته بود و سر به زانو گریه می کرد وقتی من وارد شدم ترسیده از جا برخواست

 . گریه خود را در آغوشش انداختطرفش رفت که گلبهار با 

 . دستتون درد نکنه اقا: رشید

 . اگر کسی هم حرفی زد فقط بگید جهانگیر گفته، ببریدش تو اتاق خودتون: من

 . خدا سایه تون را از سر ما کم نکنه، چشم آقا: رشید

سردسته ی تفنگچی ها  که از آنروز از من دستور ، مقابل عمارت که رسیدم، از آن زندان بیرون رفتم و به سمت عمارت به راه افتادم

 . می گرفت به سمتم آمد و گفت: اقا جهانگیر

 . بله -

 ؟ با جسد بهمنیار چیکار کنیم -
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 ؟ فرخ اومده: مکثی کردم و گفتم

 . به گمونم هنوز نیومدن، من که ندیدمشون، نه آقا -

 . ببیندتش، جسد بهمنیار بذارید جلوی پله ها می خوام وقتی میاد -

 . چشم اقا -

به خاطر اتفاقی که برای گلبهار افتاده بود بیشتر از هر زمان دیگری از فرخ متنفر شده بودم و قصد داشتم حسابی زهر چشمی ازش 

 . بگیرم

وارد باغ می فرخ و چند تا از تفنگچی هایش با تاخت ، از پله ها باال رفتم تا به داخل بروم که با شنیدن صدای سم اسبانی برگشتم

خوب او را زیر نظر داشتم که متحیر به جسد بهمنیار که پشت گاری که جلوی پلکان ، شدند که نزدیکی پلکان همگی متوقف شدند

قبل ترا توی این خونه رسم : نگاهش را به من داد و با عصبانیت گفت، چند قدمی جلوتر رفتم و به فرخ خیره شدم، بود نگاه می کرد

 . بزرگتر سالم بده بود کوچیکتر به

، می خواستم جوابی را که به قیصر الدوله در برابر این حرفش دادم به او هم بدهم ولی ترجیح دادم فقط با پوزخندی فقط نگاهش کنم

باال برای اینکه به چشمان من نگاه کند باید کمی سرش را ، مقابل من که رسید ایستاد، از پشت اسبش پایین پرید و از پله ها باال آمد

می : در حالی که به خشم به چشمان من نگاه می کرد گفت . می گرفت و خوب می فهمیدم از بابت همین موضوع زجر می کشد

  ؟ بینم کارای بزرگ بزرگ می کنی

 . کنن میآدم های بزرگ کارای بزرگ هم ، خب دیگه -

 ؟ منظورت از آدمای بزرگ خودت که نیستی: فرخ با زهرخندی گفت

 ؟ یر از من بهمنیار کشتهمگه کی غ -

 آدمای بهمنیار چیز دیگ.... : فرخ ناخواسته گفت

 ؟ چی گفتی ؟ چی: با نگاهی که سعی کردم تعجب برانگیز باشد گفتم، گویا دیر متوجه شده بود که خود را لو داده است و ساکت شد

 ؟ دیگه ی گفتن شما با آدمای بهمنیار چه صنمی داری داداش که اومدن با شما حرف زدن و چیزای
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دست فرخ قبل از اینکه خودش بخواهد توسط امیر ساالر برای من رو شده بود ولی اینکه توسط خودش رازش فاش شود برایش شرم 

می دونم که توی این مدت که ما نبودیم خیلی گرد و خاک به پا : همینطور بر و بر به من نگاه می کرد که با تحکم گفتم، آور بود

غلط زیادی که کردی و اون دخترک بیچاره رو ، همدستیت با راهزن ها را برای کشتن پدر و من و نریمان ندیده می گیرم ؟ کردی

 . از این به بعد اگر خواسته باشی پاتو از گلیمت درازتر کنی دیگه ندید نمی گیرم، بی آبرو کردی ندیده می گیرم

 ؟ مثال چیکار می خوای بکنی -

 . ری که جسد بهمنیار درونش بود اشاره کردمبا ابرو به سمت گا

 ؟ داری منو تهدید به مرگ می کنی: با زهرخندی گفت

نریمان دیگه پاشو اینجا نمی ذاره  از این به بعد فقط من هستم ، تهدید چیز زیادی نیست، در مقابل تو که اقدام به کشتن ما کردی -

 . ..پس بهتره حواستو جمع کنی. .و تو

جسد : بعد از رفتنش خطاب به سردسته ی تفنگچی هام گفتم، که در نگاهش می دیدم از کنارم گذشت و به داخل رفت فرخ با نفرتی

 . بهمنیار ببرید بیرون روستا دفن کنید

 . چشم ارباب زاده: تفنگچی

به یکی از خدمتکارها ، تقریبا دو روزی بود که درست و حسابی چیزی نخورده بودم و حسابی گرسنه بودم، به سمت داخل برگشتم

اما همنیکه سرم را روی بالش گذاشتم فکر ، به قدری خسته بودم که احتیاج داشتم کمی دراز بکشم، دستور غذا دادم و به اتاقم رفتم

به  توی افکارم غوطه می خوردم که ضرباتی، چقدر دلم می خواست که االن در کنارم بود، گندم به جانم افتاد و لبخند را به لبم آورد

 . بفرمایین: سریع صاف نشستم و گفتم، در خورد

 ؟ خوابیده بودی: مادرم وارد اتاق شد و گفت

 . ..بفرمایین. .گرسنه م بود منتظرم واسه م یه چیزی بیارن بخورم، نه -

 ؟ تهرون چطور بود: کنار پشتی نشست و گفت، مادرم در اتاق را بست و جلو آمد

 . بودهمه چیزش بی نظیر ، عالی بود -

 ؟ دایی نادرت دیدی -
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 .. .موقعی که می خواستم بیام زن دایی اشرف گریه می کرد، توی این مدت هم حسابی بهشون زحمت دادم، دیدمش -

دوسال بعد از اینکه اشرف با نادر ازدواج کرد منم ازدواج کردم و اومدم اینجا و دیگه ، خیلی دل نازک و مهربون: با لبخندی گفت

 . ندیدمشون

 . دایی نادر و زن دایی هم خیلی دلتنگ شما بودند -

 . کاش پدرت با برادرم مشکل نداشت و اجازه می داد گاهی وقتا به دیدنم بیان یا به دیدنشون برم: مامان آهی کشید و گفت

 کنم.  میخودم کم کم همه چیز درست ، نگران نباش مامان جون -

 ؟ ه چیز درست می شه  خب گل پسر من از این سفر چی واسه مادرش سوغاتی آوردهمطمئنم که هم: با لبخندی نگاهم کرد و گفت

 . خیلی چیزا -

 ؟ هر چیزی که توی این چمدون هست برای شماست: چمدانی که از تهران خریده بودم را مقابلش گذاشتم و گفتم

 . دستت درد نکنه -

اینا بهترین سوغاتی بود که می تونستی واسه ، .دستت درد نکنه پسرم. .وااای: با خوشحالی گفت، و چمدان را باز کرد و با دیدن کتابها

 . م بیاری

چندتا ، یکی از اتاقاش چندتا قفسه پر از کتاب داشت، یه خونه ی توی تهران با وسایلش خریدم، البته بعضی از این کتابا دست دوم -

 . از کتاباش را واسه تون آوردم

 . چون هدیه ی من نیست، این هدیه ویژه تر از بقیه ست: شتم و به دست مامان دادم و گفتممثنوی معنوی موالنا را بردا

 ؟ اینو دایی نادرت فرستاده -

 . نه -

 ؟ زن دایی -

 . نه -



 

 
 

491 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ پس کی: متعجب گفت

 بین صفحات این کتاب به جواب سوالتون می رسید  -

عکس را ارام ، با دیدن عکس من و گندم در کنار هم خشکش زدمامان لحظاتی متعجب نگاهم کرد و بعد کتاب را ورق زد که 

با خجالت سر به زیر انداختم ، برداشت نگاهی به عکس انداخت و باز به من نگاه کرد و دوباره عکس را نگاه کرد و باز به من نگاه کرد

ناراحت بشید ولی خیلی دوستش دارم نتونستم می دونم شاید از اینکارم و اینکه بدون اطالع شما اینکارو کردم ، ببخشید: و گفتم

 . بیشتر از این صبر کنم

دستپاچه عکس را الی کتاب گذاشت و کتاب توی چمدان گذاشت و درش را بست ، تا مامان خواست حرفی بزند ضرباتی به در خورد

 ؟ کیه: و گفت

 . خانم برای آقا غذا آوردیم: خدمتکار

  .بیا تو: مادر نفس راحتی کشید و گفت

بعد از رفتنش  . خدمتکاری با یک سینی بزرگ پر از غذا وارد اتاق شد و بعد از اینکه سینی را مقابل ما گذاشت از اتاق بیرون رفت

معذرت می خوام ولی خودت می دونستی : مادرم هم از جا برخاست و داشت با قهر می رفت که از جا پریدم و سد راهش شدم و گفتم

 . چقدر دوستش داشتم

 ؟ باید اینکار را می کردین -

 ؟ چرا -

 ؟ با خودت فکر نکردی اگر پدرت بفهمه چی می شه، حق مادری من هیچی، من هیچی: با صدای که سعی می کرد باال نرود گفت

 . پدر هیچ وقت نمی فهمه ولی بخدا مادرن جون نمی خواستم شما را ناراحت کنم -

با اینکارت بهم ثابت کردی چقدر بهم اهمیت ، ر دارم که به مادرش اهمیت می دهدلم خوشه یه پس، ولی ناراحتم کردی جهانگیر -

 . می دی

به گندمم گفتم تا وقتی که شما توی روستا باشید منم اینجا هستم و تنهاتون نمی ، به قران دوستتون دارم، بخدا اهمیت می دم -

 . ذارم
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دوست داشتم ، دلم می خواست خودم برم واسه ت خواستگاری، بچه م بودیتنها ، من از کاری که کردی ناراحتم، بس کن جهانگیر -

 . توی مراسم عروسیت باشم

 . می دونم دلت را شکستم، می دونم -

 . .تو رو خدا. .منو ببخش: و با زانو مقابلش نشستم و گفتم

 ؟ ..منو می بخشی. .مامان ماه نسا: دستش را گرفتم و بوسیدم و گفتم

 . می تونم نبخشمت ؟ چی بگم: بیرون کشید و گفتدستش را از دستام 

 . می دونستم مامان من مهربونترین مامان دنیاست«: از جا برخواستم و محکم در آغوش کشیدمش و آروم بهش گفتم 

 . خبه خبه دیگه خودتو لوس نکن -

 ؟ خودم را واسه شما لوس نکنم واسه کی لوس کنم: خندیدم و گفتم

 . واسه زنت: و گفت از لپم یه نیشگون گرفت

 ؟ نمی خوای بیشتر از عروست بدونی، ولی واسه شما بیشترکنم،  میواسه اونم خودم را لوس : با خنده گفتم

 . خب بیا بشین تعریف کن ببینم -

عروسیمان و مامان واسه م لقمه می گرفت و من همینطور که غذا می خوردم از گندم و خانه مان و مراسم ، و باز کنار هم نشستیم

 . اتفاقاتی که افتاده بود و از ماجرای فروغ و نریمان حرف می زدم

اونقدری خسته شده بودم که تا سرم به بالش ، مامان من را تنها گذاشت تا استراحت کنم، بعد از مدت طوالنی هم صحبتی با مادرم

خواب می دیدم یه مار بزرگ سیاه ، دیدم از خواب پریدم نمی دانم چقدر خوابیده بودم اما با کابوس وحشتناکی می، رسید خوابم برد

قصد نیش زدنم را داشت اما من سرش  را محکم گرفته بود و سعی داشتم او را از خودم دور ، رنگ وارد اتاقم شد و به دور بدنم پیچید

در حال جنگیدن با آن ، نیش بزند کنم ولی موفق نمی شدم ولی گردنش را فشار می دادم و اجازه نمی دادم به صورتم نزدیک شود تا

از جا ، هوا کامال تاریک شده بود و همه جا ساکت بود، عرق کرده بودم و نفس نفس می زدم، مار سیاه بزرگ بودم که از خواب پریدم

بعد از اتاق  پنجره را هم باز کردم تا هوای اتاق عوض شود و، برخواستم و از توی کوزه ی سفالی که کنار پنجره بود کمی آب نوشیدم

 ولی من که ، از سکوتی که بر خانه حاکم شده بود مشخص بود که نیمه های شب است و همه در خواب ناز هستند، بیرون رفتم
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در حیاط بزرگ و محوطه ی جلوی عمارت برای روشنایی ، حسابی خواب از سرم پریده بود برای کمی قدم زنی از عمارت بیرون رفتم

از هیبت و هیکلش می ، یک نفر کنار آتش نشسته بود و در سکوت به آتش خیره بود، ر آتشدان روشن بودچند مشعل و یک آتش د

 . ارباب زاده: توانستم حدس بزنم یکی از تفنگچی ها باشد جلوتر رفتم تا او را بهتر ببینم که متوجه م شد و از جا برخاست و گفت

کم کم می رفت که گرد پیری بر چهره اش بنشیند، اسمش را فراموش کرده مردی میانسال که ، سردسته ی تفنگچی های خودم بود

 . بودم

 ؟ اسمتو فراموش کردم -

 . کوچیک شما  خلیل هستم -

 . بشین خلیل -

 . خلیل ساکت بود و کمی ناراحت به نظر می رسید، هردو کنار آتش نشستیم

 ؟ چرا ناراحتی ؟ اتفاقی افتاده آقا خلیل -

حاال که نیستن ، انصافا مرد خوبی هستن، ما خیلی ساله که برای آقا نریمان کار می کردیم، آقا نریمان هستیم راستش آقا دلتنگ -

 . دلتنگشون شدیم

 ؟ آقا خلیل شما خانواده ی ندارید -

 . بهشون سر می زدم، هر وقت با آقا نریمان می رفتم تهران، زن و بچه م تهران هستن -

 ؟ کار کنی ببینم دوست نداری برای من -

 ؟ حاال که آقا نریمان دیگه به ما نیازی ندارند کی بهتر از شما ارباب زاده -

 . همون آقا جهانگیر بهتره، به من نگو ارباب زاده -

 . چشم آقا جهانگیر -

، دست درازی کردنمی گفتن تفنگچیایی نریمان به دختر اون پیرمرده ، یه بار یه پدر و پسری را شماها زندونی کرده بودید ته باغ -

 ؟ قضیه چی بود
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به خودشون مغرور شده بودن و فکر کرده بودن هر کاری بکنن هیچ ، کار دو تا از تفنگچیایی من بود: خلیل سر به زیر انداخت و گفت

 . طوری نمی شه

 . هیچ طوری نشد، ولی گویا همینطور هم شد -

ولی اون یکی تفنگچی که ، ون دوتا زخمی شد و بعدم از شدت جراحت مرداون پدر و پسر با تفنگچیایی ما درگیر شدند یکی از ا -

 . به دستور آقا نریمان با دختر همون کشاورز ازدواج کرد، زنده مونده بود

 ؟ ولی اونروز شما اون پدر و پسر زندونی کرده بودید: متعجب چشم دوختم بهش و گفتم

اما وقتی فهمیدن ، دونستند چی شده برای همین دستور دادن اونا را زندونی کنیماقا نریمان اولش عصبانی بودند و نمی ، درسته -

تا وقتی هم اینجا بودن ، حسابی اون تفنگچی را زیر شالق سیاه و کبود کرد و بعدم مجبورش کرد با اون دختر ازدواج کنه ؟ چی شده

 . ازتر نکنه و یه وقت اون دختر و خانواده شو اذیت نکنههمیشه به ما می سپردن حواستون به این رفیقتون باشه پاشو از گلیمش در

 . باورم نمی شد چقدر زود و عجوالنه در مورد نریمان قضاوت کرده بودم

شنیدم بچه شون هم به دنیا اومده اون پسر هم سرش به سنگ خورده و داره زندگیش را می ، چند روز قبل از اینکه بریم تهرون -

 . کنه

 . خوبه -

 . آقا -

 ؟ چیه -

 ؟ اگر جسارت نباشه می خوام سوالی بپرسم -

 . بپرس -

شما ، اون پسرای شورشی به دادمون رسیدن بعدم شما با سر دسته شون خوش و بش کردید، امروز وقتی راهزنا سر راهمونو بستن -

 ؟ اونا رو می شناسید
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ببین آقا خلیل اون پسرای به قول تو : بعد مکثی گفتم، نمی دانستم چی باید جوابش را بدم اما دلم می خواست نظرش را جلب کنم

 . که اسلحه دستشون گرفتن و اومدن تا حقشونو بگیرن، از جور و ستم امثال پدر من بریدن که شدن شورشی، شورشی

 ؟ شما اونوقت از این موضوع ناراحت نیستید -

وقتی وجدانم قاضی کردم دیدم این ما هستیم که داریم ، اولش ناراحت بودم و دشمنشون هم بودم ولی خب هر کسی وجدانی داره -

 ؟ خود تو اگر یه نفر هر روز به زن و بچه ت ظلم کنه و ازشون بیگاری بکشه چیکار می کنی، ممیریراه را عوضی 

م کلفتی من اسلحه دستم گرفتم و تفنگچی شدم تا زن و بچه  ؟ من اجازه نمی دم کسی با زن و بچه ی من اینطوری رفتار کنه -

 . کسی را نکنن

 . خب امیر ساالر و رفقاش هم تفنگ دستشون گرفتن تا خانواده هاشون از زیر ظلم و ستم عده ای به اسم خان بیرون بکشن -

 ؟ پس برای همینه که دوست ندارید به شما بگن خانزاده -

 . آفریده شدن تا دستور بدن و از یه عده آدم بیگاری بکشن سوا کنم کنن میتصمیم گرفتم راهم را از کسایی که فکر ، آره -

 . .خدا ازتون راضی باشه. .احسنت: با شعف سری تکان داد و گفت

 . امیدوارم که راضی باشه -

شما ، شما بیفتهحتی اگر جونمم بدم نمی ذارم اتفاقی واسه کنم،  میآقا بخدا االن که این حرفا را شنیدم با جون ودلم واسه تون کار  -

 . هدف بزرگی دارید پس منم باید کمکتون کنم

.ببین منم می تونم مثل نریمان خودم را از این ماجراها کنار بکشم و برم توی تهران یه زندگی بی دردسر . .زنده باشی آقا خلیل -

ان دست از رفتار خشن خودشون بر علیه برای خودم بسازم ولی می بینم اگر من برم اینجا جا واسه یه کسایی باز می شه که نمی خو

 . این مردم بردارن

  ؟ اقا فرخ می گید، می فهمم -

 . آره -

 . خیلی وقتا می دیدم اقا نریمان به خاطر رفتارهاش باهاش دعواش می شد، اصال شبیه اقا نریمان نیستند -
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 ؟ راست می گی -

 . زدن برادرشون آقا فرخ کتک، یه بار بدجور اقا نریمان، آره -

 ؟ برای چی -

 . دلیلش را نمی دونم ولی هر چیزی که بود آقا نریمان خیلی عصبانی کرده بود -

 ؟ ..خلیل. .عجب -

 . بله آقا -

 ؟ تفنگچیای که داری چه جور آدمایی هستن -

 . توی تیراندازی خیلی حرفه ای هستن و از مرگ هم نمی ترسن، مردایی بدی نیستن -

 ؟ رفتار و منش  و اخالق چطورین منظورم اینه از نظر -

دو سه تا شون عذب هستن ولی بقیه شون ، تنگی زمونه تفنگ به دستشون داده و آنها را تفنگچی کرده، از اون لحاظ هم بد نیستن -

 . زن و بچه دارن و از اهالی تهران و اطرافش هستن

 ؟ ازت حرف شنوی دارن -

 ؟ کنن میبا من کار چند سالی هست که  ؟ رو حرفم حرف نمی زنن -

 . خوبه -

جالب بود برام حتی این ، از زندگی و زن و بچه هاش و آدماش می گفت و آروزهای که داشت، مدت زیادی با خلیل حرف زدم

.چقدر ما آدم ها گاهی از کنار بعضی از آدم ها ساده . .امید داشت و کلی درد و دل، تفنگچی که از دار دنیا هیچی نداشت آرزو داشت

آدم های ساده ی که شاید برای ما خیلی مهم نباشند اما وقتی پای درد و دل هایشان می نشینم می بینیم آنها هم مثل ، ی گذریمم

آن شب با خلیل رفیق شدم  و همان شب به خودم قول دادم توی راهی که پا گذاشتم سفت و ، ما چقدر درد و دل برای گفتن دارند

 . م هایی که دور وبرم دارم را به آرزوهایشان برسانمسخت بایستم تا بتونم حداقل آد
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باید می رفتم و به زمین ها سر ، نزدیک صبح بود که به اتاقم رفتم و باز خوابیدم اما هنوز افتاب نزده بود که باز از خواب بیدار شدم

صبحانه بخورم و بعد برم ولی من قبول هر چقدر مادرم اصرار کرد که ، حتما سلیم هم حرفهای زیادی برای گفتن داشت، می زدم

 . نکردم و از او خواستم صبحانه را برایم به سر زمین بفرستد

مدتی در زمین ها قدم ، اما سلیم هنوز نیامده بود، وقتی رسیدم که رعیت ها هم تازه رسیده بودند و می رفتند که مشغول کار بشوند

 . با دیدنم خودش را به من رساند، و کله ی سلیم هم پیدا شدزدم و با رعیت ها خوش و بش کردم که باالخره سر 

 ؟ ..خوب هستید. .رسیدن به خیر، سالم اقا -

 . ممنون خوبم، سالم -

 ؟ تهران خوش گذشت آقا -

 . جالب و دیدنی، خوب بود -

 ؟ برادر من هم دیدید -

 انصافا خونه های که واسه م پیدا کرده بود حرف نداشت ، خیلی مرد خوب و دلسوزی بود، بله دیدمش -

 ؟ خریدید -

 . با همه ی وسایل داخلش، یکی از خونه ها را متعلق به یک دکتری بود خریدم، بله -

 . خوشحالم که راضی برگشتید -

 . هم قیمت خوبی داشت، هم جای خوبیه، آره از خونه ی که خریدم راضی هستم -

 ؟ گرفتیدآقا تفنگچی هم  -

چون نریمان دیگه قصد نداره به روستا برگرده برای همین گفت احتیاجی نداره تفنگجی داشته ، تفنگچیایی نریمان را گرفتم، آره -

 . باشه برای همین من آنها را برای خودم گرفتم

 . همونا که سر دسته شون خلیل -

 ؟ می شناسیشون، آره -
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 . همین خلیل با ابهت و داد و هواری که به پا کرده بود همه را ساکت کرد، نریمان شورش شده بوددفعه قبل که سر زمینای اقا ، اره -

از  . به همراه یکی دیگه از تفنگچی ها برای من صبحانه آورده بودند، داشتیم در مورد خلیل حرف می زدیم که سر و کله ش پیدا شد

 . اسب پیاده شدند و به سمتم آمدند

 . صبحونه را آوردیم، سالم اقا: خلیل

 . بهتره هر چهارنفر بریم زیر سایه ی آن درخت تا هم صبحانه بخوریم هم صحبت کنیم، تنهایی صبحانه خوردن لطفی نداره: من

باخواسته ی من موافقت کردند و به سمت همان درخت سیبی رفتیم که روزگاری من در کنار علی کوچک گندم می ایستادم و به 

..وقتی سر سفره نشستیم سعی کردم با صحبت کردن با سلیم و . .بازم فکر گندم به ذهنم هجوم آورده بود، کردمزمین ها نگاه می 

، چند لقمه ی بیشتر نخوردم و خیلی زود دست از صبحانه کشیدم، خلیل و تفنگچی دیگر که نامش میثم بود همه چیز را فراموش کنم

 . کشیدندوقتی من دست از صبحانه کشیدم بقیه هم دست 

 ؟ آقا چرا نمی خورید: خلیل

 . شما بخورید شرمنده ی سفره نشید، سیر شدم، ممنون: من

 . ممنون آقا ما هم صبحونه خوردیم چون شما خواستید همراهیتون کردیم: خلیل

 . لطف کردید: من

 . خب آقا سلیم این مدتی که من نبودم خبری نبود: نگاهم را به سلیم دادم و گفتم

راستش توی این مدت آقا فرخ چندباری اومدن اینجا و دفتر حساب و کتابای محصوالت زیر و رو کردند و ، ر که زیاده آقاخب: سلیم

 خیلی هم از کار رعیت ها ایراد می گرفتند.، رفتند

 کنم.  میدرستش : ابروی در هم کشیدم و گفتم

 ؟ ای ایشون چی می شهآقا جسارت... ولی حاال که آقا نریمان نیستن تکلیف زمین ه: خلیل

نمی دونم ولی احتماالً فرخ دست میاره رو زمینا و مسئولیت رسیدگی به زمینا را از پدرم می گیره شاید هم پدر زمینا را بین من و : من

 . فرخ تقسیم کنه
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 ..( . .زمینا را تصاحب کنهآقا فضولیه ولی تا می تونید سعی کنید سهمتون از اون زمینا بگیرید اجازه ندید آقا فرخ اون : سلیم

 . شاهین سر از روی دفترچه بلند کرد، با صدای افتادن و شکسته شدن وسیله ی که به ناگهان شنیده شد

 ؟ چی بود: بهزاد

 . صدا از پایین بود: شاهین

ه ترسیده و مضطرب بود وارد خانم بزرگ هم ک، باعجله پله ها را پایین رفتند، و دفترچه را روی مبل انداخت و هر سه نفر بیرون رفتند

 . سالن شده بود و چراغ ها را روشن کرده بود

  ؟ چی بود پسرا: خانم بزرگ

 نمی دونم مادربزرگ صدا از پایین بود /: شاهین

 . من که از ترس قلبم داره وامیسته: و دستش را روی قلبش گذاشت و گفت

 . ما اینجاییم نترسید، یست.چیزی ن. .بهزاد به سمت خانم بزرگ دوید و گفت: مادربزرگ

 . صدا از اینجا بوده: شاهین و سامان سالن پایین را بررسی کردند تا اینکه شاهین وارد اتاق کار پدربزرگش شد و گفت

از دیوار جدا شده بود و روی زمین افتاده بود و ، تابلوی بزرگ همان زن که روی دیوار بود، همگی به سمت اتاق کار جهانگیر رفتند

 . ه ی بزرگش خورد شده بودشیش

 ؟ این تابلو چرا افتاده: خانم بزرگ

 . پنجره باز بوده حتما باد زده انداخته زمین: شاهین نیم نگاهی به پنجره ی باز اتاق انداخت و گفت

 . غیر ممکنه این تابلویی به این بزرگی را باد انداخته باشه: خانم بزرگ

 . شیشه ها را از روی صفحه جدا کرد تا شیشه خورده تابلوی نقاشی شده را زخمی و پاره نکندبهزاد تابلو را صاف گذاشت و خورده 

 . .گاو صندوق. .عجب: سامان

 ؟ چی: شاهین
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 . اونجا  روی دیوار یه گاوصندوق تعبیه شده: سامان به دیوار پشت تابلو اشاره کرد و گفت

 . اون گاو صندوق خالیه: خانم بزرگ

 ؟ از اون گاو صندوق بخوان استفاده کنن باید نرده بوم بذارن، باال و دور از دسترس کار گذاشتند چرا انقدر: شاهین

..ولی چرا این تابلو . .خالی خالی هم هست، کلیداش پیش منه، برای همین پدربزرگتون هیچ وقت ازش استفاده نمی کرد: خانم بزرگ

 ؟ فکر نمی کنید یه نفر اومده اینجا ؟ افتاده

 ؟ یعنی کی: شاهین

 . یعنی یه دزد: خانم بزرگ

.بعدم ما نمی دونستیم . .تیمور هست، سگ داره ، این خونه دزدگیر داره ،دوربین مدار بسته داره ؟ دزد چطوری بیاد مادربزرگ: شاهین

 . باد زده انداخته، پشت این تابلو گاو صندوق هست اونوقت دزد از کجا می دونسته

 ؟ پس این صندلی که اینجاست برای چیه ؟ فکر می کنی یعنی اینجوری: خانم بزرگ

پنجره را هم من باز گذاشته بودم یادم  . من عصری این صندلی را گذاشتم اینجا: شاهین گفت، پسرها نگاهی با هم رد و بدل کردند

 رفت ببندم 

 ؟ خب برای چی یادت رفت پنجره را ببندی، خیلی بی فکری شاهین: بهزاد

 . رفت دیگهخب یادم : شاهین

 کنم.  میما اینجا را مرتب ، .شما برو بخواب مادربزرگ. .عصری اومدم اینجا کار داشتم پنجره را یادم رفت ببندم، اره: شاهین

 . .ثریا فردا صبح میاد جمع می کنه. .شما هم نمی خواد دست به این شیشه ها بزنید برید بخوابید: خانم بزرگ سری تکان داد و گفت

 . باشه مادربزرگ برید بخوابید: شاهین

حاال : نگاهی به بیرون انداخت و پنجره را بست و گفت، بعد از رفتنش شاهین به سمت پنجره رفت، خانم بزرگ از اتاق بیرون رفت

 ؟ فهمیدید این دختره تو این خونه دنبال چی می گشته

 . یعنی اون می دونسته پشت این قاب یه گاو صندوق بوده: بهزاد
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 . حتما: ینشاه

 ؟ یادتونه اونروز چطوری با دیدن این تابلو ماتش برده بود: سامان

 .. .برای همین تا تابلو را دید حتما فهمیده که آدرس، اره: شاهین

، هنوز حرف شاهین تمام نشده بود که صدای جیغ مادربزرگشان را شنیدند و هر سه نفر با عجله به سمت اتاق مادربزرگشان دویدند

شاهین و سامان در کنارش نشستند و ، روی زمین نشسته بود ودستش را روی قلبش گذاشته بود و از ترس به خودش می لرزیدپیرزن 

 . بهزاد مقابلش

 ؟ چی شده مادربزرگ: بهزاد

 . بهزاد قرص های زیر زبونیشو بیار: شاهین

کمی که حالش ، ی از قرص های زیر زبانیش را خوردمادربزرگشان را روی تخت خواباندند و بهزاد کمک کرد تا یک، شاهین و سامان

 . .پنجره بود. ..آدم پشت. ..یه. .یه: مساعد شد بریده بریده گفت

 . پنجره را باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت اما چیزی ندید، شاهین باالفاصله از جا برخاست و به سمت پنجره رفت

 . با من بیا بریم بیرون نگاه بندازیمبهزاد تو ، سامان تو پیش مادربزرگ بمون: شاهین

 . بهتره زنگ بزنید به پلیس، مواظب باشید پسرا: خانم بزرگ

 . .بهزاد بیا بریم. .باشه مراقب هستیم: شاهین

 . شاهین و بهزاد از اتاق و سالن بیرون رفتند

 . من حتم دارم کار این دختره ست: شاهین

 . بهتره عجله نکنی: بهزاد

 . بیا بریم: شاهین

هنوز به اتاق ثریا و گالره نرسیده بودند که صدای جیغ ثریا خانم ، و عصبانی به سمت انتهای باغ به راه افتاد و بهزاد به دنبالش رفت

 وقتی به ، چندین بار دیگر صدای جیغ ثریا خانم را شنیدند، را شنیدند برای همین نگاهی به هم انداختند و به سمت اتاق ها دویدند



 

 
 

502 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

ثریا خانم گوشه ی ایستاده بود و بچه ی هفت ساله ش ار در اغوش گرفته بود و ، رسیدند سراسیمه خود را داخل اتاق انداختند اتاق ها

بهزاد و شاهین خیلی زود متوجه شخص سیاه پوشی که گالره را گوشه ی خفت کرده بود و داشت او را خفه ، با ترس جیغ می کشید

گالره که از فشار دستان آن ، دوید و دستش را دور گردن آن شخص انداختش و عقب کشیدششاهین به سمتش ، می کرد شدند

شاهین با آن شخص که زور بازوی زیادی هم داشت درگیر بود که بهزاد هم ، شخص زیر گلویش بی حال شده بود روی زمین افتاد

او را به طرفی پرت که مقابل در به زمین  شاهین هم با عصبانیت و شدت، به کمکش رفت و چند مشت را حواله ی شکمش کرد

شاهین خواست باز به طرفش برود که شخص سیاه پوش فرار را بر ایستادن و مبارزه کردن ترجیح داد که به بیرون از اتاق فرار ، خورد

اغ که نیمه باز بود به شاهین و بهزاد به دنبالش بیرون دویدند ولی آن شخص با سرعت خود را به در باغ رساند و از در کوچک ب، کرد

 . وقتی شاهین و بهزاد پایشان به بیرون از خانه باغ رسید که آن شخص سوار ماشین مدل باالیی شد و گریخت، بیرون فرار کرد

 . عوضی فرار کرد: شاهین که به نفس نفس افتاده بود گفت

 . زنگ بزنیم به پلیس: بهزاد

 . نمی دونم: شاهین

 . کشت داشت گالره را می : بهزاد

 . گالره: شاهین ناگهان به خودش آمد و گفت

داشتند به سمت اتاق ثریا می دویدند که در میانه ی راه با گالره و ثریا که هردو ، بهزاد هم به دنبالش رفت، و به سمت داخل دوید

 . داشتند گریه می کردند رو به رو شدند

 ؟ شما حالتون خوبه: شاهین

 . ید وبعد به یکباره روی زمین نشست و بغضش شکسته شدنگاه گالره به روی بهزاد چرخ

 ؟ حالت خوبه: شاهین نگاهی به بهزاد انداخت و مقابلش نشست و گفت

 . خوبم: گالره سر بلند کرد سری تکان داد و گفت

 ؟ اون یارو داشت تو را خفه می کرد: شاهین

 . آره: گالره
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شما هم برید داخل و زنگ بزنید به  ؟ غلطی می کردن که متوجه اون دزد نشدنمن می رم ببینم تیمور کجاست و سگاش چه : بهزاد

 . پلیس

نزدیکتر که شد متوجه دو سگی ، بهزاد این را گفت و به سمت اتاقکی که نزدیک در ورودی بزرگ باغ بود و متعلق به تیمور بود رفت

وقتی صدایی از داخل ، به سمت اتاق تیمور رفت و چند تقه به در زد بهزاد با احتیاط . شد که روی زمین افتاده بودند و گویا مرده بودند

 تیمور روی تخت دراز کشیده بود نزدیکش شد و آرام صدایش زد وقتی جوابی نشنید مجبور شد تکانش بدهد ، نشنید وارد اتاق شد

 . .تیمور. .تیمور: بهزاد

 ؟ بله چی شده: تیمور وحشت زده از خواب پرید و گفت

 . مور منم بهزادتی: بهزاد

 ؟ .چی شده. .سالم اقا: تیمور

 ؟ خواب بودیا حسابی: بهزاد

 ؟ .چی شده. .اره اقا خواب بودم: تیمور با هول و هراس گفت

 ؟ .دزدگیرا چرا عمل نکردن. ..گویا مسموشون کردن و کشتنشون. .سگا بیرون افتادن، دزد اومده توی خونه: بهزاد با اخمی گفت

 . من نفهمیدم ؟ ..کی. .دزد: تیمور

 . چراغهای باغ هم روشن کن بعد بیا داخل سالن ؟ .پاشو برو بیرون ببین چه خبره. .بله معلومه که نفهمیدی: بهزاد

سامان تلفنی ، خانم بزرگ هم آنطرفتر نشسته بود، ثریا و گالره روی مبلی نشسته بودند، بهزاد این ها را گفت و از اتاقش بیرون رفت

شاهین هم بعد از اینکه چرخی در خانه زده بود به سالن برگشت و گفت: به نظر نمیاد چیزی کم ، حبت می کردداشت با پلیس ص

 . گویا فقط اومده توی اتاق پدربزرگ، شده باشه

 ؟ یه نفر بود: خانم بزرگ

 . ما که یه نفر بییشتر ندیدیم: شاهین

 . امور می فرستنسامان تلفن را قطع کرد و گفت: گفتن تا چند دقیقه ی دیگه م
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 ؟ تماس گرفتید ؟ چی شده: بهزاد وارد سالن شد و گفت

 ؟ تیمور کجاست، آره: شاهین

 . اگر دیگه دوربینای یه چیزی ضبط کرده باشن، دزدگیرا را هم از کار انداختن، سگ ها را کشتن، خواب خواب بود: بهزاد

 . پس طرف حرفه ای بوده: شاهین

 ؟ دزده برای چی می خواست تو را بکشه: گفت و نگاهش را به گالره داد و

 . من خواب بودم که با صدای جیغ ثریا خانم از خواب پریدم ؟ من از کجا بدونم اقا: گالره

گالره پاشد اومد کنارم که یه دفعه در اتاق باز ، اقا من خواب و بیدار بودم که یه سایه ی پشت پنجره دیدم از ترسم جیغ کشیدم: ثریا

 . بعدم رفت طرف گالره و می خواست خفه ش کنه که شما و آقا بهزاد رسیدید، دم اومد تو اتاقشد واون آ

 ؟ معلومه تو را می شناخته، چرا باید مستقیم بیاد سراغ تو تا خفه ت کنه: خانم بزرگ با اخمی گفت

 ؟ تقصیر من چیه که اون آدم می خواست منو بکشه: گالره که سعی می کرد گریه نکند گفت

تازه دقیق هم می دونسته  ؟ مستقیم باید بیاد طرف تو ؟ ببینم چرا این آدم نرفته سراغ کس دیگه ی تو این خونه: انم بزرگخ

 ؟ کجایی

بهزاد که نگران گالره را نگاه می کرد روی مبلی نشست و ، با گریه سر به زیر انداخت، گالره دیگر نتوانست اشک هایش را مهار کند

برای همین رفته سمت ، آدم اول اومده توی اتاق پدربزرگ بعد وقتی اون قاب افتاده ترسیده و خواسته فرار کنه مادربزرگ اون: گفت

 .. .ته باغ

اون دزد اگر می خواست فرار کنه از راهی که اومده بود برمی گشت چه لزومی داشته بره ته باغ مگه ، توجیه نکن بهزاد: خانم بزرگ

 . انجام می داده که اونم کشتن اون دختر بودهاینکه باید یه کاری را 

باشه شما درست می گید خانم بزرگ اون آدم شاید می : گالره اشک هایش را پاک کرد و سر بلند کرد و خطاب به خانم بزرگ گفت

 . خواسته منو بکشه

 . خب پس توضیح بده ببینم: خانم بزرگ که مستقیم داشت نگاهش می کرد گفت
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 . بهتر نیست اول فقط خودتون حرفام را بشنوید: تر از قبل گفت گالره کمی محکم

سامان به ، ابروی در هم کشید و دستش را روی قلبش گذاشت، نگاهش به گالره نسبت به قبل فرق کرده بود، خانم بزرگ مکثی کرد

 ؟ سمت خانم بزرگ رفت و گفت: مادربزرگ حالتون خوبه

 .. ..خوبم. .خوبم: خانم بزرگ

 . با من بیا تو اتاقم: نگاهش را به گالره داد و گفت و دوباره

 ؟ مادربزرگ یعنی ما حق نداریم بدونیم اینجا چه خبره: گالره هم که برخواست شاهین معترضانه گفت، و از جا برخاست

اصال شما ، دخالت نکن. توی کاری که به تو مربوط نیست . .نه حق نداری بدونی: خانم بزرگ با عصبانیت به سمت چرخید و فریاد زد

 . سه تا مگه خودتون خونه زندگی ندارید که اومدید اینجا موندید ؛ فردا صبح که از اینجا رفتید عصر دیگه اینجا برنمی گردید

بعد از او ، وارد اتاقش شد، خانم بزرگ چنان با عصبانیت فریاد می زد که همه فقط نگاهش می کردند بعد به سمت اتاقش به راه افتاد

 . گالره وارد اتاق شد و در را بست

گالره یه خدمتکار معمولی نیست ؛ نه توی این خونه دنبال یه چیزی هست ؛ چیزی که مادربزرگ هم  ؟ حق با تو بود شاهین: بهزاد

 ؟ می دونه چیه

 . شاید جواب این سوال توی دفترچه خاطرات پدربزرگ هم باشه: شاهین

 . حتما هست: سامان

 . پلیسا اومدن، اقا بهزاد: ن شد و گفتتیمور وارد سال

ماموران پلیس وارد خانه شدند و پسرا ماجرا را برای پلیس تعریف کردند ؛ ماموران پلیس وارد سالن ، هرسه پسرا از سالن بیرون رفتند

 ؟ چیزی هم  دزدیدن: افسر ارشد رو کرد به شاهین گفت، شدند و از اتاق کار پدربزرگشان بازدید کرد

مادربزرگمون ، گاو صندوقی که حتی ما هم نمی دونستیم اونجاست، نه چیزی دزدیده نشده ولی هدف اون گاو صندوق بوده :شاهین

 . می گه گاو صندوق خالیه

 ؟ مادربزرگتون کجاست: سرگرد
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 کنم.  میتوی اتاقشون هستن االن صداشون : شاهین

مادربزرگش رفت چند ضربه به در زد که صدای مادربزرگ را شنید و اجازه شاهین از اتاق کار پدربزرگش بیرون رفت و به سمت اتاق 

مادربزرگ پلیس : نگاهی به هردو انداخت و گفت، صورت مادربزرگ و گالره هردو از اشک خیس بود، وارد اتاق شد، ی ورود گرفت

 . می خوان با شما صحبت کنن، اومده

 . االن میام: خانم بزرگ اشک هایش را پاک کرد و گفت

بعد از خانم بزرگ گالره خواست از اتاق بیرون برود که شاهین دستش را مقابلش روی ، و از جا برخواست و از اتاق بیرون رفت

 ؟ چهارچوب در گذاشت و گفت: تو کی هستی واقعا

م فقط خودت اون اگر می خوای بدونی من کی هست. نذار بهزاد اون دفترچه را بخوونه: گالره به چشمانش نگاه کرد و آروم گفت

 . دفترچه را بخون

 . درست حرف بزن ببینم. نمی فهمم ؟ یعنی چی: شاهین آروم گفت

 . بهزاد از اتاق پدربزرگشان بیرون آمد و از همانجا شاهین را صدا کرد

 . ..به گالره بگو بیاد اینجا. .شاهین: بهزاد

 ؟ بهزاد چرا نباید اون دفترچه را بخوونه: و آرام گفت شاهین نگاهی به بهزاد انداخت و دوباره نگاهش را به گالره داد

 ؟ شاهین چرا نمی ذاری گالره از اتاق بیاد بیرون ؟ بهزاد به آنها نزدیک شد و گفت :چه خبره اینجا

 . داشتم باهاش حرف می زدم: شاهین دستش را از مقابل گالره برداشت و گفت

 ؟ خواستی به مادربزرگ بگیچی می : بهزاد نگاهش را به گالره داد و گفت

 . هیچی: گالره

 . بیا اونجا پلیس باهات کار داره، ! دروغ می گی قشنگتر از راست؟ هیچی: بهزاد با اخم و تندی گفت

 . سرگرد که مشغول صحبت با خانم بزرگ بود با ورود آنها نگاهش را به گالره داد، و هر سه نفر به طرف اتاق کار پدربزرگشان رفتند

 . سالم: گالره
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 ؟ ..شما گالره خانم هستی. .سالم: سرگرد

 . بله: گالره

 ؟ اسم کاملت چیه: سرگرد

 سیده گالره  میرحسینی: گالره

 ؟ اسم پدرت چیه: سرگرد

 . امیر بهادر: گالره

 . این آقایون می گن اون دزده داشته تو را خفه می کرده که اونا رسیدن: سرگرد

 . بله درسته: گالره

 ؟ خودت فکر می کنی اون دزده برای چی باید بیاد سراغ تو: سرگرد

 . نمی دونم آقا: گالره

 . حتمن چون داشته جیغ می زده و بقیه را خبر می کرده دزده می خواسته ساکتش کنه: خانم بزرگ

 ؟ آره جیغ می زدی: سرگرد نیم نگاهی به خانم بزرگ انداخت و دوباره به گالره نگاه کرد و گفت

 . له آقاب: گالره

 . جناب سرگرد: سرگرد سواالت دیگری هم پرسید و بعد یکی از مامورها وارد اتاق شد و گفت

 . بله: سرگرد

اما وارد شدنشون به خونه از ، سگا را  با یه ماده ی سمی کشتن، همینطور دوربین های مداربسته را، دزدگیرا را از کار انداختن: افسر

 . یا کسی در داخل باز کرده واسه شون . داشتن طریق در بوده یعنی کلید از قبل

 . عجب: شاهین

 کنیم.  میخانم شما شکایت تنظیم کنید ما هم تحقیقات خودمون را شروع ، این موضوع واقعا یه دزدی معمولی نیست: سرگرد



 

 
 

508 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ممنون: خانم بزرگ

 . تمام اطالعات الزم از این خانم بگیرید .جناب سروان. .دمیریو شما خانم از شهر بیرون ن: سرگرد خطاب به گالره گفت

، خانم بزرگ به سالن رفت و روی مبلی نشست، پلیس ها بعد از مدتی بعد از گرفتن اطالعات زیادی از گالره آنجا را ترک کردند

یمور خواست سالن خانم بزرگ از ثریا و گالره و ت، بقیه هم توی سالن بودند، شاهین بعد از بدرقه ی ماموران پلیس به داخل برگشت

هر سه ساکت بودند و مادربزرگشان را نگاه می کردند که ، را ترک کنند و بعد از پسرها خواست که بنشینند تا با آنها حرف بزنند

 . مادربزرگ: باالخره شاهین این سکوت مادربزرگش را بر هم زد و گفت

 . پسرا ببخشید که سرتون داد زدم: خانم بزرگ سر بلند کرد و گفت

 . شما تو گوشمون هم بزنید ما هیچی نمی گیم کنیم.  میخواهش : شاهین

 ؟ ولی مادربزرگ من می خوام بدونم گالره چی بهتون گفت تنهایی: بهزاد

 . الزم نیست بدونی بهزاد: خانم بزرگ

 . باید بدونم کنم میاما یه جورایی بدجور احساس  ؟ نمی دونم چرا: بهزاد

 ؟ چرا اینجوری عصبانی شدی ؟ بهزادتو چت شده : خانم بزرگ

 . ..بدجور به هم ریختم. .بگم دست خودم نیست باورتون می شه: بهزاد چنگی به موهایش زد و گفت

 .. .این به این خاطر که چند روزیه پدر و مادرتو ندیدی ؛ وقتی: خانم بزرگ به شوخی گفت

 .. .اله هستم که بهونه ی پدر و مادرم را بگیرممگه بچه ی سه چهار س: بهزاد حرف خانم بزرگ را برید و گفت

 . خب البد یه صالحی هست که مادربزرگ می دونه، بهزاد آروم باش: شاهین

صالح که شاید ولی خب امشب یه اتفاق های افتاده که منو هم کالفه کرده و نشون می ده این دختره گالره بی ارتباط به : سامان

قبل از اینکه با گالره حرف بزنه در مقابلش گارد گرفته بود ولی بعد از اینکه باهاش صحبت کرد مادربزرگ تا ، این موضوعات نیست

 . یه دفعه ی جبهه شون عوض شد و ازش طرفداری می کردن

 ؟ من کی ازش طرفداری کردم ؟ چرا حرف بیخود می زنی پسر: خانم بزرگ
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 . بچه که نیستیم خانم بزرگ: بهزاد

در ، خودمم پیگیر ماجرا می شم، این اتفاق توی خونه ی من افتاده، ن موضوعات اصال به شماها ربطی ندارهببینید ای: خانم بزرگ

 ؟ ضمن فردا شماها دیگه اینجا نمیاید فهمیدید چی گفتم

، سر می زنمولی برای روشن شدن این ماجرا اداره ی آگاهی را مرتب ، باشه خانم بزرگ اینجا نمیایم: بهزاد هم از جا برخاست و گفت

 . بااجازه تون

 . شب بخیر مادربزرگ: سامان هم از جا برخاست و گفت، این را گفت و به طبقه ی دوم رفت

 . شاهین: خانم بزرگ خطاب به شاهین گفت، سامان هم که رفت

 . جونم مادربزرگ: شاهین

 . سعی کن بهزاد آرومش کنی که بی خیال ماجرا بشه: خانم بزرگ

 ؟ بدونم موضوع چیهنباید : شاهین

 . می دونم تو می تونی بهزاد آرومش کنی، فردا برو سرکارت ولی به بهونه ی برگرد تا همه چیز بهت بگم: خانم بزرگ

 . باشه: شاهین سری تکان داد و گفت

 . .حاال برو بخواب. .در ضمن سامان هم چیزی نفهمه: خانم بزرگ

 . شبتون بخیر: شاهین

بهزاد دفترچه خاطرات پدربزرگش را دستش گرفته بود و مشغول ، سامان هم توی اتاق بهزاد بود، رفت شاهین هم به طبقه ی دوم

 ؟ چیکار می کنید: خواندن بود که شاهین وارد اتاق شد و گفت

 . می خوام ببینم از توی این دفترچه چیزی دستگیرم می شه یا نه: بهزاد

خوبه حاال نمی  ؟ چت شده تو بهزاد میری؟ فکر نمی کنی خیلی داری تند : گفتشاهین دفترچه را از دست بهزاد بیرون کشید و 

 . خواستن تو را بکشن که اینجوری جوش آوردی
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که . .همون روز که می خواستن جلو بانک با ماشین زیرم بگیرن، بهزاد از جا برخاست و گفت: اتفاقا یه بار هم می خواستن منو بکشن

 . کر می کردم اتفاقی بوده حاال می فهمم نه اتفاقی نبود عمدی بود من قسر در رفتم.ف. .اون یارو نجاتم داد

 ؟ احساس نمی کنی زیادی ریختی به هم ؟ چی داری می گی تو: شاهین

 . دفترچه رو بده بخونیم، من زیای ریختم به هم دلیلش هم نمی دونم، آره تو راست می گی، بی خیال: بهزاد

 . .بذار بقیه شو فردا می خونیم. .میاد بخدا خیلی خوابم: شاهین

 . خب پس بده به من بخونم تو خواستی فردا بخون: بهزاد

 ؟ منم خوابم نمیاد می خوام ببینم آخر قصه چی می شه: سامان

 دفترچه رو بده شاهین /: بهزاد

 . شب بخیر، تا فردا که باهم بخونیممن شدیدا خوابم میاد اصال هم دوست ندارم شما جلوتر از من بخونید پس صبر کنید : شاهین

وارد اتاقش که شد در را پشت سرش قفل کرد و به سمت میز ، و قبل از اینکه بهزاد و سامان حرفی بزنند از اتاقش بیرون رفت

صبح فردا چون گالره از او خواسته بود بهزاد دفترچه را نخواند کنجکاو شده بود قبل از ، تحریرش رفت و چراغ مطالعه را روشن کرد

بعد از نیمه شب  1ساعت ، قبل از اینکه دفترچه را باز کند و خواندنش را ادامه بدهد نگاهی به ساعت انداخت  ؟ بفهمد موضوع چیست

 . بود

سلیم هم دلخوشی از فرخ نداشت و این را می شد از حرفایش ، ) جالب بود از اینکه همه از فرخ متنفر بودن فقط بروز نمی دادن 

تقریبا همزمان با تعطیل شدن کار ، تا عصر سر زمین ها بودم، سری تکان دادم و از جا برخواستم و به سمت زمین ها رفتم، فهمید

 . تا اسب پایین آمدم او هم پله ها را پایین آمد، مادرم توی حیاط انتظارم را می کشید، رعیت ها بود که منم به خانه برگشتم

  ؟ ..چرا االن اومدی. .جهانگیر -

 . سر زمین بودم ؟ چرا چی شده مگه -

 . صبحونه که نخوردی و رفتی ؟ چرا خودت را خسته می کنی، االن این وقت -

 . فرستادید سر زمین خوردم -
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 . بیا بریم ناهار بخور، چشمم آب نمی خوره -

مامان اون : دیدنش متعجب گفتمبا ، داشتیم به سمت عمارت می رفتیم که متوجه جیران شدم که از سمت دیگر باغ پیش می آمد

 . جیران

 . آره خودشه -

 ؟ چرا اینجوری الغر و رنگ پریده شده -

 . از بس غصه می خوره -

 . لحظاتی با هم خوش و بش کردند و به سمت من آمدند، مامان این را گفت و به سمتش رفت

 . سالم: من

 . سالم پسرعمو: جیران

  ؟ یداری با خودت چیکار می کن، جیران: من

 ؟ حقیقت داره که من باید برم تهران: نگاه غم زده اش را به من داد و گفت

 . خودش هم دیگه به اینجا برنمی گرده، نریمان خواسته: من

 ؟ چرا: جیران

 . قصه ش مفصله: من

  ؟ خبری از ایرج داری: جیران نگاهی به دور و بر خودش انداخت و گفت

 . نیستم ازشبی خبر : مکثی کردم و بعد گفتم

 ؟ حالش خوبه: جیران

 . خوب خوب: من

 ؟ کی می شه این عمر سر بیاد: سربه زیر انداخت و گفت
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خدا لعنتت کنه فرخ چیکار کردی با این ، دختر عموی پونزده ساله ی من داشت برای اینکه عمرش تمام شود دعا می کرد، وای از دنیا

 . دختر

 ؟ چرا انقدر با گریه کردن خودت را عذاب می دی . جیران جان نباید انقدر ناامید باشی: مامان دست به شانه اش گذاشت و گفت

چطور می تونم هر روز قاتلش را ببینم که راست راست ، زن عمو جلو چشمام کشتنش: جیران نگاه غمگینش را به مادرم داد و گفت

 . بشنومروزی می تونم آروم بگیرم که خبر مرگ فرخ  . راه می ره و گریه نکنم

 . هیچ وقت نمی تونم به این خاطر خودم را ببخشم، شیرویه به خاطر من کشته شد: و باز اشک هایش جاری شد و گفت

 . بیا بریم داخل: مادر هم که بغضش گرفته بود گفت

 . می رم تو اتاقم، خودتون می دونید ملوک چقدر حساس که من با شما نشست و برخواست کنم، نه زن عمو: جیران

 ؟ ممیریکی : و دوباره نگاهش را به من داد و گفت

 . احتماال یک هفته ی دیگه: من

 . شاید دور از اینجا واسه م بهتر باشه، دیگه تحمل اینجا را ندارم، خوبه: جیران

زدواج می دونم که نریمان دوست نداری و به اجبار باهاش ا، مامان دستش را گرفت و گفت: جیران جان می دونم که دلت شکسته

داغی که رو دل ، .شاید دیدی در موردش داری اشتباه می کنی. .سعی کن زندگیتو بسازی، کردی ولی عزیزم اون االن شوهرت

 .. .زه تو خودشمیری.فقط اون چون مرده گریه نمی کنه و . .نریمان هست سنگین تر از داغ تو

 . سرم درد می کنه می خوام برم بخوابم، بااجازه تون زن عموجیران که گویا حرفهای مامان باورش نشده بود با زهرخندی گفت: 

 . انگاری یه جسم بی روح شده، این دختر دیگه به زندگی برنمی گرده: مادر آهی کشید و گفت، این را گفت و از کنار ما گذشت و رفت

سفره ی که خدمتکارها در سالن پذیرایی  دست و صورتم را شستم و سر، مادر هم همراهم آمد، سرم را پایین انداختم و به داخل رفتم

: مادرمم همراهیم می کرد هنوز چند لقمه ی بیشتر نخورده بودم که خدمتکاری وارد اتاق شد و گفت، پایین پهن کرده بودم نشستم

 ؟ خان گفتن می خوان شمارا ببینین، ببخشید آقا

 . مادر بهم نگاه کرد و گفت: ناهارت را بخور بعدا برو
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 . هنوز شوهرت نشناختی: لبخندی جواب مادرم را دادم و گفتمبا 

فرخ و ، پشت در اتاق پدر که رسیدم چند ضربه به در زدم و با اجازه ی پدر وارد اتاق شدم، و از جا برخواستم و از اتاق بیرون رفتم

 . حبیب هم توی اتاق حضور داشتند

 ؟ بهترید، سالم پدر: من

 . بشین جهانگیر، سالم: پدر

فرخ جیران را تا تهران همراهی کنه پس تو توی روستا می مونی و به ، من تصمیم گرفتم: پدر مکثی کرد و گفت، پایین اتاق نشستم

 . کارهای اینجا رسیدگی می کنی

راستش منم خسته شده بودم و یه کم واسه م ، چقدر خوب: با تاملی گفتم، این فرخ داشت اذیت می کرد، حرف نریمان درست بود

 . حاال که فرخ می خواد بره من می تونم اینجا بمونم و به کارام برسم، سخت بود رفتن

متعجب داشت نگاهم می کرد که از گوشه ی چشم نگاهش کردم و پوزخندی را ، گویا فرخ انتظار همچین جوابی را از من نداشت

 . تحویلش دادم

باالخره هر چی باشه آقا نریمان پسر بزرگ ، نع کنن که به روستا برگردنشاید آقا فرخ بتونن برادرشون را قا، اینطوری بهتره: حبیب

 . شماست وقتی ایشون اینجا حضور نداشته باشن برای خیلیا سوال می شه که چی شده و اینجوری اصال برای شما خوب نیست خان

 . فرخ تو باید نریمان قانع کنی که به روستا برگرده: فرخ توی فکر بود که پدر گفت

 . ..مگه با تو نیستم. .فرخ: ولی فرخ وقتی جوابی به پدر نداد پدر عصبانی بر سرش فریاد کشید

 . .عذر می خوام. .ببخشید: فرخ

 ؟ شنیدی چی گفتم: پدر

 معذرت می خوام : فرخ

 ؟ فهمیدی چی گفتم، تو باید هر طوری شده نریمان قانع کنی که به روستا برگرده: پدر

 کنم.  میخودمو  چشم پدر تمام سعی: فرخ
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اداره ی تفنگچی ها و ، تو با کشتن بهمنیار ثابت کردی خوب می تونی از پس شورشی ها بر بیایی: پدر نگاهش را به من داد و گفت

در ضمن امیدوارم کاری که نریمان و فرخ نتونستن ، همینطور اداره ی زمین های نریمان تا وقتی برگرده به عهده ی تو خواهد بود

 . کنن تو بتونی تموم کنی و شر امیرساالر و دار و دسته شو بکنیتموم 

که باز  کنم میخیالتون راحت باشه پدر تمام تالش خودمو : با لبخندی که نشانه ی از اعتماد بود و حرص فرخ را در می آورد گفتم

 . سربلندتون کنم

 . منم امیدوارم: پدر با رضایت سری تکان داد و گفت

و از طرفی به امید  کنم میمن به نریمان قول داده بودم که جیران را تا تهران همراهی ، پدر بیرون آمدم واقعا کالفه بودموقتی از اتاق 

دوباره دیدن گندم می خواستم به تهران برم ولی االن همه چیز داشت خراب می شد فقط می توانستم امیدوار باشم که همه چیز 

 طبق گفته ی نریمان پیش برود

همینطور پشت در ایستاده بودم که صدای فرخ و حبیب را که داشتند از جلوی اتاقم رد می ، تاقم رفتم و در را روی خودم بستمبه ا

 . شدند شنیدم

 . ..من می دونستم اون می خواد اینجا بمونه و یه غلط های بکنه. ...تمومش تقصیر تو ،تو گفتی به من برم تهرون. .-فرخ 

 ... .هیچ کاری نمی تونه بکنه جهانگیر اینجا: حبیب

باید به فرخ اطمینان می دادم که با ماندنم در ، وقتی این چیزا را شنیدم فهمیدم که چیکار باید می کردم، و دیگر صدایشان را نشنیدم

 . روستا و در نبود او قصد انجام کارهای را داشتم تا خودش برای رفتن به تهران انصراف بدهد

 . م و فکر می کردم که باز ضرباتی به دراتاقم خورد در را خودم باز کردم مادرم پشت در بود با یک سینی غذاتوی اتاق قدم می زد

 . فکر کنم االن بتونی یه لقمه غذا بذاری دهنت: مادر

 . ممنون ولی واقعا گرسنه نیستم: من

 . بیا بشین ببینم، حرف اضافه نزن: مادر

، همینطور که ناهار می خوردم از نقشه های فرخ حرف می زدم، سرش بستم و مقابلش نشستممادرم وارد اتاق شد و من در را پشت 

 . مادر هم از رفتن فرخ می ترسید هم از ماندنش
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آخه یه آدم تا چه حد می تونه بد  ؟ کاش یه طوری می شد این بشر شرش کنده می شد: آهی کشید و گفت، وقتی حرفهایم تمام شد

 . باشه

شرایط اینجا رو هم طوری سر و سامون می دم که فرخ جرات نکنه توی نبود من دست ، هر طوری که شده من می رماین سفر : من

 از پا خطا کنه 

 ؟ چیکار می خوای بکنی: مادر

 کنم.  میهنوز نمی دونم ولی در موردش فکر : من

باید قبل از غروب آفتاب برای ، و بیرون رفتمدتی با هم صحبت کردیم و بعد مادر برای اینکه من استراحت کنم تنهایم گذاشت 

 . دیدن امیر ساالر خودم را به خانه ی پهلوان حیدر می رساندم

نزدیک غروب بود و خدمتکارها در تکاپوی تهیه ی شام برای ، مدتی را استراحت کردم و بعد از جا برخواستم و از اتاقم بیرون رفتم

ثل همیشه کمی شلوغ بود و تفنگچی ها دسته دسته و جدا از هم گرد هم نشسته بودند در حیاط م، اهالی عمارت کیومرث خان بودند

 . خلیل با دیدنم از دوستانش جدا شد و به سمت من آمد، و صحبت می کردند

 ؟ کاری دارید با ما، بله اقا: خلیل

 ؟ یدیفرخ ند، من باید برم بیرون ولی کسی نباید بفهمه: نگاهی به دور و برم انداختم و گفتم

 . اقا فرخ با چندتا تفنگچی از باغ بیرون رفتن: خلیل

 ؟ نفهمیدی کجا رفتن: من

 . نه آقا: خلیل

اگر هم کسی سراغ منو گرفت بگو نمی دونم ، بپا کسی نیاد اونطرف، باید از دیوار پشت اصطبل برم، من می رم اونطرف باغ: من

 ؟ کجاست

 . چشم اقا: خلیل

 



 

 
 

516 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

باغ کمی ، چون خورشید کم کم می رفت که غروب کند، جلب توجه کنم به سمت پشت باغ به راه افتادمقدم زنان و بدون اینکه 

به ، خودم را به همان درختی رساندم که قبال هم توسط آن به کوچه ی پشت خانه رفته بودم، تاریک شده بود و کسی توی باغ نبود

م و بعد از اینکه صورتم را پوشاندم به راه افتادم و اطرافم را می پاییدم همان طریق از درخت باال رفتم و توی کوچه ی پشت باغ پرید

با احتیاط کوچه ها را پشت سر می گذاشتم وقتی پشت در خانه ی پهلوان حیدر رسیدم نگاهی به اطرافم انداختم و ، که کسی مرا نبیند

از هم به همان منوال سابق به مطبخ رفتیم و از طریق تنور ب، در لحظاتی بعد در توسط فریدون باز شد و به داخل رفتم، در را کوبیدم

 . همینکه از تنور بیرون رفتم صدای خنده ی امیر ساالر را شنیدم، سر از خانه ی دیگر در آوردیم

 . وقتی از تنور بیرون میایی یاد غول چراغ جادو می افتم -

 . حیدر قرار می ذاری دفعه بعد توی همون خونه ی پهلوان: با اخمی نگاهش کردم و گفتم

 . .بیا بشین. .اونجا خطرناکه –

 ؟ چطوری: مقابلش نشستم و به دیوار تکیه زدم و گفتم

 ؟ اولین تجربه ت از تهران چطور بود ؟ تو چطوری، من خوبم –

 . عالی بود -

 ؟ رفتی خونه ی ما –

 . اره: سری تکان دادم و گفتم

 . مادرت این نامه را داده، پدرت هم سفارشاتی داشت: بیرون آوردم و به سمتش گرفتم و گفتمو نامه ی مادرش را از کنار شال کمریم 

 ؟ چی: نامه را گرفت و گفت

 . گفت باید بری تهران تا تکلیف ازدواجت با دخترعموت را روشن کنی -

 . من تا کارم اینجا تموم نشه هیچ جا نمی رم –

 . خیلی بی جا می کنی -

 . پدرت گفت اگر رو حرفش نه آوردی اینو بهت بگم، این حرف من نیست: اهم کرد که گفتمامیر ساالر تند نگ
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 ؟ رفتی حرف دلتو به عمو حیدر بزنی ؟ تو چیکار کردی: لبخندی رو لبش نشست و گفت

 . نتونستم اینکارو بکنم، نه: می خواستم کمی اذیتش کنم برای همین گفتم

 ؟ چرا نتونستیاونوقت ، واقعا که: با خنده ی گفت

 . ..می خوام اگر می شه ایندفعه را با تو برم که همراهم باشی شاید بتونم حرفم را بزنم. .رووم نشد -

 . پس فکر کنم حاال حاالها باید صبر کنی -

 . خب چی می شه یه چند روزی بری تهران و برگردی -

 . فرخ خیلی داره اینجا پررو می شه، نمی تونم برم -

 . شاید منم تا یک هفته ی دیگه مجبور بشم دوباره برم تهران . دوستات نمی ذارن که پررو بشه مطمئن باش -

 ؟ برای چی -

پس نریمان زخم خورده ، عجب: امیرساالر بعد از لحظه ی سکوت گفت، ماجرای نریمان و ماندنش در تهران را برای امیرساالر گفتم

 . .پدرت واقعا آدم رذلیه. .ست

معذرت : بیش از پیش شرمنده شدم سر به زیر انداختم که دست امیر ساالر به شانه ام نشست و گفت، ر این حرف را زدوقتی امیرساال

 . می خوام نمی خواستم ناراحتت کنم

 ؟ ..از اتفاقاتی که اینجا افتاده بگو. .مهم نیست: نگاهم را به او دادم و گفتم

پررو شده بود و داشت حسابی مردم بی گناه می زد و می بست و زندونی می کرد تا فرخ بعد از رفتن تو و نریمان خیلی : امیرساالر

 . مثال خبر به گوش من برسه و حساب کار دستم بیاد

 ؟ خب -

یکی یکیشون را خلع ، خودش و تفنگچی هاش را کشوندم به کوهستان و جنگل، برای همین یه گوشمالی حسابی بهش دادم –

 .؟ .چیزی در موردش نشنیدی. .درخت و شالق زدیمسالح کردیم و بستیمشون به 

 . نه -
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شخصا رفتم سر و گوشی آب دادم و دیدم بله فرخ توی راهزنی های بهمنیار دست ، بعدم که خبردار شدم فرخ با بهمنیار می پره -

نقشه ی کشتن تو و نریمان داره و می خواست که توسط بهمنیار پدرتو بکشه که موفق نشد و ماها نقشه شو خراب کردیم بعدم که 

 . داشت

 . کثافت رذل -

 . در ضمن یه باری از مرز رد شد و به یه روستایی کرد نشین عراق رفت -

 . اونطرف مرز چندتا دوست داره که گاهی به دیدنشون می ره، قبل از این هم می رفت -

 . عجب -

 . رای یه هفته دیکه آماده کن چون باید بیایی تهراندر ضمن تو هم خودت را ب، بهتره من برم: از جا برخواستم و گفتم

 ؟ تو می خوای زن بگیری من باید بکوبم بیام تهران: با لبخندی گفت

 . . فعال. .ناراحت نباش پدرت نمی ذاره سر تو هم بی کاله بمونه -

 . یاعلی -

 . یاعلی -

خواستم از تنور بیرون بیایم صداهای از داخل خانه شنیدم که سریع و باز  توسط همون تنور به خانه ی پهلوان حیدر برگشتم همینکه 

 . صدای را از بیرون شنیدم، در دریچه را گذاشتم و محکم دریچه را گرفتم

 ؟ همه ی خونه را گشتید -

 . .هیچ کس اینجا نیست. .بله -

 . خودم دیدم اومد توی این خونه، غیرممکن -

 . اب که نشده بره تو زمین ؟ ستخب اگر اومده توی این خونه پس کجا -

 . حتمی از راه پشت بوم رفته توی خونه های اطراف: صدا کمی دورتر شد اما بازم می شنیدم که داشت می گفت
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 . برید روی پشت بوم توی خونه های اطراف نگاه کنید -

یرساالر و فریدون داشتند از اتاق بیرون می رفتند وقتی از تنور بیرون رفتم که ام، سریع مسیر را برگشتم تا به امیرساالر اطالع بدهم

 . که مانعشان شدم

 . صبر کن امیر ساالر -

، چند نفری توی خونه ی پهلوان حیدر بودند، گویا رد منو زدن: خودم را کامل از تنور بیرون کشیدم و گفتم، هردو به سمتم آمدند

 . بکشنداشتند می رفتن روی پشت بوم تا توی خونه های اطراف سرک 

 . فریدون یه سر و گوشی آب بده: امیرساالر

فریدون از اتاق بیرون رفت من و امیرساالر هم پشت در او را که وارد حیاط شده بود می پاییدیم و در تاریکی سعی می کردیم پشت 

 ؟ آفتابه کجاست .ننه این. .ننه: فریدون خیلی عادی به کنار حوض رفت و نشست و با صدای بلند گفت، بام را نگاه کنیم

 ؟ چی می گی پسر: پیرزنی از یکی دیگر از اتاق ها بیرون آمد و گفت

 ؟ کسی توی این خونه زندگی می کنه: متعجب گفتم

 . مادربزرگ پدر بزرگ فریدون هستن . غریبه نیستن، اره –

فریدون با افتابه ی به سمت ، پشت بوم یه چندتا سایه دیدم باال: امیرساالر که با نگاهش داشت لبه ی پشت بام را می کاوید گفت

یه چند نفری باال پشت ، باید صبر کنید: دستشویی رفت و دقایقی بعد بیرون آمد و به سمت همان اتاق امد وقتی وارد اتاق شد گفت

 . بوم هستن

 . فقط خدا کنه متوجه کف تنور نشن –

 ؟ تا ببینن کسی توی تنور قایم شده یا نه کنن میاه اگر هم نگاه بندازن سرسری نگ، خونه که تاریککنم،  میگمون ن –

 . بی احتیاطی کردی جهانگیر –

 . پشت سرم را می پاییدم که کسی نباشه، .از راه دیوار اومدم، وقتی می اومدم فرخ خونه نبود –

 . ایندفعه حواست به باال پشت بوم ها هم باشه –
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 . غلط های زیادی که تا حاال کرده باید تاوان پس بده واسه، نمی ذارم برنده ی این بازی فرخ باشه: من

 . امیرساالر متعجب نگاهم می کرد که نگاهم به سمت او چرخید

 . منتظر باشیم می رن، فقط اومدن سر و گوشی آب بدن، خواسته باشن بریزن توی خونه ها کنم میفکر ن –

 . بهتر نیست من از همون خونه ی پهلوون حیدر برم –

 کنیم.  میبهتر صبر کنیم اگر دیدیم ریختن توی خونه یه فکری  –

مدتی منتظر ماندیم تا باالخره کسانی که روی پشت بوم ها پرسه می زدن رفتند ولی بیرون رفتن از خانه کمی بی احتیاطی بود و از 

 . که بود به خانه برمی گشتم طرفی شاید غیبت طوالنی مدت من در خانه شک برانگیز می شد برای همین می بایست هر طوری

 . من باید برم امیرساالر –

 ؟ چطوری –

 . دیگه ی توی خونه ی پهلوون حیدر باشن کنم میفکر ن، برمی گردم به خونه ی پهلوون حیدر –

 . تا امیر ساالر خواست حرفی بزند صدای تیراندازی شنیدیم

 ؟ چه اتفاقی افتاده –

 . کنن میفکر کنم بچه ها هستن دارن حواس تفنگچی های فرخ پرت : لبخندی به لب امیرساالر نشست و گفت

فریدون از اتاق بیرون رفت و خود را به در خانه رساند ، بازم چندین بار صدای گلوله شنیدیم که صدای کوبیده شدن در هم اضافه شد

 . و دقایقی بعد با جوان دیگری به اتاق برگشتند

 . سالم -

 ؟ چی شده مازیار -

فکر کردیم ممکنه جاتون لو بره برای همین ، دیدیم آدمای فرخ اومدن سمت خونه ی پهلوون حیدر: که نامش مازیار بود گفتجوان 

 . بهتره بریم، فعال بیرون امن، گفتم بچه اونطرف روستا اشوب به پا کنن
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 . بریم: امیرساالر

هایشان شدند و رفتند و من در خم کوچه های دیگری پنهان شدم و آنها سوار اسب ، سر کوچه، هر چهارنفر از خانه بیرون آمدیم

اما ، با شنیدن صدای گلوله همه ی تفنگچی ها از باغ بیرون می آمدند و به سمت دیگر روستا می تاختند، خودم را به خانه رساندم

 . وارد باغ که شدم خلیل به طرفم آمد، تفنگچی های خودم را نمی دیدم

 . صدای گلوله شنیدیم  ؟چی شده آقا -خلیل

 . اسب منم بیارید، باید بریم، عجله کنید: من

اما ، خودم را به محل تیراندازی رساندم، جمال خیلی زود اسبم را به من رساند و من هم به همراه تفنگچی هایم از باغ بیرون رفتیم

 . فرخ و تفنگچی هایش در حال برگشتن بودند که با هم رو به رو شدیم، خبری نبود

  ؟ چه اتفاقی افتاده بود: من

 ؟ تو کجا بودی: فرخ ابروی در هم کشید و گفت

 . خب معلومه توی خونه بودم تا صدای گلوله شنیدم راه افتادم: من

 ؟ واقعا: فرخ

 ؟ شک داری: من

کور خوندی : من گفت اسبش را به اسب من نزدیک کرد و آرام خطاب به، فرخ که نتوانسته بود مچ من را بگیرد عصبی و کالفه بود

 . اگر فکر کردی می ذارم زرنگ بازی در بیاری

 ؟ متوجه منظورت نمی شم -

 ؟ واقعا -

 . به جون تو: با لبخند پر از تمسخری  گفتم

 . جون خودتو قسم بخور: با حرص گفت

 ؟ راستی طعم شالق چطور بود: با طعنه بهش گفتم
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  .پس حدسم درست بود: ابروی در هم کشید و گفت

 کنم.  میتوی نبودم اینجا روی امر و فرمایش من اداره می شد حاال فکر کن اگر تنها اینجا باشم چه پادشاهی به پا  -

 . مگه اینکه خواب این پادشاهی را ببینی: با غیض دندان هایش را به هم سایید و گفت

 . شب خوش  . فعال که مقدماتش را خودت واسه م فراهم کردی -

امیدوار بودم با این حرفها خودش از ، تفنگچی هایم هم به دنبال می آمدند، و افسار اسبم را کشیدم و به سمت باغ تاختماین را گفتم 

 . رفتن به تهران صرف نظر کند و بخواهد در روستا بماند

 . مادرم به سمتم آمد، بعد از اینکه اسبم را به جمال تحویل دادم خسته وارد عمارت شدم

 ؟ صدای گلوله از کجا بود ؟ مادرچی شده : مادر

 . شورشیا بودن که تار و مارشون کردیم، چیزی مهم نبود -

 . پدرت گفته اومدی بری به اتاقش -

 ؟ من می رم ببینم پدر باهام چیکار داره. شما برو بخواب، باشه -

 . به اتاق پدر رفتم بعد از اینکه چند تقه به در زدم با اجازه ی پدر وارد اتاق شدم

 . سالم پدر -

 ؟ چی شده صدای گلوله برای چی بود، سالم جهانگیر: پدر

 . شورشیا بودن که فرخ گویا تار و مارشون کرده بود: من

 ؟ برای چی اومده بودن توی روستا: پدر

 . نمی دونم ولی گویا می خواستن رعب و وحشت بندازن بین مردم: من

 عجیب !!: پدر به فکر رفت و گفت

 . نباشید پدر هر طوری شده جلوشون را می گیریمنگران : من
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 . بیا تو: ضرباتی به در خورد و پدر باز گفت

 . فرخ هم وارد اتاق شد و در کنار من نشست

 ؟ چی شده بود فرخ: پدر

چندتایشون امشب یکی از تفنگچی هام ردشون را زده بود که ، دار و دسته ی امیر ساالر  توی روستا آشوب به پا کرده بودن: فرخ

گویا دوستاشون با اشوب به پا کردن ، ریختیم اونجا که اونا را بگیریم متاسفانه از پشت بوم فرار کردن، توی یه خونه جمع شدن

ازشون رودست خوردیم وگرنه همین امشب امیرساالر ، اونطرف روستا تفنگچی ها را گمراه کردن  تا دوستانشون بتونن فرار کنن

 . گرفته بودیم

 . اگر من بودم می فهمیدم کلک: نگاهی بهش انداختم و گفتمنیم 

 ؟ چطور می فهمیدی: با اخمی نگاهم کرد و گفت

 . همونطور که فهمیدم توی راه ممکنه بهمنیار واسه مون کمین کرده باشه برای همین به تفنگچیام گفتم عقب تر بیان -

تو برو تهران و کارهای ، انگیر بهتر می تونه تصمیم بگیره و عمل کنهدر این مورد جه کنم میفرخ منم فکر : پدر مکثی کرد و گفت

 . اونجا روانجام بده

راستی پدر توی این مدت نریمان مسئول رسیدکی حساب و کتابهای امالکتون توی تهران روی دوش : نگاهم را به پدر دادم و گفتم

 . من گذاشت

 . خب: پدر

 . گفتم و بدهیاش را تماما ازش گرفتمحساب و کتابهای قیصر الدوله را بهش : من

 ؟ تماما بدهیاش  داد: پدر متعجب گفت

 . آره: من

 ؟ چطور مجبورش کردی اینکارو بکنه: پدر
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خب یه خورده سخت باهاش برخورد کردم و بهش یادآوری کردم دوران قجرها خیلی وقته تموم شده و بهش گفتم اگر خواسته : من

 . حکم حکومتی مغازه هاش را می بندمباشه سرتق بازی دربیاره با 

 افرین : پدر با لبخند پر معنای سری تکان داد و گفت

همین کافی بود تا حس حسادت و غضب فرخ شعله ور شود هر چند کارم درست نبود و داشتم باعث می شدم کینه ی فرخ نسبت به 

 . من بییشتر شود ولی خب احساس لذت داشتم از اینکه عصبانیش کنم

چون به حساب و کتابای ، پدر جان اینطور که جهانگیر می گه پس بهتره خودش بره تهران: از لحظه ی سکوت فرخ گفتبعد 

 .. .کارهای تهران بیشتر وارد شده

تو فقط جیران همراهی می کنی و ، قرار نیست تو بری تهران به حساب و کتاب رسیدگی کنی: پدر ابروی در هم کشید و گفت

 . رمی گردونیبرادرت نریمان ب

 . اگر قراره نریمان برگردونم چرا پس جیران را ببریم: فرخ

 ... .پدر سکوت کرد داشت به حرف فرخ فکر می کرد که آیا می تونه با گرو نگه داشتن جیران نریمان به روستا بکشونه یا نه

 ؟ بمونه نریمان برنمی گردهبه نظرت اگر جیران اینجا : فکرش  را  درست خونده بودم نگاهش را به من داد و گفت

نریمان بیشتر با شما لج می کنه و شاید اصال واسه ش مهم نباشه و می ره با دختر دیگه ی ، با گرو نگه داشتن جیران، نه پدر –

 . ازدواج می کنه

 . نریمان همچین کاری نمی کنه: فرخ

 ؟ اگر کرد چی: پدر

  ؟ اونوقت جیران هم واسه ش بفرستید تهران: فرخ

 ؟ اگر جیران طالق داد چی: من 

 ؟ می فهمی چی داری می گی: فرخ مکثی کرد و گفت

 . ولی سعی کن قانعش کنی برگرده روستا، خب پس بهتره جیران هم بیاد: پدر هم نگاهی به هردومون انداخت و گفت
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پدر خیلی زود ، ید کاری می کردمبا، دوست داشتم فرخ پیشنهاد ماندنش در روستا را مطرح کند ولی اوضاع داشت بدتر می شد

وقتی از اتاق بیرون آمدیم و کمی از اتاق دور شدیم  فرخ بازویم را گرفت و مرا نگه داشت و با غضب  ، هردوی مارا مرخص کرد

 ؟ اگر پدر می دونست چه جونوری هستی اینجوری بهت اعتماد نمی کرد: گفت

نیستم که می خواستی پدر بکشی و برای من و نریمان تله بذاری که به دست جونورتر از تو : منم ابروی در هم کشیدم و گفتم

 .. .هنوز هیتلر نمرده که تو می خوای جانشینش بشی ، بهمنیار کشته بشیم اونوقت خودت بمونی و اینهمه دارایی

 . بذار پیروزیش توی این جنگ قطعی بشه اونوقت می فهمی چه اتفاقاتی می افته: با زهرخندی گفت

جر می ، این قدمهای گنده برداشتن به تو نمیاد، داداش دست بردار ؟ اوه... نمی خوای بگی که تو هم طرفدار حزب نازی هستی -

 . خوری

 ؟ اخر بازی می فهمی کی جر می خوره: عصبانی یقه م را گرفت و گفت

 ؟ و برگرد می فهمی جر خوردن یعنی چی برو تهرون: مچ دستش را که یقه م را چسبیده بود گرفتم و دستش را عقب زدم و گفتم

 . ..تو هم باید بری غاز بچرونی. .منم اینجا، توی تهرون نریمان هست که حریفت بشه

درست مثل یه کوه آتشفشان که آماده ی فوران اما هیچ حرفی نزد و آنجا را ، به قدری عصبی شده بود که صورتش سرخ شده بود

 . فتنش را نگاه می کردم که صدای مادرم را شنیدمهمینطور ایستاده بودم ور، ترک کرد

 . یه افعی خطرناک زهری کردی برای اینکه هر لحظه آماده باشه که نیشت بزنه، می دونی داری چیکار می کنی جهانگیر -

 . هیچ غلطی نمی تونه بکنه -

 . تونه بکنه آدمی که دو بار دستش به خون دوتا انسان آلوده شده مطمئن باش هر غلطی بخواد می -

 . .من فقط نگرانیم از بابت شماست. .اون نمی تونه به من آسیبی بزنه، نگران نباشید مامان -

مامان به اتاقش رفت و من دراز کشیدم تا ، بعد از اینکه با هم شام خوردیم، مدتی با هم صحبت کردیم، با مامان به اتاق من رفتیم

فقط می ، تا اینجا که قرار بود من بمونم و فرخ بره، انگاری سالها بود که از گندم دور بودمدوروز بود که توی روستا بودم و ، بخوابم

توانستم امیدوار باشم که فرخ توی این چند روز تمام تالش خودش را بکند تا در روستا بماند و در این بازی ساختگی من از او 

  . شکست بخورم
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روز بعدش هم همینطور و در این دو روز هیچ ، دادیم و تقریبا یک روز آرام را سپری کردیمفردای آنروز کار معمولی روزانه را انجام 

تغییری در وضعیت به وجود نیامده بود فقط از مادر می شنیدم که ملوک مادر فرخ خیلی به دیدن پدر می رود و ساعتها با او حرف می 

  . است تا واسطه ی برای ماندنش در روستا باشد زند و میتوانستم خوشبین باشم که فرخ مادرش را جلو انداخته

، خدمتکاری به اتاقم آمد و از من خواست که به اتاق پدرم بروم، صبح زود وقتی حاضر می شدم تا به سر زمین بروم، روز سوم بود

 . فقط می توانستم امیدوار باشم که پدر از من بخواهد به تهران بروم

 . پدر که کمی بهتر شده بود کنار پنجره روی صندلی نشسته بود و بیرون را تماشا می کرد، شدمچند ضربه به در زدم و وارد اتاق 

 . صبحتون به خیر، سالم -

 . در اتاق ببند جهانگیر -

 . در اتاق را پشت سرم بستم و جلوتر رفتم

نریمان هم توی نامه ش خواسته ، ر باشهفرخ با جیران به تهران نره بهت کنم میجهانگیر فکر : پدر بعد از نفس عمیقی که کشید گفت

می ترسم اگر فرخ بره برای اینکه من حرفش را زیر پا گذاشتم و فرخ با زنش فرستادم بدتر ، بود که تو زنش را تا تهران همراهی کنی

 . ولی خیلی زود برگرد، پس بهتره خودت بری تهران، باهام لج کنه

 . گوش کن نشان بدهم سر به زیر انداختم و گفتم: هر چی شما بخواید پدرمکثی کردم و برای اینکه خیلی خودم را حرف 

 . .فکر می کردم تو پسر کم جربزه ی هستی ولی توی این مدت ثابت کردی از اون دوتا بهتری. .افرین -

 .. .ممنونم پدر -

 . خب می تونی بری به کارت برسی -

 . چشم -

 . اما نباید بروز می دادم و طوری وانمود می کردم که از فرخ شکست خوردماز اتاق که بیرون آمدم واقعا خوشحال بودم 

 . به سمت اسبم می رفتم که صدای فرخ را شنیدم، جمال با اسبم جلوی پلکان منتظر من بود، وارد حیاط شدم

 . تهرون رفتی سوغاتی یادت نره -
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.البته . .وقتی برگردی خبرای خوبی می شنوی: آمد و گفت جلوتر، بدون اینکه به سمتش بچرخم به سمت اسبم رفتم و سوار شدم

 . شاید برای تو خبرای بدی باشه

. فقط نمی دونم حاال که بهمنیار . .برد برای من: یه بازی برد، .. چه رفتنم چه موندنم. .شب دراز است و قلندر بیدار: با زهرخندی گفتم

  ؟هان ؟ مرده توی این مدت می خوای با کی ائتالف کنی

 این را گفتم و افسار اسبم را کشیدم و به سمت در بزرگ باغ رفتم 

روز قبل از سفرم بود و مادر ، فرخ که به خیال خودش بازی را برده بود خوشحال بود و من در حال تدارک سفر دیگری به تهران بودم

عسل  گرفته تا لباس زنانه ی قشنگ محلی که از ترشی و ، حداقل یک گاری را برای من پرکرده بود ؛ هم وسایل خودم هم خوراکی

برای گندم تهیه کرده بود و انگشتر و گردنبندی که برای هدیه ی عروسیمان از جواهرات خودش برای گندم در زیر لباس های من 

به من نزدیک  در حیاط ایستاده بودم و بر بستن بارها بر پشت دو گاری که نظارت می کردم که رشید آشپز، برایش پنهان کرده بود

 . خسته نباشید اقا: شد و گفت

 ؟ چیزی شده رشید، ممنون: نگاهم را به او دادم و گفتم

 . راستش آقا اومدم یه چیزی ازتون بخوام: رشید

 ؟ چی: من

 . رننعیمه خانم انتخاب کردن که به عنوان خدمتکار شخصی جیران خانم همراهشون به تهران ب، ملوک خانم از بین خدمتکارا: رشید

 ؟ خب -

 یکی اینکه نعیمه خانم پیر هستن دوم اینکه : رشید

مدام به جیران خانم امر و ، ..انگار نه انگار که جیران خانم و اون کنیز. .کنیز حلقه به گوش ملوک خانم: صدایش را پایین آورد و گفت

 . نهی می کنه

 ؟ خب من باید چیکار کنم: من

 . خواستم به شما بگم اگر امکانش هست انجامش بدیدمی ، من و زنم یه فکری کردیم: رشید
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 ؟ چی: من

، هم دختر کاری و خوبیه، گلبهار را به عنوان خدمتکار شخصی جیران خانم ببرید، می خواستم اگر می شه به جای نعیمه خانم: رشید

 . اگر از اینجا بره روحیه ش بهتر بشه کنم میمن فکر ، ..بعد اون اتفاقی هم که سرش اومد از اینجا ترس داره. .هم حرف گوش کن

وسایلش را جمع کنید : بعد از لحظه ی تامل گفتم، ممکن بود در نبود من بازم فرخ بخواهد از آن دختر سواستفاده کند، فکر بدی نبود

ا به نریمان می سپارم . اونج. ..نعیمه هم بیاد. ..فردا موقع رفتن صداش کن بیاد. .به خودش هم بگو، بیارید بدید بذارن پشت گاری

 نعیمه جرات بکنه جلو نریمان به جیران امر و نهی کنه / کنم میحواسش بهشون باشه بعدم فکر ن

 . .بااجازه اقا. .خیلی ممنون آقا: خوشحالی به چهره ی رشید نشست و گفت

 . رشید -

 . بله اقا -

 ؟ یمی تونی یه کاری واسه م بکن: نگاهی به دور و برم انداختم و گفتم

 ؟ چی اقا -

.اگر صبح خیلی زود راه بیفتیم فرداشب اونجا . .توی کاروانسرای سنندج منتظرش هستم، پسرتو دیدی بهش بگو به امیر ساالر بگه -

 . هستیم

 . بهش می گم، چشم اقا -

 . ممنون -

رفتیم و بازهم مدتها با هم نشستیم اول به دیدن پدرم رفتم و بعد با مادرم به اتاق من . رشید که رفت من هم به داخل برگشتم

برای ، از حرفایش مشخص بود که خیلی دلش برای دایی تنگ شده و خیلی هم دوست دارد گندم را از نزدیک ببیند، وصحبت کردیم

تهران  همین به خودم قول دادم دفعه ی بعد که بخواهم به تهران بروم هر طوری که شده از پدر اجازه بگیرم تا مادر هم با خودم به

 . ببرم

چون صبح خیلی زود باید راه می افتادیم برای همین مامان بعد از شام من را تنها گذاشت تا بخوابم اما من از هیجان یک سفر دیگر 

 . تا چند ساعت خوابم نمی برد اما باالخره فکر زیاد و خستگی چشمان مرا هم گرم کرد
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 . همینکه از اتاق بیرون رفتم با مادرم رو به رو شدم، حاضر شدم قبل از اینکه آفتاب بزند از خواب بیدار شدم و

 . صبح بخیر -

 میری؟ .داری . .صبح بخیر -

 . باید برم دیگه -

 . .به عروسمم سالم برسون. .مراقب خودت باش -

 . ممیریالهی قربونتون برم ؛ دفعه بعد حتما با هم : پیشانی اش را بوسیدم و گفتم

 . ان شاءاهلل -

جیران ونعیمه  خدمتکار ، از او هم خداحافظی کردیم و بازهم کلی سفارش شنیدم و از ساختمان بیرون رفتیم، هم به اتاق پدر رفتیمبا 

نعیمه چون پیرزن بود و ، تفنگچی های  من هم آماده بودند و دو گاری، ملوک و فرخ هم آمده بودند بدرقه، همراهش هم آماده بودند

را نداشت پشت یکی از گاری ها کنار بارها نشسته بود اما جیران قصد داشت سوار بر اسب این سفر را شروع توان سوار شدن براسب 

 . آقا اسبتون آماده است: جمال که افسار اسبم را گرفته بود به سمت من آمد و گفت، کند

 . دبرو بگو بیا: سری تکان دادم و نگاهم را به رشید که عقب تر ایستاده بود دادم و گفتم

 ؟ موضوع چیه: مادرم نزدیکم شد و گفت، رشید سری تکان داد و رفت

 . االن می فهمید -

این دختر ، دختر عمو: رو کردم به جیران و گفتم، گلبهار به همراه رشید و زنش و بقچه ی که در آغوش داشت به سمت ما آمدند

 . خدمتکار خونه ست ولی از امروز خدمتکارتو، اسمش گلبهار

 . آقا مگه من مردم که برای خانم خدمتکار دیگه ی می خواید بیارید: ز پشت گاری گفتنعیمه ا

 . ببینم شما دارید به من می گید چیکار کنم چیکار نکنم: با نگاهی تندی نگاهش کردم و گفتم

 . به نظر من هم الزم نیست این دختره باهاتون بیاد: ملوک گفت، نعیمه سر به زیر انداخت
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..این دختر بهتر می . این پیرزن اونقدری عرضه نداره بتونه کارهای جیران توی این سفر انجام بده: به ملوک دادم و گفتم نگاهم را

 . تونه کمکش کنه

 . برو سوار شو: و قبل از اینکه کسی حرفی بزند نگاهم را به گلبهار دادم و گفتم

بوسیدش و کمی باهاش خوش و بش کرد و کمکش کرد تا سوار ، ش بودزن رشید گلبهار را تا کنار همان گاری برد که نعیمه سوار

 . مراقب خودت باش مامان: خودمم سوار اسبم شدم و خطاب به مادرم گفتم، گاری شد

دلم نمی خواست اینطور برم باید کاری می کردم که ، نیم نگاهی به فرخ انداختم که با لبخند پیروزمندانه ی داشت نگاهم می کرد

 ؟ فرخ چند لحظه میایی: برای همین گفتم، خندش از رو لبش محو کنمحداقل لب

نریمان بهم گفت اگر فرخ خواست توی کارت موش بدونه : سرم را کمی پایین آوردم و گفتم، فرخ مکثی کرد و بعد به سمت اسبم آمد

..منم همونکارو . لی از موندنت خوشحالی..فقط کاری کن که فکر کنه خی. و کاری کنه که اون به جای تو بیاد تهران ؛ جلوشو نگیر

 . کردم

 . موفق باشی: اینارو که گفتم لبخندش جمع شد و متعجب نگاهم می کرد که من در ادامه گفتم

 .... برای مادرم دستی تکان دادم و به سمت در باغ حرکت کردیم، این را گفتم و حرکت کاروان کوچکم را اعالم کردم

طی کردن مسیر با همصحبتی با خلیل ، دفعه اشتیاق من برای رسیدن به تهران بیشتر از هر زمانی بودباز هم همان مسیر ولی این

برای  . جیران درکنار گاری سوار بر اسبش بود و غمگین سر به زیر داشت، گاه گاهی هم به عقب نگاه می کردم، کوتاهتر می شد

ه ی درختانی اتراق کردیم و بعد از خوردن ناهار ساده ی خیلی سریع صرف ناهار به مدت کوتاهی دستور توقف دادم و در کنار سای

برای خانم ها اتاقی ، مثل دفعه ی قبل غروب آفتاب بود که به سنندج رسیدیم و به همان کاروانسرای سابق رفتیم، حرکت کردیم

چوبی نشسته بودم و ضمن کشیدن قلیان خودم در حیاط روی تخت ، گرفتیم و دستور دادم وقتی شامشان آماده شد به اتاقشان ببرند

ابروی در هم کشیدم و چشمانم را ، با خلیل صحبت می کردم که متوجه مردی شدم که با صورتی که پوشیده بود به ما نزدیک شد

 . تیز تر کردم تا او را بهتر ببینم

 . بفرمایین: خلیل از جا برخاست و گفت

 . یدمهمون نمی خوا: نگاهش را به خلیل داد و گفت

 . مهمون حبیب خداست: قبل از اینکه خلیل حرفی بزند گفتم
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 . برو بگو شام بیارن، آشناست: خلیل متعجب نگاهم کرد که گفتم

 ؟ کی رسیدید: خلیل رفت و امیر ساالر دستار از جلوی صورتش برداشت و گفت

 . بشین . خیلی وقت نیست -

 . ولی با اینحال زود رسیدید: مقابلم نشست و گفت

 ؟ تو کی رسیدی، نمی دونم شاید -

 . منم خیلی وقت نیست ولی دیرتر از شما راه افتادم -

 ؟ ما را همراهی می کنی یا می خوای زودتر بری -

 . بخواید همراهیتون می کنم، فرقی نمی کنه -

 ؟ ... توی نبودت دوستات چیکار می کنن. هر طور راحتی -

 . پنج تا از بچه ها را گذاشتم که مراقب کارهای فرخ باشن ولی. همه  رفتن پیش خانواده هاشون  -

 . فرخ بو برده که من با تو رابطه دارم -

 ؟ خب -

 . چون رابطه ی که با بهمنیار داشته واسه ش گرون تموم شده، ولی جرات نداره حرفی بزنه -

 ... من به رفت و آمداش به عراق مشکوکم -

 ؟ چرا -

 . ش ندارمنمی دونم ولی حس خوبی به -

 ؟ می خوای آخر این بازی به چی برسی ؟ امیر ساالر هدف اصلی تو چیه -

 . خب معلومه برانداختن کامل سیستم ارباب و رعیتی -
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 ؟ بقیه خان ها چطور، پدر و عموی من از میدون به در می کنی، فکر می کنی شدنیه -

هم حساب کار دستشون میاد حداقل از اینهمه ظلم که در حق رعیت  بقیه شون، اون شکست بخوره ، فعال گنده ی خان ها پدر تو -

 می کنن دست برمی دارن /

درست بود که من راهم را ازش سوا کرده ، چه راحت یه نفر مقابلم نشسته بود و از برانداختن پدرم حرف می زد، سر به زیر انداختم

 . گم شده..خودمم نمی دونستم چه مر. بودم ولی هر چی که بود پدرم بود

 ؟ ناراحت شدی -

 . ..ولی خب می دونم که راه سختی در پیش داری. نه: دوباره نگاهم را به او دادم و گفتم

ما بتونیم کاری کنیم خان ها را راضی کنیم نسبت به رعیت انقدر ظلم نکنن و حداقل حقشون را بهشون بدن خیلی خوبه ، میدونم -

 . بشه ولی کال که دوست داریم این سیستم جمع

 . این سیستم عوض می کنم حداقل توی محدوده ی خودم، امیدوارم موفق باشید ولی بدون من اگر یه روزی جای پدرم نشستم -

 . ..کاش بقیه شون هم مثل تو فکر می کردند. خوبه -

که دراز کشیده بودیم با هم همینطور ، شام را با هم خوردیم و بعد اتاقی گرفتیم و من و امیر ساالر شب را در یک اتاق سر کردیم

..امیر ساالر از خودش می گفت از سالهای که تهران زندگی می کرده و من هم در مورد خودم و ارزوهام می گفتم و . حرف می زدیم

ت امیر ساالر بهم قول داد وقتی رسیدیم تهران با عموش صحبت کنه و دس، اصال در مورد اینکه با گندم ازدواج کردم حرفی نمی زدم

حتما قیافه ش بعد از ، دوست داشتم این موضوع را از زبان پهلوان حیدر بشنوند، گندم را بذاره توی دستم و من سعی می کردم نخندم

 . دانستن این موضوع دیدنی می شود

بعد ، رفی با او نزداما به جز یک سالم هیچ ح، جیران از دیدن امیر ساالر خیلی تعجب کرد، فردای آن روز صبح خیلی زود راه افتادیم 

امیر ساالر از ما جدا شد و به سمت خانه شان رفت و ، بعد از رسیدن ما، از یک سفر طوالنی و خسته کننده باالخره به تهران رسیدیم

 . ما نیز به سمت خانه ی بزرگ نریمان رفتیم

مرتضی بعد از باز کردن در به سمت ، شددر بزرگ خانه ی نریمان توسط مرتضی به روی ما باز شد و کاروان کوچک ما وارد باغ 

 اما ، بقیه ی تفنگچی ها هم همینطور، من از اسب پیاده شدم، نزدیک پلکان که رسیدیم، عمارت می دوید و نریمان را صدا می زد
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ند به سمتشان با دیدن نریمان و قربانعلی که از ساختمان بیرون آمد، جیران همچنان سوار بر اسبش بود و به عمارت نگاه می کرد

 . رفتم

 . سالم -

 . رسیدن به خیر، سالم: نریمان

 . رسیدن به خیر ؟ خوب هستید، سالم آقا: قربانعلی

 . ممنون، سالم: من

سالم خانم ؛ خوش : افسار اسبش را گرفت و گفت، پله ها را پایین رفت، نریمان نگاهش به سمت جیران چرخید و به سمت او رفت

 . اومدی

مرتضی به سمت نریمان آمد و افسار اسب را گرفت و از انجا دور ، بدون اینکه جواب نریمان را بدهد از اسبش پایین آمداما جیران 

خیلی خوش ، سالم خانم: قربانعلی جلوتر رفت و گفت، جیران را راهنمایی کرد و هردو از پله ها باال آمدند، نریمان با احترام، کرد

 . اومدید

 . خیلی ممنون، سالم: کرد و آرام گفت جیران با سردی نگاهش

وقتی ، جیران را به داخل راهنمایی کرد، نریمان، به قدری سردبود که اجازه ی زدن هیج حرف دیگری را به طرف مقابلش نمی داد

 . اقا مرتضی: آنها به داخل رفتند خطاب به مرتضی گفتم

 . بله اقا: مرتضی

از این به بعد توی کارهای خونه کمکتون ، گلبهار خانم دوتا اتاق جداگونه بدید، یمه خانمبه نع، وسایل را بی زحمت ببرید داخل: من

 . می کنن

 . چشم اقا: مرتضی

 . من به اوضاع اینجا سر و سامون می دم، حمام هم داغ اگر مایلیید حمام کنید، شما برید استراحت کنید: قربانعلی

 . واسه م لباس و حوله بیاره بگید مرتضی، ...پس من می رم حمام. ممنون: من
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 . چشم اقا: قربانعلی

اتاقی که باید دیگر خالی می کردم و وسایلم را به خانه ، بعد از یک حمام حسابی و اصالح کردن به اتاقم رفتم، به سمت حمام رفتم

.کت و شلوار مشکی ام را پوشیدم ... ی خودم می بردم وقتی خودم در تهران خانه داشتم لزومی نداشت در خانه ی برادرم ساکن باشم

 . همینکه از اتاق بیرون آمدم صدای فریاد جیران را از اتاقی شنیدم، و از  اتاق بیرون رفتم

 . برو بیرون از این اتاق ؟ چرا نمی فهمی، نمی خوام باهات حرف بزنم: جیران

سر به زیر انداخت و ، عمیقی کشید که متوجه من شد از روی عصبانیت نفس، نریمان عصبی از اتاق بیرون آمد و در را به هم کوبید

جیران نمی بایست اینطور با نریمان رفتار می کرد ولی خب جیران تصمیم گرفته بود که با این رفتارش انتقام ، وارد اتاق خودش شد

 . بگیرد

، ی مال کی هست بهش توضیح می دادمرتضی وسایل را به داخل آورده بود و نعیمه داشت در مورد اینکه چ، از پله ها سرازیر شدم

 . گلبهار هم گوشه ی ایستاده بود و با تعجب خانه را نگاه می کرد

 ؟ مرتضی –

 . بله اقا –

 . می شه وسایل من جدا کنی و دو سه ساعت دیگه بیاری خونه ی خودم –

 . همه شو میارم، چشم اقا –

 ؟ اتاق برای نعیمه خانم و گلبهار چی شد –

 . .. کنار اشپزخونه دوتا اتاق هست. اقا قربانعلی گفتن توی عمارت بهشون اتاق بدم –

گلبهار هم توی شستن لباس های خانم و ، چون شنیدم دستپخت خوبی داره، ..نعیمه خانم توی اشپزی کمکت می کنه. خوبه –

 . وظیفه ی ابیاری باغ و رسیدگی به اون به عهده ی خودته، گردگیری کردن سالن

 . چشم اقا –

 . احتماال شب برنمی گردم ولی فردا بهتون سر می زنم، خب من می رم –
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 . به سالمت اقا –

، بعد از رسیدن به خیابان اصلی، قربانعلی هنوز توی حیاط بود که از او هم خداحافظی کردم و از باغ بیرون رفتم، از سالن بیرون آمدم

حتما گندم آنجا بود چون تاکید کردم مدتی که تنهاست دوست ندارم در خانه ، حیدر رفتمدرشکه ی گرفتم و به سمت خانه ی پهلوان 

 . ی خودمان باشد

درشکه سر کوچه ایستاد و من پیاده ، دیدن دوباره ی تهران برایم هیجان انگیز بود و بیشتر از هر چیزی دیدن دوباره ی همسرم گندم

وقتی از کنارم می  . شوهر دختر پهلوان ولی را ببینم، انه ی این کوچه برادر علیانگار تقدیر این بود که من همیشه در می، شدم

 . اصال نمی فهمیدم دلیل این همه خشم و غضب و نفرتش را، گذشت از گوشه ی چشم و با خشم و نفرت نگاهم کرد

میرساالر گشوده شد ؛ او هم در لباس دقایقی بعد بود که در توسط ا، مقابل خانه شان که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و در را کوبیدم

بهت یاد ندادن به باجناقت : با لبخندی که به لب داشتم گفتم، با ابروانی گره کرده نگاهم می کرد، غیر محلی غیر تغییر کرده بود

 . سالم کنی

 . خیلی رذلی -

 . باید می گفتی خیلی زرنگی، بی انصاف: خندیدم و گفتم

 ؟ چرا بهم نگفته بودی –

 . استم بیای از زبون بقیه بشنوی غافلگیر بشیخو –

 . بیا تو: از جلوی در کنار رفت و گفت

 . توی کت و شلوار بدک نشدی: در را پشت سرم بست و گفت، وارد خانه شدم

 . قبول کن که خوش تیپ تر از تو هستم –

 . نه بابا خوش تیپ  –

 ؟ پدرزنم هست –

 . کارگاه که جنابعالی اومدیمن داشتم می رفتم ، نیستن کارگاه هستن –
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 . یا اهلل مهمون داریم: امیرساالر با صدای بلند گفت، وارد حیاط که شدیم

 . رسیدن به خیر، سالم جهانگیر: گندم که چادر سفیدی به سر داشت خودش را به حیاط رساند و با خوشحالی گفت

  ؟ چطوری، سالم خانم خودم –

 . ..بفرما. خوش اومدی، خوبم –

 . رش هم به استقبالم بیرون آمد و با گرمی ازم استقبال کردماد

 . ..رسیدنت به خیر. خیلی خوش اومدی، سالم پسرم –انیس خانم

 . ممنون مادر: من

 . می بینم که توی نبود من همچین جای خودت را اینجا باز کردی: امیرساالر

 . به دلها نفوذ می کننبا محبت ، این رسم عشاق: نگاهم را به امیرساالر دادم و گفتم

 . بهت نمیاد، نزن از این حرفها تورو خدا: امیرساالر

، مادرگندم و مادر امیرساالر هم توی اتاق بودند، من و امیرساالر کنار هم نشستیم، با تعارفات مادر امیرساالر و بقیه به داخل رفتیم

 . گندم برای آوردن چای از اتاق بیرون رفت

 . د نکنه آقا جهانگیر که این پسر من آوردیددستتون در: تکتم خانم

 . خواهش می کنم کاری نکردم: من

 . پدر جد جهانگیر هم نمی تونست من بیار، جهانگیر که سهله، مامان من اگر خودم نمی خواستم بیام: امیرساالر

 . درست مثل پدرت، چون از بس لجبازی –تکتم خانم

 . قبول کن لجبازی ؟ چیه خب: ر چپ چپ نگاهم کرد و گفتممن از این حرف مادرش خندیدم که امیرساال

 ؟ مادرت چطور بود: نشست و گفت، گندم با سینی چای وارد اتاق شد و بعد از اینکه به همه تعارف کرد

 .. خیلی هم ویژه سالم رسوند و یه عالمه هدیه داد که برسونم به دستت، خوب بود: جهانگیر
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 ؟ واقعا: گندم

 . گفتم مرتضی اونا را ببره خونه مون، آره: جهانگیر

 . پدرشوهرت هم سالم ویژه رسوند دختر عمو: امیرساالر هم به شوخی گفت

 . اشتباهی که کردی درستش کنی، شما بهتر بری: گندم چشم غره ی بهش رفت و گفت

 . کم کم درست می شه: امیرساالر

 ؟ چیکار کرده مگه: من

 . ببینم آدم به شوخی به نامزدش می گه من توی روستا زن گرفتم، به قول خودش فقط شوخی بود: گندم

، خیل خب بابا کشتید منو: متعجب به امیر ساالر نگاه کردم و سری از روی تاسف تکان دادم که امیرساالر  از جا برخاست و گفت

 . چشمم کور دندم نرم می رم عذرخواهی می کنم

د که ما هنوز مشغول صحبت بودیم در اتاق باز شد و امیرساالر به همراه گالره وارد اتاق مدتی بع، این را گفت و از اتاق بیرون رفت

 . ای بر زبونی که بدموقع بجنبه لعنت: امیرساالر هم کنار من نشست و گفت، گالره با من احوالپرسی کرد و نشست، شدند

 . خب یه خورده مراقبش باش: همگی خندیدیم و من گفتم

از صداهایشان می فهمیدم که پهلوان ولی و ، گذشت درخانه کوبیده شد که امیرساالر برای باز کردن در بیرون رفتیه مدت دیگه که 

   . حیدر هستند که همگی با هم وارد اتاق شدند و من نیز با انها روبوسی کردم و بعد از احوالپرسی های معمول باز همگی نشستیم

با ، ردم که قربونش برم خیلی زود منظورم را گرفت و خیلی زود برای رفتن حاضر شدبعد از شام بود که من به گندم اشاره ک

خب خانم خانما : وقتی با هم تنها شدیم دستش را گرفتم و گفتم، خداحافظی از همه و با بدرقه ی مادرش از خانه شان بیرون رفتیم

 ؟ چیکار کردی تو این یه هفته بدون من

 فقط انتظار کشیدم  –

 ... ینفقط هم –

 . باغچه ها را آب دادم و خونه را گردگیری کردم، یکی دو باری به خونه سر زدم –
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 ؟ تنها رفتی –

 . درختهای باغچه را هرس کرد، پدرمم زحمت کشید، نه هر بار گالره و آقاجون باهام اومدن –

 . دستش درد نکنه –

وقتی رسیدیم که مرتضی با یک گاری از وسایل ما منتظرمان ، رفتیمدرشکه ی گرفتیم و به سمت خانه مان ، سرخیابان که رسیدیم

 . سریع از درشکه پیاده شدم و به سمتش رفتم، به کل او را از یاد برده بودم، بود

 . یادم رفت قراره بود بیایی، ای وای ببخشید: من

 . طوری نشده، خواهش می کنم آقا: مرتضی

مرتضی خیلی زود خداحافظی کرد و رفت و من به همراه گندم به داخل ، ا به داخل بردمدر را باز کردم و با کمک مرتضی وسایل ر

 . رفتیم

کش و قوسی به ، از جا برخواستم، صبح وقتی از خواب بیدار شدم که افتاب تا وسط اتاق پهن شده بود و از گندم در کنارم خبری نبود

گندم لباس زیبایی محلی که مادر برایش فرستاده بود ، بیرون نگاهی انداختمبه سمت پنجره رفتم و به ، بدنم دادم از تخت پایین آمدم

پله ها را که پایین می رفتم به ساعت ایستاده ی گوشه ی ، از اتاق بیرون رفتم، به تن داشت و مشغول آب پاشی کردن حیاط بود

 . صبح بخیر خانم سحر خیز: وارد حیاط شدم و با صدای بلند گفتم، ساعت هفت و نیم صبح بود، سالن نگاه کردم

 . سربلند کرد و گفت: صبح بخیر آقای تنبل

من تنبل نیستم فقط خیلی خسته بودم شما هم دیشب حسابی من : با خنده به سمت حوض رفتم و آبی به دست و صورتم زدم و گفتم

 . را از نفس انداختی

  .خیلی بی ادبی جهانگیر: تا این را گفتم با حرص جیغی کشید و گفت

 ؟ دروغ می گم مگه ؟ خب چیه: خنده ی بلندی  از ته دلم برخواست و گفتم

 . یه ذره حیا هم خوب چیزیه –

 . ما هم که با هم این حرفا را نداریم، خب اینجا که غیر از من و تو کسی نیست –
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 . هیچی نون توی خونه نداریم، ..پاشو برو لباس بپوش برو نون بگیر بیا. پاشو –

 . اطالعت می شه، چشم خانم –

تهران دوست ، تهران دوست داشتم برای اینکه آروم بود حداقل برای من، لباس عوض کردم و برای کمی خرید از خانه بیرون رفتم

...تهران دوست داشتم چون تنش ها و اضطراب های که در روستا داشتیم در اینجا . داشتم چون جایی بود که به عشقم رسیده بودم

نانوایی ، با دیدن یک نانوایی از دور لبخندی روی لبم نشست، ..قدم زنان خودم را به سر کوچه رساندم و وارد خیابان شدم. شتیمندا

. کمی هم گوشت و مقداری میوه، دوتا نون گرفتم و از چند مغازه باالتر کمی پنیر و کره تهیه کردم، خیلی از خانه مان دور نبود

صبحانه را مفصل با ، وسایل را از من گرفت و خیلی زود میز صبحانه را چید، که گندم چای را آماده کرده بود ...وقتی به خانه برگشتم

هم خوردیم و بعد با هم به اتاق کتابخانه رفتیم تا گندم درس های که از من یاد گرفته بود برایم دوره کند و درس جدید را شروع 

و من خیلی بدجنسانه به ازای هر حرفی که به او یاد می دادم ، ت زیادی با هم کار کردیممد، استعداد خوبی در یادگیری داشت، کنیم

هر چند گندم غر می زد و ناراضی بود اما من ، ..شاید ما بهترین معلم و شاگرد برای هم بودیم. در عوض بوسه ی از او می گرفتم

 . راضی راضی بودم و از ته دل می خندیدم

با هم حرف می زدیم و من برای گندم کتاب می خواندم یا گندم درس هایش را مرور می کرد و از ، خانه گذراندیمتمام آن روز را در 

بعد از ناهار کمی ، گندم برای ناهار ابگوشت درست کرد که خیلی هم خوشمزه شده بود، اینکه می توانست بخواند لذت می برد

روی تخت چوبی نشستیم و ضمن خوردن میوه ای باز هم کتاب می خواندیم و  ،خوابیدیم و عصر وقتی هوا خنک شد به حیاط رفتیم

 . گندم درس هایش را مرور می کرد که در خانه کوبیده شد

 ؟ کیه: گندم

 . من می رم درو باز کنم توهم برو داخل روسریتو سرت کن، نمی دونم: من

 . کسی جواب نداد برای همین در را باز کردم  ؟هر چقدر سوال کردم کیه، گندم به داخل رفت و من به سمت در رفتم

همینطور که با شیطنت ، درست مثل داش مشتیا، یک کت و شلوار مشکی و یک کاله دوری سر گذاشته بود، امیر ساالر پشت در بود

 ؟ چطوریایی خانزاده، به احوال باجناق عزیزمون: نگاهم می کرد با لبخند گفت

 . به درخت گفته بودم یاد گرفته بود ولی تو یاد نگرفتی: تمسری از روی تاسف تکون دادم و گف

 . اینکه وقتی یه خانزاده می بینی بهش سالم کنی: امیرساالر
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 ؟ مهمون نمی خوای، عذر تقصیر خانزاده: بلند خندید و گفت

 . بفرمایین ؟ چرا که نه: من

 . اول خانما: امیر ساالر به سمت راستش نگاه کرد و گفت

به همگی سالم دادم که به گرمی جوابم را دادند اما در آخر مادر گندم ، مادر گندم و گالره هم باهاش بودند که جلو آمدندمادرش و 

 ؟ حالتون چطوره خانزاده: گفت

 . ..خوش اومدید بفرمایین. به مرحمت شما: با خجالت سر به زیر انداختم و گفتم

 ؟ چطوری خانزاده: وارد می شد بهم خندید و گفتامیر ساالر وقتی اخرین نفر ، خانما وارد شدند

 ؟ چرا نگفتی کسی باهاته، با حرص بازوش را گرفتم و گفتم  خیلی نامردی امیر ساالر

 ؟ خب تو نپرسیدی –

 . دارم واسه ت –

 . یه آدم عاقل هیچ وقت باجناقش را تهدید نمی کنه –

هنوز توی حیاط بودند و مشغول خوش وبش کردن با گندم و بعد خانم ها به  خانما، در را بستم و به همراه امیرساالر به داخل رفتیم

امیر ساالر کتاب شاهنامه ی فردوسی که روی تخت بود برداشت و    . داخل رفتند و من و امیرساالر در حیاط روی تخت نشستیم

 ؟ باریکال شاهنامه هم که می خونی: گفت

 ؟ مگه به ما نمی خوره شاهنامه بخونیم –

 ؟ شنیدم به گندم هم داری سواد یاد می دی، اختیار دارید این چه حرفیه –

 . دیدم دوست داره اینکارو کردم، اره –

 . خب همین کارو کردی که منو بدبخت کردی –

 ؟ یعنی چی –
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 . گالره خانم هم شرط گذاشته من باید بهش یاد بدم –

 ؟ چی می شه مگه، خب یاد  بده: خندیدم و گفتم

 . پدرمم که گفته تا با گالره عقد نکنم نمیذاره برم روستا، آخه مرد حسابی من نمی تونم اینجا بمونم –

 . یه اسم گذاشتی رو دختر عموت و رفتی دنبال خوش گذرونیت توی دشت و دمن، خب پدرت حق داره –

 ؟ خوش گذرونی –

 ؟ حاال هر چی –

 . می خوام ایندفعه که برگشتم برم سراغ نصیرخان –

 . ..کوتاه بیا امیرساالر. نه: متعجب گفتم

 . خیلی داره جولون می ده و ظلم می کنه، اتفاقا باید یه خورده ادب بشه –

شاید امالکش به اندازه ی پدر من نبود ولی آدم مغرور و متکبرو البته ، نصیر خان هم یکی از خان های روستاهای کردستان بود

 . هم داشتظالمی بود که تفنگچی های زیادی 

 . ...اینطور که من شنیدم تا حاال خیلی ها را کشته. نصیر خان آدم رذلیه –

 ؟ ... این کامران خان چطور آدمیه. منو نمی تونه بکشه –

 . ولی اینطور که توی جلساتی که خان ها برگزار می کردند و دیدمش آدم بدی نیست، درست و حسابی نمی شناسمش –

واسه م جالب بود وقتی رفتم توی روستاهای تحت اختیارش و در موردش از ، ستن و دعاگوش هستنرعیتاش هم ازش راضی ه –

 . هیچ کس از دستش ناراضی نبود، مردم پرس و جو کردم

 ؟ تصمیمت در مورد اون چیه . خوبه –

ن کوتاه کردن دست ظلم دغدغه ی م، آدمی که آدم و داره با مردمش درست رفتار می کنه من دیگه باهاش کاری ندارم، هیچی –

 . بعضی از این خان هاست
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 . منم واسه موفقیتت دعا می کنم، خوبه –

 ؟ چند روز توی تهران می مونی، ممنون –

 . یک هفته بیشتر نمی تونم بمونم –

 . پس تصمیم داری مقابلم بایستی  –

 . ...ولی خب با کشت و کشتار مخالفم. من ظاهرا مقابلت هستم اما در کنارتم –

 . منم مخالفم ولی اگر به تنگنا بیفتیم چاره ی نداریم جز اینکه دست به اسلحه ببریم –

پسر عمو مادرت می گه بازم می : گندم سینی چای را به دست من داد و خطاب به امیرساالر گفت، با اومدن گندم صحبت ما قطع شد

 ؟ خوای برگردی روستا

 . روستا خیلی کار دارممن هنوز توی ، آره خب نیومدم که بمونم –

 ؟ این مبارزها چه فایده ی داره –

 . حداقل شمایی که اونجا بودید و مزه ی تلخ استثمار چشیدید، این حرفا از شما بعیده دختر عمو –

 ؟ مزه ی چی –

 .. یعنی کار کردن زورکی برای یه عده ی ظالم، یعنی بیگاری کشیدن از کسی به ناحق، استثمار یعنی بردگی –

 ... خب اینا درسته ولی خب تو که به تنهایی نمی تونی: گندم نیم نگاهی به من انداخت و بعد گفت

نفر با  11االن بیششتر از ، من روزی که پام را گذاشتم توی روستا تنها بودم ؟ کی گفته من تنهام: امیرساالر حرفش را برید و گفت

 . بیشتر از این هم می شیم، من هستن

 ؟ اینطور نیست، اونم حقی داره ؟ نگرانتهگالره خیلی  –

..پس . اونم قبول کرد ؟ آره خب، ولی روزی که اومدم خواستگاریش بهش گفتم هدف من توی زندگی چیه و قراره چیکار بکنم –

 . باید مثل یه خانم خوب صبر کنه تا من به اهدافم برسم و بعد بتونیم یه زندگی آروم برای خودمون بسازیم
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 . فقط می تونم دعا کنم هرکجا که می رید و هر کاری که می کنید صحیح و سالم باشید ؟ م واالچی بگ –

 . ممنون –

 ؟ خب حاال مراسم عقد و عروسیتون کی هست: بعد از رفتنش گفتم، گندم به داخل رفت

و برای مراسم عقد و عروسی  ولی خب اومدیم دعوتتون تا فردا شب دور هم باشیم، فکر می کنم پنج شنبه ی همین هفته باشه –

 . تصمیم بگیریم

 . خب به سالمتی انشاهلل که به مبارکی و میمنتی باشه –

 . ممنون –

قرار بود فردا شب همه ی خانه ی پهلوان ولی جمع شویم تا برای مراسم عقد و ، مهمانانمان مدتی را پیش ما ماندند و بعد رفتند

  .عروسی گالره و امیرساالر تصمیم بگیرند

کمی نشستیم و در مورد مراسم عروسی صحبت کردیم و ، بعد از رفتنشان به گندم در تهیه ی شام کمک کردم و بعد از خوردن شام

 . قرار بود من به دیدن دایی نادر و زن دایی بروم و بعد به خانه ی نریمان سری بزنم، کارهای که فردا باید انجام می دادیم

مدتی در خانه ی دایی ماندم و با دایی و زن ، دایی از دیدنم خیلی خوشحال شده بود، خانه بیرون رفتمصبح بعد از خوردن صبحانه از 

دایی از من و گندم برای مهمانی فردا شب دعوت کرد تا به خانه شان برویم و من چون برنامه ی دیگری ، دایی خوش وبش کردم

در را کوبیدم که مثل همیشه مرتضی در راباز ، به خانه ی نریمان رفتم از خانه ی دایی که بیرون آمدم یکراست، نداشتیم پذیرفتم

 . کرد

 . خیلی خوش اومدید، سالم اقا –

 ؟ نریمان خونه ست . سالم –

 . صبح با آقا قربانعلی رفتن بیرون، نه اقا نیستن –

 . خب پس من مزاحم نمی شم –

 . اقا: خواستم از همانجا برگردم که مرتضی گفت
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 ؟ چی شده –

ولی چرا خانم انقدر از ، می دونم به من ربطی نداره، صبحی خانم و آقا با هم دعواشون شد و خانم چندتا از وسایل خونه رو شکوند –

 ؟ اقا بیزاره

..ولی خب خانم نمی دونه که نریمان . چون ازدواجش با نریمان به میل خودش نبود: دست به شانه ش گذاشتم و گفتم، مکثی کردم

 . نیست آدم بدی

 . آقا نریمان واقعا آقای خوبی هستن، اره –

 . تو دعا کن شرایط اینطوری نمونه، دعا کن مرتضی –

 . انشاهلل –

 ؟ راستی نعیمه و گلبهار توی کارها کمکت می دن –

کمر درد  ولی نعیمه خانم مدام می گن پادرد و، همه ی کارهای داخل عمارت انجام می دن، گلبهار خانم خیلی کار می کنن –

 . هستن، می شینن و به گلبهار خانم دستور می دن

 . خیلی بهش سخت نگیرین، خب حاال پیرزن –

 . من که حرفی نمی زنم ولی خب گلبهار خانم هم گناه دارن همه ی کارها رو انجام بدن –

امیدوار باشم که برای گلبهار پشت و پناه یعنی می توانستم به مرتضی ، وقتی اسم گلبهار می آورد یه برقی توی چشمانش می نشست

 از مرتضی خداحافظی کردم و از خانه ی نریمان بیرون آمدم  . زندگی باشد

وسواس زیادی روی تمیزی داشت و دلش می ، باز هم گندم داشت خانه را تمیز می کرد، چون کار دیگری نداشتم به خانه برگشتم

 . خواست همه جا از تمیزی برق بزند

برخالف تصورم به غیر از خانواده ، عصر برای رفتن به خانه ی پهلوان ولی حاضر شدیم، را با هم خوردیم و بعد از کمی استراحتناهار 

ی پهلوان ولی و پهلوان حیدر مهمانان دیگری که از خانواده ی تکتم خانم یا خانواده ی علی اقا بودند و تعدادی از بزرگان محله نیز 

امیر ساالر هم در کنار پدرش ، ز ورود به اتاق آقایان که با استقبال گرم همگی رو به رو شدم در کنار علی نشستمبعد ا، حضور داشتند 

 هراز گاهی که از اتاق مجاور سینی چای یا میوه آورده می شد علی از ، نشسته بود و صحبت های غیر از صحبت ازدواج در جریان بود
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.. بچه های کوچک هم که ماشاهلل حیاط را  روی سرشان گذاشته بودند و . ن را می کشیدجا برمی خواست و زحمت پذیرایی کرد

چون امیرساالر قصد ماندن در تهران را نداشت ، بعد از کلی حرف زدن از این در و آن در باالخره بحث از ازدواج شد . بازی می کردند

بزرگترهای مجلس پنج شنبه ی همان هفته را برای مراسم عقد  پس، و از طرفی پدرش اصرار داشت این ازدواج زودتر صورت بگیرد

 . سه روز بیشتر تا پنج شنبه نمانده بود و با این حساب آنها خیلی کار داشتند، و عروسی تعیین کردند

مان ها بعد از رفتن مه، تقریبا دیروقت بود که بعد از صرف شام که یک شام مفصل و خوب هم بود مهمان ها یکی قصد رفتن کردند

وقتی جمع خودمانی شد در پذیرایی گرد هم نشستیم و ضمن نوشیدن چای من و علی مدام سر به سر امیرساالر می گذاشتیم و به او 

بودن با آن خانواده ی گرم و صمیمی آنقدر لذت بخش بود که گذر زمان را حس نمی کردم و خسته نمی شدم اما ، می خندیدیم

همگی با هم ، علی و همسرش و پسرش هم آماده ی رفتن شدند، به خودم آمدم و هردو عزم رفتن کردیمباالخره با اشاره های گندم 

من و گندم  تا سر خیابان رفتیم و ، خداحافظی کردیم و از خانه بیرون آمدیم تا سر کوچه را با هم رفتیم وبعد راهمان از هم جدا شد

ندم در بین راه یکریز از حرف و صحبت های که در مجلس زنانه با هم رد و گ، بعد با درشکه به سمت خانه ی خودمان حرکت کردیم

 بدل کرده بودند حرف می زد 

صبح فردا بعد از خوردن صبحانه  باز گندم را به خانه ی پهلوان ولی رساندم تا او که تنها خواهر عروس بود در خرید عروسیش حضور 

زن دایی که برای سرزدن به خانواده ی مادریش و شرکت در یک ، به خانه شان رفتمداشته باشد اما خودم برای دیدار با دایی نادر 

، مدتی در حیاط خانه شان نشستیم وصحبت کردیم، جشن زنانه و خودمانی در منزل مادرش رفته بود و فقط دایی و میرزا خانه بودند

کنار هم در خیابان های زیبای تهران قدم می زدیم و از  در، ساعت یازده با هم برای سرکشی  امالک دایی از خانه شان بیرون آمدیم

روز بی دغدغه و ، هر دری برای هم حرف می زدیم البته که بیشتر دایی صحبت می کرد و من از صحبت هایش استفاده می بردم

در را کوبیدم که ، نریمان رفتمارامی را سپری کردیم و بعد از خوردن ناهار دایی را تا خانه شان مشایعت کردم و بعد به سمت خانه ی 

قربانعلی و نریمان مشغول بازی شطرنج بودند که ، وارد سالن شدم، برخالف روز قبل نریمان خانه بود، باز مرتضی در را برایم باز کرد

 . خیلی خوش اومدید، سالم اقا: قربانعلی از جا برخواست و گفت، با ورود من

 ؟ چطورید، سالم –

 . ممنون به مرحمت شما –

 . سالم: نگاهم را به نریمان دادم و گفتم

 . بفرما، خوش اومدی، سالم –
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 ؟ زندگی چطوره: روی مبلی نشستم و گفتم

 . می گذره، خوبه –

 ؟ جیران چطوره –

 ... خوبه –

 . اومدم دعوتتون کنم فردا شب با جیران بیای خونه ی من . خداروشکر –

 . گمون نمی کنم جیران بخواد با من بره مهمونی –

 ؟ می خوای من باهاش صحبت کنم –

 . اگر فکر می کنی قبول می کنه باهاش صحبت کن، نمی دونم –

 ؟ کجاست –

 . توی اتاقش –

 . پس بااجازه: از جا برخواستم و گفتم

ن رفتم ضرباتی به در اتاق زدم که صدای عصبی و ناراحتش را به سمت اتاق جیرا، آرام پله ها را باال رفتم تا  به طبقه ی دوم رسیدم

 . شنیدم

 مگه نمی گم نمی خوام ببینمت. –

 . جهانگیر، منم دختر عمو –

 . جیران با چشمانی که از شدت گریه قرمز شده بود در را باز کرد، بعد از لحظاتی سکوت در اتاق باز شد

 . سالم –

 ؟ حالت خوبه دختر عمو، سالم –

 ؟ فکر می کنی خوبم –
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ببین داری کسی را برای مرگ ، این خودت هستی که داری زندگی را برای خودت سخت می گیری جیران: مکثی کردم و گفتم

 . این یه کم بی انصافیه، شیرویه مجازات می کنی که اصال توی اون اتفاق اونجا حضور نداشت

 . ندارهنریمان با برادرش فرخ هیچ فرقی : با زهرخندی گفت

 . مثل تو داغ دیده، اونم مثل تو زخم خورده ست، داری در مورد نریمان بد قضاوت می کنی، بی انصاف نشو دختر عمو –

 . نگو که نریمان هم عاشق بوده: با تمسخر بیشتری گفت

ریمان هم می خواست شاید ن، بخدا داغی روی دل نریمان هست بدتر از داغی که روی دل تو هست ؟ مگه نمی تونه عاشق باشه –

 عشقشو جلوی چشماش می کشتن /

 . چی بدتر از اینه که کسی که دوستش داری جلو چشمات بکشنش ؟ می فهمی چی داری می گی جهانگیر –

 . اگر آروم باشی اگر انقدر ناعادالنه قضاوت نکنی همه چیزو بهت می گم –

 ؟ چی را –

 . خیلی چیزا را که نمی دونی –

 . خب پس بگو تا بدونم –

 . توی این فرصت نمی گنجه ؛ امروز اومدم ازتون دعوت کنم تا فردا شب به همراه نریمان به خونه م بیاید –

 ؟ خونه ی تو: جیران ابروی در هم کشید متعجب گفت

 . شاید بیشتر تعجب کنی اگر بهت بگم که همسر هم دارم، اره من توی تهران خونه دارم –

خیلی وقت نیست که ، اسم همسرم گندم: خنده ی به لب من نشست و گفتم، شمانی دریده از تعجب نگاهم می کردجیران با چ

 . البته فکر می کنم کم و بیش همسر منو بشناسی، وقتی برای اولین بار به تهران اومدم با گندم ازدواج کردم، ازدواج کردیم

 ؟ بدون اینکه پدرت بفهمه ؟ تو واقعا ازدواج کردی ؟ چی داری می گی جهانگیر –

 ... خب دیگه ما اینیم –
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 ؟ با کی ازدواج کردی –

. ..از اهالی روستای خودمونه ولی متاسفانه فرخ با کاراش این خانواده را فراری داد و اینا مجبور شدن بیان تهران. غریبه نیست –

 ؟ ...فردا شب که با نریمان اومدی بیشتر با گندم اشنا می شی

 ؟ جهانگیر واقعا راست می گی –

 ؟ فردا شب با نریمان که میای، آره جیران راست می گم –

 . باشه میام: لحظاتی به سکوت بینمان گذشت که باالخره سکوتش را شکست و گفت

 . خداحافظ، خب من فعال برم، ممنون –

جتش برداشت یا همچنان می خواد به اعتصابش دست از لجا ؟ خب چی شد: نریمان تا من را دید گفت، به طبقه ی پایین برگشتم

 . ادامه بده

 ؟ تو بهش نگفته بودی، البته خب باور نمی کرد من ازدواج کردم، نه گفت که میاد –

 . اصال اجازه می ده کسی باهاش حرف بزنه که در مورد این مسائل هم باهاش حرف بزنم: با زهرخندی گفت

 . خب جیران هنوز از اون اتفاقی که افتاد ناراحت –

 ؟ تا کی من باید این ناراحتیش را تحمل کنم –

 . نمی دانم فقط با صبر و مهربونی می شه این رابطه را درست کرد –

 . بشین –

 . ..راستی اخر هفته عروسی خواهر گندم. باید برم، نه –

 ؟ پس دارن واسه ت باجناق میارن، مبارک باشه –

 . غریبه نیست –

 ؟ من می شناسمش –
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 . اسمشو زیاد شنیدی –

 ؟!!؟ امیرساالر: این جمله را که گفتم متعجب بهم نگاه کرد و ناباور گفت

 ؟ امیرساالر قراره بشه باجناق تو: نریمان متعجب تر از جا برخواست و گفت، سری تکان دادم

 . خواهر گندم باشه نامزد بودندفکر می کردم می دونی امیرساالر با دختر عموش که  –

 . ..جالب شد. می دونستم گندم دختر عموی امیرساالر هست اما نمی دونستم قراره با تو باجناق بشه –

 . آره خب زندگی اینطوریاست –

 . ولی فکر نمی کردم این ماجراها به اینجور جاهای هم کشیده بشه –

 . هیچ کس نمی تونه آینده را پیش بینی کنه –

 ؟ یکی از اون سه تا جوونی که اون روز تفنگچیایی عمو دستگیر کرده بودن امیر ساالر بود درسته ؟ ...یه سوال جهانگیر. درسته –

امیرساالر جون جیران هم نجات ، بهش مدیون بودم یه بار جونم را نجات داده بود، سری تکان دادم و گفتم: نتونستم نشونش بدم

 . ی فروختمشداده بود نامردی بود اگر م

 . ..همون روز حس می کردم داری دروغ می گی ولی چون مدرکی نداشتم مجبور شدم بذارن برن. عجب –

 . راستی یه سوالی در مورد فرخ دارم –

 ؟ چی –

 ؟ تو دوستانی که فرخ توی کردستان عراق داره را می شناسی –

 ؟ چطور مگه، ستننه نمی شناسمشون ولی در این حد می دونم که آدمای معمولی ه –

 . ..خب من دیگه برم. هیچی همینطوری سوال کردم –

 . می نشستی –

 .. ..فردا شب منتظرتون هستیما. باید برم –
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 . باشه –

  . از خانه ی نریمان بیرون آمدم و به سمت خانه ی پهلوان حیدر به راه افتادم

امیرساالر که توی حیاط بود در را برایم باز کرد و با هم وارد حیاط ، بودندوقتی به خانه ی پهلوان ولی رسیدم که بقیه از خرید برگشته 

با امیرساالر در حیاط نشسته بودیم و صحبت ، خانم ها بعد خرید آنقدر سرگرم صحبت بودند که اصال متوجه آمدن من نشدند، شدیم

 . واست هر چه زودتر به روستا باز گرددامیرساالر تمام فکر و ذکرش توی روستا و پیش دوستانش بود و می خ، می کردیم

 . نباید به حرفت گوش می دادم و می اومدم تهران –

 ؟ خب حاال اومدی مگه چی شده –

می گه اگر بری شیرم را حاللت ، می گه نمی ذارم، باز دوباره داره ساز مخالف می زنه، با بدبختی مادرم را راضی کرده بودم که برم –

 . نمی کنم

 . ق بدی مادرت نگرانتهخب باید ح –

 . باید به هدفی که دارم برسم . ولی هدف منم مهم –

 . بازم همون کارو بکن ؟ قبال چه جوری راضیش کردی که بری –

، زنت هم حق داره، زن داری، می گه مسئولیت داری، حاال که قراره با گالره عقد کنم که دیگه بدتر، با بدبختی راضیش کردم –

 . بذاری برینباید تنهاش 

 . خب راست می گه –

 . همه ی این آتیشا از گور تو بلند می شه: با چشم غره ی نگاهم کرد و گفت

نگفتم پاشو بیا سور و سات عروسی خودت را راه ، من گفتم بیا اینجا دستم را بذار تو دست گندم ؟ خب تقصیر من چیه: با خنده گفتم

 . بنداز

 . خیلی پررویی جهانگیر –

 ؟ خب حاال مگه چی شده: لند خندیدم و گفتمبازم ب
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 . اصال من می خوام بدونم اگر زن نخواسته باشم باید کی را ببینم: امیرساالر از جا برخواست و به شوخی البته کمی جدی گفت

 . باید من را ببینی: که یه دفعه صدای گالره را شنیدیم

تاده بود و آینه ی عروسی که برایش گرفته بودند و رویش تور سبزرنگ با کمی عقب تر از تخت چوبی ایس، هردو به سمتش چرخیدیم

امیرساالر و من به گالره نگاه می کردیم که با چشمانی خیس از اشک داشت ، شکوفه های سفید کشیده بود در دست داشت

 . گالره: امیرساالر قدمی به طرفش برداشت و گفت، امیرساالر را نگاه می کرد

ناگهان آینه ی که در دست داشت محکم جلوی پایش به زمین کوبید و از صدای شکسته شدنش هم من هم امیرساالر جا اما گالره 

؟ تو که زن نمی خواستی غلط کردی ؟ فهمیدی چی گفتم، دیگه اسم من را نیار: خوردیم و بعد در حالی که گریه می کرد گفت

 ... اومدی خواستگاری

 ... گالره: امیرساالر

...من بمیرمم . راه بیفت برو روستا دنبال مبارزه کردنت، حاال هم که اتفاقی نیفتاده: با عتاب و داد باز حرفش را برید و گفت گالره

به خدا قسم ، اگر می دونستم به اجبار می خوای بشینی پای سفره عقد کنارم، فکر نمی کردم انقدر نامرد باشی، دیگه اسم تو را نمیارم

 . ..اما حاال هم دیر نشده برو دنبال کارت. ت می دادماگر بهت جواب مثب

گالره با پشت دست اشک هایش را ، امیرساالر تا باز خواست حرفی بزند، خانم ها که به حیاط آمده بودند به سمت گالره و ما آمدند

 . ..فهمیدی. هیچی نگو: پاک کرد و گفت

 .. داشتیم ..من و امیرساالر. گالره داری اشتباه می کنی: من گفتم

 . خودم همه چیز را شنیدم، الزم نیست ازش دفاع کنی: که یه دفعه به عتاب به سمت من چرخید و گفت

چطور وقتی جهانگیر می خواد ازدواج ، باید می فهمیدم که داری با اجبار با هم ازدواج می کنی: و باز به امیرساالر نگاه کرد و گفت

برخالف خواست پدرش هم شده با گندم ازدواج کنه ولی وقتی تو همه ی خانواده ت راضی زمین و زمان به هم می دوزه تا ، کنه

، ...باید می فهمیدم که اصال من را دوست نداری و داری به اجبار به این ازدواج تن می دی. هستن می خوای فرار کنی و بری روستا

 . چقدر من احمق بودم که این چیزا را نفهمیدم

گندم به دنبالش رفت تا مانعش ، کسی مهلت حرف زدن بدهد به سمت زیرزمین دوید و در را روی خودش بستو قبل از اینکه به 

 . بشود که در را نبندد ولی موفق نشد و گالره زودتر در را بست
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 ؟ چی بهش گفتی: تکتم خانم با اخمی به سمت امیرساالر امد و گفت

نمی دونستم گالره ، من یه حرفی به شوخی به جهانگیر زدم، باهم صحبت می کردیممن و جهانگیر داشتیم ، بخدا هیچی: امیرساالر

 . از اتاق بیرون اومده و از شانس بدم همون حرف که من به شوخی بیانش کردم شنید و این الم شنگه را به پا کرد

 . ی مدام داری برای رفتن غر می زنیاز روزی که اومد، ...به شوخی و جدی نیست. بسه دیگه امیرساالر: تکتم خانم با تندی گفت

تو عوض اینکه یه ذره شور و شوق واسه عروسیتون داشته باشی فقط فکر و ذکرت شده روستا و ، خب این طفل معصوم می فهمه

 . ارباب و مبارزه

االر که داره می گه ..امیرس. انیس خانم به سمت تکتم خانم آمد و گفت: تکتم خانم جان آروم باش، امیرساالر سر به زیر انداخت

 . گالره بد متوجه شده، شوخی می کرده

 ای داد بیداد آینه عقدشون شکست.، اخه چطوری از دست این پسر و کاراش می تونم آروم باشم : تکتم

امیرساالر هم عصبی چنگی به موهایش زد و گفت: خب تقصیر من چیه که گالره زود از ، و ناراحت به سمت تخت رفت و نشست

 . در می ره و قضاوت می کنهکوره 

 . تمومش کن امیرساالر: تکتم

 . من خودم با گالره صحبت می کنم، ...یه آینه شکسته. طوری نشده که، زن عمو جان خواهش می کنم: گندم

 . گالره دچار سوتفاهم شده . تکتم خانم واقعا امیرساالر تقصیری نداشت و یه شوخی ساده بود: من

 . برای همین به سمت امیرساالر رفتم و گفتم: امیرساالر بهتره بریم بیرون، که امیرساالر را از آنجا ببرم گندم به من اشاره کرد

 . این دعوا و اتفاق تقصیر من شد، معذرت می خوام: وقتی از خانه خارج شدیم گفتم، و بازویش را گرفتم و به سمت در خانه رفتیم

...گالره هم دیگه شورش را  . می تونم جلو زبونم بگیرم از این شوخیایی مسخره نکنماین خودمم که ن ؟ نه بابا تقصیر تو چیه –

 . تا یه کلمه می گی قهر می کنه می شینه به گریه کردن، درآورده

 . منم یه دفعه رسیده بودم و اون حرف از کسی که قراره باهاش ازدواج کنم می شنیدم ناراحت می شدم، خب یه کم بهش حق بده –

 . قل باید فرق شوخی و جدی بفهمهحدا –
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 ... خب من می دونستم داری شوخی می کنی ولی هر کسی دیگه ی که می رسید اینو نمی فهمید که –

 . اصال من مقصر خوب شد: امیرساالر عصبی شد و گفت

 . آره یه کم بهتر شد –

 . روتو برم: بازم با چشم غره نگاهم کرد و گفت

 . یه معذرت خواهی هم بکنی حل می شه –

 ؟ از تو –

 . نه بابا از گالره –

 . دختره ی دیوونه زد آیینه مون را شکوند –

 . آینه که درست می شه، خدا کنه دلت نشکنه –

 ؟ چطوری به آقاجون بگم –

، آینه رو هم بده درست کنن، کن می خوای قبل از اینکه پدرت و پهلوو حیدر بیان خونه برو یه دسته گل بگیر برو عذرخواهی –

 . قضیه رو فیصله بده بره پی کارش

 ؟ اونوقت با غرورم چیکار کنم –

 . آدمی که زن می گیره باید غرورش زیر پا له کنه، به قول مامانم، زیر پا له ش کن –

 . عجب –

 . ..حرفاش رو منطق. مادرم زن باسوادیه –

 . اییت تعریف می کردمادرت را که ندیدم ولی پدرم خیلی از د –

 . آره دایی هم مرد خوب و محترمیه –

 . حتما برای عروسی باید دعوتشون کنی –
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 . با این اوضاعی که پیش اومده فکر نمی کنی عروسیت کنسل باشه –

 . راست گفتن باجناق فامیل نمی شه همچین از به هم خوردن عروسی من خوشحال شدیا: از گوشه ی چشم نگاهم کرد و گفت

 ؟ ..خوشحالی چیه. ذوق مرگ شدم –

 ؟ بریم اونجا، سر چهارراه کنت یه گل فروشی هست گل فروشی ژرژیک: با هم خندیدیم و امیرساالر گفت

 بریم  –

برخالف چهره ی که ، از درشکه پیاده شدیم و به سمت گلفروشی به راه افتادیم، با درشکه خودمان به نزدیکی چهارراه کنت رساندیم

در روستا دیده بودم جوان شوخ و بذله گویی بود و مدام با حرف هایش موجب خنده می شد انگار نه انگار همین یکساعت قبل با از او 

یک  روزنامه ی گرفته بود و همینطور که قدم می زد مطالبش را ، همین حرف های شوخش باعث گریه ی گالره و قهر او شده بود

ز خودش تحلیل می کرد و متلک های آبداری به سردمداران جهان می داد و هر وقت می برای من هم می خواند و با زبان طن

، خواست در مورد شاه حرفی بزند از کلمات جایگزین استفاده می کرد تا اگر کسی بر حسب اتفاق صدایش را شنید برایش دردسر نشود

چند مغازه ی ، مغازه ها را نگاه می کردم، الر گوش می کردمامیرساالر نگاهش به روزنامه بود اما من همینطور که به حرفهای امیرسا

نمی ، بدتر از این نمی شد، دیگر به گلفروشی مانده بود که متوجه شدم ماشینی مقابل گلفروشی ایستاد و پریچهر از ماشین پیاده شد

امیرساالر چند قدمی که جلوتر رفت متوجه  ،من ایستادم، پریچهر وارد گلفروشی شد، دانم چرا هر بار باید این خانم را اتفاقی ببینم

 ؟ چرا واستادی: ایستادن من شد به سمت من چرخید و گفت

 . بهتره بریم یه جا دیگه، اصال گل های قشنگی نداره، می گم این گل فروشی را من قبال رفتم –

 . این گلفروشی بهترین گلفروشی تهران ؟ حالت خوبه: امیرساالر ابروی در هم کشید و گفت

 . من جای بهتر از اینجا سراغ دارم –

 . ..بیا بریم. دو شاخه گل گرفتن که از اینجا به اونجا رفتن نمی خواد، بی خیال جهانگیر –

زود : روزنامه ی که در دست داشت لوله کرد و گفت، امیرساالر به گل فروشی که رسید ایستاد، ناچارا به دنبالش رفتم، و به راه افتاد

 ... باش دیگه
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، پریچهر مشغول انتخاب کردن چند شاخه گل رز بود، نفس عمیقی کشیدم و به دنبالش وارد گلفروشی شدم، و به داخل رفت

منم  عقب تر ایستاده بودم که ، امیرساالر که گویا با فروشنده آشنا بود دست داد و احوالپرسی کرد و ازدواجش را تبریک می گفت

 . ...اقا جهانگیر. ایشون هم باجناقم هستن : د و گفتامیرساالر من را خطاب قرار دا

یه چشمم به امیرساالر بود و یه چشمم به پریچهر که با چند شاخه گل رزی که انتخاب کرده بود خواست به سمت فروشنده برود که 

 ؟ ..چطوری. سالم جهانگیر: به سمتم آمد و با روی گشاده گفت، با دیدن من

انگار نه انگار آخرین دفعه ی که دیده بودمش ،با تندی و تحقیر باهاش حرف زده بودم و او حاال با دیدنم طوری با من رفتار می کرد 

مستاصل به پریچهر نگاه می کردم که ، که امیرساالر با شنیدن این حرفها چشم هایش چهارتا شده بود و متعجب مرا نگاه می کرد 

 ؟ ..خوبی. جهانگیر: فتبه من نزدیکتر شد و گ

 . سالم: ناچاراً سالمش را جواب دادم

 ؟ اومدی گل بخری –

 . ..اومدم فقط نگاه کنم. ...نه. من –

 ؟ دوباره برگشتی، از داییت شنیدم رفتی روستا –

 . بله –

 . سالم: امیرساالر به ما نزدیک شد و با تک سرفه ای وجود خودش را اعالم کرد و خطاب به پریچهر گفت

 . سالم: پریچهر

 . جهانگیر جان معرفی نمی فرمایید: امیرساالر

 . می دانستم بازم رگ شیطنتش گل کرده و می خواهد اذیت کنه، با حرص نگاهش کردم

 . ..پریچهر خانم ایشون هم امیرساالر هستن از دوستان نزدیک من. ایشون پریچهر خانم هستن ؛ دختر یکی ازدوستان دایی نادر: من

 از آشنایتون خوشوقتم : دستش را به عالمت دست دادن به سمت امیرساالر گرفت و گفت پریچهر

 . از آشنایتون خوشوقتم: امیرساالر هم مثل من دست پریچهر را بی جواب گذاشت و گفت
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 . شما هم مثل جهانگیر از دست دادن با خانما معذورید: پریچهر دستش را جمع کرد و گفت

 . بله –

 . شما هم از روستا اومدید –

 . خیر بنده تهرانی هستم –

 . پس از شما بعیده با آداب و رسوم شهر نشینی آشنا نباشید –

البته این آداب و رسومی که شما می گید مربوط به شهر نشینی نیست مربوط به غرب که البته یه عده ی از مردم تهران پذیرفتن  –

 . اب و رسوم نپذیرفتن و گمون نمی کنم بپذیرنهنوز خیلی از مردم این شهر این آد

 . وقتی رسوم غربی از هر لحاظ خوب و شایسته ست ؟ چرا نباید بپذیرن –

 ؟ بعدم کی گفته آزادی در روابط خوب و شایسته ست، البته این نظر شماست: امیرساالر با زهرخندی گفت

 ؟ نظر من شما مردای ایرانی می ترسیدخیلی ببخشید ولی از ، اینکه یه زن آزادی داشته باشه بده –

 ؟ از چی –

چون شما مردها به واسطه ی قرن ها مرد ساالری و تسلط بی چون و چرا بر زن ها و تحقیر و آزار و اذیت زن ها ، از آزادی زن ها –

 . حقوقشون را مطالبه کنندمی ترسید که حاکمیت خودتون را از دست بدید و اینکه یه روزی برسه که زنها از شما خواسته ها و 

امیرساالر باز نگاهش را به پریچهر داد و ، منم شانه ی باال انداختم، امیرساالر متعجب نگاهش می کرد بعد نیم نگاهی به من انداخت

 .... یمما با آزادی حقوق زن مخالف نیستیم فقط با آزادی روابط با نامحرم مخالف، به گمونم شما اشتباه می کنید، نه خانم: گفت

اینکه من با یه مرد دست بدم یا باهاش صحبت کنم از نظر شما فاجعه ست یا منظورتون  ؟ منظور شما از روابط چه نوع روابطیه –

خب اگر منظورتون روابط دیگه ی هست باید بگم منم همچین روابطی را بد و ناپسند می دونم و اصال قبول ندارم ، روابط دیگه ی

 . شخصیت زن خدشه دار بشه، دست دادن و صحبت کردنولی فکر نمی کنم با 

در آخر ، پریچهر سرش درد می کرد واسه بحث کردن و امیرساالر بدون اینکه این موضوع را بداند توی بد مخمصه ی افتاده بود

 م بعد از کلی تبریک پریچهر ه، امیرساالر گفت باید دسته گل بگیرد و به آرایشگاه برود تا عروسش را تا مجلس عروسی همراهی کند
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، آخیش راحت شدم: گفتن دسته گلش را گرفت و زودتر از ما از مغازه بیرون رفت ،بعد از رفتنش امیرساالر نفس راحتی کشید و گفت

 ؟ کی بود این وراج خانوم

 . گفتم که دختر یکی از دوستان داییم –

 ؟ چقدر با تو خودمونی بود –

 ؟ چی –

 . یچهر خانم از دیدنت ذوق مرگ می شهببینم گندم می دونه پر –

 امیرساالر !!!: مات به امیرساالر نگاه کردم و گفتم

بهتره جنابعالی هم یه دسته گل بگیری چون  ؟ آره، حاال دیگه از دعوای من و گالره ذوق مرگ می شی: امیرساالر با خنده ی گفت

 . احتمال داره گندم هم قهر کنه

 . این نامردیه –

 . دهن لق تر از این حرفها هستم: شانه ی باال انداخت و گفتامیرساالر 

 . کوتاه بیا –

 ؟ می گم گالره رز قرمز دوست داره ،گندم چی دوست داره –

 امیرساالر !! –

  . با تهدیدی که امیرساالر کرده بود ،من هم مجبور کرد دسته گل بگیرم و بعد به سمت خانه برگشتیم

همینطور در پیاده رو مشغول ، امیرساالر پیاده طی می کردیم و من به شوخی ها و حرفهای امیرساالر می خندیدممسیر برگشتن را با 

قدم زنی بودیم که متوجه عکاس خانه ی شدیم که به تازگی افتتاح شده بود و صاحب مغازه بیرون ایستاده بود و برای جلب مشتری 

 . گذشتند داد می زد و اکثرا هم بی تفاوت از کنارش می

 ؟ امیرساالر نظرت در مورد یه عکس چیه –
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 ؟ عکس –

 ... یه عکس دوتایی، آره –

 . ولی فک کنم اولین باجناق های هستیم که با هم عکس گرفتیم، باشه: امیرساالر مکثی کرد و گفت

احترام مارا به سمت عکاس خانه عکاس با خوشحالی و ، با خنده به سمت آن فروشنده رفتیم و تا گفتیم می خواهیم عکس بندازیم

من با کت و شلوار و کاله دوری ، عکسی که آن روز با هم گرفتیم فوق العاده شده بود، وارد عکاس خانه شدیم، ش راهنمایی کرد

وی ایستاده بودم و امیرساالر با همان تیپ یک پایش را لبه ی چهار پایه ی چوبی گذاشته بود و کمی به سمت جلو خم شده بود و ر

عکس را انداختیم و قرار شد چند روز دیگر برای گرفتن عکس بیایم و مبلغی را هم به عنوان هزینه ی عکس  ، زانویش تکیه زده بود

از ، نزدیک خانه که رسیدیم امیرساالر سر به زیر انداخت و قیافه ی ناراحت به خودش گرفت، را پرداخت کردیم و به خانه برگشتیم

 . گرفتکارهایش خنده ام می 

 . ..نخند دیگه. دهه –

  ؟ آخه تو دیگه کی هستی: با خنده گفتم

 ..( . امیرساالرم... آقا سید امیرساالر میرحسینی –

گالره  ؟ !! فامیلی گالره هم میر حسینیه؟ میرحسینی: شاهین تا این این جمله را خواند سر از روی دفترچه بلند کرد و باز گفت

 . ی امیرساالرنوه  ، .. نوه شه. میرحسینی

با اینکه چشمانش از شدت بی خوابی قرمز شده بود ولی با ، چنگی به موهایش زد و به ساعتش نگاه کرد ساعت سه و نیم صبح بود

 . اینحال می خواست دفترچه را بخواند

 . دوروتر از تو ندیدم آقا سید امیرساالر میرحسینی: ) مشتی به بازویش زدم و گفتم

امیرساالر تا پدرش را دید قدمی ، من در را زدم که دقایقی بعد در توسط پهلوان ولی باز شد، خانه شان رسیدیم به، خودش هم خندید

 . به عقب برداشت

 . سالم پهلوون: من

 . سالم: با اخمی به هردوی ماها نگاه کرد و گفت
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 . سالم آقاجون: امیرساالر

 . اومدم بابتش عذرخواهی کنم، بدی بود درسته شوخی بود ولی شوخی: وسر به زیر انداخت و گفت

 . امروز من شرمنده ی برادرم کردی، حق هم داره، عموت خیلی ناراحته: پهلوان ولی

 . ..اجازه بدید بیام داخل  از عمو و گالره و بقیه عذرخواهی می کنم. من واقعا معذرت می خوام: امیرساالر

پسر ، پهلوون حیدر و خانم ها توی حیاط بودند اما از گالره و گندم خبری نبود، مپهلوان ولی از جلو در کنار رفت و هردو وارد شدی

 ؟ دایی اومدی برای منت کشیدن: خواهر امیرساالر که پسری شیطون بود به سمت امیرساالر دوید و گفت

. ی بچه را بزنیحرف حق تلخه که می خوا: امیرساالر با اخمی نگاهش کرد و تا خواست بهش پس گردنی بزند خواهرش گفت

 . ..دستت به بچه من بخوره من می دونم و تو

 تو خجالت نمی کشی : و  به سمت امیرساالر آمد و گفت

 . می کشم: امیرساالر سر به زیر انداخت و گفت

 . ..خوبه که حداقل خجالت سرت می شه. خوبه: خواهرش

 . اجازه می فرمایید آبجی خانم: امیرساالر

 . بفرمایین: خواهرش

 . می شه خواهش کنم منو ببخشید مادر جان: امیرساالر جلوتر رفت و مقابل مادرش و انیس خانم  که رسید ایستاد و گفت

 . من که حرفی نزدم پسرم: انیس خانم

 ؟ ولی می دونم از دستم دلخور هستید: امیرساالر

 . بفرمایین: م گرفت و گفتو شاخه گلی از بین دسته گلی که در دست داشت بیرون کشید و به سمت انیس خان

 . زنده باشی پسرم: انیس خانم  با لبخند شاخه گل را گرفت و گفت
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بگم غلط کردم : امیرساالر مقابلش روی زانو نشست و گفت، بعد نوبت به تکتم خانم رسید که حتی حاضر نبود به امیرساالر نگاه کند

 ؟ خوبه

 . همینجا می مونی و می چسبی به زندگیت، یگه برنمی گردی روستا..باید قول بدی د. ...باید قول بدی. نه: تکتم

 . قول نمی دم: امیرساالر سر به زیر انداخت و گفت

 . پس پاشو از این خونه برو بیرون: تکتم خانم عصبانی از جا برخاست و گفت

، این مردم دارن چه زجری می کشن تو توی روستا نبودی نمی دونی، مامان بی انصاف نشو: امیرساالر هم مقابلش ایستاد و گفت

 ... مامان من اونجا به یه عده آدم ضعیف و مظلوم قول دادم می رم و حقشون را می گیرم

 ؟ چرا تو: تکتم

وقتی بازوبند پهلوونی می ، مردم از ما انتظار دارن، چون من نوه ی پهلوون امیرساالر هستم، چون من بچه ی اونجا هستم: امیرساالر

 . زوی یه نفر ازش انتظار دارنبندن به با

 . به بازوی تو که نبستن: تکتم

 . ... مادر من اگر راه پدرم و پدربزرگم را نرم که زندگیم را باختم. به بازوی پدرم که بستن: امیر ساالر

 . تکتم خانم مستاصل از جواب دادن به امیرساالر دستش را روی سرش گذاشت و دوباره نشست

جالب این بود پهلوان ولی هم در دفاع از امیرساالر حرفی نمی زد با اینکه صد در صد با کارهای ، ه حاکم شدلحظاتی سکوت بین هم

 ؟ آشتی: امیرساالر باز مقابل مادرش روی زانو نشست و شاخه گل را به طرفش گرفت و گفت . امیرساالر موافق و همراه بود

تکتم ، دی لب امیرساالر را از هم باز کرد و بعد خم شد و مادرش را بوسیدلبخن، تکتم خانم نگاهش کرد و بعد شاخه گل را گرفت

امیرساالر بعد به سمت پهلوان حیدر رفت و مقابلش قرار گرفت و با سر خم ، خانم هم پیشانی او را بوسید و برایش دعای خیر کرد

 ... منو ببخشید عمو: گفت

 . خدا توی زندگی پشت و پناهت باشه، زنده باشی پسرم: پهلوون حیدر دست به شانه ی امیرساالر گذاشت و گفت
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امیرساالر یه شاخه گل هم به پهلوان حیدر داد و با او روبوسی کرد و بعد به سمت پدرش رفت و از اوهم عذرخواهی کرد و یک شاخه 

را به خواهرزاده اش داد و دستانش  فقط دو شاخه گل برایش مانده بود که یکی از آنها را به خواهرش و دیگری، گل هم به پدرش داد

 . خب خداروشکر همه چیز حل شد: را به هم تکاند و گفت

 . امیر ساالر: تکتم خانم با اخم گفت

 . جونم: امیرساالر

 . باز داری مسخره بازی در میاری: تکتم

 . ..من که دیگه گل ندارم. آهان یادم اومد اصل کاری مونده: امیرساالر

برو الکی دندون واسه این دسته گل : و امیرساالر به سمت من آمد که سریع دسته گل را پشت سرم گرفتم و گفتم بقیه به او خندیدن

 . این دسته گل صاحب داره، تیز نکن

 . اگر دسته گل ندی کاری می کنم گندم باهات قهر کنه آ: امیرساالر آرام گفت

 . بهت نمی دم، تهدید نکن: منم آرام گفتم

ر سر دسته گل دعوا می کردیم و بقیه هم می خندیدن تا باالخره امیرساالر موفق شد و دسته گل را از دستم قاپید و من و امیرساال

 . همین واسه ت کافیه: فقط یه شاخه گل رز قرمز به خودم داد و گفت

 . وقتی دسته گل را گرفت گفت: کجاست این دختره ی بالیی آینه بشکون

 . اینجاست: ی های قشنگ اتاق باال نشسته بود گفتگندم که تمام مدت لب پنجره 

 . نگاهم به سمت گندم چرخید

 . بهش بگو بیاد می خوام ازش معذرت خواهی کنم: امیرساالر

 ؟ گالره باید بیاد: گندم

 . چشمم کور دندم نرم خودم میام: امیرساالر پوفی کرد و گفت
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دسته گل واسه تو گرفته بودم ولی خودت که شاهد بودی چطوری : گفتممنم به سمت پنجره رفتم و نزدیک گندم که رسیدم و 

 . امیرساالر ازم قاپید

 . اشکال نداره: گندم با لبخند مهربونی گفت

 . خیلی دوستت دارم: تنها شاخه گل به سمت گندم گرفتم و آروم گفتم

اتاق با امیرساالر که قصد داخل رفتن داشت روبه رو شد موقع خروح از ، گندم شاخه گل گرفت و از جا برخواست تا ازاتاق بیرون بیاید

 . با گردن کج لطفا: و با لبخند گفت

 . شما بگید گردن شکسته من اطاعت امر می کنم ؟ گردن کج چیه: امیرساالر با حرص گفت

 ؟ رفتی خونه ی داییت: آمد و گفتگندم از پله ها پایین آمد و به طرفم ، گندم با خنده از سرراهش کنار رفت و امیرساالر وارد اتاق شد

 . اره: من

اگر الزم خودم میرم و دعوتتشون ، جهانگیر خان یادت باشه داییت و خانمش و برادر و خانمش برای عروسی دعوت کنی: پهلوان ولی

 . می کنم

 . دعوتشون می کنم، چشم: من

 . قدمشون سر چشم: پهلوون ولی

 ؟ فردا شب مهمون داریم خانم: آروم به گندم گفتم، گندم عقب تر ایستاده بودیمبزرگترا روی تخت چوبی نشستن و من و 

 ؟ کی: متعجب نگاهم کرد و گفت

 . ..جیران باور نمی کرد من ازدواج کردم. نریمان و زنش –

 ؟ رابطه ش با نریمان چطوره –

 . ش نسبت به نریمان عوض بشهشاید کمی نظر، ..می خوام فردا شب که اومدن تو با جیران صحبت کنی. خیلی بده –

 . باشه –
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 . بچه ها شما هم بیاید بنشینید –

 . چشم مادرجان –

 من می رم  چای بیارم  –

، دقایقی بعد هم گندم با سینی چای به جمعمان اضافه شد . به سمت تخت چوبی رفتم و روی تخت در کنار پهلوان حیدر جا گرفتم

اما اینجا همه با ، هیچ وقت در خانه ی خودمان همچین جمعی را تجربه نکرده بودم، داشتند جمع خانوادگی دوست داشتنی و مهربانی

پدر با پسر و دخترش حرف می زد و سر به سر هم می گذاشتند و پدری که دخترانش را عزیزم و امید زندگیم صدا ، هم راحت بودند

نوشیدن چای بودیم که باالخره گالره با دسته گلی که دستش مشغول ، می زد و با منی که دامادش بودم مثل پسرش رفتار می کرد

..همه از دیدن چهره ی . امیرساالر هم پشت سرش می آمد و با حالت مسخره ی مثال داشت گریه می کرد، بود از اتاق بیرون آمدند

 . ینم که خوب می خندیمی ب: امیرساالر نزدیکم نشست و آرام گفت، آنها هم به جمع ما اضافه شدند، امیرساالر خندیدیم

 . خدایی خودتم قیافه ی خودتو ببینی خنده ت می گیره –

فقط دلم می خواست پریچهر خانم اینجا بود و این اوضاع ما را می دید اونوقت : امیرساالر سری تکان داد و طوری که همه بشنوند

 . می خواستم بدونم بازم در مورد مظلومیت زن ایرانی داد سخن می داد

 ؟ پریچهر کیه: ه با تندی گفتگالر

  ؟ هوووی چته: با آرنج محکم زدم به دست امیرساالر که امیرساالر گفت

 ؟ پریچهر کیه: گالره

 . به گمونم دوست جهانگیر ؟ من چه می دونم کیه: امیرساالر

 ؟ امیرساالر چرا داری دروغ می گی: من

 . ..جهانگیر. جهانگیر، ات می کردکی بود توی گلفروشی صد، من دارم دروغ می گم: امیرساالر

 ؟!؟ جهانگیر: گندم با چشمانی متعجب گفت

 . گندم این داره دروغ می گه اون دوست من نیست: من
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 ؟ اصال این پریچهر کیه: انیس خانم

 . از اون دخترای که مثل غربیا لباس می پوشن: امیرساالر با تاسف سری تکان داد و گفت

 ؟ آقا جهانگیر همچین دختری شما را از کجا می شناسه: گرفت و گفتانیس خانم لب به دندون 

 ؟ تو از کجا می شناسیش ؟ پریچهر کیه؟ چرا حرف نمی زنی: خواستم حرف بزنم که گندم باز گفت، زبانم بند آمده بود

 . تو به من قول دادی: با حرص به امیرساالر نگاه کردم و گفتم، اشک نشسته بود تو چشماش

 . جهانگیر باورم نمی شه ؟ ل داده که چیقو: گندم

با گردن کج : صدای امیرساالر می شنیدم که داشت می گفت، سریع از جا پریدم و دنبالش رفتم، با حالت قهر و گریه پاشد رفت باال

 . لطفا

 . نامردم اگر تالفی نکنم: به طرفش چرخیدم و گفتم

 . وارد اتاق شدم و گندم را صدا زدم، رفتمامیرساالر بلند زد زیر خنده و من به سمت اتاق 

 . ..گندم. گندم: من

با قیافه ی عصبانی و ابروهای گره کرده انتهای اتاق ایستاده ، گندم از در میانه ی اتاق به اتاق دیگر رفته بود که وارد آن اتاق شدم

خنده م گرفت و خندیدم که یه دفعه با عصبانیت با دیدن قیافه ش یه دفعه ، بود و دست به سینه زده بود و با غضب نگاهم می کرد

 ؟ به چی می خندی: غرید

 . به قیافه ی بامزه ی و قشنگ گندمم که اصال عصبانیت بهش نمیاد: بازم نتوانستم که نخندم و همینطور که می خندیدم گفتم

 . بسه دیگه: دستانش را انداخت و با ناراحتی گفت

: ناراحت به سمتش رفتم و مقابلش نشستم و گفتم، و صدای هق هق گریه ش بلند شدو نشست و سرش را روی زانویش گذاشت 

 . همه چیزو واسه ت می گم، ...خب گریه نکن. ..گندم جان. گندمم

 . چشمان قشنگش خیس از اشک بود، سربلند کرد

 ؟ تو با اون دختری که امیرساالر می گه دوستی –
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 . به جون خودت که خیلی واسه م عزیزی..نه . نه به جون مادرم، نه به قران –

 ؟ پس امیرساالر چی می گه –

و من مجبور شدم تمام ماجرا و آشنایی با پریچهر را برایش بگوییم و قصد امیرساالر از تالفی کردن را گفتم تا باالخره راضی  شد و 

د و به قصد دعوا می خواست از اتاق بیرون برود اما بعد از شنیدن ماجرا از دست امیرساالر عصبانی شده بو، اشک هایش متوقف شدند

 ؟ کجا: که جلویش را گرفتم و گفتم

 . می رم این پسره ی لوس  را دعوا کنم –

 . ...من و امیرساالر باهم شوخی داریم خودم تالفی می کنم. زشته، بی خیال گندم –

 ؟ چیکار می کنی –

 . خب باالخره یه کاری می کنم که حساب کار دستش بیاد : خندیدم و گفتم

 . خیلی اذیتش نکنیا: لبخندی هم روی لب گندم نشست و گفت

 . اما تو هم باید یه قولی به من بدی، باشه –

 ؟ چی –

 . دیگه حق نداری به عشق من نسبت به خودت شک کنی –

 . ه حرف هیچ کس باور نکنم..قول می دم دیگ. معذرت می خوام: سر به زیر انداخت و گفت

تا بعد از شام آنجا بودیم و دور هم حسابی ، محکم در آغوش کشیدمش و بعد با هم از اتاق بیرون رفتیم، آخ که چقدر عاشقش هستم

 . گفتیم و خندیدیم و بعد من و گندم خداحافظی کردیم و به خانه ی خودمان رفتیم

ظهر به خانه ی عمویش رفت و خیلی زود برگشتیم در راه برگشت مقداری خرید  گندم تا، فردای آنروز چون شبش مهمان داشتیم

دست ، گندم خانه را با اینکه تمیز و مرتب بود دوباره از نو شروع کرد به تمیز کردن و برای شام دو جور غذا را درست کرد، کردیم

به قدری عالقه ، ین درس هایش را انجام می داددر البه الی کارها کمی هم استراحت می کردیم و گندم تمر، پختش حرف نداشت

 ...تمام حروف را یاد گرفته بود و خواندن را می . اش برای یادگیری زیاد بود که حتی پای گاز در حال آشپزی هم کتابش را می خواند
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عالقه ی ، ک می گرفتدانست برای همین سعی می کرد کتابهای دیگر را بخواند ولی گاهی بر سر کلمه ی می ماند و از من کم

با دستور خانم  منی که تا حاال دستی به آشپزی و غذا ، زیادی به شعر داشت و از همان ابتدا سعی می کرد شعرهای حافظ را بخواند

مشغول درست کردن ساالد بودم و به شیوه ی شعر خواندن گندم آرام می خندیدم که معترض به سمتم چرخید ، درست کردن نداشتم

  ؟ هانگیر چرا می خندیج: و گفت

 . ولی اونقدر بامزه می خونی که خنده م می گیره، معذرت می خوام –

 . تو نباید بهم بخندی، خب من هنوز خوب بلد نیستم بخونم برای همین اشتباه می کنم –

 . چشم خانم معذرت می خوام –

 ؟ نجوری خورد کردیچرا این خیار و گوجه هارو ای ؟ ...چه طرز ساالد درست کردنه. ا....ا –

 . خوبه که –

 . ..معلومه اولین بار پات به مطبخ باز شده. ؟؟ واقعا که؟ خوبه –

 . توی روستا گاهی وقتا می رم به مطبخ سر می زنم، نه –

 . فقط سر می زنی، آره خب می دونم –

 عوضش جنابعالی یه شعر از حافظ برام بخون ، بده به خودم درست کنم: مقابلم نشست و گفت

 . کتاب حافظ را از دستش گرفتم و همینطور باز کردم که این شعر اومد

 !رود ز دستم، صاحب دالن، خدا را دل می
 

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 !کشتی شکستگانیم، ای باد شُرطه، برخیز
 

 باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

 مهر گردون، افسانه است و افسونده روز 
 

 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

 در حلقه گل و مل، خوش خواند دوش بلبل
 

 !هاتَ الصبوح هبوا، یا ایها السکارا
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 ای صاحب کرامت! شکرانه سالمت
 

 نوا را روزی تفقدی کن، درویش بی

 :آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
 

 «با دشمنان مدارابا دوستان مروت، »

 در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
 

 پسندی تغییر کن قضا را گر تو نمی

 وَش که صوفی اُم الخبائِثَش خواند آن تلخ
 

 اشهی لَنا و احلی، مِن قُبلة العُذارا

 هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
 

 کاین کیمیای هستی، قارون کند گدا را

 غیرتت بسوزدسرکش مشو که چون شمع از 
 

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

 آیینه سکندر جام می است بنگر
 

 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

 گو بخشندگان عمرند ترکان پارسی
 

 ساقی بده بشارت رندان پارسا را

 حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود
 

 ای شیخ پاکدامن، معذور دار ما را

 

تقریبا فاصله ، سریع از جا برخاستم و از ساختمان بیرون رفتم، دیگر هم برایش خواندم که با شنیدن صدای در به خودم آمدمچند شعر 

تا نریمان من را دید ، در را باز کردم نریمان و جیران پشت در بودند، هوا کم کم داشت تاریک می شد، ی بین عمارت تا در را دویدم

 . می کنید و می رید می خوابید مهمون دعوت ؟ خوابید: گفت

 . ..سالم زن داداش. توی مطبخ بودیم نشنیدیم، نه خواب نبودیم، سالم: با خنده گفتم

 ؟ جهانگیر تو واقعا زن گرفتی، سالم –

 . بفرمایین: با لبخندی از جلوی در کنار رفتم و گفتم

ی حیاط نرسیده بودیم که گندم هم با چادر سفید گلداری که سر  به میانه، من در را بستم، اول جیران و بعد نریمان وارد خانه شدند

: گندم باز گفت، جیران متعجب نگاهش می کرد، با نریمان احوالپرسی کرد اما وقتی به جیران سالم کرد، کرده بود به استقبالشان آمد

 . خوش اومدی جیران جان
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 . تبریک می گم ...بهتون. ..ممنون. سالم: قفل زبان جیران شکسته شد و گفت

 .ممنون: گندم

، به داخل رفتیم و در پذیرایی گرد هم نشستیم، جیران را در آغوش کشید و بهش خوش آمد گفت، گندم پا از زمین کند و جلو رفت

که  اینم از هنر گندم بود، زودتر از آنچه فکر می کردم با گندم صمیمی شد، گندم با چای پذیرایی کرد و باز در کنار جیران نشست

مدتی در آشپزخانه با هم بودند و من و ، بعد از مدتی هم که از پذیرایی بیرون رفتند و به کتابخانه رفتند، همه را جذب خودش می کرد

یکی از وسایل زیبایی این خانه میز شطرنجی بود که پذیرایی بزرگ و ، نریمان در سالن یا حرف زدیم یا باهم شطرنج بازی کردیم

در مورد اینکه پدر خواسته ، نریمان از خانه ی که خریده بودم تعریف کرد و به اینکه به فکر بوده ام تبریک گفت، شتزیباییش قرار دا

که به روستا برگردد با او صحبت کردم ولی نریمان به هیچ وجه قبول نمی کرد و می گفت دیگه تا عمر دارم حاضر نیستم با کیومرث 

دیروقت بود که جیران و نریمان ما را ترک ، در کل شب و مهمانی خوبی بود، ه من هشدار می دادروبه رو شوم و از بابت فرخ مدام ب

  . کردند و جیران موقع رفتن لبخند به لب داشت و از گندم قول می گرفت که به دیدنش برود

 . همینکه به داخل برگشتیم از گندم در مورد صحبت هایش با جیران پرسیدم

 ؟ ران حرف زدیبا جی ؟ گندم چی شد –

 ؟ در مورد چی منظورته، حرف که زیاد زدیم –

 . در مورد نریمان –

 . از سرگذشت عشق سوخته ی نریمان هم واسه ش گفتم، اره –

 . خب چی گفت –

 . گریه کرد، فقط سرش را انداخت پایین، هیچی نگفت –

 . پس می شه امیدوار بود رفتارش با نریمان بهتر بشه –

 . نمی دونم –

 ؟نمی دونی –
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 . حرف ها ی که می زنه عجیبه –

 ؟ چه حرفی می زنه –

گویا  . ...با همه ی این حرفها بازم نسبت به نریمان بدبین. همش از انتقام و مرگ و دیگه هیچی درست نمی شه و اینجور چیزا -  

 ؟ یه بار بعد از ازدواجشون نریمان دست روش بلند کرده

 ؟ برای چی ؟ واقعا –

هنوز بدنش از همون کتکا ، جیران تمکین نمی کرده نریمان هم حسابی کتکش زده، اطر مسائلی که بین زن و شوهرا هستبه خ –

 . سیاه و کبود بود

 . عجب –

 . می شه با کمی مالیمت و مهربونی دل جیران به دست بیاره، خب روش و رفتار نریمان هم اشتباه –

 . ازدواجشون بودهخب شاید این خشونتاش مال همون اوایل  –

 . نریمان بهش سیلی زده، نه گویا دیشب هم که باهم دعواشون شده  –

 . خب جیران باید یه کم لجبازیش را کم کنه تا مهربونی نریمان ببینه –

 . من هر چی می گم تو از نریمان دفاع می کنی –

 . از نریمان دفاع نمی کنم دارم می گم جیران برای اینکه توجه و محبت نریمان به دست بیاره باید مهربونتر بشه  –

 . ..از نظر روحی بدجور شکسته. باید درک کنیم جیران داغ دیده –

 ؟ نریمان نشکسته –

 . جیران نبوده، ولی دلیل شکست روحی نریمان –

 . نشده شیرویه هم به دست نریمان کشته –

 . سابقا هم دشمنی زیادی با امیرساالر و دوستاش داشته، ولی برادرش اینکارو کرده –
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االن هم که راهش را از پدرم جدا کرده مثل من  و ، نریمان مثل بقیه مامور بود که مقابل امیرساالر و دوستاش بایسته، خب طبیعیه –

 اومده تهران به دور از اونها زندگی می کنه 

اشتباه نکن تو راهت را از پدرت جدا کردی چون می دونی پدرت داره ظلم می کنه و نمی خوای دنباله روی اون باشی ولی نریمان  –

 . به دالیل شخصی خودش اینکارو کرده

 . نریمان داره اشتباه می کنه، اصال هر چی تو می گی درسته، درسته : با حرص گفتم

خراشی که با چاقو زیر  . این دختر کتک زده که بعد از چند ماه هنوز کبودیاش روی بدنش هست طوری، معلومه که اشتباه می کنه –

 . گلوش انداخته نشون می ده که نریمان وقتی وحشی می شه هیچی حالیش نیست و ممکن مثل پدرش و برادرش آدم هم بکشه

 . خب بسه دیگه تمومش کن: با عصبانیت گفتم

 . لحظاتی بر و بر نگاهم کرد و بعد بدون هیچ حرفی به سمت آشپزخانه دوید، شداز صدای بلند من گندم ساکت 

عصبی چنگی به موهایم زدم ، اصال تصورش را هم نمی کردم یکروز با گندم حرفم شود چه برسد به اینکه صدایم را برایش بلند کنم

از طرفی از داشتن ، تم از دست خودم بیشتر شدوقتی صدای هق هق گریه اش را از آشپزخانه شنیدم عصبانی، و روی مبلی نشستم

... غرور لعنتیم بیدار . همچین پدر و برادری که قاتل بودن از خودم متنفر بودم و از طرفی به خاطر اینکه گندم را از خودم رنجانده بودم

این عشق بود که ، در درونمبعد از نیم ساعت جدل بین غرور و عشق ، شده بوده و نمی خواستم برای عذرخواهی از جایم برخیزم

صندلی را عقب کشیدم و ، سرش را روی میز گذاشته بود و گریه می کرد، پیروز میدان شد از جا برخواستم و به سمت آشپزخانه رفتم

...معذرت می . ..گندمم. گندم: دستم را روی شانه اش گذاشتم و آروم گفتم، روسری بلندش هنوز روی سرش بود، کنارش نشستم

  .خوام

دست زیر چانه ش گذاشتم و صورتش ، درسته زود ناراحت می شد اما زود هم آرام می گرفت ؛ اشک هایش را پاک کرد، سربلند کرد

بخدا این اشکات ، ..یه لحظه عصبانی شدم صدام را باال بردم. ببخشید: را به سمت خودم چرخاندم و اشک هایش را گرفتم و گفتم

 . داره آتیشم می زنه

 . از این ناراحتم چرا کاری کردم که عصبانی بشی، گریه ی من برای این نیست که ناراحت شده باشم: م گفتگندم آرا

 . گندم: سرش را باال گرفتم و ناباور گفتم، گندم به این خاطر که من را عصبانی کرده بود گریه می کرد، باورم نمی شد

 . منو ببخش جهانگیر: اما باز بغضش شکسته شد و خودش توی آغوشم انداخت و گفت
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 . ..فقط تونستم بگم خیلی دوستت دارم گندمم. عاجز مونده بودم جلوی عشقش، وای خدایا

دوست داشتم گندم برای عروسی تنها خواهرش بهترین لباس را ، چون روز پنج شنبه عروسی بود ما فقط یکروز دیگر وقت داشتیم

از روستا برایش فرستاده بود بپوشید و اصرار داشت کمتر خرج کنیم من هم  بپوشد ولی گندم دوست داشت لباس محلی که مادرم

از صبح خیلی زود وسایلش را برداشت تا به خانه ی عمویش برود من او را تا خانه ی عمویش همراهی کردم و بعد برای ، پذیرفتم

ان شب مهمانی دعوت کرده بودیم ولی نریمان نریمان و جیران را هم، دعوت از دایی نادر و زن دایی باید به خانه شان می رفتم

دعوت را رد کرد ولی گفت جیران اجازه دارد تا به عروسی بیاید و قرار بود او را با همراهی گلبهار و مرتضی به خانه ی پهلوان ولی 

 . بفرستد

، به خانه رفتم، م قول داده بودم زود بروممدت زیادی را با دایی گذراندم و ناهار را هم مهمان آنها بودم ولی بعد از ناهار چون به گند

جلوی خانه حسابی ، کت و شلوار عروسی خودم را پوشیدم و بعد از اینکه حسابی به سر و وضعم رسیدم به خانه ی پهلوان ولی رفتم

ولی سنگ تمام شلوغ بود و دوستان و همسایه های پهلوان ولی آمده بودند و تا هر کسی به سهم خود در عروسی تنها پسر پهلوان 

از هر کسی سراغ ، عروسیش شلوغ تر از عروسی من شده بود طبیعی هم بود چون امیرساالر در تهران دوستان زیادی داشت، بگذارد

میزهای چیده شده بود و جوانها داشتند ظرف های میوه را روی ، وارد خانه شدم، امیرساالر را می گرفتم ابراز بی اطالعی می کرد

 . با دیدن پهلوان حیدر به سمتش رفتم که  لبه ی تخت چوبی نشسته بود، داخل اتاق ها هم حسابی شلوغ بود، تندمیزها می گذاش

 . سالم پهلوون –

 . سالم پسرم –

 ؟ چقدر اینجا شلوغ شده –

 امیرساالر کم هواخواه نداره.، منم حیرون اینهمه شور و شوق این جوونها هستم، بله خب –

 . توی روستاهم اینجا هم ، اره –

، نمی دانم چرا اما از نگاهش حس بدی پیدا می کردم، نگاهم دور حیاط چرخید که متوجه نگاه برادر علی ؛ نعمت به روی خودم شدم

از طرف دیگر متوجه گندم ، وقتی نگاه من را دید از جا برخواست و به سمت دیگری رفت اما من هنوزم داشتم او را نگاه می کردم

س زیبایی محلی که به تن داشت از اتاقی خارج شد و به عده ی مهمان که تازه رسیده بودند خوش آمد می گفت اما شدم که با لبا

 و با نگاه هیزش گندم را دنبالاز وقتی گندم از اتاق بیرون آمده بود نگاهش را به او دوخته بود ، هنوز حواسم به نعمت هم بود
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خشم به او نگاه می کردم تا خواستم قدمی بردارم به یکباره دست پهلوان حیدر به دور مچم  اخم هایم در هم رفته بود و با، می کرد

 . خوددار باش پسرم: نگاهم را به او دادم که آرام گفت، قفل شد

ی شما م، با اون چشمای هیزش داره ناموسم را دید می زنه: با خشم و غیض اما آرام گفتم، گویا او هم متوجه این موضوع شده بود

 گید آروم باشم؟

 . من باهاش حرف می زنم، تو برو به گندم بگو بره داخل –

کمی دورتر ایستادم و با ، سری تکان دادم و به سمت گندم رفتم که مشغول خوش و بش کردن با چند خانم بود، ناچاراً اطاعت کردم

کرد و بعد خودش را به من رساند و گفت: چی شده گندم خانم ها را به سمت داخل راهنمایی ، اشاره  گندم را متوجه خودم کردم

 ؟ چرا اخمات تو هم ؟ جهانگیر

تو چشم ، مدام میری میایی، این همه مرد نامحرم اینجاست، چیزی نیست فقط اومدم بهت بگم اگر میشه کمتر بیا توی حیاط –

 . هستی

 . چشم: سر به زیر انداخت و آرام گفت

 . حاال برو داخل، ممنون –

مهمانی شلوغ ، کم کم سرو کله ی داماد با همراهی از جوان های محل با طبق خنچه پیدا شد، لبخندی نگاهم کرد و به داخل رفتبا 

سریع به استقبالشان رفتم و به آنها خوش آمد گفتم و به ، شده بود که متوجه در ورودی شدم که جیران و گلبهار و مرتضی را دیدم

نرسیده به در اتاق گندم که ایندفعه چادر سفیدی هم روی سرش انداخته بود به استقبالشان بیرون آمد سمت داخل راهنماییشان کردم 

امیرساالر هم بین دوستانش بود که ، منم در کنار مرتضی سر میزی نشستم البته علی هم به جمعمان اضافه شد، و آنها را به داخل برد

امیرساالر سر قضیه ی لو ، توی همان لحظه بود که فکری از ذهنم گذشت . وداحضارش کردند تا به داخل برود چون عاقد آمده ب

کمی دور و برم را نگاه کردم ، دادن داستان پریچهر باید ادب می شد برای همین باید نقشه م را برای ادب کردنش اجرا می کردم

آرام زیر گوشش نقشه ام را گفتم و پیشنهاد پولی ، پسر زبل و بازیگوشی بود، وقتی خواهرزاده ی امیرساالر سینا را دیدم صدایش زدم

پسرم را : علی که زیر چشمی ما را می پایید گفت، هم به او دادم که خیلی سریع هم پذیرفت و به دنبال اجرا کردن نقشه ام رفت

 ؟ خریدی

 . آره: با لبخند سری تکان دادم و گفتم
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 . چه بالیی می خواید سرش بیارید –

 . بالیی سنگینی نیست –

دقایقی بعد ، ولی من خوب می دانستم که سینا کارش را خوب بلد است، علی سعی کرد با نگاهش پسرش را پیدا کند ولی او را نیافت

 ، خودش را به من رساند و زیر گوشم از موفقیتش در کارش گفت من هم همانجا به قولم وفا کردم و یک اسکانس درشت به او دادم

عده ای از ، ی هلهله ی بین همه افتاد گویا عروس بله را گفته بود و همه برای همین به هم تبریک می گفتند و شاد بودنددقایق

جوانها مشغول رقص بودند و شادی می کردند نگاهم به در ورودی اتاق بود امیرساالر با بدرقه ی مادرش و انیس خانم از اتاق خارج 

همه به دنبال کفش های داماد بودند من هم با لبخند این صحنه ، ا نگاه کرد کفش هایش را پیدا نکردشد اما هر چقدر دور و اطراف ر

 . جهانگیر: را نگاه می کردم که علی گفت

 . ..الزمش بود. هیسس صداشو درنیاریا –

 . ..امشب شب دامادیشونه. گناه دارن آقا: مرتضی گفت

 ؟ رتضی تو هنوز ازدواج نکردیراستی م، حقشه: به طرف مرتضی چرخیدم و گفتم

نه آقا کی : مرتضی با خجالت سر به زیر انداخت و گفت، می دانستم ازدواج نکرده فقط می خواستم سر صحبت  را با او باز کنم

 ؟ دخترش را به ما بدبخت بیچاره ها می ده

 . ی باال بزنیتو دیگه وقت ازدواجت مرتضی باید استین، این چه حرفیه کی گفته بدبخت بیچاره ای –

 . راستش آقا قبل از این چند باری خانواده رفتن برام خواستگاری ولی جور نشد وصلت سر بگیره –

 ؟ خودت کسی را دوست نداری: آرام به او گفتم

 ... ..راستش. چی بگم آقا: تا این را گفتم تا بنا گوشش قرمز شد و آروم گفت

 . ..جهانگیر اونجارو. جهانگیر: گفت تا طفلی خواست حرفش را بزند علی صدایم زد و

 ؟ چی شده –

 . آقا داماد گیوه پوشیده –
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راست می گفت امیرساالر گیوه های سفید رنگی پوشیده بود چون نه کفش هایش را پیدا کرده بود نه یکی از دوستانش حاضر شده 

امیرساالر با گیوه های که ، ر به سر رفیقشان بگذارندبودند کفششان را به امیرساالر قرض بدهد شاید آنها هم بدشان نمی آمد کمی س

پوشیده بود در بین مهمان ها می چرخید و تبریک می گفت اما همه ی نگاه ها به سمت گیوه های امیرساالر بود و خنده به لبانشان 

ن جمعیت به دنبال مقصر ماجرا امیرساالر هم نه می توانست حرفی بزند نه می توانست عصبانی باشد و فقط با نگاهش بی، نشسته بود

به بهانه ، می گشت که نگاهش به من افتاد که من هم با لبخندی چند بار ابرویم را برایش باال انداختم که مطمئن شد کار من است

م خوشت میاد همه دارن مسخره ، مرد حسابی مگه مریضی: ی خودش را از دوستانش جدا کرد و به من رساند و آرام اما دلخور گفت

 . می کنن

 . حقته تا تو باشی اشک گندم من در نیاری: با خنده ی آرامی گفتم

 ؟ من کی اشک گندم درآوردم –

 . گندم اونروز گریه کرد، وقتی که در مورد من و پریچهر چرت و پرت می بافتی –

 .... خیلی خیلی –

 ؟ خیلی خیلی چی –

 . برو کفش منو بردار بیار –

 . امشب با این گیوه ها خاطره بساز تا بعد، به جان گندمم که واسه م خیلی عزیزه اینکارو نمی کنم –

 ؟ آره، اینطوریاست –

 . آره –

، آن شب هرکاری کرد کفش ها را به او ندادم وقتی همه ی مهمان ها رفتند و خانه خالی شد، پوفی کرد و با حرص از من دور شد

 . آسمان پرستاره نگاه می کردم که با صدای گندم به خودم آمدمگوشه ی نشسته بودم و به 

 ؟ کفش های امیرساالر چیکارشون کردی –

 . گذاشتمشون توی زیر زمین: با لبخندی گفتم، نگاهم به سمتش چرخید چقدر در لباس محلی زیباتر بود
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 . امیرساالر خیلی از دستت دلخوره: نزدیکم نشست و آروم گفت

 . خب باشه مگه مهمه –

 . خواستی تالفی کنی: ریز خندید و گفت

 . اگر کاری نداری بریم خونه، خیلی خسته شدم گندم: سری تکان دادم و گفتم

 ؟ صبح که من را میاری بهشون کمک کنم، کار که زیاده ولی صبح انجامش می دن –

 . آره –

افظی کردیم و من به سینا آرام گفتم که بعد از رفتن ما کفش های امیرساالر هردو از جا برخواستیم و به سمت بزرگترها رفتیم و خداح

 . جفت کند و پشت در اتاقش بگذارد

آفتاب تا ، صبح با صدای کش کش جارویی که از حیاط می آمد بیدار شدم، به قدری خسته بودم که تا به خانه رسیدیم خوابیدیم 

از دست این ، گندم مشغول جارو زدن حیاط بود، از جا برخواستم و به کنار پنجره رفتم ،گندم هم کنارم نبود، وسط اتاق پهن شده بود

: با دیدنم دست از کار کشید و صاف ایستاد و گفت، به حیاط رفتم، حیاط به آن تمیزی را دوباره داشت آب و جارو می کرد، دختر

 ؟ بیدار شدی، صبح بخیر، سالم

 . جاروت مگه می ذاری بخوابیم با این کش کش –

 . به خونه زندگیت می رسه، بده خانمت: لبخندی روی لبش نشست و همینطور که به کارش ادامه می داد گفت

 . . قربون دستای زحمتکشت برم. نه خانم خیلی هم خوبه –

دست هایش کارش که تمام شد ، کتاب و دفتر و مداد گندم روی تخت بود، آبی به دست و صورتم زدم و به سمت تخت چوبی رفتم

 . را شست و به کنارم آمد و گفت: آخیش

 . خسته نباشی خانمی –

 . جهانگیر –

 . جانم –
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 . یه چیزی بهت نشون بدم بهم نمی خندی –

 ؟ چی –

 . اینو بخوون: دفترش را برداشت و صفحه ی را باز کرد و گفت

 . دفتر را از دستش گرفتم یه شعر نوشته بود که شروع کردم به خواندن

 باران مثل ب و آب مثل آ

  درکوهساران چشمه مثل تو

 مردم مثل میم آدم مثل آ

 گندم دنیای تو از شد روشن

 برمن تابیده نوری مثل تو

 روشن گردیده شبها مهرت از

  شنفتی حرفم دید مرا چشمت

 گفتی که وقتی ریخت فرو قلبم

 تاب بی اسب، با آمد مرد آن

 �خواب همه اینها باشد که ترسم

 ؟ شاعرش کیه، قشنگه: که تمام خواندم با تحسین گفتمشعررا 

 . خودم: با لبخندی گفت

 ؟ چی: متعجب نگاهش کردم و گفتم

 . خودم این شعر را گفتم –
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 ؟؟ شوخی می کنی: بازم گفتم

 ؟ نظرت چیه –

 . ...یه شاعره. یعنی  تو یه هنرمندی ؟ ..می دونی این یعنی چی. ...تو استعداد شعر گفتن داری. این فوق العاده ست گندم: با شوق گفتم

 ؟ راست می گی: از اینکه در موردش اینطوری با شوق حرف می زدم اشک به چشماش نشسته بود و ناباور گفت

 . معلومه که راست می گم –

 . اگر هم استعداد و ذوقی دارم به خاطر وجود تو، این شعر برای تو گفتم –

 . تخابم بیستمی دونستم ان، جهانگیر فدات بشه –

...با تمام وجودم خوشحال بودم و باید گندم را برای پرورش استعدادش تشویق می . و یه دفعه در آغوش کشیدمش و بوسیدمش

 . حتما آینده ی روشنی خواهد داشت اگر استعداد شاعریش را پرورش می داد، کردم

دیگر گفت و در دفتری یادداشت کرد چون من می خواستم آن را  در آن چند روز باقی مانده که در تهران بودم باز هم گندم چند شعر

با خودم ببرم و به مادرم نشان بدهم چون مادرمم چون اهل کتاب و شعر بود حتما از اینکه عروس با استعدادی داشت خوشحال می 

 . شد

، ماتم گرفته بود و از رفتنم ناراحت بودبازم گندم ، این چند روز اقامتم در تهران به خوبی و خوشی گذشت و بازم روز رفتن رسید

خودمم ناراحت بودم چون می دانستم ایندفعه که بروم خیلی زود نمی توانم برگردم و شاید چند ماهی طول بکشد ولی باید می رفتم 

دایی هم برای  دایی و زن، باز هم مثل دفعه قبل چند جلد کتاب برای مادرم تهیه کردم، چون من هنوز توی روستا خیلی کار داشتم

جیران هم نامه ی برای مادرش داشت که باید به دست زن ، مادر کلی سوغاتی خریده بودند که من می بایست برای مادر می بردم

من با کاروان کوچکی که داشتم راهی روستا شدم هر چند امیرساالر می خواست که با من بیاید ولی به خواست ، عمو می رساندم

چون در مسیر برگشتن زنی همراهمان نبود ، فته بود یک هفته ی دیگر در تهران بماند و بعد راهی روستا شودخانواده ش تصمیم گر

کوچه های ساکت روستا را پشت سر گذاشتیم و ، وقتی به روستا رسیدیم اوضاع امن بود و خبری نبود، پس سریعتر حرکت می کردیم

با دیدنش خوشحال از اسب پایین پریدم و به سمتش ، ه استقبالم آمد مادرم بود تا وارد باغ شدیم اولین کسی که ب، به باغ رسیدیم

رفتم و در آغوش کشیدمش و  اصال متوجه پدر نبودم که از باالی پلکان مرا نظاره می کرد از دید پدر این رفتارها برای یک مرد 

 . کوچک و زشت بود
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 ؟ خوش گذشت جهانگیر  –

 . رهمگه می شه بد بگذ: آرام گفتم

 . خوش اومدی: مادر هم خندید و گفت

سالم : مقابلشش که رسیدم گفتم، نگاهم را به پدر که با اخم نگاهم می کرد دادم و به سمتش رفتم، و مرا با اشاره متوجه پدر کرد

 ؟ بهترید، پدر

 ؟ این رفتارهای بچگانه چیه: ابروی در هم کشید و گفت

 ؟ کدوم رفتار –

 ؟ اینکه اینهو بچه ها مادرتو بغل گرفتی –

 . ببخشید: سر به زیر انداختم و گفتم

 . خسته ی سفر بودم و حوصله ی کل کل کردن با او را نداشتم و ترجیح دادم با یک عذرخواهی سر و ته ماجرا را ببندم

 ؟ پس نریمان کو: باز با ناراحتی و غرلند گفت

 . ش کنم که برگرده ولی نریمان تصمیم خودش گرفته و قصد نداره کوتاه بیادخیلی سعی کردم راضی، نیومد پدر: من

ایندفعه نصیر خان همه ی ، فردا صبح باید بریم سمت امالک نصیر خان ، ...خیل خب برو استراحت کن. پسره ی خیره سر احمق –

و از این منطقه فراتر گذاشته و داره همه جا ..گویا این پسرک احمق پاش. خان ها را دعوت کرده تا برای این شورشی تصمیم بگیرن

  . جولوون میده

 ؟ فرخ کجاست  -

 . معلوم نیست داره چه گوهی می خوره، نمی دونم این پسره ی احمق هم مثل برادرشه –

از طرز حرف زدن پدر مشخص بود که از دست فرخ هم چندان راضی نیست و این موقعیت خوبی برای اینکه من بتوانم موقعیت 

 . ...می بایست در این رابطه با امیرساالر صحبت می کردم. خودم را در این خانه تثبیت کنم

 . سعی می کنم خیلی زود اوضاع را آروم کنم، پدر شما خودتون را ناراحت نکنید –
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بهم ثابت می شه ، اگر همونطوری که جسد بهمنیار آوردی جسد این پسره امیرساالر هم واسه م بیاری: پدر سری تکان داد و گفت

 .... که پسر کوچیکم از برادراش بزرگتر و باهوشتره

سه تا از مغازه هام را توی تهران به نامت بزنم چون ، بهت قول می دم اگر امیرساالر شکار کنی: و دست به شانه ام گذاشت و گفت

 . تو لیاقتش را داری

 . نمخیالتون راحت من همه ی سعی خودم را می ک: با لبخندی گفتم

 . پس برو استراحت کن، خیل خب می دونم که خسته ای –

تصورش هم غیرممکن ، خسته ی راه بودم و با حرفهای پدر خسته تر هم شدم، باالخره از دست پدر خالص شدم و به داخل رفتم

 . ...امیرساالر بهترین دوستم بود. کشتن امیرساالر، بود

 . لحظاتی به گندم فکر کردم و بعد کم کم خوابم برد، بدون اینکه حتی لباس عوض کنم دراز کشیدم

هوای ، وقتی از حمام بیرون آمدم نفس عمیقی کشیدم، عصر که از خواب بیدار شدم به حمام رفتم تا گرد و غبار سفر از تنم بگیرم

گی های زیادی داشتیم عصرگاهی خنک بود و کم کم می رفت که پاییز از راه برسد و پاییزهای کردستان هوا سرد می شد و بارند

ولی از طرفی چون از کار رعیت ها کاسته می شد خوشحال بودند ولی با اینحال تعدادی از زمین ها را به زیر کشت سیب زمینی می 

 . بریم ولی در زمستان تقریبا کشاورزها و رعیت ها از کار کردن معاف بودند

همینطور که به سمت عمارت می رفتم زیر ، ت با تفنگچی هایش بودمشغول صحب، مشغول قدم زنی در باغ بودم که فرخ را دیدم

چرخی در عمارت زدم و بعد ، وارد عمارت شدم، او هم گویی متوجه من شده بود و زیر چشمی نگاهم می کرد، چشمی او را می پاییدم

 . چند تقه به در زدم که صدای مادرم را شنیدم، به سمت اتاق مادرم رفتم

 . بفرمایین -

 . مادرم با زن میانسال دیگری که او را نمی شناختم نشسته بودند و مشغول صحبت بودند، را باز کردم و وارد شدمدر 

 . سالم خانم، سالم مادر -

 ؟ ...خوب هستید. سالم از ماست آقا: زن از جا برخاست و گفت

 . ممنون -
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 .  زود خوب می شیداین داروها رو بخورید خانم ان شاء اهلل: زن به مادر رو کرد و گفت

 . لطف کردید تشریف آوردید، چشم گالبتون خانم –

 . ..بااجازه تون. لطف شما هم همیشه شامل حال ما شده، خانم وظیفمه: زن که اسمش گالبتون بود گفت

 برو در امان خدا –

 ؟ چرا به من نگفتی ؟ مامان مریض شدی: مقابلش نشستم و گفت، گالبتون که از اتاق بیرون رفت و در را بست به سمت مادرم رفتم

 . ..طوریم نیست. خیلی مهم نیست پسرم: لبخندی روی لبش نشست و گفت

  ؟ چت شده –

 . چیزی نیست گاهی وقتا قلبم تنگ می شه و یه کم درد می گیره –

 . ..قلبت مریض شده. خدا منو بکشه –

 . اونقدرا مهم نیست پسرم –

چشمانش پر از غصه ، چهره ی قشنگ و جوانش خیلی غم داشت، شده بودم و فقط نگاهش می کردماز شنیدنش بی نهایت ناراحت 

بیست سال که از ، ازدواج اجباری با مردی که هیچ وقت درکی از مهر و محبت نداشت معلومه که قلبش را ناراحت می کند، بود

. جهانگیرم: هش می کردم که دست مادر به شانه ام نشست و گفتهمینطور ناراحت نگا، خانواده و برادرش دور بود و آنها را ندیده بود

 ؟ ..یه چیزی بگو

 . مادرمهربون و عزیزم قلبش مریض و من نمی دونستم ؟ چی بگم –

 . جهانگیر خیلی هم مهم نیست –

 . این زن طبیب بود –

دادم به رشید ، م چند تا دارویی گیاهی آورده ...واسه. دستش هم شفاست، اما از گیاهان دارویی سر درمیاره، طبیب اونجوری که نه –

 . واسه م آماده کنن بیارن
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 . هرطوری شده پدر راضی می کنم توی سفری بعدی به تهران شمارو می برم –

 . هر چند خیلی دوست دارم بعد از بیست سال برادرم را ببینم ولی نمی خوام به خاطر من یه وقت با پدرت حرفت بشه –

 . د من راهش را خوب بلدمنگران نباشی –

 ؟ گندم چطور بود –

خدمتکارا ، دایی هم کلی چیزی فرستاده، خوب بود خیلی هم به شما سالم رسوند و یه سری کتاب و سوغاتی برای شما فرستاد –

 . وسایل نیاوردن داخل

توی این مدت که نبودی سر خودم ، یچقدر خوب بود این کتابها را دفعه ی قبل واسه م آورد، فکر می کنم بردن توی اتاق خودت –

 . وقتی هم دلتنگت می شدم عکست را نگاه می کردم، را با این کتاب ها گرم می کردم

یه چندتایی هم شعر گفته من آوردم بهتون نشون  . ایندفعه یه سری کتاب جدید واسه تون آوردم یه سری هم گندم انتخاب کرده –

 . بدم

 . گفتی داره خوندن و نوشتن یاد می گیره انقدر پیشرفت کرده شعر هم می گهمی  ؟ واقعا: مادر با شوق گفت

 . استعداد خوبی داره –

 ...یه زن باسواد بعدا می تونه یه معلم باشه برای بچه ش.. خوشحالم پسرم، خداروشکر –

 ...من هر چیزی که بلدم از شما یاد گرفتم . مثل شما –

 . راهی مثل تو دارممنم خوشحالم که پسر خلف و سر به  -

 . کلی باهاتون حرف دارم، می رم سوغاتی ها را بیارم –

 . باشه پسرم -

به اتاقم رفتم و سوغاتی ها و کتابهای که برای مادرم آورده بودم به اتاقش بردم و تا چند ساعت با هم حرف زدیم تا باالخره وقت 

 نمی دانم این چه رسمی بود که پدر دوست نداشت با زنان سر سفره  ،شام را آنشب با پدر و فرخ سر یک سفره خوردیم، شام رسید
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بعد از اینکه با خانواده ی پهلوان حیدر و ولی آشنا شده بودم بیشتر از همیشه از رسم و ، از این رفتارش بی نهایت متنفر بودم، بنشیند

 . رسومات خانه ی خودمان بیزار شده بودم

پدر چند لقمه ی که در سکوت غذایش را خورد نگاهش را به من ، من و فرخ رو به روی یکدیگرپدر در راس سفره نشسته بودیم و 

 . جهانگیر فردا صبح زود آماده باش باید بریم سمت امالک نصیر خان: داد و گفت

 . چشم پدر –

 . ولی پدر قرار بود من با شما بیام: اما فرخ معترضانه گفت

اگر فردا با من بیاد برای ، الزمه جهانگیر هم بعضی چیزا را یاد بگیره، تو اینجا بمونی بهتره: پدر نیم نگاهی به فرخ انداخت و گفت

 . اینه که با خان ها بیشتر آشنا بشه و یه چیزای یاد بگیره

 . چشم پدر هر چی شما بگید: نگاهش را به بشقابش داد و آرام گفت، فرخ دلخور بود اما چاره ای نداشت جز اطاعت کردن

...ببینید پسرا شما دوتا هر طوری شده باید شر این پسره امیرساالر بکنید اصال دوست ندارم نصیر خان از این موضوع سو . خوبه: پدر

هر چند می دونم جلسه ی فردا را هم به همین منظور ترتیب ، استفاده کنه و بگه ما تواناییش را نداشتیم که از پس یه شورشی بربیایم

 . ی خان ها از ضعف برخورد ما با شورشیا حرف بزنه و خودش را مطرح کنهداده تا جلوی همه 

فکر کنم کارهای که کردیم داره تاثیرگذار می ، ولی عجیب پدر چند روزی هست که از دار و دسته ی امیرساالر هیچ خبری نشده –

 . شه

 ؟ چه کاری: تمبرای همین گف، من نمی دونستم فرخ از چه کاری حرف می زند، پدر سری تکان داد

فرخ از تعدادی از اهالی روستا که بهشون مظنون بوده زهر چشمی گرفته و چندتایشون را : فرخ پوزخندی به روی من زد و پدر گفت

 . به عنوان شورشی بر علیه حکومت تحویل نیروهای حکومتی داده

تما دوستان امیرساالر متوجه این موضوعات شده بودند ح، ناباور نگاهم را به فرخ دوختم که با تمسخر پوزخندی را به من تحویل داد

حتم داشتم ، ولی از آنجایی که امیرساالر گفته بوده که تا وقتی برنگشته است دست از مبارزه بکشند آنها هیچ اقدامی نکرده اند

 . امیرساالر که برگردد فرخ دچار مشکل بزرگی می شود

 



 

 
 

583 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

سیده شدند و فهمیدن که غلطی که اونا دارن می کنن دودش به چشم یه عده دیگه هم اینجوری تر، فکر کنم کار خوبی کردی: پدر

 . می ره

 . به هر حال آماده باشیم، ولی پدر نباید به این آرامش چند روزه هم دلخوش کنیم: من

 ؟ منظورت چیه: پدر

من به این ارامش می گم ، پس نمی کشهبه این سادگی پا ، من فکر می کنم کسی مثل امیرساالر که بارها بهمون ضربه زده: من

 . آرامش قبل از طوفان

 . نباید به این آرامش امیدوار باشیم، فرخ برادرت بیراه هم نمی گه: پدر لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت

 ؟ ری داریفرخ از اینکه باز رای پدر را با حرفم به سمت حرف خودم آورده بودم با خشمی نگاهم کرد و گفت: خب برادر تو طرح بهت

 . اما دارم در موردش فکر می کنم، فعال نه: من

 . خب پس وقتی به نتیجه ی خوبی رسیدی با ما هم در میون بذار: فرخ

 . حتما با پدر در میون می ذارم: من

 . امیدوارم یه طرح خوب و کارساز داشته باشی: پدر

از شام خدمتکارها به اتاق آمدند برای جمع کردن سفره و من و بعد ، و با این حرفم بهش فهماندم برای تو تره هم خورد نمی کنم

فکر می کنی : فرخ ایستاد و مقابلم قرار گرفت و گفت، چند قدمی که از اتاق دور شدیم، فرخ با اجازه از پدر اتاقش را ترک کردیم

 ؟ خیلی زرنگی

 . فکر نمی کنم مطمئنم: با لبخند حرص درآری گفتم

 . خیلی هم مطمئن نباش چون من خوب می دونم تو با امیرساالر دستت توی یه کاسه ست –

 . حرف بیخود نزن بعدم اگر مطمئنی ثابت کن –

 . به موقعش دستت را واسه پدر رو می کنم، ثابت می کنم –

 . اگر تونستی حتما اینکار را بکن –
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 . کار امیرساالر و دار و دسته ش بود، هم کار تو و تفنگچیات نبود کشتن بهمنیار: و خواستم از کنارش بگذرم که باز گفت

 . اینو هم قبال گفتی و منم گفتم ثابت کن –

 . به وقتش، به وقتش ثابت می کنم: با پشت دست ضربه ی به سینه ام زد و گفت

ردش افتادم نمی بایست اجازه می دادم یاد حرفهای نریمان در مو، یک آدم کینه ای و موذی، این را گفت و از من رو گرداند و رفت

 . فرخ به هدفش برسد

به غیر از چندتا از تفنگچی های ، فردای آن روز صبح خیلی زود حاضر شدم تا پدر را برای رفتن به خانه ی نصیر خان همراهی کنم

م در مدتی که ما نیستیم کامال مراقب پدر که مارا همراهی می کردند منم چندتایی از تفنگچی هایم را با خودم بردم و از خلیل خواست

 . اوضاع و کارهای فرخ باشد

امالک نصیر خان تقریبا در مجاورت امالک عمو قرار داشت و تقریبا رسیدن به آنجا چند ساعتی راهپیمایی می خواست با توجه به 

در در تمام طول مسیر ساکت بود و با من پ، این پدر هنوز از جراحتی که برداشته بود بهبودی کامل نداشت پس آرام حرکت می کردیم

قبل از ما چندتن از خان های دیگر هم آمده بودند من ، تقریبا ظهر بود که به عمارت بزرگ و خانه باغ نصیر خان رسیدیم، حرفی نزد

قالی های دستباف فرش وارد سالن بزرگی که با ، نصیر خان به خوبی از ما استقبال کرد و بعد دعوت کرد تا به داخل برویم، جمله عمو

به محض ورود دیگر خان ها به ، شده بود و دورتا دور اتاق پشت های مخملی قرمز رنگی با روکش سفید رنگ چیده شده بود شدیم

پدر در ، احترام پدر از جا برخواستند و بعد از سالم و احوالپرسی های معمول پدر و معرفی من به آنها و معرفی آنها به من  نشستیم

خان ها مشغول ، کسی که قبال تعریفش را شنیده بودم و در این مجلس با او آشنا شده بودم، ر عمو و من در کنار کامران خانکنا

، صحبت و صرف چای و قلیان و میوه بودند و منتظر بودند تا چند نفر دیگر که هنوز نرسیده بودند برسند و بعد جلسه را شروع کنند

اما تنها کسی که هم صحبت نداشت من بودم و کامران خان ، داشت و پچ پچ های شروع شده بودهر کسی برای خودش مخاطبی 

کمی به سمتش چرخیدم و ، خواستم با بیشتر آشنا بشوم برای همین باید سر صحبت را با او باز می کردم، که در کنار من نشسته بود

 . ی نداریممثل اینکه توی این مجلس فقط من و شما هستیم که همصحبت: گفتم

...شما پسر بزرگ کیومرث خان . شاید چون اینجا مثل خودمون نمی بینیم که همصحبتش بشیم: لبخندی به لبش نشست و گفت

 ؟ هستید

 . نه پسر کوچیکش هستم: من
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 ؟ یعنی ایشون از شما بزرگترن، برادرت فرخ دیدم قبال: مکثی کرد و گفت

 . بله چند سالی بزرگتر هستند: من

 . ولی چقدر بهش نمیاد بزرگتری: لبخندی به لبش نشست و گفت دوباره

 . بزرگی به سن و سال نیست به شعوره، به قول داییم: منم با لبخندی گفتم، این حرفش دو پهلو و با کنایه بود

 ؟ داییتون -

 . تهران زندگی می کنند، نادر خان سعادتمند -

 ؟ ستیتو خواهرزاده ی نادر ه: متعجب نگاهم کرد و گفت

 ؟ شما دایی من را می شناسید: پرسشگرانه نگاهش کردم و گفتم، برایم جالب بود دایی را می شناخت

 . زمانی دوستان نزدیکی برای هم بودیم: سری تکان داد و گفت

 ؟ االن نیستید –

احساس کردم ناراحت شده و نمی ، سرش پایین بود و به استکان چاییش نگاه می کرد، این سوال را که پرسیدم لحظاتی سکوت کرد 

، با کمی جا به جا شدن، خواهد دیگر حرفی بزند با ورود عده ای دیگر هم باز همه از جا برخواستند و مجلس احوالپرسی ها گرم شد

 . من از کامران خان دور شدم و مرد جوانی دیگر ما بین ما قرار گرفت

ه همه خوش آمد گفت صحبت هایش را شروع کرد در مورد اتفاقات اخیر و نصیر خان شروع کرد به صحبت کردن و بعد از اینکه ب

گویی امیرساالر و دوستانش حسابی خون این خان های متکبر و از خود راضی را به جوش ، امیرساالر و دوستانش صحبت می کردند

از دست کارهایش به شکوه و شکایت  بودند  چون پایشان را خیلی فراتر از منطقه ی ما گذاشته بودند که همه ی خان ها  آورده

درست بود که این خان ها تفنگچی های زیادی در اختیار داشتند اما کسانی چون رعیت ها و مردم عادی پشت امیرساالر ، افتاده بودند

بود و چون  در ثانی امیرساالر تاکتیک های جنگی را خوب بلد، بودند تفنگچی ها در مقابل امیرساالر و دوستانش شکست می خوردند

نیروهای کمی داشت با شورش های چریکی و ناگهانی و از مناطق مختلفی خود را نشان می داد و اوضاع را به هم می ریخت و 

تا قبل از این وجود بهمنیار هم مزید بر علت شده بود و خسارت های زیادی به بار ، دوباره در کوه و دشت و جنگل ناپدید می شدند

 برای همین در آن جلسه نگاه های ، ک امیرساالر بهمنیار کشته شد ولی این افتخار بین خان ها به نام من ثبت شدآورده بود که با کم
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برای نابودی امیرساالر هر کسی یه نقشه ی می کشید و طرحی می داد اما موضوعی که مطرح بود این بود که  ، زیادی روی من بود

و به نوعی برای از بین بردن گروه امیرساالر با هم متحد شوند و همین عامل و نقطه هیچ کس نمی خواست با دیگری همکاری کند 

فقط من نمی دانستم این خان ها که هیچکدام دیگری را قبول نداشتند ، ضعفی بود که امیرساالر به خوبی از آن استفاده می کرد

فقط ساکت بودم و آنها را نگاه می کردم که یکی از خان  من . برای چه با هم جلسه گذاشته بودند و به شور و مشورت نشسته بودند

نصیر خان ، نگاه همه به سمت من چرخیده شد، اصال بذارید نظر کسی که شر بهمنیار کنده و اون راهزن کشته بپرسیم: ها گفت

 ؟ نظر شما چیه خانزاده جهانگیر: گفت

امیرساالر مثل : بعد از مکثی گفتم، ار در چشمانش می دیدمبه وضوح برق شوق و افتخ، مکثی کردم نیم نگاهی به پدر انداختم

 . بهمنیار نیست

 ؟ یعنی چی: قبل از اینکه ادامه ی حرفم را بزنم یکی از خان ها گفت

دنبال مال و ثروت مردم بود و به کاروانا حمله می کرد تا داراییشون را ببره ولی امیرساالر اینطور ، خب بهمنیار یه راهزن بود: من

 ... نیست

بچه ترسو که خودشو نشون نمی ده ، خب درسته اون یه شورشیه که هدفش براندازی ما خان هاست ولی خب کور خونده: نصیر خان

یه عده بچه رعیت دور خودش جمع  . ... فقط با یه سری حمالت پاره پاره یه اشوبی می ندازه و می ره. هیچ غلطی نمی تونه بکنه

 . تونه یه دسته تفنگچی درست کنه و مقابل تفنگچی های ما بایسته کرده و به خیال خودش می

نصیر خان طوری حرف می زد انگاری امیرساالر کشته بود و گروهش را تار و مار کرده بود و همه چیز تمام شده بود برای همین 

هش را متالشی کردید  و همه نصیر خان شما طوری حرف می زنید انگاری امیرساالر دستگیر کردید و گرو: حرصم گرفت و گفت

..موضوع امیرساالر و کارهاش اونقدری مهم هست که شما به خاطرش همچین جلسه ی تشکیل دادید قبل از این . چیز تموم شده

چرا بهمنیار با اون همه  ؟ چرا، کاری که برای براندازی بهمنیار انجام نمی دادید، جلسه های مثل این تو خونه ی ما تشکیل شد، هم

 ؟ زدیش مهم نبود و امیرساالر که تا حاال دزدی نکرده واسه تون مهم شده که به خاطر نابودیش اینجوری به تب و تاب افتادیدد

بهمنیار هیچ وقت پاش به روستاها باز نمی : نصیر خان که گویی انتظار این حرفها را از من نداشت لحظاتی سکوت کرد و بعد گفت

 . شد و آشوب به پا نمی کرد
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چند باری هم توی روستاهای کامران ، بهمنیار کم به کاروانها دستبرد نزد و آدم نکشت، متوجه منظورتون نمی شم نصیر خان: من

تنها کسایی که پیگیر دستگیری و نابودی بهمنیار بودند پدر من و عموم و کامران خان ، خان اشوب به پا کرد و چند نفری کشته شدند

 . همه ی شماها بارها گفته بودید که به کاروان های شما هم دستبرد زده...در حالی که . بودند

 ؟ منظورت چیه پسر کیومرث خان: یکی از خان ها گفت

حتما اونقدری قدرت داره که ماها به ، فقط می خوام بگم امیرساالر اونقدری کم اهمیت نیست. منظوری ندارم  صابر خان: من

 . خاطرش دور هم جمع شدیم

 همه ش آشوب و تهدید ، ...این پسر دیگه شورش را درآورده. بله درسته: صابر

 . این گروهی که امیرساالر تشکیل داده روزبه روز بزرگتر می شه و جوانهای رعیت به سمتش کشیده می شن: من

 ؟ خب چیکار باید بکنیم خانزاده: یکی از خان ها گفت

  ؟ ببینید خواسته ش چیه، یاریدش پای صحبتپیشنهاد من اینه ب: شانه ی باال انداختم و گفتم

با یه جوجه شورشی بشینیم به حرف زدن که بهش بفهمونیم که اره تو  ؟ حالت خوبه پسر کیومرث خان: نصیر خان با زهرخندی گفت

 . ما جلوت کم آوردیم، بردی

 . خب پس منتظر باشید هر روز این گروه بزرگتر بزرگتر بشه: مکثی کردم و گفتم

 ؟ نصیر خان نگرفتی این جوون چی گفت: یگه از خان ها که تا حاال ساکت بود گفتیکی د

 ؟ شما بگید منظورش چی بود هژیر خان: نگاه نصیر خان به سمت همان خان که قیافه ی متفکری داشت چرخید و گفت

 . ازیدمنظور این پسر بود به بهانه ی مذاکره اون شورشی را به دام بند: هژیر خان با لبخندی گفت

ولی  ؟ نمی دانستم چیکار باید بکنم، یا خدا منظور من اصال این نبود و این مردک بد ذات از حرفهای من این برداشت را کرده بود

بعد از لحظاتی سکوت ، می تونستم امیرساالر ببینم و از نقشه ی که واسه ش می کشیدن باهاش حرف بزنم، خب خیلی نگران نبودم 

 . ولی با اینکار ممکنه رعیت خشمگین کنید: کامران خان گفت
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... پدربزرگ همین بچه شورشی چطور فراموش شد ؛ بعد از اینکه بمیره مردم . مگه اهمیتی هم داره: نصیر خان با دهن کجی گفت

می ره تو وقتی برق شالق و تفنگ ببینه از ترس سرش ، بعدم رعیت جرات نداره دست به کاری بزنه، خیلی زود فراموش می کنن

 . الک خودش  و کارشو انجام می ده

 . درسته وقتی کلک سردسته شون بکنی رام کردن بقیه شون کاری نداره: هژیر

آن روز فقط برای این داشتن صحبت می کردند که چطوری امیرساالر به پای صحبت بیارن تا باهاش حرف بزنند و قرار شد یک روز 

کنار چشمه ی خورشید بفرستند تا نامه و پرچم را به تیرک چوبی ببندند و همان شخص آنجا یک نفر را با نامه و پرچم سفیدی به 

یکی یکی خان ها عزم ، بعد از خوردن ناهاری که نصیر خان تدارک دیده بود . منتظر باشد تا خبری از امیرساالر و دوستانش بشود

پدر سرحال تر بود و بیشتر ، بر خالف مسیر رفت، ی خودمان شدیممن و پدر هم بعد از خداحافظی از عمو راهی روستاها، رفتن کردند

با من حرف می زد او هم از پیشنهاد من که در جلسه داده بودم خوشحال بود هر چند منظور من این نبود که مذاکره را ترفندی کنند 

ه دام انداختن امیرساالر نقشه کشیده بودند پدر برای به دام انداختن امیرساالر ولی حاال که آنها این برداشت را کرده بودند و برای ب

 . خوشحال بود که من این ترفند را پیشنهاد داده ام

به ، مسیر برگشتن با صحبت های پدر و حرفهای او که فقط نصیحت بود وتعریف کردن از خاطرات جوانی اش برایم سخت تر گذشت

عا خسته بودم و به خواب احتیاج داشتم اما هنوز سرم روی بالش قرار محض رسیدن اسبم را به جمال تحویل دادم به داخل رفتم واق

نمی دانستم دیگر بار کی می توانستم به تهران بروم و همین بی قراریم را بیشتر ، نگرفته بود که ذهنم به سوی گندم کشیده شد

 . بفرمایین: ه در خورد سریع نشستم و گفتموقتی ضرباتی ب، پلک هایم روی هم قرار دادم که بخوابم اما فایده ی نداشت، کرده بود

 . خسته نباشی، سالم پسرم: مامان وارد اتاق شد و گفت

 ؟ وقتی اومدم نبودید، ..ممنون. سالم مامان –

 . یه کم ناخوش احوال بود، عمارت اونطرف بودم رفته بودم به ملوک خانم سر بزنم –

 ؟ چرا –

 . مدام به خاطر برنگشتن نریمان گریه می کنه –

 . بفرمایین بنشینید –

 . مزاحمت که نشدم –
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 . شما مراحمی . نه مامان جانم –

 ؟ از جلسه ی خان ها چه خبر: مامان نزدیکم نشست و گفت

 . پس نقشه کشیدن: همه چیز را واسه مامان گفتم که به فکر فرو رفت و گفت

 . حرفهای من به این نتیجه رسیدن بدبختی اینه از، اره –

 . نگران نباش تو که قبل از هر کاری همه چیز به امیرساالر می گی: مامان با لبخندی گفت

 ؟ ...راستی مامان شما کامران خان می شناسید. خب نباید بذارم به دامشون بیفته –

 !؟ کامران خان: تا اسم کامران خان آوردم مادر متعجب گفت

 . دایی را می شناخت، چند تا از روستاهای نواحی جنوبی کردستانخان ، آره –

 ؟ خودش گفت با دایی دوست: مامان بعد از مکثی گفت

، یه جورایی انگاری ناراحت شد، ازش پرسیدم مگه االن دوست نیستید هیچی جوابم را نداد، نه گفت یه زمانی با دایی دوست بوده –

 . بزنم ولی دیگه فرصتی نشد باهاش حرف بزنمخیلی می خواستم بیشتر باهاش حرف 

سر به زیر داشت و حرفی نمی زد نمی دانم این  . مامان که انگاری خیلی ناراحت شده بود و به فکر فرو رفته بود جوابی به من نداد

مزاحمت شدم خیلی اومدم : سکوتش برای چی بود ؛ دستم را روی شانه اش گذاشتم که به خودش آمد و نگاهش را به من داد و گفت

 . تو استراحت کن . ..من برم یه سر به پدرت بزنم. خسته ای

و بدون اینکه اجازه دهد من حرفی بزنم از جا برخواست و از اتاق بیرون رفت و در را بست و من متعجب از رفتار مامان به در نگاه می 

ه به سقف خیره بود فکرم به سمت گندم کشیده شد ؛ باید یه کردم ،دوباره دراز کشیدم و دستانم را زیر سر جمع کردم و همینطور ک

..به قدری توی افکارم غرق بودم که نفهمیدم کی خوابم . فکری به حال این زندگی می کردم اصال اینجوری دوری از هم خوب نبود

 . برد

تم می دانستم هنوز امیرساالر با توجه به خبرهای که از فریدون پسر رشید می گرف، تقریبا هفت روزی بدون هیچ خبری گذشت

 فریدون و دوستانش توسط من از ، نصیر خان هم نامه ی را توسط پیرمردی به کنار چشمه ی خورشید فرستاده بود، برنگشته است
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تا نامه باخبر شده بودند ولی از آنجایی که امیرساالر هنوز برنگشته بود قرار بر این بود که کسی به سمت چشمه ی خورشید نرود 

 ... امیرساالر بیاید و تصمیم درستی بگیرند

از آنجایی که برداشت محصول تمام شده بود پس کاری برای انجام دادن نداشتیم و روزها به بهانه ی شکار از خانه بیرون می رفتم 

صحبت با مامان می ولی دل و دماغ شکار کردن هم نداشتیم و اکثر مواقع دست خالی به خانه برمی گشتم و  اوقات بیکاریم با 

گذشت در رابطه با موضوع کامران چند بار دیگر از مادر سوال کردم که هر بار مادر بدون اینکه جوابم را بدهد حرف را عوض می کرد 

. یک . که همین موضوع باعث شده بود فکرهای به ذهنم خطور کند فکرهای از نوع وجود یک عالقه بین مادرم و کامران خان

 . جامعالقه ی نافر

با اسلحه و کمی خوراکی و نوشیدنی برای شکار به همراه خلیل به شکار رفتم برخالف ، صبح روز نهمی بود که از تهران برگشته بودم

..آرام در جنگل پیش می رفتیم و . روزهای دیگر که چندتایی دیگر از تفنگچی ها ما را همراهی می کردند آنروز تنها بیرون رفتیم

 . آقا: از اینکه باید برای دوباره رفتن به تهران برنامه ی ترتیب می دادیم که خلیل حرف مرا برید و گفت، کردیمباهم صحبت می 

 ؟ چیه –

 . باید بتازیم –

 ؟ چی: متعجب نگاهش کردم و گفتم

 . دنبالمون هستن –

 . به اسبتون هی بزنیدپشتتونو نگاه نکنید فقط وقتی من گفتم : خواستم برگردم که خلیل با تشر اما آروم گفت

 ... حاال: سری تکون دادم که خلیل خیلی زود گفت

هنوز خیلی دور نشده بودیم که صدای گلوله ، و هردو به اسبمون هی زدیم و در عرض چند ثانیه اسبهایمان شروع به تاختن کردند

د باری که به پشت سرم نگاهی انداختم دیدم که چن، شنیدیم داشتن به سمت ما تیراندازی می کردند و با اسب به دنبال ما می تاختند

هر ، تعدادشان خیلی بیشتر از ماست مردانی که لباس کردی محلی به رنگ سیاه به تن داشتند و صورت هایشان را پوشیده بودند

لیل را با گلوله خ، خلیل فریادی کشید و از روی اسبش افتاد، بعد از مدتی تاختن، کسی که بودند قصدشان فقط کشتن ما دونفر بود

، با گلوله ی که به سرش خورده بود خلیل کشته شده بود، سریع افسار اسبم را کشیدم و از اسب پایین پریدم و به سمتش رفتم، زدند

 از خشم و عصبانیت و ناراحتی اسلحه را از روی دوشم برداشتم و به سمت مردانی که سوار بر اسب به سمتم می آمدند نشانه رفتم 
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بازویم مورد اصابت گلوله قرار گرفته ، کردم یکی از انها که افتاد گلوله ی هم به سمت من شلیک شد و به عقب پرت شدم شلیک

خودم را ، حتم داشتم که این نقشه ی فرخ بوده است برای همین نمی خواستم به این سادگی ها بمیرم تا فرخ به اهدافش برسد، بود

از بازویم خون می ریخت و هر لحظه آنها به ، دم را روی اسبم انداختم و بازم به اسب هی زدمبه سمت اسبم کشیدم و خیلی زود خو

خودم را روی گردن اسب خم کرده بودم که گلوله ی که به سمتم شلیک می شد به من اصابت ، من نزدیک و نزدیکتر می شدند

در ، کوهستانی که به صورت پراکنده از درخت پوشیده بودکم کم از منطقه ی جنگلی دور می شدیم و به کوهستان می رفتیم ، نکند

برای لحظه ی کوتاه صاف نشستم تا بتواند با اسلحه یکی دیگر از آنها را بزنم که ، کناره ی پرتگاه خطرناکی بر روی اسب می تاختم

سعی می کردم دستم ، پرت شدمپهلویم سوخت و از شدت برخورد گلوله از روی اسب پرت شدم و در شیب تند پرتگاه به سمت پایین 

وقتی متوقف شدم که تمام بدنم درد گرفته بود ، موفق هم شدم، را به درخچه ی یا بوته ی بگیرم تا از سرعت پرت شدنم کاسته شود

ط طاق باز روی خاک افتاده بودم و به اسمان خیره بودم در ان لحظات فق، و صورتم از خون پیشانی ام که شکسته بود خیس شده بود

وقتی صدای مردانی که با هم حرف می زدند را شنیدم نگاهم به سمت باالی پرتگاه ، چهره ی مادرم و گندم مقابل چشمانم بود

نباید به این سادگی ها تسلیم می شدم ، دونفر از آنها داشتند با احتیاط از پرتگاه پایین می آمدند تا از مردن من مطئنم شوند، چرخید

چندبار ، از جا برخواستم وبه سمت راستم که جنگل بود و می توانستم در پشت درختانش پناه بگیرم فرار کردم برای همین به یکباره

دیگر به سمتم شلیک کردند ولی خوشبختانه هیچ کدام از گلوله هایشان به من نخورد ولی همان زخم بازو و پهلوییم برای اینکه مرا 

....کم کم . خاطر زخم از بدنم آویزان بود و دست دیگرم را روی زخم پهلویم گذاشته بودمیک دستم که به ، از پا بیاندازد کافی بود

...نگاهی به . باید کمی استراحت می کردم، ضعف داشت بر بدنم غالب می شد و حتی نمی توانستم راه بروم چه برسد به اینکه بدوم

نگاهی به اطرافم ، دند یا اینکه از تعقیب کردنم ناامید شده بودند..یا اینکه مرا گم کرده بو. کسی را نمی دیدم، پشت سرم انداختم

به ، چشمانم در حال سیاهی رفتن بود که نمی توانستم مخفی گاهی برای خودم بیابم، انداختم درخت تنومند و بزرگی نزدیکم بود

را باز کنم تا روی زخم پهلوییم ببندم  خواستم شالی که به سر بسته بودم، سمت درختی رفتم و در کنارش نشستم و به آن تکیه زدم

 (. که دستانم بی حس شد و گردنم کج شد و بیهوش شدم

، ساعت چهار و بیست دقیقه ی صبح بود، از خستگی و خواب آلودگی زیاد خمیازه ی زیادی کشید و نیم نگاهی به ساعتش انداخت

 . قدر خسته بود که خیلی زود خوابش بردلحظه ی سرش را روی دفتر گذاشت تا کمی چشمانش آرام بگیرد اما آن

سرش ، به این خاطر که بد خوابیده بود گردنش به شدت درد گرفته بود، با صدای ضرباتی که به در اتاقش می خورد از خواب بیدار شد

 . بهزاد را شنیدباز ضرباتی به در خورد و صدای ، هوا کامال روشن شده بود، را از روی میز بلند کرد و کمی گردنش را مالش داد

 ؟ ..چرا در اتاقت را قفل کردی. ..شاهین. شاهین -
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تا در را باز کرد با اخم غلیظ بهزاد رو به رو ، سریع دفترچه را بست و توی کشوی میز گذاشت و از جا برخواست و به سمت در رفت

 . شد

 ؟ ماروپیچوندی که خودت دیشب تا صبح بشینی دفترچه را بخونی –

 . خواب بودم ؟ چی داری می گی پسر خوب –

  ؟ چرا در اتاقت قفل بود –

 . ترسیدم آقا دزده بیاد منو بخوره برا همین در اتاقم را قفل کردم –

 . دفترچه خاطرات پدربزرگ بده امروز می خوام برم کارخونه بخونمش. آره خب تو که راست می گی –

 هم بشینیم بخونیم  نخیر...صبر می کنی تا شب که باز همگی با –

دیگه حق نداریم بیایم اینجا پس باید بریم خونه هامون تو دفترچه را بده به من بخونم تا عصری  ؟ نشنیدی مادربزرگ چی گفت –

 . تمومش می کنم به دستت می رسونم بعدم که تو خوندی بده به سامان بخونه

 . عد به دستت می رسونم تو بخونمن امروز دفترو تموم می کنم ب، خب پس چرا اول تو بخونی –

..وقتی که داری میای دنبالم تا منو . فردا دفترچه را واسه م میاری، خیل خب پس: بهزاد که کمی عصبی به نظر می رسید گفت

 . برسونی سر کارم

 ؟ یعنی چی: شاهین ابروی در هم کشید و گفت

ایت تموم شده و تو طبق قول و قرارمون باید تا یک هفته امروز مهلت یک هفته ، نمی خوای بگی که شرطتتو فراموش کردی –

 . راننده ی شخصی من باشی

 . یک هفته شد: شاهین مکثی کرد و گفت

 . آره –

 . تو باید به من وقت بیشتری بدی دیدی که من توی این یک هفته همش درگیر کار و این دفترجه بودم –
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 . ...فردا راس ساعت هفت صبح جلو در خونه مون. با من بحث نکن ..شرطی بوده که بستی دیگه هم. حاال هر چیزی –

 . مرد حسابی تو هیچ وقت هفت صبح سر کار نمی رفتی حاال هفت صبح سرکاربرو شدی: ن

 خداحافظ . دیر نکنیا، خیل خب هشت صبح –

 . صوصی..راننده ی خ. ...هه. پس بشین تا بیام دنبالت: شاهین سری تکان داد و گفت، بهزاد که رفت

 . و خمیازه ی کشید و دوباره به داخل برگشت و خودش را روی تختش رها کرد که خیلی سریع هم خوابش برد

 . و ایندفعه با صدای مادربزرگش بود که از خواب بیدار شد

 ...شاهین.... شاهین –

 . امروز سرکار نمی رمجون خودتون که خیلی واسه م عزیزید خیلی خوابم میاد ، مادربزرگ: شاهین خواب آلود گفت

 . اما پاشو منو باید برسونی اداره ی آگاهی، سرکار نمی خوای بری نرو   –

 ؟ ساعت چند: شاهین سرجایش نیم خیز شد و گفت

 ؟ ..تو دیشب تا صبح چیکار می کردی که نخوابیدی. ده و نیم صبح –

 . بعد اون اتفاق تا صبح خوابم نبرد –

 . منم همینطور –

 ؟ راستی مادربزرگ قرار بود یه چیزای را به من بگید –

 . پاشو حاضر شو بیا صبحانه تو بخور ؛ بین راه بهت می گم –

 . چشم یه دوش می گیرم و میام –

 . باشه پایین منتظرت هستم –

 



 

 
 

594 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

پوشید به طبقه ی همکف  خانم بزرگ که از اتاق بیرون رفت ؛ شاهین هم به حمام رفت و بعد از اینکه دوش گرفت و لباس مرتبی

رفت ؛ میز صبحانه برایش چیده شده بود و خانم بزرگ در کنار پنجره ی بزرگ سالن بر روی صندلی گهواره ایش نشسته بود و کتابی 

 ؟ چه کتابی می خونید مادربزرگ: شاهین همینطور که به سمت میز می رفت گفت، را مطالعه می کرد

 . اربازقم: خانم بزرگ سر بلند کرد و گفت

 . اما من شعرشو بیشتر دوست دارم، خوندمش قشنگه، لبخندی به لب شاهین نشست و گفت :داستایوسفکی بزرگ

 ؟ کدوم شعر –

 اون شعری  که خواننده می گه : شاهین با لبخندی بر سر میز نشست و گفت

 قمارباز ، زهقماربا، یه سرباز / قماربازه، یه شاهه، یه آسه: وشروع کرد با ریتم آواز خواندن

 دهو ده نهو نه یه هشتو / گرفتن به بازی سرنوشتو                                              

 ... تویی تویی قمار باز با یک دل هوس باز                                            

 . بود آهان فکر کنم این: اما وقتی اخم مادربزرگش را دید گلویی صاف کرد و گفت

 و شروع کرد به خواندن شعری از موالنا 

 خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش

 بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر

 تو به مرگ و زندگانی هله تا جز او ندانی

 نه چو روسپی که هر شب کشد او بیار دیگر

 نظرش به سوی هرکس به مثال چشم نرگس

 بودش ز هر حریفی طرب و خمار دیگر

 عمر خوار باشد چو بر دو یار باشد همه
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 هله تا تو رو نیاری شوی پشت دار دیگر

 که اگر بتان چنیند ز شه تو خوشه چینند

 . نبدست مرغ جان را جز او مطار دیگر

 حضرت موالنا

 . ..پس اهل مطالعه هم هستی. ..آفرین. افرین: خانم بزرگ با لبخند تحسین برانگیزی گفت

 ؟ ..آخه مگه می شه پسر باکماالتی مثل من اهل مطالعه نباشه. این از اون حرفها بودا خانم بزرگ –

 . خب من فکر می کردم تو فقط دنبال پدرسوخته بازی هستی –

. ..مادربزرگ اون چیزای که شما بهش می گید پدرسوخته بازی ما بهش می گیم تحقیقات میدانی. دست شما درد نکنه مادربزرگ –

 .... درصد علم را باید در بطن جامعه بجوییم 71تقریبا ، ... آدم که نمی تونه همه ی علمش را با مطالعه به دست بیاره

 ؟ .. معلومه به جامعه شناسی  عالقه ی وافری داری. باریکال -

 . شکافم و تجزیه و تحلیل کنمب، ..همچین دوست دارم برم تو بطن جامعه و این مشکالت روز جامعه را. ..اونم چه عالقه ی. به –

 . صبحونه تو بخور باید بریم: خانم بزرگ با لبخند معناداری  گفت

 ؟ سامان رفته شرکت: شاهین جرعه ای چایش را نوشید و گفت

 . بهش گفتم تو امروز نمی ری و باید منو تا اداره ی آگاهی برسونی، اره رفته –

   ؟ مادربزرگ قصه چیهراستی : شاهین لقمه ی خورد و بعد گفت

 ؟ قصه ی چی –

 . ماجرای دیشب که گفتید بهم می گید –

 . من می رم حاضر بشم تو هم زود صبحونه تو بخور، گفتم که توی راه بهت می گم –

 . چشم –
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ت در سالن چند لقمه ی که خورد از سر سفره برخواست و سوییچ ماشینش را برداشت و به سم، شاهین زیاد میلی به خوردن نداشت

تقه ی به در زد و وارد اشپزخانه شد فقط ثریا در آشپزخانه مشغول ، رفت قبل از اینکه از سالن بیرون برود به سمت آشپزخانه رفت

 . صبح بخیر، سالم اقا: آشپزی بود که با دیدن شاهین سریع گفت

 . ...من صبحونه خوردم می تونید برید میزو جمع کنید. صبح بخیر –

 . چشم آقا –

 ؟ گالره کجاست –

 . صبح زود بیرون رفتن گفتن تا عصر برمی گردن، نمی دونم اقا –

 ؟ مادربزرگ می دونه –

 . بله اقا بهشون گفتن –

 . به کارتون برسید، بسیار خب –

دقایقی بعد خانم ، سوار ماشینش شد و ماشین را تا مقابل پلکان راند و منتظر مادربزرگش شد، شاهین این را گفت و سالن را ترک کرد

 . خب می تونیم بریم: بزرگ از سالن بیرون آمد و در صندلی جلو در کنار شاهین جا گرفت و کمربندش را که بست گفت

خوب می دانست وقتی مادربزرگش با او هست حق ندارد بیشتر از سرعت ، شاهین ماشین را به حرکت درآورد و از خانه بیرون رفت

شاهین سکوتی که مادربزرگش در آن غرق شده بود و به بیرون نگاه می کرد را شکست و ، خیابان شدند همینکه وارد . مجاز براند

 . مادربزرگ: گفت

 . بله: نگاه خانم بزرگ به سمت شاهین چرخیده شد و گفت

 . دیگه تحمل ندارم صبر کنم ؟ نمی خواید بهم بگید –

 . ضوع برای همیشه بین من و تو یه راز باقی بمونهفقط باید قول بدی این مو: خانم بزرگ بعد از مکثی گفت

 . ...قول می دم هر چیزی که از شما بشنوم مثل یه راز پیش خودم حفظ کنم. قول می دم –

 و باید قول بدی کمکم کنی. –
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 ؟ ولی خب من باید چیکار کنم، هر کمکی از دستم بربیاد حتما انجام می دم  –

 . بهت می گم –

 . عمیقی کشید و شروع کرد به حرف زدنخانم بزرگ نفس 

*** 

به قدری کالفه و عصبی بود که بر خالف جریان حرکت ماشین ، وقتی از ماشین پیاده شد، ماشین را به حاشیه ی اتوبان راند و ایستاد

رفت و به آنها تکیه  به سمت گارد ریل های آهنی و محکم کنار اتوبان، مبهوت مسیری را رفت و از ماشین دور شد، ها به راه افتاد

خانم بزرگ هم بعد از مدتی از ماشین پیاده ، ناباور به حرکت ماشین ها نگاه می کرد . چندین بار دستش را میان موهایش فرو برد، زد

لحظاتی نه چندان کوتاه گذشت تا باالخره طاقت خانم ، شد اما قدمی از ماشین دور نشد و فقط از همانجا شاهین را نگاه می کرد

 . بزرگ طاق شد و صدایش را باال برد تا در بین هیاهوی ماشین ها به گوش شاهین برساند

 . ..شاهین. شاهین –

باور نمی شه : نزدیکش که رسید به ماشین تکیه زد و گفت، نگاه شاهین به سمت خانم بزرگ چرخید و بعد به سمتش به راه افتاد

 . مادربزرگ

 . منم وقتی شنیدم باورم نمی شد ولی شاهین تو باید کمکم کنی نباید بذاریم بهزاد چیزی از ماجرا بفهمه –

 . اگر بفهمه داغون می شه –

 ؟ ..باید بهت بگم چیکار کنی. سوار شو بریم –

 . کند و راه افتادخانم بزرگ هم در کنارش نشست و خیلی زود ماشین را از جا ، شاهین سری تکان داد و سوار ماشینش شد

کارشان در اداره ی آگاهی ، در تمام طول مسیر خانم بزرگ حرف می زد و شاهین در تایید حرفهایش گاهی سرش را تکان می داد

خانم بزرگ شکایت نامه ی را تنظیم کرد و پلیس قول داد که خیلی زود سارقی که شب قبل قصد ، یکساعتی بیشتر طول نکشید

اما ماجرا چیز دیگری بود و خانم بزرگ خوب می دانست کسی که شب قبل به خانه ، داشته است دستگیر کندسرقت از منزلشان را 

شان آمده بود سارق نبود و قصد کشتن بهزاد را داشته بود و حال از شاهین می خواست که بیشتر مراقب بهزاد باشد تا موضوع را با 

 . ا راه چاره ای بیابدپرویز پسرش در میان بگذارد تا او برای این ماجر
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خیلی سواالت دیگر بود که در ذهن شاهین جوالن می داد برای همین بعد از اینکه از اداره ی آگاهی بیرون آمدند به دعوت شاهین 

بعد از ناهار ، به رستوران شیک و گران قیمتی رفتند و ضمن خوردن ناهار شاهین سوالتش را می پرسید و خانم بزرگ جواب می داد

به چی فکر می : وقتی در مسیر خانه بودند شاهین ساکت بود و بیرون را نگاه می کرد که خانم بزرگ سکوتش را بر هم زد و گفت

 ؟ کنی شاهین

 . به بهزاد: شاهین نیم نگاهی به مادربزرگش افکند و گفت

 . نگرانشم، می شه یه زنگ بهش بزنی –

 . د را با موبایلش گرفت که بعد از دقایقی جواب دادشاهین ماشین را باز متوقف کرد و شماره ی بهزا

 ؟ چی شده یادی از ما کردی، سالم پسر عمه جان –

 . پدر و مادرت نیومدن، زنگ زدم احوال پسرداییمو بپرسم، سالم –

 ؟ ..دفترچه را تموم کردی. بهشون زنگ زدم فکر می کنم پروازشون ساعت ده و یازده توی فرودگاه می شینه –

 . دو سه روزی می شه، نه –

 . زود تمومش کن فردا میام ازت می گیرم، اگر صد صفحه ی دیگه مونده بود که بخونی ؟ چه خبره مگه –

 ؟ ..با من کاری نداری. باشه –

 . خداحافظ –

 ؟ چی دو سه روز دیگه می شه: تلفن را که قطع کرد خانم بزرگ گفت

 . گفتم دو سه روز دیگه می شه تا بخونمش یه کتابی ازش گرفتم بخونم می گفت می خوادش –

 . شاهین خیلی هواشو داشته باشیا، آهان –

 . چشم –
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همینطور که با ماشین وارد خانه می شدند متوجه گالره شدند که لبه ی پلکان مقابل ، ساعت سه بعدازظهر بود که به خانه رسیدند

دیشب برای اینکه ساکتش کنم بهش قول دادم بهم ، این دختره چیکار کنمبا : خانم بزرگ با دیدنش گفت، درب آشپزخانه نشسته بود

 ؟ تو می گی چیکار کنیم، فرصت بده خودم همه چیزو به بهزاد می گم

 . اجازه بدید من باهاش حرف بزنم: شاهین نیم نگاهی به گالره انداخت و گفت

 ؟ می تونی راضیش کنی ساکت باشه  –

  .همه ی تالش خودم را می کنم –

 . خانم بزرگ: گالره هم از جا برخواست و به سمتشان آمد و گفت، هردو از ماشین پیاده شدند و به سمت ساختمان رفتند

: گالره جلوتر آمد نیم نگاهی به شاهین انداخت و گفت، خانم بزرگ با شنیدن صدایش ناچاراً ایستاد و نگاه پر غضبش را به گالره داد

 ؟ ید می خوام بدونم دقیقا کی به قولتون عمل می کنیدشما دیشب به من یه قولی داد

 . فکر می کنی این موضوعی هست که  به سادگی بشه مطرحش کرد –

 ؟ ساده یا پیچیده می خوام بدونم کی بهش می گید –

. کنه مادربزرگ خسته ست و باید استراحت، من واسه ت می گم کی بهش می گیم: تا خانم بزرگ خواست حرفی بزند شاهین گفت

 ...مادربزرگ شما بفرمایین برید داخل من با گالره خانم صحبت می کنم 

بعد از رفتن خانم بزرگ نگاه جسور گالره به چشمان شاهین ، خانم بزرگ سری تکان داد و از کنار گالره گذشت و به داخل رفت

 ؟ خب: نشست و گفت

 ؟ می دونستم تو خدمتکار نیستیاز همون اول : لبخندی تلخ لب شاهین را از هم باز کرد و گفت

 ؟ خوبه که می دونستید –

 . بریم یه کم توی باغ قدم بزنیم –

 . باشه –
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گویا شما می : شاهین همینطور قدم می زد و ساکت بود که گالره زبان به سخن باز کرد و گفت، و در کنار هم مشغول قدم زنی شدند

 ؟ اینطور نیست، خواستید با من حرف بزنید

 ؟ تو فکر می کنی پدربزرگ من از این ماجرا هم چیزی توی دفترچه خاطراتش نوشته: ن نیم نگاهی به او انداخت و گفتشاهی

 ؟ مگه شما تمامش را نخوندید –

 . هنوز تمومش نکردم –

 . خب اگر انصاف به خرج داده باشن   و همه چیز نوشته باشن حتما باید در رابطه با این موضوع هم نوشته باشن  –

چون نمی خواستی بهزاد چیزی از ماجرا بدونه پس چرا مادربزرگ تهدید ، تو دیشب به من گفتی اجازه ندم بهزاد دفترچه را بخوونه –

 . کردی اگر به بهزاد نگه خودت همه چیز می گی

بدم تا موضوع را به بهزاد .. چون خانم بزرگ گفتن بهشون فرصت . من گفتم نخونه تا خودتون بهش بگید، اشتباه برداشت نکنید –

 . بگه

من بهزاد می شناسم روحیه ی ، اونوقت می دونی بهزاد چه لطمه ی روحی می خوره: شاهین دستی به موهایش کشید و گفت

 . اگر بفهمه هیچ وقت دیگه سرپا نمی شه، حساسی داره

بعدم تا کی می خواید پنهان ، ما چه ضربه ی خوردیمشما می دونید : گالره ایستاد و با نگاه پر از خشمش به شاهین نگاه کرد و گفت

  ؟ کنید آقای محترم

 ... ببین گالره –

 گالره خانم : گالره با تندی گفت

می دونید که : شاهین با لبخندی همینطور نگاهش کرد و بعد دوباره به قدم زنی اش ادامه داد که گالره هم با او همراه شد و گفت

 ؟ جونش در خطره

 ؟ هستن که می خوان بهزاد بکشناینا کی  –
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یه بار جلو ، دقیقا نمی دونم ولی مطمئنم بی ارتباط با گذشته ی پدربزرگ من نیست ،تا االن هم بیشتر جاها آسو هواش را داشته –

 . بانک می خواستن با ماشین زیرش بگیرن که آسو نجاتش داده

 ؟ آسو کیه –

 . پسر خالمه و نامزد گیلداست –

 اون برادرت هم همین آدما کشتن  –

 ... بله –

 ؟ از بهزاد بزرگتر بود  –

 . من آخری، بهزاد اولیه –

 ؟ اون خواهردیگه تون حالش چطوره –

 . خیلی خوب نیست ولی شاید با برگشتن بهزاد خوب بشه –

 . ش می کنم اینو بپذیرخواه . بهزاد اگر بفهمه حالش بدتر از خواهرت می شه، گالره خانم کمی عاقالنه فکر کن –

 . منصفانه جواب بده، شما جای من بودید چیکار می کردید  -

 ؟ کاری را می کردم که فکر می کردم درسته –

 . خب منم دارم کاری می کنم که فکر می کنم درسته –

 . شاهین زل زده بود سرش را باال گرفته بود و مستقیم به چشمان، گالره هم ایستاد، شاهین باز ایستاد و به طرفش چرخید

 ؟ یه پیشنهاد دارم...... چقدر  –

 ؟ چی چقدر: گالره مکثی کرد و بعد آروم گفت

 ... زندگیتون از این رو به اون می شه، دایی من از مال دنیا بی نیازه ؟ چقدر بهت بدم تا بیخال این ماجرا بشی –
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شاهین که برق از کله ش پریده ، به صورت شاهین نواخت جوابش را دادگالره مدتی بر و بر نگاهش کرد و بعد با سیلی ناگهانی که 

 . برادر من فروشی نیست اقای محترم: بود متعجب نگاهش می کرد که گالره با تندی گفت

شاهین و گالره رو به روی هم با هم صحبت می کردند اما غافل از اینکه بهزاد که تازه رسیده بود شاهد سیلی بود که گالره به 

گالره که از دست شاهین عصبانی شده بود خواست برود ، ورت شاهین نواخته بود و او متعجب داشت این صحنه را نگاه می کردص

 . ولم کن عوضی: گالره عصبانی به سمتش چرخید و گفت، که شاهین با دیدن بهزاد سریع بازوی گالره را گرفت و مانع از رفتنش شد

می دانست حاال باید آرام باشد ؛ گالره داشت تقال می کرد که بازویش را از دست شاهین بیرون شاهین با اینکه عصبانی بود اما 

 گالره  ؟ ...چرا اینجوری می کنی. خیل خب: بیاورد که شاهین با کمی تشر گفت

 . خودم می رم همه چیز بهش می گم، بازومو ول کن -

 ؟ نمی خوای که بکشیش، یست...بهزاد چند روزیه حالش خوب ن. داری تند می ری دختر –

 . مطمئن باش نمی میره: گالره ابروی در هم کشید و گفت

 . تو اصال می دونی بهزاد قلبش مریض ؟ اگر مرد چی –

 . داری دروغ می گی: گالره ناباور گفت

اونوقت خودت بیا بهش تو صبر کن اگر تا چند روز دیگه خودمون بهش نگفتیم ، گفتنش که دیر نمی شه، ببین داره میاد طرف ما –

 . بگو

 . دستم را ول کن: گالره نیم نگاهی به بهزاد انداخت و گفت

شاهین بازویش را رها کرد ؛ گالره بازویش را کمی مالید چون شاهین چنان بازویش را محکم گرفته بود که دردش گرفته بود و 

برای چی به : بهزاد که کنجکاوانه نگاهش می کرد گفت ،نزدیکی بهزاد که رسید ایستاد، همینطور که بازویش را می مالید رفت

 ؟ شاهین سیلی زدی

 . برید از خودش بپرسید: گالره سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ چی بهش گفتی: بهزاد همینطور رفتن گالره را نگاه می کرد که صدای شاهین را شنید، و خیلی زود و با دو رفت
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 ؟ تو چی بهش گفتی که بهت سیلی زد و هیچی بهش نگفتی: تنگاه بهزاد به جانب شاهین چرخید و گف

 دختره وحشیه کال  –

 . بگو من بلد نبودم رامش کنم: لبخندی به لب بهزاد نشست و گفت

 . شاید –

 ؟ پس باخت خودت را قبول داری –

 . ..من باختم قبول. آره –

 . خب خداروشکر تا یه هفته راننده  و بادیگارد دارم –

 ؟ باشه طبق قرارمون فردا ساعت هشت صبح میام دنبالت –

 ؟ از اداره ی آگاهی چه خبر –

 . گفتن تحقیقاتشون را واسه پیدا کردن اون یارو شروع می کنن، هیچی –

 . بریم بنشینیم –

 ؟ چقدر از دفترچه را خوندی: تا نشستند بهزاد گفت، و هردو به سمت راحتی ها رفتند

 ؟ ...از کارخونه چه خبر. خیلی کمشو خوندم –

 . از کارخونه که خبری نیست ولی نمی دونم همش احساس می کنم یکی داره تعقیبم می کنه –

 ؟ حاال فردا که خودم اومدم دنبالت بیشتر مراقبم ببینم کسی هست یا نه، حتما خیاالتی شدی –

 . پس فردا می تونیم راه بیتفیما، راستی قرار بود بریم کردستان –

 . ی شه یعنی چندتا کار واسه م پیش اومده که باید بندازیم واسه یه وقت دیگهنم –

 ؟ چرا اینجوری نگاه می کنی ؟ چیه: بهزاد لحظاتی همینطور بر و بر نگاهش کرد که شاهین گفت
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  ؟ یه چیزی شده –

 ؟ مثال چی شده باشه –

 . اتاقته می خوام برم بقیه شو بخونمدفترچه توی ، نمی دونم ولی یه چیزی شده که رفتار تو عوض شده –

 ؟ تو نمی ری خونه تون . فکر می کردم دیگه نمیام اینجا، نه توی اتاقم نیست بردمش خونه –

 . تا ده شب اینجام بعد که رفتم دنبال مامانم اینا از اونطرف میرم خونه –

 . ترسیده دیگه نمیاد اینجا فکر کنم فقط سامان از تهدیدای مادربزرگ، خب پس منم می مونم شب می رم –

هنوز حرفش تموم نشده بود صدای بوق ماشینش را شنیدند که که تیمور خیلی سریع در را باز کرد و سامان با ماشینش وارد حیاط 

  . شد

 شاهین خوب امروز از زیر کار دررفتیا.: سامان هم به جمعشان اضافه شد و تا نشست گفت

 . ..خیلی خسته ام. من می رم بخوابم، که تو از زیر کار دررفتی بذار به حساب همه ی اون روزای –

 . این چه مرگشه اصال شوخی سرش نمی شه: بعد از رفتنش سامان گفت، این را گفت و آنها را تنها گذاشت

 . اذیتش نکن تازه سیلی خورده برا همینه که داغه –

 ؟؟؟ !! از کی؟ !! شاهین؟ سیلی: سامان متعجب گفت

 . شروع کرد به تعریف کردنبهزاد 

چون تا به حال ، هم از حقیقت های که به تازگی شنیده بود هم از برخورد گالره با خودش، شاهین کمی کالفه و به هم ریخته بود

و به کسی جرات نکرده بود با او اینگونه رفتار کند و امروز شاهین مجبور شده بود در مقابل سیلی که از گالره خورده بود سکوت کند 

 ..... تا قبل از این زبان او بود که برای گالره دراز بود و حاال زبان گالره، نوعی التماس کند تا او سکوت کند

احساس می کرد توی بد مخمصه ی گیر افتاده بود از طرفی مادربزرگش از او خواسته بود که مانع گالره شود که حقیقت را به بهزاد 

به سمت میزش رفت و دفترچه خاطرات پدربزرگش را از توی ، وارد اتاقش شد، الره حق می دادبگویید و از طرفی به نوعی به گ

 قبل از اینکه دفترچه را باز ، در تراس را باز کرد و بعد روی مبل راحتی چرمی مشکی رنگ اتاقش خود را رها کرد، کشوی میز برداشت
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به سیگارش زد کمی آرامتر شد و ایندفعه دفترچه را باز کرد و مشغول  چند پک که، سیگاری روشن کرد، کند و شروع کند به خواندن

 . مشغول خواندن و غرق در دفترچه خاطرات پدربزرگش شده بود که یه دفعه در اتاقش توسط بهزاد باز شد و وارد شد، خواندن شد

 ... شاهین چرا: بهزاد

شاهین هم که دستش برای بهزاد رو ، و به شاهین خیره ماندکه با دیدن دفترچه در دست شاهین بقیه ی حرفش در دهانش ماند 

 . زهرخندی به لب بهزاد نشست و جلوتر آمد، شده بود فقط به بهزاد نگاه می کرد

 ؟ ..تازگیا چه خوب دروغ می گی. باریکال پسر عمه –

 . شاهین در مقابلش گارد گرفت

 ؟ مادرت یادت نداده جای وارد می شی در بزنی –

 . مادر تو بهت یاد نداده دروغگویی کار بدیه –

 . االن اومدم دیدم دفترچه همینجاست، من فکر می کردم دفترچه توی کیفم بوده که گذاشتمش خونه –

 . خودتی شاهین: بهزاد باز با زهرخندی روی مبلی مقابل شاهین نشست و گفت

 ؟ چی –

 . خر –

 . بی ادب –

 ؟ بازی کردن واسه چیهاینهمه موش و گربه  ؟ قضیه چیه –

 ؟ کدوم موش و گربه بازی کردن –

 . تو آدمی نیستی کسی بهت سیلی بزنه و سکوت کنی ؟ گالره برای چی بهت سیلی زد تو هم هیچی نگفتی: 

 . یه موضوعیه بین من و گالره که لزومی نمی بینم توضیح بدم –

 . بخوون، با تو و گالره کاری ندارم، باشه –
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 ؟ چی را –

 . ادامه ی خاطرات پدربزرگ -

 . حوصله ندارم دوباره بخونم، من یه خورده شو خوندم –

 . خب اون یه خورده شو خالصه توضیح بده و بقیه شو بخوون -

 ؟ تا کجا را خونده بودید شما، خیل خب بابا -شاهین 

 ؟ چیه بهزاد: اتاق شد و گفت بهزاد کمی صدایش را بلند کرد و سامان را صدا زد که چند دقیقه ی بعد سامان وارد

 . بیا می خوایم ادامه ی خاطرات پدربزرگ بخونیم –

 . مگه نگفتی شاهین دفترچه رو برده خونه شون: سامان جلوتر رفت و لبه ی تخت نشست و گفت

 . آقا دروغ می گفتن که خودشون تنهایی بشینن بخونن که مچشو گرفتم –

 . خب بخوون: سامان گفت، زد و بعد توی زیر سیگاری خاموش کرد  شاهین پوفی کرد و آخرین پک به سیگارش

 . شاهین تمام ماجرایی را که خوانده بود برای بهزاد و سامان خالصه وار تعریف کرد و بعد دفترچه را باز کرد تا بقیه ی ماجرارا بخواند

سرم به شدت درد ، اول همه جا تار و نامفهوم بود در نگاه، ) یادم هست با شنیدن صدای واق واق سگی بود که کم کم چشم باز کردم

خواستم دستم را ، می کرد و چشمانم دید درستی نداشت و صدای اعصاب خورد کن واق واق سگ مثل پتک بر سرم کوبیده می شد

حتی نمی  خواستم حرف بزنم ولی دهانم به قدری خشک بود که  باز نمی شد و، حرکت دهم ولی گویی دستانم قدرت حرکت نداشتند

باز داشت ، گردنم خشک شده بود و سنگینی جسمی را روی بدنم حس می کردم، حالت زجر آور و بدی بود، توانستم ناله بزنم

 . چشمانم بسته می شد و از حال می رفتم که صدای واق واق سگ قطع شد و بعد من صدای مردی را شنیدم که صدایم می زد

 . ..صدامو می شنوی. هی جوون -

من فقط ، چهره ی تاری از مردی مقابلم بود که روی صورتم خم شده بود و مدام صدایم می زد، سختی دوباره چشم باز کردمبه 

مرد از مقابلم ، گویی او را از پشت مه غلیظی می دیدم، سعی می کردم چهره اش را درست ببینم ولی چشمانم یاری نمی کرد

  کند و سعی می کند مایعی را درون ست و احساس کردم قاشقی را به لبم نزدیک میبرخواست و بعد از لحظاتی دوباره کنارم نش
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دهانم بریزد ولی من توانایی باز کردن دهانم را نداشتم که با انگشتش چانه را به سمت پایین کشید و دهان خشک شده ام باز کرد و 

، دستش را عقب کشید، شقی که خوردم به سرفه کردن افتادمدو سه قا، بعد مایعی خنک و شیرین درون دهانم و بعد گلویم جاری شد

مردی میانسال با  سبیل مشکی رنگ  . کمی بعد تاری دیدم هم برطرف شد و توانستم مردی که مقابلم نشسته است را به خوبی ببینم

به موقع رسیدم : رد گفتهمینطور که با نگاه سیاهش نگاهم می ک، لباس محلی به تن داشت ، پرپشت که هیکل تنومندی هم داشت

 ؟ وگرنه خوراک خرس شده بودی

 ؟ ...هستم. ..کجا. من: به سختی زبان باز کردم و با صدای خفه ی گفتم، گنگ نگاهش می کردم

 ؟ چی –

 ؟ من کجا هستم: باز کمی بلندتر تکرار کردم

 ؟ ..اسمت چیه. ..از توی جنگل پیدات کردم ،با تیر زده بودنت. توی کلبه ی من –

از اینکه هیچ چیز را به یاد نمی ، وقتی این سوال را پرسید به مغزم فشار آوردم اما هر چقدر فکر کردم اسمم را به خاطر نمی آوردم

  ؟ من کی هستم ؟ اسم من چیه: آوردم عصبی شده بودم مضطرب به مرد نگاه کردم و گفتم

 . خمی و خونی از وسط جنگل پیدا کردممن تو رو ز ؟ من از کجا بدونم اسمت چیه جوون: مرد متعجب گفت

 . خواستم بنشینم که دردی در پهلویم و بازویم پیچید و مجبور شدم دوباره دراز بکشم

 . باید استراحت کنی، بعد از دو هفته تازه به هوش اومدی، آروم باش جوون –

 ؟ دو هفته: متعجب گفتم

 ؟ یعنی هیچی یادت نمیاد، بازوت و پهلوت تیر خورده بود، ذرهاره از روزی که پیدات کردم پونزده شونزده روزی می گ –

 . سرم به شدت درد می کرد، سری تکان دادم

 . من هیچی یادم نمیاد –

دو سه روز ، ...توی این دو هفته به سختی از گوشه ی دهنت معجون عسل به خوردت می دادم که نمیری. شاید به خاطر ضعفته –

 . ی نداشتماول که به زنده موندنت امید
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 . چرا انقدر سرم درد می کنه: دست سالمم را روی سرم گذاشتم و گفتم

. یک هفته قبل دستمال روی زخم سرت باز کردم که زودتر خوب بشه، آخه سرت هم شکسته بود ولی خیلی بد نبود، نمی دونم –

 . نمیادشاید چون گرسنه ی و ضعیف هیچی یادت ، ...من می رم یه چیزی بیارم بخوری

، یک کلبه ی کوچک و ساده، بعد از رفتنش توانستم نگاهی به درون کلبه بیاندازم، این را گفت و از کنارم برخواست و بیرون رفت

روی تشک گرم و نرمی دراز کشیده بودم و لحافی تا زیر چانه ام را پوشانده بود با دست سالمم کمی لحاف را پایین دادم که متوجه 

با دست سالمم روی بدنم و پهلویم دست کشیدم پارچه ، تن ندارم ،سعی کردم صاف بنشینم ولی باز هم موفق نشدمشدم پیراهن به 

هوا ، نگاهم را به سمت شومینه ی که با چوب می سوخت چرخید و بعد به سمت پنجره مایل شد . ی به دور پهلوییم پیچیده شده بود

در کنار ، باز در کلبه باز شد و مرد با سینی که در دست داشت وارد کلبه شد، ص نبودروشن اما مه آلود بود که به درستی بیرون مشخ

 . می تونی بنشینی: تشکم نشست و گفت

 . می خوام اما نمی تونم –

چند بالش پشت سرم گذاشت تا به راحتی تکیه بزنم و بعد سینی را نزدیکتر کشید و ظرفی که پر بود از ، به من کمک کرد تا نشستم

 گوشت تازه ی شکار.: ت کباب شده به طرفم گرفت و گفتگوش

واقعا گرسنه بودم و با ولع تمامش را خوردم و ، و خواست تکه ی گوشت به دهانم بگذارد که از دستش گرفتم و درون دهانم گذاشتم

 . ..خیلی گرسنه بودم. ممنونم مرد: بعد از نوشیدن لیوان دوغی گفتم

 . می دونم –

تکیه دادم و چشمانم را بستم و سعی کردم اسمم را به خاطر بیاورم ولی بازهم هر چقدر فکر کردم چیزی به خاطرم سرم را به عقب 

 ؟ ..چرا. من هیچی یادم نمیاد: سر بلند کردم و خطاب به مرد گفتم . نمی آمد

 . ولی خودت را اذیت نکن جوون ؟ نمی دونم چرا –

چند روزی به خودت فرصت بده : دستش را به شانه ام گذاشت و گفت، م را گرفتمداشت گریه م می گرفت و به سختی جلوی خود

 .... خب

 ؟ شما نمی دونید چه اتفاقی برای من افتاده –
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زود رسیدم وگرنه خورده ، دور و برت داشت پوزه می کشید، مثل همیشه رفته بودم شکار که خوردم به پست یه خرس، نه واال –

 . بودت

 ؟ کردیداز کجا پیدام  –

 . وسط جنگل کنار یه درخت افتاده بودی –

می خوای بریم : کالفه و عصبی شده بودم از این سردرگمی که مرد غریبه باز گفت، بازم هر چقدر فکر کردم چیزی به خاطرم نیامد

 . بیرون کمی هوا بخوری

 . آره: نکاهم را به او دادم و گفتم

 . پس صبر کن لباسی بیارم بپوشی –

پیراهن را به کمک مرد پوشیدم و بعد با کمک او ، لباسی که به دیوار به میخی آویخته بود رفت و آن لباس را برای من آوردبه سمت 

 . ممکنه سرما بخوری، هوای بیرون سرده: نزدیک در کت نمدی بزرگی را روی دوشم انداخت و گفت، از جا برخاستم

 . ممنونم –

مه غلیظی بود و جای درست دیده نمی شد ولی با اینحال در هوای آزاد بودن را ، بیرون رفتیم در را باز کرد و با کمک او از کلبه

در پایین محوطه ، همانجا زیر سقفی که اطراف کلبه بر روی صندلی که از پوستین حیوانات پوشیده شده بود نشستم، دوست داشتم

از اینکه مرا روی صندلی نشاند از دو پله ی کلبه پایین رفت ؛  مرد بعد. آتشی روشن بود و سگ سفیدی نزدیک آتش دراز کشیده بود

از کنار آتش ظرفی فلزی را برداشت و از درون آن مایعی داغ را درون لیوانی سفالی ریخت و به سمت من آمد و لیوان را به سمتم 

 . ...مقویه. بیا این جوشنده را بخور: گرفت و گفت

 . ونمممن: لیوان را از دستش گرفتم و گفتم

 . نوش جان –

 ؟ شما کی هستید –

 ... اسمم اهوراست: لبخندی لب مرد را باز کرد و گفت



 

 
 

610 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ تنها توی جنگل زندگی می کنی –

 . تنها نبودم تنها شدم –

 ؟ چطور –

...بعد از . ..اسمش کاوه بود. پسرم کوچیکم قربونی ظلم این خان شد، ...رعیت یه خان ظالمی به اسم نصیر خان. قبال رعیت بودم –

. بعد از اون منم سر گذاشتم به جنگل . زنم از داغ مرگ بچه مون طاقت نیاورد و دق کرد، ده سال زندگی خدا اون پسر بهم داده بود

 ..ده ساله که توی تنهای خودم زندگی می کنم 

تشی رفت که پایین در جلوی مات نگاهش می کردم که از کنارم گذشت و به کنار آ، حرفاش پر از درد بود و صداش بغض داشت

از لرزش شانه هایش ، سگش هم کنارش دراز کشید، پشت به من، روی کنده ی چوبی درختی مقابل آتش نشست، محوطه ی باز بود

جرعه ای نوشیدم گرمای نوشیدنی و مزه ی خوبش حالم را بهتر کرد ولی دیدن حال اهورا حالم را ، مشخص بودکه گریه می کند

 . موقعی که راه می رفتم کمی پهلوییم می سوخت اما نباید به ان اهمیتی می دادم، ز جا برخواستم و به طرف او رفتمخراب می کرد ا

زخم پهلوت ، خیلی نباید راه بری، تو باید استراحت کنی: خیسی چشمانش را گرفت و گفت، نزدیکش روی کنده ی دیگری نشستم

  ...گلوله از توی بدنت درآوردم. خیلی بد بود

 . ..از اینکه نمی دونم کی هستم دارم دیوونه می شم. روحم داغون، حال جسمیم بد نیست –

سعی کن آروم باشی و کم کم سعی کنی همه چیز یادت بیاد تا وقتی هم اسم ، نمی دونم ولی شاید حکمتی توی کار خداست –

 ؟ دوست داری..خب بگو ببینم چه اسمی . خودت یادت بیاد من یه اسم واسه ت می ذارم

 . نمی دونم –

 ؟ از اسم کاوه خوشت میاد: اهورا مکثی کرد و گفت

 . قشنگه –

 . اهورا با لبخندی دست به شانه ام گذاشت و گفت :کاوه....اگر پسر منم زنده بود تقریبا االن همسن و سال تو بود

 . خدا رحمتش کنه  –

 . خدا باعث و بانی خون پسرم را لعنت کنه –
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 . ی کشید و نگاهش به آتش دوخته شدو باز آه

حال جسمی ام خیلی بهتر شده بود و زخم هایم التیام پیدا ، تقریباً دوازده روزی از به هوش آمدن و زندگی کردنم با اهورا می گذشت

، ه چندتا روستا سر زدیمچندین بار با اهورا به جایی که مرا پیدا کرده بود رفتیم  و ب، کرده بود اما هنوز هیچ چیزی به یاد نمی آوردم

در کارها به اهورا کمک می کردم و گاهی با هم به ، روستاهای که نزدیک به آن منطقه بود ولی بازهم هیچ چیز به خاطرم نمی آمد

یکروز بعد از یک روز خسته کننده که داشتیم و حسابی برای جمع کردن هیزم کار کرده بودیم شب در کلبه کنار ، شکار می رفتیم

اهورا نی می زد و من با نگاهم شعله های آتش را در جستجوی خاطرات گمشده ام می کاویدم که صدای نی ، ینه نشسته بودیمشوم

 . اهورا قطع شد و با صدای گرم خودش مرا از خودم بیرون کشید

 . کاوه –

 ؟ به چی فکر می کنی: مهربان گفت، نگاهم به سمتش چرخید

 ؟ به اینکه کی هستم –

 . خب معلومه تو کاوه هستی –

 ؟ من می خوام بدونم واقعا کی هستم، این اسمیه که شما واسه م گذاشتید –

 ؟ ؟ مگه از این زندگی که داری ناراضی هستی؟ بدونی که چی بشه: اهورا با لبخندی گفت

 . نه شما خیلی خوبید ولی خب فکر اینکه ندونم کی هستم داغونم می کنه –

 . پسر من، خب کاوه  باش، ر نکنپس اصال بهش فک –

هر چقدر من می خواستم خودم را پیدا کنم اهورا ، اهورا در من به دنبال پسر خودش می گشت، وقتی این حرف را زد کمی جا خوردم

ای  از او کاوه . پس اینهمه محبت پدرانه در حقم بی دلیل نبود، اهورا می خواست من جای خالی کاوه را برایش پر کنم، نمی خواست

 . به او مدیون بودم و نمی خواستم او را از خودم برنجانم و واقعا دوستش داشتم، دست رفته اش را در من جستجو می کرد

 ؟ دوست نداری پسر من باشی: وقتی سکوتم طوالنی شد گفت

 ؟ ..ولی اهورا من باید بدونم کی هستم. من شما را خیلی دوست دارم –
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 . می رم یه غذایی بیارم بخوریم: اهورا آهی کشید و گفت

از گوشه ی دیگر کلبه ی سفره و چند ظرف آورد و بعد دیگ سنگی دیزی که در کنار آتش شومینه بود را با ، و از کنارم برخواست

، می گفت جوان هستم و باید خوب غذا بخورم، برای من بیشتر از خودش غذا می ریخت، سفره را پهن کرد، دستمالی عقب کشید

 /. ...نون گندمی که امروز پختیم خیلی خوب شده. مشغول شو : تکه نانی را مقابلم گذاشت و گفت، برای خودش هم ریخت

..نون . گندم: اسم گندم جرقه ی در ذهنم زد و تصویر گندمزار طالیی رنگی برای لحظه ی جلوی چشمانم نقش بست و آرام گفتم

 . گندم

رفته بودم روستا گندم و جو بگیرم از مردم شنیدم ، ..ولی گندم خیلی کم شده. نون گندم خوبه: گفت اهورا افکارم را از هم پاره کرد و

...می گفتن چندتا کشور بزرگ افتادن به جون هم و دارن . گویا یه جنگی توی دنیا راه افتاده، که می گفتن ممکنه قحطی بیاد

 . ایران هم درگیر جنگ بشه یه عده ی می گفتن شاید، همدیگه را تیکه و پاره می کنن 

  ؟ جنگ –

امیرساالر بر علیه خان ها ، مثال همین جنگی که این جوون، ولی جنگی که بر ضدظالم باشه خوبه، ...بالیی خانمانسوزه. اره جنگ –

وقتی تنها بودم چندباری می خواستم برم جزو گروهش بشم ولی خب نه می دونستم  . خوبه، راه انداخته و داره بیچاره شون می کنه

آرزومه ، بخدا هر وقت تونستم پیداش کنم می رم بهش می گم منو هم توی گروهش قبول کنه، کجاست نه می تونستم پیداش کنم

 . یه روزی گلوله ی که از تفنگ من شلیک می شه بشینه تخت سینه ی نصیرخان

اما نمی توانستم معنای آن تصاویر را درک کنم، تصاویری از ، رف می زد و تصاویری گنگ و نامفهوم در ذهنم رژه می رفتاهورا ح

خیره به کاسه ی دیزی بودم که مقابلم بود و ذهنم از هجوم این تصاویر داشت منفجر می شد که به ، خودم در مکان های مختلف

..ای . ..چرا یادم نمیاد. لعنت به من: کلبه رفتم و عصبانی سرم را به دیوار کوبیدم و فریاد زدم یکباره از جا برخواستم و به سمت دیوار

 . دارم دیوونه می شم ؟ خدا....من کی هستم

...آتیش می زنی . کاوه...اینجوری نکن باخودت، چیکار می کنی پسرم: سرم را در آغوش گرفت و گفت، اهورا خودش را به من رساند

 ... ربه دلم  پس

در این مدت فقط به مغزم فشار می ، اما بخدا درمانده شده بودم، چشمان اهورا از عصبانیت و اضطراب و آشفتگی من بارانی شده بود

 بعد از . آوردم که به یاد بیاورم ولی فایده ی نداشت مدتی در آغوش اهورا اشک ریختم تا آرام گرفتم بعد هردو بر سر سفره نشستیم
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من روبه روی تنها پنجره ی کلبه می خوابیدم تا وقتی آسمان صاف است به آسمان نگاه کنم و از دیدن ستاره وقتم را ، یمشام خوابید

آنقدر به آسمان نگاه کردم تا کم کم چشمانم گرم ، چون نزدیک کلبه ی تا مسافتی درختی نبود پس اسمان به خوبی پیدا بود، بگذرانم

زنی آشفته و پریشان بر سر مزاری نشسته ، آن همه مدتی که پیش اهورا بودم خواب وحشتناکی دیدمآنشب بعد از ، شد و خوابم برد

زنی که به خاطر گریه ی زیاد چشمانش سفید شده و نابینا بود و صورتش به خاطر چنگ های که به صورتش کشیده بود خونی ، بود

..با . که فاتحه ی بخوانم که به یکباره قبر باز شد و درون قبر افتادمکنار قبر نشستم ، مقابلش ایستاده بودم و نگاهش می کردم، بود

درون تشکم نشسته بودم و نفس نفس ، اهورا هم از صدای وحشت زده ی من از خواب پرید و به سمتم آمد، وحشت از خواب پریدم

، هوا داشت روشن می شد، بعد کنارم نشستاهورا مقداری آب به من داد وقتی از خوابم برایش حرف زدم کمی دلداریم داد و ، می زدم

 . ...دل و قلبت آروم می گیره. ..پاشو نمازتو بخوون. ..پاشو پسرم. وقت نماز: اهورا از جا برخاست و گفت

هوا واقعا سرد شده بود و معلوم بود زمستان سختی در راه ، من هم بعد از او رفتم، و خودش برای وضو گرفتن از کلبه بیرون رفت

 . من هم تحمل نشستن در کلبه را نداشتم و از کلبه بیرون رفتم، بعد از نماز اهورا برای آوردن هیزم از کلبه بیرون رفت، است

هر چند ، روزها از پی هم می گذشت و تکرار می شد و من نتوانسته بودم هیچ چیزی را از گذشته و هویت خودم به خاطر بیاورم

بود آزارم می داد ولی در مورد آنها با اهورا حرف نمی زدم چون دیگر باور کرده بودم که اهورا تصاویر گنگ و نامفهومی که در ذهنم 

 . نمی خواهد من چیزی را به خاطر بیاورم و همان کاوه بمانم

روزها می شد که از کلبه بیرون نمی رفتیم ولی ، دو ماهی گذشت و زمستان سخت از راه رسید و برف های سنگین باریدن گرفت

گاهی هم برای تهیه ی آذوقه ی به روستاها می رفتیم و به اقوام اهورا ، هی هم برای شکار و کمی تمدد اعصاب بیرون می رفتیمگا

 ... سر می زدیم مردم خونگرم و مهربانی که از ما به مهربانی پذیرایی می کردند

برف به قدری زیاد بود که ، آذوقه به روستا رفتیمیک روز برای تهیه ی ، روستاهای که اهورا می گفت جزو امالک نصیر خان است

بعضی از کوچه ها را مسدود کرده بود و در بعضی دیگر از کوچه های روستا به سختی می توانستیم راه برویم مردم برای اینکه تردد 

اهورا جلوتر می ، از برف بودکنن از بین برف ها راهی باز کرده بودند و در میانه ی کوچه که راه می رفتیم در دو طرفمان دیواری 

..به خانه ی دایی اش می رفتیم . رفت و من پشت سرش و سگ دوست داشتنی اهورا که اسمش کهربا بود به دنبالمان می دوید

مردم روستا به خاطر فقر خیلی کم گوشت ، همیشه آذوقه هایش را از داییش می گرفت ودر عوضش گوشت شکار برایش می برد

گندم و جو مورد نیاز خودش را تهیه می کرد یک معامله ی  ، اهورا از طریق شکار و تهیه ی گوشت برای اهالی مصرف می کردند و

چون هوا خیلی سرد بود خیلی ، در خانه توسط پسر دایی اهورا که نامش قربان بود باز شد، عادالنه ی که هردو طرف راضی بودند

 ن گوشت شکار را پیچیده بود به قربان تحویل داد و بعد هردو در کنار هم و نزدیک اهورا شال بزرگی که در آ، سریع به داخل رفتیم
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چای چیزی بود که به ندرت در خانه ی رعیتی پیدا می شد ولی دایی ، داییش مرد پیر و مهربانی بود، شومینه ی هیزم سوز نشستیم

ه دیدنش می رفتیم به ما چای می داد و برایمان گندم می مزد خوبی داشت و گاهی که ب، اهورا به خاطر کار در خانه ی نصیر خان

 ؟ دایی هنوز برای اون گرگ پیر کار می کنی: اهورا کمی از چایش را نوشید و گفت، آورد

. توی این اوضاع بدبختی و گشنگی ؟ چیکار کنم پسر: دایی با لبخندی سری تکان داد و گفت، اهورا به نصیر خان می گفت گرگ پیر

 . همون خونه ست که می تونم یه لقمه نون بیارم سر سفره ی بچه هام..فقط از 

 ؟ خبر جدید چی داری دایی –

این جوون شورشی امیرساالر داره کم کم طومار یکی یکی خان ها را می پیچه ، خبرای خوبی دارم: پیرمرد نفس عمیقی کشید و گفت

  . ین ترسیده و از ترسش به در و دیوار سنگ می پرونهبرا هم، امروز و فرداست که نوبت به نصیر خان برسه، به هم

 ؟ مگه چیکار کرده –

دیروز می شنیدم که می گفتن امیرساالر اون پسره را ، چند وقتیه پسر کیومرث خان یکی از خان های روستاهای اطراف گم شده –

 . اب کار دستش بیادکشته و جنازه شو آتیش زده و جنازه ی سوخته ی پسره را برای پدرش فرستاده که حس

کاش می دونستم کجاست این ، باید بوسید همچین دستی را که داره آتیش می زنه ظالم را ؟ راست می گی: اهورا ناباور گفت

 . جوونمرد تا برم نوکریش را بکنم

رساالر نوه ی همون ...می دونی که این امی. فقط اسم امیرساالر که افتاده سر زبون مردم و هرروز مردم واسه ش دعا می کنن –

می گن حاال همون نوه برگشته تا هم انتقام خون ، پهلوون امیرساالر که پدر همین خان ها کشتنش و پسرش را از اینجا روندن

 . پدربزرگش بگیره هم حق مردم مظلوم بگیره

این ظالم های از خدا بی خبر می گفتن مرد خوب و با خدایی بوده که تو رویی ، درمورد پهلوون امیرساالر یه چیزایی شنیدم –

 . دراومده

 . آره برا همین کشتنش –

همه چیز را ، دایی و اهورا حرف می زدند و یکی یکی تصاویر ذهنی من واضح می شدند و خاطرات گذشته در ذهنم زنده می شدند

 ... جهانگیر: همینطور که به نقطه ی خیره بودم گفتم، داشتم به خاطر می آوردم
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 ؟ چی –

 . ...اسمم جهانگیره. جهانگیر: نگاهم به سمت اهورا چرخید و گفتم

 ؟ یعنی یادت اومد ؟ راست می گی: دایی ناباور گفت، اهورا جا خورد

 ؟ همه چی یادت اومد –

 . ...امیرساالر. ...امیرساالر. اسمم جهانگیره –

 ؟ امیرساالر چی –

 . می شناسمش –

 ؟ تو امیرساالر می شناسی –

 . ...رفیقمه. دوستمه: دادم و گفتمسری تکان 

 ؟ تو رفیق امیرساالری: دایی با خوشحالی گفت

 . ..من باید برم. من باید برم: سری تکان دادم و از جا برخواستم و گفتم

 ؟ کجا: اهورا هم از جا پرید و گفت

 . خونه مون –

 ؟ خونه تون کجاست –

 . هستم...من پسر کیومرث خان . چند تا روستا اونطرفتر –

فهمیدم از شنیدن اسم کیومرث خان ، هر سه نفر مبهوت نگاهم می کردند، تا این را گفتم هم اهورا هم دایی هم قربان جا خوردند

 . ترسیده اند

 ؟ دروغ می گی: اهورا ناباور گفت

 . ..پسر کیومرث خان. ...اسمم جهانگیر. دروغ نمی گم –
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 . جون یه بچه گرگ نجات دادم و پناهش دادم پس من: زهرخندی به لب اهورا نشست و گفت

 . اهورا من پسر کیومرث خان هستم ولی خیلی وقته که راهم را از پدرم سوا کردم و شدم رفیق امیرساالر –

 ؟ شما همون پسر خان هستید که می گفتن گم شده و امیرساالر کشتشش و جسدش را اتیش زده: قربان گفت

 ؟ چی: گفتممتعجب به قربان نگاه کردم و 

 . می گن پسر کوچیکه ی کیومرث خان به دست امیرساالر کشته شده: دایی

 . برادرم فرخ می خواست منو بکشه یعنی حدس می زنم کار خودش باشه، من پسر کوچیکه ی کیومرث خان هستم: من

 ؟ برادرت: اهورا

شتم به اتفاقاتی که افتاده بود فکر می کردم همه چیز من دا، مدتی به سکوت گذشت، بقیه هم نشستند، سری تکان دادم و باز نشستم

. دلم به یکباره برای مادرم و گندم تنگ شد، همه کس و همه چیز را، همه را به خاطر می آوردم، به یکباره به ذهنم  هجوم آورده بود

صدای اهورا به خودم آمدم و همه چیز را ...مدتی به سکوت گذشت تا باالخره با . ..به اندازه ی همه ی این مدتی که از آنها دور بودم

 . برایشان تعریف کردم

وقتی همه چیز یادم آمده بود می خواستم هر چه سریعتر به روستایمان برگردم ولی با حرفهای که دایی اهورا و قربان می زد و می 

حاال یادم می آید آن خوابی که ، اند گفتند که دو هفته قبل برای مرگ من مراسم گرفته اند و جسدی را به نام جسد من دفن کرده

به گندم فکر می کردم حتما خبر به گوش ، حتما با شنیدن مرگ من طاقت نمی آورد، آن زن که کنار قبر نشسته بود مادرم بود، دیدم

پیدا کنم برای ...باید می رفتم ولی دوست داشتم قبل از اینکه خودم را به همه نشان بدهم مسبب اصلی ماجرارا . او هم رسیده بود

توی افکارم غوطه می خوردم که با صدای ، همین تصمیم گرفتم اول خودم را به امیرساالر برسانم حتما او از اصل ماجرا خبر داشت

 . اهورا به خودم آمدم

 ؟ به چی فکر می کنی کاوه: اهورا

 . او هنوز هم من را کاوه می خواند نه جهانگیر، نگاهم به جانب او چرخید

 . از هر چیزی باید برم سراغ امیرساالرقبل  –

 ؟ می دونی کجاست –
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 . می تونم پیداش کنم، باید به صورت ناشناس برم روستایی خودمون –

 ؟ چرا نمی ری خونه تون –

 ؟ اگر اینجور که دایی می گن مرگ ساختگی من حقیقت داشته باشه باید بفهمم کار کی بوده –

 . مگه نمی گی برادرت فرخ می خواست تو را بکشه –

 .... فقط به اون شک دارم ولی قبل از اینکه برم خونه می خوام به دیدن امیرساالر برم –

 ؟ می تونید برام یه اسب جور کنید: و نگاهم را به دایی دادم و گفتم

 . یه اسب پیر دارم اگر خوبه ببرش –

 . قبراق واسه تون می فرستمبه جاش یه اسب جوون و ، ممنونم –

 . منم باهات میام : اهورا گفت

 . قول می دم، برمی گردم پیشتون: دستم را روی دست اهورا گذاشتم و گفتم

کمی با او صحبت کردم وقتی از من قول برگشتن ، ناراحت بود و این ناراحتی در چهره اش فریاد می کشید، اهورا سر به زیر انداخت

اسب را قربان برایم حاضر کرد منم هم با به سر گرفتن پتویی بر اسب نشستم و از خانه بیرون ، را به من داد گرفت اجازه ی رفتن

برف  همه جا را سفید ، اهورا برای اینکه مبادا گرگها به من حمله کنند اسلحه ش را به من داد و کهربا را هم با من فرستاد، رفتم

مسیرمان تا روستای ، به سختی اسب بیچاره در برف ها حرکت می کرد، روع شده بودپوش کرده بود و باز دوباره بارش برف ش

خودمان دو ساعتی بود ولی من این مسیر را به خاطر سنگینی برف چهارساعته پیمودم و خداروشکر در مسیر هیچ اتفاق ناگواری رخ 

ه پرچم های سیاهی شدم که بعضا بر سر در خانه آویزان وقتی نزدیکتر شدم متوج، روستا را که از دور دیدم نفس راحتی کشیدم، نداد

باید به خانه ی پدربزرگ فریدون می رفتم حتما آنجا می ، بود هیچ موجود زنده ی در کوچه ها نبود و سکوت همه جا را گرفته بود

نگاهی ، باالخره به آن خانه رسیدمچند کوچه را پشت سر گذاشتم تا ، توانستم خبری از امیرساالر بگیرم یا حداقل فریدون را پیدا کنم

چندین بار تا باالخره صدای جوانی را ، کلون در را کوبیدم، به دور و برم انداختم در آن سرما و یخبندان حتما هیچ کس آن اطراف نبود

 . باز کن منم: نزدیکتر که به در رسید احساس کردم صدای فریدون است برای همین گفتم، شنیدم

 . فریدون شوکه زده مرا نگاه می کرد، درست حدس زده بودم و چه خوشبختی بزرگی، یددر روی پاشنه چرخ
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 ... ..جهانگیر. آقا –

 . دارم یخ می زنم می تونم بیام تو –

اسب را به طویله ی که ، کهربا هم وارد  خانه شد، افسار اسبم را گرفت و به داخل کشیدش، سریع از سر راهم کنار رفت وارد شدم

فریدون بعد خیلی سریع خودش را به من رساند و ، کهربا هم گوشه ی همان طویله آرام گرفت، ابتدایی ورودی خانه بود بردهمان 

 . بریم داخل: گفت

تا پتو را از ، پیرمرد و پیرزنی هم درون اتاق بودند به آنها سالم کردم که به گرمی جواب گرفتم، با فریدون همراه شدم وارد اتاقی شدم

 . ..آقا زنده هستن. یا پیغمبر ؟ ایشون که اقا جهانگیر هستن: رم عقب زدم پیرمرد متعجب گفتروی س

 . برید کنار آتیش گرم بشید –

...تازه ست و . بفرمایین اقا: پیرزن سریع کاسه ی سفالی شیرگرمی برایم آورد و گفت، در کنار شومینه ی دیواری هیزم سوز جا گرفتم

 . گرم

 . ممنونم: گرفتم و گفتمکاسه را از دستش 

 آقا شما زنده هستید؟: فریدون که از ابتدا داشت متعجب نگاهم می کررد گفت

 ؟ چرا روستا پر از پرچم عزاست ؟ ..قضیه ی مرگ من چیه. آره –

ما را کشته و ماها باور نمی کردیم آخه چو انداخته که امیرساالر ش، دو هفته قبل آقا فرخ یه جسد سوخته اورد و گفت جسد شماست –

 . جسدتون را سوزونده

 ؟ امیرساالر کجاست –

 . همین دور و بر –

 . باید ببینمش –

 . بهش خبر می دم –

 ؟ مادرم حالش چطوره ؟ از وضع خونه مون خبر داری –
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برای اینکه کمی گویا آقا دستور دادن برای دعوا و درمون و ، اینطور که من از پدر و مادرم شنیدم حالشون اصال خوب نیست –

 . حالشون مساعد بشه می خوان بفرستنشون تهران ولی خانم خودش قبول نمی کنه که بره

فریدون می تونی به پدر و مادرت خبر برسونی که خبر : بعد از مکثی گفتم، شاید می توانستم از این موقعیت پیش آمده استفاده کنم

 . ه کسی نگهسالمتی منو به مادرم برسونن و بهش بگن که چیزی ب

 . حتما می تونم –

 . اینو هم به مادرم بگن که پیشنهاد رفتن به تهرون بپذیره –

اول می رم به دیدن پدر و مادرم این خبرا را بهشون می دم و بعد به دیدن امیرساالر می رم و خبر : فریدون از جا برخواست و گفت

 . سالمتی شما را بهشون می رسونم

 . ممنونم –

 . جا باشید و استراحت کنید تا برگردمشما همین –

 . هستم –

در اتاق مجاور تشک ، پیرمرد و پیرزن حسابی از من پذیرایی می کردند و من بیشتر از هر چیزی خسته بودم و می خواستم دراز بکشم

، بتوان در آن ارام بخوابمو لحافی که هزاران وصله داشت و معلوم  بود بهترین تشک و لحافشان هست را برای من پهن کردند تا 

به گندم و به ، به مادرم، نگاهم به سقف بود و فکرم هزاران جا می چرخید، درون تشک دراز کشیدم و لحاف را روی خودم کشیدم

صدای قطره آبی که درون ظرفی چکید  من از افکارم بیرون کشید و توجه م به چکه کردن ، اتفاقاتی که افتاده بود فکر می کردم

زیر جای که از سقف آب ، برف سنگین روی پشت بام  مشکالت زیادی برای روستاییان به وجود می آورد، خانه شان جلب شدسقف 

  . چشمانم را بستم که خیلی زود چشمانم گرم شد و خوابم برد، می چکید یک ظرف بزرگ گذاشته بودند

ی فریدون را شناختم سریع از جا برخواستم و از آن اتاق به کمی که دقت کردم صدا، با صداهای که می شنیدم از خواب بیدار شدم

گویا تازه از راه رسیده بودند و در کنار گرمای اتش جا ، امیرساالر هم آنجا بود که با دیدن من سریع از جا برخاست، اتاق مجاور رفتم

 . جهانگیر: امیرساالر متعجب به سمتم آمد و گفت، گرفته بودند

 . امیرساالر –
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یگر را درآغوش کشیدیم و بعد نزدیک به شومینه نشستیم و امیرساالر می پرسید و من از همه ی اتفاقاتی که برایم افتاده بود یکد

 ؟ حاال تو تعریف کن اینجا چه خبر بوده: گفتم و بعد من پرسیدم

، ماجرا شدم ولی به جایی نرسیدمهمون روزی که رسیدم روستا فهمیدم که گم شدی و مطمئن شدم اتفاقی واسه ت افتاده پیگیر  –

. برا همین گفتم هیچ کس حق نداره بره طرف چشمه ی خورشید، قضیه ی اون نامه و دعوت به مذاکره هم از فریدون شنیدم

 .... ...همین دو هفته قبل هم که خبر رسید که فرخ یه جسد سوخته برده خونه و گفته جسد تو و کشتنت و آتیش زدن جسدت کار منه

 . ...حسابشو می رسم. افت رذلکث –

  . این موجود خباثت به آخر رسونده –

 ؟ از گندم خبری داری –

روزی که می اومدم یه نامه واسه ت داد که به دستت برسونم و خواست که بهت بگم واسه ش : امیرساالر سری تکان داد و گفت

 . خبر داره..ولی از ماجرای این مرگ . نامه بفرستی البته اگر واسه ت مقدوره

 ؟ چطوری –

، به گمونم نریمان یا همسرش خبر به گندم دادن، پدرت برای نریمان نامه نوشته تا به بهونه ی مرگ تو اون را به روستا برگردونه –

گالره نوشته بود گندم خیلی بی قراری می کنه و اصال حالش خوب نیست و می خواد بیاد ، من دیروز یه نامه ی داشتم از تهرون

 . ستارو

 . نه اون نباید بیاد اینجا –

 . ولی خب گندم خیلی حالش بده با وضعی هم که داره ممکنه یه بالیی سرش بیاد، نگران نباش پدرش اجازه نمی ده بیاد –

  ؟ گندم طوریش شده ؟ کدوم وضع: ابروی در هم کشیدم و گفتم

 . ندم باردارهگالره توی نامه ش نوشته گ: لبخندی به لب امیرساالر نشست و گفت

توی آن شرایط شاید این ، مغزم در حال تجزیه و تحلیل حرفی بود که شنیده بود، باورم نمی شد، وقتی این حرف را زد مات شدم 

 ..همینطور که . قلبم به تالطم افتاده بود و شعفی همه ی وجودم را گرفت، بهترین خبری بود که می شنیدم و حالم را بهتر می کرد
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..ولی خب باید زودتری خبر سالمتیت را به گندم . مبارکه: امیرساالر را نگاه می کردم که دستش به شانه ام نشست و گفتخیره 

 . برسونم قبل از اینکه از داغ خبر مرگ تو بالیی سرش بیاد

 . خودم می رم تهرون –

 . خیلی خوبه ولی توی این برف و بوران: امیرساالر با لبخندی گفت

 . اگر مادرم تنها با کاروانی راه بیفته خودمو بهشون می رسونم، وری نمی شه در ضمن پدرم می خواد مادرم بفرسته تهرانط، می رم –

 . فرخ این کاروان همراهی کنه، ولی من احتمال می دم اگر کاروانی هم بفرسته –

 . خوبه اگر اینطور بشه موقعیت خوبیه که حساب فرخ برسم –

من هوای ، به نظرم تو با چند تا از دوستان من زودتر راه بیفت برو سمت تهرون . فرخ بذار به عهده ی منحساب ، نه جهانگیر –

 . مادرت را دارم

 . قبل رفتن به تهرون باید برگردم پیش اهورا –

 . نشون اونم بده یکی از بچه ها را می فرستم پی اش –

 . هواشو داشته باش. خیلی دوست داره تو رکابت باشه –

 . وسایل رفتنت را که فراهم کردم می فرستم پی ات، تو اینجا جات امن . ..خب من باید برم. باشه خیالت راحت –

 . ممنون رفیق –

فکر کنم دست خطش را بخونی کمی حالت بهتر ، این نامه ی گندم: امیرساالر کاغذی از کنار شال کمری اش بیرون آورد و گفت

 . بشه

خط به خطش جون تازه ی به ، به اتاق مجاور برگشتم باز هم توی تشکم دراز کشیدم و نامه را باز کردمامیرساالر که رفت من هم 

فوق العاده دلم برایش تنگ شده بود و حاال که می دانستم قراره پدر شوم بیشتر از همیشه بی قرار دیدنش بودم چشمانم ، من می داد

ر آینده برای خودم تصور می کردم و از تصوراتم لبخند به لبم می نشست و نامه ش را را بستم و زندگی آرامم را با گندم و فرزندمان د

 . محکم به سینه ام می فشردم
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فریدون به همراه شیرزاد و یکی دیگر از دوستانشان به آنجا ، صبح فردایش، آن شب را مهمان مادربزرگ و پدربزرگ  فریدون بودم

 . دبعد از احوالپرسی همگی نشستن، آمدند 

 ؟ خب چی شد امیرساالر –

 . چند ساعت دیگه، به همراه شیرزاد با دوتا اسب خوب راه می افتید، ترتیب رفتنت دادم –

 ؟ کسی را فرستادی دنبال اهورا، ممنون –

 . تا قبل از اینکه حرکت کنید حتما می رسه، هوا هنوز تاریک بود که یه نفر فرستادم، بله –

توی ، خبر سالمتیتون  را بهش رسوندن و با رفتنش به تهرون هم موافقت کرده، مادرتون هم نگران نباشیدفریدون گفت:  از بابت 

 . همین چند روز آینده پدرت ترتیبی می ده که برن تهران

 . ممنون –

اگر هم ، سر مادرم بیارهاگر فرخ با کاروانی که مامان می بره همراه بشه می ترسم بالیی : و باز نگاهم را به امیرساالر دادم و گفتم

 . اینجا بمونه حتمی یه بالیی سر پدر میاره که خودش بشه همه کاره

ولی فکر می ، من نامه ی برای پدرت فرستادم و در مورد اینکه گفتن من تو را کشتم از خودم دفاع کردم ولی خب شاید باور نکنه –

 ... کنم فرخ فعال دست به کاری نمی زنه

 نمی دونم تکلیف تفنگچی هام چی شده ، که کشته شد خلیل خدا بیامرز –

 . اینطور که من فهمیدم فرخ همه شون را خریده –

می دونم همیشه خلیل می گفت اگر اتفاقی برای اون افتاد ، یکی از تفنگچیام جوونیه به اسم میثم: لحظه ی فکر کردم و بعد گفتم

دون می تونی از پدرت بخوای به گوش میثم برسونه که من زنده هستم و می فری،. میثم خوب می شناسه، رشید، میثم سر دسته شونه

 . خوام ببینمش

 . اونا االن تفنگچی فرخ هستن نمی شه بهشون اعتماد کرد، جهانگیر –

 . میثم و دوستاش اگر بدونن کی خلیل کشته هیچ وقت واسه ش کار نمی کنن، می شه –
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 . یعنی می خوای تفنگچی هات را بیاری سمت خودت –

 . ولی می خوام بدونن که من زنده هستم و بین تفنگچیای فرخ باشن اما برای من کار کنن، نه –

 ؟ ممکنه قبول نکنن –

 . خوب می شناسمشون ، قبول می کنن –

 . و راهنمایی کنه سمت خونه ی عمو حیدرپس به پدرت بگو تا به میثم بگه و اون: امیرساالر به فریدون نگاه کرد و گفت

 ؟ االن برم –

 . ...برای اینکه مطمئن بشید کسی تعقیبش نمی کنه به بچه ها بگو روی پشت بوما حواسشون بهش باشه. آره –

 چشم  –

اونجا با میثم ، مو حیدراز راه تنور برو خونه ی ع: بعد امیرساالر به من نگاه کرد و گفت، فریدون از جا برخواست و از اتاق بیرون رفت

 . حرف بزن بعد از اینکه رفت از طریق تنور برگرد

 . باشه –

 . تا از در وارد شد به استقبالش رفت و او را در آغوش کشیدم، ساعاتی بعد اهورا به همراه یکی از دوستان امیرساالر از راه رسیدند

 ؟ کاوه، خیلی نگرانت بودم پسرم –

 . اسم من جهانگیر ؛ اهورا –

 . ولی تو همیشه برای من کاوه هستی –

 . باشه هرجور تو بخوای –

ساله را ببوسد ولی  11ساله می خواست دستان امیرساالر 55اهورا وقتی با امیرساالر آشنا شد به قدری خوشحال شده بود که آن مرد

 . امیرساالر مانعش شد و به او تعارف کرد تا بنشیند

 . کردم امیرساالر که اسمش افتاده سر زبونا جوونی به سن کاوه باشهفکر نمی : اهورا نشست و گفت
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 . شاید بیشتر تعجب کنید اگر بدونید من و کاوه باجناق هم هستیم: امیرساالر با لبخندی گفت

 ؟ تو زن داری: اهورا متعجب نگاهم کرد و گفت

 . به همین زودیا پدر هم می شه: سری تکان دادم و امیرساالر باز گفت

 . ..ان شاءاهلل همیشه خوشبخت باشی. مبارکت باشه پسرم –

 . ..ولی برمی گردم. ...اهورا من باید برم تهرون. ممنون –

 ؟ تهرون برای چی –

 . اون فکر می کنه من مردم باید برم ببینمش، زنم تهرون و حالش خوب نیست باید برم بهش سر بزنم –

 ؟ ..برمی گردی که. باشه–

 حتماً  –

تقریبا نیم ساعتی ، نشستیم و صحبت کردیم و بعد من توسط تنوری که در خانه بود به همراه شیرزاد به خانه ی عمو حیدر رفتممدتی 

میثم تا ، شیرزاد در خانه را باز کرد و به همراه میثم وارد خانه شد، در خانه ی عمو حیدر منتظر بودیم تا باالخره در خانه کوبیده شد

 ؟ شما ؟ اقا: دید متعجب گفت وارد اتاق شد و مرا

 ... آره من: به سمتش رفتم و گفتم

جسد خلیل که آوردن گفتن حتمی شما هم کشته شدید تا اینکه دو هفته قبل اون ، وقتی بهم گفتن شما زنده هستید باورم نشد –

 . جسد سوخته را هم آوردن و گفتن جسد شماست

 ... باید یه چیزای را برات بگم، وقتم تنگ میثم . بله این چیزا را می دونم –

 . بفرمایین اقا –

 . قبول کردید که تفنگچی فرخ باشید، شنیدم بعد از اینکه فکر کردید من مردم  -

 . آقا شرمنده چیکار باید می کردیم ما هم کارمون همینه: میثم سر به زیر انداخت و گفت
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خب تو می دونی کسی که خلیل کشت و می خواست منم بکشم همین اشکال نداره میثم ولی : دست به شانه اش گذاشتم و گفتم

 . فرخ بود

 . ..باورم نمی شه. نه: میثم ناباور گفت

 . تو که کم و بیش قبال در جریان اختالفات من با فرخ بودی –

ه برمی گردید ما دوباره آقا خودتون ک، اگر اینطور باشه از گشنگی بمیرم دیگه خدمتشون نمی کنم، آقا خلیل واسه م می گفت، بله –

 . میایم خدمت شما را  می کنیم

 . ..با دوستات صحبت کن و همه چیز بهشون بگو. .دارم می رم تهرون. منتها من فعال نمی خوام بیام، منم همینو می خوام میثم –

 . ..ولی ما توی این مدت چیکار باید بکنیم. چشم اقا –

 . ولی در اختیار من هستید  شما به کار کردن برای فرخ ادامه بدید –

 . آهان متوجه شدم –

 حقوقتون پیش منم محفوظ ، هر حقوقی هم فرخ براتون تعیین کرد بگیرید –

 . ما با شما هستیم، خیالتون راحت باشه آقا –

 ؟ ات مطمئنی..ببینم میثم به آدم. فقط می خوام توی این مدت حسابی حواستون را جمع کنید و از کارهای فرخ سر در بیارید –

 . به غیر از دو نفرشون به بقیه شون مطمئنم –

 . خب پس اون دو نفر الزم نیست چیزی بدونن –

 . حواسم هست اقا –

 . وقتی برگشتم توسط رشید بازم واسه ت پیغام می فرستم که بیایی ببینمت، ...منم باید برم. خب بهتره بری –

لباس های حسابی گرم پوشیدیم و ، مادربزرگ  فریدون برگشتیم و برای رفتن آماده شدیمبعد از رفتن میثم توسط تنور به خانه ی 

 امیرساالر قول داده بود اگر ، من و شیرزاد سوار بر اسب های که امیرساالر تهیه کرده بود به راه افتادیم، بعد از برداشتن مقداری آذوقه
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رخ همراهی می کند از دور مراقب انها باشد و به مادرم سفارش کند که در بین متوجه شود کاروانی که مادرم را به تهران می آورد ف

راه مراقب خوراکش باشد تا خدای ناکرده فرخ او را مسموم نکند چون این موجود خبیث را خوب می شناختم و می دانستم آدمیست 

 . که هر کاری از دستش ساخته است

رما همه ی وجودمان را گرفته بود و حسابی بدنم کرخت و بی حس شده بود ولی باید هنوز چند ساعتی از حرکتمان نگذشته بود که س

، شب را در کاروانسراهای بین راه توقف کردیم و خوب استراحت کردیم و صبح روز بعد باز حرکت کردیم، به این راه ادامه می دادیم

هوای تهران ، پایم که به تهران رسید نفس راحتی کشیدم . دیماین مسیر را یک روز بیشتر از همیشه پیمودیم و باالخره به تهران رسی

هم سرد بود و برف باریده بود اما سرمایش نه به شدت کردستان بود و نه برفش ،دلم می خواست زود به دیدن گندم بروم ولی آنقدر 

ندم بود و از طرفی دوست نداشتم به سر ووضعم نامرتب بود که می خواستم اول به خانه ی خودم بروم ولی کلید خانه ام همه پیش گ

شیرزاد آدرس منزل یکی از دوستانش ، ...پس تصمیم گرفتم با همین سر و وضع به خانه ی پهلوان حیدر بروم. خانه ی نریمان بروم

نه ی که این مدت را به آنجا می رفت را به من داد و بعد رفت و من اسبم را به شیرزاد تحویل دادم و با درشکه ی به سمت خا

ریش و سبیل و موهای کمی بلند و پوشیدن پالتو های ، پهلوان حیدر به راه افتادم ،سرکوچه از درشکه پیاده شدم و پیاده به راه افتادم

وقتی در مسیر به پیش می رفتم چند نفری مرا دیدند و متعجب نگاهم می کردند ، پوستین روستایی حسابی قیافه ام را تغییر داده بود

مقابل خانه رسیدم ،بر سر در خانه پارچه ی مشکی ، نگاه هیچ کدامشان اهمیتی ندادم و فقط هدفم خانه ی پهلوان ولی بود اما من به

با دیدن پارچه ی عزا قلبم به تالطم افتاد اما خیلی زود یادم افتاد که آنها فکر می کنند من مرده ام و شاید در عزای ، نصب شده بود

لحظاتی طول کشید تا وقتی ، نفس عمیقی کشیدم و کلون در را کوبیدم  . ر در خانه نصب کرده اندمن پارچه ی مشکی را بر س

 . بفرمایین، سالم: صدای سینا را شنیدم و بعد در توسط سینا باز شد انگار که مرا در آن شکل و شمایل نشناخت که گفت

 . سالم اقا سینا: لبخندی به لبم نشست و گفت

 . جهانگیر، دقیق تر به چهره ام نگاه کرد و بعد جیغی کشید و به داخل خانه فرار کرد و مدام داد می زد جهانگیروقتی صدایم را شنید 

 . دقایقی بعد پهلوان حیدر مقابل در آمد و با دیدن من فقط متعجب نگاهم می کرد

 . سالم پهلوون –

 . جهانگیر –

 ؟ خوبید پهلوون –
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 ؟ خودتی: م گذاشت و گفتپهلوان ناباور دستش را به شانه ا

 . خودمم –

 ؟ تو زنده ای –

 . زنده ام –

 ؟ پس چرا گفتن که مردی –

 ؟ گندمم چطوره، قصه ش مفصله –

 .. ..بیا تو. خوب نیست ولی شاید تو رو ببینه بهتر بشه –

همه از ، بقیه ی اهل خانه را دیدمهمینکه وارد حیاط شدیم ، پهلوان به جای من چند باری یا اهلل گفت، به همراه پهلوان وارد شدیم

 . بعد از اینکه صحبت کوتاهی با آنها داشتم سراغ گندم را گرفتم، دیدنم متعجب شده بودند

 . صبحی واسه ش دکتر آوردیم، حالش اصال خوب نیست، توی اتاق خوابیده: تکتم خانم که هنوز هاج و واج مرا نگاه می کرد گفت

 . توی اون اتاق: فتگالره به اتاقی اشاره کرد و گ

گندم درون تشکی ، چکمه هایم را از پایم کندم و وارد اتاق شدم، نگاهم به سمت اتاق چرخید و بدون هیچ حرفی به سمت اتاق رفتم

از سرد بودن ، نزدیکش نشستم و آروم دست به صورتش گذاشتم، صورتش رنگ پریده و الغر شده بود، به پهلو دراز کشیده بود

: لحظاتی مبهوت فقط نگاهم کرد و بعد قطره اشکی از چشمانش سر خورد و آرام صدایم زد . پلک زد و چشم باز کرد آروم، دستانم

 . جهانگیر

 ؟ گندمم چرا انقدر الغر شدی ؟ چطوری خانمی: با لبخندی گفتم

جهانگیر منو هم ، ی تونم زندگی کنمجهانگیر بدون تو نم: باز با بغض گفت، فکر می کرد خواب می بیند یا هنوز حضور مرا باور ندارد

 . با خودت ببر

 . .پاشو. پاشو گندم: لحاف مخملی که رویش کشیده بودند از رویش کنار زدم و گفتم

  ؟ کوچولومون چطوره: لبخندی روی لبم نشست و گفتم، آثار بارداریش کامال معلوم بود، نگاهم به شکمش افتاد، سر جایش نشست
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  ؟ جهانگیر چرا تنهام گذاشتی، ... من چطوری این بچه را بدون تو بزرگش کنم. جهانگیر: کرد گفتهمینطور که گریه می 

اشکم سرازیر شد و در میان گریه خندیدم و ، از غصه ی که داشت گریه ام گرفته بود و از حرفهای که می زد می خواستم بخندم

 . گندم من حالم خوبه، دم من زنده امگن: دست به صورتش گذاشتم و یکی از دستانش را گرفتم و گفتم

جهانگیر خودت بیا ، پدرم نمی ذاره بیام روستا پیشت، من مطمئنم تو زنده ای، آره همینطوره: او هم در میان گریه خندید و گفت

 . پیشم

، ..من اینجام. من جهانگیر هستم ؟ گندم حالت خوبه: سیلی به صورتش زدم و گفتم، واقعا گندم فکر می کرد که  خواب می بیند

 . اومدم پیش تو

. چشمت روشن آبجی: که در اتاق باز شد و گالره با سینی که دو لیوان درونش بود وارد اتاق شد و گفت، ناباور و گنگ نگاهم می کرد

 . ...می بینی جهانگیر صحیح و سالم

 . نگاه مبهوت گندم  به سمت گالره چرخید

 . می بینهگندم فکر می کنه داره خواب ، گالره –

این اقای هپلی هپوی که ، تو بیداری خواهر ؟ گندم حالت خوبه: گالره هم سینی را به زمین گذاشت و نزدیک تشکش نشست و گفت

 . مقابلت نشسته شوهرته

 . جهانگیر: گندم مثل کسی که تازه از بهت خارج می شود دست به صورتم گذاشت و گفت

  ؟ ..چی به سر خودت آوردی گندم. جانم –

گندم بدون اینکه جواب سوالم را بدهد به یکباره دست به گردنم انداخت و بغضش شکسته شد و هق هق گریه اش فضای اتاق را پر 

گذاشتم آنقدری گریه کند تا ، هر کاری می کردم که آرامش کنم نمی توانستم، از شدت گریه اش گردنم از اشکش خیس شد، کرد

 . آروم بگیر زن، بسه دیگه گندم: باالخره به سختی او را آغوشم عقب کشیدم و گفتم، می ریختمخودمم همپای او اشک ، آرام بگیرد

جهانگیر من نمی تونم بدون تو زندگی ، خوشحالم که زنده ای، خوشحالم جهانگیر: با چشمان خیسش به چشمانم نگاه کرد و گفت

 . من داشتم می مردم . کنم

 . به خاطر بچه مون دیگه گریه نکن، تو رو خدا آروم باش، حاال که من اینجام، آره دیدم مثل یه جنازه افتاده بودی –
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اوووو انقدر شما دوتا اینجوری می کنید منم حسودیم می شه شروع می کنم بهونه گیری کردن : صدای گالره را شنیدیم که گفت

 . واسه امیرساالر

هردو در میان گریه خندیدیم و گندم که هنوز ، ه چرخید که او هم با چشمان خیس نزدیکمان  نشسته بودنگاهمان به سمت گالر

 ؟ تو اینجا چیکار می کنی: داشت هق هق می کرد گفت

 اونوقت تو، شوهرت این همه راه را کوفته خودش را برسونه به تو، ...پاشو پاشو جمع کن خودتو زن. اومدم واسه تون شربت بیارم –

 . گرفتی خوابیدی

 . االن می رم واسه ت غذا درست می کنم: و لحافش را کنار زد و گفت . اره راست می گی: گندم اشک هایش را پاک کرد و گفت

با این وضع و حالت می خوای بری برای من غذا درست ، ..بگیر بشین ببینم. الزم نکرده: دستش را گرفتم و دوباره نشاندمش و گفتم

  ؟ چی به سرت خودت آوردیببین ، کنی

همون دو سه تا لقمه ی هم که می خورد به ، غذا که دیگه بماند، باورتون می شه به زور حتی آب به خوردش می دادیم : گالره گفت

 . خاطر بچه ش می خورد

 . اصال ازت توقع نداشتم . دستت درد نکنه: نگاهم با اخم به سمت گندم چرخید و گفتم

 . جهانگیر به من گفتن تو مردی چطوری می تونستم آروم باشم و غذا بخورم و زندگی کنم: بازویم زد و گفتبا حرص مشتی به 

تو االن باید دو برابر غذا بخوری ، اگر یه بار دیگه گریه کنی یا درست و حسابی غذا نخوری من می دونم و تو، حاال که من اینجام –

 . اونوقت اصال غذا نمی خوری

 ؟ برا همیشه می مونی، فقط بگو دیگه برنمی گردی روستا، تو بگیباشه هرچی  –

 . می شه یه غذایی بیارید واسه ش که بخوره: مدتی همینطور نگاهش کردم و بعد نگاهم را به گالره دادم و گفتم

 . حتما –

 . داری چقدر خوشحال شدممی دونی وقتی شنیدم بار: دستای گندم را توی دستم گرفتم و گفتم، گالره که از اتاق بیرون رفت
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منتظر بودم بیای تا بهت بگم ولی جیران واسه م خبر آورد  که تو را ، خودمم خوشحال شده بودم: لبخندی روی لبش نشست و گفت

 . کشتن

 . پس جیران بهت گفت –

 . خداروشکر که هستی، خداروشکر زنده ای جهانگیر . توی این مدت روز و شب نداشتم، آره طفلی خودشم خیلی گریه کرد –

 . باز داره گریه می کنه، بسه دیگه -

سرم را به دیوار گذاشتم و چشمانم را ، خودم را به سمت دیوار کشیدم  و به دیوار تکیه زدم، سر به زیر انداخت و اشکهایش را گرفت

وقتی گرمای دست گندم را روی ، ه بودمخسته از اتفاقاتی که از سر گذارند، خسته از غصه ی گندم، خسته از راه، خسته بودم، بستم

 ؟ خسته ای جهانگیر: آرام گفت، سرم به دیوار بود ولی نگاهم به سمت گندم کشیده شد، صورتم حس کردم چشم باز کردم

 . تو رو دیدم خستگیم از تنم در رفت  –

 ؟ چه اتفاقی واسه ت افتاده بود –

 . باورود بقیه به اتاق سریع از جا برخواستم

 . ..بشین راحت باش. بشین پسرم: ن ولیپهلوا

 . ببخشید: من

 . گندم کمی خودش را جمع و جورتر کرد، بقیه هم نشستند

 . شوهرت صحیح و سالم برگشته پیشت، چشمت روشن گندم: تکتم خانم گفت

 خداروشکر : گندم

 ؟ چرا گفتن مردی، پسرم توی روستا چه اتفاقی واسه ت افتاده بود: پهلوان حیدر

یه ، عجب از این روزگار: پهلوون ولی آهی کشید و گفت، وقتی حرفهایم تمام شد، کم کم شروع کردم همه چیز را تعریف کردن و من

 . آدم چطور وجدانش راضی می شه دستش به خون برادرش آلوده بشه
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، صورتش و داره بی صدا گریه می کنددیدم گوشه ی از لحاف را مچاله کرده توی ، نگاهم به سمت گندم که کنارم نشسته بود چرخید

 ؟ چرا اینجوری می کنی ؟ چته زن: یک دستم را پشت کمرش گذاشتم و با دست دیگرم لحاف را از دستش بیرون کشیدم و گفت

 . ..وقتی می فهمم توی این مدت انقدر اذیت شدی دلم می خواد بمیرم. دست خودم نیست جهانگیر –

ببین مالحظه ی خانواده تو می کنم وگرنه یه سیلی مهمونت می کردم به : اما با حرص گفتم سرم را بردم نزدیک گوشش و آرام

 . خاطر این حرفت

 . خب با اجازه تون من رفع زحمت کنم: این را گفتم و از جا برخواستم و گفتم

 ؟ کجا می ری: گندم یه دفعه از جا پرید و گفت

وقتی دست از گریه کردن برداشتی ، یخت و قیافه ی تو را نبینم اعصابم خورد بشهمی رم یه جا این ر: با اخمی نگاهش کردم و گفتم

 . پیغموم بفرست بیام دنبالت

 ؟ کجا می خوای بری، باشه دیگه گریه نمی کنم: همینطور که گریه می کرد گفت

گندم هم گریه ش به خنده ، یدموقتی بقیه شروع کردند به خندیدن منم خند، از رفتارش هم خنده م گرفته بود هم عصبی شده بودم

با گندم به طرف خانه ی خودمان به راه ، دوساعتی آنجا بودیم بعد از اینکه ناهار خوردیم، با اصرار پهلوان ولی باز نشستم، تبدیل شد

 . افتادیم

واقعا ، همان محله فرستادناچاراً گندم لباس هایم را به دستم داد و به یک حمام عمومی در ، چون در خانه ی خودمان حمام نداشتیم

بعد از یک حمام حسابی و زدن ریش و سبیل و کوتاه کردن موهایم بازم یک دست کت و شلوار ، به همچین حمامی احتیاج دادم

...تهران برای من یه تحول محسوب می . پوشیدم و بر روی آن پالتوی بلندم را و کاله دوری را به سر گذاشتم و از حمام بیرون آمدم

گندم به استقبالم آمد و با ، همینکه به خانه رسیدم، همه چیز در تهران برای من تغییر می کرد و گویا یک انسان دیگر می شدم، شد

نگاهم را به ، روی مبلی نشسته بودم و شیر را می نوشیدم که متوجه شدم خیره نگاهم می کند، یک لیوان شیر داغ از من پذیرایی کرد

 . نمی؟ ناجور نگام می کنیاچیه خا: او دادم و گفتم

 . خیلی دلم واسه ت تنگ شده بود: با لبخند مهربونی گفت

هر وقت نون گندم می خوردم ، توی اون مدتی هم که حافظه مو از دست داده بودم همش احساس دلتنگی داشتم، منم همینطور –

 ؟ .. خب تو تعریف کن این مدت چیکارا می کردی. دلتنگ تر می شدم
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گاهی شعر می گفتم گاهی کتاب می خوندم و خودمو سرگرم می کردم گاهی هم به ، دلتنگی من که از همون روز اول شروع شد –

 . گالره درس می دادم

 . کی به دنیا میاد ؟ کوچولمون در چه حاله –

هفت ماهه به دنیا بیاد می ااگر مثل خودم عجول باشه و ، تازه چهارماهه م تموم شد: گندم دستش را گذاشت روی شکمش و گفت

 . شه سه ماه دیگه اگر نه کوچولوی خوبی باشه می شه پنج ماه دیگه

 ؟ ... تو فکر می کنی دختر یا پسر. هر وقت می خواد بیاد بیاد ولی سالم باید به دنیا بیاد –

  . نمی دونم –

 ؟ اگر پسر بود اسمش را می ذاریم علی اگر دختر بود اسمش را چی بذاریم –

 ؟ ماهورا چطوره –

 . اسمشو می ذاریم ماهورا . عالیه: مکثی کردم و گفتم

 ؟ راستی حال مادرت چطوره –

تا ، پدر چون دیده به خاطر مرگ من افسرده و مریض شده می خواد بفرستش تهرون، ولی من ندیدمش، اونم حال و روزش مثل تو –

 . چند روز دیگه احتماالً می رسه

برای شام ، گندم برای شام بیدارم کرد، زدم و بعد چون خیلی خسته بودم به اتاق رفتم تا کمی دراز بکشمیکساعتی با گندم حرف 

همینطور که به سمت سفره می رفتم متوجه کتاب و دفترای ، آبگوشت درست کرده بود و سفره را خیلی قشنگ روی زمین چیده بود

ا برداشتم و سر سفره نشستم و مشغول ورق زدن و خواندن شعرهایش دفتر شعرش ر، گندم شدم که روی میز کوچک عسلی پهن بود

 . خودش هم با پارچ آب به سر سفره آمد و نشست، شدم

 ؟ داری شعرای منو می خوونی –

 . شعرات بهتر و قشنگتر شده، گندم خیلی پیشرفت کردی –

 . شامتو بخور سرد می شه . ممنون –
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 . کردم به خواندنآخرین شعرش دفترش را آوردم و شروع 

   جانم آرام همه ای/  روانم و روح همه ای

 تو من شعر تو ام هستی/تو من قلب تو من عشق

  نسازم فردایی تو بی/  ندارم امروزی تو بی

  ندارم پروایی تو بی/  قو،اسیرم چون برت در

 سبکبار کودک چون تو با/  پربار تو با هایم لحظه

  ندارم غمخواری تو بی/  ونشاطم شور پر تو با

 باش سرم بر سایه مثل/  باش برم در کوه همچنان

 باش همسرم همیشه تا/  باش غمم و ترس و شادی

 . خیلی دوستت دارم: با لبخندی جوابش را دادم و گفتم، نگاهم را به گندم دادم با لبخند نگاهم می کرد

 . منم خیلی دوستت دارم جهانگیر –

او و زن دایی هم  . فردای آنروز را به همراه گندم به دیدن دایی نادر رفتم، حاال تنها نگرانیم مادرم بود در کنار گندم حالم بهتر بود و

فقط ، از دیدنم تعجب کرده بودند و دایی هنوز به خاطر من سیاه تنش بود که به محض دیدنم به اتاقش رفت و لباسش را عوض کرد

 18یی اصرار کردند و ما را برای ناهار نگه داشتند وقتی هم شنید که خواهرش بعد از آمده بودم به دایی سر بزنم ولی دایی و زن دا

، در کل روز خوبی بود، سال به تهران میاید  خوشحال تر شده بود و مدام می گفت و می خندید و از خاطرات قدیمش تعریف می کرد

فرستاد که گویا مادرم به تهران رسیده و نریمان برای دایی  چند روز بعد هم همینطور خوب و شاد گذشت تا روزی که دایی برایم خبر

دایی بعد از اینکه برای من پیغامی فرستاده بود شال و کاله کرده بود و برای ، پیغام داده است که برای دیدار مادر به خانه ش برود

یع حاضر شدم و به همراه گندم به سمت خانه من هم تا شنیدم سر، آوردن مادر به خانه ش به سمت خانه ی نریمان به راه افتاده بود

 . واقعا بهترین خبر بود، دیدار مادرم بعد از چندین ماه، ی دایی به راه افتادیم

 . سر و وضعم را مرتب کردم و در را کوبیدم که در توسط میرزا باز شد، وقتی به خانه ی دایی رسیدیم دسته گل را به دست گندم دادم
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 . سالم میرزا –

 . بفرمایین خانم منتظر شما هستند، خیلی خوش اومدید، الم اقاس –

چشمانم ناخودآگاه ، با دیدنش ایستادم، نیمه ی حیاط را که پیمودم مادرم از عمارت بیرون آمد، سراسیمه خودم را داخل خانه انداختم

او هم ، رفش دویدم و در آغوش کشیدمشبلند صدایم زد و خودش را به من رساند منم هم به ط، چشمان مادرمم همینطور، خیس شد

داشتم می مردم ، داشتم می مردم، الهی قربونت برم عزیزم: صورتم را بوسید و گفت، مدتی در اغوشم اشک ریخت تا باالخره آرام شد

 . خدا نیاره اون روزی که من سیاه پوش تو بشم، وقتی بهم گفتن پسرت دیگه توی این دنیا نیست

 . ببین من صحیح و سالم هستم، الهی قربونت برم تو رو خدا آروم باش –

 . ماشاهلل چه ماه شدی توی این لباس: کمی براندازم کرد و گفت

 . با صدای گندم به خودمون اومدیم

 . سالم مادر –

 ؟ تو گندم هستی: کم کم لبخندی روی لبش نشست و گفت، نگاه مادرم به سمت گندم چرخید

 . بله –

 . جهانگیر حق داشت عاشقت بشه، ماشاهلل چقدر تو ماهی: به سمت گندم رفت و گفتو 

و گندم را در آغوش کشید که گویا تازه متوجه برامدگی شکمش شد و آرام چیزی را از گندم پرسید که گندم با لبخندی سری تکان 

 . داری پدر می شی، ت برم پسرم..الهی قربون. جهانگیر: نگاه پر از شوق مادر به سمت من چرخید و گفت، داد

 . چقدرم بهت نمیاد خجالت، بابای به این خجالتی تا حاال ندیدم: با شرم سر به زیر انداختم که صدای دایی را شنیدم

گندم نزدیک من روی مبل نشسته بود و مادر روی مبل تک نفره ی ، با تعارفات دایی و زن دایی به داخل رفتیم و دور هم نشستیم

  . بود و ما را نگاه می کردنشسته 

 . به هم میان ؟ خواهر چطورن: دایی سکوت را شکست و با شوخی خطاب به مادر گفت

 . هردوشون خشکل و ماه و باکماالت هستن، معلومه که به هم میان: نگاه مادر به سمت دایی چرخید و گفت
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 ؟ ماه نسا نمی دونی چقدر دلم واسه ت تنگ شده بود: دایی

 . این بیست سال روزی نبود که بهتون فکر نکنم، منم دلم واسه ت تنگ شده بود خان داداش: مامان

 . گاهی وقتا هم گریه می کرد، نادر هم همیشه بهت فکر می کرد: زن دایی

 ؟ تو چطوری، دل به دل راه داره: مامان

 . مگه میشه با نادر زندگی کنم و بد باشم، خوبم: زن دایی

 . خوشبختید خداروشکر که: مامان

 ؟ مامان کی تا تهرون همراهیت کرد: من

 . دلم می خواست خفه ش کنم. تموم مسیر فقط زخم زبون زد بهم، این فرخ عوضی: مامان

 ؟ پس یعنی اون االن تهرون: من

 . حاال دیگه خودشو همکاره می دونه، آره اومده تا کارهای حساب و کتاب پدرت توی تهران انجام بده: مامان

 . شاخش را می شکونم نگران نباش: من

 . بیا به پدرت بگو کی می خواست تو را بکشه، وقتی برگردی روستا: مامان

این آدم رذل حتما ، قصددارم برگردم ولی فعال خودمو آفتابی نمی کنم دورادور باید مراقب فرخ باشم، پدر اینطوری باور نمی کنه: من

 . زنگاه مچش را بگیرمباید سرب، برای کشتن پدر هم نقشه می کشه

 . قرار بود تهرون بمونی: گندم آرام به من غر زد

ایندفعه ، دفعه قبل شانس آوردی، ولی باید خیلی مراقب باشی جهانگیر: دایی گفت، نیم نگاهی بهش انداختم و جوابی بهش ندادم

 . ممکنه شانس باهات یار نباشه

 . حاال که اونا فکر می کنن مرده و دیگه پی اش نمی گیرن، زندگیش بکنه به نظر من بهتره جهانگیر تهرون بمونه و: زن دایی

 . منم همینو بهش می گم: گندم
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بعدم نباید بذارم فرخ به این سادگیا به ، ولی من هنوز اونجا خیلی کار دارم، درسته زن دایی که کسی دیگه دنبال من نمیاد: من

 . خواسته هاش برسه و هر غلطی دلش می خواد بکنه

چون دایی به نریمان گفته بود که مادرم تا آخرین روز اقامتشان که یکماهی می شد خانه ی او خواهد بود ، تمام روز را آنجا بودیم

حسابی از دیدن خانه ام ، پس کسی دنبالش نمی آمد برای همین آخرشب موقعی که می خواستیم به خانه بازگردیم مادر با ما آمد

گندم یکی از اتاق های طبقه ی پایین را ، ینکه خانه ی خوبی برای خودم خریده بودم راضی به نظر می رسیدخوشحال شده بود و از ا

 . برای مادرم آماده کرد و بعد از کمی شب نشینی خوابیدیم

ا از رختخواب خیلی خوابم می آمد ولی گندم اجازه نداد که بخوابم و با اصرار مر، صبح خیلی زود با صدای گندم از خواب بیدار شدم

وقتی به خانه برگشتم که گندم و مادر هردو بیدار بودند و توی ، بیرون کشید تا بروم نان تازه بگیرم و من ناچاراً باید اطاعت می کردم

من نزدیک ، نان ها را از دستم گرفت و به آشپزخانه رفت، گندم به استقبالم آمد، تا من وارد شدم، پذیرایی مشغول صحبت بودند

 ؟ مامان جون چطوره: ان نشستم و آرام گفتممام

 ؟ کی چطوره –

 . گندم، زنم: 

 . خیلی فهمیده و مهربون هم هست، خیلی خانم –

 . خوشحالم که ازش راضی هستید: لبخندی به لبم نشست و گفت

 . با اتفاقاتی که توی روستا می افته حق داره نگران باشه، حق هم داره، خیلی نگرانت جهانگیر –

 

 . من که نمی تونم همه چیز رها کنم و بیام تهرون ؟ چاره چیه مادرجون –

یه ، بیا راحت تهرون زندگیت را بکن، پدرت فکر می کنه تو مردی پس کسی دنبالت نیست، االن بهترین شرایط ؟ چرا نمی تونی –

 . وقتایی هم اگر پدرت راضی شد من بیام تهرون به دیدن برادرم میام تو را هم می بینم

 . گویا شما هم هم رای عروستون شدید –

 ؟؟ می گه، خب بیراه که نمی گه –
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اون آدم تا حاال چند بار آدم کشته و از کجا معلوم نقشه ی قتل پدر و شما هم ، فرخ خیلی پررو می شه، نه ولی من نمی تونم –

 . نداشته باشه

 . پدرت خودش از پس فرخ بر میاد –

 . نالوتیه، فرخ نامرد، اگر رو در رو اسلحه می کشید که مشکلی نداشتم باهاش، رخ از پشت خنجر می زنهآخه مشکل اینجاست که ف –

خدا ، حاال که من می اومدم تهرون، همه ی دلخوشیش نریمان بود، بیچاره مادرش، راست می گی: مامان سر به زیر انداخت و گفت

 . ببینه ولی پدرت اجازه ندادمی دونه که اونم چقدر می خواست بیاد تا نریمان 

به همراه مامان به سر میز رفتیم و بعد از صبحانه به خانه ی دایی رفتیم و بعد با ، گندم میز صبحانه را چید و بعد ما را صدا کرد

دربزرگم از آن جهت که من خیلی شبیه پ، هر کسی من  را می دید تعجب می کرد، همراهی دایی و زن دایی سری به اقوام مادر زدیم

مادرم دوست داشت بعد از سالها بازار تهران را ، بعد از اینکه به عمه و دایی های مادرم سر زدیم به بازار رفتیم، یعنی پدر مادرم بودم

دوست داشت در مدتی که در تهران است خودش لباس . ببیند و در آخر هم برای اینکه برای نوه ش لباس بدوزد مقداری پارچه خرید

لباس ها را خودش برش می زد و به گندم نحوه ی دوختن را یاد ، که از همان روز که به خانه رسیدیم شروع کرد، را بدوزدهای بچه 

در تمام مدتی که مادرم تهران بود صبح ها با گندم همصحبت بود و با هم خیاطی و ، می داد وبعد با هم مشغول دوختن می شدند

یکبار هم ما در خانه مان مهمانی  ، دو باری توسط خانواده ی گندم دعوت شدیم، می خوانندگلدوزی می کردند و گاهی با هم کتاب 

 . یک مهمانی مفصل و خوب، گرفتیم و تمام اقوام مادری و اقوام گندم را دعوت کردیم

تا برمی گشتند دایی روزی که  می بایست به روس، بقیه ی روزها را گاهی به گردش می رفتیم و گاهی تمام روز را در خانه بودیم 

برای اینکه مادر را تا خانه ی نریمان همراهی کند به خانه ی ما آمد و بعد از اینکه مادر با گندم خداحافظی کرد و حسابی به او برای 

ورت از قبل قرار بر این شده بود که من و شیرزاد هم به ص، اینکه مراقب خودش و فرزندش باشد به او سفارش کرد با دایی راهی شد

گندم را تا خانه ی پدرش ، من هم باید می رفتم، چند ساعت بعد از رفتن مادر . ناشناس دورا دور با آنها برویم و مراقب کاروان باشیم

  . همراهی کردم

بود گندم با اخم و ناراحتی نشسته ، همه ی خانواده ی گندم حضور داشتند، با اصرار مادر گندم برای نوشیدن یک چای به داخل رفتم

بقیه هم ساکت بودند و من آرام با پهلوان حیدر صحبت می کردم اما گاهی هم زیر چشمی به گندم نگاه می ، و سر به زیر داشت

 ؟ چرا اینجوری زانو غم بغل گرفتی ؟ چته گندم: کردم که باالخره پهلوان حیدر متوجه اش شد و گفت

 ؟ یدید که دفعه قبل چی شدد، نگرانشم آقاجون: گندم نگاهش را به پدرش داد و گفت
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 . بعدم دخترم آقا جهانگیر که باهات شرط کرده بود که تا یه مدتی باید دور از هم باشید، خداروشکر به خیر گذشت –

 . گفته بود اون یه مدت هم تموم شد –

تو ، گندم موضوع جون مادرمهولی ، فکر می کنی من دوست ندارم تهرون بمونم و زندگی آرومی داشته باشیم: با کمی دلخوری گفتم

فرخ به قدری رذل شده که از کشتن پدرش هم ابایی نداره اونکه دیگه مادر من و دشمنش هم  ؟ بودی می تونستی بی خیال بشی

 . هست

نمی دونم چرا احساس می کنم دیگه  ؟ اینارو می دونم جهانگیر ولی نمی دونم چرا حس بدی دارم: گندم سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ نمی بینمت

 . قول می دم سعی کنم قبل از به دنیا اومدن بچه مون بیام پیشت، هیچ اتفاقی نمی افته، به دلت بد نیار: با مهربانی گفتم

آخرین نگاهش هست و من برای همیشه از دیدن چشمانش محروم ، کاش می فهمیدم آن نگاه، گندم نگران نگاهم کرد و حرفی نزد

 . و تنهایش نمی گذاشتمکاش می فهمیدم ، می شوم

شیرزاد با اسب ها در جاده ی ، و بعد از اینکه گندم حسابی برایم گریه کرد و سفارش کرد مراقب خودم باشم اجازه داد که بروم

ره با درشکه خودم را به آنجا رساندم و باالفاصله با شیرزاد سوار بر اسب هایمان شدیم و بعد از پوشاندن چه، خروجی شهر منتظرم بود

 . هایمان به اسب هایمان هی زدیم و راهی روستا شدیم

گویا برای رسیدن به روستا خیلی عجله داشت در تمام مدتی حرکت با فاصله ، فرخ در تمام طول مسیر خیلی کم استراحت می کردند

تا رسیدند و به سمت خانه باغ وقتی به روس، ی که آنها را به خوبی زیر نظر داشتیم حرکت می کردیم طوری که آنها متوجه ما نشوند

گمان می کردم به سمت همان مخفی گاه اول می رود ولی شیرزاد به ، رفتند من و شیرزاد هم مسیرمان را به سمت دشت کج کردیم

سمت یکی از روستاهای که جزو امالک عمویم بود می تاخت وقتی به روستا رسیدیم که آفتاب به تازگی غروب کرده بود و روستا در 

به یکی از خانه های روستایی که رسیدیم شیرزاد از اسب پایین آمد و در را کوبید من هم از اسبم ، سکوت و آرامش فرو رفته بود

 ؟ امیرساالر اینجاست: شیرزاد به او سالم داد و گفت، در خانه توسط پسر نوجوانی به روی ما گشوده شد، پایین آمدم

 . بله :پسرک نیم نگاهی به من انداخت و گفت

 . زحمتش با شما: افسار اسب خودش را به سمت پسرک گرفت و گفت

 . زحمت نیست باعث افتخارمه: پسرجوان با لبخندی گفت
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شیرزاد وارد خانه شد و من هم به دنبالش به داخل ، افسار اسب مرا هم گرفت و اسبها را به طویله ی که رو به روی خانه شان بود برد

حیاط را پیمودیم و به سمت ساختمان می رفتیم که در یکی از اتاق های که رو به ، بزرگی بود با اتاق های فراوانخانه ی نسبتاً ، رفتم

 . اینجاییم شیرزاد: حیاط باز می شد باز شد و یکی از دوستان امیرساالر از اتاق بیرون آمد و گفت

شیرزاد با آن جوان دست داد و خطاب ، به سمت او کج کردیم من و شیرزاد که به سمت اتاق دیگری می رفتیم با دیدن او راهمان را

 ... بهمن ایشون هم که، ایشون بهمن: به من گفت

 . بله می شناسمشون آقا جهانگیر: بهمن خودش گفت

با ورود ما ، امیرساالر و ده نفری از دوستانش  گویا آنجا جمع بودند، داخل اتاق تقریبا شلوغ بود، بهمن ما را به داخل راهنمایی کرد

 . همگی از جا برخواستند با یکی یکی آنها دست دادم و بعد از دست دادن با امیرساالر در کنارش نشستم

 . خوش اومدید: امیرساالر

 ... ممنون: من

 ؟ جلسه دارید ؟ چه خبره اینجا: و آرام گفتم

 . یه جورایی اره: امیرساالر هم آرام در جوابم گفت

در مدتی که ما در کردستان ، موضوع جلسه شان گویی در رابطه با نصیر خان بود، صحبت با دوستانش شدامیرساالر دوباره مشغول 

توی درگیری ، نبودیم نصیر خان برای مبارزه و از میدان به در کردن  امیرساالر و دوستانش دست به وحشی گری های زیادی زده بود

چند نفری زخمی شده بودند و یه زن روستایی کشته شده بود و چند تا دختر  های که با مردم برای پیدا کردن نشانی از امیرساالر

جوان از خانواده ی جوانان گروه امیرساالر به گروگان گرفته شده بودند و برای امیرساالر پیغام فرستاده بودند که اگر خودش را تا چند 

امیرساالر آمادگی این را داشت که ، را حسابی تنبیه می کندروز دیگر تسلیم نکند آبروی آن دخترها را می برد و خانواده هایشان 

 . خودش را تسلیم کند ولی دوستانش به خوبی می دانستند که با تسلیم شدن امیرساالر هیچ موضوعی حل نخواهد شد

چندتا از ، ر شده بوداو زودتر از من از خبرهای که در روستا بود با خب، حاال می فهمیدم چرا فرخ برای رسیدن به روستا عجله داشت

دوستان امیرساالر پیشنهاد دادند که به خانه ی نصیر خان یوروش ببرند و دخترها را آزاد کنند ولی با تعداد تفنگچی های که نصیر 

خان داشت و همیشه آماده باش بودند احتمال اینکه تلفات زیادی بدهند و عده ی زیادی کشته شوند و در آخر موفق هم نشوند زیاد 

 حتی پیشنهاد دادند که نیروهای تفنگچی نصیر خان را گمراه کنند و بعد . ود برای همین می بایست راه چاره ی دیگری را می یافتندب
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من سر به زیر داشتم و ساکت  . دسته ی دوم وارد میدان شوند ولی این پیشنهاد هم رد شد و عمالً کسی دیگر پیشنهادی نداشت

لحظاتی سکوت بر جلسه حاکم شد و مدتی بعد امیرساالر این سکوت را شکست و ، به جای قد نمی دادمن هم فکرم ، نشسته بودم

 . بچه ها فکر می کنم وقتشه رهبری گروه را بسپارم به دست یه نفر دیگه: گفت

 . تو نباید خودت را تسلیم کنی . حتما یه راهی هست، نه امیرساالر: شیرزاد برافروخته گفت

امیرساالر حتما راه دیگه : یکی دیگر از جوانها گفت، جمع با چشمانی پر از غضب به شیرزاد نگاه کرد اما چیزی نگفتیکی از پسرهای 

 . ای هم هست باید خوب فکر کنیم

بین ابروی یه عده ی را از ، ما اومدیم آزادی را برای مردم بیاریم قرار نیست با مبارزه مون، نصیر خان آدم رذل و کثیفیه: امیرساالر

 . بره

 . خب مبارزه این چیزا را هم داره اگر بخواییم اینجوری از میدون به در بریم همون بهتر که مبارزه نکنیم: بهمن گفت

اگر خواهر خودت هم اسیر اون دیو سیرت عوضی بود این : همان جوانی که حسابی برافروخته بود و به گمانم نامش آرتاباز بود گفت

 ؟ حرف را می زدی

 . به شرافتم قسم نمی ذارم آبروی خواهرت به خطر بیفته، ناموس ما هم هست، ناموس تو، آروم باش آرتاباز: امیرساالر

 ... خودت خوب می دونی من چقدر مشتاق این مبارزه ام ولی، شرمنده تم امیرساالر: آرتاباز سر به زسر انداخت و گفت

 . می فهممت: امیرساالر

 من فردا عصر خودم را  تسلیم نصیر خان می کنم /: ادو بعد از مکثی ادامه د

 . امیرساالر: ناباور نگاهش کردم و گفتم

 . ثابت قدمی اش در این راه را می توانستم به خوبی در چشمانش ببینم، دست به شانه ام گذاشت و فقط نگاهم کرد

مدتی از اینجا دور بشید و مدتی ، ر خان نجات دادیدبعد از اینکه گروگان ها را از دست نصی: امیرساالر بعد خطاب به جمع گفت

یا خودشون محاکمه می کنن و حکم در موردم اجرا می کنن یا منو  برای محاکمه به  ؟ نمی دونم با من چیکار می کنن، سکوت کنید

شیرزاد بعد از من ، فتادهر اتفاقی که برای من ا، ولی خب شما روحیه ی مبارزه طلبی خودتون را از دست ندید . تهران می فرستن

 . رییس گروه خواهد بود
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 . امیرساالر: شیرزاد با بغض گفت

تو باید همونطور که در اول محکم بودی و حتی با مرگ برادرت ذره ی سست نشدی بازم ، خواهش می کنم شیرزاد: امیرساالر

 . همونطور به راهت ادامه بدی

 ؟ بدون تو: شیرزاد

 . نباشم این مبارزه باید به نتیجه برسهمن باشم یا : امیرساالر

امیرساالر ختم جلسه را اعالم کرد و دوستانش یکی یکی خداحافظی کردند و رفتند و فقط من و امیرساالر و شیرزاد و بهمن درون  

ر کنار من نشسته امیرساالر هم که د، بهمن هم همینطور، شیرزاد گوشه ی نشسته بود و به نقطه ی نامعلومی خیره بود، اتاق ماندیم

 ؟ حتما یه راهی هست: آرام گفتم، نگاهش به سمت من چرخید، بود ساکت بود و سر به زیر داشت که دستم را روی دستش گذاشتم

دوبار ، تفنگجی های زیادی دور و بر خودش داره، االن یک هفته ست که اون سه تا دختر اسیر نصیر خان هستند: او هم آرام گفت

. نتیجه ی این دوبار درگیری کشته شدن رحیم بود و زخمی شدن سه تا از دوستانم، دیم از پسشون بر نیومدیمباهاشون درگیر ش

  . مردم حسابی ترسیدن، عده ای از مردهای روستایی را جلوی چشم مردم شالق زده و شکنجه کرده، ...بدجور از مردم زهرچشم گرفته

اگر امیرساالر خودش را ، من هم هیچ فکری نمی رسید واقعا شرایط سختی بود به ذهن، سربه زیر انداختم و لحظاتی فکر کردم

 . تسلیم می کرد این مبارزه همینجا تمام می شد و نصیر خان و بقیه ی خان ها پیروز این میدان می شدند

 . امیرساالر مقابل به مثل کن: نگاهم را به امیرساالر دادم و گفتم

  ؟ نظورت چیهم ؟ چی: متعجب نگاهم کرد و گفت

 . گروگان می گیریم، تو هم همینکارو بکن: مستقیم به چشمانش نگاه کردم و گفتم

 . توی مرام من نیست چند تا زن به گروگان بگیرم: ابروی در هم کشید و گفت

  . پسرش را گروگان می گیریم، کاری به دخترش نداشته باش: من

 ؟ چه جوری: شیرزاد

 . دوازده ساله داره که اونم چهارچشمی مراقبش هستننصیرخان یه پسر ده : بهمن
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اگر پسرش را ، حرفش هم حرف، جبار خان یکی از خان هاییه که با نصیرخان متحد شده، پسر جبار خان گروگان می گیریم: من

  . گروگان بگیریم مجبور می شن اون دخترارو آزاد کنن

 . عملی هم هست، این فکر خوبیه: اد گفتشیرز، نگاهی بین امیرساالر و دوستانش رد و بدل شد

چون تفنگچی های جبار خان در اختیار نصیر خان هستن پس خیلی خوب می تونیم وارد  ، می تونیم همین امشب حرکت کنیم: بهمن

 . عمارت جبار خان بشیم

 ؟ پس معطل چی هستید: من از جا برخواستم و گفتم

برخواستند و امیرساالر نگاهی به ما انداخت و او هم باالخره برخواست و همان شب هر چهارنفر به بهمن و شیرزاد هم باالفاصله از جا 

 . سمت امالک جبار خان به راه افتادیم

به قدری در سرما مانده بودم که ، تا امالک جبارخان چهارساعتی راه بود که با برف و بورانی که بود تقریبا این مسیر دو برابر هم شد

عمارت جبار خان یک عمارت ، روستا سوت و کور بود و کسی توی کوچه های روستا دیده نمی شد، سرما عادت کرده بودبدنم به 

بزرگ بود وسط یک باغ بزرگ که  خودمان را به قسمت غربی باغ رساندیم و در زیر طاق کوچه ای پناه گرفتیم تا قبل از اینکه دست 

 . به کاری بزنیم کمی باهم مشورت کنیم

خب بچه ها به نظرتون چیکار باید : میرساالر  شال بزرگ بافتنی که گالره برایش بافته بود را از مقابل صورتش پایین آورد و گفتا

 ؟ بکنیم

 . من می گم بی سر و صدا بریم توی خونه و پسرش را گروگان بگیریم: بهمن هم شالش را از مقابل چهره اش کنار زد و گفت

 . داشتاما شیرزاد نظر دیگری 

 . کدومشون را باید بدزدیم، در ثانی جبارخان دوتا پسر داره، برای اینکار دقیقا باید بدونیم کجا پسرش را پیدا کنیم: شیرزاد

 ؟ می شناسیشون، جهانگیر تو پسراش را دیدی: امیرساالر

ساله بود و به تازگی  11و پسر کوچکش ساله بود و زن و بچه داشت  81پسر بزرگش تقریباً ، پسرهای جبار خان را قبال دیده بودم

 . ازدواج کرده بود

 . پسر بزرگه آدم گردن کلفت و تنومندیه بخواهیم اونو بدزدیم خودمون توی دردسر می افتیم، نظر من روی پسر کوچیکشه : من
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 ؟ یعنی فکر می کنی زورمون بهش نمی رسه: امیر ساالر با لبخندی گفت

حتی اگر با اسلحه تهدیدش کنیم فکر می کنم به طرفمون حمله ، آدم کله خرابیه، زورت بهش نمی رسهراستش اگر تنها باشی : من

 . ور می شه و ناچار بشیم شلیک کنیم

 . پس هدف پسر کوچیکه هست: امیرساالر

 . من پسر کوچیکه را ندیدم: بهمن

 . همینکه جهانگیر اونو دیده کافیه: امیرساالر

 . جوری از عمارت بکشیمش بیرون نظر من اینه یه: جهانگیر

 ؟ چطوری: شیرزاد

 . سه نفر هم نزدیک عمارت منتظر می مونیم، یه نفر باید بره اطراف روستا تیراندازی کنه، فکر می کنم کار سختی نباشه: جهانگیر

 . مسلما تنها بیرون نمیاد: بهمن

 . باشیم اون دیگه بستگی به این داره ما چقدر زرنگ، همینطوره -امیرساالر 

بعد از اینکه ما چهارنفر در ، امیرساالر از بهمن خواست که کار تیراندازی و بیرون کشیدن خان و پسرهایش را خانه به عهده بگیرد

بهمن ، نزدیکی عمارت در پس کوچه ی باریکی که احتمال می دادیم تفنگچی های جبار خان از آن مسیر نمی روند پناه گرفتیم

تقریبا نیم ساعتی به انتظار گذشت تا باالخره صدای شلیک اولین گلوله را شنیدم و بعد پیاپی گلوله های ، ا شدراهی بیرون از روست

بعد از شلیک گلوله ها مدتی طول کشید تا در خانه باغ بزرگ جبار خان باز شد و عده ی سوار که سر و ، بیشتری شلیک شد

 . هر سه که داشتیم آنها را می پاییدم به پس دیوار خزییدیم ،صورتشان را پوشانده بودند از عمارت بیرون آمدند

 ؟ کدومشون بود، فکر اینجاشو نکرده بودیم: امیرساالر

اونجوری که اونا صورتشونو پوشونده بود نمی شد تشخیص داد ولی خب حدس می زنم از نظر هیکل و جثه اونی که ، نمی دونم: من

 . ه ی جبار خانجلوتر از همه می رفت جالل بود پسر بزرگ

 . گویا یه عده دیگه هم دارن میان بیرون: شیرزاد
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امیرساالر ، باز  عده ی دیگر سوار که از باغ خارج شدند نگاه کردیم عده ی تفنگچی بودند که در جهت مخالف عده ی دیگر رفتند

 . سوار بشید دنبال همینا می ریم: گفت

 ؟ مطمئنی که پسر کوچیکه با این گروه: من

 . حدس می زنم اونی که جلوتر می رفت خودش بود: امیرساالر

 . بهتره ریسک نکنیم: شیرزاد

 . به من اعتماد کن: امیرساالر

امیرساالر در میانه ی راه به سمت کوچه ی ، سوار اسب هایمان شدیم و با احتیاط  و با فاصله ی زیادی به دنبال آنها به راه افتادیم

قصد داشت آن گروه از سوارها را که به ما نزدیکتر ، پناه کوچه ها قرار گرفتیم با اسلحه اش شلیک کردراهش را کج کرد و وقتی در

اسب ها را به شیرزاد سپردیم که به اندازه ی کافی آنها را از ما دور کرد و من و امیرساالر در پشت دیواری ، بودند به آن سمت بکشاند

آن عده از تفنگچی ها ، نقشه ش تقریبا داشت عملی می شد، شلیک به سمت دیگری رفتیمپناه گرفتیم و باز شلیک کردیم و بعد از 

به کوچه پس کوچه های روستا آمده بودند و چون مدام جابه جا می شدیم و شلیک می کردیم سرگردان شده بودند ،وقتی با 

 . ..باید صبر کنیم. کافیه جهانگیر: گفتامیرساالر پشت دیواری پناه گرفتیم خواستم شلیک کنم که امیرساالر مانعم شد و 

با احیتاط در کوچه ، سه چهارنفری وارد همان کوچه شدند اما چون ما در پس دیوار خانه ی مخروبه ی نشسته بودیم مارا نمی دیدند

صورتش کنار زد و  بخت با ما یار بود که نفر جلویی که همان جلیل پسر کوچیک جبار خان بود دستار را از مقابل، به پیش می رفتند

 . ترسویی بزدل، اگر مردی خودت را نشون بده: با خشم فریاد زد

 . عجب  مرد خشنی: امیرساالر ابروی راستش را باال انداخت و با شوخی گفت

 ؟ باید چیکار کنیم –

شمارش من شلیک می ..با . سمت راستی تو، اونی که سمت چپ مال من، همزمان باید دو نفرشونو بزنیم، سه نفر باهاش هستن –

 .... کنیم

امیرساالر شروع کرد به شمردن که بعد از شنیدن عدد سه باالفاصله هردو شلیک کردیم ، صورت هایمان را پوشاندیم و هدف گرفتیم

و هردویی تفنگچی ها به روی زمین افتادند و جلیل و تفنگچی دیگر وحشت زده به دور خود می چرخیدند و با اسلحه هایشان به 

 من پشت دیواری پناه گرفتم اما امیرساالر ، ت ما پیش می آمدند با اشاره امیرساالر به طرف دیگر خرابه رفتیم و خرابه را دور زدیمسم
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من همانجا که ، ان دونفر داشتند ما را از روی رد پایمان روی برف تعقیب می کردند، جلوتر رفت و پشت دیوار دیگری پناه گرفت

جلیل و آن تفنگچی با تفنگ های آماده ، تی نشانه رفته بودم که می دانستم دیر یا زود دو نفر نمایان می شوندایستاده بود به سم

 . امکان داشت که شلیک کنند، مقابلم در آمدند که با دیدن من که آنها را نشانه رفته بودم جا خوردند

 . بهتره اسلحه تو بندازی: جلیل

، سرشان در آمد و با ضربه ی قنداق اسلحه که به سر تفنگچی دیگر زد او را روی زمین انداختامیرساالر را می دیدم که از پشت 

جلیل تا چرخید ببیند چه بالی سر تفنگچی اش آمده است با امیرساالر رو به رو شد که با اسلحه او را نشانه رفته بود و من که به 

الر اسلحه ی تفنگچی بی هوش شده  را از روی زمین برداشت و امیرسا، سمتش هجوم بردم و اسلحه را از دستش بیرون کشیدم

جلیل ترسیده ، روی دوش انداخت و خیلی زود دست به کار شدیم و دست های جلیل را بستیم و از طرف دیگر خرابه به راه افتادیم

ن با او رفتار می کرد تا ذره ی فکر هر چند جلیل مقاومت نمی کرد اما امیرساالر هم کمی خش، بود و با تهدید اسلحه با ما همراه شد

تفنگچی ها در کوچه ها پخش شده بودند که احتمال داشت با شنیدن صدای تیرها به ان سمت کشیده شوند پس ، فرار به سرش نزند

، د رسیدیمیک ربعی طول کشید تا به شیرزا، باید زود از آنجا دور می شدیم چون احتمال داشت ما را از روی رد پاهایمان تعقیب کنند

جلیل ، باز هم قرار بر این شد که شیرزاد بماند و من و امیرساالر، چون یک اسب کم داشتیم برای بردن جلیل به مشکل برخوردیم

جلیل را از شکم بر اسب شیرزاد انداختیم تا قدرت هر کاری را از او بگیریم و بعد به اسب ها هی زدیم و به سمت جنگل ، برویم

به جنگل که رسیدیم دو ، اید مدتی جای پنهان می شد تا آبها از آسیاب بیفتد و بعد پیاده خودش را به جنگل برساندشیرزاد ب، تاختیم

جایی که موقعی که می رفتیم تعیین کرده بودیم ، ساعتی سوارکاری کردیم تا به جای امنی رسیدیم و در پناه چند صخره پناه گرفتیم

تقریبا یکساعتی منتظر ماندیم تا باالخره سر و کله ی بهمن پیدا شد و نیم ساعت ، همدیگر را پیدا کنیمکه اگر از هم دور ماندیم آنجا 

خوشحال از اینکه ماموریتمان را خوب انجام دادیم وقتی چشمان جلیل را بستیم به ، بعد شیرزاد که اسبی هم گیر آورده بود رسید

به مخفی گاه که دو کلبه بود نزدیک که ، ساعتی راه بود 1نجایی که بودیم تقریبا سمت مخفی گاه جنگلی دوستان به راه افتادیم از آ

وقتی به کلبه رسیدیم هوا ، می شدیم شیرزاد جلوتر رفت تا دوستانی که آنجا بودند را در جریان بگذارد مبادا به سمت ما شلیک کنند

دیم که در کلبه ی کوچکتر زندانی کنند و مراقبش باشند  ما به جلیل را به دوستان تازه نفس امیرساالر سپر، کامال تاریک شده بود

بعد از یک ماموریت چندین ساعته که حسابی  ، نزدیک شومینه ی سنگی هیزم سوز روی زمین رها شدیم، کلبه ی دیگر رفتیم

 . سته نباشیدبچه ها خ: انرژیمان را گرفته بود به یک استراحت احتیاج داشتیم تا چشمانم را بستم امیرساالر گفت

 . قیافه ی جبار خان حتمی خیلی دیدنی می شه وقتی می فهمه پسرش را دزدیدن: شیرزاد

 . با کاری که فرخ کرده و ذهنیتی که از امیرساالر سر مرگ ساختگی جهانگیر به وجود آورده حتما حسابی می ترسن: بهمن
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 . خب دیگه می گن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد: امیرساالر

 ؟ برای جبارخان نامه می نویسی: من

 . باید نامه بنویسم ولی فعال می خوام بخوابم: امیرساالر

وقتی او می خواست استراحت کند پس بهتر بود ما هم استراحت کنیم منم چشمانم را بستم که از ، این را گفت و چشمانش را بست

 . فرط خستگی زیاد خیلی زود خوابم برد

ه دماغم عطسه ای کردم و از خواب پریدم وقتی هم بیدار شدم امیرساالر و دوستانش را دیدم که دور تا دور با کشیدن شدن چیزی ب

ابروی در هم  . امیرساالر که نزدیک من نشسته بود و پر پرنده ای دستش بود بلندتر می خندید، اتاق نشسته بودند و می خندیدند

 ؟ آزار داری مگه: کشیدم و گفتم

 . اونم باجناق آزاری، آره: خنده گفتامیرساالر با 

 . امیرساالری دیگه: من

 . خیلی خوابت سنگینه آ: امیرساالر

 . حسابی خسته بودم: صاف کنار دیوار کلبه نشستم و گفتم

 . یکی از دوستان لیوان شیر گرمی به دستم داد

اون الدرم بلدرمش نه به این ترسش واقعا که خجالت نه به ، می گم این خان زاده ی که آوردیم از ترس قالب تهی کرده: امیرساالر

 . داره

 ؟ چی شده مگه: من

وقتی بهش گفتم اگر ، رفتم باهاش حرف بزنم ببینم چند مرده حالج اما مدام التماس می کنه که منو نکشید و از این حرفا: امیرساالر

  . مرث خان آوردم از ترس گریه می کردپدرت کاری که می خوایم انجام نده همون بالیی سرت میارم که سر پسرکیو

 . حاال تو می بینی می ترسه دیگه اذیتش نکن: با خنده ی گفتم
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اگر به من بود که گوشش را می بریدم برای : آرتاباز که حسابی از دست خان ها دلش پر بود و خواهرش اسیر نصیر خان بود گفت

 . پدرش می فرستادم که بدونن باهاشون شوخی نداریم

، توی چشم های آرتاباز خشم و نفرت می دیدم، نیم نگاهی بهش انداختم و بدون اینکه جوابش را بدهم جرعه ای از شیر را نوشیدم

 . نفرتی که حتی مرا هم بی نصیب نمی گذاشت او از هر کسی که اسم خان داشت یا رابطه ی با آنها داشت بیزار بود

 ؟ خان می فرستیم امیرساالر نامه را کی برای جبار: شیرزاد

 . قلم و کاغذ بیار تا همین االن نامه را بنویسم: امیرساالر

صداهای سالم و احوالپرسی دو نفر را از بیرون کلبه شنیدم ، شیرزاد از جا برخاست و به سمت خورجینی که گوشه ای از کلبه بود رفت

، خیلی وقت بود که او را ندیده بودم . جوان دیگری وارد اتاق شدندشیرزاد در کلبه را باز کرد و ایرج و ، و بعد ضرباتی به در خورد

 . بزرگتر شده بود

 ؟ چطوری پسر عمو: با همه دست داد و بعد از دست دادن با من کنارم نشست و گفت

 ؟ چیکار می کنی ؟ تو چطوری، خوبم شکر –

 . از پیش مادرم میام –

 ؟ رفته بودی دیدن مادرت: متعجب گفتم

 . با تغییر چهره، گاهی وقتا یواشکی می رم خونه –

 ؟ اگر پدرت بفهمه چی –

 . فکر می کنم فهمیده اما به روی خودش نمیاره –

 ؟؟ واقعاً: متعجب گفتم

 . ناسالمتی پسرش هستما: سری تکان داد و گفت
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امیدوارم باشم که گذر زمان نامهربانی ها و پس می توانستم ، چیزی که در مورد عمو می شنیدم برایم جالب و دوست داشتنی بود

اگر ایرج می ماند ممکن بود با تصیمیمی که از سر خشم گرفته ، چه خوب شد که آن زمان ایرج را فراری دادم، کینه ها را از بین ببرد

 . می شد کشته می شد و جبران کردنش کار ساده ی نمی شد

 . رساالر مشغول نوشتن نامه ی بود که می بایست برای جبار خان بفرستندمن و ایرج آرام با هم مشغول صحبت بودیم و امی

نامه ی را که امیرساالر نوشت یکی از دوستان امیرساالر برای رساندنش نامه داوطلب شد و نامه را برد تا به نحوی به دست جبار خان 

امیرساالر و سه تا دیگر از دوستانش برای نگهبانی  ،پاسی از شب گذشته بود بعد از اینکه شام مختصری خوردیم خوابیدیم، برساند

همیشه در کنارشان ، امیرساالر اینطور نبود که فقط ریاست کند و همه ی کارها را روی دوش دوستانش بیندازد، دادن داوطلب شدند

ج که نزدیکم خوابیده بود ایر، هر چند آن شب می توانست با خیال راحت بخوابد اما نوبت اول نگهبانی را خودش انتخاب کرد، بود

چقدر این پسر چهارده ساله جلوتر از سنش حرکت کرده بود و همین مسیری که انتخاب کرده ، نگاهم را به او دادم، کامال خواب بود

  . کسی که با همه ی کم سن بودنش باعث شده بود تا من نیز به خودم بیایم و مسیر زندگیم را عوض کنم . بود او را بزرگ کرده بود

با بیرون رفتن من امیرساالر و دوستانش که کنار آتش نشسته ، از جا برخواستم و پالتو پشمی بلندم را پوشیدم و از کلبه بیرون رفتم

 . به آنها نزدیک شدم، بود و مشغول صحبت بودند متوجه من شدند

 ؟ نخوابیدی: امیرساالر

 . خواب نمی رم: من

 . برو بخواب رضا: امیرساالر خطاب به یکی از دوستانش گفت، منزدیکش روی کنده ی چوبی درختی نشست

 . می مونم، نه: رضا

 . جهانگیر به جات هست، معلومه حسابی خسته هستی: امیرساالر

 . قباد بره، نه من می تونم تحمل کنم: رضا

من ظهر به اندازه کافی  ؟ رضااخه چرا تعارف می کنی : جوان دیگر که نامش قباد بود و کامال سر حال به نظر می رسید گفت

 . خوابیدم

 . تفنگتو بده به من و برو بخواب: من
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 . تفنگ را از رضا گرفتم و او دیگر بدون هیچ مقاومتی به سمت کلبه رفت

 . از زور خواب داشت پس می افتادا: بعد از رفتنش قباد به شوخی گفت

 . اینروزا بچه ها حسابی  خسته می شن: امیرساالر

 . بیشتر از اون موقعی که صبح تا شب ازمون کار می کشیدن خسته نمی شیم –قباد

 ؟ تو هم رعیت بودی: من

 . پدر و مادرمم هنوز اونجا کار می کنن، سر زمین های برادرتون نریمان خان کار می کردم: قباد

 . ان شاء اهلل یه روزی بتونم جبران کنم این همه ظلم را: من

 . ما حساب شما را از بقیه ی خان ها سوا کردیم آقا جهانگیر: شانه ام گذاشت و گفتقباد با لبخندی دست به 

  . ممنون: من

 ؟ جهانگیر احتمال داره نصیر خان قبول نکنه که گروگان ها را معاوضه کنیم: امیرساالر

کر نمی کنم بخواد مقاومتی ف، نصیر خان زورگو و ظالم هست اما می دونم رو یه حساب و کتاب های جلو جبار خان سرش خم: من

 . بکنه

 . جبار خان خیلی عصبانی بود . اینطور که قباد می گه موقعی که نامه به دستشون رسیده حسابی ریختن به هم: امیرساالر

 . کسی که نامه را برده بود قباد بود

 . دنآره با اینکه از دور می دیدمشون ولی معلوم بود حسابی دست و پاشونو گم کرده بو: قباد

راستی اون بدبختی که جسدش را به اسم جسد تو ، معلومه با کاری که فرخ کرده و به اسم من تموم شده حسابی ترسیدن: امیرساالر

 ؟ جا زده کی بوده

 ؟ ...راستی از اهورا چه خبر؟ کجاست. حتما یه کسی که کس و کاری نداشته، نمی دونم: من

 . بودا خوب یادت رفته: امیرساالر با لبخندی گفت
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 . ..متاسفانه. آره: من

ما هم فردا   . چندتا از بچه های ما اونجا هستن، کلبه ش هم شده یکی از مخفی گاه های ما، خداییش مرد خوبیه، خوبه: امیرساالر

 . می ریم اون سمتی

 ؟ چرا اونجا: من

شاید تفنگچی های جبار خان برای پیدا کردن ما اینطرفا ، برای اینکه از جبار خان دور بشیم و به نصیر خان نزدیک بشیم: امیرساالر

 . صبح خیلی زود حرکت می کنیم، هم پیداشون بشه

تمام شب را کنار آتش صحبت کردیم و صبح خیلی زود به سمت کلبه ی اهورا که در اتفاعات بود و نزدیک به امالک نصیر خان بود 

دو تا از جوان ها که بیرون کلبه مشغول ، ساعت بعد به آنجا رسیدیم 8رفتیم تقریبا به راه افتادیم و چون از راه جنگلی و میان بر می 

کلبه ی دیگری نیز نزدیک به کلبه ی اهورا ساخته شده بود ، هیزم شکنی بودند با دیدن ما دست از کار کشیدند و به ما نزدیک شدند

جلیل را به کلبه ی ، وقتی دوتا از جوانها، نجا تغییر کرده بودحسابی اوضاع ا، و یک اصطبل نسبتا خوبی در سمت دیگری ساخته بودند

 /. تازه ساز بردند من توانستم دستارم را از چهره بردارم و به اهورا سالم کنم

 ؟ چطوری مرد، سالم اهورا: من

 . دلم حسابی تنگت شده بود ؟ کاوه....کجایی پسر: اهورا مرا در آغوش کشید و گفت

 . هم نمی خواست بپذیرد که من جهانگیر هستمعجیب بود اهورا هنوز 

 . اهورا اسم من جهانگیر –

 . خب چه اشکال داره اگر برای من کاوه باشی: به چشمانم نگاه کرد و گفت

 . افتخار می کنم که کاوه تو باشم: لحظاتی در نگاهش غرق شدم و بعد گفتم

 . پسرمخوش اومدی : با شوق بازوهایم که در دست داشت فشرد و گفت

کلبه ی اهورا به یکی از مخفی گاه های امیرساالر و دوستانش تبدیل شده بود و اهورا خودش هم از این بابت بی نهایت خوشحال 

پسری که زیر سم اسب نصیر خان به زمین  خورد و به خاطر لگد اسب به ، از اینکه می توانست به زودی انتقام پسرش را بگیرد ، بود

 امیرساالر باز نامه ی برای جبار خان فرستاد  و قرار بود اگر با پیشنهاد امیرساالر موافقت کردند ، از دست دادجانش را ، سر کاوه
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چند ساعت بعد دوستان امیرساالر خبر آوردند ، پرچمی سفید رنگ را باالی امامزاده ی که نزدیک به امالک نصیر خان بود نصب کنند

صب شده است و امیرساالر نامه ی بعدی را نوشت و در نامه قید کرد دخترها را باید به ضلع غربی که پرچم باالی پشت بام امامزاده ن

امیرساالر و آرتاباز و چند تا دیگر از ، جبار خان چاره ی نداشت جز اینکه اوامر امیرساالر را انجام دهد، جنگل ببرند و آنجا رها کنند

تا وقتی دخترها را آنجا رها کردند بتوانند با خود بیاورند و ما می بایست صبر می دوستانشان به سمت غربی جنگل به راه افتادند 

بیرون از کلبه ی روی تنه ی شکسته ی درختی نشسته بودم و به هیزم شکنی اهورا نگاه می کردم که شیرزاد ، کردیم تا آنها برگردند

 ؟ یدتصمیم ندارید خودتون را به پدرتون نشون بد: در کنارم نشست و گفت

 . می خوام سر بزنگاه مچش را بگیرم، باید ببینم فرخ باز چه نقشه ی تو سرش داره، فعال نه –

 ؟ یعنی فکر می کنید نقشه ی قتل پدرتون هم توی سرش داره –

 . ازش بعید نیست –

 . را بریزم قسم خوردم یه روزی خونش، اون پست  فطرت برادر من را کشت: شیرزاد نگاهش را به رو به رو داد و گفت

 . اونروز نتونستم هیچ کاری بکنم، بابت مرگ برادرت واقعا متاسفم: من

 . همینکه ترتیبی دادی ایرج فرار کنه و من جسد برادرم ببرم خودش بزرگترین کار بود: باز نگاهش را به من داد و گفت

 ؟ فقط همین یه برادر داشتی: من

وقتی هم ، پدرم همیشه از همراهان پهلوون ولی بود، برادرم بود هم پدرم هم مادرمهم ، شیرویه همه کس و کار من بود: شیرزاد

بعد از یه مدت زندانی بودن باهم ازاد شدند و ، هردوشون را با هم به تهران فرستادن، پدر منم دستگیر شد، پهلوون ولی دستگیر شد

درمون بیماری وبا گرفت فوت کرد و چندماه بعدش هم شیرویه ده سالش بود و من هشت سالم که ما، توی تهران ازدواج کردند

پهلوون ولی هیچ ، امیرساالر برای ما مثل برادر بود، همون موقع پهلوون ولی ما رو برد خونه ی خودش، پدرمون بر اثر بیماری وبا مرد

وع کنه من و شیرویه هم وقتی امیرساالر خواست بیاد کردستان و مبارزه ش را شر، وقت بین ما و پسر خودش فرق نمی گذاشت

هر چند امیرساالر و دوستام هستن ولی خب ، از روزی که شیرویه کشته شده خیلی احساس تنهایی می کنم . باهاش همراه شدیم

 . هیچ کدومشون برای من شیرویه نمی شن
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ز فرخ بیشتر در درونم زبانه می وقتی اشکهای شیرزاد را می دیدم نفرت ا، سر به زیر داشت و آرام اشک روی صورتش سر می خورد

نگاهم بر روی حرکت تبر اهورا که هیزم ها را خورد می کرد متوقف شده بود که باز با صدای شیرزاد به ، کشید و شعله ور تر می شد

 . خودم آمدم

 ؟ جیران االن خوشبخته، دخترعموت –

 . را کشتن مردروح جیران همون روزی که شیرویه : نگاهم به سمت شیرزاد چرخید و گفت

 . کاش به خودش بیاد و زندگی کنه  –

 . کاش بتونه –

 . گذشت زمان همه چیز درست می کنه –

اهورا ، تبر را با اصرار زیاد از دست اهورا گرفت و مشغول خورد کردن هیزم شد، این را گفت و از جا برخواست و به سمت اهورا رفت

 . از داخل کوزه کاسه ی آب برایش ریختم و به دستش دادم، آمدکه عرق به پیشانی اش نشسته بود به سمت من 

 . خسته نباشید –

 ... درمونده نباشی پسرم –

با آب شدن برفها رودخانه ، امسال زمستون پربارشی داشتیم، کم کم هوا داره به سمت گرمی می ره: آب را یکنفس نوشید و گفت

 . حسابی پربار می شه

 . همینطوره –

 ؟ بازم می ری تهران: اری گذاشت و گفتکاسه را به کن

 . آخه بچه م به دنیا میاد، تا چند ماه دیگه باید برم –

 . هم بچه تو، هم زنتو، ان شاء اهلل صحیح و سالم و خدا جفتشون را واسه ت حفظ  کنه –

 . ممنون –
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گویا موفق شده بودند چون ، دوستانش پیدا شدیکی دوساعتی با اهورا به صحبت مشغول بودیم که باالخره سر و کله ی امیرساالر و 

 . به سمت امیرساالر رفتم، سه دختر جوان با آنها بودند

 ؟ چی شد، خسته نباشی –

 ... موفق بودیم باید جلیل بفرستیم بره: با لبخندی دست به شانه ام گذاشت و گفت

سته از کلبه بیرون بیارید و تا نزدیکی امامزاده ببرید و ولش با دوتا از بچه ها جلیل چشم و دست ب: و نگاهش را به شیرزاد داد و گفت

 . کنید بره

 . چشم –

دقایقی بعد جلیل را با چشمان و دستان بسته ، شیرزاد دوتا از دوستانش را صدا کرد و به سمت کلبه ی که جلیل آنجا زندانی بود رفتند

امیرساالر خطاب به ، دور شدند بعد از رفتن شیرزاد و دوستانش ازکلبه بیرون آوردند و همگی سوار اسب هایشان شدند و از آنجا

فراموش نکنید شما پدر و پسر هستید و تنها اینجا ، قباد تو بمون پیش اهورا، بچه ها اینجا موندن صالح نیست: دوستانش گفت

 ؟ قباد می دونی که باید چیکار کنی، ما می ریم به سمت کوهستان، زندگی می کنید

 . نمبله می دو –

بعد از مدت کوتاهی استراحت همگی سوار اسب هایمان ، چون من اصال در جریان برنامه هایشان نبودم، نمی دانم نقشه شان چه بود

 ؟ اتفاقی افتاده ؟ نقشه تون چیه امیرساالر: اسبم را به کنار اسب امیرساالر رساندم و گفتم . شدیم و به دل جنگل زدیم

 . باید زهرچشم حسابی ازش بگیرم، دستش به من نرسیده زده دوتا از رعیت ها را کشته، نصیرخان خیلی پررو شده –

 ؟ اونموقع می خوای چیکار کنی، ممکنه وقتی جلیل صحیح و سالم برسه بازم دست به گروگان گیری بزنن –

 . یلی مالحظه شون را کردمتا حاال خ، ایندفعه رو در رو باهاشون  می جنگنم: امیرساالر نگاهش را به من داد و محکم گفت

 ؟ یعنی نیرو و اسلحه و توانش را داری ؟ می تونی –

 . باید تلفات سنگینی ازش بگیرم، ..اونجا بهتر می تونیم از پسشون بربیایم. می کشونمشون به دل جنگ و کوه  –

 ؟ نظرت در مورد برگشتن من به خونه مون چیه –



 

 
 

654 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ ببین اوضاع از چه قراره، قبل از اون بهتره بری و با سر دسته ی تفنگچیات حرف بزنی  –

 ؟ همین االن برم –

 .... برو اما تنها نرو: امیرساالر لحظاتی فکر کرد و بعد گفت

فریدون با : فریدون گفتنگاهش بین دوستانش چرخید و خطاب به ، افسار اسبش را کشید و با ایستادن امیرساالر بقیه هم ایستادند

 . جهانگیر برو و بعد از اینکه کارش را انجام داد بیاید سمت کوهستان

 ؟ کجا باید بریم: کمی که دور شدیم فریدون گفت، من و فریدون از گروه جدا شدیم و به اسب هایمان هی زدیم

 . باید میثم سردسته ی تفنگچیام را ببینم ، باید بریم روستا –

هوا حسابی تاریک ، ساعت بعد به روستا رسیدیم 1مان را پوشاندیم و اسب هایمان را به تاخت در آوردیم که تقریبا هردوصورت های

وقتی وارد روستا شدیم ، بود و نمی تونستیم درست ببینم ولی چون چشم هایمان به تاریکی عادت داشت می توانستیم راه را پیدا کنیم

 . اوضاع کمی بهتر شد

 . االن همه توی خونه ی خان خواب باشن نمی تونم برم پدرم را خبر کنمفکر می کنم  –

 . اشکال نداره میریم سمت خونه ی سلیم –

 ؟ بهش اعتماد دارید –

 . اره –

نزدیک خانه از اسب هایمان پایین آمدیم و ارامتر ، خانه ی سلیم در سمت شرق روستا بود و از خانه های نزدیک به خانه ی خودمان

 . چندین بار تا باالخره صدای سلیم را از داخل شنیدم، در را کوبیدم، رفتیمبه پیش 

 ؟ کیه –

  ؟ کیه: هیچ جوابی به او ندادم صدایش باز نزدیکتر شد و از پشت درگفت

 . غریبه نیست سلیم: آرام گفتم
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 ؟ کیه: سلیم هنوز از موضوع زنده بودن من خبر نداشت برای همین در را گشود و باز پرسید

 ؟؟ ..شما. ...آقا. جهانگیر خان: چراغ دستی اش را که باال آورد دستارم را از مقابلم صورتم کنار زدم که سلیم متعجب گفت

 ؟ خوبی سلیم –

 ؟ آقا شما زنده هستید: سلیم باز هم ناباور گفت

 . زنده هستم و صحیح و سالم: 

 ؟ مگه اون جسد شما نبود ؟ اون جسد ؟ آخه چطوری –

 ؟ می دونم دیروقت ولی مهمون نمی خوای: ندی گفتمبا لبخ

 . ..خیلی خوش اومدید اقا. ..بفرمایین. بفرمایین آقا: از مقابل در کنار رفت و گفت

سلیم اسب ها را به ، گویا همه ی اهل خانه ی سلیم خوابیده بودند که با ورود مهمان های ناخوانده که ما بودیم از خواب بیدار شدند

من و فریدون کنار هم در کنار پشتی ، اتاق با دو فانوس روشن شده بود، ش برد و بعد مارا به اتاقی راهنمایی کرداصطبل خانه 

 ؟ اقا واقعا خودتون هستید: سلیم هم مقابل من نشست و همینطور که ناباور نگاهم می کرد گفت، نشستیم

  ؟ شک داری سلیم –

 ؟؟ پس اون جسد اما آقا، خداروشکر که زنده هستید، نه آقا –

میثم که می ، ببینم سلیم می تونی شبی یه جوری به میثم خبر برسونی به دیدنم بیاد، قصه ش مفصله بعدا واسه ت می گم –

 ؟ شناسی

 ؟ اقا می دونید االن تفنگچی هاتون توی اختیار اقا فرخ هستن، بله اقا بعد از مرگ خلیل شده سر دسته ی تفنگچی ها –

 ؟ ...می تونی بری بهش خبری بدی من اینجا هستم. یثم می دونه من زنده هستمم، بله می دونم –

 . نمی دونم بتونم ببینمش یا نه ولی می رم –

 . ممنون –
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 ؟ شام خوردید اقا –

 . اره شام خوردیم –

 . پس تا استراحت می کنید من زود برمی گردم –

فریدون توی اتاقی گرم و راحت تنها بودیم دری که به اتاق دیگر می رفت من و ، سلیم از جا برخواست و شال و کاله کرد و رفت

 . بسته بود که دقایقی بعد تکانی خورد و همسر سلیم با سینی که درونش دو کاسه ی سفالی بود وارد اتاق شد

 . خیلی خوش اومدید، سالم آقا -

در آن لحظه واقعا ، ما تعارف کرد و خیلی زود از اتاق بیرون رفتکاسه ی شیرها را به ، هردو سریع از جا برخواستیم وجوابش را دادیم

تقریبا یکساعتی گذشت تا باالخره سر و ، بعد از نوشیدن شیر به انتظار برگشتن سلیم نشستیم، به یک نوشیدنی گرم احتیاج داشتیم

نتونستم ، شرمنده تونم آقا: با شرمندگی گفت، معلوم بود که نتوانسته است میثم را پیدا کند، حسابی دمغ بود، کله ی سلیم پیدا شد

 . ترسیدم اگر بیشتر اون دور و اطراف بمونم متوجه م بشن، پیداش کنم

 . اشکال نداره شاید بهتر باشه تا صبح صبر کنیم –

 . خب االن بهتره بخوابید، صبح خیلی زود به بهونه ی گرفتن گندم می رم بهش خبر می دم –

 . چون خیلی خسته بودیم خیلی زود خوابمان برد، ک و لحاف آورد و توی همان اتاق با فریدون خوابیدیمسلیم برایمان دو دست تش

فریدون کنار در اتاق ایستاده بود و بیرون را نگاه می کرد درون ، صبح با صدای خروسی که در حیاط می خواند از خواب بیدار شدم

 ؟ فریدون اتفاقی افتاده: تشک نشستم و گفتم

 . نه اتفاقی نیفتاده، صبح بخیر: جانبم چرخید و گفتبه 

هوا آفتابی ، از جا برخواستم و تشکم را جمع کردم و گوشه ی گذاشتم و با فریدون به حیاط رفتیم تا آبی به دست و صورتمان بزنیم

تمان را آبی زدیم از توی حوض وسط خانه که آبش حسابی هم یخ بود دست و صور، بود و برف ها کم کم می رفت که آب شود

صبح بخیر : داشتیم به داخل برمی گشتیم که دختر جوانی که قابلمه ی که از آن بخار بلند می شد در دست داشت بیرون آمد و گفت

 . واسه تون آب داغ آوردم که دست و صورتتون بشورید، ارباب

 . دست و صورتمون شستیم، الزم نیست: با لبخندی گفتم
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 . آخه آب خیلی یخ بود –

 . بهتر بود سرحال تر می شیم –

 . میرم صبحانه را بیارم، بفرمایین داخل: دختر با لبخندی سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ آقا سلیم همین یه دختر داره: با فریدون به داخل اتاق برگشتیم تا نشستیم فریدون گفت

چرا این ، اون یکی را عروس کرده، نه به گمونم یه دختر دیگه هم داره: فتمکنجکاوانه نگاهش کردم و گ، سوالش کمی بو دار بود

 . سوال پرسیدی

 . همینطوری پرسیدم: فریدون سرخ و سفید شد و خیلی تند گفت

 . باشه منم که چیزی نگفتم: با لبخندی گفتم

گویا میثم گفته بود به ، پیغام مرا به او برساند ایندفعه دست پر بود توانسته بود میثم را ببیند و، دقایقی بعد سلیم به خانه برگشت

وضعیت اقتصادی خانه ی سلیم بهتر از بقیه ی ، صبحانه را هر سه نفر با هم خوردیم، محض اینکه بتواند خودش را به آنجا می رساند

ه در تهران زندگی می خانه های روستایی بود چون کار سلیم فرق داشت و حقوق بیشتری دریافت می کرد و می دانستم برادرش ک

 . کند گاها برایش اجناسی می فرستد

با ، سلیم در را باز کرد و میثم که رویش را پوشانده بود وارد خانه شد، چند ساعتی گذشت تا باالخره درب خانه ی سلیم کوبیده شد

 . یدمباید شما را می د ؟ شما کجا بودید، سالم آقا: تا مرا دید  گفت، همراهی سلیم به داخل آمد

 . ایستاده با هم حرف می زدیم

 ؟ اتفاقی افتاده  –

پدر شما هم که عمال ، طوری با اهل خونه برخورد می کنه انگار پدرتون نیستن، آقا فرخ خیلی داره ظلم می کنه، چی بگم واال آقا –

خدمتکارا برای اعتراض رفتن  همه ی، چند روز قبل به یکی از خدمتکارا دست درازی کرده، همه ی کارها را سپرده دست ایشون

 . دوتاشون هم زندونی کردن، پیش ارباب ولی ایشون هم مثل آقا فرخ باهاشون با تندی برخورد کردن و بیچاره را گرفتن زیر شالق

 ؟ مادرم چطوره –
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 اینطور که من شنیدم ایشون هم خیلی دارن اذیت می شن ، ایشون حالشون خوبه –

 ؟ فرخ نقشه ی توی سرش نداره –

 . تفنگچی های معتمدش ماها نیستیم که با ما در میون بذاره، اگر هم داره من نمی دونم –

 کافیه به سلیم خبر بدی من از سلیم خبر می گیرم ، می خوام اگر خبر جدیدی شد یا اتفاقی افتاد بهم خبر بدی –

 . چشم آقا –

ه سلیم گفتم که دو روز دیگه به دیدنش میام و بعد من و فریدون هم خیلی زود روستا را ترک میثم خیلی زود رفت بعد از رفتنش ب

، امیرساالر و دوستانش در همان غار که قبال هم آنجا بودم بودند و انتظار ما را می کشیدند . کردیم و به سمت کوهستان رفتیم

امیرساالر تنها وساکت کنار آتشی که گوشه ی از غار روشن بود ، وددخترها هم آنجا بودند و هنوز تصمیی برای آنها گرفته نشده ب

 ؟ به چی فکر می کنی امیرساالر: من مقابلش نشستم و گفتم، نشسته بود

 . درسته که برادراشون با ما هستند ولی نباید اینجا باشن، به این دخترا: نگاهش را به من داد و گفت

  ؟ تهرون خب چرا راهیشون نمی کنی سمت سنندج یا –

در ثانی اینکه نمی شه نصیر خان هر کسی را گروگان گرفت ما از اینجا ، فقط این سه تا دختر که نیستن خانواده شون هم هستن  -

 . بفرستیم بره

 مثال . اینارو گروگان گرفته چون مطمئن بوده برادراشون توی دسته ی تو هستن اما خب نباید بذاری هویت بقیه ی دوستات لو بره –

 . فعال این سه تا دختر و خانواده هاشونو بفرست تهرون . همین فریدون که پدر و مادرش توی خونه ی ما کار می کنن

شاید بخواد ولی ، پدر منم نمی تونه سه تا خانواده را توی خونه ش نگه داره، اینا که تهرون کس و کاری ندارن: امیرساالر آروم گفت

 . دیدی جا نداریم تو که خونه ی ما رو

یعنی دخترش عروس یه شیخیه ، اگر اشتباه نکنم سلیم اونجا فامیل داره، دوتا از خانواده را بفرست سنندج: کمی فکر کردم و بعد گفتم

اونا هم اونجا باشن تا یه ، چندتا از اتاق های خونه ی من خالیه، یکی از خانواده را بفرست تهران، توی سنندج شاید بتونه کمک کنه

 . به حالشون بکنیمفکری 

 ؟ واقعا می خوای خونه تو در اختیار یکی از خانواده ها بذاری –
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با سلیم هم خودم می رم ، یه نامه می نویسم برای گندم که رسیدن اونا را ببره خونه مون سر و سامونشون بده، شوخی ندارم –

 ... ی بگیرنصحبت می کنم یه مقدار پول هم بهشون میدم که توی سنندج بتونن خونه 

 . خانواده ی صابر برن تهران، خانواده ی آرتاباز و یاسر با هم یه نسبت فامیلی دارن اونا برن  سنندج –

 . در مورد این موضوع هر طور خودت صالح می دونی –

 . ه ما نزدیک شدندهر سه نفرشان ب، امیرساالی مکثی کرد و صدایش را کمی باال برد و دوستانش صابر و آرتاباز و یاسر را صدا زد

 . بله امیرساالر: صابر

خانواده ت فعال خونه ی جهانگیر ، صابر تو با خانواده ت بار سفر می بندی سمت تهرون: هردو از جا برخواستیم و امیرساالر گفت

اونجا یه خونه اشتراکی ، خانواده ی آرتاباز و یاسر هم بهتره برن سنندج، ساکن می شن تا بعدا که اوضاع درست بشه و بتونن برگردن

 یه مدت شرایط سختی باید بگذرونن ولی فکر نمی کنم شرایط زندگیشون سخت تر از اینجا باشه، واسه شون جفت و جور می کنیم

 ؟ چرا خانواده ی صابر باید برن تهرون: آرتاباز

جون خانواده ی تو و یاسر یه نسبت فامیلی هم  ،برای اینکه جهانگیر اونجا خونه داره و می تونه در اختیارشون قرار بده: امیرساالر

 . باهم دارن گفتن برید سنندج

خانواده : امیرساالر باز نگاهش را به صابر داد و گفت، آرتاباز ظاهرا از این تصمیم امیرساالر ناخشنود بود ولی بیشتر از این حرفی نزد

 ؟ ت چند نفر هستن

 . با خودم هفت نفر: صابر

می ری به ادرسی که بهت می دم اونجا همسر جهانگیر و پهلوون حیدر ، تو که صحیح و سالم رسوندی تهران خانواده: امیرساالر

 . اونجا عموی من هواشونو داره، تو می تونی برگردی کردستان، عموی من شما را به خونه ی جهانگیر راهنمایی می کنن

 . ممنون امیرساالر: صابر

 . ون را هیچ وقت فراموش نمی کنم اربابلطفت: و نگاهش را به من داد و گفت

 . اسم من جهانگیر، به من نگو ارباب –



 

 
 

660 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ممنون آقا جهانگیر: صابر

امیرساالر خواست  . صابر برای اینکه خانواده ش را برای سفر آماده کند رفت و من باید به روستا برمی گشتم تا با سلیم صحبت کنم

سلیم از اینکه انقدر زود برگشته بودم تعجب کرده بود ، که یکی از دوستانش را با من بفرستد ولی من رد کردم و خواستم که تنها بروم

گفت شیخ خوبیست و کمک کردن به دیگران بخش ، موضوع را که برایش گفتم مشغول نوشتن نامه ی برای پدرزن دخترش شد

دلم بدجور هوای دیدن مادرم ، نامه و آدرس را که گرفتم  از او خداحافظی کردم و از خانه اش بیرون آمدم، اش استجانشدنی زندگی 

داشتم به این موضوع فکر می کردم که چگونه مادرم را ببینم که در بزرگ باغ باز ، با احتیاط تا نزدیکی خانه مان رفتم، را کرده بود

نمی دانستم با این عجله به کجا می ، با اسب هایشان از باغ بیرون آمدند و به سمت راست رفتند شد و فرخ و پدر و عده ای تفنگچی

اسبم را ، به پشت باغ رفتم . موضوعی که باید قبل از اینکه پیش امیرساالر و دوستانم برگردم می فهمیدم ؟ روند و برای چه می روند

خه ی درختی که روی دیوار بلند باغ خم شده بود خود را به سر دیوار کشیدم بعد روی اسب ایستادم و با کمک شا، به کنار دیوار بردم

آرام خودم را روی درخت ، زبان بسته به سمت انتهای کوچه رفت و همانجا ایستاد، از آن اسبم را هی زدم تا از کنار دیوار دور شود

آرام از درخت پایین ، چند تنشنان از تفنگچی های خودم بودند، عده ی تفنگچی درون باغ بودند، کشیدم و به داخل باغ نگاهی انداختم

با پنهان شدن پشت درختها نزدیکتر رفتم ولی گذشتن از مقابل چشمان اینهمه تفنگجی کار ، باید به سمت عمارت می رفتم، رفتم

به غیر از سه چهار ، اصطبل رفتمارام به درون ، راهم را به سمت اصطبل کج کردم باید از جمال می خواستم کمکم کند، آسانی نبود

 . اسبی در اصطبل نبود و جمال مشغول علوفه دادن به همان اسبها بود آرام به او نزدیک شدم و صدایش زدم، اسبی

 . جمال –

 . یا صاحب روز وحشت: آرام برگشت و تا من را دید وحشت زده گفت

اونی هم که به اسم ، من نمردم زنده هستم، آروم باش مرد: زود گفتمخنده م گرفته بود ولی می دانستم حسابی ترسیده برای همین 

 . من دفن کردن من نبودم

آرام کردن و توضیح دادن به جمال در مورد ، گیج و گنگ نگاهم می کرد و دستش شل شده بود و علوفه ها از دستش می ریخت

گذاشتم راضی شد به دیدن رشید آشپز برود تا او یا همسرش ماجرا خودش کلی وقتم را گرفت در آخر وقتی موضوع را با او در میان 

در انتهای اصطبل کنار یکی از اسبها به انتظار نشسته بودم که جمال برگشت و به ، بتوانند به گوش مادرم برسانند که من اینجا هستم

تقریبا نیم ساعتی طول کشید تا ، رم بیایدمن خبر داد که خبر را به رشیدو زنش رسانده است و حاال می بایست منتظر می ماندم تا ماد

خودم را به مادرم رساندم و او را در ، جمال جلو رفت و کنار در به نگهبانی ایستاد، باالخره در اصطبل باز شد و مادرم  وارد اصطبل شد

 از هیچ چیزی خبر  آغوش کشیدم بعد از کمی خوش و بش کردن در مورد اوضاع خانه از او پرسیدم گویا خبری نبود چون مادرم
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در مورد اینکه پدر و فرخ کجا رفته ، فقط او هم مثل میثم از ظلم ها و بدرفتاری های فرخ با خدمتکارها و کارگرها گله داشت، نداشت 

خودم او را که فرستادم برود ، نمی بایست خیلی مادرم را آنجا نگه می داشتم چون ممکن بود برایش بد شود، اند هم اطالعی نداشت

اسبم را سوار شدم و با تاخت به ، مدتی بعد با احتیاط از اصطبل بیرون رفتم خداروشکر بدون هیچ دردسری توانستم از باغ خارج شوم

 . سمت کوهستان به راه افتادم

دج و صابر و همان روز آرتاباز و یاسر و خانواده هایشان را با نامه وآدرس شیخ سیدمرتضی و مقدار پولی که داشتم به سمت  سنن

موضوع رفتن پدرم و فرخ را برای امیرساالر گفتم که دوتا از دوستانش را برای اینکه بفهمند ، خانواده ش را به سمت تهران فرستادیم

آنها به کجا رفته اند فرستاد که شب با دست پر برگشتند پدر و فرخ و همه ی تفنگچی هایشان به سمت امالک نصیرخان رفته بودن 

 . خان برای به دام انداختن امیرساالر جلسه ی ترتیب داده بود و از همه ی خان ها خواسته بود در جلسه ش شرکت کنند باز نصیر

دو سه روزی بدون هیج اتفاقی سپری شد و امیرساالر در این مدت داشت برای یک مبارزه ی رو در رو با تفنگجی های خان ها نقشه 

 . بهترین راهکاری که وجود داشت مبارزات چریکی در دل جنگل بود، می کردمی کشید و مناطق اطراف را ارزیابی 

تمام ، بعد از اینکه سالح ها و نیروهایش را برآورد کرد، روز پنجم بود که امیرساالر خواست برای مبارزه از مخفی گاهش بیرون برود

عهده گرفت و ریاست دسته ی دوم را به عهده ی ریاست دسته ی اول را خودش به ، نفراتش را به دو دسته ی مساوی تقسیم کرد

قرار بر این بود دسته ی دوم در دل جنگل کمین کنند و دسته ی اول به سمت امالک نصیر خان بروند و آنها را به ، شیرزاد گذاشت

که حتما کشته های  هر چند قلباً راضی به این مبارزاتی، در این درگیری و تعقیب و گریز هر چیزی امکان داشت، سمت جنگل بکشند

مرا از مبارزه معاف کرد ولی من دوست ، هم در پی داشت نبودم ولی چاره ی نبود ،امیرساالر و دوستانش تصمیم خود را گرفته بودند

به جنگل که رسیدیم با راهنمایی های شیرزاد  با کمک شاخ ، داشتم حضور داشته باشم برای همین مرا با گروه دوم به جنگل فرستاد

، بعد از استتار باید منتظر می ماندیم، رگ درختان در میان شاخه ها استتار کردیم معلوم بود شیرزاد از فنون جنگی سر رشته داشتو ب

، تقریباً نیم ساعتی طول کشید تا باالخره صدای گلوله های را شنیدیم و بعد صدای سم اسبانی که هر لحظه به ما نزدیکتر می شدند

امیرساالر و دوستانش جلوتر می تاختند و تفنگچی های نصیر خان که خودش مقابلشان می ، آنها را دیدیمخیلی طول نکشید که 

تاخت به دنبال امیرساالر و دوستانش بودند  به محض اینکه امیرساالر و دوستانش از ما گذشتند و تفنگچی های نصیر خان نزدیک 

گلوله ها ، بچه ها لحظه ی به آنها امان ندادند، تفنگچی ها از روی اسب افتاد شدند اولین گلوله از جانب شیرزاد شلیک شد و یکی از

نصیر خان وقتی به خودش آمد و متوجه شد که نیروهای از دیگر جوانب به او شلیک ، حساب شده و به صورت تکی شلیک می شد

سه تا دیگر از تفنگچی هایش ، ر عقب نشینی بدهدتا به خود بجنبد و دستو، می کنند که چهارتا از تفنگچی هایش را از دست داده بود

نصیر خان مستاصل به دور خود می چرخید که امیرساالر و دوستانش هم با اسلحه های پر به سمت ، از روی اسب به زمین افتادند

 دوستان ما از گلوله های هم از جانب تفنگچی های نصیرخان شلیک شد و دیدم که دوتا از ، آنها برمی گشتند و شلیک می کردند
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امیرساالر و دوستانش  . اسب به زمین افتادند ولی نیروی ما آنقدر می چربید که نصیر خان به تفنگچی هایش دستور عقب نشینی داد

، همگی از استتار خارج شدیم، تا مسیری آنها را تعقیب کردند و باز از آنها تلفات گرفتند ولی ترجیح دادند ادامه ندهند و برگشتند

جسد تفنگچی ها را در جنگل رها ، یرساالر دستور داد اسلحه ی تفنگچی های نصیر خان را جمع کنند و جسد ها را کنار هم بگذارندام

، کردیم و جسد بی جان یکی از دوستانمان و بدن زخمی و تیرخورده ی دوست دیگرمان را برداشتیم و به سمت کوهستان رفتیم

 . مین حمله هشت نفر از تفنگچی هایشان را کشته بودند و یکنفر را در روستا زخمی شده بوداینطور که امیرساالر می گفت در ه

وقتی به کوهستان رسیدیم دوست دیگرمان هم که به شدت زخمی شده بود جان خودش را از دست داد ،هردو جوانانی کم سن و 

آرتاباز دو ساعتی سر این جوان را ، سعید بود پسر عموی آرتابازیکی از آنها نامش ، سال بودند شاید هیجده یا نوزده سال بیشتر نداشتند

امیرساالر تا ، ایرج هم برای آن جوان خیلی گریه کرد، جوان دیگر هم از دوستان نزدیک ایرج بود، به دامن گرفته بود و گریه می کرد

جسدها را همانجا درون غار ، ی ناراحت بودشب به جسد آن دو جوان زل زده بود و ساکت بود نمی دانم به چه فکر می کرد اما خیل

غسل دادند و کفن کردند و با هم قرار گذاشتند شبانه آنها را به نزدیکی امامزاده ببرند و دفن کنند و محل قبرها را نامشخص کنند تا 

، پاری جوانانشان شرکت کنندشرایط به گونه ای بود که نمی توانستیم به پدر و مادر آنها جوانها خبر دهیم تا در مراسم خاکس . بعد

اهورا و یکی ، عده ای در غار ماندند و عده ای دیگر با جسدها شبانه به سمت قبرستانی که نزدیکی آن امامزاده ای بود به راه افتادیم

یم  قبرها را جای که هیچ قبر دیگری نبود و محل مشخصی بود برای اینکه بعدا بتوان، دیگر از بچه ها قبرها را پشت امامزاده کندند

آن جوانها را در سکوت و آرامش به خاک سپردیم و روی قبرها را کامال صاف کردیم به صورتی که به هیچ وجه مشخص ، بیابیم

امیرساالر کنار قبرها زانو زد و بر روی قبرها سجده کرد و خاک ، بعد از اینکه مراسم خاکسپاری تمام شد، نشود آنجا قبری هست

، زیر بازوی ایرج را گرفتم و از کنار قبر بلندش کردم، یرج هم سرش را روی قبر گذاشته بود و آرام گریه می کردا، قبرها را بوسید

سکوت شب را صدای سم اسبهایمان و ، امیرساالر هم برخواست و خیلی زود سوار بر اسبهایمان شدیم و به سمت کوهستان برگشتیم

، اسب ها بودند و کسی در تاریکی آنها را نمی دید پس با خیال راحت گریه می کردندصدای گریه ی جوانانی شکسته بود که سوار بر 

 . گریه های که از درد بود و چشمان مرا هم از اشک خیس کرده بود

خبر درگیری تفنگچی های نصیر خان و شکست مفتضحانه شان از امیرساالر و دوستانش زودتر از آنچه فکرش را بکنیم بین مردم و 

امیرساالر و دوستانش مصمم بودند این مبارزات را ادامه بدهند پس می بایست ، پیچیده بود و همه ی خان ها را ترسانده بودخان ها 

، نقشه ی دیگری طرح می کردند چون همان نقشه ی قبلی لو رفته بود و نصیر خان و دیگر خان ها گول این حقه را  نمی خوردند 

امیرساالر در سکوت به آتش نگاه می کرد و بقیه ی جوانها آرام با هم ، روشن بود نشسته بودیمدرون غار گردا گرد آتش بزرگی که 

 ؟ به چی فکر می کنی: من که نزدیک امیرساالر بودم آرام خطاب به او گفتم، مشغول صحبت بودند

 . م نصیر خان شکست بدیمبه یک نقشه ی خوب که بتونیم با این نیروهای کمی که داریم باز: نگاهش را به من داد و گفت
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 . می دونی که ایندفعه با هم متحد شدن و کارمون سخت تره –

 . آره می دونم –

 ؟ در مورد حمله ی دوباره مون نظرتون چیه، خب دوستان: امیرساالر نگاهش را به دوستانش داد و خطاب به آنها گفت

 . فقطتو دستور بده ، ما که موافقیم امیرساالر: یکی از پسرها گفت

نقشه ی که دفعه ی قبل ریختیم خیلی خوب بود ولی ایندفعه نمی تونیم همون نقشه را اجرا ، نباید بی گدار به آب بزنیم: امیرساالر

 ؟ شما فکر می کنید باید چیکار کنیم . نصیرخان دیگه توی تله ی ما نمیفته، کنیم

 . ندگی نصیرخان به آتیش بکشیمخونه و ز، من می گم بهشون شبیخون بزنیم: یکی از جوانها گفت

 ؟ چطوری: امیرساالر

، توی روستا اشوب به پا می کنیم و تفنگچی ها را از عمارت بیرون می کشیم: جوان دیگری که در کنار آن جوان نشسته بود گفت

 . دسته ی دوم  به عمارت نصیر خان حمله می کنن و همه جا را به آتیش می کشن

 . دور از انصاف، اون خونه ستزن و بچه توی : امیرساالر

اون عوضی از بچه های کوچیک هم ، مگه نصیر خان به زن و بچه های روستاییا رحم می کنه: آرتاباز با اعتراض شدیدی گفت

 . بیگاری می کشه

کنیم ولی نباید درسته ما مبارزه می ، پس چه فرقیه بین ما و نصیر خان، اگر ما هم بخواییم مثل نصیر خان رفتار کنیم: امیرساالر

 . شرافتمون را فدای پیروزی در این مبارزه کنیم

 . ولی اگر اینکار بکنیم نصیر خان می فهمه هر کاری بکنه سرش میاد: آرتاباز

ببین آرتاباز می دونم نصیر خان به تو و خانواده ات کم ظلم نکرده ولی اسلحه کشیدن روی زن و بچه توی  مرام ما : امیرساالر

 . نیست
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آرتاباز خشمگین بود ولی سعی می کرد خودش را کنترل کند و می دانست اگر بخواهد مقابل امیرساالر بایستد بقیه هم مقابلش می 

می تونیم از همون شیوه ی قبلی استفاده کنیم منتها : شیرزاد که تا االن ساکت بود گفت، ایستند و او در این بازی شکست می خورد

 . با کمی تغییر

 ؟ یعنی چیکار کنیم: رامیرساال

احتماال دنبالمون میان ولی وارد جنگل نمی شن و فکر می کنن بازم واسه شون ، حمله می کنیم و فرار می کنیم سمت جنگل: شیرزاد

امالک ، کمین گذاشتیم ولی دسته ی دوم به محض اینکه دسته ی اول به سمت جنگل فرار کردن از یه جای دیگه وارد می شن

دسته ی اول به تفنگچی های کیومرث خان حمله می کنن و به سمت جنگل می ، و جبار خان نزدیک به هم هستکیومرث خان 

احتماالً توی ماجرای قبل همه ی خان ها  . رن دسته ی دوم به تفنگچی های جبار خان حمله می کنن و به سمت کوهستان می رن

 . داد تفنگچی های کیومرث خان و جبارخان کم می شهاز تع، برای نصیر خان تفنگچی می فرستن اگر اینطور باشه

 ؟ نظر شماها چیه: امیرساالر لحظه ی تامل کرد و نگاهش بین دوستانش چرخید و گفت

ولی من نگران بودم و سر به زیر داشتم که دست ، یکی یکی دوستانش نظر شیرزاد را تایید کردند و قرار شد که اینکار را انجام بدهند

 . جهانگیر: شانه ام نشست و گفت امیرساالر روی

 ؟ اگر توی درگیری یکی از اونا کشته بشه چی، میدونی که یه عده از تفنگچی های فرخ با ما هستن: نگاهم را به او دادم و گفتم

 . نمی تونی به میثم خبر بدی که موقع درگیری خودشون را عقب بکشن که توی تیررس ما نباشن: امیرساالر

 بهش شک کنن ممکنه : جهانگیر

خیلی نگذشته بود که فریدون که برای دیدار پدر و ، با موضوعی که پیش آمده بود همه ساکت شده بودند و به فکر فرو رفته بودند

 . خبرای مهمی براتون دارم: نزدیک من نشست و آروم گفت، مادرش و گرفتن خبرهای جدید به روستا رفته بود به جمع ما پیوست

 . خب بگو می شنوم: دوستان امیرساالر فاصله گرفتیم وقتی رو در روی فریدون قرار گرفتم گفتم با فریدون از جمع

 . گویا فرخ خان یه نقشه های توی سرش داره، رفتم پدرم را ببینم ولی نتونستم برای همین رفتم خونه ی آقا سلیم: فریدون

 . چه نقشه ی: من
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تا از تفنگچی هاشو به بهانه ی کمک به نصیر خان به امالک نصیر خان فرستاده ولی این میثم به سلیم گفته اقا فرخ چند : فریدون

 . ظاهر قضیه ست

 ؟ باطنش چیه: من

 . اینطور که پیداست اون تفنگچی ها ماموریت داشتن از مرز رد بشن و با یه عده ی دیگه برگردن: فریدون

 ؟ برای چه کاری: من

 . سلیم گفته اقا فرخ این چیزا را از پدرتون مخفی کرده نمی دونم فقط میثم به آقا: فریدون

موضوع را با امیرساالر در میان گذاشتیم که امیرساالر دستور داد که فعال ماموریتمان را به عقب بندازیم تا ببینیم فرخ  قصد اجرا 

من و ، ا از دور مراقب رفتار فرخ باشیمبرای همین یک عده از دوستان در قالب روستایی به روستا برگشتن ت، کردن چه نقشه ی داره

هنوز دقایقی ، روز سوم بود که صدای تیراندازی توی روستا شنیدیم، امیرساالر هم توی این مدت مهمان یکی از روستایی ها بودیم

، تان ما نیستندنگذشته بود که یکی از دوستان امیرساالر برای ما خبر آورد که عده ای شورشی به روستا حمله کرده اند که از دوس

وقتی رسیدیم که شورشی ها فرار کرده بودند و تفنگچی های فرخ و پدرم به دنبالشان به سمت ، امیرساالر سریع دستور حرکت داد

همینطور که به سمت جنگل می تاختیم فهمیدم که فرخ چه نقشه ی کشیده است خودم را به او رساندم و در حال ، جنگل می رفتند

 ؟ یدم فرخ چه نقشه ی دارهفهم: تاختن گفتم

 ؟ چه نقشه ی داره –

 . اونا را به اسم تو فرستاده جلو تا پدرم را بکشه بعدم همه جا بگه امیرساالر پدرمون را کشته، اون شورشی ها از آدمای خودش بودن –

 . پدرت رو کنیپس بهتره همین امروز خودت را نشون بدی و دست کثیفش را واسه ، کثافت: امیرساالر با غیض گفت

 ؟ چی، اگر پدرم ببینه با شما هستم –

 . همه چیز بسپار به من –

مسیری را که پیمودیم متوجه تفنگچی آشنایی ، دورتر از آنها بودیم و ممکن بود نتوانیم پیدایشان کنیم، خودمان را به جنگل رساندیم

 . کشیدیم و ایستادیم وقتی به او رسیدیم افسار اسب ها را، شدیم یکی از دوستان میثم بود

 . سالم ارباب: 
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 ؟ چی شده –

 . یه عده شورشی ما را دوره کردن و همه را خلع سالح کردن، میدونست که دنبالمون میاید، میثم منو فرستاد: 

 ؟ کجا: با عجله گفتم

 ... از اون طرف:  

یم ایستادیم و از اسب ها پیاده شدیم و به پیش وقتی به جای که تفنگچی می گفت نزدیک شد، و همه به دنبالش به راه افتادیم

هر شش ، از فاصله ی نسبتاً دوری تقریباً شش تفنگچی را که پشت بوته های پنهان شده بودند و جای را دید می زدند دیدم، رفتیم

با امیرساالر خودمان را به جایی رساندیم تا بدون اینکه آن شش نفر متوجه ما شوند ببینیم  آنها . نفرشان از تفنگچی های فرخ بودند

از چیزی که می دیدم جا خوردم هشت مرد مسلح که چهره هایشان را پوشانده بودند ده تا از تفنگچی ، چه چیزی را تماشا می کنند 

در بین تفنگچی ها میثم و سه تا دیگه  ، بسته مقابل یکی از آنها زانو زده بود پدر با دستان، ها و پدر و فرخ را گروگان گرفته بودند

 . از این همه رذالت فرخ خونم به جوش آمده بود . تفنگچی های خودم را دیدم

 ؟ چیکار کنیم امیرساالر –

من هم به دنبالش رفتم خیلی به آنها  ،امیرساالر بدون اینکه به من جوابی دهد به دوستانش اشاره کرد و بعد به سمت درختی راه افتاد

..یکی از آن مردهای به اصطالح شورشی مدام فریاد می زد که من امیرساالر . نزدیک شده بودیم طوری که صدایشان را می شنیدیم

 . هستم و تو و پسرت همینجا می کشم و انتقام این همه سال ظلمی که به این مردم کردی را ازت می گیرم

ین نمایش می خواست پدر را بکشد و بعد از کشته شدن پدر مثال آن شش تفنگچی ناجی می رسند و او و دیگر حتما فرخ با ا

کیومرث خان ، اینطوری هم تفنگچی های من که توی خدمتش بودن شهادت می دادن که امیرساالر، تفنگچی ها را نجات می دهند

 . را کشته است

پدر را نشانه رفت که باالفاصله خواستم اقدام کنم که امیرساالر مانعم شد و به دوستانش آن مرد که رجز خوانیش تمام شد با اسلحه 

مردان ، اشاره کرد قبل از اینکه آن مرد کاری کند نقش زمین شد و به فاصله ی چند ثانیه صدای شش گلوله ی دیگر شنیده شد

شش نفر دیگر با ، و یکی دیگر از آنها به زمین افتادند گلوله ی دیگری شلیک شد، شورشی قالبی ترسیده به دور خود می چرخیدند

 تو می مونی و فریدون و اون تفنگچی و سه تا  : امیرساالر آرام به من گفت، اسلحه ها به اطراف نگاه می کردند و کسی را نمی دیدند
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تره به اینا بگی تفنگاشون را بندازن حاال هم به، دیگه از بچه ها که نقش تفنگچی تو را بازی می کنن و جمعاً می شید شش نفر

 . وگرنه کشته می شن

آهای بهتره تفنگاتون را بندازید وگرنه : نقشه اش را فهمیده بودم برای همین سری تکان دادم و صدایم را باال بردم و فریاد زدم

 . شماها هم کشته می شید

گلوله ی بعدی باالفاصله شلیک شد و همان کسی که ، یکی به سمت درختی که ما بودیم شلیک کرد که گلوله به درخت خورد

فرخ که دستانش بسته بود ترسیده بود و اطراف را ، پنج نفر بعدی با تردید به هم نگاه می کردند، سرکی کشیدم، تیرانداخته بود را زد

 ؟ خب منتظر چی هستید: هنوز مردد بودند که باز فریاد زدم، نگاه می کرد

چهارنفر بعدی واقعا ترسیده بودند که ، پدرم اسلحه کشید که دوستان امیرساالر مهلتش ندادند و او را هم زدندیکی از آنها به سمت 

 . اسلحه هایشان را به زمین انداختند و دستانشان را روی سرشان گذاشتند

 . برو: امیرساالر

به آنها که نزدیک شدم، فریدون و چهار تا دیگه از بچه ، صورتم را پوشاندم و با اسلحه جلو رفتم در حالی که آنها را نشانه رفته بودم

با سر به دوستانم اشاره کردم که به سمت آن چهار مرد رفتند و دستانشان را بستند و به زانو به زمین ، ها از طرفهای دیگر جلو آمدند

 . انداختند

م نزدیکش روی زانو نشستم و بند دستش را با خنجرم به سمت پدر رفت، فرخ و پدر و تفنگچی ها با چشمان دریده نگاهمان می کردند

 ؟ تو کی هستی: متعجب نگاهم می کرد شاید صدایم را شناخته بود که آرام و ناباور گفت، باز کردم

 . جهانگیر: شوکه زده گفت، دستار را از جلوی صورتم کنار زدم

 ؟ خوبید پدر –

 ؟ تو زنده ای: ناباور گفت

 . که زنده باشمزنده ام چون خدا خواست  –

 ؟ جسد کی بود، پس اون جسدی که فرخ آورد –

 . تو زنده ی برادر، جهانگیر: قبل از اینکه من حرفی بزنم فرخ گفت
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آفرین : پدر دست به شانه ام گذاشت و گفت، از جا برخواستم و دست پدرم را گرفتم و او را هم بلند کردم، نیم نگاهی به او انداختم

 . تو اونو کشتی، شر امیرساالر از سرمون کم کردیپسرم تو باالخره 

 . اونی که روی شما اسلحه کشیده بود امیرساالر نبود، نه –

 ؟ امیرساالر نبود –

فریدون دست میثم و دو دوستش که با او بودند را باز کرد و اسلحه هایشان را به دستش داد اما فرخ و تفنگچی هایش هنوز 

 ؟ دستای منو چرا باز نمی کنی: دی به فریدون غریددستانشان بسته بود که با تن

 ؟ ارباب باید دستور بدن: فریدون با زهرخندی گفت

 . خب دستشو باز کن: پدر بر سرش غرید

 ؟ نمی خواهید بدونید قصه چیه، صبر کنید پدر –

نار زدم که پدر تا او را دید جا خورد دستارها را از روی صورتهایشان ک، و به سمت شورشی های قالبی که روی زمین افتاده بود رفتم

 ... اینکه: و گفت

 . سه تایی آنها برای پدر آشنا بودند و بقیه ناآشنا، دوستانم دستار بقیه شورشی ها را هم برداشتند

 . کثافت های رذل: فرخ خواست حفظ ظاهر کند برای همین گفت

 . ا قربونی رذالت های خودت کردیکثافت رذل تویی که این آدما ر: با خشم به سمتش رفتم و گفتم

پدر من و خلیل سردسته ی تفنگچیام اونروز رفته بودیم شکار که فهمیدیم یه عده تعقیبمون می : و به سمت پدر چرخیدم و گفتم

در یه عده ی که از آدمای فرخ بودن و ماموریت داشتن مارو بکشن ولی خب من با اینکه به شدت زخمی شدم اما جون سالم به ، کنن

شش تا از تفنگچی هاش که اونا هم ، این نمایش امروز هم فرخ ترتیب داده بود تا شمارا بکشه، بردم و یه مرد روستایی نجاتم داد

فرخ قبل از  . قرار بود بعد از کشته شدن شما اونا بیان و مثال فرخ و بقیه را نجات بدن، کشته شدن جسداشون پشت اون درختا افتاده

 . همنیار قصد داشت منو بکشه که من با کمک تفنگچی هام  تونستم بهمنیار بکشماین با همدستی ب

 ؟ چرا داری چرند می گی: فرخ
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بگو ببینم چرا تفنگچی ، پس بگو ببینم چرا تفنگچیات پشت اون بوته ها کمین کرده بودن و جلو نمی اومدن، من چرند می گم: من

بگو ببینم  ؟ ادی کردستان عراق تا با چند تا دیگه برگردن و این نمایش راه بندازنهات به بهانه ی فرستادن برای نصیر خان فرست

 . اون جسد سوخته جسد کی بود که به اسم جسد من به پدر نشون دادی و گفتی من مردم

 . پدر داره دروغ می گه: فرخ نگاهش را به پدر داد و گفت، پدر ناباور فرخ را نگاه می کرد

 . شو..خفه . خفه شو: پدر

به سمتش رفتم و زیر بازویش را گرفتم و او را روی کنده ی ، احساس کردم توان روی پا ایستادن را ندارد، پدر واقعا شوکه شده بود

من چند وقتی که بیهوش بودم بعدم که حافظه م را از دست داده بودم ولی وقتی حافظه م را به دست آوردم : درختی نشاندم و گفتم

برای همین منتظر موندم تا بتونم به موقع مچشو ، همه چیز به شما بگم ولی فکر کردم شاید حرفام را باور نکنیدخواستم برگردم و 

 . بگیرم

نمی دانستم پدر چه حکمی در مورد فرخ می داد ، پدر نگاه پر از خشمش را به فرخ که ترسیده بود و دستش برای پدر رو شده بود داد

 . برایم اهمیتی نداشتاما حتی اگر او را می کشت هم 

 ... پدر: تا فرخ گفت

 . ...تو آستینم مار پرورش می دادم و خبر نداشتم. خفه شو آشغال: پدر با عصبانیت از جا برخواست و مانند کوه آتشفشان فوران کرد

: را عقب آوردم و گفتمو به سمتش هجوم برد و او را زیر مشت و لگد گرفت وقتی از زدن فرخ خسته شد بازوی پدر را گرفتم و او 

 . آروم باشید پدر

وقتی کتک می خورد یکی یکی ظلم های که کرده بود مقابل چشمانم ، آن روز از کتک خوردن فرخ حسابی لذت بردم ؟ دروغ چرا

 . می آمد

ه طرفی خون توی دهانش را ب، فرخ که نای جنبیدن  نداشت به سختی سر جایش نشست، پدر باز روی همان کنده ی درخت نشست

پدر نفسی که تازه کرد باز از جا برخواست و عصبانی ، من هم پر تنفر نگاهش می کردم، تف کرد و نگاه پر از تنفرش را به من داد

 . یه تفنگ به من بده جهانگیر: فریاد زد

 ؟ چیکار می خواید بکنید پدر: به پدر نزدیک شدم و گفتم
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  .می خوام این پسره ی کثیف و لجن بکشم: پدر

نمی دانم چرا اما  پشیمان شده بودم و نمی خواستم پدرم دستش به خون پسرش آلوده شود هر چند آن پسر فرخ باشد و لیاقتش 

 مردن باشد و

 . جهانگیر گفتم یه تفنگ به من بده: باز پدر فریاد زد

 . پدر خواهش می کنم: و خواست تفنگ مرا از دستم بیرون بکشد که مقاومت کردم و گفتم

 . بده به من اون تفنگ را: رپد

، نمی دانم دستانش از عصبانیت می لرزید یا از مهر پدری، و تفنگ را محکمتر کشید و از من گرفت و باالفاصله فرخ را نشانه رفت

 . شاید هم من نسبت به او خیلی بی انصاف بودم، فرخ به چشمانش زل زده بود و پدر نمی توانست شلیک کند  از پدرم بعید  بود

لیاقت : پایش را زیر گلویش گذاشت و گفت، اسلحه را پایین آورد و به طرفش رفت باز لگدی به سینه ش زد و او را به عقب انداخت

 . تو اینه به دستای بسته خوراک حیوونای جنگل بشی

 . این حیوون کثیف به درخت ببندید

  . از اینجا بریم: عد از بستن فرخ به درخت به سمت من آمد و آرام گفتب، پدر دستور داد و میثم و یکی دیگر از تفنگچی ها اجرا کردند

  ؟ تکلیف تفنگچی های فرخ چی می شه: من

تفنگچی های فرخ را سوار اسبهایشان کردیم و خودمان هم ، دست بسته می بریمشون عمارت اونجا درموردشون تصمیم می گیریم

ناباور از کاری که فرخ می ، ساکت بود و ناباور، از همه می رفت و ساکت بودپدر جلوتر ، سوار شدیم و به سمت روستا برگشتیم

 . شاید هر کس دیگری هم جای پدر بود اینطوری جا می خورد از اینکه پسرش برای کشتنش نقشه بکشد، خواست بکند

ا رفته بودند باخبر شوند از عمارت وقتی به خانه رسیدیم طبق عادت اهالی خانه برای اینکه از سالمتی کسانی که به دنبال شورشی ه

شاید از اینکه من زنده بودم خوشحال بود ولی با اینحال به خاطر کارهای که فرخ کرده بود ، پدر حال خوشی نداشت، بیرون رفتند

فرخ هم شانزده ، پدر خودش سی تفنگچی داشت، به محض رسیدن دستور زندانی کردن  هفت تفنگچی فرخ را داد . ناراحت بود

من هم دوازده تفنگچی داشتم البته با خلیل که کشته شد یازده نفر بودند و االن ، تفنگچی داشت که نه تایی آنها کشته شده بودند

 . جمعا یازده نفر بودند که میثم سردسته شان بود



 

 
 

671 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

این می دانسته است که من زنده مادر بهت زده باالی پلکان ایستاده بود و مرا نگاه می کرد پدر نباید می فهمید که مادر قبل از 

نزدیک ، پدر پلکان را باال رفت  من هم به دنبالش رفتم، ملوک هم در کنار مادر ایستاده بود و از دیدن من متعجب شده بود، هستم

 . پسری که تو زاییدی از امروز تنها بچه ی من . چشمت روشن پسرت هنوز زنده ست: مادر که رسید ایستاد و گفت

مادر  . با دیدن اشک های مادر چشمان من هم از اشک خیس شد، سمت من آمد و مرا در آغوش کشید و بغضش شکسته شدمادر به 

 . در آغوش من بود و پشتش به پدر و ملوک بود ولی من آنها را می دیدم

 ؟ آقا پس فرخ کجاست: ملوک نگران گفت

. مُرد: ه از شدت ضربه روی زمین افتاد و با خشم فریاد کشیداما پدر بی رحمانه در جواب ملوک سیلی محکمی به صورتش زد ک

پسرت توی جنگل می مونه تو ، توله های تو مایه ی ننگم شدن . ....توله ی که تو به دنیا آوردی امروز می خواست پدرش را بکشه

 . خوراک حیوونا بشه

مادر با شنیدن دادهای پدر عقب ایستاد ؛  ملوک ، به داخل رفتپدر بعد از این فریادها ، برخورد پدر با ملوک واقعا دور از انصاف بود

 . پاشو بریم داخل، پاشو ملوک خانم: مادر به سمتش رفت و زیر بازویش را گرفت و گفت، روی زمین افتاده بود و گریه می کرد

 ؟ چه بالیی سر فرخ آورده اقا ؟ چی شده جهانگیر: ملوک با کمک مادر از جا برخواست و ملتمسانه با گریه خطاب به من گفت

ولی من با اینکه به شدت زخمی شده بودم تونستم ، قبل از اون می خواست منو بکشه، فرخ نقشه کشیده بود که پدر را بکشد: من

 . خلیل سردسته ی تفنگچی های منو کشتن، آدمایی که اجیر کرده بود تا منو بکشن، فرار کنم

تو خودت همه ی این نقشه ها را ، نه داری دروغ می گی ؛ تو یه دروغگویی، باورم نمی شه: ملوک با چشمانی دریده از ناباوری گفت

...تو خیلی . اول با تهمت زدن به نریمان اونو آواره کردی حاال هم با این کارات فرخ منو ازم گرفتی، کشیدی تا پسرای منو بدنام کنی

 . پست فطرتی

 . بیا بریم داخل جهانگیر، بهت بدهکارت شدیممثل اینکه یه چیزی هم : مادر با تندی گفت

پدر توی شاه نشین رو به ، به طرف عمارت رفتیم در حالی که ناسزاها و نفرین ها و گریه های ملوک را پشت سرمان می شنیدیم 

بود پک می  روی دری که رو به باغ باز بود روی متکاهای بزرگ قرمز رنگ لمیده بوده و پشت سرهم به قلیون بزرگی که نزدیکش

پدر عصبانی بود اما رفتارش بر خالف همیشه نبود سابقا ، با مادر نیم نگاهی به داخل شاه نشین انداختیم و به سمت پلکان رفتیم، زد

 وقتی عصبانی می شد توی خانه راه می رفت و به زمین و زمان و هر کسی که دور وبرش پیدا می شد بد و بیراه می گفت اما حاال در 
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، وقتی حرفهایم تمام شد، تمام ماجرا را برای مادر تعریف کردم، با مادر به اتاق من رفتیم، نشسته بود و فقط قلیان می کشید سکوت

 . پس باالخره فرخ توی چاهی که خودش کنده بود افتاد : مادر گفت

 . فرخ تقاص جنایت هاش را پس داد: نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 . شش کن ؛ حتماً گرسنه ای می رم بگم برات غذایی بیارنفرامو: مادر با لبخندی گفت

 . نه احتیاج دارم به یه حموم حسابی: من

 پس می رم بگم حموم برات آماده کنن. : مادر

بدجور دلتنگ ، دستانم را زیر سر جمع کردم و به سقف خیره شدم، مادر از اتاق بیرون رفت و من برای کمی استراحت دراز کشیدم

در ، ز فکر اینکه تا چند ماه دیگه فرزندمان به  دنیا می آمد لبخندی روی لبم نشست و با گندم توی ذهنم حرف می زدما، گندم بود

با اوضاعی که پیش آمده بود حتما بیشتر مسئولیت ها به دوش من می افتاد و پدر اجازه ، مورد فرزندمان و آرزوهای که برایش داشتیم

 . ایست برای رفتن بهانه های مختلفی پیدا می کردمنمی داد به تهران بروم که می ب

وقتی از حمام بیرون ، واقعا به یک حمام حسابی احتیاج داشتم، مدتی که گذشت خدمتکاری آمد و خبر آماده بودن حمام را به من داد

کرد تا مرا دید به سمتم آمد  آمدم و به سمت عمارت می رفتم متوجه ملوک شدم که نزدیک در حمام به انتظار ایستاده بود و گریه می

...یه . ...تو رو خدا. تو رو جون مادرت که می دونم چقدر واسه ت عزیزه، ..دستم به دامنت. ..جهانگیر. جهانگیر: و با التماس گفت

 . کاری بکن

 اصال نمی فهمیدم ملوک برای چی به من التماس می کند

 ؟ از من چی می خواید –

 ؟ ...تو می تونی. فرخ ببخشه، آقا، تو رو خدا یه کاری بکن: پایم افتاد و با التماس بیشتری گفتباور نمی کردم اما ملوک به 

 . پدر هرگز فرخ نمی بخشه، من نمی تونم همچین کاری بکنم: قدمی به عقب برداشتم و گفتم

 . تو رو جون مادرت قسمت می دم، تو بخوای می بخشه –

 . قسم نده زن: با تندی گفتم
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 ؟ ..تفنگچیا گفتن آقا با فرخ چیکار کرده. یه بچه م هم توی جنگل، یه بچه م که از اینجا رونده شده ؟ تو بگو من چیکار کنم –

 . من نمی تونم کاری کنم –

راضی نشو بچه م زنده زنده ، ...ولی راضی نشو بچه م خوراک حیوونای جنگل بشه. فقط برو آزادش کن و بهش بگو از اینجا بره –

 . خوراک حیوونا بشه

 . قسمت می دم تو رو خدا: باز روی پایم افتاد و گفت

ملوک با گریه التماس می کرد که بروم و فرخ را آزاد کنم کاری که قلباً به ، مادر را از دور که می آمد دیدم، باز قدمی عقب تر ایستادم

 ؟ چی شده جهانگیر: مادر به ما نزدیک شد و گفت، آن راضی نبودم

تو ، الهی ملوک پیش مرگت بشه، ماه نسا قربونت برم الهی: ک با شنیدن صدای مادر از جا برخواست و به سمت مادر رفت و گفتملو

 .... رو خدا تو به پسرت بگو بره پسرم را آزاد کنه

 . به من رحم کن، من مادرم، جهانگیر تو رو خدا: و دوباره به جانب من چرخید و گفت

گویی مادرم هم نمی دانست که باید چه کاری  . واقعا گریه ها و التماس های ملوک دل سنگ را آب می کرد، ادمنگاهم را به مادرم د

چند خدمتکار دیگر که همراه ملوک بودند و عقب ایستاده بودند و ارام اشک ، به سمت ملوک آمد و او را از روی زمین بلند کرد، بکنیم

تو رو ، برو فرخ آزاد کن بعد بهش بگو از اینجا بره و هیچ وقت برنگرده: ز با التماس گفتملوک با، می ریختند به کمک مادر آمدند

 . خدا اینکارو بکن

 . در موردش فکر می کنم: بعد از مکثی گفتم

 . .. ممکنه تا االن هم حیوونا به بچه م حمله کرده باشن. اگر هوا تاریک بشه، چیزی به غروب آفتاب نمونده –

به این مادر دلشکسته که ، تو رو خدا جهانگیر: ه من نزدیک کرد دستم را گرفت و به روی دستم خم شد و گفتملوک خودش را ب

 . داره بهت التماس می کنه رحم کن

 . ..می رم آزادش می کنم. باشه: ناچاراً برای اینکه دست از سرم بردارد گفتم

 . ..ممنونم. خدا تو را برای مادرت حفظ کنهان شاء اهلل ، ممنونم: تا این را گفتم سر بلند کرد و گفت
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عصبی توی اتاقم قدم می زدم چون از موضوع پیش ، دیگر تحمل او را نداشتم برای همین از کنارش گذشتم به داخل عمارت رفتم

چیکار باید : فاصله گفتمدقایقی بعد در اتاقم کوبیده شد و مادر به داخل آمد تا او را دیدم و باال . آمده حسابی کالفه و سردرگم بودم

 ؟ بکنم مادر

برو آزادش کن و بهش بگو برای همیشه از اینجا بره ، هر چند از این موضوع راضی نیستم ولی کاری که ملوک ازت می خواد بکن –

 . و دیگه هیچ وقت برنگرده

 . می دونم که می ره و باز با نقشه انتقام برمی گرده، فرخ جونور بدذاتیه –

 . اینبار به خاطر مادرش ببخشش، ا می دونم ولی دلم به حال ملوک می سوزهمنم این ر –

 . خودم که نمی تونم برم –

 . یه نفر بفرست که بره –

 ؟ آقا ما نمی تونیم بریم: تا من را دید به طرفم آمد و گفت، توی حیاط فریدون را پیدا کردم، سری تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم

 . معلومه از اینکه اینجا باشی زیاد خوشحال نیستی –

 . ولی دوست دارم پیش بچه ها باشم، اینطور نیست اقا –

 . چند روزی تحمل کنید شما را می فرستم که برید علی الحساب واسه ت یه کاری داشتم –

 . بفرمایین آقا –

برود و در این مورد با او صحبت کند و بعد با چند نفر دیگر برای آزادی تمام موضوع را برایش گفتم و از او خواستم به دیدار امیرساالر 

فرخ به جنگل برود هر چند می دانستم اگر شیرزاد این موضوع را بفهمد حتما از دست من دلخور و ناراحت می شود ولی ملوک برای 

 . نه اش می زدماین کار به پایم افتاده بود و غرورش را شکسته بود درست نبود اگر دست رد به سی

میثم می خواست بداند که در مورد تفنگچی های ، من با میثم و دیگر تفنگچی ها مشغول صحبت بودیم، فریدون دقایقی بعد رفت

 ، فرخ چه تصمیمی می گیریم ولی من هنوز هیچ چیز نمی دانستم
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سفره ، به اتاق رفتم، می خواست که شام را با او بخورم پدرم، موقع شام بود که خدمتکاری مرا صدا کرد تا به شاه نشین نزد پدرم بروم

 . بیا بشین: تا وارد شدم پدر نگاهش را به من داد و گفت، ی رنگینی پهن بود

، نیم نگاهی به سمت راست و چپ  خودش انداخت، جلوتر رفتم و پایین سفره و مقابل پدر که در راس سفره نشسته بود قرار گرفتم

وقتی خدمتکارها اتاق را ترک کردند و من تنها شدم پدر ، سر به زیر داشتم، خالی نریمان و فرخ فکر می کردالبد داشت به جای 

 . مشغول شو: لیوان آبی برداشت و گفت

لیوان ، با اینکه خیلی گرسنه ام بود اما وقتی سر سفره مقابل پدرم که ناراحتی در چهره ش داد می زد قرار گرفتم اشتهاییم کور شد

نوشید و تکه ای نان برداشت تا لقمه ی بخورد اما گویا پشیمان شد یا او هم مثل من اشتهایی نداشت لقمه را گذاشت و خطاب  آبی

 ؟ توی این مدت کجا بودی: به من گفت

 . اهورا وقتی که زخمی بودم از توی جنگل پیدام کرده بود، تو کلبه ی مردی به اسم اهورا زندگی می کردم، توی جنگل –

چند روز قبل هم به امالک ، چند وقت قبل پسر جبارخان گروگان گرفته بود، این پسره ی شورشی امیرساالر بد دردسری شده –

تو باید کامالً مراقب ، ممکنه باز سر و کله ش اینطرفا هم پیدا بشه، نصیرخان حمله کرده بود و چندتا از تفنگچی هاش را کشته بود

 . اوضاع باشی

 ؟ آنها به دستور شما هنوز زندونی هستن ؟ تصمیمتون در مورد تفنگچی های فرخ چیه...پدر . چشم –

: لیوان را توی سفره گذاشت و گفت، خسته  و دلزده از همه چیز به نظر می رسید، پدر لحظاتی مکثی کرد و باز لیوان آبی نوشید

یا اجرت این چند ، ر می کنی صالح هست انجام بدهتو پسر بزرگ و معقولی شدی هر کاری که فک، خودت در موردشون تصمیم بگیر

...راستی اون پنج نفری که امروز باهات بودن . وقتی که برای ما کار کردن بپرداز و بذار برن یا اگر احتیاج داری به خدمت بگیرشون

 ؟ کی بودن

خورن که امروز انصافا به کارم اومدن فکر می کردم به دردم می ، وقتی حافظه م به دست آوردم چهار تا تفنگچی را اجیر کردم –

یکیشون از تفنگچی های سابقم بود که امروز برام خبر آورد که فرخ چه نقشه ی داره برای همین من فهمیدم شما توی جنگل 

 . هستید

 . پس تفنگچی هات می دونستن که تو زنده ای: پدر متعجب نگاهم کرد و گفت

 . کردم ولی ازش خواستم فرخ متوجه نشه تا وقتی که بتونم دستش را رو کنهبعد از یه مدتی میثم را خبر ، بله –
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 ؟ توی جنگل گفتی فرخ قبال با بهمنیار همدست بوده –

 . من از کارهای فرخ خبر داشتم ولی نمی تونستم ثابت کنم –

با میثم در رابطه با تفنگچی های فرخ  مدتی با پدر صحبت کردم وقتی از شاه نشین بیرون رفتم نفس راحتی کشیدم و به حیاط رفتم ؛

ولی در کل نیازی به آنها نداشتیم برای همین تصمیم گرفتیم تصمیم را به عهده ی ، درموردشون نظر بدی نداشت، صحبت کردم

اجرت با تفنگچی های فرخ صحبت کردم و به آنها اختیار دادم گفتم هر کسی بخواهد می تواند بماند و ماهیانه ، خودشان بگذاریم

بگیرد و هر کسی می خواهد می تواند طلب کاری این مدتش را بگیرد و برود که نتیجه اش این شد که پنج نفر از آنها ماندن را 

 . اختیار آن پنج نفر هم به عهده ی میثم گذاشتم و میثم را سردسته ی تمامی تفنگچی ها انتخاب کردم، انتخاب کردند و بقیه رفتن را

ه بود به قدری خسته بودم که فقط یک خواب می توانست خستگی را ازتنم بیرون کند برای همین به اتاقم رفتم پاسی از شب گذاشت

 . و در رختخوابم آرام گرفتم

لباس ، صبح زود بیدار شدن برایم عادت شده بود و بدون اینکه کسی صدایم بزند ازخواب بیدار می شدم، صبح خیلی زود بیدار شدم

عده ای ازتفنگچی ها که نوبت نگهبانی شان بود بیدار بودند و به اضافه ی عده ای از خدمتکارها که ، بیرون رفتم پوشیدم و از اتاق

پدرعادت داشت برای صبحانه  نان ، بوی عطر نان در فضای خانه پیچیده بود، بیدار شده بودند و به تکاپوی تهیه ی صبحانه بودند

ر بودند را فرستادم تا بروند استراحت کنند و بعد مشغول قدم زنی در باغ شدم و در ذهنم تفنگچی های که دیشب بیدا . داغ  بخورد

حساب می کردم که کی فرزندم به دنیا می آید ،با خودم می گفتم گندم االن شش ماهه باردار است و تا سه ماه دیگر فرزندش را به 

به او قول داده بودم که موقع زایمانش در  . ر کنار گندم باشمدنیا می آورد پس می بایست نقشه ی می کشیدم تا سه ماه دیگر د

 . کنارش باشم

 . توی حال و هوای خودم بودم که با شنیدن صدای فریدون به خودم آمدم

 . صبح بخیر آقا –

 . سالم صبح بخیر: به جانبش چرخیدم

 . اقا امرتون اجرا شد: به من نزدیکتر شد و آرامتر گفت

 ؟ آزادش کردید –
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...وقتی رسیدیم داشت داد می زد و کمک می خواست ما را که دید خیلی . دوتایی، با امیرساالر رفتم، بله: سری تکان داد و گفت

امیرساالر طنابش پاره کرد ، وقتی امیرساالر خودش را معرفی کرد بیشتر ترسیده بود، ترسیده بود فکر می کرد رفتیم تا خالصش کنیم

..فرخ چند قدمی رفت اما باز برگشت رو در روی . بهش گفت جونش را به مادرش بخشیدیم، ز اینجا برهو بهش گفت برای همیشه ا

به امیرساالر گفت به شما بگه یه روزی برمی گرده و ، امیرساالر واستاد و گفت می دونم دست تو با جهانگیر توی یه کاسه ست

ش را چسبید و حسابی کتکش زد و تهدیدش کرد اگر ایندفعه اینطرفا  ...امیرساالر خیلی از دستش عصبانی شد یقه. تالفی می کنه

یه مسیری که رفتیم صداش را ، ..ولش کردیم همونجا و رفتیم سوار اسبامون شدیم که بریم. پیداش بشه خودش اونو می کشه

...داد می زد و می . زت بمونهقسم می خورم هرگز نذارم نسلی ا، شنیدیم داد زد و به امیرساالر گفت قسم می خورم حسابتو برسم

امیرساالر بهش اهمیتی نداد و به اسبش هی زد و از ، گفت نمی ذارم نسل کثیفت ادامه داشته باشه و از تو پسری روی زمین بمونه

 . اونجا دور شدیم

ار خوش خط خال موجودی فرخ اگر رو در رو می جنگید هیچ ترسی نداشتم این م، این حرفها را که می شنیدم لرزه به اندامم  افتاد

با فریدون مشغول صحبت بودم که خدمتکاری آمد و گفت که پدر با من کار ، بود که از پشت خنجر می زد و من از همین می ترسیدم

برخالف دیشب با اشتها صبحانه ، صبح بخیری گفتم و باز مقابل پدر نشستم، باز در شاه نشین باید صبحانه را با پدر می خوردم، دارد

پدر نگاهش را از بیرون گرفت و به ، من هم دست از صبحانه کشیدم، اش را خورد بعد عقب نشست و به پشتی بزرگ ترمه تکیه زد

 . کم کم داره هوا گرم می شه و برفها آب می شه: من داد و گفت

 بله همینطوره : 

ور نمک نشناس بودن و کمک می کردن ولی از امروز خب جهانگیر از امروز کارت چند برابر می شه تا قبل از این اون دوتا لنده –

البته ، رسیدگی به زمینهای کشاورزی به عهده ی خودته، تو توی این مدت ثابت کردی که پسر باجربزه و الیقی هستی، تنها هستی

فرخ و نریمان نیستن شاید رعیت ها فکر کنن حاال که ، منم کمکت می کنم ولی باید بدونی که رسیدگی به زمینها به عهده ی خودته

باید برق شالقت را ، می تونن از زیر کار در برن ولی باید بهشون نشون بدی که تو به تنهایی می تونی از پس همه شون بربیایی

 . ببینن

 . خیالتون راحت پدر طوری باهاشون رفتار می کنم که از کار کردنشون لذت ببرن: لحظه ی تامل کردم و بعد گفتم

چون اصال حوصله ی بحث کردن با پدر را ، خوب بود اگر گاهی وقتها دو پهلو حرف بزنیم، پدر جا خوش کرد لبخندی روی لب

نداشتم و می دانستم توی این بحث حریف منطق بی منطقش نمی شوم پس سعی کردم در زبان او را تایید کنم و در عمل کار خودم 

 . که من قصد داشتم این نتیجه را در اختیارش قرار بدهم پدر از من فقط نتیجه ی رضایت بخش می خواست، را بکنم
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 . می تونی توی کارها از حبیب هم کمک بگیری –

 . حبیب پیرمردی که مشاور پدر بود و من هیچ گاه از او خوشم نمی آمد

ار برای همیشه می خواستم یکب . در جواب پدر چشمی گفتم ولی قصد داشتم او را در حاشیه ی کارهایم نگاه دارم و به او نقشی ندهم

به همه ثابت کنم می شود بدون ظلم کردن و بدون شالق و با مهربانی با این مردمی که به آنها رعیت می گفتیم و در عمل هیچ 

 برای اینکه بتوانم دوماه دیگر به تهران بروم باید از همان موقع زمینه . فرقی با ما که خان نامیده می شدیم نداشتند زندگی کرد

 . سازی می کردم

 . پدر اگر اجازه بدید تا دو ماه دیگه یه سفر به تهران برم –

 ؟ برای چه کاری: ابروی در هم کشید و گفت

 . باید به حساب و کتاب مغازه های شما توی تهران سری بزنم و به قیصرالدوله خودی نشون بدم –

 . ..اگر نخواستم برم اونوقت تو می تونی بری. لزومی نداره تو بریشاید خودم رفتم پس : باز لبخند رضایتی روی لبش نشست و گفت

 . فعال می تونی بری به کارت برسی

برای این کار ، حاال باید خدا خدا می کردم که نظر پدر عوض بشود و اجازه بدهد من خودم به تهران بروم، از شاه نشین بیرون آمدم

یدم و به بهانه ی کمی سوارکاری با فریدون و دو دوست دیگرش که نقش لباس گرم پوش، هم باید از مادرم کمک می گرفتم

از وقتی شر فرخ از سرمان کم شده بود روستاهای که در ، تفنگچی مرا بازی می کردند و چند تفنگچی دیگر از باغ بیرون آمدیم

یگر با همان نقشه ی که شیرزاد طرح امیرساالر بار د، محدوده ی امالک پدر بود برای امیرساالر و دوستانش امن محسوب می شد

غفور خان که او هم از خان های به نام منطقه بود یورش برد و تلفات سنگینی از تفنگچی هایش ، کرده بود به امالک جبارخان

خبر زنده بودن من هم به سرعت در بین مردم و خان ها دهان به دهان چرخید و اما هیچ کس حق نداشت در مورد فرخ و ، گرفت

یانتش حرفی بزند برای همین هنوز هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت و پدر گفته بود به همه بگویید فرخ برای کاری به تهران خ

 رفته است ولی این موضوعی نبود که بشود تا ابد از همه پنهان کرد.

خیلی دوست ، دم ولی دلم  پیش گندم بودسال نو را در کنار پدر و مادرم بو، خورشیدی 8811سال ، فصل بهار و سال نو از راه رسید

مادر ، گاهی شبها کابوس های وحشتناکی می دیدم که دلشوره ی عجیبی را به دلم انداخته بود، داشتم اولین سال نو را پیش او باشم

 به کنم و بیشتر یاد که بی قراریم را برای رفتن می دانست   مدام زیر گوش پدر می خواند که مرا به تهران بفرستد تا اینکه کسب تجر
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باالخره فن سخنوری مادر کار خودش را کرد و پدر موافقت کرد من در اواخر فروردین ، بگیرم و با سختی های عالم تجارت آشنا شوم

یرون به بهانه ی سوارکاری از خانه باغ ب، از اینکه موقعیت برای رفتن من فراهم شده بود بی نهایت خوشحال بودم، ماه به تهران بروم

امیرساالر سخت مشغول مبارزاتش با نصیر خان و جبار ، دو هفته ی می شد که او را ندیده بودم، آمدم ولی قصدم دیدار امیرساالر بود

با هماهنگی که با فریدون انجام داده بودم می دانستم کجا باید او را ، خان بود و توی همین مدت به شدت آنها را بیچاره کرده بود

نمی دانم چرا اما فریدون کمی ، به همراه فریدون و چند نفر دیگر به سمت جنگل رفتیم، ر کلبه ی اهورا در دل جنگلد، پیدا کنم

 ؟ فریدون اتفاقی افتاده: همینطور که در دل جنگل به پیش می رفتیم نگاهم را به فریدون دادم و گفتم. گرفته به نظر می رسید

 ؟ نه آقا اتفاقی نیفتاده –

 . نمی دونم چرا احساس می کنم از یه چیزی ناراحتی –

راستش اقا دیروز یه نامه ی برای امیرساالر رسید که بعد از اینکه نامه را خووند خیلی ناراحت : فریدون سر به زیر انداخت و گفت

 . با کسی حرف نمی زنن ولی می دونیم که حال درست و حسابی ندارن، شدن

ناخودآگاه به اسبم هی زدم تا به تاخت برود چون می خواستم زودتر به کلبه ی ، نگرانی به دل من هم افتادوقتی این حرف را زد 

اصال به کسانی که بیرون کلبه ، وقتی رسیدم از اسب پایین پریدم و به سمت کلبه رفتم و امیرساالر را صدا می کردم، اهورا برسیم

 ؟ چرا اینجوری پریشونی ؟ چی شده پسر عمو: ایرج به سمتم آمد و گفت، بودند توجهی نکردم

 ؟ امیرساالر کجاست –

 . با اهورا و چند نفر دیگه رفتن برای شناسایی –

 ؟ ایرج موضوع نامه ی که برای امیرساالر اومده چیه: به ایرج نزدیک شدم و گفتم

امیرساالر وقتی نامه را خووند خیلی ناراحت شد ولی ، دیروز صابر که از تهران برگشته بود یه نامه برای امیرساالر آورد، نمی دونم –

 . به ما هیچی نگفت

انگاری یک کوه غم و غصه ، حق با ایرج بود، مشغول صحبت با ایرج بودم که امیرساالر و اهورا و بقیه ی دوستانش هم از راه رسیدند

نشد همینطور روی اسب نشسته بود و به من نگاه می از اسبش هم پیاده ، تا مرا دید خشکش زد، روی دوش امیرساالر گذاشته باشند 

 ؟ امیرساالر اتفاقی افتاده: کرد به سمتش رفتم و افسار اسبش را گرفتم و گفتم

 . سالم: به خودش آمد از اسب پایین آمد و گفت
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 ؟ از تهرون خبر بدی بهت رسیده ؟ چرا انقدر پریشونی ؟ چی شده، سالم –

 ؟ اومده کی بهت گفت از تهرون نامه –

 . گفتن یه نامه ی واسه ت اومده که از بعد خوندنش ریختی به هم، فریدون –

 . مادرم ناخوش احوال باید برم تهرون: امیرساالر لحظاتی بر و بر نگاهم کرد و بعد گفت

 ؟ تو کی راه می افتی، منم کارامو ردیف کردم میام تهرون منتها دو روز دیگه –

 . منم دو روز دیگه راه می افتم: کرد و گفت باز لحظاتی همینطور نگاهم

 . می تونیم باهم بریم، چقدر خوب –

 . ..بیا بریم داخل. آره باهم می ریم –

بعد از ، مدتی آنجا ماندم اما تمام این مدت امیرساالر غمگین و ناراحت بود حتمی حال مادرش خیلی بد شده که اینطور ناراحت بود

شب ها نمی توانستم درست و حسابی ، نمی دانم چرا اما  حس بدی داشتم، دوستانم به عمارت برگشتیممدتی از آنها جدا شدم و با 

دلشوره ی عجیبی داشتم  تمام مدت فکر می کردم ممکنه اتفاق بدی برای مادر امیرساالر افتاده باشد و توی نامه حقیقت را ، بخوابم

سفر بستیم باز هم یک کاروان کوچک با دو گاری و عده ی تفنگچی و عده ی باالخره این دو روز هم گذشت و بار ، برایش ننوشتند

در تمام طول سفر سعی می کردم با او حرف بزنم ، انتهای جاده ی روستا سواری منتظرمان بود که کسی نبود جز امیرساالر، خدمتکار

د که نکند مادرش را از دست داده است و از این گاهی به سرم می ز، و حال و هوایش را عوض کنم اما امیرساالر بدجور ناراحت بود

چون امیرساالر ، اما باز بر شیطان لعنت می فرستادم و افکار منفی را از ذهنم دور می کردم، موضوع خبر دارد ولی حرفی نمی زند

ن این مسافت طوالنی که ناراحت بود برای همین زیاد بین راه استراحت نمی کردیم و مدام در حرکت بودیم تا باالخره بعد ازپیمود

آدرس منزلم را به سر دسته ی تفنگچی های همراهم دادم و آنها را ، ناراحتی امیرساالر هم طوالنی ترش کرده بود به تهران رسیدیم

 به خیابان اصلی که رسیدیم سریع درشکه ی گرفتیم و به سمت خانه ی پهلوان، اسب ها را هم به او سپردیم، روانه ی خانه ام کردم

، از طرفی ناراحتی امیرساالر ناراحتم کرده بود ولی از طرفی هم دیدار دوباره ی همسرم گندم دلم را گرم کرده بود، ولی به راه افتادیم

یعنی امیرساالر ساکت بود و من سعی می کردم ، در طول مسیری که به سمت خانه ی پهلوان ولی می رفتیم هردو ساکت بودیم

اشک توی چشمانش ، نگاهم به جانب او چرخید، به خیابان ها بود که دست امیرساالر روی دستم نشستنگاهم ، سکوتش را نشکنم

 . نشسته بود
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 ؟ حالت خوبه امیرساالر –

 . خوبم –

اشک های که درون چشمان امیرساالر می درخشید وجودم را به تالطم انداخته بود و قلبم را لرزاند بدون اینکه خودم بخواهم 

نگران نباش تا چند دقیقه ی دیگه مادرت را می بینی و خیالت : س شد و دست دیگرم را روی دستش گذاشتم و گفتمچشمانم خی

 . راحت می شه که مادرت سالمه

 . فکر نمی کردم انقدر بچه ننه باشی: و برای اینکه حال و هوایش را عوض کنم به شوخی گفتم

کوچه ، درشکه چی دادم و هردو پیاده شدیم و به سمت خانه شان به راه افتادیم پولی به، درشکه سر کوچه شان ایستاد، تلخ خندید

آنقدر پیچ و تاب داشت که از سر کوچه خانه شان پیدا نبود باید مقداری از کوچه را می رفتیم تا می توانستیم خانه را ببینیم وای از 

نگاهم به ، ه شده بود به ماننده خنجری به قلبم فرو رفتپارچه ی مشکی که سر در خانه زد، وقتی که به میانه ی کوچه رسیدیم

اشکهای من ، به دیوار تکیه زد و اشکهای که درون چشمانش اسیر بود آزاد شدند و به روی صورتش غلطیدند، سمت امیرساالر چرخید

 . هم تاب نیاوردند

 . امیرساالر –

 . بریم جهانگیر: خودش را از دیوار جدا کرد و گفت

نگاهش از روی امیرساالر به ، در خانه توسط پدرش که سیاه پوش بود باز شد، کلون در را من زدم، به خانه رسیدیم، افتادو به راه 

 . روی من چرخید

 . سالم پهلوون: من

 . خوش اومدید، سالم: پهلوون با بغض گفت

وارد خانه ، رود ولی امیرساالر خواست اول من برومصبر کردم اول امیرساالر ب، نمی دانم چرا به امیرساالر حرفی نزد، و به داخل رفت

پهلوان حیدر لب حوض ، رنگ ماتم و عزا به سر و روی خانه پاشیده شده بود، راهروی کوتاه را پیمودیم و وارد حیاط شدیم، شدیم

امیرساالر همانجا روی ، خواهر امیرساالر و شوهرش هم لب تخت چوبی نشسته بودند، نشسته بود و سر به زیر داشت و گریه می کرد

یک دفعه صدای گریه ی بچه ، من هم همانجا به دیوار تکیه زدم، تک پله ی که بین راهرو و حیاط بود نشست و بغضش شکسته شد

 خشکم ، او هم سیاه پوش بود، در مطبخ که توی یکی از زیر زمین ها بود باز شد و تکتم خانم بیرون آمد، ی از داخل اتاقی را شنیدم
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در یکی دیگر از اتاق ها باز شد و ، من فکر می کردم مادر امیرساالر فوت کرده اما وقتی او را زنده دیدم همه ی وجودم لرزید، ه بودزد

همه توی حیاط بودن و گریه می کردن به ؟ ، اصال نمی فهمیدم چه شده است، گالره با بچه ی شیرخواره ی که بغلش بود بیرون آمد

..دیر اومدی . جهانگیر : تا مرا دید بغضش شکسته شد و با شیون گفت، ..اما مادرش هم از اتاقی دیگر بیرون آمد... جز گندم و مادرش

 ..... جهانگیر

 . ...بیا ببین پسر بی مادرتو. ..بیا ببین پسرت. ...جهانگیر. ببین این بچه ته: و به سمت گالره رفت و بچه را از بغل گالره گرفت و گفت

...ناباور به دور خودم می . این لباس های مشکی برای عزای گندم بود، این گریه ها، این پارچه های عزا، رو سرمدنیا آوار شد 

 ... ...گندم. گندم: چرخیدم و فریاد زدم

باورم نمی شد که همه ی ، باورم نمی شد، به سمت اتاق ها هجوم بردم در یکی یکی اتاق ها را باز می کردم و گندم صدا می زدم

پهلوان حیدر هم ، گالره و مادرش با بچه ی من نشسته بودند روی زمین و زار می زدند، نها داشتند برای گندم من گریه می کردندآ

به سمت پهلوان ، ...اما من بهت زده فقط گندم صدا می زدم. امیرساالر و خواهرش و دامادشون هم همینطور، زار زار گریه می کرد

  ؟ پهلوون گندم من کجاست: گرفتم و گفتمولی رفتم و یقه ی کتش را 

 . ..اقا جهانگیر. آروم باش: پهلوان ولی بازوهایم را گرفت و گفت

 ؟ گندم کجاست: و من عصبانی تر از قبل فریاد زدم

  ؟پهلوون گندم من کجاست: با بهت و با چشمانی خیس نگاهش کردم و گفتم، پهلوان حیدر به سمتم آمد و دست به شانه ام گذاشت

طاقت نیاورد سر ، بچه شو هفت ماهه به دنیا آورد: پهلوان حیدر که چشماش از شدت گریه قرمز شده بود و باز هم گریه می کرد گفت

 . ...تموم کرد. زا

باور کردنی ، نمی خواستم باور کنم، عقب عقب رفتم، دنیا دور سرم می چرخید و حرفهای پهلوان حیدر مثل پتک به سرم می خورد

وقتی به دیوار پشت سرم برخوردم دوتا دستام ، کسی که عاشقش بودم را از دست داده بودم، چطور می توانستم باور کنم همسرم، نبود

آرزو می کردم کاش خواب باشم و همه ی اینها ، را روی سرم گذاشتم و بغضم شکسته شد و باز فریاد زدم و گندم را صدا کردم

که ، واقعیتی تلخ، ...اما همه چیز واقعی بود. توی این مدت یک لحظه هم آرومم نگذاشتاز همون کابوس های که ، کابوس باشد

 .. زهرش همیشه به کامم ماند
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برای من که بی نهایت دوستش داشتم و همه ی رویاها و زندگیم را با او ساخته بودم ، مرگ گندم آنهم اینگونه ناگهانی برای من

... همه ی مسیری که به سمت تهران می آمدم دلشوره امانم را بریده بود و تمام . منگ از واقعیتی تلخ . حیران بودم، باورکردنی نبود

.... تمام مسیری که به همراه پهلوان حیدر و بقیه ی مردها به سمت شاه . مدت گمان می کردم که به خاطر امیرساالر و مادرش است

امیرساالر پا به پای من راه می آمد و سعی می کرد کمکم کند اما هر بار که  ،عبدالعظیم می رفتیم خودم را روی زمین می کشیدم

او تمام این مدت از همه چیز خبر داشت و ، می خواست زیر بازویم را بگیرد او را به طرفی هل می دادم و با خشم نگاهش می کردم

هر چند ، آن موقعیت من او را مقصر می دانستمدرست است مقصر نبود ولی در ، شاید نمی توانست بگوید، به من هیچ چیز نگفت

ولی با قدم های آهسته ای که من ، تا شاه عبدالعظیم و قبرستان مجاورش راهی نبود، حرفی نمی زدم اما نمی خواستم او را ببینم

قابل مسجد محل که م، می ترسیدم به آنجا برسم و باور کنم رفتنش را، می ترسیدم بروم، برمی داشتم مسیر خیلی طوالنی شده بود

پهلوان ولی در کنارم نشست ، رسیدیم طاقت نیاوردم روی پلکان جلوی مسجد نشستم و اشکهایم شدیدتر از قبل روی صورتم غلطید

 ؟ چرا نشستی جهانگیر: و گفت

بگید دروغ و برگردیم  تو رو خدا ؟ ..نمی دونم به چه گناهی. بهم بگید فقط می خواستید  عذابم بدید، پهلوون ولی بهم بگو دروغ: من

  ؟ منو کجا دارید می برید ؟ ما کجا داریم می ریم ؟ مگه نه، گندم خونه ست، خونه

می دونست من امروز میام برا همین ، بهم بگید گندم رفته خونه خودمون تا اونجا رو تمیز کنه: نگاهم را به پهلوان ولی دادم و گفتم

 . رفته خونه خودمون

، علی و امیرساالر به سمت او رفتند، نیاورد سر به دیوار مسجد گذاشت و بلند بلند شروع کرد به گریه کردن پهلوان حیدر هم طاقت

. محکم باش مرد: پهلوان ولی دست به شانه ام گذاشت و گفت، گریه های این پیرمرد داشت به من می گفت همه چیز حقیقت دارد

 . خالی مادرش را واسه ش پر کنی...باید جای . ... تو باید محکم باشی برای پسرت

 . من بچه ی که گندمم ازم گرفت نمی خوام، نمی خوام: با نفرت گفتم

 . ..پاشو. ...اون بچه چه تقصیری داره. اینجوری نگو پسر: پهلوان ولی

امده بودم تا ، شبیه خزان بوداین چه بهاری بود که ، تا رسیدن به قبرستان فقط گریه کردم، و زیر بازویم را گرفت و از آنجا بلندم کرد

  ؟ چرا باید عمر این زندگی انقدر کوتاه باشد ؟ سال نو را به همسرم تبریک بگویم اما چرا اینجا

وقتی مقابل قبر که توسط چادر سیاه خودش پوشیده شده ، رسیدیم به خاکی که جسم عزیز گندم مرا در بر گرفته بود، باالخره رسیدیم

 می گفت ، چقدر از من خواست که در کنارش بمانم، چقدر اصرار کرد به روستا نروم، شکست و روی خاک افتادمزانوانم ، بود رسیدیم
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من اما چه ساده از کنار حرفش گذشتم و به او دلگرمی دادم که مراقب خودم هستم اما شاید ، می ترسم این آخرین دیدارمان باشد

سر روی خاک گذاشته بودم و با گندمم حرف می زدم و خودم را ، ت ترکش نکنمگندم نبودن خودش را می دید که از من می خواس

آفتاب ، ...نمی دانم چقدر اما آنقدری بر سر مزار گندم گریه کردم و اشک ریختم که هوا به سمت تاریکی می رفت. لعنت می کردم

را در بغلم جمع کرده بودم و به خورشیدی که در  زانوهایم، چشمانم خشک شده بود اما من هنوز کنار قبر نشسته بودم، غروب می کرد

 . جهانگیر پسرم پاشو بریم خونه: پهلوان حیدر در کنارم نشست و گفت، حال غروب بود خیره بودم

 ؟ چند روزه که گندم من اینجا تنهاست: =

 . پریروز مراسم هفتمش بود: چشمان پهلوان حیدر باز خیس از اشک شد و گفت

چطور من تونستم این نه روز ، یعنی االن نه روزه که گندم از این دنیا رفته: در گلویم را از هم پاره می کرد گفتبا بغض سنگینی که 

 . بخورم و بخوابم در حالی که از حال گندمم بی خبر بودم

.. تو را به خاک . ونهبیا بریم خ، ... گندم راضی نیست اینجوری خودت را عذاب بدی. تو تقصیری نداری پسرم، از اینجا دور بودی –

 . دختر جوونم قسمت می دم

 . منو با گندمم تنها بذارید، شما برید پهلوون: سرم را روی زانویم گذاشتم و گفتم

 . ..پاشو بریم. درست نیست شب توی قبرستون بمونی پسر –

... کاش به حرفش . رین بار ببینمشداغ اینو دارم که نتونستم برای آخ، داغ دوریش روی دلمه، من داغ دارم روی دلم پهلوون –

 . چقدر اصرار کرد بمونم اما من خیره سر رفتم، گوش کرده بودم و پیشش مونده بودم

 . ...پاشو بریم پسرم. تو که نمی دونستی قراره چه اتفاقی بیفته –

 . ..برید از اینجا. تو رو خدا منو با گندمم تنها بذارید: باز سر بلند کردم و گفتم

اما امیرساالر هنوز ، پهلوان حیدر و ولی و علی قبرستان را ترک کردند و رفتند، ولی از برادرش خواست که مرا راحت بگذاردپهلوان 

 . برو گمشو از اینجا ؟ نشنیندی چی گفتم: با خشم نگاهش کردم و گفتم، مقابلم در آنطرف قبر نشسته بود

وقتی ، امیرساالر برایم اهمیتی نداشت . کنار درختی نشست، اما خیلی دور نرفت، امیرساالر سر به زیر انداخت و از جا برخاست و رفت

 کنار قبر ، اشک ریختم و اشک ریختم، با گندم تنها شدم فقط با او حرف زدم از بی وفایش و تنها گذاشتنم گله کردم و اشک ریختم
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لباس سفید قشنگی پوشیده بود وسط یک گندمزار زیبا با کودکی ، در عالم رویا گندم را دیدم، دراز کشیدم که نفهمیدم کی خوابم برد

من کنار گندامزار زیر سایه ی درخت سیب  ، گندمزار طالیی و زیبا بود و گندم زیباتر از همه، که در اغوش داشت در حال قدم زنی بود

مقابلم ایستاد با لبخند ، را به من رساندوقتی از میان گندمزار طالیی بیرون آمد خودش ، ایستاده بودم و با شوق نگاهش می کردم

کودک در آغوشش به گریه افتاد نگاهش را به کودک ، اونقدری زیبا بود که نمی توانستم نگاهم را از صورتش برگیرم، نگاهم می کرد

 . ن باشمراقب پسرمو: لب باز کرد و گفت، دست دراز کردم و کودک را از او گرفتم، داد و بعد کودک را به سمت من گرفت

 . هستم: من با لبخند گفتم

گندم به سمت آن کودک رفت و کودک را از درون ، کودکی درون سبد زیر سایه ی درخت بود، صدای گریه کودکی دیگر را شنیدم

. ..گندم. گندم: صدایش زدم، به من نگاه کرد و باز لبخندی روی چهره ی زیبایش نشست و به سمت گندمزار رفت، سبد برداشت

 ؟ ا می ری..کج

...وقتی . به دنبالش دویدم و صدایش زدم که به یکباره از خواب کنده شدم و بیدار شدم، به جانبم چرخید و دستی برایم تکان داد

 . فهمیدم کجا هستم باز بغضم شکسته شد و باز گریه و گریه و گریه

 . جهانگیر: امیرسالر به من نزدیک شد و آرام گفت

  ؟ چرا عشق من ؟ امیرساالر چرا من  ؟ ...آخه  چرا گندم من. امیرساالر: بود و گریه می کردم گفتم همینطور که سرم روی قبر

 . تو رو خدا پاشو بریم . منم حیرونم این حکمت خدا هستم، نمی دونم –

 . ازم خواست بمونم پیشش ولی تنهاش گذاشتم، ولی تنهاش گذاشتم  ؟ چطور تنهاش بذارم –

 . تو که نمی دونستی قراره همچین اتفاقی بیفته –

 ؟ تو می دونستی مگه نه –

تو فقط ، توی تمام مسیر خورد می شدم اما نمی تونستم بهت بگم، شرمنده م نتونستم بهت بگم، گالره توی نامه برام نوشته بود –

 . منو دلداری می دادی اما من قدرتش را نداشتم بهت بگم

در تمام طول مسیر سر به زیر داشتیم و ، م از گندم دل بکنم اما امیرساالر با اصرار مرا از آن خاک سرد جدا کردبا اینکه نمی توانست

 گرگ و میش صبح بود که به ، نمی دانم امیرساالر به چه چیزی فکر می کرد اما من فقط به گندمم فکر می کردم، ساکت بودیم 
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بعد ، تکتم خانم برایم گل گاوزبان آورد اما من فقط جرعه ای نوشیدم، باز کرد به اتاقی رفتیمپهلوون ولی در را برایمان ، خانه رسیدیم

ساعد دست راستم را روی پیشانی ام گذاشته بودم چشمانم بسته بود اما ذهنم بیدار ، از نماز صبح به اصرار امیرساالر کمی دراز کشیدم

 . او گریه می کرد و من هم آرام اشک می ریختم، چشمانم را باز کردم، م زدبود که باز صدای گریه ی بچه ام سکوت خانه را بر ه

لبه ی حوض نشستم و آبی ، هوا کم کم داشت روشن می شد، از جا برخواستم و از اتاق بیرون رفتم، دقایقی بعد آن بچه آرام گرفت

 . تا به حوض رسیدانیس خانم از اتاقی بیرون آمد و پله ها را پایین آمد ، به دست و صورتم زدم

 . سالم –

 . بیا توی اتاق صبحونه بیارم بخوری، دیروز هیچی نخوردی، سالم پسرم: ماتم زده لب حوض نشست و گفت

 ؟ چی شد که گندم سر زا تموم کرد ؟ چرا بچه هفت ماهه به دنیا اومد –

گندم خودش هم هفت ماهه ، به دنیا بیادخب می شه یه وقتایی بچه هفت ماهه : با گوشه ی روسری سیاهش اشکش راگرفت و گفت

، پهلوون ولی رفت طبیب آورد باال سرش، قابله نمی تونست بجه را به دنیا بیاره ، ... موقع زایمان خیلی حالش بد بود. به دنیا اومده بود

زندگی بهش  . رم برا بچه مالهی بمی، بچه که به دنیا اومد یه نظر بچه ش را دید و بعد تموم کرد، طبیب می گفت فشارش باال بوده

 . وفا نداشت

 . ...بیا بریم باال ببینش. پسرت سالم و خداروشکر طوریش نیست: چشمانم باز از اشک خیس شد و مادرش باز گفت

 . شما برید منم میام –

انیس خانم در ، همراهی کرد ایندفعه امیرساالر بود که مرا به خودم آورد و مرا تا اتاق، او رفت و من باز سرم را میان دستانم گرفتم

مادر گندم وقتی ، بقیه ی اهل خانه هم به آن اتاق آمدند، در کنار پشتی نشستم و نگاهم را به آنها دوختم، حال قنداق کردن بچه بود

، گندم بودخیلی شبیه ، این همان بچه ی بود که گندم در خواب به من سپرده بود، کارش تمام شد بچه را برداشت و به سمت من آمد

قرار بود این بچه با آمدنش زندگی ما را ، نگاهم روی  صورتش قفل شده بود . بچه را از او گرفتم . با همان چشمان درشت مشکی

 . شیرین تر کند ولی با آمدنش مزه ی تلخی به کام من داده بود

 ؟ پسرتو چی می ذاریاقا جهانگیر اسم : لحظاتی به سکوت گذشت که تکتم خانم این سکوت را شکست و گفت

 . وقتی با گندم حرف می زدم قرار بود اگر بچه مون پسر شد اسمش بذاریم علی: نگاهم را به تکتم خانم دادم و گفتم

 . ..خوب اسمی انتخاب کردید. اسم موال علی، اسم علی مبارک: پهلوون ولی گفت
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می خوای : گاهش می کردم انیس خانم به سمتم آمد و گفتفقط ن، صدای کوبیده شدن در که آمد صدای گریه ی علی هم بلند شد

 . بچه را به من بده

با دیدن ، امیرساالر که برای باز کردن در رفته بود به همراه دایی نادر و همسرش وارد شدند، بدون هیچ حرفی بچه را به او سپردم

وقتی از اغوش دایی جدا شدم زن ، و دایی دلداریم دادبه اغوشش که رفتم باز بغضم شکسته شد و گریه کردم ، دایی از جا برخواستم

نگاهم ، زن دایی کنار انیس خانم نشست و خیلی سریع بچه را از او گرفت، باز نشستیم، دایی هم با چشمانی خیس آرام تسلیت گفت

 . گویی بچه ی خودش بود، علی را گرفته بود و قربان صدقه اش می رفت، به او بود

حوصله ی حرف زدن نداشتم اما بی ادبی بود اگر ، از اوضاع و احوالم می پرسید و از روستا، به سمت او چرخید با صدای دایی نگاهم

 . جوابش را نمی دادم

اتاق را ترک کردم اما بیشتر از هر چیزی می ، بعد از  صبحانه که به زور چند لقمه ی خوردم  به بهانه ای اینکه هوای به سرم بخوردم

خودم را باز به گندم رساندم و ساعتها در کنارش بودم که باز امیرساالر ، را ترک کنم و به سمت شاه عبدالعظیم بروم خواستم که خانه

روزهای که در تهران بودم تمام مدت در خانه ی پهلوان ولی بودم بدون اینکه به خانه ی خودم ، به دنبالم آمد و مرا به خانه برگرداند

تقریباً هر روز دایی و زن دایی به ، وقتی گندم بود خوب بود وقتی گندم نبود هیچ کجا برایم قشنگ نبودخانه ی خودم تا ، سری بزنم

دیدنم می آمدند و زن دایی تا می رسید علی را در اغوش می گرفت و شروع می کرد به قربان صدقه رفتن و مدام به انیس خانم 

قدر اصرار کرد که دلم برایش سوخت فکر کردم شاید اگر مخالفت کنم دلش آن، اصرار می کرد که او علی را ببرد تا مراقبش باشد

هر چند دو ساعت بعد خودم به دنبالش رفتم تا علی را ، بشکند برای همین رضایت دادم و آنها علی را به خانه ی خودشان بردند

..من که نمی توانستم او . ی را به آنها بسپارمزن دایی اصرار داشت نگهداری از عل، بیاورم اما دایی مرا در خانه ی خودش نگه داشت

من فکر ، ...پس دایی اصرار داشت که انها از علی مراقبت کنند. را با خودم به روستا ببرم و نمی توانستم برای همیشه در تهران بمانم

وقتی انیس خانم فهمید ، ت دادممی کردم فقط تعارف می کنند تا به من کمکی کرده باشند اما آنقدر اصرار داشتند که باالخره رضای

مدتی با او صحبت کردم که نخواستم دل زن دایی ام که بچه دار نمی شود بشکنم برای همین کوتاه آمد و فقط از من ، دلخور شد

اقامتم در  سه هفته از . خواست که به دایی و زن دایی بگوییم یک روز در میان بچه را به خانه ی آنها ببرند تا آنها هم علی را ببینید

تهران می گذشت و من باید برمی گشتم بدون اینکه به قیصر الدوله سری زده باشم بدون اینکه خبری از نریمان و همسرش گرفته 

...تمام این سه هفته صبح ها را به سر مزار گندم می رفتم و عصر جهانگیر . .بدون اینکه حتی به خانه ی خودم سری زده باشم. باشم

ریش و سبیلم بلند شده بودو با موهای بلندی که پشت گردنم را گرفته بود چهره ی جا افتاده تر و مسن ، رمی گرداند مرا به خانه ب

از اخبار جنگ که هر  . به قدری در غم از دست دادن گندم غرق بودم که متوجه هیچ چیزی در اطرافم نبودم، تری را برایم ساخته بود

 قرار بود مقابل دروازه به ، امیرساالر آماده بود، روز رفتن فرا رسیده بود، اد می زدند فراری بودمروز در کوچه و خیابان در موردش د
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، دایی و زن دایی با علی برای بدرقه ام آمده بودند، برای آخرین بار به دیدن گندم رفتم و از او خداحافظی کردم . دوستانمان بپیوندیم

چون تکه ای ، دوستش داشتم چون از وجود گندمم بود، رای اولین بار پیشانی اش را بوسیدمموقع رفتن پسرم را در آغوش گرفتم و ب

ولی تو رو خدا مراقبش ، می دونم جز زحمت چیزی واسه تون نداشتم: علی را به زن دایی دادم و گفتم . از  قلب گندم و خودم  بود

 . باشید

 . قول می دم مثل بچه ی خودم مراقبش باشممن هیچ وقت بچه نداشتم ولی : زن دایی با اطمینان گفت

 . ممنونم دایی . ممنونم زن دایی –

 . مراقب خودت باش به مادرت هم سالم برسون –

 . از بقیه هم خداحافظی کردیم و با امیرساالر سوار درشکه شدیم و به سمت دروازه ی شهر راهی شدیم

فقط به گندم فکر می ، بودم و با هیچ کس حرف نزدم حتی با امیرساالردر تمام طول مسیری که به سمت روستا برمی گشتیم ساکت 

به علی کوچکم فکر می کردم که از مهر مادر محروم شده بود من به این خاطر ، کردم به کسی که برای همیشه مرا ترک کرده بود

قول داده بودند که مراقبش هستند ولی من باز هر چند دایی و زن دایی و بقیه ، که باید به روستا برمی گشتم او را تنها گذاشته بودم

این جمله شد ، کاش به حرف گندم گوش می کردم و تنهایش نمی گذاشتم، نگرانش بودم چون پسرم مادر نداشت، نگران بودم

 . بزرگترین حسرت زندگیم و همیشه به آن فکر می کردم

اگر به اختیار ، رفتن به روستا و زندگی دوباره را دوست نداشتم، مسیربازگشت به روستا تلخ بود اما دوست نداشتم هرگز تمام شود

از تلخی مرگ ، ...تا دور شوم از  حسرتم. روستا به روستا، خودم بود به دل جاده ی بی انتها می زدم و فقط می رفتم شهر به شهر

ر بازگشت هم باالخره تمام شد و ما به روستا این سف . تمام شد ؟ ..اما مگر می شد با رفتن دور شد از دردی که در سینه داری. گندمم

ساله با ریش و سبیل و موهای  11جوانی ، ظاهرم آنقدر آشفته و ناراحت بود که به محض رسیدن مادرم با دیدنم جا خورد، رسیدیم

..اوضاع من به .. ...حسرت از دست دادن خوشبختی اش. ساله با یک دنیا حسرت 11پدری ، جوانی بیست ساله با یک کوه غم، بلند

از اسب ، برای اولین بار این او بود که پا از زمین کند و از پله ها سرازیر شد، قدری آشفته بود که حتی پدر هم با دیدنم نگران شد

 ؟ جهانگیر چی شده: پدر مقابلم قرار گرفت و گفت، پیاده شدم

فقط ، نمی دانستم چه باید بگوییم، برای اولین بار بود که نگرانی اش را اینگونه می دیدم . نگران بود، به چشمانش نگاه کردم

 ؟ چرا حرف نمی زنی: نگاهش می کردم که دست پدر بر روی  شانه ی راستم نشست و گفت
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 . سالم –

 ؟ این چه وضعیه ؟ چرا انقدر اشفته ای ؟ ازت پرسیدم چی شده –

 . وال های پدر از ذهنم گذشتیک جواب دروغ برای فرار از س

  . وقتی که به تهران رسیدم فهمیدم یکی از دوستانم که در تهران با او آشنا شدم فوت کرده –

دستش را از روی شانه ام برداشت ، نمی دانم به چه فکر می کرد که وقتی این جواب مرا شنید نفس راحت کشید، نفس راحتی کشید

 . اخلحتما خیلی خسته ای برو د: و گفت

یک پله مانده بود که به او برسم  . مات و نگران، مادرم در میانه ی پله ها ایستاده بود، سری تکان دادم و به سمت پلکان رفتم

ارام ، اشکهایم آرام روی صورتم غلطید، وقتی نگاهم را به چشمانش دوختم، با یک پله پایین تر بودن هم قد او شده بودم، ایستادم

 ؟ مچی شده پسر: گفت

 گندم.: با صدای که با بغض خفه شده بود گفتم 

وقتی به اتاقم رسیدم در را پشت سرم بستم و بغضم شکسته شد و ، از کنارش گذشتم و به داخل رفتم، بیشتر از این نتوانستم بگوییم

 . باز گریه های آرام

مادرم وارد اتاق شد و در را پشت ، و در را باز کردمبه سختی به خودم مسلط شدم ، در حال و هوای خودم بودم که ضرباتی به در خورد

 ؟ گندم چی شده ؟ چی شده جهانگیر: سرش بست و گفت

 ... بچه ش را هفت ماهه به دنیا آورده و خودش سر زا: سربه زیر انداختم و گفتم

 ..( . مادر یک دستش را روی سر گذاشت و همانجا پشت در روی زمین نشست، باز بغضم شکسته شد

 . بفرمایین: سامان گفت، خوردن ضرباتی به در اتاق سر از روی دفترچه بلند کردبا 

 . شاهین باالفاصله از جا برخواست و به سمت میز تحریرش رفت، در اتاق توسط خانم بزرگ باز شد

 ؟ چیکار می کنید شما سه تا –

 . ارخونه صحبت می کردیمداشتیم در مورد یه سری تغییرات توی شرکت و ک: شاهین پشت میز نشست و گفت
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 ؟ پس من مزاحمتون شدم –

 . اتقاقا می خواستیم بیایم با شما هم مشورت کنیم، اختیار دارید مادربزرگ –

 . بریم شام بخوریم بعد از شام صحبت می کنیم، شام حاضره –

 . بیاید بریم، چقدر خوب: شاهین از جا برخواست و گفت

 . برخواستندبهزاد و سامان هم از جا 

 . شاهین چند لحظه صبر کن من باهات کار دارم –

 . بااجازه: بهزاد و سامان نگاهی به هم انداختند و بهزاد گفت

 ؟ بهزاد فکر می کنی موضوع چیه: سامان هم از اتاق بیرون رفت و در اتاق را بست و خودش را به بهزاد رساند و گفت

 . نمی دونم: باال انداخت و گفت بهزاد که دلخور به نظر می رسید شانه ای

 . سامان هم ایستاد، و ایستاد

 ؟ چی شد –

سامان  نزدیک پله ها که ، نزدیک در اتاق سرش را به در نزدیک کرد، آرام و آهسته، بهزاد مکثی کرد و به سمت اتاق شاهین برگشت

 . به پایین می رفت ایستاده بود و بهزاد را نگاه می کرد

 . شاهین را به خوبی می شنیدصدای خانم بزرگ و 

 ؟ ....یعنی راضی نشد. -

 . لجبازتر از این حرفهاست، نه –

 . اگر بهزاد بفهمه ؟ حاال می گی چیکار کنیم –

 ؟ چرا نمی خواید بفهمه –
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...غیر از اون . بلکه آبروی خانواده ی منصوریان از بین می ره، نه تنها خودش را از دست می دیم ؟ می فهمی داری چی می گی –

 . پسرم خورد می شه ؟ می دونی پرویز چقدر بهزاد دوست داره

 . ابروانش در هم گره می خورد و باز سر در نمی آورد، بهزاد این حرفها را می شنید و از نامفهوم بودن حرفهایشان

یه عده می خوان بهزاد ، اد مهمهولی االن بیشتر از هر چیزی جون بهز، می فهمم مادربزرگ موضوع پیچیده ای: شاهین باز گفت

یه بار می خواستن توی خیابون با ماشین زیرش بگیرن که پسرخاله ی گالره ، شبونه اومدن توی این خونه تا بهزاد بکشن، بکشن

 . نجاتش داده

 ؟ چرا اینو به من نگفته بودید ؟ واقعا: خانم بزرگ نگران گفت

 . ...االن هم هر جا می ره پسرخاله ی گالره دورادور هواشو داره. فکر می کردم لزومی نداره بهتون بگم –

 ؟ این پسر که آزارش به کسی نرسیده ؟ ... آخه چرا. یا خدا –

..بهتره بریم . نمی ذارم اتفاقی واسه ش بیفته، هواش را دارم، علی الحساب خودم قراره از شنبه برم دنبالش تا باهم بریم کارخونه –

 . بهمون شک کننممکنه ، پایین

شاهین و خانم بزرگ از اتاق بیرون آمدند و به سالن ، سامان هم از پله ها پایین رفت، بهزاد سریع عقب برگشت و وارد اتاقش شد

 . سامان مقابل تلویزیون نشسته بود و تلویزیون نگاه می کرد، پایین برگشتند

 ؟ سامان پس بهزاد کو: خانم بزرگ 

 . کنم باال توی اتاقش باشه نمی دونم فکر می: سامان

 ؟ مگه با تو نیومد پایین: شاهین نشست و گفت

 . گفت می خواد به یه نفر زنگ بزنه برای همین رفت توی اتاقش، نه: سامان

 . که هر سه نفر سر میز رفتند، میز شام توسط گالره و ثریا چیده شده بود، شاهین کمی مشکوک شده بود اما حرفی نزد

 . بهزاد صدا کن بیاد، شاهین: خانم بزرگ
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بهزاد سر میز نزدیک خانم بزرگ نشست و خیلی زودتر از بقیه از ، شاهین تا از جا برخاست متوجه بهزاد شد که از پله ها پایین می آمد

 . می بخشید بااجازه: شام دست کشید و گفت

 . تو که چیزی نخوردی ؟ چرا دست کشیدی پسرم –

 . ازهممنون سیر شدم ؛ بااج –

پاکت سیگارش را به سختی از جیب شلوارش بیرون کشید و سیگاری ، لبه ی پله های جلوی عمارت نشست، و از سالن بیرون رفت

برای همین از جا برخاست و به سمت اشپزخانه رفت و از دری که ، روی لبش گذاشت اما گویا فندکش را توی اتاقش جا گذاشته بود

 . تیمور و گالره و ثریا خانم سر میز مشغول شام بودند که با ورود بهزاد هر سه نفر از جا برخواستند، شدتوی حیاط بود وارد اشپزخانه 

 . راحت باشید من اومدم یه کبریت بردارم، ببخشید –

ا روی بعد کبریت ر، بهزاد سیگارش را روی لبش گذاشت و روشن کرد، ثریا خانم سریع از توی کابینت یه بسته کبریت به بهزاد داد

 . می بخشید بفرمایین مشغول بشید: کابینت گذاشت و گفت

با زهرخندی که روی لبش نشست از اشپزخانه بیرون ، و قبل از اینکه بیرون برود نگاهش چشمان گالره را دید که او را نگاه می کرد

 . رفت

به اتفاقی که چند روز قبل ، در شنیده بود به حرفهای شاهین و مادربزرگش که از پشت، در تاریکی باغ قدم می زد و فکر می کرد

به آن مردی که شبانه وارد خانه ی مادربزرگش شده بود و قصد کشتن گالره را ، برایش افتاده بود و آن مرد جوان نجاتش داده بود

ز که در خانه ی به همه ی اتفاقات عجیب این چند رو، به حرفهای گالره که پنهانی شنیده بود و درمورد او و شاهین بود، داشت

در افکارش می چرخید و  ؟ ...و به موضوعی که به او مربوط می شد و نمی دانست چیست. مادربزرگشان بودند و برایشان رخ داده بود

به طرف عمارت به راه افتاد و وقتی از بین ، در باغ قدم می زد که با صدای شاهین و سامان به خودش آمد که او را صدا می کرد

 ؟ هیچ معلوم هست کجایی: شاهین او را دید و گفت، رون رفتدرختان بی

 ؟ رفته بودم قدم بزنم اشکالی داره: بهزاد

 ؟ فقط می تونم بپرسم چرا ناراحتی، چه اشکالی داره، نه پسر دایی جان: شاهین

 . ناراحت نیستم: بهزاد
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 . اضافه شد سامان هم که برای یافتن بهزاد به طرف دیگر حیاط رفته بود به جمع آنها

 . کلی دنبالت گشتم، اینجایی بهزاد: سامان

 . بچه نیستم که گم بشم: بهزاد

 . راستی نمی رفتی دنبال پدرت اینا، صد در صد: سامان

 ؟ ساعت چنده، وای یادم رفت: بهزاد

 . باهات بیام ..می خوای منم. ...االن راه بیفتی می رسی. ده دقیقه به نه: شاهین ساعت مچی اش را نگاه کرد و گفت

مادربزرگش توی سالن نشسته ، بهزاد با اخمی شاهین را نگاه کرد و بدون اینکه جوابش را بدهد از کنارش گذشت و به داخل رفت

 . بود

 . بهزاد: خانم بزرگ

 . بله مادربزرگ: بهزاد راهش را به سمت مادربزرگش کج کرد و گفت

 ؟ اتفاقی افتاده پسرم: خانم بزرگ

 ؟ اتفاقی مثال نه چه: بهزاد

 ؟ چرا ناراحتی: خانم بزرگ

 . االن باید برم فرودگاه دنبال پدر و مادرمم، فقط یه کم خسته ام، چرا فکر می کنید من ناراحتم: بهزاد

 . می خوای شاهین باهات بیاد: خانم بزرگ

 . ت درست نیستشاهین هم مثل من خسته س، نه مادربزرگ: اما حرفی نزد و گفت، شک بهزاد بیشتر از قبل شد

 . اشکال نداره اگر بخوای باهات میاد: خانم بزرگ

 . ساعت ده پروازشون می شینه، االن اگر اجازه بدید برم، می خوام تنها برم، نه نمی خوام: بهزاد

 . باشه پسرم برو: خانم بزرگ



 

 
 

694 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

اتاق بیرون آمد از مقابل اتاق شاهین که لباس اسپورت مرتبی پوشید و وسایلش را توی کیفش ریخت و از ، بهزاد به اتاقش برگشت

دفترچه خاطرات پدربزرگشان روی میز بود به سمت میز ، وارد اتاق شد، نگاهش به سمت اتاق شاهین چرخید، می گذشت مکثی کرد

ه توی وارد سالن که شد شاهین و سامان را دید ک، رفت و دفترچه خاطرات را توی کیفش گذاشت و خیلی سریع از اتاق بیرون رفت

گالره نگران کنار ستونی ایستاده بود و موبایلش را دست داشت و به نقطه ی خیره ، سالن بودند، خداحافظی کرد و از سالن خارج شد

لحظاتی در سکوت یکدیگر را نگاه کردند که بهزاد به خودش آمد و پا ، بود که با بسته شدن در سالن نگاهش به سمت بهزاد چرخید

 ؟ کجا می رید: هنوز سوار نشده بود که صدای گالره را از پشت سرش شنید، سمت ماشینش به راه افتاداز زمین کند و به 

 ؟ بله: با ابروان گره کرده به سمت گالره چرخید و گفت

 . ببخشید: گالره سر به زیر انداخت و گفت

تا اینکه وارد جاده شد مدام پشت ، بیرون رفت بهزاد با خشم سوار ماشینش شد و در را به نشانه ی اعتراض به هم کوبید و از خانه

مدتی که ، اما چیز غیرعادی یا ماشین مشکوکی را ندید ؟ سرش را می پایید و مراقب بود تا ببیند کسی او را تعقیب می کند یا خیر

دن ساعت مچی اش به فرودگاه که رسید قبل از پیاده ش، گذشت فکرش باز به حرفهای شاهین  درگیر شد و از پشت سرش غافل شد

گویا پروازشان تاخیر ، وارد سالن انتظار فرودگاه شد و نگاهش بر روی اعالم پروازها چرخید، چند دقیقه تا ده مانده بود، را نگاه کرد

به شماره که نگاه کرد ، نگاهش اطراف را می کاوید،صدای موبایلش برخواست، داشت برای همین به سمت صندلی ها رفت ونشست

 . شاهین برای چه با او تماس گرفته استفهمید 

 . بله بفرمایین –

 ؟ دفترچه را تو برداشتی: شاهین با دلخوری گفت

 . اول من می خونم بعد تو و سامان: بهزاد مکثی کرد و بعد گفت

 . کارت درست نبود –

 . باید بفهمم اون چیه که مربوط به منه اما تو و مادربزرگ دارید سعی می کنید من نفهمم –

 ؟ سامان گفت فال گوش واستاده بودی –

 ؟ موضوع چیه شاهین ؟ تو و مادربزرگ داشتید در مورد من حرف می زدید –
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 . هیچی نیست –

 . پس برای هیچی می خوان منو بکشن –

دیگر صدای  نگاهش به دنبال آن چهره بود و، بهزاد با شاهین حرف می زد اما برای لحظه ی چهره ی آشنا را در بین جمعیت دید

 . شاهین را نمی شنید که با او حرف می زد

 ؟ ....هی بهزاد چرا جواب نمی دی. -

 . پروازشون نشست، بعدا باهات تماس می گیرم –

از جا برخواست و به سمت آن چهره ی آشنا رفت که او ، و بدون اینکه به شاهین اجازه بدهد حرف دیگری بزند گوشی را قطع کرد

شده بود و سعی در رفتن و فرار داشت اما بهزاد دست بردار نبود ؛ اما موفق نشد خود را به اوبرساند و در بین جمعیت هم متوجه بهزاد 

 . با نگاهش به دنبال او می گشت که صدای آشنایی را شنید، ناپدید شد

 . ..پسر. ...بهزاد. هی بهزاد -

با دیدنشان لبخند روی لبش جا خوش کرد و ، سمتش می آمدند پدرش و مادرش را دید که به، نگاهش به سمت صاحب صدا چرخید

 . اول مادر و بعد پدرش را در اغوش کشید و به آنها خوش آمد گفت، به سمت آنها رفت

 . پسرم توی این یه هفته چقدر الغر شدی: هما مهربانانه گفت

 . م بهزاد الغر شدهخب من می فهم، حرف خنده داری زدم: بهزاد و پدرش با هم خندیدند و هما گفت

 . ماللی نبود جز دوری شما . هم خوب خوردم هم خوب خوابیدم، خیالت راحت مادرجون –

 .... منم خیلی دلم برات تنگ شده بود، الهی قربونت برم –

 . هزاد تنهاستب، ولی این مادرت بیچاره م کرد که نه باید برگردیم، اب و هوا اونجا خوب بود می خواستیم یه هفته بیشتر بمونیم –

 . سامان و شاهین هم اونجا بودن، رفته بودم خونه ی مادربزرگ ؟ کجا تنها بودم مادر –

...حتما االن هم خیلی خسته بودی ولی اومدی . همش دلم شورتو می زد، دل تو دلم نبود که بیام ؟ نمی دونم مادر چی شده بود –

 . دنبال ما 
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 . خب بیاید بریم، ...شما خسته هستید. اومدم حسابی استراحت کردمعصری از سر کار ، خسته نبودم –

 ؟ اینا چرا اضافه شدن، مادر وقتی می رفتید دوتا ساک داشتیدا: همینطور که ساک ها را توی صندوق عقب جا می داد گفت

 . چیزی نیست مادر یه کم خرید کردم –

 . وشکر می کنم که دلش شور می زد و حال و حوصله خرید نداشتهنوز خدار، قلب منو به درد میاره، اینکه می گی یه کم –

وارد ، پدرش جلو در کنارش نشسته بود و مادرش صندلی عقب جا گرفت، پشت رل نشست، بهزاد فقط خندید و سری تکان داد

 . خوش گذشت ؟ خب تعریف کنید چه خبر: بهزاد گفت، خیابان که شدند

 . ...خانواده ی سیروس حسابی سنگ تموم گذاشتن. خیلی خوب بود، جات خالی پسرم –

 . هما گفت: راستی بهزاد جان با نغمه صحبت کردی

 . بله: بهزاد از آینه به مادرش نیم نگاهی انداخت و گفت

 ؟؟ خب: هما

 . نه مامان: بهزاد

  ؟ چرا: هما متعجب گفت

 . از اخالق و رفتارش خوشم نیومد: بهزاد

 . نیهدختر خوش مشرب و مهربو: هما

 . نگفتم خانم: پرویز

 . خیلی هم شوخ طبع و بذله گو ؟ ولی آخه چرا: هما

 . یه دلقکیه مثل شاهین: پرویز با خنده گفت

 . شاهین حرفاش بامزه ست ولی لوس نیست، بی انصافی نکنید پدر: بهزاد هم خندید و گفت

 . خب باشه هر طور خودت می خوای: هما دلخور پس نشست و گفت
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 ؟ ..خب حاال چرا قهر می کنید. الهی قربون مامان خشکلم برم: باز از آینه نگاهش کرد و گفتبهزاد 

 . قهر نیستم: هما

 ؟ پس چرا اخمات تو هم رفت: بهزاد

 . ولی خب وقتی تو دوستش نداری باید بپذیرم. ...دوست داشتم عروسم بشه. آخه فکر می کردم نغمه را می پسندی: هما

 ؟ شام خوردید : ربانی گفتبهزاد با لبخند مه

 . آره توی هواپیما خوردیم: هما

کمی سرعتش را کم کرد و به ، ماشین شاهین بود، بهزاد خواست نگاهش را از آینه برگیرد که متوجه ماشین آشنایی پشت سرشان شد

 . عتت کم کردیچرا سر ؟ طوری شده بهزاد: پرویز گفت، الین دیگر تغییر مسیر داد تا بلکه شاهین از او رد شود

 . شاهین: بهزاد

 . شاهین: پرویز متعجب گفت

، شاهین هم وقتی متوجه شد بهزاد او را دیده است چاره ی نداشت جز اینکه خودش را نشان بدهد، و برگشت پشت سر را نگاه کرد

، دایی جون سالم: صدای بلند داد زدبهزاد و شاهین هردو شیشه ها را پایین دادند وشاهین با ، ماشین را در کنار ماشین بهزاد راند

 سوغاتی من بدید برم 

 ؟ تو اینجا چیکار می کنی: پرویز بلند خندید و بلند گفت

 . اگر نگیرم شب خوابم نمی بره، اومدم سوغاتیم را بگیرم: شاهین باز داد زد

 . نگه دار بهزاد: پرویز خطاب به بهزاد گفت

 . ساعت حرف می زنه..واستیم سه . ولش کنید این دلقک: بهزاد

 ؟ نگه دار ببینیم چیکار داره: پرویز

شاهین هم ایستاد بعد از اینکه با دایی اش دست داد و او را در آغوش کشید و با هما خوش و ، بهزاد به حاشیه ی اتوبان راند و ایستاد

 . خب زود سوغاتیمو را بدید که می خوام برم: بشی کرد گفت
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 ؟ آره، ی دیگهسوغات: بهزاد با اخمی گفت

 . برای سوغاتی فردا شب با بابا و مامانت میاید خونه ی ما: پرویز

 . ...فقط تو رو خدا سوغاتی منو این بهزاد دو دره نکنه آ. حتما، الهی قربونتون برم: شاهین باز پرویز را بوسید و گفت

 . چیزی همین پیرهن تنت هم مال بهزادهحاال خودتو بگی یه ، آخه بهزاد من کی از اینکارا کرده: هما خندید و گفت

 ؟ ا فهمیدید مال بهزاد: شاهین بازم بلند خندید و گفت

  ؟ من لباس بچه مو نشناسم کی بشناسه: هما

خداحافظ زن ، خداحافظ دایی جون . برم تا لختم نکردن، ای بابا سوغاتی نخواستم: شاهین همینطور که عقب عقب می رفت گفت

 . فردا صبح ساعت هشت میام دنبالت، عظمخداحافظ وزیرا، دایی

 . الزم نکرده خودم می رم: بهزاد

 . میام بگو چشم، چقدر تو بدعنق شدی خب: شاهین

 . بهزاد و پدر و مادرش هم سوار ماشین شدند، این را گفت و سوار ماشینش شد و رفت

 ؟ چرا شاهین فردا می خواد بیاد دنبالت: پرویز

 . گفت که میاد با هم بریم، یخواد بیاد کارخونهبرای یه سری کار م: بهزاد

 ؟ خب باهم برید چطور می شه مگه: پرویز

 . شاید قبل از وقت کاری بخواد برگرده بعد من بی وسیله می مونم: بهزاد

 . اگر شاهین برگشت باهم میایم. خب من که فردا صبح میام کارخونه: پرویز

 . اینم فکر خوبیه: بهزاد

واقعا خسته بود و به خواب احتیاج داشت ، بعد از نوشیدن چای و کمی صحبت برای خوابیدن به اتاقش رفت، رسیدندوقتی به خانه 

 با ترس و ، وقتی هم دراز کشیدخیلی زود خوابش برد هنوز دقایقی نگذشته بود که باز خواب پدربزرگش را دید همان خواب سابق را
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مثل دفعه ی قبل گمان می کرد که خیلی نخوابیده است اما گویی چهارساعت از زمانی که باز هم ، اضطراب شدیدی از خواب پرید 

بعد از اینکه برای خودش قهوه ی درست کرد به ، ابی به دست و صورتش زد و از اتاق بیرون رفت، به رختخواب رفته بود گذشته بود

دفترچه خاطرات پدربزرگش را از کیفش بیرون کشید و  ،اتاقش برگشت و وروی مبل بزرگ و زیبای  که گوشه ی اتاقش بود نشست

 . مشغول مطالعه شد

مادرم وارد اتاق شد و در را ، به سختی به خودم مسلط شدم و در را باز کردم، ) در حال و هوای خودم بودم که ضرباتی به در خورد 

 ؟ گندم چی شده ؟ چی شده جهانگیر: پشت سرش بست و گفت

 ... بچه شو هفت ماهه به دنیا آورده و خودش سر زا: تمسربه زیر انداختم و گف

 .. . مادر یک دستش را روی سر گذاشت و همانجا پشت در روی زمین نشست، باز بغضم شکسته شد

: مادرم بعد از مدتی از جا برخواست با چشمان خیس به طرفم آمد و گفت، لبه ی طاقچه ی جلوی پنجره ی نشستم و گریه می کردم

 واقعا شوکه شدم  ؟ نمی دونم چی بگم، می گم پسرم بهت تسلیت

: ضرباتی به در خورد و خدمتکاری وارد اتاق شد و گفت، مدتی او مرا دلداری داد و مدتی من او را، و باز گریه اش شدت گرفت

 . کیومرث خان گفتن آقا جهانگیر برن به اتاقشون باهاشون کار دارن، ببخشید خانم

، اتاق پدرم به اتاق خودم نزدیک بود، نفس های عمیقی کشیدم تا حالم بهتر شود و بعد اتاق را ترک کردممرتب ، از جا برخواستم

قلیان بزرگش پشت ، روی صندلی نزدیک پنجره نشسته بود و مشغول قلیان کشیدن بود، ضرباتی به در زدم و وارد اتاق بزرگش شدم

 . از روی شانه اش گذشته بود و در دست گرفته بودسرش روی میز چوبی قرار داشت و لوله ی بزرگ قلیانش 

 ؟ با من امری داشتید پدر –

 . بیا بشین: پدر نگاهش را به من داد و گفت

 . جلوتر رفتم و روی صندلی که روبه روی صندلیش بود نشستم

 ؟ از قیصر الدوله چه خبر –

 . گفتم به او سر نزده ام حتما عصبانی می شد نمی دانستم چه باید بگوییم اگر می، خسته بودم و از او بی خبر بودم

 . گویا تهدیدای قبیلم کار خودشو کرده بود، به دیدنش رفتم و بهش تاکید کردم باید سروقت  اجاره ی مغازه ها را براتون بفرسته –
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رفته بود مادرت را ببره ، ونتوی اون مدتی که فکر می کردم تو مردی و نبودی یه بار فرخ رفته بود تهر: پدر سری تکان داد و گفت

 . که برادرش را ببینه برای همین به قیصر الدوله سر زده بود می گفت قیصر الدوله حساباش را صاف کرده

 . چون در جریان هیچ چیز نبودم نمی دانستم چه باید بگوییم

 . ریز و درشت حساباش را در میارم، تهرونایندفعه که رفته بودم به خاطر مرگ رفیقم خیلی حواسم جمع نبود دفعه ی بعد که برم  –

یه نفر دیگه هست که حسابی طالب اون مغازه هاست می خوام  ، می خوام کم کم حساباش را ببندی و مغازه ها را ازش بگیری –

دوست و رفیق زیاد ..توی دم و دستگاه حکومتی هم . مرد ثروتمند و بلد بازاره، مغازه ها را بسپارم به دست ابراهیم میرزای تاج بخش

 ؟ راستی از اخبار جنگ چه خبر، اینطور که شنیدم یه مراوده های با ولیعهد محمد رضا داره، داره

 . چیز زیادی نمی دونم ولی اینطور که پیداست آلمانا به کشور هم پیمان خودشون شوروی حمله کردن –

 . ست این مردک هیتلر مگه دیوانه، عجب: پدر که بی خبر بود متعجب گفت

 . نمی دونم ولی آدمی که خونریز کم کم عقلش زایل می شه و دست به کارهای احمقانه می زنه –

 . اگر اینطور باشه که این مردک ممکنه به ایران هم حمله کنه –

 . به گمونم انگلیس به حمایت از شوروی وارد میدون جنگ می شه –

 ؟ برای چی –

 . این مدت می شنیدماین چیزای بود که توی ، نمی دونم –

...خب می خواستم در رابطه با موضوع دیگه ی با تو حرف بزنم اما به قدری خسته به . مطمئنم پاشون به ایران باز می شه –

، اصال به خودت توی آینه نگاه کردی، برو استراحت کن و بعد سر و سامونی به سر و وضع خودت بده، نظرمیای گویا حوصله نداری

فردا ، امروز و امشب حسابی استراحت کن، مادرت که نمرده اینجوری ماتم زده شدی، رفیقت مرده، رنگ پریده شدی حسابی الغر و

 . توی مدت که نبودی نصیر خان حسابی پر و بال امیرساالر قیچی کرده . صبح خیلی کار داریم

 . زنند پس پدر از چی حرف می زدامیرساالر اینجا نبود و قرار بود دوستانش دست به کاری ن، متعجب نگاهش کردم

 ؟ چیکار کرده ؟ چطور –
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واسه نصیر خان تله گذاشته بودن ولی خودشون افتادن توی تله ی ، هفت تا از آدماش را کشته و سه تاشون هم دستگیر کرده –

 . نصیر خان هم رحم نکرده و اونا را بسته به گلوله، خودشون

باید می رفتم و می فهمیدم چه بالیی به سر دوستان ، دیگر نمی خواستم بمانم، متالطم می شدپدر این حرفها را که می زد درونم 

 . سر به زیر داشتم و ساکت بودم که با صدای پدر به خودم آمدم . امیرساالر آمده است

 . جهانگیر –

 . بله پدر: سر بلندم کردم و گفتم

 ؟ حواست کجاست –

 ؟ ردنامیرساالر هم دستگیر ک، می بخشید –

 . خب تو برو استراحت کن، نامرد فرار کرده ولی خب با این ضربه ی که خورده احتماالً حاال حاالها آفتابی نمی شه، نه –

 . میثم را که دیدم به طرفش رفتم، فوراً اتاقش را ترک کردم و خودم را به حیاط رساندم

 . میثم –

 . بله ارباب –

 ؟ می گن نصیر خان چندتا از دوستای امیرساالر کشته ؟ در نبود ما اینجا چه اتفاقی افتاده –

...گویا دو دستگی افتاده بین دوستای امیرساالر و یه عده شون به سمت امالک نصیر خان رفتن . درسته، بله اقا: میثم با تاسف گفت

 . که متاسفانه هفت نفرشون کشته شدن و سه نفرشون دستگیر شدن

  ؟ د برم ببینم چی شدهبای، مگه میشه، باورم نمی شه –

کیومرث خان از پشت ، آروم باشید اقا: دست میثم روی شانه ام نشست و گفت، به قدری هول شده بودم که از اطراف غافل شده بودم

 . االن از خونه بیرون برید ممکنه مشکوک بشن، پنجره دارن مارا نگاه می کنن

 . االن می رم حموم، بتونم نیمه شب از خونه بیرون برم پس ترتیبی بده: بدون اینکه به پنجره نگاه کنم گفتم
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، مادر با همراهی خدمتکاری برایم غذا آورد، بعد از اینکه حمام کردم و سرو سامونی به وضعیت ظاهری خودم دادم به اتاقم رفتم

دهانم می گذاشتم با بغض فرو می هر لقمه ی که به ، اشتهایی برای خوردن نداشتم ولی به اصرار مادر مجبور شدم سر سفره بنشینم

در مورد پسرم می پرسید و از اینکه علی را به دایی و زن دایی سپرده بودم راضی به نظر می رسید و می گفت آنها به پسرم ، دادم

 . خوب رسیدگی می کنند منم هم از این بابت خیالم راحت بود

از جا برخواستم و مدتی در اتاق ، دم اما خواب به چشمانم راه نداشتبعد از خوردن غذا که حکم شام را برایم داشت کمی دراز کشی

گویا ، میثم مرا دید و به طرفم آمد، وارد حیاط که شدم، وقتی کامال خانه در تاریکی و سکوت فرو رفت از اتاق بیرون رفتم، قدم زدم

 . نوبت نگهبانی او و دوستانش بود

فقط چون جلوی در دوتا از تفنگچی های  . باهاتون میاد ، ی کوچه پشتی منتظرتونهمحمود تو، اقا یه اسب بردم بیرون از باغ –

 . امیرساالر هم توی کلبه ی اهورا منتظرتونه . پدرتون هستن باید از پشت باغ و از دیوار برید

 . ممنون –

استفاده می کردم باال رفتم و خودم را راهم را به سمت پشت باغ کج کردم و از همان درختی که گاها برای بیرون رفتن از باغ از آن 

باید قبل از اینکه آفتاب ، هردو سوار شدیم و به سمت جنگل تاختیم، محمود یکی از تفنگچی های میثم منتظرم بود، به کوچه رساندم

ه کلبه ی اهورا باالخره ب، وقتی به جنگل رسیدیم محمود دوتا مشعل روشن کرد تا راه را بهتر ببینم، می زد به خانه برمی گشتیم

 . از جا برخواستند به سمت ما نشانه رفتند، رسیدیم ؛ بیرن کلبه آتش روشن بود و دو نفری مشغول نگهبانی بودند با نزدیک شدن ما

 . منم جهانگیر –

 . از اسب پایین پریدم، اسلحه هایشان را پایین آوردند یکی از انها ایرج بود که به سمتم آمد

 . سالم جهانگیر –

 ؟ چه اتفاقی افتاده ؟ امیرساالر کجاست، سالم –

 . ..حسابی هم داغونه. امیرساالر داخل، چی بگم واال: ایرج ناراحت سری تکون داد و گفت

بچه ها که هفت هشت نفری بودند دورتا دور کلبه نشسته بود و ساکت ، ضرباتی به در زدم و وارد کلبه شدم، به سمت کلبه رفتم

اهورا از جا برخواست ، شیرزاد و فریدون بودند ولی یک عده از بچه ها نبودند، نگاهم روی تک تکشان چرخید، همه سیاه پوش، بودند

 . و به سمتم آمد
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 ؟ چی شده اهورا، سالم –

 ... منم بهت تسلیت می گم شنیدم همسرت . ... هر بالیی که سرمون میاد از نادونیه. چی بگم واال، خوش اومدی پسرم –

 ممنون  –

 . برای عزای جوونای که از دست دادیم مراسم گرفتیم، بیا بشین –

: مقابلش روی زانو نشستم و گفتم، به سمت امیرساالر که داغون و ناراحت گوشه ی نشسته بود و به نقطه ی خیره بود رفتم

 . امیرساالر

کشید تا بتوانم در کنارش بنشینم در کنارش کمی خود را کنار ، در چشمانش خشم و ناراحتی باهم در هم آمیخته بود، سربلند کرد

 . میثم می گفت هفت تا از بچه ها  کشته شدن ؟ چی شده: نشستم و گفتم

 ... سپنتا و مهزیار کشته شدن اونم فقط به خاطر خودخواهی ها و بیشتر خواهی های آرتاباز، جامین، پاکان، اردالن، سعید، یاسر –

 /؟ آرتاباز –

این هفت نفر به اضافه ی همایون و مهران با ، ستگی انداخته بین بچه ها و نخواسته منتظر برگشتن من باشهموقعی که نبودم دود –

به ، نصیر خان دوره شون می کنه و بهشون رحم نمی کنه، خودش همراه کرده و رفتن سمت امالک نصیر خان و بعد هم درگیری

 . دستگیر می کنه اون را و همایون و مهران، خیال اینکه آرتاباز من هستم

 . شیرزاد: نگاهم را به شیرزاد سپردم و گفتم، آرتاباز چطور تونست به امیرساالر خیانت کند، باورم نمی شد

 . به من نگاه کرد

 ؟ چرا اینجوری شد ؟ پس چی شد، قرار بود وقتی امیرساالر نیست تو حواست به بچه ها باشه –

اونایی که با آرتاباز ، اون خیلی سعی کرده جلوشون را بگیره، شیرزاد مقصر نیست: ر گفتامیرساال، قبل از اینکه شیرزاد حرفی بزند

 . .. آرتاباز نامردی کرده. رفتن خودشون می خواستن که برن

اون آدمی که یه بار به تو خیانت کرده ممکنه یه سیلی بخوره همه ی مخفی گاه ، خب پس االن اینجا موندنتون هم صحیح نیست –

 . را لو بدههاتون 
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فریدون ، اما گویی به قدری آشفته بودند که به این موضوع فکر نکرده بودند، محال بود امیرساالر به این موضوع فکر نکرده باشد

 . احتمالش هست اینکار را بکنه: گفت

 . یعنی انقدر بی شرم: رضا گفت

 . بهتره از اینجا بریم امیرساالر: شیرزاد گفت

 . این وقت شب جای نمی تونیم بریم، کجا بریم: و گفت امیرساالر مکثی کرد

 . وسط جنگل اتراق کنید بهتر از اینه که اینجا باشید: من

قبال اونجا نرفتیم پس آرتاباز ، ...بهتره بریم اونجا. به خوبی اینجا نیست ولی یه سرپناهیه، من یه جای را می شناسم: اهورا گفت

 . هیچی از اونجا نمی دونه

 . فردا صبح می ریم، فکر می کنم امشب کسی اینطرف نیاد: امیرساالر

 . همین االن باید برید، نه امیرساالر: من

. به خودت بیا، ..امیرساالر. ...به خودتون بیاید. هنوز هیچی تموم نشده ؟ معطل چی هستید: و از جا برخواستم و بر سر بقیه فریاد زدم

 فهمیدی کیا واقعن باهات هستن ، ل دوست و دشمنت شناختی...خوبی این ماجرا این بود حداق

جوانها مشغول جمع آوری وسایل شدند و ساعتی بعد همه ی ، با راهنمایی اهورا، بقیه هم که از جا برخواستند امیرساالر هم برخواست

ورا نشانی جای که می خواستند بروند اه، وسایل را بر اسب ها بسته بودند و آماده ی حرکت بودند اما من و محمود باید برمی گشتیم

 . من و محمود هم سوار اسب هایمان شدیم و به سمت روستا برگشتیم، به من داد و بچه ها حرکت کردند

 . اقا: همینطور که به سمت خانه برمی گشتیم محمود خطاب به من گفت

 ؟ چیه محمود –

 ؟ خواید چیکار کنید اونموقع می، آرتاباز ممکن در مورد شما هم حرف بزنه، آقا –
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واقعا اگر آرتاباز از رابطه ی من و تمام چیزهای که از من می دانست حرف می زد ، خودم به این موضوع فکر نکرده بودم، جا خوردم

حرفی فقط می توانستم امیدوار باشم که آرتاباز کمی مردانگی از خودش نشان بدهد و ، دلشوره ی عجیبی به جانم افتاد ؟ چه می شد

 . نزند

آرام از در ، میثم کمی برایم برگشتنم را راحترتر کرده بود نگهبانی جلوی در را به تفنگچی های خودش سپرده بود، به خانه رسیدیم

، چکمه هایم را از پا کندم و درون رختخوابم خزیدم، خودم را به اتاقم رساندم، وارد شدیم و بعد از کمی صحبت با میثم به داخل رفتم

 . آنقدر درون رختخواب غلت زدم تا باالخره چشمانم گرم شد و خوابم برد، عا خواب از چشمانم فراری شده بودواق

هر کسی مشغول کار خودش بود و اوضاع خیلی ، خیلی سریع لباس پوشیدم از اتاقم بیرون رفتم، صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم 

سریع خواستم که اسبم را حاضر ، کالفه بودم و سردرگم، د و کمی توی باغ قدم زدمآبی به دست و صورتم ز، طبیعی به نظر می رسید

باید سری به زمین های نریمان و فرخ ، از خانه باغ بیرون زدم، به بهانه ی سرزدن به زمین ها می خواستم از خانه بیرون بروم، کنند

شاید با این کارها کمی از ، عیت رعیت ها سر و سامان می دادباید  برای آن زمین ها سرکارگر انتخاب می کردم که به وض، می زدم

وقتی آن ، همینجا بود که عاشق گندم شده بودم، به سر زمین های خودم که رسیدم باز هم قلبم گرفت، دردهای این مردم را کم کنم

ده بودم و آرام گریه می کردم که با کنار اسبم ایستا، بغض به گلویم نشست و نتوانستم قدمی بردارم، درخت سیب را دیدم دلم گرفت

 . سریع اشکهایم را پاک کردم و به جانبش چرخیدم، صدای سلیم به خودم آمدم

 . خوش اومدید، سالم اقا –

 ؟ چطوری، سالم –

 . شکر نفسی هست –

 ؟ سلیم می خوام چند نفر آدم مطمئن و با سواد بهم معرفی کنی –

 . شناسم که هم مطمئن باشه هم باسوادکسی که نمی : سلیم کمی فکر کرد و گفت

 . می خوام برای اون زمین ها مسئول بذارم، ببین پدرم مسئولیت زمین های فرخ و نریمان گذاشته به عهده ی من –

 . ...االن نیستن. مسئول زمین های آقا نریمان که حبیب بود –

 . هستش من زیاد بهش اعتماد ندارم –
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 . اقا درسته که آدم بی اعتمادی هست ولی اگر خواسته باشید کارش ر ازش بگیرید زهری می شه و ممکنه اذیت کنه –

 ؟ می گی چیکار کنم –

 . برق سکه ببینه هر کاری ازش بخواید واسه تون می کنه، حبیب بنده ی پول –

 . دوست ندارم بهش باج بدم، ازش خوشم نمیاد –

...حبیب روی پدرتون خیلی نفوذ داره اگر بتونید حبیب . دشمن نزدیکتر به خودت، از قدیم گفتن دوست نزدیک خودت نگه دار  –

 . بخرید بهتر می تونید با پدرتون رابطه داشته باشید آقا نریمان اینکارو می کرد

 . خوب همه را می شناسی: با لبخندی گفتم

 ؟ ودتون حالتون خوبه اقا...خ. با این مردم زندگی کردم –

 ؟ ..تکلیف زمین های فرخ چی می شه. خوبم –

کارش به ، یه پیرمردیه که به خاطر سوادش حساب و کتاب محصول ها را می کنه، مسئول زمین های فرخ کسیه به اسم نوراهلل –

 . خیر و شر نیست و سرش به کار خودشه

، ..در ضمن یه چندتا قانون هست که باید از امروز اجرا بشه. را داشته باش خب پس من می رم به آنها سر بزنم تو هوای اینجا –

...دلم نمی خواد . بچه های زیر ده سال هم همینطور، زنهای حامله و پیرزن ها و پیرمردها الزم نیست کار کنن و از کار معاف هستن

 . دیگه کسی به خاطر سختی کار مریض بشه

 . چشم آقا –

آنجا هم همه مشغول ، به سمت زمین های کشاورزی فرخ که تا زمین من فاصله ی زیادی نداشت به راه افتادم سوار بر اسبم شدم و

از ، کار بودند و پیرمردی که گویی همان نوراهلل بود با کمری خمیده در کنار زمین ها راه می رفت و به رعیت ها امر و نهی می کرد

نوراهلل هنوز متوجه حضور من نشده بود و داشت بر سر رعیت ، هم پچ پج می کردندرعیت ها با دیدنم زیر گوش ، اسب پیاده شدم

 . داد نزن پیرمرد: های که با دیدن من دست از کار کشیده بودند داد می زد که به او نزدیک شدم و گفت

 . ..ارباب. ...ار. ..سالم. س: به سمتم چرخید و با دیدن گفت



 

 
 

707 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . خدا قوت، سالم –

 . خوش اومدید آقا –

 . اینجا همه چیز مرتبه: نگاهم را به رعیت ها دادم و گفتم

 ؟ آقا فرخ نمیان، می بخشید اقا ؟ همه دارن کار می کنن، ...همه چیز مرتب. بله اقا –

 . اشون کار دارمبگو همه جمع بشن باه، از امروز به بعد من مسئول اینجا هستم، فرخ دیگه نمیاد: ابروی در هم کشیدم و محکم گفتم

 . اهای همه تون بیاید اینجا ارباب زاده باهاتون کار داره: پیرمرد صدایش را بلند کرد و دااد  زد

..من . سالم: بعد از اینکه نگاهی به همه ی انداختم گلوی صاف کردم و گفتم، کمی طول کشید تا همه ی آنها مقابل من قرار گرفتند

 . از امروز من مسئول زمین های شما هستم، رفته و دیگه نمیادفرخ از اینجا ، جهانگیر هستم

تا ببینم از این حرف چه عکس العملی نشان می دهند که وضوح برق خوشحالی را در چشمانشان دیدم ولی هیچ ، کمی مکث کردم

را دوست دارم پس سر وقت نظم داشتن ، از امروز قوانینی که من می گم اجرا می شه: بعد از کمی سکوت باز گفتم، کس حرفی نزد

زن های که حامله هستن و پیرمردا و پیرزن ها  و بچه های خیلی کوچیک از کار معاف هستند می تونن برن ، بیاید و سر وقت برید

 . چیزی از هم سهمیه ی خانواده شون کم نمی شه، خونه

 . ده اربابخدا خیرتون ب: گویا این حرف بیشتر از قبل خوشحالشان کرد یکی از زنها گفت

 . خدا بهتون سالمتی بده ارباب: دیگری گفت

 . ان شاء اهلل هر چی از خدا می خواهید بهتون بده: و دیگری

یکساعتی هم از کار بقیه کم ، با این قانون یه سری از شما کم می شن پس برای اینکه بهتون فشار نیاد: دستم را باال آوردم و گفتم

 . می کنم

خدا می داند این ، حرف خوشحال شدند که عده ی به گریه افتادند و شروع کردند به گریه کردن و دعا کردنو چقدر از شنیدن این 

پسرکی که گویی جسارت حرف زدن پیدا کرده بود ، مردم چه می کشیدند که با کم شدن یکساعت کاری اینگونه خوشحال شده بودند

 ؟ شالق می زنیدارباب شما هم مثل ارباب فرخ مارو با : جلو آمد و گفت
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  ؟ تو توی دست من شالق می بینی –

من : نگاهم را به نوراهلل دادم و گفتم، به رویش لبخند زدم که همین لبخند به او جرات خندیدن داد، سری به عالمت منفی تکان داد

 . باید برم مراقب اینجا باش

به زمین های نریمان ، می کردند سوار اسبم شدم و به راه افتادماز رعیت ها خداحافظی کردم و در حالی که مرا با دعاهایشان بدرقه 

آنجا با حبیب مشاور پدرم کمی بر سر اعمال قوانین جدید بحث کردم و همانطور که سلیم گفته مجبور شدم با وعده ی ، هم سر زدم

اینگونه هم می ، ریختند و دعایم کردندرعیت های آنجا هم وقتی قوانین جدید را شنیدند اشک شوق ، پولی اورا با خودم هم رای کنم

مدتی آنجا ماندم و با سیاست و مهربانانه با حبیب حرف زدم و بعد به سمت زمین های خودم برمی گشتم که یکی  . شد رهبری کرد

 . محمود بود، از تفنگچی هایم را میانه ی راه دیدم

 . سالم اقا –

 ؟ سالم چی شده –

 . گفتن سریع برگردید خونه، ل شماکیومرث خان منو فرستادن دنبا –

 ؟ اتفاقی افتاده –

 . نصیر خان خواسته که شما و ارباب برید سمت امالکش، از طرف نصیر خان یه پیک اومده –

پدر اماده بود که با ، به اسبم هی زدم و با محمود به سمت خانه باغ برگشتیم، می دانستم هر چیزی که هست مربوط به آرتاباز هست

 . از اسبت پیاده نشو باید بریم: ن به سمتم آمد و گفترسیدن م

 ؟ کجا –

 . باید بریم شاخ نصیر خان بشکونیم: پدر سوار بر اسبش شد و با خشم گفت

 ؟ چی گفته ؟ مگه چی شده –

 . بریم بهت می گم –
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همپای پدر می تاختم تا بتوانم با او حرف  ، به اسبهایم هی زدیم و از باغ بیرون آمدیم و سی تا تفنگچی به دنبالمان به راه افتادند

 . بزنم

 . اون سه نفری که دستگیر کردن مدعی شدن تو  با امیرساالر رفیق هستی –

 . از چیزی که می ترسیدم اتفاق افتاد

 ؟ ؟ من –

 . اجازه نمی دم سه تا بچه شورشی با آبروی خانواده ی من بازی کنند: پدر با زهرخندی گفت

 . واقعا که مسخره ست –

 ... جهانگیر: پدر با اخمی نگاهم کرد و گفت

 . بله پدر –

تا رسیدن به امالک نصیر خان ساکت بود من هم ساکت بودم احتیاج داشتم ، پدر حرفی نزد و فقط بر و بر نگاهم کرد و بعد حرفی نزد

با آرتاباز رو در رو کند تا آرتاباز تمام حرف هایش را با من  حتما نصیر خان می خواست که من را، چیکار باید می کردم، کمی فکر کنم

باالخره به امالک ، برای همین تصمیم گرفتم خودم را به دست تقدیر بسپارم، ولی هیچ فکری نداشتم، باید فکری می کردم، بزند

چشمت : اسب پیاده شدم نصیر خان گفتنصیر خان به گرمی از ما استقبال کرد وقتی از ، نصیر خان رسیدیم و به باغ بزرگش رفتیم

خدا می دونه آن روز که برام خبر آوردن پسر شاخ ، خبر می دادی پسرت زنده ست تا ما هم خوشحال بشیم، روشن کیومرث خان

 . جهانگیرت کشته شده چقدر ناراحت شدم، شمشادت

مهمونی بگیرم و همه را دعوت کنم ولی خب خودمون هم خیلی خوشحال شدیم قصد داشتم یه : پدر با خنده گفت، دورغ می گفت

 .... اونقدری کار پیش آمد کرد که وقت نشد

 ؟ حالشون خوبه ؟ پسرهای دیگه ت نریمان و فرخ کجا هستن –

 . هردو خوبن و برای کاری به تهران رفتن –

 ؟ خوبی آقا جهانگیر –
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 . به لطف و مرحمت شما –

ی ندادید اما من به سالمتی کشته شدن شورشیا و دستگیری یه عده شون مهمونی شما که به سالمتی سالمتی پسرتون مهمون –

 . همه ی خان ها هم اینجا حضور دارن، ترتیب دادم

 ؟ یه حرفهای دیگه ی می زد، ولی فرستاده ت نیومده بود از ما برای مهمونی دعوت کنه –

 ؟ چی می گفت –

 ؟ می گفت شورشی های که دستگیر کردی مدعی شدن جهانگیر من با این مردک شورشی امیرساالر رفیق هستن –

 . این عوضیا برای نجات خودشون هر حرفی را می زنن، ای بابا اهمیتی نده کیومرث خان: نصیر خان خندید و گفت

 ؟ زد اگر شما می دونید دروغ می گن پس برای چی فرستاده ت این حرفها را –

بفرما  . ..بفرمایین. بفرمایین بریم داخل، شما اوقات خودتو تلخ نکن مرد، من قول می دم به خاطر این حرفش تنبیه ش کنم –

 . جهانگیر

پدر و کیومرث خان جلوتر رفتند من هم پا از زمین کندم که بروم که برای یک آن چهره ی اشنایی را دیده ام که از پشت پنجره ی 

 . اما بعدها فهمیدم که اشتباه نکرده بودم، آن موقع شک کردم که فرخ را دیده ام، وم عمارت کنار رفتدر طبقه ی د

با پدر سالم و علیک می کردند و . تقریبا همه ی خان ها حضور داشتند که با ورود ما همگی از جا برخواستند، وارد اتاق بزرگی شدیم

من فقط سالم می کردم و به دنبال پدر می رفتم ؛ در ، ند و اظهار خوشحالی می کردندبابت اینکه من زنده بودم به او تبریک می گفت

 . راس مجلس برای پدر جای باز کردند و من همانجا پایین اتاق نشستم

 ؟ پس چطور گفتن مرده، آقا جهانگیر که ماشاهلل صحیح و سالم، خب تعریف کنید، چشمت روشن کیومرث خان: جبار خان

از اینکه من زنده بوده ام و وقتی امیرساالر دستش به من نرسیده است و از برنگشتن ، هم بندی کرد و برایشان گفتپدر قصه ی سر 

حواسم به نصیر خان بود وقتی پدر ، من به خانواده مطمئن شده است جسدی را سوزانده و به اسم جسد من برای پدرم فرستاده بود

مدتی بحث در مورد من و اتفاقی که برایم افتاده بود بود و بعد دوباره  . لبش نشستاین چیزها را تعریف می کرد پوزخندی روی 

 . همه دوست داشتند از ماجرا با خبر شوند، بحث به سمت کاری که نصیر خان کرده بود و دوستان امیرساالر را کشته بود کشیده شد

 چنان از ، ر بزرگی از سربازان را به تنهای شکست داده استنصیر خان هم با افتخار و چنان با آب و تاب حرف می زد که گویی لشک
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کشتن بی رحمانه ی دوستان امیرساالر و دستگیری سه تن از آنها حرف می زد که بیشتر از هر چیزی حس تنفر را درون من شعله ور 

مخفی  ؟ کردید نتونستید اعتراف بگیریدخب از اون سه تایی که دستگیر : جبارخان گفت، وقتی حرفهای نصیر خان تمام شد . می کرد

 . گاه  هاشون را لو ندادن

دو سه تا کلبه وسط ، تمام سوراخ سنبه های که تا حاال مخفی می شدند را لو دادند، دوتا سیلی خوردن زبون باز کردند: نصیر خان

حتمی از وقتی اینا دستگیر شدن رفتن یه  . زدم ..کلبه ها را آتیش. یه غار هم روی کوه بود، جنگل بود که وقتی رفتیم اونجاها نبودن

 . جای دیگه

 ؟ خب پس امیرساالر  دستگیر نکردید: کامران خان که تا آن موقع ساکت بود گفت

فقط این جوونای احمق جلو می فرسته و ، اونقدری ترسو هست که خودش نمیاد توی میدون مبارزه، این پسرک احمق: نصیر خان

 . تماشا می کنهخودش عقب می ایسته و 

واقعا ، هر کسی یه چیزی می گفت و اظهار نظر می کرد و من به این فکر می کردم چطور نصیر خان چیزی در مورد من نمی گوید

برایم عجیب بود چطور آن قاصدی که فرستاده بود در مورد دوستی من با امیرساالر به پدر حرفهای زده بود و حاال نصیر خان هیچ 

 . با سوالی که یکی از خان ها از نصیر خان پرسید توجه م به آنها جلب شد . تما کاسه ای زیر نیم کاسه بودح، حرفی نمی زد

 ؟ حاال می خوای با این سه تا شورشی که دستگیر کردی چیکار کنی، نصیر خان -

بهتر دونستم اینها را بفرستم  ولی، خودم می خوام اونا را وسط همین روستا دار بزنم تا درس عبرتی بشه برای همه : نصیر خان

حتم دارن وقتی اعلی حضرت رضا شاه کبیر بفهمن چه بالیی سر  . تا اونجا محاکمه بشن و حکم در موردشون اجرا بشه، تهرون

 . شورشی های جدایی طلب کردستان آوردیم خوشحال می شیم

امیرساالر می چسباند که خواسته ی همیشگی خودشان نصیر خان داشت انگی به ، این آخر نامردی بود، لحظه ی سکوت برقرار شد

 . بود و اگر دست به اقدامی نمی زدند چون مثل سگ از رضا شاه می ترسیدند

 . من خیلی با این شورشیا برخورد نداشتم ولی اینو می دونم که قصد این شورشیا جدایی طلبی نبوده: کامران خان گفت

 . قصد و هدفش که مهم نیست، شورشیه، شورشی، می گیریدکامران خان خیلی دارید سخت : جبار خان

می دانستم حرف زدن من در ان مجلس بی فایده ست و بدون شک اگر کلمه ی حرف بزنم ظن و شک نصیر خان نسبت به من 

 . بیشتر می شود
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بعد از خوردن یک ، قیتش باشیمتمام مدتی که آنجا بودیم فقط برای این بود که شاهد غرور و خود نمایی نصیر خان برای این موف

 . پدر کمی ناراحت بود و مدام زیر لب به نصیر خان بد و بیراه می گفت، ناهار مفصل به سمت امالک خودمان برگشتیم

خب اگر اون چند تا  . حاال اگر سردسته شون را دستگیر کرده بود یه چیزی، چند نفر کشته فکر می کنه چیکار کرده، مردک دیوانه –

 . خب ما خود بهمنیار کشتیم و دار و دسته شو تار و مار کردیم، مای امیرساالر کشتهاز اد

و به آن چهره ی آشنا که برای ، به اینکه نصیر خان چه چیزی در مورد من می دانست، من فقط به آرتاباز و نامردیش فکر می کردم

 لحظه ی از پشت پنجره ی یکی از اتاق ها دیدم 

رای استراحت به اتاقم رفتم و مادرم خیلی زود به دیدنم آمد همه چیز را برایش گفتم نگران شده بود و از من می به خانه که رسیدیم ب

من هم به او قول دادم بیشتر به مسائل روستا رسیدگی کنم و کمتر درگیر مبارزات ، خواست رفت و آمدم را با امیرساالر کم کنم

مخفی گاه ، در اولین فرصت به دیدنش رفتم، اما نمی توانستم امیرساالر را از تصمیمات نصیر خان بی اطالع بگذارم . امیرساالر بشوم

کلبه ی که چندان خوب نبود اما دوستان امیرساالر با تعمیراتی ، جدیدشان کلبه ی بود در ارتفاعات کوه و در پشت صخره های سنگی

ر خان در مورد آتش زدن کلبه های مخفی گاه امیر ساالر راست می گفت و واقعا کلبه ی اهورا و نصی، آنجا را قابل زندگی کرده بودند

، برای همین به دنبال موقعیت بودند، امیرساالر قصد داشت زهر چشمی از نصیر خان بگیرد، دیگر کلبه ها را به آتش کشیده بودند

امیرساالر زرنگتر از آن بود که نصیر خان تصورش را ، ان نجات دهدقصد داشتند ارتاباز و دیگر دوست هایشان را از دست نصیر خ

نصیرخان گمان می کرد امیرساالر در راه و مسیر به کاروان حامل این سه جوان که به سمت تهران می رفت حمله می کند اما ، بکند

اروان برای استراحت توقف کرده بود و موقعی که ک، تصورش هم نمی کرد امیرساالر این کار را در کاروانسرای سنندج انجام دهد

بعدا از امیرساالر شنیدم که آن سه نفر را ، آرتاباز و دوستانش در اتاقکی زندانی بودند توسط امیرساالر و دوستانش فراری داده شدند

نصیر خان هم از اینکه از ، اند بعد از فراری دادن رها کرده اند تا به هر کجا می خواهند بروند اما دیگر آنها را درون جمع خود نپذیرفته

امیرساالر رو دست خورده بود به شدت عصبانی شده بود و قسم خورده بود که خون امیرساالر را بریزد و همین موضوع مبارزه ی آنها 

 . را جدی تر کرده بود  

در خلوت و تنهاییم ، وضاع کارهاچند ماهی تمام دغدغه ام شده بود رسیدگی به وضع زمین های کشاورزی و سر و سامان دادن به ا 

به پسرک کوچکم علی ، به عکس گندم نگاه می کردم و گریه می کردم هنوز هم باورم نمی شد که چقدر ساده او را از دست داده ام

که از هم دلم می خواست به تهران بروم هم این، فکر می کردم که برای همیشه از مهر مادر محروم شده بود و من هم از او دور بودم

من  زیر سایه ی همان درخت ، شهریور ماه بود و هوا حسابی گرم شده بود . رفتن و نبودن گندم در تهران و خانه مان  دلم می گرفت

 کاش زمان به عقب برمی گشت و باز گندم از میان ، سیب که برای اولین بار گندم را دیده بودم نشسته بودم و به گندمزارخیره بودم
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...در حال و هوای خودم بودم که با صدای . سمت آن درخت می آمد تا کودکش را در آغوش بگیرد و من باز او را می دیدمگندمزار به 

 . سلیم به خودم آمدم

 . سالم اقا -

 ؟ دیر کردی اقا سلیم، سالم -

 ؟ رفته بودم پی ننه گرشاسب که ببرمش باال سرش، دخترم کمی مریض احوال، شرمنده آقا -

 ؟ بیماریش چیه: خواستم و گفتماز جا بر

 . نمی دونم تب و لرز کرده و نمی تونه راه بره -

 ؟ ننه گرشاسب چی می گه -

 . گفت به امید خدا این داروها را بخوره خوب می شه، یه مقدار جوشنده ی گیاهی داد -

داشت و هر کسی که مریض می شد می یه جورایی حکم طبیب روستا را ، ننه گرشاسب پیرزنی بود که داروهای گیاهی می شناخت

..اسم پسرش . رفت پیش این پیرزن هشتاد ساله ی که از دار دنیا یه پسر داشت که اونم توی جوانی خوراک ها گرگ ها شد

 . گرشاسب بود برای همین بهش می گفتن ننه گرشاسب

 نکران نباش ان شاء اهلل زود خوب می شه : دستی به شانه اش گذاشتم و گفتم

 ؟ راستی آقا از اخبار جدید خبر دارید، وکلم به خداستت –

 ؟ چی شده مگه –

نیروهای انگلیسی از ، باالخره پای این جنگ بین الملل به ایران هم رسید: روزنامه ی که در دست داشت به طرف من گرفت و گفت

ای آلمان دست کمک به سوی انگلیس دراز شوروی برای مقابله با نیروه، نیروهای شوروی از شمال وارد ایران شدن، جنوب و شرق

انگلیس ها هم به بهانه ای اینکه کارشناسان آلمانی توی ایران هستند وارد خاک ایران شده اما خب مشخصه که می خوان از ، کرده

ی از سربازان توی جنوب درگیری بین نیروهای متفقین و نیروهای ایرانی باال گرفته و خیل، طریق ایران به شوروی کمک رسانی کنند

 ... چندتا از شهرهای ایران هم بمبارون شدن، کشتی های ایرانی هم غرق شدند، ایرانی کشته شدن
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این اتفاقات چندروز قبل افتاده بود و باالخره پای جنگ به ایران کشیده شده بود ، روزنامه را از دستش گرفتم و مشغول خواندن شدم

، نگران پسرم علی بودم، دلشوره ی عجیبی به دلم افتاد، به سمت تهران در حرکت بودند و قوای روس و انگلیس از جنوب و شمال

احتماالً گذر نیروهاشون به : نگاهم روی کلمات روزنامه می چرخید که سلیم گفت، باید هر چه زودتر خودم را به تهران می رساندم 

  . داشته باشیمحدس می زنم گرونی و قحطی هم توی راه ، کردستان هم می افته

 ؟؟ قحطی: نگاهم را به سلیم دادم و گفتم

یحتمل سیلوهای گندم به خاطر شکم ، دولت ایران هم باید تامین کننده باشه، باالخره این همه سرباز آذوقه و خوراک می خوان –

 . این سربازها خالی می شه و این مردم گرسنه از هر روز گرسنه تر می شن

 . اگر پاشون به اینجا کشیده بشه، یمپس باید یه کاری بکن –

 ؟ چیکار می تونیم بکنیم –

 . من باید به دیدن امیرساالر برم: مکثی کردم و گفتم

 ؟ تنها -

 . طوری نمی شه -

 . زود برمی گردم: به سمت اسبم رفتم و سوار بر اسب شدم و گفتم

وقتی رسیدم که فقط ، مراقب بودم که کسی تعقیبم نکند در طول مسیر، و به سمت کوهستانی که می دانستم شروع به تاختن کردم

مدتی ، امیرساالر و دوستانش برای بررسی اوضاع به سمت امالک نصیر خان رفته بودند، ایرج و جوان دیگر در کلبه حضور داشتند

 . ی تخته سنگی در کنار هم نشستیمبعد از احوالپرسی دوتایی بیرون از کلبه رو، منتظر ماندم تا باالخره امیرساالر و دوستانش برگشتند

 ؟ اوضاع زندگی خوبه –

 . زندگی نیست، زندگی بدون گندمم: با زهرخندی گفتم

 ... مرگ حقه ؟ چاره چیه –

 . ولی برای گندم زود بود: حرفش را بریدم و گفتم
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 ؟ ...نمی خوای بری ببینیش. پسرت االن تقریباً شش ماهشه ؟ نمی خوای بری تهرون –

 ؟ می دونی که نیروهای روس و انگلیسی وارد ایران شدن، با اوضاعی که پیش اومده نگرانش هستم، شاید به همین زودیا برم  -

...نمی دونم . سرنوشت این حکومت هم مشخص نیست، نیروهای شوروی دارن به سمت کردستان میان، آره دیروز خبردار شدم -

 . جنگ داره به چشم مردم بی گناه و بی دفاع می رهولی اینو می دونم که دود این  ؟ چی می شه

 . سلیم می گه احتماال قحطی بیاد -

 . منم همین حدس می زنم -

 ؟ نظرت چیه حداقل تا رسیدن نیروهای شوروی مقداری گندم یه جای مخفی کنیم -

 ؟ می ترسی گرسنه بمونید -

 . مبرای این مردم گفتم نه برای خود: ابروی در هم کشیدم و گفتم

 . ببخشید -

 ؟ با نصیرخان چیکار کردید  -

 ؟ نمی دونم چه نقشه ی تو سرش داره، اینطور که پیداست نصیر خان از اومدن نیروهای شوروی خیلی خوشحال -

 . می تونی برای مخفی کردن مقداری گندم برای روز مبادا بهم کمک کنی -

 . گالره ازم خواسته که برم، من دارم می رم تهرون -

 ؟ اتفاقی افتاده -

 . ازم خواسته برم، نزدیک وضع حملش -

 . یعنی او هم داشت پدر می شد، متعجب نگاهش کردم

 ؟ نگفته بودی داری پدر می شی -

 . موقعیتش پیش نیومد -
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 . مبارک باشه -

 . ممنون -

 . منم تونستم میام تهرون -

 . ..باید پدرش را ببینه تا بشناستش. ..تو رو ندیده. االن تقریبا شش ماهشه، به خاطر پسر کوچولوت، حتما بیا -

جای ، یه غار همین نزدیکی ها هست، به بچه ها می گم بهت کمک کنن: باز امیرساالر گفت . دلم پر از درد بود، سر به زیر انداختم

 . خوبیه فکر می کنم بتونید به عنوان انبار ازش استفاده کنید

مقدار قابل توجهی گندم را از سیلو خارج ، تهران رفت و من با کمک دوستان امیرساالر شبانه و مخفیانهامیرساالر فردای آن روز به 

چون پدر اختیار تمام کارها را به من داده بود پس می توانستم به ، کردم و به غاری که امیرساالر گفته بود بردیم و ذخیره کردیم

 ... مراحتی او را از ذخیره ی گندممان بی خبر بگذار

شهریور به دولت  87با فشار دولت انگلیس ایران هم رسما در تاریخ  ، باالخره شومی گام های نیروهای شوروی را نظاره گر شدیم

های صلح پس از جنگ  و شرکت در کنفرانس ه ملل متحدن از اعالن جنگ پیوستن به اعالمیهدف اصلی ایراآلمان اعالن جنگ داد 

 .بود

، زده بود نیروهای شوروی برای تامین آذوقه ی سربازانش از کشاورزان و مالکین گندم و نان تهیه می کرد همانطور که سلیم حدس

آن گندمی که ما ذخیره کرده بودیم ، ما هم ناچاراً باید مقداری در اختیارشان می گذاشتیم و همین باعث گرسنگی بیشتر مردم می شد

و به بقیه ی روستاهای که تحت مالکیت پدرم بود چیزی نمی رسید برای همین  به زور کفاف مردم روستایی خودمان هم می داد

...در . جیره ی تعیین کرده بودم که آن هم شبها دوستان امیرساالر زحمت می کشیدند و مخفیانه از راه پشت بام به خانه ها می بردند

نامه حامل خبر ، یرساالر توسط سلیم به دستم رسیدگیر و دار رسیدگی به امور اشفته  بودم که نامه ی از تهران از جانب ام

 . ناخوشایندی بود

 ) برادرم جهانگیر سالم علیکم 

دیروز با علی ، اما باید به تو بگوییم که دایی و زن داییت، دستانم از نوشتن عاجز است، نمی دانم چگونه این خبر را برایت بنویسم

اگر می توانی خیلی زود خود را به تهران ، یافتن آنها زیر و رو کرده ام اما ردی از آنها نیافتمهمه جا را برای ، کوچک تو ناپدید شده اند

 . برسان
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 برادرت امیرساالر ( 

مادر هم وقتی نامه را دید نگران شده ، هر کلمه از این نامه پتکی بود که به سرم می خورد، باید به تهران می رفتم اما با چه بهانه ی

پدر را ، ین برای رفتن من خیلی تالش کرد و آخر به بهانه ی تهیه ی کمی آذوقه وسرکشی کردن به مغازه های پدربرای هم، بود

  . راضی کردم که به تهران بروم

مدت کوتاهی را برای استراحت توقف می کردیم و زود ، دو روز بعد از دریافت نامه به همراه میثم و چند تن دیگر راهی تهران شدم

اسبم را به میثم سپردم و با ، به محض رسیدن، باید به تهران می رسیدیم و می فهمیدم چه اتفاقی افتاده است، کردیمحرکت می 

نیروهای انگلیسی در خیابان های تهران جوالن می دادند و کال چهره ی زیبای شهر  ، درشکه ی به سمت خانه ی دایی به راه افتادم

اما من آنقدری اوضاع و احوالم آشفته بود که فقط می خواستم زود به خانه ی داییم ، کرده بودند تهران را تبدیل به یک پادگان نظامی

..اما فایده ی . ..صد بار. دو بار، یک بار، برسم ؛ وقتی مقابل خانه ی دایی رسیدم از درشکه پایین پریدم و در خانه شان را کوبیدم

به آنجا هم که ، دوباره به سمت درشکه برگشتم و به سمت خانه ی پهلوان ولی رفتم، نداشت هرگز کسی در آن خانه را برایم باز نکرد

 ؟ علی من کجاست ؟ چی شده امیرساالر: امیرساالر در را برایم گشود تا دیدمش نگران گفتم، رسیدم سراسیمه در را کوبیدم

 . بیا تو -

 ؟ حرف بزن بگو علی کجاست -

با کلی ، هر کجا که می دونستم برای پیدا کردنشون سر زدم، داییت با علی غیبشون زدهدایی و زن ، تو نامه که برات نوشتم -

 ... مکاافات آدرس یه تعدادی از اقوامشون را پیدا کردم

 . ..شاید اونجا باشن. باید بریم خونه ی پدر زن داییم -

   ؟ به قدری آشفته و هول بودم که نمی دانستم باید چه کاری بکنیم

...با . اما فایده ی نداشت، ی هر کجا را که می دانستم برای یافتن دایی و زن داییم و پسرم به همراه امیرساالر سر زدیمسه چهار روز

..دایی و زن دایی من، . کلی مکافات فقط توانستم توسط یکی از دوستان دایی بفهمم که آنها ایران را برای همیشه ترک کرده اند

اول ، به چه گناهی باید این بالها به سر من می آمد، ...نمی توانستم باور کنم. ان را با پسر من بسازندپسرم را برده بودند تا زندگیش

 : پهلوان حیدر هم عصبانی بود در میان عصبانیت بر سرم داد کشید و گفت، ...حال درست و حسابی نداشتم. گندمم و بعد پسرم علی
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...هر چند بعد از این حرفش پشیمان شد و از من عذرخواهی کرد اما . بالها سرش میادمردی که باال سر زندگیش نباشه معلومه این 

 . حق با او بود مردی که باال سر زندگیش نباشد هر بالیی ممکن است بر سر خانواده اش بیاید

 (. بریک بگوییمانقدر غمگین که حتی نمی توانستم  به امیرساالر به خاطر تولد پسرش امیربهادر ت، آشفته بودم و غمگین

دفترچه را بست و از ، برای ساعت هفت موبایلش را روی هشدار گذاشته بود، با به صدا در آمدن زنگ هشدار گوشی اش سر بلند کرد

مادرش مشغول چیدن میز ، ساعت هفت و نیم بود که وسایلش را جمع کرد و از اتاق بیرون رفت، جا برخواست وسریع حاضر شد

 . صبح بخیر: را عقب کشید و ضمن نشستن گفتصندلی ، صبحانه بود

 ؟ دیشب خوب نخوابیدی، صبح بخیر پسرم –

 ؟ خوب خوابیدم چطور مگه، نه -

 ؟ بیدار بودی، بیدار شدم دیدم چراغ اتاقت روشن 5آخه ساعت  –

 . ساعت چهار و نیم بیدار شدم دیگه خوابم نبرد برای همین داشتم کتاب می خوندم –

پرویز جوابش را داد و مقابلش نشست و ، پدرش هم وارد آشپزخانه شد که به او هم صبح بخیر گفت، چایش را نوشیدو جرعه ای از 

 . خب بهزاد خان توی مدتی که نبودم مشکلی که پیش نیومد: گفت

 ؟ ...راستی پدر من امروز نمی تونم بیام کارخونه. نه مشکلی نیود –

  ؟ چرا –

 . ی و یه چند جای دیگه کار دارم که وقتم را می گیرهباید برم اداره ی بازرگان –

 . ولی قرار بود شاهین بیاد دنبالت، خب باشه –

 . اگر شاهین اومد شما باهاش برید، نمی تونم صبر کنم –

 . خب دیگه بااجازه: این را گفت و از جا برخواست و گفت

 کجا حداقل بشین صبحونه تو بخور : هما

 . ..قربونتون برم خداحافظ. عجله دارم مامان: بهزاد
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 . مراقب خودت باش: پرویز

 . ..فعال. نگرانم نشید: بهزاد تا دم در رفت و دوباره برگشت به پدر و مادرش نگاه کرد و گفت

نش از بهزاد سوار بر ماشی، هما و پرویز به هم نگاهی انداختند و پرویز شانه ای باال انداخت، این را گفت و از آشپزخانه بیرون رفت

به اندازه ی ، تقریبا ده دقیقه به هشت بود، نیم نگاهی به ساعت انداخت، پارکینگ خانه شان بیرون که رفت و وارد خیابان که شد

با دومین زنگ سیاوش گوشی را برداشت  . کافی که از خانه شان دور شد گوشه ی توقف کرد و شماره ی دوستش سیاوش را گرفت

 . دارم میام کارخونه داداش، بهزاد خان به سالم: و باالفاصله گفت

 ؟ کجایی سیاوش –

 . راستش همین االن راه افتادم –

 ؟ دقیقا کجایی -

 . دقیقا سر کوچه مون هستم –

 . من باهات کار دارم، همونجا واستا –

 ؟ چیکارم داری –

 ؟ خونه ت که کسی نیست –

 ؟ چطور مگه، نه بابا –

 . خب همونجا واستا االن میام –

سیاوش سر کوچه شان درون ماشینش ، تقریبا نیم ساعتی طول کشید تا خودش را به آپارتمان سیاوش رساند، تلفن را قطع کرد و

 . بهزاد هم ایستاد و از ماشین پیاده شد و به سمتش رفت، وقتی ماشین بهزاد را دید از ماشین پیاده شد، انتظار بهزاد را می کشید

 . ز فضولی می میرمزود بگو چی شده که دارم ا –

 ؟ یعنی انقدر فضولی –
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 . خیلی –

 . کلید آپارتمانت را بده –

 ؟ می خوای چیکار –

  . می خوام یه امروز توی خونه ی تو اتراق کنم –

 . بهزاد تو هم بله: سیاوش با شیطنت گفت

 . ...کلید خونه تو بده ببینم. فکر کردی منم مثل تو ام: بهزاد ابروی در هم کشید و دستش را  به طرفش گرفت و گفت

 ؟ بفرما حاال می شه بگی موضوع چیه: سیاوش کلید را کف دست بهزاد گذاشت و گفت

ممکنه بهم زنگ بزنن سراغم ، قراره بوده بره اداره بازرگانی، ببین رفتی کارخونه اگر کسی سراغ من گرفت می گی ازش خبر ندارم –

 . نی و چندجا دیگه هستم...خودمم می گم اداره بازرگا. را بگیرن

 ؟ آخه برای چی –

 . می خوام برم بشینم بی سر خر دفترچه خاطرات پدربزرگم را بخونم –

 ؟ انقدر مهم –

 . ..در ضمن پدرمم اومده. یه کاری نکنی لو بدی من اینجا هستما، احتماال شاهین هم میاد کارخونه، بعدا بهت می گم، خیلی مهم –

 . م.. هوات را دار. باشه –

 . فعال . مرسی –

 . میوه توی یخچال هست از خودت پذیرایی کن: و داشت به سمت ماشینش می رفت که سیاوش گفت

 . ممنون –
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ماشین را توی پارکینگ پارک کرد و توسط آسانسور خودش را به طبقه ی ، و سوار ماشینش شد و به سمت آپارتمان سیاوش رفت

خانه ی سیاوش به قدری به هم ریخته بود که بهزاد ابروی در ، در را باز کرد و وارد شد، سیاوش بودواحد ، واحد هفت، چهارم رساند

 . هم کشید زیر لب گفت :شلخته ی روانی

دفترچه خاطرات را از کیفش بیرون آورد و مشغول ، روی مبلی را مرتب کرد و بعد از اینکه کتش را بیرون آورد روی مبل نشست

 . خواندن شد

ولی هر چقدر بیشتر می گشتم ، یبا دو هفته ای را در تهران ماندم و برای پیدا کردن رد و نشانی از دایی و زن داییم تالش کردم) تقر

با کلی رفتن و آمدن و دادزدن بر سر پدر زن دایی آخر آنها زبان باز کردند و گفتند که دایی و همسرش به ، کمتر به نتیجه می رسیدم

یک روز دور خودم چرخیدم و فکر کردم تا باالخره ، به آمریکا رفته اند تا برای همیشه آنجا زندگی کنندهمراه علی کوچک من 

اما فردای آنروز وقتی به سراغ پدر زن دایی رفتم تا ، تصمیم گرفتم خانه ام را در تهران بفروشم و با پولش راهی کشور آمریکا شوم

عمال در بن بست قرار گرفته ، ها بگیرم متوجه شدم انها هم خانه شان را ترک کرده اندآدرس و نشانه ی دقیقشان در آمریکا را از آن

اما نمی توانستم او نمی ، از طرفی امیرساالر رفتن من را در آن زمان صالح نمی دانست و مدام از من می خواست ارام بگیرم، بودم

باز راهی ، با همه تلخی ها و ناکامی هایم، را از او گرفته بودند نه همسرش را از دست داده بود نه پسرش، توانست حال مرا درک کند

تلخ ترین  8811سال ، ..خسته از روزگاری که می بایست برای من بهترین باشد اما بدترین شد. دل شکسته بودم و خسته، روستا شدم

وچکم علی توسط کسی که گمان می کشورم توسط دشمن اشغال شد و پسرک، عشقم گندم را از دست دادم، همسرم، سال عمرم بود

 ... کردم بهترین حامی ام در زندگی است ربوده شده بود

گاهی سعی می ، امیرساالر نیز در مسیر برگشت با من همراه بود، تمام طول مسیر ساکت بودم و گاهی در خلوت خودم گریه می کردم

 ، یک روستا امیرساالر از ما جدا شد و به سمت کوهستان رفتنزد، کرد دلداریم بدهد ولی من می خواستم که خلوتم به سکوت بگذرد

وقتی به خانه باغ رسیدیم تازه به یاد آورده بودم که به بهانه ی سرکشی به مغازه ها و امالک پدر به تهران رفته بودم و حال باز دست 

با دیدن اوضاع و احوال ، مادرم به استقبالم آمد، وقتی رسیدم پدر در خانه نبود و برای سرکشی به مزارع رفته بود، خالی برگشته بودم 

 . پسرم، جهانگیر: پریشانم نگران خودش را به من رساند و گفت

 . برادرت نامردی کرد در حقم: ماتم زده نگاهش کردم و گفت

 . د حرف بزن پسر ؟ چی شده –

 .... بدون بچه شون را با بچه ی من آباد کنن..رفتن تا زندگی . دایی و زن دایی با علی من از ایران رفتن برای همیشه –
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مرگ  ؟ چرا علی من ؟ آخه چرا من: سرم را به گردن اسبم که افسارش هنوز در دستم بود گذاشتم و با گریه گفتم، گریه امانم را برید

 . گندمم بسم نبود که باید علیم را ازم بگیرن

او هم ، وقتی به اتاقم رسیدم سیر تا پیاز ماجرا را تعریف کردم، برد چشمان مادر هم از اشک خیس شد و به سختی مرا به داخل

..چرا اینکارو . نادر نامرد نبود، باورم نمی شه: با غصه گوشه ی نشست و گفت، باورش نمی شد که برادرش چنین کاری کرده باشد

 ؟ کرد

می کنه من بهش گفتم زن داییم بچه دار نمی شه ... وقتی مادر گندم گفت خودش از بچه مراقبت . دلم سوخت، تقصیر خودم بود –

می خواستم خونه م را ، من نخواستم دل زن دایی را بشکنم اما چطور اونا تونستن اینکارو بکنن، اگر بهش بگم نه ممکنه دلش بشکنه

 .... نمی تونم برمگفت توی این اوضاع و احوال جنگ تنها  . ..ولی امیرساالر نذاشت. برم امریکا، بفروشم و برنگردم روستا

 . .. یه چند سال دیگه که اوضاع بهتر شد برو دنبال پسرت. اما صبر کن، می دونم سخته پسرم: مادر نگاهش را به من داد و گفت

 ؟ آخه چطوری: با بغضی که داشت خفه ام می کرد گفتم

 . چی بگم –

مدتی ، از جا برخواستم تا او را آرام کنم، ا کنده می شدطوری گریه می کرد که دلم از ج، گریه می کرد، و او هم بغضش شکسته شد

..می توانستم به سادگی از پس پدر . او هم در مورد اینکه پدر از اینکه قوانین جدید وضع کرده ام ناراضی است گفت، با مادر حرف زدم

 . گفتن داشته باشم تا برگشتنش کمی فکر کردم تا اگر در مورد حساب و کتاب هایش پرسید جوابی برای، بربیایم

با دیدنم ابروانش در هم گره خورد اما من بی توجه به این ، ظهر بود که پدر به خانه برگشت به استقبالش از عمارت بیرون رفتم

 . خسته نباشید، سالم پدر: موضوع جلو رفتم و با خوشرویی گفتم

 ؟ اوضاع و احوال تهرون چطور بود ؟ سفر چطور بود، سالم –

 . ت و به سمت عمارت به راه افتاد و من به دنبالش رفتماین را گف

 . نیروهای انگلیسی و روسی همه جا پالس بودن، تهرون که شده شبیه یه پادگان نظامی –

 . پس اینطور که می گی کار و کاسبی تعطیل بود –

 . مردم سر یه لقمه نون توی سر و کله هم می زدن . گرونی و قحطی نون بود، تعطیل که نه ولی کمی کساد شده بود –
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 . اونجاها رو که مصادره نکردن ؟ اوضاع ملک و امالک من چطور بود –

... اینطور که پیداست دولت انگلیس در پی عزل . فقط یه مدتی قیصر الدوله مغازه هاش را تعطیل کرده تا آبا از آسیاب بیفته، نه –

 .... رضا شاه 

 . یه حکومت جدید میاد روی کار پس دوباره –

 . به نظر من پسرش محمد رضا را به جای پدرش میارن سر کار –

 ؟ ...خب قیصر الدوله بدهی هاش را داد. از دولت انگلیس بعیده اینکارو بکنه –

 . واسه ش مهلت تعیین کردم توی سفر بعدی همه ش را وصول می کنم –

 . بیا بشین: شاه نشین شد و کنار پشتی لمید و گفت وارد، پدر که به داخل عمارت رسیده بود

 . مقابلش نشستم

این  . این نیروهای روس مثل گراز دارن همه جا را شخم می زنن، ...مردم دارن از گشنگی تلف می شن. وضع آذوقه خیلی بده –

شدن و می خوان کوس جدایی  اینطور که من شنیدم می گن یه گروهی دور هم جمع ، نصیر خان هم حسابی هواشون را داره

 . نصیر خان هم با اوناست، کردستان بزنن

 ؟ واقعا: متعجب گفتم

 . دولت روس هم داره بهشون کمک می کنه، اینطور شنیدم: پدر ابروی در هم کشید و باز گفت

ده را از کار معاف کردی توی یه ع ؟ راستی این چه قوانینی که وضع کردی: سر به زیر انداختم و به فکر فرو رفتم که باز پدر گفت

 . این اوضاع و احوال قحطی

وگرنه چطوری می تونیم ، توی این اوضاع و احوال فقط با این قوانین که می شه رعیت آروم نگه داریم: نگاهم را به پدر دادم و گفتم

 . ری کردپدر من فکر می کنم گاهی با یه کم نرمش می شه بهتر رعیت دا، جوابگوی شکم گرسنه شون باشیم

 این رفتار تو و قوانین بخور و بخوابی فقط رعیت پررو می کنه  –
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در ثانی توی این اوضاع و احوال اگر از تنها ، منم شش دونگ حواسم بهشون هست، مطمئن باشید، قانون بخور و بخوابی نیست –

راضی نگه داریم یعنی اینکه به امیرساالر میدون  وقتی رعیت از خودمون، راهی بتونیم شر امیرساالر از سرمون کم کنیم همین راهه

 . ندادیم

 . فقط امیدوارم اوضاع خرابتر از این نشه، امورات کار می سپارم دست تو: پدر مکثی کرد و بعد گفت

 . مطمئن باشید که خراب تر نمی شه –

ش این بود که پدر حوصله ی کار  و رسیدگی به تنها دلیل، حاال می فهمیدم چرا نریمان و فرخ به سادگی از پدر سواستفاده می کردن

دوست داشت یه گوشه بنشیند و فقط پادشاهی ، کمی فعالیت می کرد و خسته می شد، به گونه ی تن پرور شده بود، امور را نداشت

 ..... گار و کار از نوکند....برای همین به سادگی از کنار وضع قوانین توسط من گذشت و باز همه ی امور به خودم محول کرد و باز روز

روزهای ، سخت و غمگین و بدون هیچ امیدی، حال که به آن روزها فکر می کنم می بینم آن روزها سخت ترین روزهای زندگیم بود

... رضا شاه از حکومت کناره گیری کرد و به نفع پسرش محمد رضا استعفا داد و بعد توسط انگلیس ها . سخت و مالل آور و تکراری

 . زه ی موریس تبعید شد و رسما حکومت محمد رضا شاه شروع شدبه جزی

طبق توافقی نیروهای انگلیس  و روس متعهد شدند بعد از اتمام جنگ از ایران خارج شوند اما نیروهای روس بر خالف تعهد خود بعد 

د در کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان از اتمام جنگ نیز در خاک ایران باقی ماندند و به دو جمهوری کوتاه مدت و خودمختار مهابا

ولی خب کسانی مثل نصیر خان ، برای تجزیه ی ایران کمک فراوانی کردند ولی بعد از مدتی این حکومت های کوتاه مدت فروپاشید

دست تنها  چهره ی واقعی خود را نشان دادند ؛ بعد از ریزش این جمهوری کوتاه مدت نصیرخان  از ایران فراری شد  و امالکش به

امیرساالر در آن مدت سکوت پیشه کرده بود و هیچ اقدامی از او نمی  . پسرش افتاد که رفتاری متعادلتری نسبت به پدرش داشت

...به قدری اوضاع منطقه آشفته بود که می دانستم اگر امیرساالر دست به اقدامی بزند هر انگ و رسوایی که هست به او نسبت . دیدم

چه با شکار کردن و چه با تهیه ، آن روزگار قحطی امیرساالر و دوستانش فقط به فکر تهیه ی رزقی برای مردم بودند در، خواهند داد

 . ی گندم از کشور عراق به مردم کمک می کردند تا این بحران را از سر بگذرانند

م زندگی می کردم گندمم که در اوان جوانی دو سال به همین منوال گذشت و من در این دوسال با یاد عزیزانم که از دست داده بود

..هر بار هم که به . در خاک سرد گور خفته بود و به پسرم که فرسنگ ها از من دور بود و نمی دانستم چگونه روزگار می گذراند

 .... تهران می رفتم به امید برگشتن آنها به خانه ی دایی ام سر می زدم اما هرگز از او خبری نمی گرفتم
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باز هم فصل کشت و کار بود و من بعد از دوسال هنوز همانجا زیر سایه ی درخت سیب ایستاده بودم و به گندمزار نگاه می کردم و 

 . باز گندم را به خاطر می آوردم که در میان گندمزار مشغول درو بود

، مادرم بود که حرفهایش مرهم دردهایم بود تنها دلخوشیم صحبت با، ساله بودم اما خسته و دلزده از زندگی 11جوانی ، 8811سال 

چند هفته ی بود که پدر به تهران رفته بود با صحبت های من راضی شده بود که ملوک را نیز با خود ببرد تا بتواند به دیدن پسرش 

حال گذشتن از کوچه های  در، چند وقتی بود که به پیاده روی عادت کرده بودم، ظهر بود که به سمت خانه به راه افتادم، نریمان برود

چند قدمی که ، سر به زیر انداختم و باز بغض گلویم را گرفت و چشمانم از اشک خیس شد، روستا به خانه ی پهلوان حیدر که رسیدم

ن خیلی وقت بود که دیگر خطری امیرساالر را برای رفت و آمد در ای . ایستادم، از در خانه گذشتم صدای باز شدن در خانه را شنیدم

 . روستا تهدید نمی کرد

 ؟ اینروزا خیلی کم سراغمون را می گیری رفیق: صدایش را شنیدم

 . اما خوشبحال امیرساالر که غمی چون غم من نداشت، توی این دوسال جا افتاده تر شده بود مثل من، به سمتش چرخیدم

 ؟ چطوری: به سمتش رفتم و آرام گفتم

 ؟ کجا می رفتی، به لطف خدا نفسی هست –

 ؟ می رم خونه ؟ کجارو دارم که برم –

 . بیا تو یه کم با هم حرف بزنیم –

 . هردو مقابل هم در دو طرف اتاق نشستیم، گویا تنها بود، وارد خانه شدم و به دنبال امیرساالر وارد اتاقی شدیم

 ؟ تنهایی –

 ؟ خونه ی عمومبرای من کجا بهتر از ، گاهی وقتا ادم احتیاج داره با خودش خلوت کنه  -

 ؟ پسرت چطوره –

 . تازه راه افتاده و یه چیزای هم می گه، خوبه –

 . پس یعنی علی من هم راه افتاده و حرف هم می زنه –
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 . نگران نباش باالخره یه روزی پیداشون می کنی: باز لحظاتی سکوت برقرار شد و باز امیرساالر این سکوت را شکست و گفت

 . پنج سال دیگه یا پنجاه سال دیگه هم می شه یه روزی، االن دو سال گذشته ؟ اون یه روز کیهولی  ؟ یه روزی اره –

 . با خود خوری کردن که چیزی درست نمی شه، اتفاقیه که افتاده –

 ؟ تو چیکارا می کنی این روزا: نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 . کنه باید کرک و پرشو بریزم این پسر بزرگش خیلی داره اذیت می، فعال با جبار خان درگیرم –

 ؟ امیرساالر تا کی –

 ؟ چی تا کی –

 ؟ این مبارزه تا کی باید ادامه داشته باشه –

 . تا وقتی که دست از این زورگویی هاشون بردارن –

 ؟ تا حاال کسی تغییر کرده –

 . عموت هم رفتارش با رعیت هاش بهتر شده، ..رفتارش نشون می ده نمی خواد جا پای پدرش بذاره. خودت ؛ پسر نصیر خان، آره –

 . راست می گفت ولی حرف من چیز دیگری بود

 ؟ نمی خوای بری پیش خانواده ت و بدون دغدغه با زن و بچه ت زندگی کنی، خسته نمی شی –

 . اومدن پدر و مادرمم شاید . شاید عمو و زنش هم برگشتن، توی سفر بعدی گالره و امیربهادر با خودم میارم اینجا –

 ؟ واقعا –

 ... فکر می کنم به اندازه ی کافی اینجا امن هست، آره –

 . چون می دونیم کسی مثل جهانگیر خان اینجا ارباب: و لبخندی به من تحویل داد و گفت

 . .. من فقط جهانگیر هستم. به من نگو ارباب، به من نگو خان: با اخم گفتم
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 . منظوری نداشتم ناراحت نشو: باالفاصله برخواست و گفت، این را گفتم و از جا برخواستم

 . گندم من اونجا تنها می مونه، ناراحت نیستم فقط از این ناراحتم حاال که اونا می خوان بیان اینجا –

امیرساالر : تمسرم را روی شانه اش گذاشتم و با گریه گف، امیرساالر جلو آمد و مرا در آغوش کشید، نتوانستم جلوی اشکهایم را بگیرم

 . نمی دونی امیرساالر چقدر سخته زندگی بدون عشقت ؟ آخه چرا گندم من، دلم خیلی گرفته

 . ..قوی باش. جهانگیر –

حداقل اگر علی  بود می گفتم به خاطر اون باید تحمل کنم ولی حاال هیج انگیزه ی برای این زندگی  ؟ برای چی ؟ برای کی –

 . ندارم

، داغی نیست که با دلداری دادن فراموش بشود، رد با حرفهایش آرامم کند ولی خودش هم می دانست داغ گندمامیرساالر سعی می ک

سفره را خدمتکارها در شاه نشین عمارت انداخته بودند و ، مادرم برای ناهار منتظرم بود، مدتی با امیرساالر بودم و بعد به خانه برگشتم

نگاهم بر روی غذا بود اما هیچ اشتهایی برای خوردن نداشتم که با ، ی بر سر سفره بودیممن و مادرم مثل بیشتر وقت ها دو نفر

 . صدای مادرم به خودم آمدم

 ؟ جهانگیر چرا نمی خوری پسرم –

 . اشتها ندارم مادر –

 . بخدا تو اینجوری غصه می خوری منم داغون می شم، به خاطر من بخور –

 . مامان اونروزی که اومدن بهت گفتن من مردم و اون جسد سوخته را آوردن و بهت نشون دادن چه حس و حالی داشتی –

  ؟ برای چی می پرسی –

 . می خوام بدونم –

 . توی اون لحظه دلم فقط می خواست می مردم و اون خبر را نمی شنیدم –

 . یه جورای مردم، روزی که فهمیدم دایی و زن دایی بچه مو بردن، رماز روزی که بهم گفتن گندمم مرده همین حس و حال دا –

 . ولی تو رو خدا حداقل به خاطر من زندگی کن ؟ می دونم چی می کشی، جهانگیر می دونم سخته -
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 . اگر تو رو هم نداشتم که این نفس کشیدنمم برام ارزشی نداشت: سر به زیر انداختم و گفتم

چند   . وقتی دیدم مادر هم دست از غذا کشید سعی کردم به خودم مسلط باشم و به غذا مشغول بشوم، لحظاتی به سکوت گذشت

راستی می خواستم در مورد یه موضوعی باهات : لقمه ی که خوردیم مادرم برای اینکه فضا عوض بشه با کمی خوشرویی گفت

 . صحبت کنم

 . بفرمایین می شنوم –

 . امروز صبح گلبانو اومد پیشم در مورد پسرش فریدون باهام حرف می زد –

 ؟ در مورد پسرش –

 ؟ آقا سلیم قبول می کنه دخترشو بهشون بده یا نه، اومده بود از من بپرسه اگر برای فریدون برن از دختر آقا سلیم خواستگاری کنن –

 ؟ پس فریدون عاشق شده: لبخندی روی لبم نشست و گفت

 . گویای یکی دو سالی هست خاطرخواه دختر آقا سلیم، چه جورم –

 . ...فکر می کنم فریدون می شناسه. آقا سلیم مرد سختگیری نیست ؟ خب برن خواستگاری –

 ؟ نظر تو چیه –

  . ...هردو خانواده خوبن. خوبه –

 . راستش گلبانو و آقا رشید از من خواستن به تو بگم که تو واسطه بشی –

 ؟ ؟من –

 . می گن حرفت پیش آقا سلیم خریدار داره، آره مادر –

 . مادر من چیکاره ام این وسط –

نه اینکه تو هم هواشونو ، توی این دو سه سال مردم روستا خیلی هواخواهت شدن، تو خودت خبر نداری که چقدر هواخواه داری –

 . مردم هم دوست دارن، داری
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احترام زیادی برای من قائل بودن الزم نبود دیگه مثل سابق با شالق از مردم اطاعت بخریم با مادر راست می گفت مردم روستا 

 . کمی محبت و همدلی کردن خیلی ها طرفدارت می شدن

 ؟ خب حاال اینکارو می کنی یا نه –

 . باشه به آقا سلیم می گم، چیزی که از زبونم کم نمی شه –

با سلیم صحبت کردم و او هم ، جشن و پایکوبی می توانست کمی روحیه مان را بهتر کندشاید در آن روزهای تکراری و مکرر یک 

مراسم خواستگاری و بله برون انجام شد و بعد مراسم حنا بندون و یک جشن و بزن و بکوبی که در آن همه ی مردم ، موافقت کرد

...من هم در مراسم بودم اما . سنگ تمام گذاشتند هم سلیم برای دومین دخترش هم رشید برای تنها پسرش، روستا شرکت داشتند

  . با دیدن شادمانی آنها ذهنم به گذشته و مراسم عروسی خودم و گندم پر می کشید، گوشه ی نشسته بودم و تماشاچی بودم

را خواست تا به بعد از مدتی استراحت م، راضی و خشنود از سفرش برگشته بود، چند روز بعد از مراسم عروسی پدر از تهران برگشت

وارد اتاقش  . حتما باز می خواست در مورد معامالت جدیدش برای من صحبت کند و باز مسئولیت جدید برایم بتراشد، اتاقش بروم

 ؟ سفرتون خوب بود پدر: چهار زانو مقابلش نشستم و گفتم، باز کنار پشتی نشسته بود و به قلیانش پک می زد، شدم و سالمی دادم

 . ..یه سری از مغازه ها را از قیصر الدوله گرفتم و به نظام الدین به اجاره دادم. عالی تر از همیشه، عالی بود: رویی گفتبا گشاده 

 . این اسم برایم جدید بود و تابحال نشنیده بودم

 ؟ نظام الدین کیه –

چند سالی بود ازش بی خبر بودم ، با هم داشتیم...یه رفاقت قدیمی . از خان های سرشناس و تاجر تهرونیه، نظام الدین خان کبیری –

...دو تا . ..دو تا پسر و سه تا دختر داره. مدتی مهمونش بودم، خیلی از دیدنم خوشحال شده بودم، ولی توی این سفر اتفاقی دیدمش

 . یاز خداشه که دامادش بش، یه دختر دم بختم داره ؛ من درمورد تو باهاش حرف زدم . دختراش را شوهر داده

منم ، دیگه وقتشه پسر: وقتی چشمان گرد و متعجب مرا دید خندید و گفت، تا این را گفت متعجب سر بلند کردم و چشم دوختم به او

 . آرزو دارم نوه مو ببینم

 ... ولی پدر –

 . وقتشه که زن بگیری، سالته 11جهانگیر تو  ؟ دیگه ولی نداره ؛کی بهتر از دختر نظام الدین خان: با تندی و داد حرفم را برید و گفت
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: کمی دیگر به قلیانش پک زد و گفت . نه اینکه موافق حرفش باشم اما حوصله ی کل کل کردن با او را نداشتم، سر به زیر انداختم

، تنها نباشیمبهار و تابستون بیاید اینجا پیش ما که ما هم ، یه خونه هم توی تهرون می خرم می زنم به نامت، دختر نظام الدین بگیر

... خب حاال می . هم زندگی کردن توی تهرون  زیر پر و بال نظام الدین یاد می گیری و هم  تجارت  را، پاییز و زمستون برو تهرون

 . تونی بری

ا مادرم عصبانی در حال رفتن بودم که ب، وقتی از اتاقش بیرون آمدم عصبانی بودم ؛ نمی توانستم به هیچ عنوان این موضوع را بپذیرم

 . رو به رو شدم

 ؟ پدرت چی بهت گفت ؟ چرا اینجوری به هم ریختی ؟ چی شده جهانگیر –

 . از من می خواد با دختر نظام الدین خان ازدواج کنم ؛رفته خودش بریده و دوخته و حاال می خواد من اینکارو بکنم –

 . همین –

 . همین چیز کمی نیست –

 . بچه دارم، مادر من خودم زن دارم: کمی صدایم را پایین اوردم و گفتم

از کدام زن و بچه حرف می زدم زنی که دوسال بود ، منم هم ساکت شدم و فقط نگاهش می کردم، اما مادر همینطور نگاهم می کرد

 . که فوت کرده بود و بچه ی که بود اما دوسال بود که نبود

..می خواستم به جای خلوتی بروم تا . اسبم شدم و به سمت صحرا تاختم سوار بر، عصبی از کنار مادرم گذشتم و از خانه بیرون زدم

 . کمی با خودم باشم و کجا بهتر از امامزاده ی که در پشت دیوار آن چندتن از دوستان ما زیر خروارها خاک خفته بودند

گذشته ی ، ذشته و آینده فکر می کردمبه گ، تقریبا دو ساعتی درون امامزاده ی ساکت گوشه ای نشسته بودم و به نقطه ی خیره بودم

 . که با امید و آرزو ساخته بودم و به ثمر ننشست و از دست دادمش و به آینده ی که پیش رو بود و هراسان بودم از آمدنش

ع می عده ی مرد مرده ای را بر سر دست تشیی، مدتی بعد  صدای شیون زنانی را شنیدم از جا برخواستم و از امامزاده بیرون رفتم

لحظه ی مکث کردم و بعد به طرف اسبم رفتم تا سوار شوم اما وقتی ، کردند و عده ای دیگر به دنبال تابوت به سمت مزار می آمدند

، اینطور که پیدا بود پیرمردی فوت کرده بود، امیرساالر و دوستانش را زیر تابوت دیدم پایم را از رکاب برداشتم و نگاهم را به آنها دادم

 . ایرج که در میان جمعیت بود با دیدنم به سمتم آمد، را برای خواندن نماز میت به زمین گذاشتندتابوت 
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 . سالم پسر عمو –

 ؟ چی شده ایرج، سالم –

 . اومدیم برای تشییع جنازه، پدر بزرگ صابر فوت کرده –

 . خدا رحمتش کنه –

بر تسلیت گفتم و از امیرساالر و دوستانش خداحافظی کردم و به سمت بعد از مراسم خاکسپاری به صا، با ایرج به سمت جمعیت رفتیم

 ؟ اتفاقی افتاده جهانگیر: امیرساالر نزدیکم شد و گفت، کنار اسبم ایستادم، اسبم رفتم که امیرساالر به دنبالم آمد و صدایم زد

 . نیفتادهنه اتفاقی : خواستم در مورد حرف پدر با او صحبت کنم اما باز منصرف شدم و گفتم

 ؟ مطمئن باشم: دستش را به شانه ام گذاشت و گفت

 . مطمئن باش: سری تکان دادم و گفتم

 . در امان حق –

 . خداحافظ –

پدر ، روزها از پی هم تکرار می شد و کار هر روز من سرکشی به زمین ها و رسیدگی به امور بود، سوار اسبم شدم و به خانه برگشتم

تهران را فراهم می کرد و می خواست که ایندفعه من و مادر هم با او همراه باشیم چون می خواست به  هم داشت مقدمات رفتن به

دلم به این کار راضی نبود ولی مدام مادرم برایم حرف می زد و سعی می کرد مرا راضی کند و من سرگردان از ، خواستگاری برویم

 . تصمیماتی که داشتند در موردم می گرفتند بودم

پدر تمام امورات خانه را به میثم سپرده بود و من تمام امورات زمین های کشاورزی ، باالخره روز موعد رسید و ما راهی تهران شدیم

روز قبل از رفتن به دیدن امیرساالر رفتم و موضوع را برای او گفتم و ، را به سلیم و حبیب سپرده بودم و به آنها اختیار تام داده بودم

فکر می ، راه حلی به من نشان دهد ولی امیرساالر هم مانند مادر می خواست به خواست پدرم عمل کنم و ازدواج کنمخواستم تا 

هر تصمیمی که در ، کردند اگر ازدواج کنم علی پسرم را فراموش می کنم ولی این واقعا غیر ممکن بود که من پسرم را فراموش کنم

وی تهران حرکت کردیم من با خودم عهد کردم هر گز عشق کسی را جز گندم به دل موردم می گرفتند مهم نبود وقتی که به س

 . نداشته باشم و تا وقتی پسرم را پیدا نکنم دست از تالش برندارم
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در تمام طول مسیر مادر با من حرف می زد و از من می خواست نسبت به این موضوع خوش بین باشم و به فال نیک بگیرم ولی من 

در آن سفر نه ذوقی برای رسیدن داشتم ، کان می دادم و با این کارم دلش را خوش می کردم که حرفهایش را پذیرفته امفقط سری ت

به محض رسیدن مردی که از دوستان پدر بود به استقبالمان آمد تا ما را به ، نه عجله ای ؛ اما گویی مسیر کوتاهتر از همیشه شده بود

، بعد از اینکه خانه اش را به نریمان فروخته بود در تهران خانه ی نداشت، ا داده بود راهنمایی کندخانه ی که پدر دستور خریدنش ر

با کاروانی که به همراه داشتیم به سمت خانه که تقریبا نزدیک به ، برای همین دستور خریدن خانه ی دیگر را به دوستش را داده بود

آقا  . فقط یک کوچه با خانه ی من فاصله داشت . محله ی منیریه ی تهران خانه ی خودم بود رفتیم ؛ یک خانه باغ بزرگ در

خانه باغی که خریده بود واقعا زیبا ، مصطفی کسی که پدر او را مسئول خرید خانه کرده بود الحق که کارش را درست انجام داده بود

و بود و چندتا خدمتکار و باغبان هم برای رسیدگی به وسایل خانه تماما ن، و دوست داشتنی بود حتی از خانه باغ قبلی اش بهتر بود

بعد از رسیدن به حمام رفتم و بعد از حمام و اصالح کردن لباس ساده ی که با فرهنگ و محیط تهران ، امور خانه استخدام کرده بود

...الحق که خوب دامادی . شاءاهللما: پدر که توی سالن نشسته بود وقتی مرا دید گفت، هم خوانی داشته باشد پوشیدم و به داخل رفتم

 . ...نظام الدین خان باید سرتاپای این داماد طال بگیره. برای نظام الدین خان آوردم

 پسر شماست دیگه آقا : مادر هم گفت، سر به زیر انداختم

 . شین پسربیا ب . پسر من هست ولی مادر الیقی مثل تو هم داشته: پدر برای اولین بار از مادر تعریف کرد و گفت

 . جلوتر رفتم و نزدیکشان روی مبلی نشستم

فردا صبح ، امشب استراحت کن . برای فردا شب باهاشون قرار گذاشتم، برای نظام الدین خان پیغام فرستادم که مارسیدیم تهران –

 ؟ ...تهرون که دیگه بلدی. برو یه دست کت و شلوار قشنگ برای خودت بخر

 . بله پدر بلدم –

... خانم به نظر شما چیزی . یه چیزای هم به مصطفی گفتم بخره، برای تحفه و پیش کشی هم یه چیزای از روستا آوردیم، خوبه –

 ؟ اگر الزم بود بگید بگیرن

اولین بار بود نظر مادر را می پرسید و شاید مادرم از همین موضوع خوشحال بود که با او همراهی می کرد و مدام از مراسم جشن 

، یکی از خدمتکارها مرا به سمت اتاقی در طبقه ی دوم راهنمایی کرد، خستگی را بهانه کردم تا به اتاقم بروم، ف می زدندعروسی حر

نگاهم از ، وقتی تنها شدم روی تختم دراز کشیدم و دستانم را زیر سر جمع کردم، یک اتاق بزرگ با تختی یکنفره نزدیک پنجره

 اگر پنجره را باز می کردم برگ ، نبود چون درختی بلند و سر سبز مقابل پنجره محکم ایستاده بودآسمان پیدا ، پنجره به بیرون خزید
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، هایش داخل اتاق می شد و به راحتی می شد از طریق پنجره سوار بر شاخه اش که نزدیک پنجره بود شد و از آن درخت پایین رفت

 . دنگاهم به درخت بود که چشمانم کم کم گرم شد و خوابم بر

مادرم پشت در ، از جا برخواستم و در را باز کردم، هوا تاریک شده بود، به در اتاق می خورد از خواب بیدار شدم با صدای ضرباتی که

 . بود

 ؟ بیدارت کردم -

 . نه مهم نیست باید بیدار می شدم -

  . بیا شام بخوریم، اومدم برای شام صدات کنم -

 . بریم، باشه -

در نزدیکی پدر در سمت راستش نشستم و مادر در سمت ، میز را شاهانه چیده بودند، دم و به طبقه ی پایین رفتمبا مادر همراه ش

برای اولین بار بود که پدر و مادرم و من با هم سر یک سفره ، لحظاتی منگ فقط به سفره و به پدر و مادرم نگاه می کردم، چپش

از این موضوع خوشحال بود که مدام به پدر تعارف می کرد و برایش دوغ درون لیوان شاید مادر هم ، نشسته بودیم مثل یک خانواده

نگاهم را به بشقابم دادم و مشغول خوردن ، می ریخت و به دستش می داد و تا پدر اشاره می کرد سبد نان را به طرفش می گرفت

 . شدم

من هم برای کمی قدم زنی از سالن ، خوابیدن به اتاقش رفتبعد از شام مدتی با پدر و مادر نشستم و حرف زدم و وقتی پدر برای 

. هوای خنک و سکوت دوست داشتنی شب که فقط صدای جیرجیرک ها آن را می شکست دلپذیر بود و دوست داشتنی، بیرون رفتم

بدجور هوایش را  دلم . ..اما در تمام این چیزهای ساده ی دوست داشتنی تلخی وجود داشت که همیشه آزارم می داد نبودن گندم

  . کرده بود

 ... مادر از سالن بیرون آمد

 هوای خوبیه. –

 . خوب اما دلگیر -

 . به نظر من که خیلی دوست داشتنیه ؟ چرا دلگیر -
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 . به پسرت علی، به گندم ؟ می دونم به چی فکر می کنی: مادر نفس عمیقی کشید و گفت، با زهرخندی سر به زیر انداختم

 . بعد از گندم تمام دلخوشی من پسرم بود، دستشون دادم ؛ مادر دایی چطور تونست با من اینکارو بکنه خیلی زود از -

چرا  . اونا که بچه دار نمی شدن می تونستن یه بچه ی دیگه را به فرزندی بگیرن  ؟ منم هنوز حیرونم که چرا نادر اینکار را کرد -

 ؟ باید علی تو را بگیرن

 . یه روزی پیداشون می کنم و پسرم ازشون می گیرم، هیچ وقت نمی بخشمش -

 . روزی که دیدیش از طرف من بهش بگو ماه نسا گفت هیچ وقت نمی بخشتتون، اما من هرگز دیگه نمی خوام ببینمش -

 . تحمل بودن در خانه را نداشتم، می خواستم بروم . بغض گلویم را فشار می داد

 . می خوام برم پیش گندم -

 ؟ وقت شباین  -

 . اره همین حاال برم -

 بذار فردا صبح با هم می ریم.، خواهش می کنم، .. پسرم االن نه. جهانگیر -

یعنی مادر ، بعد از مدتی هم صحبتی هردو به داخل رفتیم، می خواستم بروم ولی مادر به قدری اصرار کرد که راضی شدم به ماندن

یکساعت بعد کتم را برداشتم و بی سرو ، ر خوابیده بودم خواب به چشمانم نمی آمدخسته بود و می خواست بخوابد اما من چون عص

قدم زنی در کوچه های شهر تهران در شب حال و هوای دیگری داشت فقط باید طوری می رفتم که پاسبان ، صدا از خانه بیرون زدم

العظیم رسیدم و از متولی امامزاده فانوسی گرفتم و وارد باالخره به امامزاده شاه عبد، های شب مرا نمی دیدند وگرنه دستگیر می شدم

تاریک تاریک بود و یافتن قبر گندم در میان آن تاریکی کار آسانی نبود ولی وقتی راهنماییت دل باشد مسیر را خیلی ، قبرستان شدم

سنگی زیبا برای قبرش ساخته بودند و دفعه ی قبل که آمده بودم ،داده بودم ، قبرش را پیدا کردم و در کنارش نشستم، زود می یابی

فانوس را باالی قبر ، در زیر مشخصاتش شعری از دفترچه اشعار خودش را بر روی سنگ حکاکی شده بود، روی قبر نصب کرده بودند

مورد  شرم داشتم در، و بعد درد و دلهایم با گندم شروع شد، قبل از هر کالمی مدتی فقط گریه کردم، گذاشتم و در کنارش نشستم

وقتی حرفهایم تمام شد ساکت ، برای همین در این مورد هیچ چیزی نگفتم، نمی خواستم دلش را بشکنم، ازدواجم با او حرف بزنم

مردی با فانوسی به من نزدیک ، شدم و به سیاهی شب زل زدم که صدای قدم هایی شنیدم که به من نزدیک می شد رو برگرداندم

 . پیرمردی مهربان و دوست داشتنی بود . امامزاده را شناختم نزدیکتر که رسید والی، می شد
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 ؟ این وقت شب اومدی قبرستون برای چی، جوون از تاریکی قبرستون نمی ترسی -

 ؟ مگه یه عده آدم بی آزار که دستشون از دنیا کوتاه شده ترس دارن ؟ از چی باید بترسم -

 . به دیدنش اومدیحتما خیلی واسه ت عزیز بوده که این وقت شب  -

 . با اون زندگی را شناختم و حاال که نیست دیگه دلی واسه زندگی ندارم، تموم زندگیم بود -

 ؟ مادرت بود -

 . اینی که اینجاست همسرمه، مادرم زنده ست و ان شاهلل همیشه سایه ش باال سرم باشه -

 . حمتش کنه..خدا ر. عشق یه مرد به یه زن توی این دوره زمونه چیز عجیبیه -

موقع رفتن مقداری پول به او دادم تا هر ، کارش قرآن خوانی برای اموات بود، ساعاتی را با آن پیرمرد حرف زدم و درد و دل کردم

 . شب جمعه کنار قبر گندم قرآن بخواند

می کشید گویی ابتدایی صبح از وارد حیاط که شدم مادرم را دیدم که انتظارم را ، وقتی به خانه رسیدم که آفتاب داشت باال می آمد

ناراحتی اش را برطرف کردم و ، وقتی فهمید دیشب به دیدن گندم رفته ام دلخور شده بود با کمی صحبت، نبودن من با خبر شده بود

 . دراز کشیدم تا کمی خستگی از تن به در کنم که خوابم برد، به اتاقم رفتم

مادر ، پدر خانه نبود و برای دیدار چند تن از دوستانش بیرون رفته بود، تاقم بیرون رفتمساعت تقریبا نه صبح بود که بیدار شدم و از ا

چندین سینی بزرگ وسط سالن ردیف کرده بودند و درون هر کدام ، هم توی سالن بود و داشت به خدمتکارها دستوراتی می داد

 . چیزی گذاشته بودند

 ؟ اینجا چه خبره مامان –

 . داریم هدیه های که قراره ببریم را می چینیم: لبش نشست و گفتبا دیدنم لبخندی روی 

 ؟ هدیه ببرید برای کی –

 . خب هدیه های که امشب می خوایم برای عروس و خانواده ش  ببریم: با لبخند معنی داری نگاهم کرد و گفت

 . آهان –



 

 
 

736 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . شما برو برای پسرم صبحونه بیار: مادر خطاب به یکی از خدمتکارها گفت

 ؟ اونوقت اینهمه هدیه الزمه: روی مبلی نشستم و گفتم

 . ... برای عروس هم یه انگشتری قشنگ گرفتیم. خب البد الزمه که پدرت دستور داده تهیه کنن: مادر

د و و با جعبه ی منبت کاری شده ی به سمتم آمد و جعبه را باز کرد و از درونش انگشتری طال که نگین سبز براقی داشت بیرون آور 

 . این انگشتر توی دست گندم خیلی قشنگ می شه: وقتی انگشتر را دیدم ناخودآگاه گفتم، به طرفم گرفت

 . ببخشید: انگشتر را به مادر دادم و گفتم، لحظاتی فقط به مادر نگاه کردم، خودم هم همینطور، مادر با حرفم جا خورد

 . نه ت را بخوربرو سر میز صبحو: انگشتر را درون جعبه اش گذاشت و گفت

در خیابان های تهران قدم زدیم بدون اینکه چیزی ، صبحانه که خوردیم مادر به بهانه ی خریدن کت و شلوار مرا از خانه بیرون برد

 . بخریم

 . مادر باید برم دیدن پهلوون حیدر –

 ؟ برای چی –

 . باید برم ازشون اجازه بگیرم –

 . الزم نیست –

 .. اگر بعدا بفهمن ناراحت می شن –

 . پس بهتره همین االن بریم چون اگر برگردیم خونه ممکنه دیگه نتونیم بیایم، باشه –

امیربهادر پسر گالره و ، مدتی طول کشید تا آمدند، پهلوان ولی و پهلوان حیدر منزل نبودند، با مادر به منزل پهلوان ولی رفتیم

با دیدنش باز به یاد علی خودم افتادم اگر او ، د و راه می رفت و کلماتی مثل بابا را خوب ادا می کردامیرساالر حسابی بزرگ شده بو

 ؟ هم بود حتما به من بابا می گفت ولی حاال چی

 ولی، انیس خانم دلگیر شد و از مرگ گندم باز گریه کرد، وقتی مادر در مورد موضوع ازدواجم با پهلوان حیدر و خانواده ش حرف زد

 پهلوان حیدر به من تبریک گفت و آرزوی خوشبختی کرد ولی خب خودم می دانستم که آنها را باز به یاد مرگ گندم ، خب رضایت داد



 

 
 

737 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

در مسیر برگشتن ساکت بودم و حرفی نزدم چون کمی دیر کرده بودیم برای برگشتن ، انداخته ام و چشمانشان از اشک خیس کردم

و شلواری نخریده بودیم سری سری مقابل مغازه ای ایستادیم و مثل همیشه یک کت و شلوار آماده  اما چون کت، درشکه ای گرفتم

با اینکه دو ساعتی از وقت ، وقتی رسیدیم که پدر هم به تازگی رسیده بود . گرفتیم البته چندتای پوشیدم تا یکی از آنها اندازه ام شد 

 .... بعد باز من به اتاقم رفتم تا کمی دراز بکشمناهار گذشته بود اما ناهار را با هم خوردیم و 

لباس ، هر چند قلبا راضی نبودم ولی مجبور بودم، مادر از خواب بیدارم کرد تا برای رفتن حاضر بشوم، ساعت شش باید می رفتیم

با دیدنم در آن ، به اتاقم آمد پوشیدم و مقابل آیینه ایستاده بودم و خودم را نگاه می کردم که باز مادر که برای رفتن حاضر شده بود

 .... کت و شلوار اشک به چشمانش نشست و جلو آمد و پیشانی ام را بوسید و برایم آرزوی خوشبختی کرد

پدر دوستانش را برای همراهی ما در این مراسم دعوت ، با مادر به سالن پایین رفتیم و از دیدن چند مرد و زن دیگر کمی جا خوردم

آقا سلطان علی سلطانی که هر سه نفر از ، میرزا رضا ولد بیگی، ابراهیم خان تاج بخش ، یکی آنها را معرفی کردکرده بود که یکی 

 . تاجران به نام تهران بودند

، چند خیابان آنطرف تر مقابل خانه باغی بزرگی ایستادیم، با چندین درشکه ی درجه ی یک که پدر کرایه گرفته بود حرکت کردیم

الحق که نظام الدین خان هم سنگ تمام گذاشته بود و به ، نی های هدایا را بر سر داشتند به دنبال ما وارد خانه شدندمردانی که سی

، مقابل عمارت هم استخر بزرگی بود که چندین فواره ی کوچک داشت، خانه باغ بزرگ و زیبا، محض ورود ما دو گوسفند سر برید

مردها را به سمت شاه نشین خانه ، مرد میانسال بلند قامتی بود، ه خوبی از ما استقبال کردنظام الدین خان به استقبالمان آمد و ب

 . راهنمایی کردند و خانم ها به اتاق مجاور رفتند

همه این سکوت و آرامشم را به حساب حیا  گذاشته بودند اما من در ، تمام مدت مراسم خواستگاری ساکت بودم و سر به زیر داشتم

جای دیگری سیر می کردم اصال به این فکر نمی کردم که این عده آدم به دور هم جمع شده اند تا سرنوشت دختری را  افکار خودم

 . با سرنوشت من گره بزنند

مراسم خواستگاری با مهریه ی که پدر تعیین کرد و نظام الدین خان پذیرفت و مراسمی که نظام الدین بر حسب ماه و روز تعیین کرد 

وقتی به خانه برمی گشتیم که مراسم عقد من و دختر نظام الدین خان برای ، یید کرد  و بعد از یک شام مفصل به پایان رسیدو پدر  تا

 . آخر هفته ی بعد قطعی شده بود و من  نه  دختر نظام الدین خان را دیده بودم نه حتی  اسمش را می دانستم

ن مثل عروسک خیمه شب بازی هر کاری که پدر یا مادر یا دیگران می گفتند مراسم های قبل از مراسم ازدواج انجام می شد و م

 به خواست مادر موقعی که با نظام الدین خان رو به رو می شدم لبخند روی لب می نشاندم که گمان نکند از وصلت ، انجام می دادم
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نه ی نظام الدین خان من حتی یک بار هم دخترش جالب این بود که در همه ی این رفت و آمدها به خا، با دخترشان ناراضی هستم

در البه الی حرفهایش ، مادر که خیلی از زیباییش برایم حرف می زد ؛ نامش هما بود این را هم از مادرم شنیده بودم، را ندیدم

به این وصلت راضی پس او هم مثل من دلش ، فهمیده بود که پانزده ساله است و او هم به اجبار پدرش به این ازدواج تن می دهد

و ، مادر از من می خواست که به این زندگی خوش بین باشم و همانطور که برای گندم همسر خوبی بودم برای هما هم باشم، نبود

اگر هم قول نمی دادم آدمی نبودم که بخواهم این دخترک بیچاره را که به اجبار پا به خانه ی من می گذارد ، من ناچاراً قول می دادم

 . آنقدر سنگ دل نبودم که نفهمم او تقصیری ندارد، ورد آزار و اذیت قرار دهمرا م

همه ی مراسم ها با تشریفات کاملی که از جانب نظام الدین خان و همسرش بیان می شد باید اجرا ، باالخره روز مراسم عروسی رسید

ک حمام حسابی در میان شادی و هلهله ی مردانی که صبح روز عروسی به رسم آنها مرا به حمام عمومی بردند و بعد از ی، می شد

اصالح کردم و کت و شلوار شیک و خوش دوختی را به تن کردم ؛ با کراوات و کاله دوری که در آن زمان ، مرا همراهی می کردند

عده ای که گویی  از حمام که بیرون آمدیم تا خانه ی نظام الدین خان را به همراهی ساز و دغل و رقص و پایکوبی، معمول بود

تمام حیاط خانه باغ بزرگ نظام الدین خان را تزیین کرده بودند و میز و صندلی های زیادی چید ه شده بود ، کارشان این بود پیمودیم

، کرده بود بعضی از آنها از اقوام مادر بودند که مادر با اجازه از پدر آنها را دعوت، و مهمانان زیادی آمده بودند تا در مراسم شرکت کنند

جای نزدیک پدر و نظام الدین ، جسمم در عروسی حضور داشت ولی روحم جای دیگری سیر می کرد، من بی خیال از همه چیز بودم

نگاهم به مردانی بود که در حیاط در حال رفت و آمد یا در حال ، کم حرفیم را به حساب حیا و خجالت گذاشته بودند، خان نشستم

 . در حال و هوای خودم بودم که دستی به شانه ام نشست، ه گذشته پر کشید به مراسم عروسیم با گندمپایکوبی بود و ذهنم ب

 . آقا جهانگیر بفرمایین اونطرف کنار حاج اقا -

با راهنمایی او چند صندلی جایم را عوض کردم و نزدیک شیخی که برای خواندن خطبه ی عقد آمده بود ، همایون بود برادر عروس

بعد از مکثی ، وقتی خطبه را تمام کرد، لحظاتی بعد سکوتی همه جا را گرفت و شیخ شروع به خواندن خطبه ی عقد کرد، فتمقرار گر

بزرگترها برای تبریک به سمتم آمدند از جا ، به او اجازه ب عقد را دادم و بعد از آن صدای دست زدن ها وسوت ها به هوا برخواست

با او هم ، این برنامه را باید درست اجرا می کردم، و بوسی کردم و بعد به سمت نظام الدین خان رفتمبرخواستم و با یک به یک آنها ر

نظام الدین خان مانع شد و مرا در آغوش کشید و برایم آرزوی خوشبختی ، روبوسی کردم و باید خم می شدم و دستش را می بوسیدم

ساکت و سر به زیر ، اجرا کردم و او هم بعد از دعای خیر مرا در کنار خود نشاندبعد به طرف پدر رفتم همین برنامه را برای پدر ، کرد

گویا مراسم عقد پایان یافته بود و عروس هم بله را گفته بود و حال که من ، بودم که باز همایون به دنبالم آمد تا مرا به داخل ببرد

 . محرم بودم اجازه داشتم تا بروم و همسرم را ببینم
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همایون چندین مرتبه یا اهلل گفت و وقتی اجازه را از جانب چند خانم دریافت کرد ، ن همراه شدم و به سمت ساختمان رفتیمبا همایو

سر به زیر جلو می رفتم و پچ پچ های ، چقدر مجلس زنانه شلوغتر بود، همایون دستم را گرفته بود و به پیش می رفت، وارد شدیم

گویا این اتاق را برای عقد ، از سالن بزرگ عمارت گذشتیم و به مقابل اتاقی رسیدیم ، ا می شنیدمزنان که از من تعریف می کردند ر

 . مادرم از اتاق بیرون آمد، همایون مکثی کرد، تزیین کرده بودند

 . بیاین داخل، مبارکت باشه پسرم –

که در راس آن آینه و شمعدان قرار داشت و پایین یک سفره ی بزرگ چیده شده بود ، از آنجا به بعد به همراه مادرم به داخل رفتم

مادرم ، سفره دو صندلی بود که عروسی روی یکی از آنها نشسته بود چادر سفیدش روی صورتش افتاده بود و اصال دیده نمی شد

دیدند گذشتم و در از مقابل زنانی که دور تا دور سفره ایستاده بودند و زیر گوش هم با هم حرف می زدند و می خن، دستم را گرفت

دونفر که نزدیکترین نسبت را با هم داشتند ، سرم پایین بود. با اشاره ی مادرم روی صندلی در کنارش نشستم، کنار هما قرار گرفتم

 . ولی به مانند غریبه ها در کنار هم نشسته بودند

 . لطفا بفرمایین بیرون، خانما اتاق خلوت کنید: صدای زنی را شنیدم که گفت

 . جهانگیر چادر عروست را بردار: مادرم زیر گوشم گفت، وقتی خلوت تر شد، م کم زنها اتاق را ترک کردندو ک

 . مامان دست بردار: آرام غر زدم

، خب این دختری که کنارت نشسته زنته، اینهو میرغضب قیافه گرفته، بهتره تو دست برداری: با چشم غره ی ساکتم کرد و آرام گفت

 . و آرزو زن تو شدهبا هزار امید 

 . شما خودتون چادرعروستون را بردارید، ماه نسا خانم خب آقا داماد خجالت می کشه: صدای مادر هما را شنیدم

 .... عزیزه خانم، ای به روی چشمم: مادر لبخندی به او تحویل داد و گفت

مادر چادر سفیدش را از روی سرش ، ادر بودچیزی زیر گوشش گفت که هما از جا برخواست رویش به سمت م، و به سمت هما رفت

انصافا که ، وقتی نشست از گوشه ی چشم نگاهش کردم، برداشت و کمی لباس بلند سفیدش را مرتب کرد و از او خواست باز بنشیند

برای ، رویش می باریداضطراب و دلهره از سر و ، .. سر به زیر داشت و به دامن سفیدش چنگ انداخته بود. زیبا بود ولی خیلی بچه بود

 . ساختن یک زندگی هنوز خیلی کم سن و سال بود

 . تورش را خودت از روی صورتش بردار: باز صدای مادر را کنار گوشم شنیدم
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تور را از روی صورتش کنار زدم صدای ، ولی او همانطور خشکش زده بود، ناچارا باید اطالعت می کردم کمی به سمت هما چرخیدم

االن همه را از اتاق می : مادر باز زیر گوشم گفت، هنوز چند نفری توی اتاق بودند، کف زدن های خانم ها بلند شد کل کشیدن و

 . یه کلمه دلگرم کننده ازت بشنوه شاید آروم بگیره، نمی بینی چقدر اضطراب داره، بتونی یه کم باهاش حرف بزنی، فرستم بیرون

حاال فقط من و ، به سمت عزیزه خانم رفت و  همه از اتاق بیرون رفتند و در اتاق بسته شد مادرم، سری به عالمت تایید تکان دادم

تصویر هما در کنار من بود ؛ سر به زیر ، هما در اتاق تنها بودیم ؛ سر بلند کردم که خودم را درون آینه ی بلند آنطرف سفره دیدم

لبخندی ، گر حرفی نمی زدم امکان داشت از شدت اضطراب غش کندا، محکم دامنش را چنگ انداخته بود، داشت و کمی می لرزید

 ؟ از من می ترسی: بی اختیار روی لبم نشست و آرام گفتم

دلم برایش می ، کمی به جانبش چرخیدم و مستقیم نگاهش کردم، هیچ عکس العملی نشان نداد، گویی اصال صدایم را نشنیده باشد

 .... سوخت

 ؟ ترسی خانمیاز من می : باز آرام گفتم

 . سری به عالمت منفی تکان داد

ولی آن موقع هیچ حرفی به ذهنم ، اگر گندم بود حرفهای زیادی برای گفتن با او داشتم، واقعا نمی دانستم چه باید به او می گفتم

 . در افکارم غرق بودم که با صدای لرزان و بریده بریده ی هما به خودم آمدم، نمی رسید

 .. . ..هم. ش...شما –

 ... حرفت را بزن: نگاهم به سمتش چرخید و گفت، حرفش را برید

 . ولی گویا قصد نداشت حرف بزند، من هم حرفی نزدم تا او بتواند حرف بزند، نفس عمیقی کشید تا سعی کند بر اضطرابش غلبه کند

 ؟ خودت تزیین کردی، سفره ی قشنگی شده: من هم نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 . نه –

 . ش کوتاه و پر از استرس بودجواب

 . معلومه هر کسی این سفره را تزیین کرد خیلی با سلیقه بوده –
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 . خواهرام تزیین کردن –

 . حسابی سنگ تموم گذاشتن. دستشون درد نکنه –

 . بپرسممی تونم یه سوال : کمی سرش را باالتر گرفت و آرام گفت، با همین چند جمله شاید کمی از استرسش از بین رفت

 . بپرس، حتما –

 ... ....وقتی. شما –

 . نگران نباش سوالت را بپرس ؟ خب من وقتی چی: باز سکوت کرد که من گفتم

 ؟ وقتی عصبانی بشی منو می زنی: باز سر به زیر انداخت و آرام گفت

که او را نگران و ترسیده کرده نمی دانستم برای چه این سوال را پرسید ولی خب حتما چیزی هست ، گنگ و گیج نگاهش می کردم

مردی که دست روی زن بلند کنه مرد  : بعد از لحظاتی که همینطور بر و بر نگاهش می کردم گفتم . است تا این سوال را بپرسد

 . شاید باهم دعوا کنیم اما هرگز نمی زنمت، خیالت راحت باشه . نامرد، نیست

چشمانش ، چشمانش رنگ زیبایی داشت، ای اولین بار چشمانش را به چشمانم دوختبر، با این حرفم جرات پیدا کرد و سر بلند کرد

دختر آرام و مهربانی به نظر می رسید و بعدها ثابت کرد  . لبخندش را با لبخند جواب دادم، ... لبخندی روی لبش نشست. عسلی بود

، همسری که توانستم زندگی خوبی را با او بسازم، هما همسری مهربان و آرام و دوست داشتنی برای من بود، که همینطور است

شاید شرم داشتم شاید هم می ترسیدم اگر بفهمد او را از ، همسری مهربان که هرگز نتوانستم از حقیقت های زندگیم با او حرف بزنم

 . آینده موکول کردم ... هر بار که خواستم از گذشته ام با او حرف بزنم از چشمان زیباییش شرم کردم و آن را به. دست بدهم

پدر خواسته بود که شش ماه ، پدر همان خانه ی که خریده بود در تهران به نام من زد و من زندگیم را با هما در آن خانه شروع کردم

سته اش از سال را در تهران و شش ماه دیگر را در روستا و در کنار آنها زندگی کنیم اما هما دوست نداشت به روستا بیاید و من به خوا

با ، اوایل فقط خودم به روستا می رفتم و کم کم رفتن های خودم را به روستا کم کردم و در تهران ماندگار شدم، احترام گذاشتم

خریدن از کشاورزها و قالی باف ها و فروختن در ، تجارت غالت و فرش و مرکبات، کمک نظام الدین خان تجارت را شروع کردم

را به کار و تجارت مشغول کرده بودم وخیلی زود در این شغل صاحب اسم و رسم شدم و اسم جهانگیر  تمام فکر و ذکرم . بازار

. به قدری درگیر زندگی جدیدم شدم که از امیرساالر و کارهایش بی خبر ماندم اما هربار که به . منوچهر نژاد در بازار شناخته شد

 در تهران هم که  ، او هنوز در فکر مبارزه بود و اینگونه زندگی می کرد، شدم روستا می رفتم توسط دوستانم از کارهای او باخبر می
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بودم با هما به دیدن نریمان و جیران می رفتیم که یکبار اتفاقی فرخ را در خانه اش دیدم و فهمیدم بعد از اینکه  آزادش کرده بودیم 

ه بود ؛ وقتی مرا دید با اینکه ناخشنود بود اما حفظ ظاهر کرد و به تهران نزد نریمان رفته بود و زندگی برای خود دست و پا کرد

 . از او نفرت داشتم و اصال دوست نداشتم که او را ببینم، ازدواجم را تبریک گفت

آن ، منزل دیگری که روزهای خوب زندگی من و گندم در آن گذشته بود را خالی از سکنه نگه داشتم تا وقتی علی کوچکم را بیابم

 . را برای او در نظر گرفته بودم و می خواستم به او ببخشمخانه 

به آن زندگی ، پرویز که به دنیا آمد زندگی ما رنگ و بویی دیگری گرفت، فرزندمان پرویز به دنیا آمد، دو سال بعد از ازدواج من و هما

ردم تا رد و نشانی از دایی و زن داییم به دلگرم تر شدم ولی خب هرگز گندم و علی را فراموش نکردم و همه ی تالش خودم را می ک

...سالها از پی هم می . دست بیاورم ولی گاهی به قدری درگیر کار می شدم که همه چیز را فراموش می کردم حتی هما و پرویز را

روستا و مردمش و  گذشت و من بیشتر از دوستان قدیمی ام فاصله می گرفتم ؛ سه سال بعد دخترم پروین به دنیا آمد و من به کلی از

کارهای که می خواستم در روستا انجام بدهم دل کنده بودم و تهران نشین شده بودم عجیب بود برایم که حتی پدر هم مخالفتی نمی 

مادری که گذر زمان حسابی پیرش کرده بود و تمام دلخوشی من در زندگی ، کرد فقط گاهی به روستا سری می زدم تا مادرم را ببینم

برای من آرامش بود و هم او و هم من از این زندگی راضی بودیم هر چند هرگز رابطه ی عاشقانه  و صمیمانه ی که با گندم با هما 

الحق که او هم زن زندگی بود و ، داشتم نتوانستم با هما برقرار کنم اما دوستش داشتم و سعی می کردم کاری نکنم که ناراحتش کنم

خود جیران همین را می خواست چون هرگز نتوانسته بود ، بود که نریمان از جیران جدا شد 8815سال  . به زندگیش خوب می رسید

به خواسته اش احترام گذاشت و ، نریمان هم بعد از سالها کشمکش با او، که نریمان را به عنوان شوهر بپذیرد و برایش فرزندی بیاورد

 . ی که با هم ازدواج کرده بودند را با او همراه کرد تا در زندگی کمکش کننداو را طالق داد و برایش خانه ی خرید و گلبهار و مرتض

نریمان چند ماه بعد از جداییش از جیران با فروغ الزمان تاج بخش دختر ابراهیم میرزای تاج بخش  یکی از مالکین به نام تهران 

شتر از هر چیزی به خاطر هم نامی اش با فروغ الزمان بود که همان موقع بود که فهمیدم ازدواج نریمان با فروغ الزمان بی، ازدواج کرد

یکسال و نیم بعد از ، دختری که نریمان عاشقش بود و پدرمان عشقش را از او ربوده بود، در جوانی مرگ را به کام خود ریخته بود

 . ازدواجشان پسرشان مهران به دنیا آمد

به این خاطر که برادر بزرگش و یکی از خواهرهایش ، رفتن از ایران را کوک کردپرویز هفت ساله بود و پروین سه ساله که هما ساز 

به خاطر گندم ، به خاطر مادرم، برای همیشه از ایران رفته بودند او هم می خواست برود و این موضوع اولین اختالف من با هما بود

، مشاجره ی من با هما باال گرفت و مدتی با من قهر کرد بحث و، که گاهی پنهانی به سر قبرش می رفتم نمی خواستم از ایران بروم

 زن دل نازکی بود ، اما من با مهربانی و صحبت این موضوع را حل کردم و هما هم راضی شد که دیگر حرفی از رفتن به میان نیاورد
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یروز وسایل رفاه و خشنودیش را درست بود که زود قهر می کرد اما زود هم آشتی می کرد من هم سعی می کردم هر روز بیشتر از د

فراهم کنم ،در همان سالها بود که نریمان تصمیم گرفت که نام خانوادگیش را از منوچهر نژاد به منصوریان تغییر دهد و به من هم 

دادیم  سال چون دلخوشی از گذشته نداشتم من هم پذیرفتم و رسما نام خانوادگی خودمان را تغییر ، پیشنهاد داد تا این کار را بکنم

ساله بود  فرزند سوممان پروانه هم به دنیا آمد و من در تمام همه ی آن سالها تمام تالشم را  9ساله و پروین  81بعد وقتی پرویز 

به خاطر کسب و کار و تجارتی که داشتم در آمریکا دوستان زیادی پیدا کرده بودم که ، برای یافتن دایی و زن دایی ام انجام می دادم

با کمک یکی از دوستانم که در سفارت ایران در آمریکا ، در یافتن دایی و زن داییم یاری می کردند اما دریغ از کوچکترین نشانیمرا 

هر نشانه ی را برای یافتن آنها ، بود مطمئن شده بودم که دایی و زن دایی من در آمریکا هستند اما در کدام ایالت و کجا  نمی دانستم

بارها خودم به بهانه ی کار وقتی به آمریکا سفر می کردم به دنبال نشانه ی از دایی ام  . بتوانم آنها را بیابم دنبال می کردم تا

به قدری سرگرم زندگی ام شده بودم که دیگر از امیرساالر و   . شهرهای امریکا را می گشتم اما هرگز موفق نشدم که نشانی بیابم

گویی باالخره امیرساالر تا ، به روستا می رفتم جویایی احوالش از فریدون می شدم دوستانش خبری نمی گرفتم فقط وقتی که

حداقل پدر و عمویم که ، حدودی موفق شده بود و توانسته بود خان های زورگو را مجاب کند که رفتارشان را با رعیت ها بهتر کنند

یده بود و حاال او بود که همه کاره ی زمین های کشاورزی ایرج هم به خانه بازگشته بود و پدرش او را بخش، اینگونه شده بودند

... گویی گذر زمان همه چیز را بهتر کرده بود و من از این افسوس می خوردم . ازدواج کرده بود و صاحب فرزند شده بود، پدرش بود

 . کاش گندم من زنده بود و فرزندمان علی در کنارمان بود

برای ، انم در آمریکا خبری خوشحال کننده به من داد که بعد از شنیدن آن سریع بار سفر بستمبود که بیژن یکی از دوست 8889سال 

دلم روشن بود ، این سفر را سفر کاری عنوان کردم و خیلی زود راهی آمریکا شدم، اینکه هما نخواسته باشد در این سفر همراهم باشد

 . سال باالخره پسرم را پیدا می کنم 89که بعد از 

بیژن ، بیژن را دیدم که صدایم می زد، ز مهر کردن پاسپورتم و تحویل گرفتن تنها ساکم وقتی وارد سالن انتظار فرودگاه شدمبعد ا

یک دوست واقعی و ، یک مرد هسمن خودم بود که نمایندگی فروش فرش های ایرانی داشت که من از ایران برایش می فرستادم

 . بامعرفت

 . وش کشیدمبه سمتش رفتم و او را در آغ

  ؟ خوش خبر باشی مرد –

 ایندفعه را مطمئنم جهانگیر : بیژن خندید و گفت
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 ؟ کجا پیداشون کردی –

 . بیا بریم توی راه برات توضیح می دم –

 . ساکم را توی صندوق عقب گذاشت و هردو سوار کادیالک سیاهش شدیم و راه افتادیم، با او همراه شدم

 . حرف بزن، بیژن به خدا دیگه نمی تونم تحمل کنم –

یک هفته قبل بهم ، همینطوری، چند وقت قبل ماجرایی زندگیتو واسه یکی از دوستام که عکاس و دائم السفره تعریف کرده بودم –

وضوع مربوط می شه به گفت م، ..گفت پاشو بیا اینجا باهات کار دارم. ...گفتم خب. زنگ زد که رفتم ایالت ویرجینا برای عکاسی

حسابی پیر ، داییت نسبت به عکسی ازش به من داده بودی خیلی عوض شده، ..منم تا شنیدم سریع راه افتادم رفتم اونجا. ماجرایی تو

 . یه جوون نوزده ساله ی خوش تیپ و خوش برخورد، زن داییت هم همینطور اما ماشاهلل علی حسابی بزرگ شده، شده

 ؟ دیدیش –

توی تیم بسکتبال ، البته درسش هم می خونه، علی هم همونجا بهش کمک می کنه، داییت اونجا یه فروشگاه بزرگ داره، آره –

 . مثل خودت قد بلند و خوش تیپ، شهرشون هم هست

 . برو ویرجینا –

 ؟ االن –

 . خواهش می کنم –

 . می افتیم بریم خونه منم یه ساک بردارم به همسرمم بگیم و بعد راه، باشه می ریم –

قرار بود خیلی زود ، بیژن هم عاشق همین اخالقش شده بود، همسر بیژن یک زن آمریکایی مهربان بود که همیشه داشت می خندید

راه بیفتیم ولی کاملیا به قدری با من حرف زد که مجبور شدیم ناهار را با او و دخترشان که همسن پروین من بود بخوریم و بعد به 

نمی ، در تمام طول مسیر اولین برخوردم با پسرم را در ذهن مجسم می کردم، سمت ایالت ویرجینا به راه افتادیم همراه بیژن به

همه ی این ، ..از دایی متنفر بودم. نمی دانستم با دایی و زن داییم چگونه باید برخورد کنم، دانستم چگونه باید با او رو به رو می شدم

 . در حال و هوای خودم بودم که با صدای بیژن به خودم آمدم . را نمی دیدم از او متنفر شده بودمسالهای که می گذشت و من پسرم 

 ؟ به چی فکر می کنی جهانگیر -
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 ؟ نمی دونم چطوری باهاش رو به رو بشم، به پسرم: 

 . دوستاش صداش می زنن پسر شرقی -

 ! ؟ پسر شرقی -

اون دفعه که رفته ، بزرگ شده ولی خوب فرهنگ و رسوم ایرانی را یاد گرفته و حفظ کردهبا اینکه همه ی این سالها توی آمریکا  -

، بودم فروشگاهشون به عنوان یه ایرانی مسافر باهاش هم صحبت شدم وقتی فهمید ایرانی هستم مثل بلبل باهام فارسی حرف زد

 .... زم رفتم فرفاکس به دیدنش برمخیلی خوش برخورد و مهربون ف حسابی با هم دوست شدیم  ازم قول گرفته با

 ؟ فرفاکس -

 . اونجا زندگی می کنن، یکی از شهرهای ویرجیناست -

 . پس داییم حسابی رفته بوده خودشو گم و گور کرده بوده  -

 . فکر نمی کنم کم و کسری واسه ش گذاشته باشن، ولی خب معلومه حسابی به پسرت رسیدن ؟ چی بگم واال -

 . می خوام وقتی می فهمه که این همه سال بهش دروغ گفتن و چطوری از من جداش کردن را ببینم :با زهرخندی گفت

 . توی گفتن حقیقت عجله نکن -

، وقتی از دستش دادم دلخوش بودم به علی پسرم، گندم همه ی عشق و زندگی من بود . بیژن نمی دونی چی به من گذشت -

خاطرش می خواستم قید همه چیز بزنم و بیام تهران تا بتونم خودم پسرم را بزرگ کنم درسته که اون روزها پیشش نبودم ولی به 

 . ولی دایی و زن داییم بدجور بهم نارو زدن

 . آدم همیشه از کسی ضربه می خوره که فکر می کنه بهترین پشتیبانشه ؟ چی بگم -

بیژن ، وقتی رسیدیم که دیروقت بود و همه جا تعطیل بود، مبعد از پیمودن یک مسیر طوالنی باالخره به شهر فرفاکس ویرجینا رسیدی

مقابل خانه شان که یک ، بیژن آدرس خانه شان را هم داشت، اما در آن ساعت از شب تعطیل بود، مستقیم به جلوی مغازه شان رفت

اصرار بیژن به هتلی رفتیم و با ، خانه ی زیبا بود رفت اما خاموش بودن چراغ ها حکایت از خواب بودن همه ی اهالی خانه داشت

به محض اینکه آفتاب زد لباس پوشیدم و آماده ی رفتن شدم که باز ، تمام شب تا صبح را بیدار بودم و نتوانستم بخوابم، اتاقی گرفتیم

  بیژن مانعم شد تا خودش هم حاضر شود وقتی برای دوش گرفتن وارد حمام شد طاقت نیاوردم که صبر کنم برای همین از هتل
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چون صبح خیلی زود بود هنوز مغازه ها باز نشده بود ، بیرون زدم و پیاده به سمت مغازه که نزدیک به هتل هم بود به راه افتادم

ساعت هنوز هفت صبح ، نگاهی به ساعتم انداختم، اما مغازه هنوز بسته بود، چند دقیقه ی بعد مقابل مغازه بودم ، خیابان خلوت بود

نگاهم را به در مغازه ، ازه و در حاشیه ی خیابان یک تیرچراغ برق فلزی بود که به سمت آن رفتم و به آن تکیه زدمروبه روی مغ، بود

بیست دقیقه ی بعد بود که جوان سیاه پوستی با دوچرخه آمد مقابل ، می دانستم باالخره برای باز کردن مغازه اش می آید، دوختم

اما . گویا یکی از کارگرانی بود که در آن مغازه ی بزرگ کار می کرد، آمده بود که مغازه را باز کند، مغازه ایستاد و از دوچرخه پیاده شد

با ماشین آبی رنگی ، بیست دقیقه ی دیگر هم گذشت و باالخره آمد، من منتظر باز شدن مغازه نبودم من منتظر شخص دیگری بودم

، پیر شده بود اما سعی کرده بود شادابی جوانی اش را حفظ کند، پیاده شدمقابل مغازه در حاشیه ی خیابان پارک کرد و از ماشین 

یک تیپ آمریکایی که او را ، موهایش را رنگ کرده بود و ریش و سبیلش را زده بود، شلوار جین آبی و تی شرت مشکی به تن داشت

وارد مغازه که شد پا از زمین کندم و به ، کردمدر همان ابتدا نتوانستم حرفی بزنم فقط نگاهش می ، از فرهنگ کشورش دور کرده بود

، پشتش به من بود و داشت به آن جوان سیاه پوست که مشغول تی زدن کف زمین بود  دستوراتی می داد، دنبالش وارد مغازه شدم

ه قفسه ی که پر چرخیدم و پشتم را به او کردم و ب، نمی دانم چرا تا به سمت من چرخید، خیلی خوب به زبان انگلیسی حرف می زد

 ؟ می تونم کمکتون کنم، روزتون بخیر آقا: به زبان انگیسی خطاب به من گفت، بود از قوطی چشم دوختم

 . آره می تونی: در جوابش به زبان فارسی گفتم

 . پسرم را بهم پس بده: و به سمتش چرخیدم و گفتم

چند قدمی عقب رفت تا با قفسه ، مانده بود تعادلش را از دست بدهدبه قدری از دیدنم جا خورده بود که کم ، از دیدنم شوکه شده بود

 . خوب بهم نارو زدی، دمت گرم دایی: با زهرخندی گفتم، ی برخورد کرد و دستش را لبه ی قفسه گرفت

 . ...جهانگیر. جها: بریده بریده و ناباور گفت، بغض گلویم را گرفت

 . ...بد کردی. اهام داییبد کردی ب: با صدای که از بغض می لرزید گفتم

 ؟ چطور پیدام کردی ؟ ..چطور. تو که –

...چرا اینکار را . فکر کردی اگر بیای آمریکا بی خیال پسرم می شم ؛ علی تنها یادگار گندمم بود: بغضم را فرو دادم و به سختی گفتم

  ؟ با من کردی دایی
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به سختی به راه افتاد ، مشخص بود توان روی پا ایستادن را ندارد، نمی کردعرق شرم روی پیشانی اش نشسته بود و به چشمانم نگاه 

قوطی قرصی از کشوی میزش ، پشت میز روی صندلی اش جا گرفت، و به سمت میز و صندلی که گوشه ای از مغازه بود رفت

 . برداشت و یک دانه قرص در دهان گذاشت

  ؟ علی من کجاست دایی: به سمت او خم شدم و گفتمدستانم را لبه ی میز گذاشتم و ، به سمت میز رفتم

 . به سختی سر بلند کرد و به من نگاه کرد ،چشمانش رنگ شرم داشت

 . توی همه ی این سالها نذاشتم آب تو دلش تکون بخوره ، حالش خوبه –

.. دایی تو که می . شد رو سرم اونروزی که اومدم تهرون و دیدم بچه م را بردید دنیا آوار، ولی تو دل من بدجور تکون خورد –

 ؟ چرا با بردن علی  زندگی برای من سخت تر کردی، دونستی من چقدر گندمم را دوستش داشتم و مرگش چقدر واسه م سخت بود

 ؟ می دونی من توی این نوزده سال چی کشیدم

  ؟ می دونی دایی: و این بار با چشمانی خیس بر سرش فریاد زد

 . وقتی برگشتم بیژن را دیدم، دستی به شانه ام نشست، شد تا حرف بزنمو هق هق گریه ام مانع 

 . آروم باش مرد –

 ؟ فکر می کنی می تونم –

 ؟؟ آقا بیژن: دایی از جا برخواست و متعجب گفت

ید می با، دیگه بسه هر چقدر با دل این مرد و سرنوشت اون بچه بازی کردید، اینجا آخر خط نادرخان: بیژن خطاب به دایی گفت

 . دونستید هیچ وقت ماه پشت ابر نمی مونه

 . ببین جهانگیر تو اون موقع نمی تونستی علی را بزرگ کنی –

من چقدر احمق بودم که نفهمیدم پشت اون ، می تونستم یا نه به خودم مربوط بود: وقتی این حرف را زد عصبانی بر سرش غریدم

مادر گندم می گفت اجازه بده بچه پیش خودمون بمونه من ساده بهش گفتم ممکنه داییم و  . همه مهربونی شما چه نقشه ی هست

... بدجور هم نامردی . اجازه نمی دم بچه را شما نگه دارید ؛ دایی نامردی کردی در حقم، زن داییم ناراحت بشن اگر بهشون بگم نه

 . کردی
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، .. روحیه ی حساسی داره. خورد می شه، به خاطر خودش نذار بفهمه، خاطر علی به، ولی تو رو خدا جهانگیر . قبول دارم، می دونم –

..باور . اونقدرروحیه ش حساس که ممکنه دست به خودکشی بزنه، اگر بفهمه من و اشرف پدر و مادر واقعیش نیستیم داغون می شه

 .. . کن

 . فکر می کنی من احمقم که می خوای با این حرفا ساکتم کنی –

 . خواهش می کنم جهانگیر . ... اجازه بده خودم همه چیز بهش بگم. راست می گم، دانه بخ –

 ، اجازه بدم که باز یهو با بچه ی من غیبتون بزنه –

... بیا . ...اگر قراره حقیقت بفهمه اجازه بده از زبون خودمون بفهمه. ... من قول می دم خودم همه چیز بهش بگم. ..دیگه نه. نه –

 . بیا بریم، ی مابریم خونه 

 . بیا بریم خونه ی ما: و به سمتم آمد و گفت

چون می دونم االن ، یکراست می ریم دبیرستان علی، خونه تون نه: دستش را که برای گرفتن بازویم جلو آورده بود پس زدم و گفت

 . مدرسه ست

جلو چشم ، ..تو رو خدا. همون موقع بهش می گم، یاد خونه... ظهر برای ناهار م. تو رو خدا، علی امروز امتحان مهمی داره، اونجا نه –

 . خودت بهش می گم فقط اجازه بده خودم بهش بگم

 ؟ باید بهش بگی چطوری با نامردی اون را از من دزدیدی –

 ... همه چیز می گم، می گم –

دوباره به دایی  . من خواست که بپذیرمنگاهم را به او دادم که با حرکت چشم از ، بیژن دستش را که روی شانه ام بود کمی فشرد

 . بریم، باشه: نگاه کردم و گفتم

ساکت بودم و خیابان ها را ، من با ماشین دایی همراه شدم و بیژن با ماشینش پشت سرمان می آمد، هر سه نفر از مغازه بیرون آمدیم

 . نگاه می کردم که با صدای دایی به خودم آمدم

 ؟ مادرت خوبه –
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 ؟ مگه براتون مهمه: نیشخندی گفتمبا 

 . ماه نسا همیشه برای من عزیز بود و هست –

 . بهم گفت اگر یه روزی دیدمت بهت بگم هرگز نمی بخشتت، کاری کردی که نوزده ساله چشماش از اشک خشک نشده: من

 . اگر تقدیر خدا بود که ما هم بچه داشته باشیم اینطور نمی شد: دایی آهی کشید و گفت

 ؟ می تونستی پدر یه بچه ی دیگه باشی، دایی کم نبود بچه ی بی سرپرست و یتیم –

با اصرار ازت می خواست علی را ما ببریم تا ، ولی اون روزای که  اشرف، هیچ وقت نتونستم هیچ بچه ی دیگه ی را بپذیرم –

.. خواهرزاده ی که خودش هم مثل پسرم . بود هر چی بود از خون خواهرزاده م، مراقبش باشیم مهر این پسر بدجور به دلم نشست

 . واسه م عزیز بود

 . آره عزیز بودم که این بال را سرم آوردی: با تمسخر خندیدم و گفتم، از حرفهایش خنده م گرفت

 . ولی ما هیچ وقت نمی تونستیم، تو می تونستی دوباره ازدواج کنی و صاحب بچه بشی: دایی لحظه ی سکوت کرد و بعد گفت

 ؟ ... شما هم می تونستی دایی. هه –

 . من اشرف دوستش داشتم نمی خواستم کاری کنم دلش بشکنه –

 ؟ به خاطر همین حاضر شدی بچه ی منو بدزدی –

...همه . شد همه ی زندگی من، نه ، علی شد جزوی از زندگی من، ... وقتی بچه را سپردی به ما و رفتی روستا. درک کن جهانگیر –

 . .... جهانگیر خب تو می تونستی ازدواج کنی و بازم صاحب بچه بشی. اشرف برای زندگی ی امید من و

اما اگر حرفت اینه که من می تونستم ازدواج کنم و بازم صاحب بچه بشم باید بگم ، دایی خودت بودی این حرف می پذیرفتی –

 . دوتا دختر، یه پسر، ازدواج کردم و االن سه تا بجه دارم

بخداوندی خدا بهتر  ؟ چرا می خوای علی از ما بگیری ؟ خب پس دیگه چی می خوای: شین را کنار کشید و با فریاد گفتیه دفعه ما

 . از تو واسه ش پدری کردم

 



 

 
 

750 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

.. تو چی فکر می کنی که یه . نمی خوام واسه پسر من پدری کنی : به قدری عصبانی بودم که با مشت روی داشبورت کوبیدم و گفتم

 . من ده تا دیگه بچه هم داشتم بازم می اومدم دنبال علیم، علی را فراموش می کنم، دیگه داشته باشمبچه ی 

 . ..باشه آروم باش. باشه: دایی وقتی عصبانیتم را دید عقب نسشت و آروم گفت

خانه شان پارک کرد و هردو از مقابل ، دیگه تا رسیدن به خانه شان حرفی بین ما رد و بدل نشد، و باز ماشین را به حرکت در آورد

دایی وارد خانه ، دایی به سمت خانه رفت اما من کمی صبر کردم بیژن هم که به من رسید به سمت خانه رفتیم، ماشین پیاده شدیم

حتما دایی به ، مقابل در مردد ایستاده بودیم که به یکباره زن دایی سراسیمه خودش را مقابل در رساند، شده بود و در را باز گذاشته بود

باور نمی کرد من مقابلش ، وقتی مرا دید خشکش زد ؟ او گفته بود که من آمده ام که با ترس آمده بود ببیند راست می گوید یا نه

موهایش را مثل اروپاییان طالیی رنگ کرده بود و یک بلوز و دامن تنش ، ... زن دایی هم به اندازه ی کافی اروپایی شده بود. باشم

قبلترها می اومدم خونه  . ... می بخشید که سرزده اومدما. سالم زن دایی: حظاتی همینطور نگاهش کردم و بعد با کنایه گفتمل، بود 

 . تون خوشحال می شدید

تو رو جون علی ، برو از اینجا ؛ تو رو خدا: قطرات اشک از چشمانش سرازیر شد و دو دستش را در چهارچوب در گذاشت و گفت

 . اب نکنزندگیم را خر

 . جون پسر من را قسم نخور زن: وقتی جون علی را قسم داد عصبانی داد زدم

تو رو ، التماست می کنم جهانگیر: فقط نگاهم می کرد بعد به یکباره به پایم افتاد و با التماس گفت، اما زن دایی بدون ذره ی ترس

 . ...جهانگیر التماست می کنم. من بگیری منو می کشی اون را  از، ...علی شیشه ی عمر منه. ..علی را از من نگیر. خدا

اونروزی که پسر من با بی رحمی ازم جدا کردید دلم را سنگ کردید این گریه ها توی ، نه زن دایی: قدمی به عقب برداشتم و گفتم

 . دل سنگ من اثر نداره

بیژن به من ، بعد از رفتن آنها، بلندش کرد و به داخل بردشزیر بازوی زن دایی را گرفت و از روی زمین ، دایی باز به جلوی در آمد

 اول من و بعد بیژن به دنبالم وارد خانه شدند . اشاره کرد که وارد خانه بشویم

سالن بزرگی نبود اما شیک و مدرن با وسایل تزیین شده بود ؛ روی ، راهروی کوتاهی را پیمودیم و وارد سالن پذیرایی خانه شدیم

به فاصله های یکسانی با قاب های کوچکی از عکس های خانوادگی پر شده بود که تصویر جوانی که حدس می زدم دیوارها هم 

 ... . خیلی شبیه گندم بود، با دیدنش باز چشمانم از اشک خیس شد، خودش بود، به سمت قاب رفتم، علی باشد توجه من را جلب کرد
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... تصویر مربوط . یک لباس ورزشی به تن داشت و کاپی را در دست داشت، رسیدتوی عکس تقریبا هفده هیجده ساله به نظر می 

 . نگاهم به تصویر بود که صدای دایی را شنیدم، می شد به یک مسابقه ی ورزشی

 . علی هم به عنوان بهترین بازیکن تیم جایزه گرفت، تیم بسکتبال مدرسه شون قهرمان شده بود، اون عکس مال هشت ماه قبل -

 . اما دایی ماتم زده و آرام بود، سر به زیر داشت و گریه می کرد، زن دایی در کنار دایی نشسته بود، هم به سمت آنها چرخیدنگا

 . بیا بشین –

 ؟ علی کی میاد –

 . ...بیا بشین. چهار ساعت دیگه: دایی به ساعت روی دیوار نگاه کرد و گفت

نگاه خشکم به روی دایی و زن دایی بود که باز ، هم روی مبل تک نفره ی نشستبیژن ، جلوتر رفتم و مقابلشان روی مبلی نشستم

 . نگاهش رنگ خواهش و التماس داشت، زن دایی سر بلند کرد

 . تو رو خدا، بهم رحم کن –

 ؟ شما مگه به من رحم کردید –

 . ...پسرم را ازم نگیر جهانگیر. واسه ش مادری کردم، بیشتر از جونم مراقبش بودم –

 . فقط می تونم این شانس بهتون بدم که خودتون همه چیز بهش بگید: ری به عالمت منفی تکان دادم و گفتمس

 . حداقل چند روز بهمون فرصت بده : دایی گفت

 . ..جلوی چشمای خودم بهش می گید وگرنه خودم همه چیز می گم. همین امروز –

 ... تو علی را نمی شناسی اون پسر –

 . اگر پسرم را ازم نگرفته بودید می شناختمش: گفتم حرفش را بریدم و

اگر بفهمه این همه سال بهش دروغ گفتیم به هم می ، به خدا علی روحیه ی حساسی داره، جهانگیر: زن دایی باز با التماس گفت

 . داغون می شه بچه م، ریزه
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 . باالخره که باید یه روز بفهمه، مهم نیست –

 . مهمونمون باش خودت می فهمی ما چی می گیم، چند روز اینجا بمون –

 نه زن دایی   –

 . ..من پسرم را می خوام. خون هم گریه کنید دیگه به کسی رحم نمی کنه، این قلب سنگ شده: و مشتی به قلبم کوبیدم و گفتم

ن روز هر چیزی هم که برای آ، هر چقدر دایی و زن دایی اصرار کردند من اصال قبول نکردم و فقط حرف خودم را تکرار می کردم

دایی حتی از بیژن خواست که پادرمیانی کند که چند ، پذیرایی آوردند لب نزدم و فقط منتظر نشسته بودم و به ساعت نگاه می کردم

 به قدری سنگدل و یک دنده، روزی به آنها فرصت بدهم تا بتوانند کم کم ماجرا را برای علی بگویند ولی من باز هم قبول نکردم

 . شده بودم که خودمم باورم نمی شد که آن آدم من باشم

تقریبا یک ربعی به ساعتی که علی قرار بود به خانه بیاید ، زمان برای من به کندی و برای دایی و زن دایی با سرعت می گذشت

همه ساکت بودیم که ، می کرد دایی مدام قدم می زد و به ساعتش نگاه، مانده بود اضطراب و استرس دایی و زن دایی بیشتر شده بود

: حالت عادی نداشت و گویی دچار یک حمله ی روانی شده بود که با عصبانیت بر سرم فریاد زد، به یکباره زن دایی از جا برخواست

را به دنیا  .... فکر کردی اونی که بچه. با تو هستم ؟ ...چرا نمی فهمی. برو از اینجا ؟ چی می خوای از زندگیمون، پاشو برو از اینجا

من علی را به تو نمی دم ، این مرد براش پدری کردم، من واسه ش مادری کردم، من بزرگش کردم، نخیر من مادرشم، میاره مادرشه

 . ،گمشو از خونه ی ما برو بیرون

 . باشه می رم بیرون منتظرش میشم: از جا برخواستم و گفتم

سیلی به صورتم زد و داشت به سر و صورتم می زد  و به من بد و بیراه می گفت که زن دایی دیوانه وار جیغ کشید و به سمتم آمد 

 ؟ چرا یه کاری نمی کنی نادر: به طرف دایی چرخید و او را به عقب هل داد و بر سرش فریاد زد، دایی به سمتش آمد تا او را بگیرد

 . من علی را بهش نمی دم، زنگ بزن به پلیس بیان اینو از اینجا ببرن

 . من علیم را به تو نمی دم: و به سمتم چرخید و فریاد زد

 ... گمشو از خونه ی من برو بیرون: و باز محکم به سینه ام کوبید و گفت

 . فکر کردی با این دیوونه بازیا من کوتاه میام و از حقم می گذرم، بس کن دیگه: تحمل نکردم و فریاد زدم
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 ؟ چرا نمی فهمی، جا هیچ حقی نداریتو این: زن دایی عصبانی تر فریاد زد

تا االن فقط می ، به قران ذره ی بهتون رحم نمی کنم، من حق ندارم: بیژن به سمتم آمد تا مرا عقب ببرد ولی او را کنار زدم و گفتم

 . خواستم علی را ببرم ولی می رم ازتون شکایت می کنم و می ندازمتون پشت میله های زندان

 تو هیچ مدرکی نداری.، برو بیرون هر غلطی دلت می خواد بکن: ر من فریاد زددایی جلو آمد و بر س

 . زندگیم را ازم گرفتی هنوز یه چیزی هم طلبکاری: یقه ی دایی را گرفتم و گفتم، عصبانی بودم که حال خودم را نفهمیدم

یه نفر از عقب لباسم را کشید و تا به ، شدمبیژن خواست مارا از هم جدا کند که به یکباره احساس کردم توسط یه نفر عقب کشیده 

دستم را روی صورتم گذاشتم و ناباور به علی نگاه می کردم ، سمتش چرخیدم مشتش توی صورتم نشست و خون از دماغم بیرون زد

چشمانش  مشتش از خشم می لرزید و از . این مشت علی بود که توی صورتم خورده بود، که خشمگین با مشت گره کرده مقابلم بود

بقیه هم ساکت بودند و او را نگاه می کردند که علی به سمت نادر ، متحیر نگاهش می کردم، چقدر بزرگ شده بود، خشم می بارید

 ؟ مامان چرا داری گریه می کنی ؟ این مردک کیه ؟ بابا چی شده: رفت و گفت

 . ..بیا بریم از اینجا. ...پسرم. علی: و گفت و زن دایی را در آغوش کشید که زن دایی در آغوش علی گریه اش شدت گرفت

 ؟ اینجا چه خبره ؟ چی شده مامان: علی

این مردک کیه که به خودش جرات داده دست روی پدر من بلند  ؟ آقا بیژن شما بگید اینجا چه خبره: نگاهش را به بیژن داد و گفت

 . کنه

دستمال را از دست بیژن گرفتم و به ، ون آورد و به سمت من گرفتدستمالی از جیبش بیر، بیژن سری تکان داد و به سمت من آمد

 . سمت یکی از مبل ها رفتم و نشستم

 . پاشو از اینجا برو جهانگیر: دایی به سمتم آمد و گفت

 ؟ بابا شما بگید این آقا کیه و اینجا چی می خواد: علی

 . قاخواهرزاده ی این آ، اسمم جهانگیر: نگاهم را به علی دادم و گفتم

 . جهانگیر تو رو خدا –دایی
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 . بقیه ش را نادر واسه ت می گه: نیم نگاهی به دایی انداختم و گفتم

 ؟ چی را: علی

 . ..تو رو خدا. بیا بریم، هیچی پسرم: زن دایی دست علی را گرفت و گفت

 ؟ صبر کنید ببینم چی می گه ؟ چی شده آخه: علی

 . بیا من و تو از اینجا بریم . ...اومده با پدرت حرف بزنه. بیا بریم ؟ می گهنمی خواد ببینی چی ، نه پسرم: زن دایی

  ؟ بفهم داری دست رو کی بلند می کنی، ایندفعه قبل اینکه بزنی -من  

 . تو رو خاک گندمت قسمت می دم، جهانگیر تو رو خدا: زن دایی

 .... . نیار زناسم گندمم : عصبانی از جا برخواستم و بلند بر سرش فریاد زدم

 . به چه حقی تو این خونه صداتو بلند کردی، واستا ببینم: و داشتم به سمت زن دایی می رفتم که علی مقابلش واستاد و گفت

پدر و ، این زن و مردی که تو بهشون می گی پدر و مادر  . به حق نوزده سال پدری که ازم گرفتن: به چشمانش زل زدم و گفتم

این زن و  . منم و مادرت گندم که وقتی تو را به دنیا آورد اجل مهلتش نداد حتی یه بار تو را توی آغوشش بگیره پدرت، مادرت نیستن

نوزده سال ، دایی و زن دایی من هستن که نوزده سال قبل تو را از من دزدیدن و فرار کردن، مردی که تو بهشون می گی پدر و مادر

 ... پسری که ثمره ی عشقم بود، را ازشون پس بگیرم که دربه در دنبالشون می گردم تا پسرم

دایی را نمی دیدم اما زن دایی که پشت سر علی ، بغض گلویم را گرفته بود و به علی که مبهوت نگاهم می کرد نگاه می کردم

با صدای که ، دعلی هنوز بهت زده نگاهم می کر، نشست و دستانش را روی سرش گذاشت و شروع کرد به گریه کردن، ایستاده بود

 . من پدرتم، پسرم: می لرزید گفتم

. علی: یه دستش را روی سرش گذاشت و چند قدم عقب عقب رفت ؛ به سمتش رفتم و گفتم، علی ناباور چرخید به مادرش نگاه کرد

... 

 .... ...بابا. ...مامان. باورم نمی شه: سری تکان داد و گفت
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بابا این مرد : روی زانو مقابلش نشست و گفت، بود و سرش را میان دستانش گرفته بود و به سمت دایی رفت که روی مبلی نشسته

 ؟ مگه نه، داره دروغ می گه

..نادر بهش بگو جهانگیر دروغ . ...دروغ می گه علی. دروغ می گه: دایی سر بلند کرد تا خواست حرفی بزند زن دایی برخواست و گفت

 . پسر خودمونی...علی تو . علی پسر خودمونه، می گه

 ؟ پس این آقا چی می گه: علی

 .... دروغ می گه: زن دایی

 . تمومش کن اشرف: دایی

 . ...علی بیا بریم توی اتاقت. ...پاشو نادر از خونه مون بیرونش کن. این جهانگیر داره دروغ می گه ؟ چی را: زن دایی

  .و دست علی را گرفت و کشید ولی علی ذره ی از جایش تکان نخورد

علی هم همانطور بهت زده وسط سالن ایستاده بود که ، دایی از جا برخواست و زن دایی را به سمت مبلی برد و در کنار هم نشستن

 . علی بیا بنشین: بیژن به سمتش رفت و گفت

 . آقا بیژن: علی

 . بیا بشین همه چیز می فهمی: بیژن

گویا مشتی که به صورتم خورده بود ، علی به من نگاه می کرد و من به اوعلی و بیژن هم در کنار هم روی مبل دو نفره نشستند ؛ 

دستشویی ، برو آب بزن صورتت را: دایی نگاهش را به من داد و گفت . دماغم را حسابی آسیب رسانده بود که خونریزیش بند نمی آمد

 . اونجاست

دماغم را شستم و مدتی سرم را باال  . بدون اینکه جوابی بدهم از جا برخواستم و به سمت دستشویی رفتم . و به دری اشاره کرد

 . گرفتم تا باالخره خونریریزیش بند آمد و از دستشویی بیرون رفتم

اما دایی ، دزن دایی هم گریه می کر، علی سرش را میان دستانش گرفته بود و از لرزش شانه هایش مشخص بود که گریه می کند

 . به بیژن نگاه کردم که به من اشاره کرد که بنشینم، ساکت بود و سر به زیر داشت
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، چشمانش وقتی بارانی می شد شبیه چشمان گندم می شد، مدتی به سکوت گذشت تا باالخره علی سربلند کرد و به من چشم دوخت

 . خیلی شبیه مادرتی: با صدای که می لرزید گفتم

 . شکسته شد و گریه می کردم و نگاهش می کردمو باز بغضم 

 ؟ چرا بهم دروغ گفتید: نگاهش را از من گرفت و به دایی داد و گفت

 ... . چون دوست داشتیم: دایی دستش را روی قلبش گذاشته بود و بدون اینکه به علی نگاه کند گفت

 . فقط پسر من، تو پسر منی، علی من کم از مادرت واسه ت زحمت نکشیدم: زن دایی سربلند کرد و گفت

دایی خواست از جا برخیزد که به یکباره دردی که در قلبش پیچید نزدیک بود او را به زمین بزند که علی به سمتش دوید و زیر 

 . ..زود باش. مامان قرص های بابا را بیار: بازویش را گرفت و با هول و هراس گفت

علی قرصی درون دهان دایی ، وطی قرصی برداشت و خودش را به علی و دایی رساندزن دایی به طرف کمدی رفت و از داخل کشو ق

 . بهتره بریم به اتاقتون و استراحت کنید: گذاشت و گفت

 . بشین می خوام همین االن همه چیز بهت بگم، نه خوبم پسرم –

 . شما حالتون خوب نیست –

 . خوبم پسرم –

حتم داشتم ، می دانستم دیگر همه چیز را خودشان به علی می گویند، گران تمام شده بود این ماجرا هم برای دایی هم برای زن دایی

من توی هتل نزدیک فروشگاهتون اقامت : دیگر دایی ذره ی دروغ نمی گویید برای همین از جا برخواستم و خطاب به علی گفتم

 . دارم

پس : از خانه که بیرون آمدم بیژن خودش را به من رساند و گفت علی سری تکان داد و من به همراه بیژن خانه شان را ترک کردیم ؛

 ؟ چرا داری می ری ؟ چی شد جهانگیر

 . علی خودش میاد –

 ؟ مطمئنی –
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 . بیشتر از همیشه –

و  وارد اتاقمان که شدیم فقط کفش هایم را از پا کندم، خسته تر از همیشه، خسته بودم، سوار ماشین بیژن شدیم و به هتل برگشتیم

..چون حاال خیالم راحت بود که پسرم را پیدا کرده بودم و خودش به . روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم و راحت خوابیدم

 . دیدنم خواهد آمد برای همین با خیال راحت خوابیدم

 . با صدای بیژن از خواب بیدار شدم

 . نخوابیدی..انگاری صد سال . ....بابا دست خوش. جهانگیر، جهانگیر –

 ؟ چی شده، صدسال که نه اما نوزده سال نتونستم راحت بخوابم: توی جایم نشستم و خواب آلود گفتم

 ؟ علی اومده –

 ؟ کجاست ؟ کو: به دور و برم نگاه کردم و گفتم

 . توی البی هتل منتظرته، پایین –

کفش هایم را پوشیدم و به سمت در ، ایم را شانه زدملباس بیرون تنم بود فقط برخواستم و کمی سر و وضعم را مرتب کردم و موه

 تو نمیای؟: اما بیژن همینطور نشسته بود که به جانبش چرخیدم و گفتم، رفتم

 . بهتره با هم تنها باشید –

و سر دیدمش روی مبلی نشسته بود ، وقتی وارد البی هتل شدم نگاهم را به اطراف چرخاندم، سری تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم

چشمانش از شدت گریه قرمز شده بود و باز وقتی ، وقتی به او نزدیک تر شدم سربلند کرد ؛ با دیدنم از جا بر خواست، به زیر داشت

خودش را به من رساند و توی آغوشم فرو رفت و ، دستانم را برای در آغوش گرفتنش باز کردم، دوباره من را دید چشمانش خیس شد

 . فقط گریه می کرد و من با چشمانی که آرام خیس می شد با او حرف می زدم علی . بغضش شکسته شد

 . از اینکه زدمتون متاسفم: سر به زیر انداخت و گفت، دقایقی نزدیک هم روی مبل نشستیم

 . ضرب شست محکمی داری، ولی خودمنیما، اشکالی نداره: دست به شانه اش گذاشتم و با لبخندی گفتم

 . معذرت می خوام: گفتآرام خندید و بعد 
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 ؟ .... همه چیز بهت گفتن. گفتم که مهم نیست –

 ؟ چطور تونستن این همه سال بهم دروغ بگن، باور نمی شه: سری تکان داد و گفت

 . حتی بیشتر از پدرم دوستش داشتم، دایی نادر برای من از هر کسی مهم تر بود، منم باورم نمی شه –

 ؟؟؟ مامان :نگاهش را به من داد و گفت

 می گفتن فشارخونش باال بوده برای همین ، منم اونموقع نبودم پیشش، وقتی تو را به دنیا می آورد سر زا تموم کرده بود –

 . پس من باعث مرگ مامان بودم –

 . دوست ندارم دیگه اینو بشنوم، نه اینطور نیست –

 ... بابا می گفت –

 ؟ گفت شما زن و بچه داریدآقا نادر می : حرفش را برید و بعد گفت

تو همه ی این سالها هم یه روز نبود که دست از گشتن برای پیدا کردنت ، ولی تو را هیچ وقت فراموش نکردم، آره زن و بچه دارم –

 . و بردن تو سنگین تر، مرگش واسه م خیلی سنگین بود، ... من عاشق مادرت بودم. تو از وجود گندمی، بردارم

 ؟ گفت شما به صورت پنهونی با مادرم ازدواج کردیدآقا نادر می  –

پدرم هرگز اجازه نمی داد من با گندم ازدواج کنم برای همین هیچ وقت ، چون من پسر خان بودم و مادرت دختر یه رعیت، آره –

 . ..خیلی ها نمی دونن. هنوزم که هنوزه نمی دونه، بهش نگفتم

 ؟ همسرتون و بچه هاتون نمی دونن –

 . می خوام از این به بعد با خودم باشی، ولی وقتی برگشتیم بهشون می گم، نه نمی دونن –

 ؟ اگر همسرتون قبول نکنه چی –

 . یا باید بپذیره یا اینکه قیدشو می زنم –

 ؟ واقعا اینکارو می کنید: علی متعجب گفت
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 ( . چون بیشتر از اون چیزی که فکرش را بکنی واسه م عزیزی، آره –

بی خیال تلفن روی مبل دراز کشید و ، تلفن خانه در حال زنگ خوردن بود، شنیدن صدای تلفن سر از روی دفترچه بلند کرد با

 . خواست بقیه ی خاطرات را بخواند که تلفن رفت روی پیغامگیر و صدای سیاوش در فضای خانه پیچید

 . ...اگر اونجایی گوشی را بردار. ..بهزاد. الو –

 . ا برخواست و به سمت تلفن رفتناچارا از ج

 . ....بهزاد. ....الو. الو –

 . به تلفن رسید و گوشی را برداشت

 . الو –

 ؟ کجایی مرد حسابی –

 . خونه ی تو –

 ؟ چرا گوشیت را جواب نمی دی –

 ؟ مگه کسی به من زنگ زده –

 . بار به گوشیت زنگ زدنبیشتر هزار ، پدرت و شاهین دارن خودشون را می کشن تو را پیدا کن، آره –

 . گوشیم روی سایلنت برای همین متوجه نشدم –

 . ...وگرنه مجبور می شم بگم کجاییا. خیل خب بردار یه زنگ بهشون بزن بگو سرت شلوغ بوده متوجه نشدم –

 . اگر یه کلمه حرف بزنی من می دونم و تو، الکی منو تهدید نکن –

 . نمی دونم این شاهین چی به پدرت گفته که پدرت مثل اسفند رو آتیش شده . بزنیا بهشون زنگ، ..من باید برم. خیل خب –

 . خداحافظ، باشه  ؟ می دونم جریان چیه –
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بیشتر از ده تماس بی جواب از شاهین و پدرش ، موبایلش را از جیب کتش بیرون آورد، گوشی را گذاشت و به سمت کتش رفت

 . باالفاصله جواب دادشماره ی پدرش را گرفت که ، داشت

 ؟ بهزاد کجایی پسرم، الو –

 . متوجه نشدم زنگ زدید، گوشیمم روی سایلنت بود، یه خورده سرم شلوغ شد، می بخشید تو رو خدا، سالم بابا –

 ؟ االن کجایی –

 . اداره ی بازرگانی –

 ؟ اونجا چقدر کارت طول می کشه –

 ؟ با من کاری دارید، بهش قول داده بودم می رم، شرکت یکی از دوستانم  بعدم باید برم، دیگه کارم داره تموم می شه –

 . شرکت دوستت کنسل کن زود بیا کارخونه یه جلسه ی خیلی مهم داریم، آره –

 ؟ جلسه با کی ؟ جلسه –

 . ...می خوام در مورد چند تا طرح جدید صحبت کنیم. با عوامل خط تولید –

 . ... من به دوستم قول دادم. ا هم می تونیم صحبت کنیمپدر در مورد طرح های جدید فرد –

 . خودم بهش زنگ می زنم ازش عذرخواهی می کنم ؟ بگو کدوم دوستت: پرویز  با تندی گفت

 ؟ بابا شاهین اونجاست: بهزاد مکثی کرد و بعد گفت

 . آره –

  . می تونم باهاش صحبت کنم –

 ؟ چیکارش داری -

 . شاهینلطفا گوشی را بدید به  -

 . باشه -
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 . الو بهزاد: و چند دقیقه ی بعد صدای شاهین توی گوشی پیچید

 بهزاد و درد بی درمون ، بهزاد و کوفت -

 ؟ پدرت دعوات کرده داری دق و دلیتو سر من خالی می کنی ؟ چته -

تا پدرم ، خواید من بفهمم ببین شاهین حاال دیگه مطمئن شدم که یه موضوعی هست که به من مربوط می شه و شماها نمی -

رسیده همه چیز گذاشتی کف دستش که بهزاد دفترچه را برداشته رفته یه گوشه نشسته بخونه که بفهمه چه موضوعی هست که به 

یه جای کنار خیابون نشستم دارم دفترچه ی ، من نه اداره ی بازرگانی هستم نه شرکت دوستم، آره درست حدس زدی، اون ربط داره

دیگه هم به من زنگ نزنید چون قصد دارم ، ..اینو به پدرمم بگو. نمیام خونه ؟ می خونم  تا وقتی هم نفهمم موضوع چیه پدربزرگ

 . ..خداحافظ. گوشیم را خاموش کنم

 .... ..یه دقیقه گوش کن. الو بهزاد –

 . پرت کردولی بهزاد بی توجه به حرف شاهین تلفنش را قطع و بعد خاموش کرد و عصبانی روی میز 

 . لحظه ی تامل کرد و بعد دفترچه را برداشت تا ادامه قصه را بخواند، مستاصل روی مبل نشست

 ؟ اگر همسرتون قبول نکنه چی –)

 . یا باید بپذیره یا اینکه قیدشو می زنم –

 . واقعا اینکار را می کنید: علی متعجب گفت

  . عزیزی چون بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی واسه م، آره –

 . باز سرش را  پایین انداخت و به فکر فرو رفت

 ؟ به چی فکر می کنی پسرم –

 . به بابا نادر و مامان اشرف: نگاهش را به من داد و گفت

 ؟؟ بابا نادر و مامان اشرف –
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و مادرر واقعیم نیستن  هنوزم باورم نمی شه که بهم دروغ گفتن و پدر، خیلی دوستشون داشتم: باز اشک توی چشماش نشست و گفت

 . و من را دزدیده بودن

 . ...ولی هر دقیقه ی که از این سالها می گذشت ازشون متنفر می شدم. ...خیلی زیاد. منم یه روزی خیلی دوستشون داشتم –

 ؟ ازشون شکایت می کنید ؟ حاال می خواید چیکار کنید –

 . نمی دونم شاید اینکار را کردم –

برای اینکه من خوشبخت باشم خوشحال باشم همه کار ، اونا خیلی برای من زحمت کشیدن، اینکار را نکنید می شه خواهش کنم –

 . کردن

 ؟ فکر می کنی اگر پیش خودم می موندی من اینکار را واسه ت نمی کردم –

اگر شما ازشون ، یسک کمر دارهمامان اشرف هم د، قلبش درد می کنه باید دارو بخوره، ... آقا نادر مریض. نه منظورم این نیست –

 ... شکایت کنید دیگه

 . ولی تو باید با من بیایی ایران، باشه ازشون شکایت نمی کنم: حرفش را بریدم و گفتم

 ؟ ایران –

 . باید بیایی و با خودم زندگی کنی، آره –

 . را به من بدهد دستم را روی شانه اش گذاشتم تا دوباره نگاهش، دوباره سر به زیر انداخت و سکوت کرد

 ؟ نمی خوای با من بیایی ایران –

 ؟ ...شما عکسی از مادرم دارید. می خوام –

 . معلومه که دارم اگر یه روز عکسش را نگاه نکنم که می میرم: با لبخندی گفتم

جلد کیف پولم مخفی می عکسی که در زیر ، و از الی کیف پولم عکسی را که با هم گرفته بودیم بیرون آوردم و به علی نشان دادم

 . کردم مبادا هما ببیند
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مدتی را از هتل بیرون رفتیم و در شهر قدم ، تمام روز را با علی بودم و با هم حرف زدیم، وقتی عکس را دید باز چشمانش خیس شد

ا دیدم که منتظر ما بود وقتی ...وقتی مقابل هتل رسیدیم بیژن ر. شام را در یک رستوران خوردیم و باز با هم به هتل برگشتیم، زدیم

 . ما را دید به سمتم آمد

 ؟ کجا رفتید شما –

 . رفتیم یه کم قدم بزنیم –

 . جهانگیر چند دقیقه با من میای: بیژن نیم نگاهی به علی انداخت و گفت

 . و بازویم را گرفت و با هم از علی فاصله گرفتیم

 ؟ چی شده –

با گریه می خواست اجازه بدی ، زن داییت زنگ زده بود هتل، ...گویا حالش هم خوب نیست. بردنش بیمارستان، داییت سکته کرده –

 . یه بار دیگه علی بره نادر ببینه

  ؟ ..چرا باید اینطوری بشه. ای خدا: کالفه و عصبی چنگی به موهایم زدم و گفتم

 ؟ اتفاقی افتاده: علی به ما نزدیک شد و گفت

 . یم بیمارستانباید بر: نگاهش کردم و گفتم

 ؟ بیمارستان برای چی –

 . دایی نادر حالش بد شده بردنش بیمارستان –

مقابل بیمارستان ، وقتی این را گفت هول و هراس به جان علی افتاد و با عجله می خواست برود که مانعش شدم تا با ماشین برویم

زن ، من و بیژن به دنبالش وارد بیمارستان شدیم، ستان دویدوقتی از ماشین پیاده شد بدون اینکه لحظه ی صبر کند به سمت بیمار

 ؟ اومدی پسرم: وقتی علی را دید از جا برخواست و گفت، دایی مقابل آی سی یو نشسته بود و گریه می کرد

  ؟ چی شده –

 . می خواد تو را ببینه –
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، علی دست نادر را گرفته و با گریه باهاش حرف می زد، دیدیمما از پشت شیشه آنها را می ، پرستاری آمد و علی را به داخل اتاق برد

دقایقی بعد نگاه علی به سمت من که از پشت شیشه نگاهش می کردم چرخید و از من خواست به داخل ، نادر هم با او حرف می زد

 ؟ ...برو ببین چی می گه. د نکنجهانگیر داییت بد کرد تو ب: دلم راضی نمی شد که به دیدنش بروم که بیژن آرام به من گفت، بروم

 . ممکنه نفس های آخرش باشه

..جهانگیر . جهانگیر: نزدیک تخت که رسیدم دایی نادر با صدای که می لرزید گفت، به خواست بیژن عمل کردم و وارد اتاق شدم

 . ... تو راخدا منو ببخش. برای من اینجا دیگه آخرشه

نگاهم از روی صورت علی سر خورد و به چشمان ، خیس بود و با التماس نگاهم می کرد صورت علی از اشک، نگاهم را به علی دادم

 . دایی رسید

 . خوب می شید ؟ شما که طوریتون نیست –

 . تو رو خدا ببخشم –

وقتی ... . عاشق اشرف همونطور که تو عاشق گندم بودی، ... منم مثل تو عاشق بودم. خواهش می کنم: دستشو باال آورد و باز گفت

می دونستم این درد قلب ، داشتیم می رفتیم و علی را با خودمون می بردیم این درد نشست تو قلبم و همه ی این سالها باهام بود

 . شکسته ی تو که به قلبم افتاده

 ؟ می دونستید و برنگشتید –

....جهانگیر می دونم سخته اما تو رو خدا منو . اونقدری این پسر دوستش داشتم که دیگه نمی تونستم به حکم عقلم رفتار کنم –

 . ببخش

 . ...می بخشمت. ...باشه می بخشمت. باشه –

 . می رم بگم زن دایی بیاد پیشتون: اما دستش را که برای گرفتن دستم باال آورده بود نگرفتم و قدمی به عقب برداشتم و گفتم

: بیژن در کنارم نشست و گفت، دم را به صندلی رساندم و روی صندلی نشستمخو، و از اتاق بیرون رفتم و به زن دایی گفتم بره داخل

  ؟ چی شد

 . هیچی فقط از من می خواست ببخشمش –
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 . حالش خیلی بده –

 ... به نظر میاد خیلی بد باشه، نمی دونم –

سر اسیمه از جا برخواستیم و به من و بیژن ، قبل از اینکه بیژن حرف دیگری بزند صدای شیون زن دایی از داخل اتاق برخواست

چندین دکتر و ، علی و زن دایی خودشان را روی دایی انداخته بودند و گریه می کردند، سمت شیشه ی که به اتاق دید داشت رفتیم

تالش ناامید پرستار سراسیمه وارد اتاق شدند و علی و زن دایی را از دایی دور کردند و مشغول احیای قلب دایی شدند اما بعد از مدتی 

... چند قدم عقب عقب رفتم و دستم را روی سرم . از این کار دست کشیدند و پرستاری ملحفه ی سفید را روی صورت دایی کشید

 . باورم نمی شد، گذاشتم و کنار دیوار نشستم

ویا آخرین وصیتش همین بوده گ، دایی فوت کرد و زن دایی از من می خواست ترتیبی بدهم تا جسد دایی را برای دفن به ایران ببریم

علی هم خودش در این مدت ، با کمک بیژن کارهای انتقال جسد را انجام دادیم، به خاطر علی پذیرفتم که اینکار را بکنم، است

اه بیژن فقط تا فرودگ، مغازه شان را به شخصی که به او اعتماد داشت سپرد و بار سفرمان را بستیم، کارهای مغازه را انجام می داد

قبل از رفتن با دوستانی که در ایران داشتیم  و بعضی از اقوام مادریم تماس گرفتم تا وقتی رسیدیم ترتیب یک ، همراهیمان کرد

معلوم بود با اینکه از آنها آزرده خاطر ، مراسم آبرومند را بدهند در تمام طول پرواز علی کنار زن دایی نشسته بود و او را دلداری می داد

شبها درون اتاقش به خاطر مرگ نادر گریه می کرد و مقابل ، اما نمی توانست آنها را رها کند و نسبت به آنها بی تفاوت باشدشده بود 

نگاهم را از پنجره ی کوچک هواپیما به بیرون داده بودم و به این  . پسر محکم و مقاومی بود، زن دایی آرام بود و او را دلداری می داد

، باید این همه سال پنهان کاری را برای هما توضیح بدهم که صدای صحبت علی را با بغل دستیم شنیدم فکر می کردم چگونه

جوان هم بدون حرفی پذیرفت و به صندلی ردیف کناری که جای ، داشت از او خواهش می کرد تا مدتی جایش را با او تعویض کند

 . علی بود رفت و علی به جای او در کنار من نشست

 ؟ خوابیده: هی به زن دایی انداختم و گفتمنیم نگا

 . حداقل تا وقتی می رسیم یه کمی می خوابه، یه آرامبخش خورد –

 ؟ دوستشون داری –

. روزی که فهمیدم بهم دروغ گفتن خیلی ناراحت شدم اما نمی تونم خوبی هاشون را فراموش کنم: سکوت کرد و بعد از لحظاتی گفت

 . نباید مامان اشرف تنها بذارم، در نیست... در ثانی االن که بابانا
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 ؟ پس هنوزم اونا را پدر و مادر خودت می دونی –

 ؟ شما از این رفتار من ناراحتید –

 . اونم همینطور بود، شبیه مادرتی نمی تونی از کسی متنفر باشی، نه اصال –

 . بیشتر ازش واسه م بگید –

وقتی حرفهایم ، شوق گوش می کرد ،ماجرایی آشنایی و عاشق شدنم را تعریف کردممدتی در مورد گندم با علی حرف زدم و او با 

 . حیف که لیاقت نداشتم ببینمش: تمام شد گفت

 . شاید خواست خدا اینطور بوده، این حرف نزن –

 . ولی دلم می خواد پدر بزرگ و مادربزرگ و خالمه م را ببینم –

 . چند روزی ممکنه اوضاع خونه به هم بریزه ولی درست می شه، کنیم... مدتی باید صبر . پس باید بریم روستا –

 .؟ به خاطر من قراره اوضاع خونه تون به هم بریزه –

 . نه به خاطر خودم –

 . می شه خواهش کنم فعال چیزی به همسرتون نگید –

 ؟ برای چی –

 . نمی دونم ولی خواهشا فعال چیزی نگید –

 . آخرش که باید بفهمه –

 . دیر که نمی شه –

 . .... توی این مدت هم می تونید با زن دایی برید خونه ی خودت. باشه بهش هیچی نمی گم –

 ؟ خونه ی خودم –
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وسایالی مادرت و دفتر ، اولین خونه ی که من توی تهران خریدم و زندگیم را با مادرت اونجا شروع کردم نگه داشتم برای تو –

 . اگر عجل مهلتش می داد حتم دارم شاعره ی بزرگی می شد، می دونی مادرت شعرای قشنگی می گفت.... شعراش هنوز اونجاست

بی نهایت شبیه گندم بود حتما ، نگاهش می کردم، نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد 

 . پهلوان حیدر و همسرش و گالره هم از دیدنش خوشحال می شدند

نه تنها پهلوان حیدر بلکه پهلوان ولی هم به روستایشان ، ز اینکه تب و تاب خان ها برای دستگیر کردن امیرساالر خوابیدبعد ا

 . برای همین علی برای اینکه بتواند آنها را ببیند می بایست به روستا می رفت . برگشتند

برای استقبال از ما و حمل جسد تا مزار مجاور امامزاده  وقتی به تهران رسیدیم که اول صبح بود ولی با اینحال عده ای زیادی

مراسم خاکسپاری دایی نادر با کمک دوستان و آشنایان قدیمی به خوبی برگزار شد و بعد از مراسم  . عبدالعظیم حسنی آمده بودند

 . فقط من و علی و زن دایی ، راهی منزل سابقم شدیم

زن دایی به سختی و با کمک علی  راه می رفت هم به خاطر گریه ی زیاد ضعیف شده بود هم به خاطر کمر درد شدیدش توان راه 

زودتر از آنها وارد ، رفتن نداشت ،کلیدهای خانه را یکی از دوستانم که در دفتر کار می کرد از گاو صندوق محل کارم برایم اورده بود 

وارد یکی از اتاق های طبقه ی پایین شدم و اتاق را کمی مرتب ، وسایل پارچه ی سفید کشیده شده بودروی همه ی ، خانه شدم 

...الحق . دستت درد نکنه پسرم: زن دایی روی تخت که دراز کشید گفت، علی را صدا زدم تا زن دایی را به آن اتاق بیاورد، کردم

  .قدیمی ها راست گفتن که اوالد عصای دست پدر و مادره

همانطور ایستاده بود و در و دیوار ، علی بعد از مدتی از اتاق بیرون آمد، با این حرفش زهر خندی به لبم نشست و از اتاق بیرون رفتم

 . من هم روی مبلی نشسته بودم و او را نگاه می کردم، را نگاه می کرد

 ؟ چطوره –

 . خونه ی قشنگیه: نگاهش را به من داد و گفت

البته یه مدتی  خانواده ی یکی از دوستام اینجا زندگی می کردن چون جای را  . ای زندگیم توی این خونه گذشتقشنگترین روز –

 بعدا خودشون یه جا را اجاره کردن و از اینجا رفتن ، برای زندگی نداشتن

 . ده بودم منتها بزرگترشبیه همان عکس که به او نشان دا، عکسی از من و گندم، به سمت قاب عکسی که روی دیوار بود رفت 

 . چقدر مامان قشنگ بوده –
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 . قشنگ بود اما بیشتر از اینکه قشنگ بود مهربون بود –

 . باز آهی کشید و به سمت من برگشت و روی مبلی نشست

 . باید یه نفر بیارم اینجا را حسابی تمیز کنه –

 . خودم اینکار را می کنم –

تا یه کم استراحت کنی زود برمی ، ....می رم یه مقدار خرید کنم. تلفن هم برای اینجا بگیرم باید یه خط: از جا برخواستم و گفتم

 . گردم

در آن سالها دیگر از درشکه در خیابان های تهران خبری نبود و ماشین ها بودند ، سوار بنز قهوه ای رنگم شدم، از خانه بیرون آمدم

در آن لحظه ، مدتی بی هدف در خیابان ها چرخیدم و فکر کردم، قرق خود کرده بودندکه حرف اول و آخر را می زدند و خیابان ها را 

وقتی به ، مرتضی و گلبهار خدمتکارهای جیران بودند، اولین جایی که ذهنم کشیده شد، نمی دانستم باید از کجا خدمتکار گیر بیاورم

یک مغازه ی بزرگ هم ، در یکی از محالت خوب تهران داشت یک خانه ی نسبتا بزرگ، یاد آنها افتادم به سمت خانه ی جیران رفتم

قبل از اینکه زنگ خانه را ، مقابل خانه ایستادم و از ماشین پیاده شدم، داشت که از اجاره ی همان مغازه امورات خود را می گذراند

 . بزنم صدای مردی را از پشت سرم شنیدم

 . بفرمایین آقا -

ببخشید آقا ، خیلی خوش اومدید، سالم آقا: وقتی مرا دید جلوتر آمد و گفت، دستانی پر از خریدمرتضی بود با ، به سمتش چرخیدم

 . نشناختمتون

 ؟ چطوری مرتضی، سالم -

 . نفسی هست، شکر آقا -

 . جیران خانم خونه ست -

 . بله آقا خونه هستن -

 . بفرمایین، بفرمایین آقا: و سریع در را با کلید باز کرد و گفت
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دو زن در حیاط روی راحتی ها نشسته بودند و با هم صحبت می کردند که ، حیاط سرسبز خانه شدم و مرتضی به دنبالم وارد شد وارد

گلبهار و جیران بودند که با هم صحبت می ، سه تا بچه ی قد و نیم قد هم توی حیاط مشغول بازی بودند، با ورود ما از جا برخواستند

چه عجب ، سالم: نزدیکتر که رسیدم جیران به استقبالم جلوتر آمد و با خوشرویی گفت، ا برخواسته بودند کردند که با ورود ما از ج

 . پسرعموم یادی از ما کرده

 ؟ چطوری، سالم جیران -

 ؟ هما و بچه ها خوب هستن ؟ .. شما چطوری. شکر  -

 .. . اونا هم خوبن -

 ؟ خوب هستین، سالم آقا: گلبهار

 . می بینم که حسابی دور خودتونو شلوغ کردید، ممنون، سالم: من

 . دست بوستون هستن آقا: گلبهار

 . خداحفظشون کنه: من

چه : گلبهار عذرخواهی کرد و به همراه مرتضی به داخل رفتند و جیران تعارف کرد و مقابلش روی یکی از راحتی ها نشستم و گفتم

 ؟ خبرا دختر عمو

 . سالمتی –

ساله بود اما هنوز هم زیبایی و وقار یک دختر جوان را داشت و با خیره سریش داشت زندگی را برای خود  85با اینکه هنوز یک زن 

 . حرووم می کرد

 . همین امروز صبح رسیدم، می دونی  چند روزی آمریکا بودم –

 ؟ بازم رفته بودی دنبال علی  –

 . پیداش کردم –

 ؟ کجا ؟ واقعا: متعجب گفت
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امروز صبح مراسم ، متاسفانه داییم فوت کرد و جسدش را از آمریکا آوردیم ایران، االن هم تهران، توی یکی از شهرهای آمریکا –

...اومدم اگر اشکال نداره اجازه بدی چند روزی گلبهار و . بردمشون خونه ی سابقم، زن داییم هم حالش خوب نیست، تدفینش بود

 . سامونی به خونه م بدنمرتضی برن اونجا یه سر و 

 ؟ ...راستی به هما گفتی. خودمم میام می خوام پسرتو ببینم، نه چه اشکالی داره –

 . می خواستم بگم ولی علی ازم خواست بهش چیزی نگم –

  ؟ چرا –

 . درست مثل گندم، پسر مهربونیه، شاید نمی خواد زندگیم خراب بشه، نمی دونم –

خیلی دوستش داشتم وقتی بود داشتم به زندگیم امیدوار می شدم اما وقتی مرد من ، م دوست بودیمخیلی با ه، خدا رحمتش کنه –

 . بازم مردم

 . از زندگیت لذت ببر، ازدواج کن، تو هنوز خیلی جوونی، جیران تو نباید زندگی به کام خودت تلخ کنی –

نمی تونم خودمو  . من باعث مرگش شدم . شیرویه ستدلم هنوز پیش ، هر کاری می کنم نمی تونم: سر به زیر انداخت و گفت

 . ببخشم

 . تقدیرش این بود، تقصیر تو نبود –

 . ولی من تصمیم گرفتم برای همیشه تنها باشم و با یاد شیرویه زندگی کنم، شاید حق با تو باشه: نگاهش را به من داد و گفت

 . با اینکه هما توی زندگی هیچی واسه م کم نذاشته ولی منم هرگز نتونستم گندم فراموش کنم ؟ چی بگم واال –

بین راه مقدار زیادی خرید کردیم و به ، مدتی با هم حرف زدیم و بعد گلبهار بچه هایش را به جیران سپرد و با مرتضی با من آمدند

. سالم: وقتی وارد خانه شدم سریع به سمتم آمد و گفت، ظر من بودعلی توی حیاط لب حوض نشسته بود و منت، خانه ی من رفتیم

 ؟ ..شما کجا رفتید

 . معذرت می خوام که دیر کردم  –
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گلبهار به محض رسیدن تمیز کردن داخل را شروع کرد و ، گلبهار و مرتضی را به علی معرفی کردم و بعد همگی به داخل رفتیم

مرتضی گفت کسی را می شناسد که فردا به ، وضعیت برق خانه تعریفی نداشت، درست کند مرتضی هم به آشپزخانه رفت تا غذایی

شام را پنج نفری دور هم خوردیم و بعد گلبهار و مرتضی به خانه ی ، دنبالش می رود تا بیاید و به برق کشی خانه سر و سامانی بدهد

زن دایی چون خسته و بیمار بود زود به اتاقش رفت و خوابید  . بیایند جیران برگشتند و قول دادند فردا صبح دوباره برای بقیه ی کارها

 . اما من و علی تا پاسی از شب بیدار بودیم و در اتاق کتابخانه با هم صحبت می کردیم یا دفتر شعرهای گندم را با هم می خواندیم

خانه و زن دایی را به آنها ، بعد از خوردن صبحانه، فردا صبح وقتی گلبهار و مرتضی و مردی که کار برق کشی انجام می داد آمدند

کار برق کش تمام شده بود و ، ناهار را بیرون خوردیم و بعد به خانه بازگشتیم، سپردیم و با علی بیرون رفتیم تا کمی تهران را ببیند

زن دایی توی پذیرایی ، باغچه بود گلبهار هم خانه را حسابی تمیز کرده بود  و مرتضی در حال سر و سامان دادن به وضع، رفته بود

 ؟ چرا انقدر دیر کردی ؟ ...کجا رفته بودی. ..پسرم. علی: نشسته بود و منتظر ما بود  به محض ورود خودش را به علی رساند و گفت

 . تا نمی اومدی من ناهار نمی خوردم، همیشه هر جا بودی برای ناهار می اومدی خونه ؟ نگفتی دلم هزار راه می ره

زن دایی ، لی نگاهی به من انداخت و دست زن دایی را گرفت و همینطور که او را به سمت مبلی می برد تا بنشیند با او حرف می زدع

آن شب وقتی حال روحی اش بدتر شد و شروع کرد  . نه تنها از نظر جسمی بیمار بود بلکه از نظر روحی هم وضعیت درستی نداشت

  . ن برایش دکتر آوردیم که دکتر برایش آرامبخشهای قوی تجویز کردبه جیغ زدن و نادر را صدا زد

چون روز برگشتنم را به هما نگفته بود پس خیالم راحت ، سه روزی از برگشتنم از آمریکا می گذشت و من هنوز به خانه نرفته بودم

ا گرفت و من گفتم که از او و بچه ها خبری روز پنجم بود که جیران به خانه ام آمد و وقتی سراغ هما ر، بود که نگرانم نمی شود

حق با جیران بود من بیش از حد ، ندارم از اینکه هنوز به خانه نرفته بودم دعوایم کرد و از من خواست زودتر به خانه ام سری بزنم

ساعت ده صبح بود ، شدم ساک هایم را بستم و با تاکسی راهی خانه، خودخواه شده بودم و داشتم هما و بچه هایم را از یاد می بردم

هما و دوستانش باز یک مهمانی دوستانه داشتند اما وقتی من وارد شدم با خوشحالی به استقبالم آمد و از اینکه او ، که به خانه رسیدم

و بعد از  بابت این موضوع از او عذرخواهی کردم و شلوغی کارم را بهانه کردم، را در این مدت بی خبر گذاشته بودم از من گالیه کرد

ساک هایم را گوشه ی اتاق گذاشتم و ، اینکه با دوستانش احوالپرسی کردم به بهانه ی استراحت به طبقه ی دوم خانه و اتاقمان رفتم

 . با همان لباس ها روی تخت دراز کشیدم

 . صدایش به خودم آمدمچشمانم را بسته بودم و به این فکر می کردم که آیا باید همه چیز را به هما بگوییم یا نه که با 

 ؟ جهانگیر باز با لباسای بیرون افتادی روی تخت –
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 . لباسام تمیزه به خدا: نگاهم را به او دادم و گفتم

 . چیزی نمی خوای بیارم بخوری، ... پاشو لباست را عوض کن بعد بخواب. آره معلومه خیلی تمیزه: نزدیکم لب تخت نشست و گفت

 ؟ راستی پروانه کجاست. نه چیزی نمی خوام –

دیشب اونجا بودیم خوابش برد مامان گفت بذارم باشه امروز خودش ، می دونی که مادرم چقدر دوستش داره، خونه ی مادرم اینا –

 . پرویز و پروین هم که مدرسه هستن . پروانه را میاره

سفرم می پرسید و بدون اینکه من جوابی بدهم به تمام مدت هما یکریز حرف می زد و از  . لباس راحتی پوشیدم، از جا برخواستم

 . سراغ موضوع بعدی می رفت و از کارها و اتفاقاتی که توی این مدت نبودم حرف می زد

این دخترت پروین خودش را کشت از بس بهونه ، آخه مرد حسابی اونقدری سرت شلوغ بود که نمی تونستی یه زنگ به خونه بزنی -

تو که این بچه را انقدر لوسش کردی  ؟ زنگ می زد بدو بدو می دوید طرف تلفن که چی بابام زنگ زده تا یه نفر، گیری می کرد

...حاال . دیوونه ام کرد از بس غر زد و گریه کرد و بهونه گرفت، حداقل وقتی جایی می ری یکی دوبار زنگ بزن باهاش حرف بزن

 ؟ سوغاتی چی واسه شون آوردی

 . به سفر می رفتم دست خالی برمی گشتمبرای اولین بار بود وقتی 

 . ایندفعه چیزی نیاوردم واسه شون: باز لب تخت نشستم و گفتم

 . یعنی این سفر طوالنی مدت دست خالی برگشتی ؟ واقعا: متعجب گفت

 . فرصت نکردم برم خرید -

 . واااای یعنی انقدر سرت شلوغ بود -

 . موضوع مهمی باهات حرف بزنم...هما می خوام در مورد . خیلی شلوغ بود -

  ؟ اتفاقی افتاده: مقابلم نشست و گفت

دوستش داشتم و دلم نمی خواست به خاطر این همه سال پنهان کاری آن چشم ، وقتی به چشمانش نگاه می کردم زبانم قفل می شد

 . ها را از اشک خیس کنم
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 . هما را صدا زد، ن خورد و لیلی خانم خدمتکارمانمردد بودم که با او حرف بزنم یا نه که ضرباتی به در اتاقما

 . هما خانم از مدرسه ی پروین خانم تماس گرفتن با شما کار دارن –

هما داشت با تلفن ، هما سریع  از اتاق بیرون رفت و به طبقه ی اول برگشت من هم از اتاق بیرون رفتم و از باال به پایین نگاه کردم

 ؟ چی شده هما: وقتی گوشی را گذاشت گفتم . خودش را می رساند حرف می زد و می گفت که زود

 . مدیرمدرسه شون گفت باید بریم مدرسه، چندتا از همکالسیاش را زده زخم وزیلی کرده، دخترت دست بزن پیدا کرده –

 . صبر کن لباس بپوشم بیام –

پروین یک دختر دوازده ساله ی زیبا شبیه ، وین شدیمهردو حاضر شدیم و با بنز سیاه رنگی که در خانه داشتم راهی مدرسه ی پر

همیشه با پرویز دعوا داشت و در ، مادرش بود اما در رفتار کمی مغرورتر و محکم تر از مادرش بود و آن مهربانی مادرش را نداشت

 . هیچ موضوعی با هم موافق نبودند

 . می بینی باز آشوب به پا کرده: هما با استرس گفت، وارد مدرسه که شدیم صدای داد زدنش را از دفتر مدیر می شنیدم

سه دختر هم با صورت کبود  . از تنها کسی که حساب می برد من بودم، تا وارد دفتر مدیر شدیم و پروین مرا دید سر به زیر انداخت

خودمان را معرفی کردیم یکی از تا وارد شدیم و ، یا زخمی گوشه ی نشسته بودند و مادر و پدرهایشان شاکی به پروین نگاه می کردند

 . دختر ترتبیت کردی یا الت و چاقو کش، آخه مرد حسابی این چه وضع دختر تربیت کردنه: پدرها با تندی گفت

 ؟ هی  مراقب باش چی داری می گی: این حرفش برایم خیلی سنگین بود که با صدای بلند و محکم گفتم

خانم می شه توضیح بدید اینجا چه اتفاقی : نگاهم به جانب مدیر چرخید و گفتم، مرد عقب ایستاد و زیر لب غری زد که نشنیدم

 ؟ افتاده

دختر شما می گه این سه تا دختر به پدرش یعنی شما توهین کردن برای ، بله آقای منصوریان: مدیر که حسابی ترسیده بود گفت

 . همین اونم اونا را زده

من تحمل : محال  بود پروین گریه کند اما به گریه افتاد و گفت، ید سر به زیر انداختنگاهم به سمت پروین چرخید تا نگاه مرا د

 ... ندارم کسی به شما توهین کنه

 ؟ چی گفتن بهت –
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خیلی ، من داشتم برای دوستم می گفتم پدرم چند وقتیه برای کار رفته آمریکا اما نه زنگ زده نه خبری داده نه هنوز برگشته –

این سه تا حرفهای منو شنیدن شروع کردن به مسخره کردن و دست انداختن که آره بابات شلوارش دوتا شده و حتمی  ..تا. نگرانشم

منم پاشدم و حسابی تنبیه شون ، ..هر چی من هیچی نگفتم اونا دست برنداشتن و گفتن گفتن تا منو عصبانی کردن. رفته زن گرفته

 . کردم

: ات نگاهش می کردم که با صدای مدیر به خودم آمدم که داشت خطاب به آن دخترها می گفتپروین که این حرفها را می زد من م

 . آره شما سه تا این حرفها را زدید

هر سه نفرشان انکار کردند ولی وقتی مدیر دیگر هم کالسی هایشان را برای شهادت خواست معلوم شد که پروین دروغ نمی گوید و 

 . صبانی کرده اندآنها با حرفهایشان پروین را ع

آن موضوع فیصله پیدا کرد اما من فهمیدم اگر موضوع ازدواج سابق من و فرزندم علی برای آنها آشکار شود بیشتر از هر کسی بچه 

هما کنارم نشسته بود و پروین ساکت صندلی عقب بود که با صدای هما ، در مسیر بازگشت به خانه بودیم، هایم لطمه خواهند خورد

 . آمدمبه خودم 

دخترت به خاطر تو ، تو هم اخماتو وا کن، ... خداروشکر معلوم شد که اون سه تا پتیاره مقصر بودن. خب جهانگیر بسه دیگه –

 . اینجوری عصبانی شده

 . باشه: نگاهی از آینه به پروین انداختم و گفتم

 . بود بابا جون خیلی دلم واسه تون تنگ شده: پروین باالخره سکوتش را شکست و گفت

 . منم همینطور –

بعد از ناهار خستگی زیاد را ، بعد از آمدن پرویز ناهار را با هم خوردیم، وقتی به خانه رسیدم مادر هما با پروانه به خانه مان آمده بود

 . بهانه کردم و به اتاقم رفتم تا بخوابم

می خواستم علی را با ، زن دایی و علی تنها بودند، فتمصبح فردای آنروز به بهانه ی رفتن به دفتر کارم به سمت خانه ی سابقم ر

دوساعتی به ، ناچارا خودم تنها به دفترم رفتم، خودم به سرکار ببرم ولی چون زن دایی تنها بود علی نمی خواست او را تنها بگذارد

وقتی رسیدم ، دم و دوباره راهی خانه شدمکارها سامان دادم و بقیه ی کارها را به یکی از کارمندانم که به او اعتماد کافی داشتم سپر

 من هم باآنها همراه شدم و با ماشین دوری در شهر ، که زن دایی و علی حاضر می شدند تا برای کمی قدم زنی در شهر بیرون بروند
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مقابل ، حرف می زدزن دایی از آن همه تغییر و تحول در شهر شگفت زده شده بود و هر جایی آشنایی که می دید برای علی ، زدیم

. پارکی ایستادم و همگی از ماشین پیاده شدیم مدتی در پارک قدم زدیم و بعد از اینکه ناهار را در رستوران خوردیم به خانه بازگشتیم

... 

علی را با  در آن مدت با کمک یکی از دوستانم زنی قابل اعتماد را پیدا کردم تا بتواند کارهای خانه را انجام دهد و از فردای آنروز

اما علی عالقه ی به تجارت و کار من نداشت و بیشتر از هر چیزی دلش می خواست به روستا برود تا هم ، خودم به سرکار می بردم

با اینکه در ، چندین بار با هم به سر خاک گندم رفتیم و چندین بار هم خودش تنهایی رفت، مادرم را ببیند هم خانواده ی مادرش را

یک روز وقتی به سمت خانه می رفتم اتفاقی او را دیدم ، نشده بود ولی خیلی زود با شهر آشنا شد و همه جا را یاد گرفتتهران بزرگ 

، که در پیاده رو قدم می زد وقتی پیرمرد فقیری را دید به سمتش رفت کمی با او حرف زدم و بعد پولی به او داد و به راهش ادامه داد

 ... . ده بود اما روحیه ی گندم درونش زنده بودبا اینکه در آمریکا بزرگ ش

یکماهی در تهران ماندیم و بعد من سر زدن به مادرم را بهانه کردم تا با علی به روستا بروم اما زن دایی وقتی فهمید عصبی شد و داد 

دلم از ، ور شدم او را هم با خودمان ببریمناچاراً مجب، و بیداد راه انداخت که می خواهم علی را از او بدزدم و می خواست که با ما بیاید

می گفت از روستا و روستا ، هما قرص بود که ساز آمدن با من را کوک نخواهد کرد نه خودش می آمد نه اجازه می داد بچه ها بیایند

نمی دانم این ، ته استنشینی بیزار است من هم به خواسته اش احترام می گذاشتم اما بعدها فهمیدم این حرفها را از مادرش یاد گرف

چه فکری بود که مادرش به ذهن او انداخته بود که اگر با من یکبار به روستا بیاید آنجا او را چیزخور خواهیم کرد تا برای همیشه 

به یادم هست ، راضی به ماندن در روستا شود وقتی فهمیدم که تمام این سالها چنین تصوری از مادر من داشته است از او دلخور شدم

دعوایی که ، قدری عصبانی شده بودم که هر چیزی که دم دستم می رسید خورد می کردم شاید بدترین دعوایمان با هم همان بود

تا ده روز با هما حرف نزدم و بعد هم وقتی آشتی کردیم و خواست با من به روستا بیاید من ، هما در آن حرفی برای گفتن نداشت

 . این موضوع تقریبا مربوط به پنج سال بعد از آن ماجرا بود، دیگر حاضر نشدم او را ببرم

گاهی می خندید و ، زن دایی حرفهای گنگ و نامفهومی را زیر لب زمزمه می کرد، در تمام طول مسیر که به سمت روستا می رفتیم

واقعا دنیای  . را از او بدزدم به معنای واقعی کلمه دیوانه شده بود و همیشه از این می ترسید که من علی . گاهی اشک می ریخت

هر چند علی همیشه با او بود ولی او از  . عجیبی بود یک روزی آنها پسرم را از من دزدیدند و رفتند و حاال از همان موضوع می ترسید

 . دزدیده شدن علی می ترسید
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وقتی ، همیشه تنها ولی آنروز دو نفر با من بودندمسیری که همیشه با اسب می رفتیم دیگر سالها بود که با ماشین طی می کردم اما 

از جاده ی زیبایی که رد می شدیم ، وارد کردستان شدیم علی با شوق و ذوق بیرون را نگاه می کرد و از طبیعت آنجا تعریف می کرد

 . باورتون می شه من اینجا را همیشه توی خواب می دیدم: به جانب من چرخید و گفت

 ؟ واقعا –

 ؟ ... پدر. وقتی آمریکا بودیم زیاد سفر می رفتم همیشه دنبال همچین جایی می گشتم –

 . بله پسرم –

 . من اگر خواسته باشم می تونم برای همیشه اینجا بمونم –

 ؟ اینجا بمونی: متعجب گفتم

 . آره –

 . ولی باید برگردیم تهران –

 ؟ ... االن وقتی برسیم کجا می ریم. چه بد –

 . خونه ی پدری من می ریم –

 ؟ پدرتون که در مورد من چیزی نمی دونه چی می خواید بهش بگید –

 . قصد دارم حقیقت بهش بگم –

 . ولی بهتره بهش نگید –

 . نه گفتی به هما نگم گفتم باشه ولی قصد دارم به پدرم بگم –

 ... ولی –

برای دیدن آنها بیشتر از دیدن پدر و مادر من شوق و ذوق  میدونم، باشه اول می ریم خونه ی پهلوون حیدر: مکثی کردم و گفتم

 . داری
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 . مادربزرگ ماه نسا را هم می خوام ببینم فقط نمی خوام یه وقت به خاطر من شما اذیت بشید، نه اینطور نیست –

، باالخره به روستا رسیدم و من به  سمت خانه ی پهلوان حیدر رفتم . حقیقت را می گفت این را از چشمانش می توانستم بفهمم

مقابل خانه ماشین را متوقف کردم و من و علی پیاده شدیم ولی زن دایی که انگاری تب داشت نمی خواست پیاده شود هر چقدر علی 

بیا بریم برمی گردیم میاریمش : گفتمدست به شانه ی علی گذاشتم و ، گفت راضی نشد پیاده شود و محکم به صندلیش چسبیده بود

 . داخل

 ؟ سالم مادر ؛ خوبید: تا دیدمش سریع گفتم، من در را کوبیدم که دقایقی بعد در توسط انیس خانم  باز شد

 . سالم اقا جهانگیر ؛ چه عجب راه گم کردید: انیس خانم دلخوری گفت

 . ..خوب هستین. شرمنده مادر ؛ می دونم بی معرفت شدم –

 . ..بد نیستم. شکر خدا –

 . ..پسر گندمتون. مادر گمشده م را پیدا کردم آوردمش دستبوسیتون –

 . سالم مادربزرگ: علی خیلی زود گفت، نگاهش به سمت علی چرخید

. گندمم...هی . هی خدا: لحظاتی بر و بر به علی نگاه کرد و بعد گفت، اشک به چشمان انیس خانم نشست و پا از خانه بیرون گذاشت

 . چشمممون به در خشک شد ؟ ..کجا بودی تو پسر. ..هی روزگار

مادر گندم تعارف کرد به داخل برویم ، پهلوان حیدر سر زمین بود و گالره خانه ی خودش، علی را در آغوش کشید و فقط گریه کرد

پیرزن با ، آرام همه چیز را برای او گفتم، مادر گندم با نگاهش جویا شد که او کیست، اما وقتی علی نگاهش به سمت ماشین چرخید

اینکه از زن دایی دل چرکین بود اما به سمت ماشین رفت و کمی با زن دایی حرف زد ولی حال زن دایی آنقدری خوب نبود که 

پهن کرد و  با اصرار علی از ماشین پیاده شد و به داخل رفتیم ؛ مادر گندم سریع در اتاق رختخوابی ؟ تشخیص دهد مادر گندم کیست

مادر گندم به کوچه رفت و کسی را به دنبال پهلوان حیدر فرستاد تا ما یه چای خوردیم ، زن دایی بعد از خوردن داروهایش دراز کشید

گالره هم با دخترش ماهور دقایقی ، پهلوان حیدر هم از راه رسید او هم از دیدن علی خیلی خوشحال شده بود، و کمی صحبت کردیم

، تا علی را دید او را در آغوش کشید و مدتی گریه کرد و قربان صدقه ی علی می رفت و بعد پهلوان ولی و همسرش آمدندبعد آمد و 

امیرساالر به خاطر پیدا شدن پسرم به من تبریک  . عصر بود که امیرساالر و پسرش امیربهادر هم آمدند . ناهار ظهر را با هم خوردیم

  . از همان برخورد اول امیربهادر و علی مشخص بود که دوستان خوبی برای هم می شوند، دگفت و کمی با علی خوش و بش کر
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همین موضوع بود که باز چشمان مرا خیس کرد و سر به زیر انداختم که ، جمعمان حسابی جمع بود اما واقعا جای گندمم خالی بود

 ؟ گریه می کنی چرا ؟ چی شد جهانگیر: پهلوان حیدر دست به شانه ام گذاشت و گفت

 . جای گندمم خالیه: نگاهم را به او دادم و با بغضی که داشت خفه ام می کرد گفتم

توی ، از جا برخواستم و از اتاق بیرون رفتم، چشمان مادر و خواهر گندم هم از اشک خیس شد، این را که گفتم بقیه هم ساکت شدند

 . خدا رحمتش کنه: ارم نشست و گفتحیاط لبه ی بالکن نشسته بود که امیرساالر هم در کن

 . موقعی که می اومدیم سمت کردستان علی می گفت می خواد برای همیشه بیاد اینجا بمونه: اشک هایم را پاک کردم و گفتم

 . ..هر جای دنیا هم می رفت بازم برمی گشت همینجا. خب دیگه این پسر مال این آب و خاک –

 . حال روحیش هم خراب، یه دقیقه نمی تونه از علی جدا بشه ؟ موندم زن داییم را چیکار کنم –

خب سخته که از  . باالخره این زن هر چی هست این همه سال برای علی مادری کرده، سعی هم نکن که از علی جداش کنی –

 . خیلی جور شده اینطور که پیداست با امیربهادر، ...اگر هم علی می خواد بمونه بذار یه مدتی اینجا باشه. علی جدا بشه

 . آره، یه حسی بهم می گه اینجا بمونه مایه دردسر می شه –

 . می ترسی علم مخالفت با خان ها را دست بگیره: امیرساالر خندید و گفت

 . حتم دارم همینکار را می کنه، خلق و خوی گندم داره –

 . یه نفر به مبارزین اضافه می شه خب پس اینطور که پیداست: امیرساالر اینبار بلندتر از قبل خندید و گفت

 . نمی خوام واسه ش اتفاقی بیفته، یادگار گندممه –

خیلی بهتر ، دیگه مثل اون موقع ها نیست که این خان ها بتونن راحت آدم بکش یا ظلم کنن، خیلی چیزا عوض شده، نگران نباش –

 . نبود که ما نمی تونستیم راحت بریم و بیایماگر اینطور ، .. حال و روز مردم هم از اونموقع ها بهتر شده. شدن

 . شاید همه چیز به پدرم گفتم، باید یه سر به خونه بزنم: از جا برخواستم و گفتم

 . باالخره که یه روز باید بفهمه، آره بهتره بهش بگی –

 . از بقیه هم خداحافظی کردم و تنها راهی خانه ی پدریم شدم
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حسابی قربان صدقه ام می رفت ، به استقبالم آمد و من تا از ماشین پیاده شدم او را در آغوش کشیدم مثل همیشه تا وارد شدم مادرم

 . و از اینکه بازم بچه هایم را با خودم نبرده بودم دلخور شده بود

 ؟ پس چرا بچه هات را نمیاری ؟ باز که تنها اومدی –

 . روستا دوست نداره بچه ها بیان، هما نمی ذاره ؟ چی بگم مادر –

 . اینم از عروسمون –

 . ولی همچین تنهای تنها نیومدما –

 . با علی اومدم: مادر با شوق نگاهم کرد و  من گفتم

 ؟ ...پیداش کردی. تو رو خدا: ناباور گفت

 . آره  –

 ؟ ... االن کجاست. .... خدایا صد هزار مرتبه شکرت. خدایا شکرت –

میاد دست ، بعد اگر دعوا و جنجالی پیش نیومد، می خوام همه چیز به پدر بگم، از راه رسیدیم رفتیم خونه ی پهلوون حیدر –

 . بوسیتون

 . اینروزا که خیلی آروم و تو خودشه، خدا کنه حرفی نزنه: چشمان مادرم با اشک شوق خیس شد و گفت

 . نگران نباشید، درستش می کنم –

 ؟ رف چیکار کردیبا نادر و اش –

 ؟ چی شده جهانگیر: همینطور نگاهش می کردم که دستم را گرفت و گفت، نمی دانستم چطوری خبر مرگ برادرش را به او بدهم

 . حرف بزن تو روخدا

 . .. دایی فوت کرده. دایی، مامان –

 . باورم نمی شه: مادر ماتش برد و رنگ از صورتش پرید و ناباور گفت، این را که گفتم
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 .... سکته کرد و، بعد از اینکه خودش همه چیز به علی در مورد گذشته گفت، بیماری قلبی داشت –

درسته ازش دلخور بودم ولی نمی خواستم اینطوری : مادر دستش را روی کاپوت ماشین گذاشت و بغضش شکسته شد و با گریه گفت

 . .. خیلی دل تنگش بودم. از دستش بدم

تو برو به دیدن ، خودم می رم: داشتم او را به سمت اتاقش می بردم که ایستاد و گفت، گرفتم و او را به داخل بردمزیر بازوی مادر را 

 .. ..توی شاه نشین. پدرت

پدر کنار دری که رو به ، چنگی به موهایم زدم و راهم را به سمت شاه نشین عمارت کج کردم، این را گفت و به سمت اتاقش رفت

 ؟ حالتون چطوره، سالم پدر: وارد شاه نشین شدم و گفتم، از بود کنار پشتی لمیده بود و قلیان می کشیدضلع غربی باغ ب

 ؟ ..مادرت چرا گریه می کرد. سالم: نگاهش به سمت من چرخید و گفت

 . دایی نادر فوت کرده: کمی جلوتر رفتم و گفتم

 . بیا بشین: تپوزخندی روی لب پدر نشست و باز نگاهش را به بیرون داد و گف

 . جلوتر رفتم و چهار زانو مقابلش نشستم

 ؟ بازم که تنها اومدی و زن و بچه هاتو با خودت نیاوردی –

 . هما دوست نداره بیاد روستا بچه هام همینطور –

 . یعنی تو عرضه نداری برای زندگیت تصمیم بگیری و زنت باید اینکارو بکنه –

 . خوام اونا را مجبور به کاری کنم که نمی خوان من فقط نمی، نه اینطور نیست پدر –

شاید از وقتی من هم برای همیشه زندگی در تهران را ، خیلی بی حوصله تر از سابق شده بود، پدر باز با زهرخندی جوابم را داد

 . چون واقعا در امور اداره ی کارها دست تنها شده بود، انتخاب کرده بودم

 ؟ پدر اجازه ی مرخصی می دید: اوت به حضور من داشت قلیان می کشید گفتوقتی حرف دیگری نزد و بی تف

نمی دانم چرا اما فکر کردم ، سری تکان داد یعنی اجازه داشتم بروم و من بدون هیچ حرفی از مقابلش برخواستم و از اتاق بیرون رفتم

 ضرباتی به در زدم ، گریه اش را از پشت در هم می شنیدمبه اتاق مادرم رفتم صدای  . اگر به پدر در مورد علی حرفی نزنم بهتر باشد
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وارد اتاقش شدم و باز مثل همیشه دوتایی نشستیم کنار هم ، چشمانش خیس از اشک بود، که لحظاتی بعد خودش در را برایم باز کرد

 من همه ی ماجرا را برایش گفتم و او باز گریه کرد ، به درد ودل کردن

 . خواد اینجا بمونهگفتی پسرت گفته می   -

با خانواده ی پهلوون حیدر هم ، وقتی توی راه بودیم از دیدن اینجا خیلی خوشحال شده بود انگاری گمشده شو پیدا کرده باشه –

 . خیلی زود عیاق شد

 ؟ به هما گفتی –

 . علی ازم خواسته مدتی دست نگه دارم نمی دونم چرا، هنوز نه –

 ؟ اگر هما قبول نکنه که علی با شما زندگی کنه چیکار می کنی –

 ... بهش می گم یا باید قبول کنه یا اینکه –

 ؟ یا اینکه چی: مادر با تندی گفت

 . مادر دیگه نمی تونم از علی جدا زندگی کنم –

 ؟ جواب منو ندادی گفتم اگر هما قبول نکرد چیکار می کنی –

 . شاید چند روزی با هم جر و بحث داشته باشیم ولی باالخره کوتاه میاد، م مخالفت کنهنمی دونم ولی فکر نمی کن –

در ثانی پدر خودت  ؟ ببین پسرم اگر هما هم قبول کنه پدرش به خاطر این مخفی کاری عصبانی می شه و معلوم نیست چیکار کنه –

..شاید زمان بیشتری بگذره اوضاع بهتر از امروز . به هما نگو... خواهش می کنم حاال که علی نمی خواد تو هم چیزی . هم نمی دونه

 . بشه

 ؟ ولی آخه تا کی باید علی مخفی بمونه –

تو سه تا بچه از هما داری می دونی اگر هما زندگیش را رها کنه بره می خوای با ، نمی دونم ولی خب فعال صالح نیست پسرم  -

 شاید وقتی بفهمه بهش دروغ ، خوب و مهربون و با گذشتیه ولی خب باالخره زن درسته که هما زن ؟ اون سه تا بچه چیکار کنی
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گفتی و توی گذشته ات یه زن دیگه داشتی حتما ناراحت و دلخور می شه و همین ناراحتی و دلخوری روی زندگیتون تاثیر بدی می 

 . ذاره

 . باشه فعالچیزی نمی گم تا ببینم زمونه چی می خواد -

 . ...می خوام ببینمش و باهاش حرف بزنم. یه ترتیبی بده من بتونم علی را ببینم: لب مادر نشست و گفتلبخندی به 

 . ...من فعال برم یه حمامی کنم و کمی استراحت کنم بعدا ترتیبی می دم یا شما برید خونه ی پهلوون حیدر یا علی بیاد اینجا. چشم -

  . نمی دونم چیکار داره ولی این چند وقته خیلی با جبار خان می ره و میاد، فردا صبح پدرت می ره به امالک جبار خان -

 . پس باید باهاش برم -

 . احتماال نمی ذاره که باهاش بری وقتی فردا رفت می ریم به دیدن پسرت -

 . ..خب پس فعال بااجازه. باشه -

قی که سالهای جوانی ام را در آن سپری کرده بودم و هنوز هم اتا، از اتاق مادر بیرون آمدم بعد از یک حمام حسابی به اتاقم رفتم

کم حرف تر از همیشه ، شام را با پدر خوردم، دست نخورده مانده بود و هر گاه من به روستا می رفتم در همان اتاق اتراق می کردم

مارت مجاور که محل زندگی ملوک بود شده بود بعد از شام به حیاط رفتم تا کمی قدم بزنم در حال قدم زنی در باغ بودم که به ع

گویی داشت باز یکی از خدمتکارها را تنبیه می کرد چون در میان ، صدای داد زدن هایش را که شنیدم به سمت عمارت رفتم، رسیدم

تکار که لحظاتی بعد سکوت برقرار شد و به دنبال آن دو خدم، دادها و فریادهای او صدای گریه ی آرام زن دیگری هم شنیده می شد

زیر بازوی دختر جوان خدمتکاری را گرفته بودند از عمارت بیرون آمدند داشتند او را که به سختی روی پایش ایستاده بود به سمت 

 انباری های ته باغ می بردند که با دیدن من ایستادند و دو نفر ترسیده سالم کردند 

 . ..سالم آقا. س: خدمتکارها

 ؟ اینجا چه خبره: ابروی در هم کشیدم و گفتم

 . طال را تنبیه کردن و گفتن باید ببریمش توی انباری ته باغ، ملوک خانم: یکی از خدمتکارها که مسن تر بود گفت

 ؟ به چه جرمی: محکم تر گفتم



 

 
 

783 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . دست کجی کرده آقا: همان خدمتکار گفت

..من . آقا بخدا دروغ می گن: و با گریه گفتطال همان کسی که به شدت کتک خورده بود و سر و صورت خونی بود سر بلند کرد 

 . دزدی نکردم

 . دستاش را ول کنید: با تندی خطاب به آن دو نفر گفتم، پاکی و راستی را می شد به راحتی از چشمانش خواند

 . بیان اینجا برو رشید و زنش صدا کن: نگاهم را به یکی از آنها دادم و گفتم، هردو او را رها کردند و در کنار طال ایستادند

 . چشم آقا -

 ؟ چند وقت اینجا کار می کنی: آن خدمتکار که رفت نگاهم را به طال دادم و گفتم

خدا می دونه ، منم هر کاری خانم می گفتن می کردم، از وقتی اومدم آقا گفتن باید خدمت ملوک خانم بکنم، پنج سالی هست: طال

ار به من تهمت دزدی زدن و چند روزی توی انباری ته باغ زندونیم کردن و باز دوباره ولی این چند وقته خانم چند ب، کم کاری نکردم

 .. آزادم کردن

 ؟ حاال چی گم شده که گفتن توبرداشتی، که اینطور: من

بهشون ملوک خانم همین پریروز گردنبندشونو دادن به جمیله  ولی یادشون رفته که دادن به ایشون منم که ، ...آقا. گردنبندشون: طال

 . من خودم با همین دوتا چشمام دیدم که دادن به جمیله ؟ می گم می گن خفه شو تو بهتر می دونی یا من

 ؟ جمیله کیه: من

خانم مریض احوال که می شن می گن جمیله خانم بیاد ، طبیب: خدمتکار مسن مکثی کرد و بعد قبل از اینکه طال حرفی بزند گفت

 . واسه شون دارو بیاره

 از دست طال ویشگون گرفت گمان کرد من ندیده ام اما به خوبی دیدم که با این کارش می خواهد طال را ساکت کند  و آروم

اون کسی که تو داری واسه ش دم تکون میدی خیلی وقته که توی این خونه هیچکاره ست ؛  : خطاب به همان خدمتکار پیر گفتم

 .... چشم منو دور دیدید که دور برداشتید

 ؟ زود بگو ببینم جمیله کیه: و با تندی گفتم 
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 ؟ حرف می زنی یا بدم بندازنت توی انباری: ولی زن همانطور فقط نگاهم می کرد که باز با خشم و تندی گفتم

 . ..چی بگم. ...من چی. ...م. ....آقا. آخه: ترسیده و بریده بریده گفت

 ؟ بگو ببینم جمیله کیه -

 ... نویس دعا: باترس اما تند گفت

 ؟ خب -

خانم بعضی وقتا ازش می خواد بیاد واسه ش دعای مهر و محبت بنویسه که توی دل آقا باز بشینه و محبتش به بچه هاش آقا  -

 . نریمان و آقا فرخ  برگرده

 ... پس به رمالی و جادوگری رو آورده، که اینطور: وقتی حرفهایش تمام شد با زهرخندی گفتم

، کار دیگر باالخره آمدند و وقتی در مورد آن دختر جوان از رشید و زنش پرسیدم تایید کردند که دختر خوبیسترشید و زنش و خدمت

برای همین دستور دادم که رهایش کنند تا به اتاقش برود خودم هم به سمت عمارت ملوک خانم رفتم می بایست می دیدمش و 

 . بعضی چیزها را به او می گفتم

 . مشغول قلیون کشیدن بود، وارد اتاق که شدم از دیدنم جا خورد، زدم که صدای زمختش را شنیدم ضرباتی به در اتاقش

 ؟ حالتون خوبه، سالم –

 . فکر نمی کنم اومده باشی اینجا حال منو بپرسی: با تندی گفت

 . نریمان خیلی بهتون سالم رسوند، اومدم باهاتون حرف بزنم –

 ... شما هم مثل مادر خودم: جلوتر رفتم و کنار پشتی نشستم و گفتم کمی، پوزخندی زد و جوابم را نداد

 . خدا نکنه تو پسر من باشی: با ترشرویی نگاهم کرد و گفت

.. نریمان به . فکر می کنید اگر دست به دامن جادوگر و رمال بشید بازم نریمان و فرخ برمی گردن: منم با زهرخندی در جوابش گفتم

..فرخ هم برنمی گرده چون خودش گند زد به همه . چون زندگیش توی تهرون پا گرفته، دلش از پدرش پره اینجا برنمی گرده چون

 . چیز و خواست پدرش را بکشه
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 . تمومش تقصیر تو -

ه .. آره تقصیر منه که اومدم بهتون بگم حاضرم کمک کنم تا باز رابطه ی نریمان و پدر خوب بش. واقعا که ؟ تقصیر من: متعچب گفت

 . ولی شما

 ... خیل خب واستا: این را گفتم و از جا برخواستم که بروم به در که رسیدم سریع از جا برخواست و گفت

دفعه قبل حسن نیتم ثابت کردم و فرخ از مرگ نجات دادم ولی شما عوض دست ، خوبی به شما نیومده: به سمتش چرخیدم و گفتم

 . مریزاد می گید همه چیز تقصیر من

 . ..بیا بشین. ...من ناراحت بودم یه چیزی گفتم. تو خیلی آقایی، ..من معذرت می خوام. خب -

 ؟ با پدرت حرف می زنی: او نشست وگفت، برگشتم وباز سرجایم نشستم

 . .... در مورد فرخ هیچ کاری نمی تونم بکنم. فقط در مورد نریمان: سری تکان دادم و گفتم

..اگر یه کاری کنی . ..مثل تو گاهی وقتا میای به مادرت سر می زنی. گاهی هم بیاد دلم شاد می شه..گاه . نریمان هم بیاد کافیه -

 . نریمان هم گاهی بیاد خیلی خوب می شه

 . مشکل اینجاست که راضی کردن پدر کاری نداره نریمان که نمی خواد بیاد -

تک و تنها توی روستا افتاده داره از داغ دوری ، درت مریض..بهش بگو ما. من برای نریمان دست خط می نویسم تو واسه ش ببر -

 . ...جگرم داره از دوری بچه هام کباب می شه. ..به قران قلب من داغ تر از زغال این قلیون. تو می سوزه

دم نبود ولی درسته پسرش فرخ آ، این زنم حق داشت، یاد خودم و نوزده سال دوریم از علی افتادم، این حرفها را با سوز دل می زد

خب نریمان که خوب بود ولی شرایط طوری شده بود که سالهای زیادی نریمان را هم ندیده بود هرچند نریمان اصال به فکر مادرش 

 . ..بهش قول دادم تمام سعی خودم را بکنم تا پدر و نریمان را باز راضی کنم. نبود ولی این زن که مادر بود

شب را خوب خوابیدم و صبح زود طبق عادتم از خواب بیدار ، ت برگشتم و به اتاقم رفتم تا بخوابماز اتاقش که بیرون آمدم به عمار

ابی به دست و صورتم زدم و داشتم به داخل برمی گشتم که پدر را دیدم که حاضر و آماده قصد رفتن ، شدم و از اتاق بیرون رفتم

 . داشت

 ؟ صبح به این زودی کجا می رید، صبح بخیر پدر -
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 . هنوز اونقدری بزرگ نشدی که بهت جواب پس بدم: با اخمی نگاهم کرد و گفت

میثم و تفنگچی های مرا سالها بود که مرخص کرده ، و به سمت اسبش رفت و سوار شد و با عده ی از تفنگچی هایش بیرون رفت

 . گر مثل سالها قبل نیازی به تفنگچی نداشتزمانه خیلی تغییر کرده بود و دی، بود و فقط هفت نفر را برای خودش نگه داشته بود

 ؟ پدرت رفت: به داخل برگشتم که مادرم با عجله خودش را به من رساند و گفت

 . آره -

 . خب پس بریم -

 ؟ کجا -

 . علی را ببینم دیگه -

 . می خوای صبحانه بخوریم بعد بریم -

 . خوابم نبرد بیا بریم من این پسر ببینم دلم آروم بگیرهنه پسرم تو که نمی دونی من دیشب تا صبح چقدر حرص خوردم و  -

 . ..پس اجازه بدید من حاضر بشم. باشه -

مادر وقتی علی را دید باز چشمانش از اشک خیس شد ، به اتاقم برگشتم و لباس پوشیدم و با مادرم راهی خانه ی پهلوان حیدر شدیم

 فکر نمی کردم اینقدر دلتنگ علی باشد. ، ی حال شد... به قدری گریه کرد که ب. و او را در آغوش کشید

..دیگه نباید ناراحت . خداروشکر علی صحیح و سالم برگشته پیشمون: وقتی مادر آرام گرفت و در کنار هم نشستیم پهلوان حیدر گفت

 . باشید

 .. خداروشکر: مادر

 ؟ این سالها چه جوری واسه ت گذشت: و نگاهش را به علی داد و گفت

بابانادر و مامان اشرف زندگی خوبی برام فراهم کرده ، زندگی خوبی داشتم، من که چیزی نمی دونستم: سر به زیر انداخت و گفتعلی 

 . بودن
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... ولی اونقدری اشرف دوست داشت . ...برادرم حسرت داشتن بچه به دل داشت. خدا رحمتش کنه ؟ بابا نادر: مادر با حالت تاثری گفت

 ؟ ..راستی اشرف کجاست. نخواست ناراحتش کنهکه هرگز 

 . توی اون اتاق کناری هستن . ..دم صبحی خوابش برد. فقط نشسته بود گریه می کرد، دیشب تا صبح نتونست بخوابه: علی

 . علی هم تمام شب به خاطر اشرف خانم بیدار موند: انیس خانم گفت

 ... حقی به گردنش دارن، ولی همه ی این سالها برای علی پدر و مادری کردن، درسته اون زن و شوهرش اشتباه کردن: پهلوان حیدر

، روا نبود اینجوری از ما دورش کنن، علی تنها یادگار دختر خدابیامرزم گندم بود، یعنی ما حق نداشتیم: انیس خانم با ترشرویی گفت

 . خوش بود به این پسر...بعد مرگ گندم دلم . مرگ بچه م بسم نبود که بچه شو ازمون دور کردن

آقا نادر که دستش از ، ..حاال با نبش قبر گذشته که چیزی درست نمی شه. ..اتفاقیه که افتاده. خانم تو رو خدا آروم باش: پهلوون حیدر

 . این دنیا کوتاهست و زنش هم که مریض احوال

 . خب اینم یه جور تقاص: ولی باز انیس خانم گفت

علی هم سر به زیر داشت که باز صدای داد زدن های زن دایی بلند شد که علی را صدا می زد ؛ ، ر انداختمادر آهی کشید و سر به زی

، علی باز از جا برخواست و به اتاق مجاور رفت و دقایقی بعد صدای زن دایی قطع شد ولی صدای گریه هاش سکوت را بر هم زده بود

چرا این زن نمی  ؟ اقا جهانگیر تصمیم شما چیه: انیس خانم گفت، رفتن مادر مادر هم ببخشیدی گفت و به اتاق مجاور رفت بعد از

 . از این به بعد علی باید پیش خودمون باشه، نوزده سال علی را از ما گرفت بسشه دیگه، فرستید بره دنبال زندگیش

. درسته مادر علی مرده ولی پدرش که زنده ... علی اگر قرارباشه بمونه پیش پدرش می مونه: پهلوون حیدر ایندفعه تندتر از قبل گفت

 . ست خودش بهتر می تونه برای پسرش تصمیم بگیره

 . باشه پیش پدرش باشه من که حرفی ندارم ولی به خداوندی خدا قسم دیگه راضی نیستم این زن برای نوه م مادری کنه: انیس خانم

هنوزم که هنوزه داغ مرگ گندم ، اونم مادره، به دل نگیر پسرم: پهلوان حیدر سری تکان داد و گفت، این را گفت و به حیاط رفت

 . داره

 .... مگه خودم ندارم: اشک به چشمام نشست و با بغض گفتم
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بی تاب بود و فکر می کرد علی او را تنها می گذارد ، در تمام دو هفته ی که در روستا بودیم حال زن دایی بهتر نشد و همانطور بود

علی با اینکه می خواست در روستا بماند ولی به خاطر زن دایی می خواست که به تهران ، می کرد و جیغ می زد برای همین گریه

دکتر ، زن دایی را به دکتر بردیم، باز سه نفری به تهران برگشتیم و به خانه ی علی رفتیم، باید زن دایی را به دکتر می بردیم، برگردد

که بعد از خوردن داروها کمی حال روحیش مساعدتر ، داروی اعصاب و آرامبخش  تجویز کردمغز و اعصاب برای آرامشش چند جور 

گه گاهی ، زندگی علی و زن دایی در آن خانه خوب بود من هم برایشان خدمتکارهای گرفته بودم که کارهای خانه را انجام دهند، شد

دفتر کارم می بردم و از آن جایی که علی گفته بود فعال موضوع را روزها هم علی را با خود به شرکت و ، هم جیران به آنها سر می زد

علی با اینکه باهوش بود ولی اصال عالقه ی به تجارت  . با هما در میان نگذارم او را پسر یکی از دوستانم به کارمندانم معرفی کردم

بعد از اینکه از آمریکا به همراه من به ، عه کردننداشت و مدام دنبال این بود که کتابی به دست بگیرد و گوشه ای بنشیند به مطال

در رابطه با ادامه تحصیلش در ایران با او صحبت ، ایران آمد درس و مدرسه اش را رها کرده بود و درست نبود که اینگونه ادامه دهد

م اسرارم بود بعد از اینکه کردم به این موضوع عالقه نشان داد برای همین بعد از اینکه با کمک وکیلم و دوستم که همیشه محر

 . در یکی از بهترین دبیرستان های تهران ثبت نام کرد تا درسش را تمام کند، هویت واقعی علی را به او برگرداندیم

زن دایی هم حالش مساعد تر شده بود و همینکه در کنار علی بود احساس رضایت ، علی از بودن در تهران احساس رضایت داشت

زن دایی همه ، تان فرا رسید به همراه زن دایی و وکیلم به آمریکا رفتند تا تکلیف اموال دایی را در آنجا روشن کنندوقتی تابس، داشت

علی تابستان ها را ، ی اموالشان را در آمریکا فروخته بود و دارایی های دایی را به تهران منتقل کرد و برای همیشه به تهران بازگشتند

وستان خوبی برای خود پیدا کرده بود که یکی از آنها امیربهادر بود که او هم به خواست پدرش به تهران به مطالعه می گذراند و د

علی و امیربهادر دوستان خوبی برای هم بودند که بیشتر ساعاتشان را با هم می ، آمده بود تا تحصیالتش را در تهران تمام کند

تنها زندگی می کرد با خواست علی و من به خانه ی من که حاال خانه ی علی بود  گذرانند از آنجا که امیربهادر در تهران می بایست

... و من فقط هر روز در مسیر بازگشت به خانه ساعاتی را به خانه ی او سری می زدم و با آنها می . رفت تا بیشتر در کنار هم باشند

تفکراتی که علی هم آنها را می پسندید و من نمی ، بییک تفکر مذهبی انقال، تفکرات امیربهادر درست مثل پدرش بود، نشستم

 . دانستم که این دوستی شروع ماجراهای جدید است

بارها خواستم موضوع را با هما در میان بگذارم ولی علی مخالفت می کرد و می گفت ممکن است به خاطر او آرامش زندگی من به 

 ... ی من زندگی کند برای همین این موضوع همچنان مسکوت مانددر ثانی او هم دوست نداشت که با خانواده ، هم بخورد

روزها و ماه ها همینطور از پی هم می گذشت و زندگی گذشته ی من از هما و فرزندانم مخفی مانده بود علی و امیربهادر وارد 

بعد از دانشگاه  . ک جوان سیاسی بودعلی رشته ی فلسفه و امیربهادر علوم سیاسی می خواند و به معنای واقعی کلمه ی، دانشگاه شدند

 در همان سالها بود ، پاتوق اصلی امیربهادر و علی توی مسجد محله بود و همیشه دور و بر شیخی به اسم سید مهدی می چرخیدند
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که خمینی به خاطر اعتراضات شدیدش نسبت به حکومت تبعید شده بود ولی با اینحال سخنانش بین جوانها دست به دست می 

با اینکه دقیقا از کارهای علی خبر نداشتم اما ، چرخید و کم کم داشت گروه های مبارزه علیه رژیم به صورت مخفیانه شکل می گرفت

بارها او را نصیحت کردم تا مبادا خود را درگیر این گروه ها کند او فقط ، می دانستم که او هم کم و بیش درگیر همین گروه ها هست

 . باالخره حق پیروز می شه، نگران نباش پدربا لبخند می گفت 

بیشتر از امیربهادر دلش برای روستا ، گاه گاهی به همراه علی به روستا می رفتم تا مادر را ببینم و گاهی هم علی با امیربهادر می رفت

از امیربهادر یاد گرفته بود و لهجه ی کردی را ، تنگ می شد انگار نه انگار که بیشتر سالهای عمرش را در آمریکا سپری کرده بود 

گاهی هم که به دیدن من می آمد با لهجه ی کردی با من حرف می زد لهجه ی که من کم کم ، خیلی قشنگ صحبت می کرد

رفتار و منشش همان رفتار و منش مادرش بود مخصوصا اینکه تبع ، روح گندم درون این پسر زنده بود، داشتم فراموشش می کردم

 ... و گاهی شعرهای که می گفت مرا به یاد گندم می انداخت شاعری هم داشت

وقتی که دلتنگش می شدم به سر قبرش می رفتم و با او خلوت می کردم یک روز وقتی داشتم از سر مزار گندم برمی گشتم متوجه 

های زیبایی از طبیعت و انسان نقاشی ، نمایشگاه نقاشی شدم برای کمی وقت گذرانی ماشین را پارک کردم تا به نمایشگاه سری بزنم

محو تماشایی یکی از تابلو ها که به نظر برایم آشنا بود بودم که با صدای دختر جوانی به خودم  . که واقعا زیبا و دوست داشتنی بود

 . آمدم

 . ...یک منطقه ی بکر و زیبا. طبیعت کردستان  -

 . منطقه ی نزدیک به مریوان: با لبخندی گفتم، ساله مقابلم بود 89دختری تقریبا ، نگاهم به سمتش چرخید

 ؟ شما اونجا رفتید: متعجب گفت

 . اونجا بزرگ شدم -

 ؟ شما کرد هستید -

 ؟ این کار شماست . یه کرد اصیل -

 . ..قابل شما را نداره. بله -

 ؟ ..سفارش هم می پذیرید. ممنون -
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 . بله حتما -

می تونید از عکس همسرم : کیف پولم بیرون آوردم و به سمتش گرفتم و گفتم عکس کوچک گندم که همیشه همراهم بود از توی

 . یه نقاشی زیبا و بزرگ بکشید

 ؟ خودتون چی، فقط عکس همسرتون: دختر عکس را از دستم گرفت و نگاهی کرد و گفت

 . فقط همسرم، نه -

 . من پرتره کار می کنم ولی خواهرم توی این زمینه کارش بهتر از منه -

 . گویا اسم خواهرش که بی نهایت به خودش شبیه بود شینا بود، دختر دیگری که مشغول صحبت با چند نفر بود را صدا کردو 

 خواهرش وقتی به ما رسید مودبانه سالم کرد که جوابش را دادم 

از عکس همسرشون یک این آقا می خوان : دختری که عکس گندم را به او نشان داده بود عکس را به خواهرش نشان داد و گفت

 ؟ پرتره بکشن می تونی که

 چقدر زیبا هستن همسرتون : شینا عکس را نگاه کرد و گفت

 . بله خیلی زیبا بود –

 . یعنی االن زیبا نیستن: شینا متعجب نگاهم کرد و گفت

 . ...می خوام یک پرتره ی بزرگ ازش داشته باشم. خیلی وقته که فوت کرده، اگر بود حتما بود –

 . ...شیما جان می شه یه کارت بیاری. ..فقط برای سفارش کار باید تشریف بیارید کارگاه نقاشیمون. حتماً –

عکس و کارتی که شماره ، شیما و شینا صامتی . خواهران صامتی، خواهرهای مودبی بودند، شیما سری تکان داد و از کنار ما رفت

  . گرفتم و از نمایشگاه بیرون آمدم تلفن و ادرس کارگاه شان برروی آن نوشته شده بود

یک روز در دفترم مشغول ، قصد داشتم فردای آنروز به کارگاه هاشان سری بزنم ولی به قدری کار برایم پیش آمد که فراموش کردم

شغول کار می گاهی هم به صورت پاره وقت در آنجا م، اکثر وقتها به دفتر سر می زدند. کار بودم که علی و امیربهادر پیدایشان شد

 اصال از کارهایشان سر درنمی آوردم ، شدند به قول خودشان وقتی برای رتق فتق امورشان پول الزم می شدند کار هم می کردند
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گاهی که از دستشان دلخور می شدم کار دفتری به آنها نمی دادم و می ، وقتی به سر کار می آمدند با دل و جان کار می کردند

خط تولید تا کارهای یدی را انجام دهند جالب این بود که هیچ کدام اعتراضی نمی کردند و تازه خوشحال هم می فرستادمشان توی 

همه ی کارمندها و کارگرها این دو پسر خوش مشرب و بذله گو را دوست داشتند و هر وقت سر و کله شان در دفتر کارخانه ، شدند

امیربهادر بیشتر از حساب و کتابها سر در می آورد و همیشه در موارد . می شدند پیدا می شد و کارگرها خبردار می شدند خوشحال

به خودم قول داده بودم که دیگر به  . آنروز هم آمده بودند تا باز چندماهی کارکنند و پولشان را بگیرند و بروند. سخت کمک حالم بود

ی آمد اما وقتی با بذله گویی و لبخند وارد دفتر شدند همه چیز را آنها کار ندهم چون اصال از بی انضباطیشان در کار کردن خوشم نم

 . علی از وقتی با امیربهادر دوست شده بود اینگونه شاد و شنگول بود، فراموش کردم

هر  ..بهشان می گفتم اگر پول الزم دارید خب. نشستند و از هر دری حرفی زدند و در آخر باز برای دوماه خواستند کار بکنند و بروند

جقدر می خواهید بگویید تا بدهم هردو ناراحت سر به زیر می انداختند و از اینکه بهشان توهین کرده بودم کلی هم شاکی می شدند و 

وقتی می گفتم اگر می خواهید کار کنید باید مرتب سرکار بیاید می خندیدند و می گفتند آدم وقتی کارهای مهم تری دارد خود را 

هردو حرف هایشان را زده بودند و منتظر بودند ببیند ، ن نمی کند و من از همین کارهای مهم ترشان می ترسیدمدرگیر پول جمع کرد

 . خد ا آخر و عاقبت من را با شما دوتا به خیر کند: من چه می گوییم و من بعد از اینکه مدتی در سکوت نگاهشان کردم گفتم

گیر  شما و پدر من باید خیلی هم خوشحال باشید که خدا دوتا پسر مثل من و علی آقا جهان: هردو با هم خندیدن و امیربهادر گفت

 . بهتون داده

اون بابات که یه کردستان به هم ریخت تا حرفهای خودش را به کرسی نشوند فکر کنم ، بله خیلی هم از این بابت خدارو شاکریم –

 . تون را به کرسی بنشونیدتو و علی و رفقاتون این مملکت به هم بریزید تا حرفهای خود

 . ..مگه بد می گیم. ما می گیم حق و عدالت و مساوات، باباجون حرفهای ما که حرف بدی نیست: علی

 . نه بد نیست ولی این حرفهای الکی بدست نمیاد : من

 . آره هیچی الکی به دست نمیاد باید به خاطرش جنگید و مبارزه کرد و جون داد: علی

...هر کاری می خوای بکنی بکن علی ولی به خاک مادرت قسم اگر خون از . اون دو کلمه آخرشو فاکتور بگیر: با تندی بهش گفتم

 . وقتی هم من راضی نباشم خدا هیچ کار خوبت را قبول نمی کنه حتی کشته شدنت، دماغت بیاد ازت نمی گذرم
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آقا جهانگیر نگران نباشید بادمجون بم آفت نداره من : ض کند گفتعلی ناراحت سر به زیر انداخت و امیربهادر برای اینکه فضا را عو

 . و علی هیچیمون نمی شه

... اینهمه سال ازم دور بودی حاال هم اگر بخوای یه . علی چرا نمی خوای بفهمی تو تنها یادگار گندمم هستی: مکثی کردم و باز گفتم

 . اش....خب المذهب به فکر منم ب. کاری بکنی که از دستت بدم

چشم : نگاهش را به من داد اشک توی چشمان زیبایش بال بال می زد ولی نمی خواست گریه کند با صدای که بغض داشت گفت

 . پدر

خیل : نفس عمیقی کشیدم و گفتم، امیر بهادر هم سر به زیر انداخته بود، نباید اصال ناراحتش می کردم، نمی خواستم اشکش را ببینم

 . یه نمی کنه..مرد گنده که گر. خب

 . من که گریه نمی کنم: همانطور که سرش پایین بود گفت

 . از فردا بیایید سرکار: من

 . ممنون آقا جهانگیر: امیربهادر با لبخند گفت

 . علی: من

 . بله پدر: علی

خوام امروز یه کاری واسه م می : کارت را برداشتم و گفتم، نمی دانستم چه بگویم که نگاهم به کارتی افتاد که روی میز افتاده بود

 . بکنی

 ؟ چه کاری پدر –

..کارش نقاشیه....عکس . ...می ری به این آدرس پیش خانمی به اسم شینا صامتی. عکس مادرت هم بگیر، بیا این کارت بگیر –

عکس مادرت واسه م  قراره شده یه پرتره ی بزرگ از، ...قبال در مورد اینکه چه جوری بکشه بهش توضیح دادم. مادرت بهش می دی

 . بکشه

 . چشم پدر –
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 . فراموش که نمی کنی –

 . نه از اینجا رفتیم بیرون  ،می ریم کار شما را انجام می دیم –

 . آفرین بیا بگیر –

 . اینا را بردار: عکس و کارت را به او دادم و چهار بسته پول مقابلش گذاشتم و گفتم، از جا برخواست و به سمت میز آمد

 . احتیاجی ندارم، پول دارم پدر –

 . به سالمت . ..هر چی که شد از این پول بده بقیه ش هم بذار جیبت. بردار شاید الزم باشه برای این پرتره پیش پرداخت بدی –

ه تاز میدون هر چقدر پرویز و دخترام  و مادرشان هما در ولخرجی یک . بسته های پول را برداشت و با خداحافظی از دفتر بیرون رفتند

 . بودن ولی علی از اینکه از من پول بگیرد شرم می کرد و دوست داشت روی پای خودش بایستد

تا از جا برخواستم در اتاق توسط یکی از کارمنداها باز ، هنوز چند دقیقه ی از رفتنشان نگذشته بود که سر و صدایی از بیرون بلند شد

 . ...اقا پرویز با علی آقا دعواش شده. یناقا لطفا بیا: شد و وارد دفترم شد و گفت

 . پرویز  یقه ی علی را گرفته بود و به دیوار چسبانده بودش و عصبانی بر سرش فریاد می زد، سراسیمه خودم را به بیرون رساندم

 ؟ ..بگو ببینم اینجا چیکار داری. د حرف بزن –

برای اولین بار ، اینکه حرفی بزند یا حرفی بزنم سیلی به صورتش زدم تا به پرویز رسیدم بازویش را گرفتم و عقب کشیدمش و قبل از

لحظاتی به سکوت گذشت نیم نگاهی به علی و امیربهادر  . بود که به رویش دست بلند می کردم برای همین متعجب نگاهم می کرد

 ؟ اینجا چه خبره: انداختم و دوباره نگاهم را به پرویز دادم و گفتم

 . قبل از اینکه بزنید باید این سوال را می پرسیدید: ورتش گذاشته بود پایین آورد و گفتدستش را که روی ص

شاید تند رفتم و نمی بایست به روی او دست بلند  . و بدون اینکه حرف دیگری بزند به سمت ماشینش برگشت و سوار شد و رفت

 . می کردم

 . نباید می زدیتش: صدای علی را شنیدم که آرام گفت

 . م به سمت علی چرخیدنگاه
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 ؟ برای چی دعواتون شد –

 . منو اینجا دید ناراحت شد –

 ؟ مگه شما همدیگه را می شناسید ؟ برای چی –

 . آره توی یه دانشگاه هستیم: علی سری تکان داد و گفت

تصورش هم نمی کردم ، خواندپرویز هم همان دانشگاهی درس می خواند که علی درس می ، تا آن موقع این موضوع را نمی دانستم

 .... روزی دوتا پسرهایم با هم اینگونه رفتار کنند

  ؟ موضوع چیه –

 . سر یه موضوعی توی دانشگاه دعوامون شد از اونروز تا حاال پرویز از من خوشش نمیاد –

 ؟ سر چه موضوعی دعواتون شد –

 . می شه نگم –

 . می خوام بدونم –

 . اونقدرا هم مهم نیست –

 ؟ گفتم بگو اون موضوعی که تو و پرویز به خاطرش دعواتون شده چیه –

 . به خاطر یه پروژه ی درسی: علی  سر به زیر انداخت و بعد از مدتی سکوت گفت

 . خب –

 ... . خب همین دیگه –

، بود و مزاحمش می شدپرویز برای یکی از دخترای دانشگاه دردسر درست کرده ، موضوع این نیست: امیربهادر دخالت کرد و گفت

قرار نبود این ، علی تو روش دراومد و گفت دست از سر این دختره برداره و واسه ش دردسر درست نکنه برای همین دعواشون شد

 چیزا را بگیم آقا جهانگیر ولی پرویز یه خورده بیش از حد مغروره و فکر می کنه چون ثروتمند می تونه هر چیزی که می خواد بهش 
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..اون دختره هم پیشنهاد دوستی پرویز رد کرده بود برای همین مورد خشم پرویز قرار گرفته بود و پرویز مدام اذیتش می کرد و . برسه

 . واسه ش مشکل می تراشید برای همین علی یه روز تو روش دراومد

وقتی این حرفها را شنیدم گر ، ی می کندگویا خیلی از خانواده و بچه هام دور شده بودم که نمی دانستم پسرم پرویز د چه غلط ها

ولی هیچ کدام  ؟ عصبی و کالفه از آنها دور شدم و دورتر از ما کارگرها و کارمندها جمع شده بودن تا ببینند چه خبره، گرفته بودم

کوچکترین زمان از  قدم زنان به طرفشان رفتم و همه ی خشمم از پرویز را بر سر آنها فریاد زدم که در، جرات نمی کردن جلو بیان

همانطور عصبانی ایستاده بودم و به ساختمان کارخانه نگاه می کردم که دست علی روی شانه ام نشست و ، جلوی چشمانم دور شدند

 . می شه خواهش کنم این موضوع را به روش نیارید: گفت

 . که بازم هر غلطی دلش خواست بکنه: به سمتش چرخیدم و گفتم

 . د بدتر می شه کینه و کدورتش هم با من بیشتر می شهاگر به روش بیاری –

 . امروز وقتی رفتم خونه همه چیز به هما و بچه ها می گم –

 ؟ در چه مورد –

 . در مورد تو و مادرت –

نیست ...پرویز پسر بدی . توی این شرایط گفتن این موضوعات خانواده تون را نسبت به شما دل چرکین می کنه مخصوصا پرویز را –

 . ... من قول می دم پرویز هم دست از این کاراش برمی داره و یه روزی سر به راه می شه. فقط یه کم مغرور

نگو اینکارا را نمی کنه ، مشروب هم می خوره و سیگار هم می کشه، به غیر از این چیزای که گفتی دیگه چه غلط های می کنه –

 . که باورم نمی شه

  .آره چون تقصیر شماست –

 . ؟ چیکار باید می کردم که نکردم؟ تقصیر من: متعجب گفتم

 . باید بیشتر باهاشون می بودید و نبودید –

 . ...من همه ی زندگیم برای اوناست انوقت تو می گی باهاشون نبودم. بس کن علی –
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نبال کار کردن و پول دراوردن و ....من هروقت شما را دیدم فقط د. همه ی زندگی شما فقط پولتون نیست خودتون هستید پدر –

...ناراحت نشیدا اما شما به مادر مرده ی من بیشتر . شبا دیروقت می رید خونه و روزا صبح زود از خونه می زنید بیرون، تجارت بودید

 . اهمیت می دید تا هما خانم

نمی ، د اینجوری با من حرف بزنداو از عشق چی می دانست که به خودش حق می دا، همین کم داشتم که علی مواخذه ام کند

لحظاتی همینطور به چشمانش نگاه کردم و بعد از کنارش گذشتم و ، خواستم جوابش را بدهم شاید هم نمی توانستم جوابش  را بدهم

ماشینم بعد از اینکه چند نخ سیگار کشیدم سوییچ ، به قدری به هم ریخته بودم که هیچ چیزی نمی توانست آرامم کند، به داخل رفتم

باید به جای می رفتم تا کمی آرام بگیرم اما نمی دانستم کجا وقتی به خودم آمدم که دیدم کنار ، را برداشتم و از کارخانه بیرون زدم

...من نمی دانستم به کجا می خواهم بروم ولی وقتی به خودم آمدم . شاید حق با علی بود، ...از درون فرو ریختم. قبر گندم نشسته ام

مدتی با گندمم حرف زدم و درد و دل کردم و ، سال هنوز هم این گندم بود که می توانست آرامم کند 11...بعد از . قبر گندم بودمکنار 

مثل همیشه هما به استقبالم آمد با همان لبخندی که ، وقتی به خانه رسیدم که ساعت از هشت شب می گذشت، بعد راهی خانه شدم

 . دهیچ وقت از صورتش دور نمی ش

 . ...امشب زود اومدی جهانگیر. خسته نباشی –

 . کتم را از دستم گرفت اما من تمام مدت فقط نگاهش می کردم

 ؟ حالت خوبه جهانگیر –

این لبخند و این خسته نباشید گفتن و محبت کردن ها ، ... گویی هیچ وقت او را ندیده بودم. و من باز هم فقط نگاهش می کردم

 . انگار تازه داشتم این ها را می دیدم همیشه هم با خوشرویی جوابش را می دادم اما نمی دیدمشهمیشگی بود ولی من 

 ؟ از دست پرویز ناراحتی ؟ چت شده جهانگیر –

 . سالم: سری به عالمت منفی تکان دادم و گفتم، پس خبرها به گوشش رسیده بود

 ؟ حالت خوبه، ...سالم. چه عجب –

 . خوبم –

از وقتی اومده رفته تو اتاقش ، تو که موضوع را نمی دونستی و ازش نپرسیدی نباید می زدیش، ه چیز به من گفتببین پرویز هم –

 . درو روی خودش بسته



 

 
 

797 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . بعدا در موردش صحبت می کنیم –

خودش را به من تا وارد پذیرایی شدم پروانه که مشغول مشق نوشتن بود درس و مشقش را رها کرد و با جیغ و داد و بابایی گفتن 

 . ...هشت سالش بود و دختر شیرین زبانی بود. او را از روی زمین بلند کردم و بوسیدمش، رساند

 . ..خسته نباشید. سالم بابایی: ساله بود و  مشغول تماشای تلویزیون بود با ورود من از جا برخواست وگفت 87پروین هم که دختری 

 ؟ ..خوبی. سالم دختر عزیز بابا –

 . نون بابایی شما خوب باشید منم خوبممم –

 . چه خبرا دختر گلم: در کنارش نشستم و دست به شانه اش انداختم و بوسه ی به سرش زدم و گفتم

 . ...امروز وقتی پرویز اومد خونه کلی دعوا راه انداخت. بابایی من بگم: پروانه جلو پرید و گفت

 ؟ راه انداخت ...پرویز کی دعوا. ا پروانه: هما با تندی گفت

 . پس من دعوا راه انداختم و گلدون شکستم: پروانه با سادگی بچگی اش باز گفت

 . این فضولیا به تو نیومده بچه بیا برو مشقتو بنویس: هما تندتر از قبل گفت

چرا : هما هم گفتنگاه تلخم را به هما دادم که ، چشمان پروانه از اشک خیس شد و خودش را به آغوش من انداخت، با دعوای هما

اگر اشتباهی کرده بود می تونستی توی دفترت تنبیه ش کنی یا باهاش  ؟ غرور داره، نمی دونی جوون ؟ جلو کارگرا بهش سیلی زدی

  . صحبت کنی

: از این همه طرفداری بی موردش از پرویز عصبی شدم ولی سعی کردم خوددار باشم برای همین نگاهم را به پروین دادم و گفتم

 . خترم پاشو دست آبجیت را بگیر برید توی اتاقتوند

پروین کاری که خواسته بود کرد و با پروانه به طبقه ی دوم رفتند بعد از رفتن آن دو هما روی مبل تک نفره ی نزدیکم نشست و 

لوی یه مشت کارگر پدرش ج، ...خب حق داره بچه م. امروز وقتی اومد خونه شده بود آتشفشان، خب قبول کن اشتباه کردی: گفت

پرویز پسر بدی ، ...جهانگیر. بعدم وقتی گفت تو بدون هیچ سوال و جوابی بهش سیلی زدی منم ناراحت شدم، دست روش بلند کرده

..شده توی همه ی این سالهای که مدرسه رفته یه بار بفهمی پرویز . نیست تا االنم سر به زیر بوده و دنبال درس و دانشگاهش

 . هنوز پروین گاهی دردسر درست می کرد که پرویز هرگز ،اشتباهی کرده
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 ؟ بهت گفته چرا توی کارخونه یقه ی لباس اون پسر را گرفته بود و کتکش می زد –

گفته اون پسره که توی کارخونه دیده یکی از هم دانشکده ی هاش بوده که چون جزو سال باالتری ها هم هست واسه ، آره گفته –

یه بار هم گویا توی دانشگاه دعواشون شده که دوستاش میونه شون را گرفتن و ، کرده و بعدم به تو فحش دادهش گردن کلفتی 

..اصال پسره  . نذاشتن کتک کاری کنن امروز هم وقتی توی کارخونه دیدتش عصبانی شده و می خواسته از کارخونه بندازتش بیرون

 ؟ توی کارخونه ی تو چیکار داشت

 . برای کار اومده بود –

 ؟ استخدامش کردی –

 . از فردا هم میاد سرکار، آره –

 . حاال هم برای اینکه از دل پرویز در بیاری بهش بگو اخراجش می کنی، خب نباید اینکار را بکنی –

 ؟ کجا می ری: سری تکان دادم و از جا برخواستم که هما هم باالفاصله از جا پرید و گفت

 . می رم با پسرم حرف بزنمدارم  ؟ چیه –

 . قول بده آروم باهاش حرف بزنی: هما با کمی ترس گفت

 . خودم می دونم چطور باهاش حرف بزنم: ابروی در هم کشیدم و گفتم

ش چند تقه به در زدم که صدای، به اتاق پرویز که رسیدم ایستادم هنوز نمی دانستم باید چطور با او حرف بزنم، و به طبقه ی دوم رفتم

 . را شنیدم

 . بفرمایین –

 . سالم پدر: در اتاق را باز کردم و وارد اتاق شدم روی تخت دراز کشیده بود که تا مرا دید از جا جهید و برخواست و گفت

 . راحت باش، سالم –

میز روی صندلی به سمت میز تحریرش رفتم و پشت ، همانطور ایستاده بود و سر به زیر داشت، در اتاقش را بستم و جلوتر رفتم

 . بشین: نشستم و گفتم
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 . دلخور و ناراحت بود و کمی هم می ترسید شاید از اینکه  علی همه ی حقیقت را به من گفته باشد، لبه ی تختش نشست

 ؟ چی باعث شد امروز توی کارخونه یقه ی اون پسر بگیری و بهش بد و بیراه بگی –

کال خیلی گردن کلفت و زورگو یه بار من جلوش دراومدم و با ، توی دانشگاه ماست اون پسره: همینطور که سر به زیر داشت گفت

هم درگیر شدیم که به شما فحش داد منم امروز که دیدمش خواستم حسابش را برسم که شما رسیدید و به جای اینکه ازم بپرسید 

 . چی شده جلوی اون همه کارگرا توی صورتم سیلی زدید

 . پرویز به من نگاه کن –

. اون پسر از وقتی نوزده سالش بود من می شناسمش ؛ اسمش علی منصوریان: سر بلند کرد و نگاهش را به من داد و من گفتم

...اون تو را می . ... منم دوستش دارم درست مثل تو. .... چند سالی پاره وقت میاد کارخونه کار می کنه. ....پسر یکی از دوستان من

..نه . و اونو تا قبل از این ندیده بودی و نمی شناختیش پس محال که توی دانشگاه به تو فحش داده باشهشناسه که پسر منی ولی ت

 . تنها به من بلکه به هیچ کس دیگه ی فحش نمی ده

  ؟ می شناسیتش: ناباور گفت

 . آره می شناسمش –

 ؟ در مورد من چی به شما گفت: با صدای که از ترس می لرزید گفت

حاال من نمی دونم این موضوع ، هیچی نگفت فقط گفت یه موضوعی کوچیکی پیش اومده که باعث کدورت شما دوتا شده –

...خودت برو . ولی هر چیزی که هست بهتره رفع بشه چون اصال دوست ندارم بین تو و علی کدورت باقی بمونه ؟ کوچیک چی بوده

 . رهباهاش صحبت کن و سعی کنید این کدورت از بین ب

 . باشه: پرویز سری تکان داد و گفت

..عصبانی شدم یه . بابت اون سیلی هم متاسفم پسرم: از جا برخواستم که از اتاقش بیرون بروم اما باز به سمتش چرخیدم و گفتم

 . لحظه کنترل خودم را از دست دادم

 . مهم نیست: با لبخندی گفت

 . بابا: خواستم از در اتاق باز کنم که پرویز باز گفت
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 . بله –

 ؟ این پسره علی با ما نسبت فامیلی چیزی هم داره –

 ؟ نه چطور مگه: متعجب گفتم

 . آخه فامیلیش مثل ماست –

 . نه فقط یه تشابه فامیلیه: اصال حواسم به این موضوع نبود با لبخندی گفتم

پنهان کاری خسته می شدم کاش همان موقع که از امریکا دیگه داشتم از این همه ، و از اتاقش بیرون رفتم و در را پشت سرم بستم

 . برگشته بودم همه چیز را به هما و بچه ها گفته بودم

زن دایی که آنروز ها ، اما علی خانه نبود، فردای آن روز عصر برای اینکه بدانم آیا پرویز به سراغ علی رفته است به خانه اش رفتم

مدتی با او نشستم و با هم حرف زدیم که ، ه بود توی حیاط نشسته بود و منتظر علی بودبیمارتر شده بود و تنگی نفس هم گرفت

 ؟ کجا بودید: بعد از سالم و علیکی وقتی نشستند گفتم، باالخره سر و کله ی علی و امیربهادر پیدا شد

 . مسجد بودیم مراسم دعای کمیل بود برای همین یه خورده دیر اومدیم –

 ؟ رفتید امروز دانشگاه هم –

 ؟ بله چطور مگه –

 ؟ پرویز هم دیدی –

 . بله دیدمش: علی سر ی تکان داد و گفت

 ؟ چیزی بهت نگفت –

 . ممنونم که به روش نیاوردید، فقط از اینکه در مورد دعواها به شما چیزی نگفته بودم ازم تشکر کرد –

 ؟ رفتی به اون کارگاه نقاشی: ادم و گفتمسری تکان دادم و نگاهم را به عکس خودم و گندم که روی دیوار بود د

 . خانم صامتی گفتن سه هفته طول می کشه تا آماده بشه، بله همون دیروز رفتم –
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 ؟ چرا انقدر زیاد –

 . برای اینکه ابعاد تابلویی که خواسته بودید بزرگ –

 . اشکال نداره فقط خودت پیگیری کن که کارش را درست انجام بده. باشه –

 . چشم –

  . مدتی نشستم و با آنها حرف زدم و بعد باید می رفتم چون به مهمانی خانه ی نریمان دعوت شده بودیم که باید زود می رفتم

رابطه ی من و نریمان ، وقتی به خانه رسیدم که هما به خاطر دیر آمدنم کمی غر زد ولی وقتی زود حاضر شدم عصبانیتش خوابید

با فروغ همسر نریمان رابطه ی دوستانه ای بود برای همین تقریبا دو هفته یکبار یا در خانه ی ما  معمولی بود ولی رابطه ی هما

نریمان هم مثل من سه فرزند داشت پسر ، مهمانی برگزار می شد و آنها به منزل ما می آمدند یا ما به خانه ی آنها دعوت می شدیم

داریوش پسر دومش شانزده ساله بود و تنها دخترش ندا که دو سال از پروانه بزرگش مهران بود که دو سال از پرویز کوچکتر بود و 

 . بزرگتر بود و ده ساله بود

مثل همیشه گرم و صمیمی از ما استقبال ، ساعت هفت بود که با ماشین من که پرویز رانندگی می کرد به خانه ی نریمان رفتیم

که این را هم بگوییم همان چند سال پیش که با علی به روستا رفتیم و من به فراموش کردم  . کردند گویا تنها میهمانانشان بودیم

ملوک خانم قول دادم نریمان را راضی کنم به او سر بزند بعد از کلی کشمکش و حرف زدن باالخره نریمان راضی شد گاهی به 

 . تهران بیاید و به نریمان سر بزندمادرش سر بزند و از آنطرف پدر هم راضی شد به ملوک اجازه بدهد چند وقت یکبار به 

خدمتکارشان برای باز کردن در سالن را ترک کرد و مهران ، نشسته بودیم و مشغول صحبت بودیم که باز زنگ خانه به صدا درآمد

 . عمو فرخ: برای اینکه ببیند کیست به کنار پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد و لحظاتی بعد خطاب به نریمان گفت

یکبار ازدواج کرده ، فرخ هم در تهران زندگی می کرد اما بیشتر عمرش را در سفر بود، خ که می آمد تنفر به جانم می نشستنام فر

خیلی دوست داشت تاجر موفقی باشد ولی همیشه شکست می خورد و ، بود اما همسرش قبل از اینکه بچه دار شوند از او جدا شد

...گویی این بشر یاد نگرفته بود که بی . ش را می کشیدند و او باز همان آدم سابق می شدهمیشه نریمان و مادرشان جور اشتباهات

با مهران دست داد و کمی خوش و بش کرد و داریوش را درآغوش کشید و ، .. وارد که شد بلند به همه سالم داد. دردسر زندگی کند

پرویز هم از او  . ...فقط حق داشتند نریمان را عمو صدا بزنند. یندمن قدغن کرده بودم که بچه هایم به او عمو بگو، لپ ندا را کشید

 نریمان هم خیلی او را تحویل نمی گرفت ولی این فرخ آنقدر پررو بود که هیچ ، خوشش نمی آمد برای همین به سالمی اکتفا کرد
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سالم : داد و بعد به سمت من چرخید و گفتوقت از رو نمی رفت به من و نریمان که نزدیک شد به نریمان سالم داد و با او دست 

 ؟ ..چطوری . داداش کوچیکه

 . قبال هم بهت گفتم به من نگو داداش کوچیکه: نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

چه بخوام چه نخوام داداشم هستی حاال درسته از یه مادر : دستش را که بی جواب مانده بود جمع کرد و روی مبلی نشست و گفت

 . ی از یه پدر که هستیمنیستیم ول

اگر اینطور بود به نریمان هم نمی ، من برای اینکه از یه مادر نیستیم نمی گم به من نگی داداش: نگاه پر از تنفرم را به او دادم و گفتم

اموش ...من برای این میگم حق نداری به من بگی داداش چون هنوز رذالتت را فر. گفتم داداش و بچه هامم بهش نمی گفتن عمو

 . نکردم و نمی کنم

 . ...پس حداقل یادت می مونه منم کم آدمی نبودم. چه بهتر: با زهرخندی گفت

 . اره کم آدمی نبودی البته توی نامردی و عوضی بودن -

خودت هم خوب می دونی تو هم ، ببین جهانگیر دیگه داری خیلی تند می ری: با خشم و تهدید انگشتش را به طرفم گرفت و گفت

 . به پدر نارو نزدی فقط فرق من با تو این بود که دست من رو شد اما تو با زرنگ بازیت قسر در رفتی کم

 . می شه تمومش کنید: قبل از اینکه جوابی به او بدهم نریمان مداخله کرد و گفت

ما سه نفر جدا از ، من حرفی نزد فرخ کمی در مورد کار از نریمان سوال کرد و دیگر با، سری تکان دادم و مشغول نوشیدن چاییم شدم

فرخ چایش را که نوشید پا روی پا چرخاند و همینطور که میوه پوست می  . بقیه بودیم و خانم ها و بچه ها حرفهای ما را نمی شنیدند

 . راستی داداش می خوام باز ازدواج کنم: کند خطاب به نریمان گفت

 . به سالمتی مبارک باشه –

 . راستش اومدم درموردش با شما صحبت کنم، البته هنوز قطعی نیست: داد و گفتنگاهش را به نریمان 

 . خب صحبت کن –

 فرخ مکثی کرد گویا از حرفی که می خواست بزند مطمئن نبود.
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 .... . اومده بود خرید، راستش چند وقت قبل جیران توی خیابون دیدم –

: نریمان هم با ابروان گره کرده نگاهش می کرد گفت، لرزید اما صبر کردم دستانم از خشم می، من و نریمان فقط نگاهش می کردیم

 . خب

 . ...فکر می کنم بهتر می تونیم باهم کنار بیایم. آشناست، جیران فامیل –

 . فرخ: تا این حرف را زد صدایش زدم

خون شد و تا از جا برخواستم که باز نگاهش که به سمت من چرخید امانش ندادم چنان با مشت به دهانش کوبیدم که دهانش پر از 

هم کتکش بزنم نریمان از سمت دیگر یقه ش را گرفت و مشت بود که به سر و صورتش پایین می آورد و وقتی به سمت من پرتش 

، ..به قدری خشمگین بودم که پرویز و هما به سمتم آمده بودند که مرا عقب ببرند موفق نمی شدند. می کرد من هم می زدمش

نریمان را عقب بردند و من هم باالخره دست از سر فرخ که با سر و صورت خونی وسط سالن افتاده بود برداشتم و ، ان و داریوشمهر

 . یکبار دیگه اسم جیران به اون زبون کثیفت بیاری به خداوندی خدا خودم می کشمت، فقط یکبار دیگه: با خشم گفتم

 . می ریم خونهآماده بشید : و خطاب به هما با تندی گفت

 .... شما جای نمی رید، نه جهانگیر: اما نریمان گفت

..از وقتی هم طالقش دادم دیگه ندیدمش . جیران دیگه زن من نیست هیچ نسبتی هم باهاش ندارم: و نگاهش را به فرخ داد و گفت

...گمشو از . می خوام ریختت را ببینمدیگه هم ن، اما به جون مادرمون قسم اگر یه روزی بفهمم رفتی طرفش خودم خونتو می ریزم

 . خونه ی من برو بیرون

 . فرخ آن شب با کتک شدیدی که از دست من و نریمان خورد از آنجا رفت و من دیگر ندیدمش

 . اما چون برای شام رفته بودیم ماندیم شام خوردیم و بعد راهی خانه شدیم، آن شب مهمانی را فرخ زهرمارمان کرد

اتفاق جدیدی که افتاده بود این بود که پرویز با علی و امیربهادر رابطه ی خوبی پیدا کرده ، عادی خودش را داشتزندگی من روال 

، یک ماهی از روزی که قرار بود علی و امیربهادر در کارخانه کار کنند گذشته بود . بود و گویا داشت دوستی بین آنها شکل می گرفت

 . در اتاق خورد یکروز که در دفترم بودم ضرباتی به

 . بفرمایین –
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 . در اتاق باز شد و علی وارد اتاق شد

 . سالم –

 ؟ ...خوبی. سالم پسرم –

 ؟ ممنون ؛ شما خوبید –

 . صبح که میای یه سر بیا به ما بزن بعد برو تو سالن تولید مشغول شو –

 . چشم اگر نیومدم نخواستم مزاحم کارتون بشم –

 . ..بیا بشین. باز از اون حرفا زدیا –

 . نزدیک میز نشست

 ؟ چه خبرا از دانشگاه –

 . امن و امان –

 ؟ رابطه ت با پرویز خوبه –

 . ..اخالقش هم بهتر شده. عالی ؛ حسابی با هم رفیق شدیم –

 . ر...پس توی برادری هیچی واسه ش کم نذا. خوشحالم که این را می شنوم اون نمی دونه برادرشی تو که می دونی برادرته –

 . ..منم خیلی دوستش دارم. قول می دم –

 . من هردوتون را دوست دارم ؛ شما باعث افتخارم هستید –

 . ...اومدم در مورد دوتا موضوع باهاتون صحبت کنم. ممنون –

 . خب می شنوم –

 . یکی اینکه اون تابلویی که سفارش داده بودید آماده شده و رفتم گرفتم –
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 ؟ خب موضوع دوم چیه، ...امروز میام می بینمش. چقدر خوب ؟ واقعا –

 . در مورد امیربهادر –

 ؟ خب –

 . راستش امیربهادر قصد داره ازدواج کنه -

 ؟ واقعا: با خوشحالی گفتم

 . یه دختر خانمی را هم دیده و ازش خوشش اومده، آره - 

 ؟ ..خب  من باید چیکار کنم. چقدر خوب -

..وقتی اومدن شما موضوع را به خاله و شوهرش . آخر هفته میان تهران، آقا امیرساالر صحبت کنیدشما فقط در موردش با خاله و  -

 . بگید که واسه ش پا پیش بذارن

 ؟ از دخترای دانشگاهتونه ؟ ...خب این دختر خانم کی هست. چشم حتماً -

 ؟ چیکاره ست ... شما به خاله و شوهرش بگید بعدا امیربهادر خودش می گه دختره کیه و. نه -

 ؟ یعنی تو هم نمی دونی -

 . بهتره من چیزی نگم بعدا خودتون متوجه می شید: سر به زیر انداخت و آروم گفت

 ؟ باشه ،پس وظیفه ی من فقط اینه که به امیرساالر و خاله ت بگم پسرشون می خواد زن بگیره -

 ... بله -

 . لنگه ی باباشه -

 ؟ کی -

 . ی امیرساالر و خاله ت اومدن بهم خبر بده.... خب وقت. امیربهادر -

 چشم. -
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عصر همان روز به خانه ی علی رفتم تا تابلویی که سفارش داده بودم ببینم باز هم علی  . علی اجازه گرفت و رفت که به کارش برسد

همان تصویر بود همان که ، و امیربهادر خانه نبودند و زن دایی به گرمی از من استقبال کرد تا وارد شدم چشمم به تابلوی گندم افتاد

در آن تابلو ، ون آن تابلو فقط گندم بود یک نقاشی بزرگ از همان عکس...اما در. روی صندلی نشسته بود و من کنارش ایستاده بودم

رنگ چشمانش هم همان بود الحق که آن دختر تصویر گندمم را درست مثل خودش ، لباسش همان رنگی بود که خواسته بودم

عتی فقط نگاهش کردم و اشک مقابل تابلو زانو زدم و یکسا، ...وقتی تابلو را دیدم بازهم چشمانم از اشک خیس شد. کشیده بود

 . ریختم وقتی به خودم آمدم که صدای علی را شنیدم

 . پدر –

علی و امیربهادر در کنار هم ایستاده بودند و به من نگاه می کردند و با هم ، سریع اشک هایم را پاک کرد و از روی زمین برخواستم

 . جوابشان را دادم و به سمت مبلی رفتم و نشستم، سالم کردند

 . بنشینید –

 . خیلی قشنگ کشیده: دوباره نگاهم به سمت تابلو چرخید و گفتم، در کنار هم نشستند

 . ...مادرم را توی این تابلو قشنگتر و بهتر دیدم. آره منم وقتی این تابلو را دیدم گریه  کردم –

 ؟ شنیدم می خوای ازدواج کنی: هادر دادم و گفتمبعد از نوشیدن شربت نگاهم را به امیرب، خدمتکاری برایمان چند لیوان شربت آورد

 . بااجازه تون بله: سر به زیر انداخت و گفت

 . هر چی خیره پیش میاد، خب مبارک باشه –

 مدتی نشستیم و صحبت کردیم و بعد من به خانه برگشتم 

امیرساالر را در ، رفتم آنها رسیده بودندعصر که به خانه ی علی ، آخر هفته امیرساالر و گالره و دخترشان ماهور به تهران آمدند

 . علی و امیربهادر به بهانه ی کاری از خانه بیرون رفتند، مدتی بعد از آمدن من، آغوش کشیدم و به گالره و ماهور خوش آمد گفتم

, 

می کرد و آرام اشک  توی سالن دور هم نشسته بودیم و صحبت می کردیم که متوجه گالره شدم که داشت تابلو نقاشی گندم را نگاه 

 . می ریخت
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 گالره.: امیرساالر

 . اونقدر این تابلو زنده ست انگاری خود گندم پیشمون نشسته: نگاه گالره به سمت شوهرش چرخید و گفت

 . جاش خالیه و نیست ببینه که پسرش می خواد ازدواج کنه، خدا رحمتش کنه: امیرساالر

 ؟ چی: متعجب گفتم

 ؟ فکر می کنی برای چی اومدیم تهرون: به من داد و گفتامیرساالر نگاهش را 

 ؟ برای چی: من

یک هفته  قبل امیربهادر زنگ زد  که علی از دختری خوشش اومده و می خواد ازدواج کنه ولی خودش روش نمی شه : امیرساالر

 . بهت بگه برای همین از امیربهادر خواسته که به ما بگه که بیایم با تو صحبت کنیم

 . پس این دوتا نقشه کشیدن، که اینطور :من

 ؟ نقشه کشیدن: گالره

چند روز قبل علی اومد پیش من و گفت امیربهادر از دختری خوشش اومده و می خواد ازدواج کنه و چون خودش روش نمی شه : من

 . به شما بگه از من خواستن در موردش با شما صحبت کنم

 ؟ امیربهادر می خواد زن بگیره: ل کردند و گالره گفتامیرساالر و گالره نگاهی با هم رد و بد

 . دهنش بوی شیر میده: ماهور با خنده گفت

 . دخترم راست می گه این پسر دهنش بوی شیر میده: امیرساالر هم خندید و گفت

 . اتفاقا یکیه لنگه ی خودت این نقشه هم حتم دارم زیر سر خودشه: من

 ؟ علی می خواد ازدواج کنه: دایی که  ناراحت سر به زیر داشت گفتو همگی با هم خندیدیم اما فقط زن 

 . بازم همان حال افسردگی را داشت
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..همه ی پدر و مادرها ارزوشونه . خب اشرف خانم باالخره یه روزی که باید ازدواج کنن: گالره در کنار زن دایی نشست و گفت

 ؟ شما این آرزو را برای علی ندارید.... همچین روزی را ببین که بچه هاشون ازدواج کنن

 . ...نادر هم آرزو داشت علی را توی لباس دامادی ببینه. داشتیم: زن دایی

نیم ساعتی گذشت تا علی و امیربهادر به خانه برگشتند و تا  . و باز ماتم زده از جا برخواست و به اتاقی رفت و در را روی خودش بست

شما دوتا : امیرساالر با اخمی گفت، ...آن دو هم ساکت ما را نگاه می کردند. نگاهشان می کردیموارد سالن شدند همه ساکت شدیم و 

 ؟ چندسالتونه

 . سالشه 11علی ، سالمه 18من : هردو سر به زیر انداختند و امیربهادر گفت

خجالت بکشید بیایید بنشینید ببینم اون ...خب حاال نمی خواد . ..الهی قربون هر جفتتون برم. الهی قربونت برم: گالره با لبخندی گفت

 ؟ دخترای خوشبخت کی هستن

 . هردو در کنار هم سر به زیر نشستند

 . .علی تو بزرگتری اول تو بگو. خب حرف بزنید ببینم: گالره

 . میشه امیربهادر بگه: علی نیم نگاهی به من انداخت و گفت

 . تو بزرگتری خودت بگو: امیربهادر

 . خب تو بگوتو پرروتری : علی

 . ...تو که از من پرروتری. برای چی می گی من پرروترم: امیربهادر

 . نخیر تو بیشتر از من روت میشه: علی

 . اگر حرف نزنید یقین می کنم که هنوز بچه هستید و باید حاالحاالها صبر کنید: امیرساالر

 ... ..این تابلو نقاشی هم کار اوناست. نقاشن، واهر دوقلو هستندوتا خ: تا امیرساالر این را گفت امیربهادر نگاهش کرد و سریع گفت

جذبه به این می گن این پسر می دونه من حرف بزنم : تا امیربهادر این را گفت امیرساالر شروع کرد به خندیدن و خطاب به من گفت

 . حرفم دوتا نمی شه دیدی چطور اعتراف کرد
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 ... بله می شناسمت: من هم با لبخند گفتم

 . پس می خواید شما دوتا هم باجناق بشید: و نگاهم را به پسرا دادم و گفتم

 . هردو سری تکان دادند

 ؟ دو قلو هستن: گالره

 . بله خاله جان: علی

 . اسماشون چیه: گالره

 شینا : علی

 . و شیما: امیربهادر

 ؟ درسته، خواهران صامتی: جهانگیر

 . بله: علی

 . ..امیدوارم خودشون هم قشنگ باشن. ..اسماشون که قشنگه. شینا و شیما: ماهور

 . هستن: امیربهادر با لبخندی گفت

علی از خواهر بزرگتر شینا و امیربهادر از خواهر کوچکتر ، گویا این تابلوی نقاشی مقدمه ی آشنایی و عاشقی علی و امیربهادر شده بود

پدرشان ، پیش بگذاریم ؛ دو دختری که از یک خانواده ی هنرمند و ادیب بودند شیما خوشش آمده بود و از ما می خواستند برایشان پا

یک خواهر دیگر هم  . آقای سعید صامتی هم نقاش و معلم بود و دخترها نقاشی را از پدرشان یاد گرفته بودند و مادرشان هم معلم بود

العات را از زیر زبان پسرها بیرون کشید و بعد آدرس و شماره ... گالره در عرض چند دقیقه همه ی اط. داشتند که از آنها کوچکتر بود

 . تلفن منزلشان را گرفت تا بعدا با خانواده شان تماس بگیرد تا برای مراسم خواستگاری از آنها اجازه بگیرد

دایی اشرف به خانه  گالره با خانواده ی صامتی تماس گرفت و موضوع را مطرح کرده بود و بعد از اینکه اجازه گرفت یک روز با زن

شان رفته بودند تا هم خودشان دخترها را ببینند و هم اینکه در مورد پسرها صحبت کنند و اجازه بگیرند تا یک روز برای مراسم 

 کت و ، امیربهادر و علی شبیه به هم لباس پوشیده بودند، برای آخر همان هفته اجازه دادند تا برویم، خواستگاری مزاحمشان بشویم
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از نظر چهره هم کمی به هم شبیه بودند ولی امیربهادر کمی قدش بلندتر بود و علی چهره ی زیباتری ، شلوار مشکی و لباس سفید

ما توی حیاط منتظرشان بودیم وقتی هردو حاضر و آماده از  . داشت البته شاید چون علی پسرم بود او را قشنگتر و زیباتر می دیدم

 . چقدر جای گندمم خالی بود . ساختمان بیرون آمدند گالره جلو رفت و هردو را در آغوش کشید و بوسید

در یک ..من و علی و زن دایی . با دو ماشین من و ماشین امیرساالر راهی خانه ی آقای صامتی که در محله ی پامنار  بود  شدیم

هردو ماشین ها مقابل گل فروشی متوقف شدند و علی و ، ماشین بودیم و خانواده ی امیرساالر با ماشین دیگر می آمدند در بین راه

امیرساالر هم پیاده شده بود و ، وقتی آمدنشان طول کشید از ماشین پیاده شدم، امیربهادر برای گرفتن دسته گلی به گل فروشی رفتند

 ؟ این دوتا معلوم هست چیکار دارن می کنن: ستاده بود که به سمتش رفتم و گفتمکنار ماشین ای

 . جهانگیر یاد خودمون افتادم اون موقع که ازدواج می کردیم –

 . فکر می کردی پسرامون هم با هم باجناق بشن، اره –

اری انقدر برای پیدا کردنش زحمت می کشی ...راستش من اصال به پیدا شدن علی امیدوار هم نبودم ولی وقتی می دیدم د. هرگز –

 . بهت امیدواری می دادم

...راستی یادته اونروز که با گالره دعوا کردی با هم از خونه رفتیم بیرون گل بگیریم توی مسیر . من مطمئنم بودم پیداش می کنم –

 . برگشت توی یه عکاسی با هم عکس انداختیم

 ؟ ..رفتی عکس بگیری. ..یادمه. اره: تامیرساالر لحظاتی گنگ نگاهم کرد و گف

 . نه فراموش کردم –

 ؟ ..یادته عکاسیه کجا بود. منم یادم رفت –

 . به گمونم نزدیکایی چهارراه کنت بود: کمی فکر کردم و بعد گفتم

 . باشه...فردا می رم یه سر می زنم اگر عکاسیه هنوز اونجا باشه باید عکسمونو داشته . آهان نزدیک به گل فروشی –

 . ..به یاد قدیما کمی قدم بزنیم و در مورد آینده ی بچه ها صحبت کنیم. خب پس منم میام –

 ؟ ...دوران خوبی بود نه. ..منم دلم لک زده واسه قدیما. باشه –
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 . ...وقتی گندم بود همه چیز خوب بود. اره خیلی خوب بود –

 ... فکر نمی کردم انقدر دوستش داشته باشی هر کی دیگه بود فراموشش کرده بود –

..اولین بار وقتی دیدمش که زیر اون درخت سیب توی مزرعه ایستاده . باورت می شه دقیقه به دقیقه ش یادمه از روزی که دیدمش –

اون موقع فکر می کردم شوهر داره چون بچه ، نو بردارهبودم و کاررعیتا را نگاه می کردم وقتی بچه ش گریه کرد اومد سمتش تا او

..از . داشت ولی همون موقع بدون اینکه به این موضوع اهمیتی بدم عاشقش شدم شاید وقتی فهمیدم شوهرش مرده خوشحال شدم

 . اونروز به بعد زندگیم شد گندم

 . هم با ترکیبی از گل میخک و رز گرفته بودند هردو دسته گالیی شبیه به، باالخره پسرها با دو تا دسته گل پیداشون شد

 ؟ یه دسته گل گرفتن انقدر معطلی می خواست –

هی بهش می گم یه دوتا شاخه گل مریم گالیری ، ...بعد این علی انقدر لفتش می ده. پدر یه دسته گل نبود دوتا بود: امیربهادر گفت

 .  را معاینه می کنه و خوباشو سوا می کنهیه چیزی بردار بریم سه ساعته نشسته داره دونه دونه گال

من گال را معاینه می کردم یا تو که نشستی با گل فروشه داری ، امیر تو خجالت نمی کشی انقدر دروغ می گی: علی با اعتراض گفت

 قصه ی حسین کرد شبستری تعریف می کنید 

 . ...دیر برسیم بهتون دختر نمی دنا. دیر شد...بیاید بریم . خیل خب بابا: گالره از داخل ماشین با اعتراض گفت

 . ..می ریم خونه ی همسایه شون. خیالی نیست مادر: امیربهادر

.. راه بیفت بریم که اگر این آقای . ..عشقم هم عشقای زمان ما. واقعا که: ماها خندیدیم که امیرساالر با تاسف سری تکون داد و گفت

 . گه برای تو خواستگاری نمیامصامتی به تو دخترشو نده من هیچ جا دی

 ؟ وا چرا پدر: امیربهادر

یه جای دیگه هم ایستادن و امیر و علی بعد از ، ما هم به سمت ماشینمون رفتیم و راه افتادیم، امیرساالر سوار شد و جوابی بهش نداد

 ... . کلی معطلی دوتا جعبه شیرینی گرفتن و باز راه افتادیم

از وضع خانه مشخص بود ، همگی از ماشین پیاده شدیم، ی در یکی از کوچه های خیابان چراغ برق ایستادندمقابل خانه ی نسبتاً قدیم

 ... که وضع خوبی ندارند ولی خب وضع زندگیشان به نظر بد هم نمی آمد
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 ... می گم پسر: امیرساالر

 . جونم بابا: امیر

 . واال اگر من قراره باشه دخترمو بدم به پسری مثل تو نمی دم ؟ مطمئنی اینا دخترشونو می دن به تو: امیرساالر

  ؟ بابا مگه من چمه: امیر باز با اعتراض گفت

 . ماشاهلل پسرم هیچی کم نداره ؟ امیرساالر چرا اینطوری می گی: گالره

 . ..پسرت همه چی داره جز یه کم عقل. خیلی مطمئن نباش خانم: امیرساالر

 . داره شروع می کنهمامان ببین باز : امیر

 . ..علی برو زنگشونو بزن. امیرساالر کوتاه بیا: من

 ؟ من بزنم: علی

 .. اره خاله: گالره

 . من رووم نمی شه: علی

 . ..یه کم از بابات یاد بگیر. زنگ زدن هم رو می خواد: امیرساالر

 ؟ چی را از من یاد بگیره: من

 . پررویی را -امیرساالر  

 ؟ مگه من پرروام: من

 . قبلنا که کم پررو نبودی: امیرساالر

 ؟ من پررو بودم: من

..تازه یه فیلمی هم . آقا دفعه اولی که اومد تهرون خواستگاری رفت زن گرفت و بعد برگشت روستا، پس من پررو بودم: امیرساالر

 . بازی می کرد که نگو
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 . شرایط اون موقع فرق می کرد: من

 . که پررو بودیفرقش تو این بود : امیرساالر

 ؟ اره اصال پررو بودم می خوای بگی چی: من

 ؟ این پسرت پس چرا نیست: امیرساالر

 . همینکه پسر تو مثل خودت پررو کافیه: من

 . من و امیرساالر بحث می کردیم و بقیه نگامون می کردن

 . می بینی علی اگر تو یه زنگ می زدی این الم شنگه به پا نمی شد: امیربهادر

 . خب من رووم نمی شه تو زنگ بزن: علی

 ؟ چرا من بزنم: امیر

 ./. خب تو بیشتر روت می شه: علی

دقایقی بعد در خانه توسط آقای ، گالره با غرلند به سمت زنگ رفت و زنگ زد، قبل از اینکه بحث بین علی و امیربهادر باال بگیره

حیاط کوچک اما باصفای خانه را پیمودیم دم در مادرشان به ، با کلی تعارف و خوش آمد گویی وارد شدیم . صامتی برای ما باز شد

همگی دورتا دور ، از مبل و صندلی در خانه شان خبری نبود، استقبالمان آمد و همگی با تعارفات آنها وارد پذیرایی کوچک خانه شدیم

م بودیم و بعد علی و امیر بهادر که در کنار هم نشسته بودند و در سمت دیگر اتاق زن من و امیرساالر کنار ه، اتاق کنار هم نشستیم

کمی به صحبت های معمولی بین ما گذشت و بعد . دایی و گالره و مادر دخترها نشسته بودند  اقای صامتی هم نزدیک ما نشسته بود

امیرساالر که ، وشن تر شد صحبت از خواستگاری و پسرها شداز اینکه بیشتر آشنا شدیم و نسبت ها برای خانواده ی اقای صامتی ر

. راستش اقا سعید این پسرای ما ظاهر و باطن همین هستن: کمی با اقای صامتی راحت شده بود و او را اقا سعید صدا می کرد گفت

..یعنی . بزرگتر ؛ عقلش هم بیشترهعلی پسر جهانگیر یه سالی از پسر من ، کردا هم توی ذاتشون دروغ نیست، ...ما اصالتا کرد هستیم

 . ..نه اینکه پسر بدی باشه آ فقط یه کم سر به هواست. ..ولی این پسر من یه کم سربه هواتره. عاقل تره

من ریز می خندیدم و زیر چشمی به امیربهادر نگاه کردم که داشت حرص می خورد حتمی بازم یه کاری کرده بود که امیرساالر 

 . انتقام می گرفتداشت اینجوری ازش 
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 ؟ زنده باشن ولی آقای میرحسینی میشه بفرمایین چرا سر به هوا هستن: آقا سعید با لبخندی گفت

  ؟ چی بگم واال: امیرساالر

 . یعنی اینکه یه کاری که بهش می سپاریم درست و حسابی انجام نمی ده: و چشمکی به آقا سعید زد و گفت

 ... باباجون: امیربهادر

 . ..البته اقا سعید می دونن در کل پسر خوبی هستی. جانم پسرم: امیرساالر

..مدتی که پیش خودم کار می کرد این موضوع . اتفاقا امیربهادر پسر خیلی مسئولیت پذیر و خوبیه، امیرساالر داره شوخی می کنه: من

 . اعتماد ندارمبهم ثابت شده یعنی اونقدری که به امیربهادر اعتماد دارم به علی خودم 

 . البته علی پسر بدی نیستا از بس با امیربهادر من چرخیده سربه هوا شده: اومدم درستش کنم خراب کردم امیرساالر خندید و گفت

 . خدا حفظشون کنه: آقا سعید که داشت می خندید گفت

 /. خدا از بزرگی کمتون نکنه: امیرساالر

..ولی خدای توی کار و زندگی و . را نه اینکه بچه هامون باشن ازشون تعریف کنیم نه...این پس. جدای از شوخی آقای صامتی: من

 . اخالق نمونه هستن می تونید در موردشون تحقیق کنید

...فقط تو رو خدا قبلش بگید کجا می خواید برید در موردشون تحقیق کنید ما بریم بسپاریم که یه . بله حق با جهانگیر: امیرساالر

 . زو در موردشون نگنوقت همه چی

گالره هم که خون خونش را  می خورد مدام به امیرساالر ، ایندفعه ما مردا خندیدیم و پسرا با حرص زیر چشمی به ما نگاه می کردند

 . اما زن دایی ساکت بود و سر به زیر داشت، چشم غره می رفت

 . یان ما اونا را ببینیمدخترا نم: گالره برای اینکه بحث عوض شود خطاب به خانم صامتی گفت

و دقایقی بعد شیما و شینا که ، خانم صامتی با لبخند چشمی گفت و از جا برخواست و از پذیرایی بیرون رفت و دقایقی بعد برگشت

یکیشون دستش سینی چای بود ، هردو لباس پوشیده و قشنگ و یکجوری به تن داشتند و روسری هم سرشان بود وارد پذیرایی شدند

 پسرها که ، یکی دست خالی بود هردو سالم دادند و یکیشون که دستش خالی بود نشست و اون یکی مشغول پذیرایی شد و اون
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اصال سر بلند نکردند و فقط با تشکری چای برداشتند وقتی تعارف چای تموم شد دوتا خواهر کنار هم نشستند به قدری شبیه هم 

 . بودند که تشخیص از هم بسیار سخت بود

من االن نمی دونم ، این دخترا خیلی شبیه هم هستن ؟ ...خانم صامتی شما خودتون گیج نمی شید. ماشاهلل: الره با تحسین گفتگ

 . کدوم عروس منه کدومشون عروس خواهرم

 من هیچ وقت اشتباه نمی کنم ولی پدرشون گاهی اشتباه می کنه : خانم صامتی

 . ایشون هم شینا، ایشون شیماست: و به یکی از دخترا اشاره کرد و گفت

 . شیما قرار بود با امیربهادر ازدواج کنه و شینا قرار بود عروس من بشه

 ؟ درسته، مادرعلی آقا هستن که فوت کردن: خانم صامتی

 . ...ایشون هم زن دایی بنده هستن که حق مادری گردن علی دارن. بله همسر من: من

 . خدا همسرتون را رحمت کنه: اقا سعید

 . ممنون: من

پسرها و دخترها هم تنها با هم صحبت کردند و قرار شد چند روز دیگر ، مدت دیگری در مورد خواستگاری و پسرها صحبت شد

 . نتیجه ی قطعی خواستگاری را به ما خبر بدهند

داشتم به ، رانندگی می کردزن دایی هم ساکت بود و علی هم در سکوت ، در مسیر بازگشت ساکت بودم و خیابان را نگاه می کردم

به ، به گندم که دیدار آخرمان شدم حسرت همه ی زندگیم، گذشته فکر می کردم گذشته ی که سخت گذشته بود اما گذشته بود

به علی که حسابی بزرگ شده بود و تصمیم ، هماو بچه هایم فکر می کردم که تمام این سالها همه چیز را ازآنها پنهان کرده بودم

بعد از رسیدن سریع ماشین خودم را برداشتم وراهی خانه ، وقتی به خانه رسیدیم که ساعت از یازده می گذشت، دواج کندداشت از

با  ؟ قبال به هما گفته بودم که کمی کار دارم برای همین دیر می روم هما هم مثل همیشه اصال از من نپرسید چه کاری دارم، شدم

...با اینکه کارهای من همه شک برانگیز بود اما او هیچ وقت . اهی برایم غریبه می شدهمه ی مهربانی اش و رسیدگی هایش گ

، اهمیتی نمی داد و مرا سوال پیچ نمی کرد شاید اگر کمی کنجکاوتر بود و پاپیم می شد خیلی قبل تر ها همه چیز را فهمیده بود

برایم عجیب بود از ماشین که ، له ها نشسته بود و انتظار می کشیدوقتی با ماشین وارد حیاط خانه شدم هما را دیدم که نگران لبه ی پ

 . پیاده شدم به سمتم آمد
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 . سالم –

 ؟ اتفاقی افتاده هما، سالم –

 . خیلی دیر کردی –

 ؟ نگفته بودم، گفته بودم دیر میام –

 . هنوز نیومده، ...نگران پرویزم. راستش نگران تو نبودم –

 ؟ نیومده یعنی چی: ابروی در هم کشیدم و گفتم

بیا ، خیلی نگرانشم جهانگیر، خونه ی چندتا از دوستاش زنگ زدم ولی گفتن ازش خبری ندارن، صبح که رفته دانشگاه هنوز نیومده –

 . بریم دنبالش بگردیم

 . کجا را دنبالش بگردیم –

 . .. دلم شور می زنه. بیمارستان ها را –

 ؟ به همه ی دوستاش زنگ زدی  –

 . سابقه نداشته بخواد جای بمونه و به من نگهآره  –

 . هما با دیدنش به سمتش دوید و با تندی بر سرش فریاد زد، در حال صحبت با هما بودم که در خانه باز شد و پرویز وارد شد

 . نگفتی دلم هزار راه می ره ؟ هیچ معلوم هست کجایی پسره ی دیوونه –

بگو ، چرا جوابم را نمی دی پرویز: فقط به مادرش نگاه می کرد که باز هما عصبانی داد زد پرویز که خیلی ناراحت به نظر می رسید

 ؟ ببینم کجا بودی

 . ..بخدا حوصله ندارم. دست از سرم بردار مادر –

 ؟ تو غلط کردی بگو ببینم کجا بودی –

 . به سمتشان رفتم
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 . هما آروم باش: من

 ؟ بودی پرویزکجا : و نگاهم را به پرویز دادم و گفتم

بعد یه سر تا خیابون چراغ برق ، عصری منیریه بودم، بعد رفتم شاه عبدالعظیم سر خاک یه بنده خدایی، ...دانشگاه بودم. خیلی جاها –

 ..یه مدت باهاش حرف زدم ولی هیچی نگفت.. رفتم و بعد رفتم خونه ی عمو نریمان

 . ناراحت و دلزده نگاهم می کرد، نگاهش پر از حرف بود، فهمیده بودیعنی پرویز همه چیز را ، حرفهایش برایم عجیب بود

  ؟ یعنی چی خب: هما

 . مامان می شه منو با بابا تنها بذاری: نگاهش را به مادرش داد و گفت

زیر درخت پرویز به سمت راحتی های که ، هما مستاصل به هردوی ما نگاه کرد و بعد از روی ناراحتی سری تکان داد و به داخل رفت

 . پس باالخره وقتش رسیده بود که همه چیز رو شود، روی یکی از راحتی ها نشست و نگاهش به من بود، چیده شده بود رفت

حتما  ؟ معلوم می شه اون بیشتر از ما دوست دارید: لحظاتی بر و بر نگاهم کرد و بعد گفت، به طرفش رفتم و روبه رویش نشستم 

ن دوست داشتید که بعد از این همه سال هنوز فراموشش نکردید که پنج شنبه به پنج شنبه می رید مادرش هم بیشتر از مادر م

واسه ش هر هفته دسته گل می برید ولی دریغ از یه شاخه گل که توی این ، سرخاکش و گلی که دوست داره روی قبرش می چینید

 . سالها به مادر من داده باشید

 . لطف بودم راست می گفت من نسبت به هما کم

 ؟ چطوری فهمیدی: نگاهم را به میزی که مقابلمان بود دوختم و لحظاتی بعد دوباره نگاهش کردم و گفتم

... مادر من همه ی این سالها خواب بود که نفهمید منم خواب بودم ولی همون سیلی که بهم زدید . فهمیدنش خیلی سخت نبود –

اتفاقی نبود که هم فامیلیش هم اسم پدرش مثل فامیلی من و مثل اسم ، از دانشگاه گرفتماطالعات علی را  . منو از خواب بیدار کرد

 ، ...امروز عصر وقتی رفتید شاه عبدالعظیم تعقیبتون کردم از دور می پاییدمتون. ..پس مطمئن شدم یه جای کار می لنگه. پدر من باشه

برای ، امشب رفته بودید واسه ش خواستگاری، به اون خونه توی منیریه بعد  تعقیبتون کردم رفتید، بعد رفتن شما رفتم سر اون قبر

ولی ، می دونستم همه چیز می دونه ولی هر چقدر پرسیدم فقط بهم خندید و بهم گفت خیاالتی شدم، همین رفتم پیش عمو نریمان

 ؟ چرا بهمون دروغ گفتید ؟ ..چرا پدر. من از خنده های عمو فهمیدم که درست فهمیدم
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اون خیلی چیزا هم به تو مربوط نیست به مادرت مربوط که به وقتش بهش می ، من بهتون دروغ نگفتم فقط خیلی چیزا را نگفتم –

 . گم

هنوز وقتش نرسیده که به ، ... بیست و دو سال از ازدواجتون می گذره. سی چهل سال دیگه ؟ وقتش کیه: با زهرخندی گفت

سال از مرگش می گذره هنوز فراموشش نکردید  11و عشقتون یه نفر دیگه ست که با اینکه  همسرتون بگید اون فقط همسرتون بود

 . و هر هفته واسه ش دسته گل رز می برید و روی قبرش می ذارید

...قبول دارم خیلی . ببین پسر مادرت بیشتر از اون چیزی که فکرش را بکنی واسه من عزیزه: به سمتش خم شدم و با خشم گفتم

 . ابهش نگفتم ولی دلیل نمی شه که دوستش نداشته باشمچیزا ر

 ؟ چرا گولش زدی ؟ چرا بهش نگفتی: او هم به سمتم خم شد و گفت

 ؟ کی گفته من مادرت گول زدم –

 . همینکه همه چیزو ازش پنهان کردید یعنی اینکه گولش زدید –

عصبی به عقب تکیه ، و نمی دانستم باید چی جوابش را بدمفکر نمی کردم مقابل پسرم کم بیاروم ولی آورده بودم هول شده بودم 

...هر وقت خواستم . شرایط طوری پیش رفت که نتونستم حقیقت بهش بگم، من به اجبار پدرم با مادرت ازدواج کردم: زدم و گفتم

 . بگم نشد که بگم

 ؟ نشد که بگید یا نخواستید که بگید –

همسر سابق من ، ...اوایل ازدواجمون قصد داشتم بگم ولی نتونستم بعدم دیگه نخواستم که بگم. با گفتنش فقط ناراحتش می کردم –

 . فوت کرده و علی زندگی مستقل خودش داره

... اون پسری که . اون چیزی که من دیدم نشون میده اونی که برای شما زنده ست همسر سابقتونه و اونی که فوت کرده مادر من –

 . خونه و ماشین خریدید و اونی که اهمیتی نداره من و خواهرام هستیم مهمه علی که واسه ش

 . تو و دخترا و علی برای من هیچ فرقی ندارید، حرف بیخود نزن –

 . ..فرق داریم که به خاطر علی به من سیلی زدید. فرق داریم –

 . فکر کردم اون موضوع تموم شده ست –
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 ؟ ... خودتون به مادر می گید یا من بگم. ازه شروع شدههمه چیز ت: پرویز از جا برخواست و گفت

 . خودم همه چیز بهش می گم: مقابلش ایستادم و گفتم

 . خوبه –

 ... اما نه امشب –

 ؟ بیست و دو سال دیگه ؟ کی –

کنی ؛ شیر فهم ...ببین پسر تو هم دیگه واسه من تعیین تکلیف نمی . هر وقت که خودم صالح بدونم: عصبانی بر سرش فریاد زدم

 ؟ شدی چی گفتم

سرم را میان ، عصبی چنگی به موهایم زدم و باز روی همان صندلی نشستم، پرویز لحظاتی بر و بر نگاهم کرد و بعد به داخل رفت

ین عادت کرده بودم به پنهان کاری کردن و حال نمی دانستم چطوری باید ا ؟ دستانم گرفتم و به این فکر می کردم که باید چه کنم

 . در فکر و خیاالت خودم بودم که با صدای هما به خودم آمد، ...همه ی زندگیم در خطر بود. همه سال پنهان کاری را فاش می کردم

 . جهانگیر –

 ؟ ..چته تو. یا خدا: ترسیده از جا پریدم که هما هم ترسید و گفت

 ؟ چی شده –

 ؟ چی می گفتید به هم ؟ پرویز چش بود ؟ تو چت شده –

 . هیچی –

 ؟ ...چی شده جهانگیر. ؟ به خاطر هیچی اینجوری به هم ریختیید؟ هیچی –

 . من غریبه ام: من باز نشستم که هما هم نزدیکم نشست و گفت

کسی که توی تمام این سالها حتی یکبار هم مرا آزرده ، بیست و دو سال بود که زنم بود، زنم بود، وقتی این را گفت نگاهش کردم

 . کسی که شاید بیشتر از هر کسی به من اهمیت می داد و من فقط یاد گرفته بودم محبت هایش را با پول جبران کنم، نکرده بود
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آرامش قشنگی هم ، ..رنگ زیبایی داشت. ..همینطور مات چشمانش شده بودم چشمانی که شاید برای اولین بار بود آنها را می دیدم

 . داشت 

 ؟ برای چی می خندی: گفتم، لبخندی روی لبش نشست

 . اولین بار اینطور نگاهم می کنی –

 . او حتی حواسش به نگاه های من هم بود، هما را درست نشناخته بودم، اشتباه می کردم

 . هما –

 . جانم –

 . من باید یه چیزی بهت بگم –

 ؟ چی –

 .... ..فردا صبح بهت می گم. ...فردا صبح. فردا، حاال نه –

 ... خیلی خسته ای، پاشو برو بخواب..حاال . باشه –

وقتی او خوابید من از ، از جا برخواستم و به داخل رفتیم ؛ تمام شب را بیدار بودم اما خودم را به خواب زدم تا هما فکر کند خوابیده ام

 ... قدم زدم و فکر کردم و در پذیرایی رژه رفتم و فکر کردم، اتاق بیرون آمدم

با بدنی ، وقتی از خواب بیدار شدم که ساعت از هشت صبح می گذشت، مبل توی سالن به خواب رفتمدم دمای صبح بود که روی 

 . که از خوابیدن طوالنی مدت روی مبل درد گرفته بود از جا برخواستم و کش و قوسی به بدنم دادم که با صدای هما به خودم اومدم

 ... صبح بخیر –

 . تش بود و لبخند همیشگی اش روی لبشیک لیوان چای دس، نگاهم به جانبش چرخید

 . صبح بخیر –

 ؟ تا صبح بیدار بودی درسته –
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 . خوابم نمی برد –

 . تا دست و صورتت را بشوری واسه ت یه چای می ریزم، صبحونه حاضره –

حتی تحمل ، بیزار شدم من هم وارد دستشویی شدم وقتی خودم را درون آینه دیدم برای اولین بار از خودم، و به سمت آشپزخانه رفت

راست گفتن که آدمیزاد بنده ی ، این همه سال پنهان کاری را چطوری می توانستم فاش کنم، نگاه کردن به خودم را هم نداشتم

حس خیلی بدی  ، منم به این پنهان کاری عادت کرده بودم و نمی خواستم به هیچ وجه این عادت را بشکنم، عادت خودش هست

اینکه من نگویم و از زبان پرویز ، از طرفی می ترسیدم از گفتنش و از طرفی می ترسیدم از نگفتنش، سختی بودفشار روحی ، بود

 . بشنود

هما واقعا کدبانو و خانم بود ولی من هیچ وقت ندیده ، میز صبحانه مثل همیشه مرتب و مفصل چیده شده بود، وارد آشپزخانه شدم

 . یک لیوان چای داغ مقابلم گذاشت و خودش هم رو به روییم نشست، صندلی را عقب کشیدم و نشستم، بودم

 . مشغول شو ؟ منتظر چی هستی –

 ؟ بچه ها کجان، ممنون –

 . دخترا هم رفتن مدرسه، پرویز که دانشگاه داشت رفت –

به خودم جراتی دادم و ، کمی از چاییم را نوشیدم، دو سه لقمه ی بیشتر نتوانستم بخورم، از نگاه کردن به چشمانش هراس داشتم

 . هما: نگاهم را به هما دادم و گفتم

 . جانم –

 . من باید یه موضوعی را بهت بگم –

 . خب بگو گوش می دم –

 . ازم بیزار می شی، ...این موضوعیه که حتما از شنیدنش ناراحت می شی. ..نه شاید که نه. شاید –

 . ناراحت بشم اما هیچی نمی تونه منو از تو بیزار کنههر چی که باشه شاید : ابروی در هم کشید و گفت

 ؟ چرا –
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  ؟ چرا چی –

 . چرا می گی هیچی نمی تونه تو را از من بیزار کنه –

 . چون بیشتر از جونم دوستت دارم ؟ معلومه چرا: نگاهش را بیشتر از قبل به نگاهم دوخت و گفت

چه بی پروا و با افتخار از دوست داشتن من حرف می زد و ، این زن انقدر ظلم کنم .... من چطور توانستم به. بدنم سرد شد، ماتم برد

..خوب که فکر می کردم می بینم هما همیشه همینطور بی پروا و رک دوست . من دریغ از اینکه یکبار این موضوع را به او گفته باشم

ادم نمی آمد که من یکبار این جمله را برای او به زبان آورده داشتنش را برای من فریاد زده بوداما هر چقدر به مغزم فشار آوردم ی

 . حرف عجیبی زدم که اینجوری خشکت زده: ..وقتی سکوتم طوالنی شد خندید و گفت. باشم

 ... اگر بفهمی من قبل از اینکه: نگاهم را از شرم از چشمانش گرفتم و به لیوان چای ام چشم دوختم و گفتم

 . ...واقعا سخت بود. سخت بود گفتنش، دباز به زبانم قفل زده ش

 .. جهانگیر –

 . من همه چیز می دونم: لبخندی مهربان روی لبش جا خوش کرد و گفت، نگاهم را به چشمانش دادم

البته دوست داشتم زودتر از اینها بهم بگی ولی : پرسشگرانه و متحیر نگاهش می کردم که او سر به زیر انداخت و گفت، جا خوردم

 ؟ نمی دونم االن هم اگر پرویز نمی فهمید و تهدیدت نمی کرد که به من می گه خودت می گفتی یا نه، وقت نگفتیهیچ 

 باورم نمی شد.

 . هما –

 . جانم: نگاهش را به من داد و گفت

 ؟ تو چی را می دونی –

 . ندم و علی می دونم.. من همه چیز در مورد گ. همون چیزی که برای گفتنش به من دیشب تا صبح خوابت نبرد –

 . توی همه ی آن سالهای که من فکر می کردم هما چیزی نمی داند او می دانست فقط به رویم نیاورده بود، حیران مانده بودم

 ؟ چطوری فهمیدی –
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از یه ، نشنیدی هر چقدر صدات کردم، یه روز که رفته بودم دکتر اتفاقی توی خیابون دیدمت، دقیقا وقتی بود که پروین حامله بودم –

یکراست ، با ماشین خودم دنبال سرت اومدم، مغازه ی گل فروشی با یه دسته گل رز بیرون اومدی و سوار ماشینت شدی و رفتی

... از چیزی که روی . من رفتم کنار اون قبر، اونروز بعد از اینکه از کنار قبر پاشدی و رفتی . رفتی تا شاه عبدالعظیم و کنار قبر گندم

از ، ....دو سال قبل از اینکه با من ازدواج کنی فوت کرده بود. گندم همسر جهانگیر منوچهر نژاد، قبر می خوندم جا خورده بودمسنگ 

داشتم به حال خودم گریه ، شاید یکساعتی همونجا کنار قبر نشستم و گریه کردم، اینکه از من پنهان کرده بودی خیلی ناراحت بودم

...درخشنده خانم  یه پیرزنی . سرم را بلند کردم دیدم یه درخشنده خانم کنارم نشسته، یه نفر کنارم نشستهمی کردم که احساس کردم 

من با دخترش همسن و سال بودم برای همین وقتی من به دنیا ، یه زن خیلی مومن و با خدا، بود که توی خونه مون کار می کرد

نشست کنارم و ازم پرسید اونجا چیکار می ، منم خیلی دوستش داشتم . ایه اماومدم به منم هم شیر می داد و یه جورایی می شد د

خودم انداختم تو ، منم که تازه یه نفر پیدا کرده بودم که سرم را بذارم روی شونه اش و گریه کنم ؟ کنم و برای چی گریه می کنم

همه ی حرفام را گوش کرد و بعد باهام ، بهش گفتمبغلش و یه دل سیر گریه کردم وقتی آرومتر شدم و تونستم حرف بزنم همه چیز 

..حرفاش به قدری خوب بود . سرجمع همه ی حرفاش این بود که صبر کنم و به خاطر یه زنی که مرده زندگیم خراب نکنم، حرف زد

دیدم نه دست بهش گفتم برخالف همه ی مردای که ، ..از تو پرسید و من بهش گفتم هیچ وقت هیچ بدی ازت ندیدم. که آروم شدم

... همه ی اینا را که گفتم یه کم خودم آروم گرفتم ولی خب ته دلم . بزن داری نه بداخالقی نه خسیسی نه رفیق باز و مشروب خور

ولی از اونروز بیشتر ، نه تو فهمیدی حال من خراب نه من حرفی زدم، شب که اومدی خونه، اونروز اومدم خونه، یه ناراحتی ازت داشتم

...ولی توی اون پنج شش ماهی که یه نفر گذاشته بودم . می ترسیدم بری سرم هوو بیاری، واسه ت بپا گذاشته بودم، بودممراقبت 

... می رفتی سر قبر گندم و هر بار یه دسته گل رز واسه ش . مراقبت باشه تو هیچکاری نمی کردی جز اینکه می رفتی سر قبر گندم

 . حتی یه شاخه گلش به خونه نمی آوردی...دسته گل های که هرگز . می بردی

...دوست داشتم یه بار که از قبرستان میای خونه همه ی زندگی رو سرت خراب . دلم خیلی از دستت پر بود، داشتم ازت بیزار می شدم

رد و ازم خواست صبر باز باهام حرف زدم و آرومم ک، از ناراحتی زیاد بود که از خونه زدم بیرون و باز رفتم پیش درخشنده خانم، کنم

از شوق به دنیا اومدن دخترت بیشتر ، پروین که به دنیا اومد، چند ماه دیگه م گذشت . کنم و منم بازم صبر کردم و به روت نیاوردم

می گفت ، درخشنده خانم هم مرتب بهم سر می زد و باهام حرف می زد که مبادا به روت بیارم و حرفی بزنم، دور و برم می چرخیدی

می گفت اگر حرفی بزنی این حرف بین فامیلم پخش می شه و ، دخترت که به دنیا اومده مهر و محبت شوهرت هم بیشتر می شه

...جهانگیر وقتی من به زور . ولی دل من منطق سرش نمی شد، .. حرفاش منطقی بود. بیشتر از هر کسی خودم ضربه می خورم

. ..می زدنم. ...چون همیشه شنیده بودم که شوهرا زناشون را می زنن. می ترسیدم ازت، نشوندن سر سفره ی عقد تو ازت بیزار بودم

 .. شوهرخواهرام زناشون را کتک می زدن و اصال هم اهمیتی نمی دادن که . ...بارها دیده بودم صورت کبود و ورم کرده ی خواهرام را
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، ...یه جوری باورمون شده بود که زن باید کتک بخوره. مادر ما را، .. چون پدرمم زنش را می زد. زنشون دختر نظام الدین خان باشه

تو هم گفتی مردی که دست روی زن بلند کنه  ؟ ازت پرسیدم منو می زنی یا نه ؟ یادته اون روز سر سفره ی عقد چی ازت پرسیدم

اونقدر آروم بودی که هیچ وقت حتی با من  ... تو. شاید باهم دعوا کنیم اما هرگز نمی زنمت، خیالت راحت باشه . نامرد، مرد نیست

....اما وقتی یه بار مریض شدم و . اوایل فکر می کردم شاید چون اصال برات اهمیتی ندارم که اینکارو نمی کنی، دعوا هم نمی کردی

م گرفت که شاید چند روزی توی بیمارستان بستری شدم می دیدم چطوری دورو برم بودی و تنهام نمی ذاشتی ته دلم یه خورده آرو

با خودم عهد کردم که اونقدری بهت محبت کنم ، با همین امید دوباره سرپا شدم و برگشتم سر خونه و زندگیم، دوستم داشته باشی

 . که گندم فراموش کنی و عاشقم بشی

دیدم از خودم متنفر  وقتی هما را توی آن حال و روز، به اینجای حرفاش که رسید چشمانش از اشک خیس شد و سر به زیر انداخت

 ..از خودم بدم آمد. شدم

 ... ..واقعا. ... من. منو ببخش هما –

، وقتی دستش را روی دستم که روی میز بود گذاشت باز نگاهش کردم، بغض لعنتی خودم هم شکسته شد و سر به زیر انداختم

 . چشمان عسلی اش بارانی بارانی بود

می دونم مدت کمی ، می دونم نتونستی برای آخرین بار ببینیش، ...می دونم عاشقش بودی. من خیلی وقته که بخشیدمت جهانگیر –

توی اونروزای که تو توی  . می دونم بعد از مرگ گندم ؛ دایی نادرت پسرت علی را هم با نامردی ازت دور کرد، باهم زندگی کردید

. ... بی توجهی هات می سوختم. نبودنت، ز دست دادنتمن توی تب و تاب و ترس ا، تب و تاب پیدا کردن علی پسرت می سوختی

. ...اگر درخشنده خانم نبود شاید همون موقع ها زندگیم را خراب می کردم. روزای که تو اصال نمی فهمیدیش، ...روزای سختی بود

توی تنهای خودم گریه ...صبر کردم و توی همون روزای که صبر می کردم و . ...همیشه درخشنده خانم از من می خواست صبر کنم

...روزای که تو جسمت توی این . محکم باشم مبادا حرفی بزنم و من هرروزعاشقت می شدم، می کردم تا وقتی تو هستی آروم باشم

، یه مدتی که گذشت یاد گرفتم بدونم هیچی نگم . خونه بود اما روحت جای دیگه ی بود من  همه ی جسم و روحم پیش تو بود

برای همین خودم را ، هر چقدر سعی می کردم توجه ت به خودم جلب کنم فایده نداشت . یاد گرفته بودی پنهون کنیهمونطور که تو 

.. روزی که بهت خبر دادن . ...اونقدری خودم را سرگرم کردم که یادم رفت برای چی خودم سرگرم کردم. با بچه ها سرگرم می کردم

..ولی با همه ی ترسی که . می ترسیدم اون پسر بیاد و زندگیم را از من بگیره، جونم افتاد علی را پیدا کردن وقتی فهمیدم باز آتش به

سال از زندگیمون گذشت  11جهانگیر ، علی اومد باز تو هیچی در مورد گذشته ت به من نگفتی ؟ داشتم صبر کردم ببینم چی می شه

 . و بازم تو هیچی نگفتی
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بعدها دیگه وقتی بچه ، بهت بگم ولی اونقدری بهت نگفتم تا این پنهون کاری واسه م عادت شد..اوایل می خواستم . متاسفم هما –

 . ها به دنیا اومدن از ترس اینکه بگم و تو ترکم کنی نگفتم

. ونه به بچه ها فکر می کردم نه به زندگیم نه به آبر، اوایل که من فهمیده بودم اگر درخشنده خانم نبود حتما ترکت کرده بودم -

یه زنی که مرده ولی توی قلب ، ...چون خیلی واسه م سخت بود که بفهمم شوهرم فقط اسما شوهرمه و یه زن دیگه ی را دوست داره

 . ...زنی که هنوزم برای تو از من زنده تر. شوهرم زنده ست

 . اینطور نیست هما –

 . جهانگیر خواهش می کنم دیگه گولم نزن –

 . ..حق با او بود. پلک های بسته اش اشکهایش روان شد ؛ حق داشتو چشمانش را بست و از بین 

 . هما: دستش را که روی دستم بود خواست عقب بکشد که دستش گرفتم و گفتم

 . چشمانش را باز کرد و  نگاهم کرد

 . خواهش می کنم، بهم فرصت بده جبران کنم –

که فکر می کنی توی این سالها اشتباه کردی و برای جبران ..نمی خوام به این خاطر . من عشق زوری نمی خوام جهانگیر –

  . زوی نمی شه، ..من معتقدم عشق خودش باید به دل بشینه. اشتباهت دوستم داشته باشی

مدتی آنجا نشستم و به حرفهایش فکر کردم و بعد به دنبالش بیرون ، هما این را گفت و از مقابلم برخواست و از آشپزخانه بیرون رفت

ساکت روی مبلی ، وقتی وارد اتاق بزرگ کتابخانه ی خانه شدم او را دیدم، همه ی خانه را به دنبالش گشتم و پیدایش نکردم، رفتم

آرام بود و با آرامش ، فقط نگاهش کردم، نزدیکش روی مبل دیگری نشستم، به سمتش رفتم، نشسته بود و کتابی در دست داشت

نه آنروز بلکه همه ی روزهای که با او زندگی کرده ، نیای درونی این زن را متالطم کرده امداشت کتاب می خواند اما می دانستم د

  . بودم و او را ندیده بودم

 . هما –

 ... نگاهش کردم، نگاهم کرد
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همه ی توی ، این کتابهای توی قفسه ها را می بینی . وقتی دارم کتاب می خونم یادم می ره همه چیز، کتاب خوندن دوست دارم –

 . ..هر وقت یه کتابی را تموم می کردم زود می رفتم و یه کتاب دیگه می خریدم. این سالها خوندمشون

...اونقدر زیاد . اتاق پر بود از کتاب ؟ ..خدایا من چیکار کردم با این زن. چقدر کتاب توی قفسه ها بود، نگاهم دور تا دور اتاق چرخید

 . ی هم تلنبار شده بودکه روی زمین هم  چند ستون کتاب رو

 . جهانگیر –

 . درکت می کنم: نگاهم به سمتش چرخید و او گفت

 . من الیق این محبت نیستم هما –

 ... .. فقط حیف که. هستی: لبخندی روی لبش جا خوش کرد و گفت

 ؟ حیف که چی –

جهانگیر  . باید بهش بگم همه چیز فراموش کنه . دوست ندارم دخترا این چیزا را بفهمن، ...من با پرویز صحبت می کنم. هیچی: هما

من دیگه ازت توقع دوست داشتن و عشق برای خودم ندارم ولی ازت توقع دارم همونقدر که علی را دوست داری پرویز و دخترامون 

 . هم دوست داشته باشی

وت نسبت به من و کارهایم با من زندگی اشتباه می کردم که فکر می کردم هما توی همه ی این سالها بی تفا، من اشتباه می کردم

آن روزهای که من توجهی به این زندگی نداشتم او با همه ی غصه ، هما بیشتر از هر کسی حواسش به زندگیمان بود، می کرده است

 . هما نمونه ی یک زن صبور و مهربان بود، ها و غم هایش به خاطر زندگیمان صبر کرد و دم نزد

همه ی این سالها مراقب من بوده است و ماجرای علی و گم شدنش را از جیران شنیده بوده است ؛ جیران هم بعدها فهمیدم هما در 

ناهار را با هما و ، آنروز تا عصر در خانه بودم و با هما حرف زدم . به خواست هما سکوت می کند و هرگز به من حرفی نمی زند

پروانه از اینکه با او درس و مشق کار می کردم می ، ر درس ها کمکشان کردمدخترها خوردم و بعد با دخترها بازی کردم و کمی د

باورم نمی شد تا این حد ، بی جهت نگاهم می کرد و می خندید و گاهی خودش را به آغوش من می انداخت و می بوسیدم، خندید

و این چیزها بیشتر از هر جیزی مرا شرمنده می خودم را از بچه هایم دور کرده باشم که با یک روز بودن با آنها اینگونه شاد شوند 

هما بعد به ، خیلی سرد سالمی به من و مادرش داد و به اتاقش رفت، عصر بود که پرویز با قیافه ی اخمو و ناراحت به خانه آمد، کرد

 هنوز هم از من دلخور بود و بعد از شام خیلی زود شب ، .. پرویز را سر میز شام دیدم. اتاقش رفت و تقریبا یکساعتی با او صحبت کرد
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باید خودم با او صحبت می کردم  برای همین به اتاقش رفتم روی تختش دراز کشیده بود و به ترانه ی ، بخیر گفت و به اتاقش رفت

پذیرفته بود و به من پرویز با حرفهای مادرش توجیه شده بود و حرفهای هما را ، که از ضبط صوت پخش می شد گوش می کرد

، اما من می بایست از پسرم به خاطر این سالها عذر می خواستم و این کار را کردم، گفت به خاطر مادرش و خواست او عمل می کند

ولی روز خوبی هم بود چون یک ، آنروز روزی سختی بود، زود عصبانی می شد اما با عذرخواهی زود می بخشید، پرویز مثل خودم بود

کدورت پسرم پرویز ، همسرم هما را شناختم و برای اولین بار دیدمش و عاشقش شدم، نگین را از روی دوشم برداشته بودمکوه س

 . نسبت به من از بین رفت و فهمیدم حق ندارم نسبت به کسانی که دوستم دارند بی توجه باشم

ه پیچیدم علی را دیدم که منتظر به دیوار تکیه زده بود و فردای آنروز به قصد شرکت از خانه بیرون رفتم ولی همینکه که ازسر کوچ

 . به سمت ماشین آمد و سوار شد، نگاهش به کوچه بود با دیدنش ایستادم

 ؟ خوبید، سالم –

 ؟ اینجا چیکار می کنی، سالم –

ازش پرسیدم شما کجایید ، ت بودپرویز توی دانشگاه دیدم خیلی ناراح، خونه هم نیومدید نگرانتون شدم، دیروز نیومدید دفتر کارتون –

 . پرویز همه چیز می دونه ؟ با کنایه بهم گفت نترس بابات حالش خوبه

..دیروز هم خونه موندم تا . هم پرویز می دونه هم مادرش، اره: ماشین به حرکت در آوردم و همینطور که نگاهم به خیابان بودم گفتم

می کردم دارم همه چیز از هما پنهون می کنم اون می دونست اما به رووم  همه ی اون سالهای که من فکر، با هما صحبت کنم

 . نیاورد و فقط غم و غصه هاشو ریخت توی خودش

 . باید زودتر از اینها بهشون می گفتید: علی ناراحت سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ تو هم داری سرزنشم می کنی –

 . فقط بهشون حق می دم اگر ناراحت باشن، نه –

 . خودمم بهش حق می دم –

 ؟ امیرساالر سراغ منو نگرفت: مدتی سکوت بود که من باز گفتم

 . .. گویا قرار بوده دیروز با هم برید تهران گردی. حتی دفترتون هم رفتن، سراغتون که گرفتن: 
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 . ..پاک فراموش کرده بودم. آره قرار بود بریم –

 . خواد باهاتون صحبت کنه ..عمو امیرساالر  می. امروز میاید خونه  –

 ؟ تو االن کجا می ری، عصری یه سر میام –

 . باید برم دانشگاه همینجاها نگه دارید من می رم –

 . می رسونمت –

 . خودم می رم، با مسیرتون یکی نیست –

مخصوصا اینکه پرویز را می شناختم بیشتر از این اصرار نکردم فکر کردم شاید پرویز ما را جلوی دانشگاه ببیند و باز اوضاع بدتر شود 

 و می دانستم ممکن است باز دلخور شود.

ولی دل و دماغ کار کردن نداشتم دلم خلوت و تنهایی می ، علی را کنار خیابان پیاده کردم و به دفتر کارم رفتم و به کارم مشغول شدم

شاه عبدالعظم و گندم ولی از طرفی دلم نمی خواست دلم کشیده می شد به سمت ، خواست یا کسی که بتوانم با او کمی حرف بزنم

مشغول کلنجار رفتن با خودم بودم که ضرباتی به در اتاقم زده شد بی حوصله در حالی که از پنجره ی دفتر خیابان را ، به آنجا بروم

 . بفرمایین: نظاره می کردم گفتم

 . م مدیرعاملسال: در اتاق باز شد و بعد از لحظاتی صدای امیرساالر را شنیدم

به سمتش رفتم و با او دست ، امیرساالر بود که با همان چهره ی بشاش همیشگی اش رو به رویم ایستاده بود، به جانبش چرخیدم

 . دادم و بهش خوش آمد گفتم

 . از اینکه اومدی خوشحالم کردی –

 . وجود من همه جا باعث خوشحالیه: ضمن اینکه می نشست گفت

 . چون تا اونجایی که می دونم یه عده ی بدجور به خونت تشنه هستن، خیلی هم مطمئن نباش: گفتم رو به رویش نشستم و

 ؟ چرا دمغی ؟ ..چطوری. آدم خوب از تعداد دشمناش که شناخته می شه –

 . زندگی منم هر روزش یه قصه ست ؟ چی بگم واال –
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 . ببینم نکنه زنت همه چیز فهمیده –

 . همه چیز که فهمیده اما نه حاال –

 ؟ یعنی چی –

 . ..حسابی دلخور بود و ناراحت. از وقتی پروین حامله بوده همه چیز می فهمه اما به روی من نمیاره تا وقتی که خودم بگم –

 ؟ مگه همچین زنی هم داریم، یعنی این همه سال ریخته تو دلش و هیچی نگفته: امیرساالر متعجب گفت

 . تمام جیک و پوک کارهای منو می دونست، می بینی که داریمحاال  –

 ؟ ..خب حاال چی شد. عجب –

..امیرساالر پایه . ..و با  همین کارش منو بیشتر شرمنده ی خودش کرد. هیچی هیچی، بازم حرفی نزد و سرم داد و هوار نزد، هیچی –

  ؟ ی یه قدم زنی توی شهر هستی

 . آره پاشو بریم –

از ، از حال از زندگی پسرا، با هم از گذشته ها، ر با پای پیاده از دفتر کارم بیرون آمدیم و توی پیاده رو به راه افتادیمبا امیرساال

اون عکاسی هنوز هم اونجا بود وقتی ، با پای پیاده به چهارراه کنت رفتیم، کارهای که کرده بودیم حرف زدیم و کمی سبک تر شدیم

همون عکسی که من و امیرساالر گرفته ، قاب بزرگ عکسی که پشت ویترین مغازه اش بود تعجب کردیم به مغازه رسیدیم با دیدن

خدایی ببین چقدر خوش تیپ : امیرساالر با دیدن عکس گفت، بودیم درون قاب بزرگی برای تبلیغ کارش پشت ویترین مغازه اش بود

 . و خشکل افتادیم

 . هنوزم خشکل و خوش تیپ هستیم –

آنروز که آمده بودیم عکس بگیریم یک جوان همسن و سال خودمان صاحب مغازه بود اما حاال یک مرد ، رد مغازه شدیمهردو وا

 . بفرمایین اقایون در خدمتم: میانسال به سن خودمان مشغول کار بود که با دیدن ما گفت

 . اومدیم عکسمونو بگیریم: امیرساالر

 . میشه فیشتون را بدید، بله: مرد
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 فیش نداریم یعنی گمش کردیم : رساالرامی

 ؟ عکس خودتون بوده: مرد

 . بله من و این باجناقم با هم اومدیم اینجا عکس گرفتیم: امیرساالر

کی ، حتمی پس وقتی شاگردم بوده اومدید عکس گرفتید چون من یادم نمیاد از شما عکس گرفته باشم: مرد کمی فکر کرد و گفت

 ؟ بوده دقیقا

 ؟ کی بود دقیقا: چانه اش را خاراند و به من گفتامیرساالر 

 . سال قبل بود 15اگر اشتباه نکنم دقیقا : جهانگیر

 . سال قبل بود 15اره درسته : امیرساالر

 ؟ اقایون دارید منو دست می ندازید: مرد متعجب هردوی ما را نگاه کرد و بعد گفت

 ... قم بیست و پنج سال پیش اومدیم اینجا عکس انداختیممن و باجنا ؟ ..دست انداختن چیه. نه اقا: امیرساالر

 . همین عکسی که پشت ویترینتون گذاشتید -من  

 ؟ کدوم عکس: مرد

 . همون که قاب بزرگ داره: من

 . گفتید داماد هستید، شما همون دوتا جوونی هستید که اومدید اینجا عکس انداختید، آهان: مرد متعجب گفت

 . آ باریکال: امیرساالر

 ؟ پس چرا نیومدید عکستون را بگیرید: مرد

 . فرصتش پیش نیومد: امیرساالر

 . سال فرصت نداشتید بیاید عکستون را بگیرید 15یعنی توی این : مرد

 . ..حاال می شه عکس ما را بدید بریم. خب وقت نشد دیگه: امیرساالر
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 ؟ منتها این عکس بزرگ پشت ویترین که نمی خواید، حتما: مرد

 ؟ عکس ما را گذاشتید برای تبلیغات: امیرساالر

باورتون نمی شه از وقتی این عکس گذاشتم پشت ویترین چقدر جوونا اومدن و اینجور عکسی ، راستش آره: مرد با لبخندی گفت

  . گاهی دوتا یی ؛ گاهی سه تایی و گاهی چهار پنج تایی جوونا اومدن عکس گرفتن، گرفتن

 . ر و برکت کارتون شدیمپس باعث خی: امیرساالر

 . وجدانا عکس قشنگی شده، یه چند وقتی که ازتون خبری نشد این عکس گذاشتم پشت ویترین، خیلی زیاد: مرد

 . چون قشنگ بودیم: امیرساالر

 ؟ ... حاال اون عکس می خواید. صد البته: مرد

 . البته قیمتش به قیمت روز تقدیم می کنیم . ماره دیگه اگر یه نسخه ش را به خودمون هم بدید ممنون می شی: امیرساالر

 . چند دقیقه منتظر باشید تا بیارمش، فکر می کنم توی آرشیو این عکس داشته باشم: مرد

بعد از رفتن او فرصتی پیدا کردیم تا عکس های که به دیوار مغازه ش ، و به اتاقکی که با پرده از این قسمت مغازه جدا شده بود رفت

 . یک سری عکس قدیمی هم روی دیوار بود که آدم را یاد گذشته می انداخت، نگاه کنیمزده بود 

  ؟ ...یادگار خوبیه. می گم علی و امیربهادر هم باید بگیم بیان اینجا اینجور عکسی بندازن: امیرساالر

 . سال دیگه برای گرفتن عکس نیان 15منتها باید بهشون بگیم ، اره: من

سانتی را بیرون آورد و  81*11از داخل پاکت دو قطعه عکس حدودا ، یک پاکت کاغذی دستش بود، قک بیرون آمدمرد باالخره از اتا

 . خداروشکر دو نسخه آماده ش را دارم: گفت

 ؟ ولی آقا ما اون عکس پشت ویترین می خوایم: امیرساالر

 . دارم که بعدا باز بزرگ کنم و بذارم پشت ویترین... خب پس من یه دونه از این کوچیکا را نگه می ؟ . اونو می خواید: مرد

 . هنوز می خواید از عکس ما برای تبلیغات کارتون استفاده کنید: امیرساالر
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 . اگر اجازه بدید: مرد

 . ....خب باشه همین دوتا کوچیکا را برامون قاب بگیرید می بریم. اشکالی که نداره: امیرساالر

هر چقدر هم اصرار کردیم پولش را نگرفت و گفت ، قاب گرفت و توی روزنامه پیچید و بهمون دادمرد خیلی سریع آن دوتا عکس 

بذارید به جای اینکه من اینهمه سال از عکستون برای تبلیع کارم استفاده کردم و ما بهش گفتیم پسرامون می فرستیم تا همینطوری 

 . از آنها هم عکس بگیره

هر چقدر ، پسرها آمده بودند و گالره ناهار خوشمزه ی درست کرده بود، به خانه ی علی رفتیمبه شرکت برگشتیم و با ماشین من 

 . می خواستم به خانه بروم تا ناهار را با هما و بچه ها باشم، اصرار کردند که من هم بمانم ولی باید می رفتم

دشان را اعالم کردند و اجازه دادند تا برای صحبت آخر هفته خانواده ی شیما و شینا موافقت خو، روزها آرام از پی هم می گذشت

سفری به روستا رفتم و مادرم را در جریان گذاشتم و از پدر که آنروزها بی حوصله تر از همیشه بود و ، برای مراسم ازدواج برویم

مراسم بله برون کمی ، ذیرفتسختگیری های گذشته را نداشت خواستم که اجازه دهد تا مادر چند روزی با من به تهران بیاید و او پ

از طرف من فقط مادرم و ، شلوغتر برگزار شد چون هم آنها بعضی از اقوامشان و بزرگترهای فامیلشان را دعوت کرده بودند هم ما

مهریه  هردو عروس را یکسان . پدر و مادر و خواهر امیرساالر هم حضور داشتند، جیران و پهلوون حیدر و همسرش حضور داشتند

 . تیم و قرار شد مراسم عقدشان هم توی یکروز برگزار شود که بعد از دیدن تقویم و تاریخ برای  دو هفته ی دیگر تعیین شدگرف

بعد از مراسم عقد من با علی روبوسی کردم و ، مراسم عقد پسرها در یک جشن خودمانی و ساده در خانه ی آقای صامتی برگزار شد

م شینا را بوسیدم و به اونیز تبریک گفتم و گردنبند یادگار گندم را به گردنش آویختم و به امیربهادر به او تبریک گفتم و پیشانی عروس

حق ، باز یاد گندم به کل روحیه ام را خراب کرده بود، هم تبریک گفتم و برای گرفتن عکس های یادگاری در کنار بچه ها قرار گرفتم

خوب جای او را گرفته بود و مثل مادر برای علی سنگ تمام گذاشته بود و برای مراسم گندم بود که در این مراسم باشد اما زن دایی 

مدام قربان صدقه اش می ، پسرم علی از دهانش نمی افتاد، عقدکنان علی خواهر و برادرهایش را دعوت کرده بود و کلمه ی پسرم

به علی هم ، یده بود که بعد از عقد به او کادو دادرفت و گرد او می چرخید برای شینا هم  یک سرویس طالیی سنگین و گران خر

 . قباله ی یک زمین در تهران را هدیه داد

مهمان ها می رفتند و من ، مراسم بعد از خوردن یک شام نسبتا مفصل تمام شد و مهمان ها یکی یکی خداحافظی کردند و رفتند

با ، به جانب صاحب دست برگشتم که شینا را دیدم، نه ام نشستگوشه ای نشسته بودم و به سفره ی عقد خیره بودم که دستی به شا

 ؟ به چی فکر می کنید پدر جون: لبخند مهربانی گفت
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 . به اینکه چقدر من خوش شانسم که عروس خانم و خشکلی مثل تو نصیبم شده: من

 . مامان گندم فکر می کردیدولی من حدس می زنم شما داشتید به ، اینکه نظر لطفتونه: با خنده در کنارم نشست و گفت

 . خیلی امشب جاش خالی بود، آره -من

 ؟ معلومه خیلی دوستش داشتید: شینا

 . ..من خیلی بیشتر از خیلی دوستش داشتم و عاشقش بودم. نه: من

 . خدارحمتشون کنه: شینا

 . شده خیلی خوشحال بود اما می دونم امشب روحش اینجا بود و اونم از اینکه عروس خوبی مثل تو نصیبش، ممنون: من

 . امیدوارم بتونم علی را خوشبخت کنم: شینا

 . حتما همینطوره: من

دوست داشتم آنروزها را بیشتر در ، مدتی با شینا صحبت کردم و بعد از خانواده ی صامتی و بقیه خداحافظی کردم و راهی خانه شدم

علی و امیربهادر هم مشغول درس ها و کار بودند ، ها به مسافرت می رفتمبرای همین چند باری با هما و بچه ، کنار خانواده ام باشم

بچه ها خرید هایشان را انجام داده ، تا شش ماه دیگر که می بایست عروسیشان برگزار شود و زندگی مستقل خودشان را شروع کنند

یزیه اش را به خانه ی علی آورده بود و همه چیز شینا هم جه، امیر بهادر هم خانه ی کوچک و نقلی در تهران کرایه کرده بود، بودند

یک هفته به مراسم عروسی زن دایی دچار سکته ی مغزی شد و همان سکته باعث مرگش ، برای برگزاری مراسم عروسی آماده بود

ن دایی مراسم عروسی بچه ها کنسل شد و به خاطر مرگ ز، مرگ زن دایی اشرف برای علی خیلی سخت و غیر قابل تحمل بود، شد

گمان نمی کردم علی تا این حد به زن دایی ، اشرف بچه ها تصمیم گرفتند چند ماه بعد از مراسم سالگردش عروسی را برگزار کنند

حتی نسبت به همسرش شینا ، اشرف وابسته باشد طوری که بعد از مرگش افسرده و کسل شده بود و حوصله ی هیچ کس را نداشت

 . ا با صبوری او را تحمل می کردهم بی توجه شده بود ولی شین

آن یکسال برای علی سخت گذشت اما با گذر زمان علی هم به زندگی برگشت و با صحبت های اطرافیان باز برای مراسم عروسیش 

مراسم ، ...بچه ها دوست داشتند عروسی هردو را در یکشب برگزار کنیم ما هم با آنها مخالفتی نداشتیم. آماده شد همینطور امیر بهادر

هما را برای مراسم عروسی دعوت کردم ولی او ، عروسی باشکوه و زیبا در خانه باغ من که به تازگی در لواسان خریده بودم برگزار شد

 نمی خواست بیاید اما وقتی علی خودش شخصا از او دعوت کرد پذیرفت که در کنار من در این مراسم شرکت داشته باشد و آن شب 
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ر هما با افرادی که به زندگی گذشته ی من مربوط بودند آشنا شد و در این مراسم فقط جیران و مادرم را می شناخت و برای اولین با

 . نریمان و همسرش فروغ را هم برای مراسم دعوت کردم اما نمی دانم چرا نریمان به مراسم نیامد، بس

ی به عنوان مدیرفروش شرکت من به صورت دائم مشغول کار شد زندگی مستقل خود را شروع کردند ؛ عل 11بچه ها در  اسفند سال 

سالهای پایانی درسشان بود و قصد داشتند تحصیالتشان را برای گرفتن فوق لیسانس ، و امیر بهادر هم به عنوان حسابدار شرکت

ی کنند و عضو گروه های و من اصال متوجه نبودم که پسرها در آن سالها در فعالیت های سیاسی ضد دولت شرکت م، ادامه دهند

مخفی انقالبیون هستند و در دانشگاه  با پخش اعالمیه علنا با رژیم وقت می جنگند و شبها خانه هایشان پاتوق دوستان انقالبیشان 

 . هست و در این کارها شینا و شیما هم با آنها همراه هستند

 . مه خودش را به شرکت رساند و وارد دفتر کارم شدبود در دفتر کارم مشغول کار بودم که علی سراسی 8817اواخر سال 

 . سالم بابا –

 ؟ چرا اینجوری آشفته ای ؟ چی شده، سالم–

 . امیربهادر دستگیر شده: در اتاق را بست و تا نزدیکی میز کارم پیش آمد و آرام گفت

 ؟ به چه جرمی ؟ چی: متعجب از جا برخواستم و گفتم

 ؟ ..شما می تونید آزادش کنید. ز نزدیک خونه ش دستگیرش کردن.. امرو. به جرم خیانت به شاه –

 ؟ حاال درست و حسابی بگو ببینم چرا دستگیر شده: به سمتش رفتم او را به سمت مبل هدایت کردم و در کنار هم نشستیم و گفتم

 . حتما دوست و آشنا دارید.. بابا شما . شیما هم االن خونه ی من، امروز موقعی که می رفته خونه ش، ساواکیا گرفتنش –

 ؟ مگه چیکار کرده که ساواک دستگیرش کرده –

 . ما هیچ کار بدی نکردیم –

 ؟ ؟ یعنی تو هم با اون بودی؟ نکردید –

شیما از پنجره  دیده که امیربهادر دستگیر کردن از پشت بوم خونه شون و با ، اون موقع که دستگیرش کردن من باهاش نبودم  –

 .... شون فرار کرده و خودش را رسونده خونه ی ماکمک همسایه 



 

 
 

835 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ اره ؟ حتما بر علیه شاه حرفی زدید ؟ د آخه حرف بزن ببینم برای چی امیربهادر دستگیر کردن –

 . حرف نامربوط که نزدیم هر چی گفتیم حق بوده –

 . به دلم بذارن تا دست از اینکارات برداریحتما باید داغت را ، د بیجا کردی که اصال حرف زدی: عصبانی بر سرش فریاد کشیدم

چون به این راهی که می رم ایمان دارم و می دونم ، پدر من راهی که انتخاب کردم تا آخرش می رم: علی سر به زیر انداخت و گفت

 . راه درستیه

این درست بودن توی ، پسر سرت بنداز پایین زندگیتو بکن ؟ من نخواسته باشم این راه درست بری باید چیکار کنم: آرامتر گفتم

 . زندگی شخصی خودت داشته باش هیچ کس هم باهات کاری نداره

مسلمونی ، مسلمونی که سرش را بندازه پایین و بی خیال جامعه ش و حکومتش باشه که مسلمون نیست: محکم نگاهم کرد و گفت

 . که به نماز و روزه نیست فقط

 . اینکه با شاه مملکتت در بیفتی اسمش مسلمونیه ؟ پس به چیه –

 . شاه ظالم نمی خوایم، ما شاه خائن نمی خوایم  –

 . درست مثل گندم بود ، عصبی چنگی به موهایم زدم

 . پاشو بریم –

 . با علی از شرکت بیرون آمدیم و به سمت خانه اش رفتیم

پایم را روی پدال ، ندارمری و ساواک شدیم که جلوی در کمین گرفته بودندتا وارد کوچه ی خانه ی علی شدیم متوجه ماشین های ژا

علی با دیدن شینا و شیما که با دستانی بسته از خانه بیرونشان می آوردند خواست از ماشین پیاده شود که بازویش را ، ترمز گذاشتم

 ؟ چیکار می کنی: گرفتم و گفتم

 . ...شینا و شیما را دارن می برن. پدر –

 . می خوای بری جلو که تو را هم ببرن: ر سرش داد زدم و گفتمب

 . علی بی تابی می کرد و التماس می کرد که بذارم برود تا آنها را نجات بدهد، و سریع دنده عقب گرفتم و از کوچه بیرون رفتم
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 . باید برم یه کاری بکنم، ..نگه دارید باید برم. بابا تو رو خدا –

وقتی امیربهادر گرفتن باید حدس می زدی که ممکنه تحت نظر بوده ، هیچ کاری نمی تونی بکنی جز اینکه خودتم گیر بندازی –

 . باشید و خونه ت امن نیست که این دوتا دختر اینجا گذاشتی و اومدی پیش من

 . شما مگه دوست و آشنایی حکومتی ندارید، کاری بکن...بابا یه . ...شینا. زنم ؟ ...خدایا چیکار کنم. ای خدا: به گریه افتاد و گفت

 ؟ ..بعدم دقیق بگید ببینم برای چی امیربهادر گرفتن. نظامی نیستن که، دوست و آشنا دارم اما دوستایی من تاجر هستن –

 برای اینکه مخالف نظام ، گفتم که پدر –

 . ببینم مدرکی چیزی هم باهاش بوده، اینو گفتی –

 . تا کتاب مذهبی که ممنوع هست باهاش بوده به گمونم چند –

 ؟ فقط کتاب –

 ... اگر –

 ؟ اگر چی –

 . ولی به گمونم باهاش نبوده، یه تفنگ هم داشته –

 . توی خونه ی تو هم چیزی بوده –

 . .هیچی توی خونه نیست. نه –

 . االن تو را کجا ببرم که گیر نیفتی، حتمی آدرس خونه ی منم دارن –

 . تو رو خدا یه کاری واسه شینا و شیما بکنید، بابا من به درک –

 . ..اول تو را ببرم یه جای امن بعد یه فکری به حال اونا می کنم. ..نمی کشنشون که. خیل خب –

ی را به جیران هم وقتی موضوع را فهمید حسابی ناراحت شد ؛ عل، به آنجا رفتم، بهترین جای که نظرم می رسید خانه ی جیران بود

 اول از هر چیزی به سراغ وکیلم آقای مسعودی رفتم و همه چیز را به  . جیران سپردم و خواهش کردم که نگذارد از خانه بیرون برود
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به هر کسی که می شناختم و رابطه ی با ، دستگیری توسط ساواک مورد امنیتی و ملی بود که به آسانی قابل حل نبود، او گفتم

همه ی پی گیری های من یک هفته طول ، شنایی در ساواک داشت رو زدم تا بلکه بتوانم دخترها را آزاد کنمحکومت داشت یا آ

بعد از آزادی شینا او را با علی راهی ، کشید تا باالخره توانستم شیما و شینا را با دادن تعهدی سنگین از زندان ساواک بیرون بیاورم

هر چند علی راضی به رفتن نبود اما با کلی داد و هوار زدن بر سرش او را فرستادم که ، ندروستا کردم تا از شر ساواک در امان بما

ساواک در مورد امیربهادر به هیچ وجه کوتاه نمی آمد و او را مجرم سیاسی می دانست که بر علیه امنیت کشور دست به  ، برود

مدند و مدتی پیگیر آزادی امیربهادر بودند ولی پرونده ی که برای امیرساالر و گالره هم به تهران آ . اقدامات خرابکارانه زده است

، امیربهادر درست کرده بودند قطورتر از آن بود که بشود به توصیه ی پسر خاله ی وزیری حل شود و باالخره او را دادگاهی کردند

...امیربهادر دوماه . دل گالره و شیما نشاندند روزهای سخت و پر از استرسی که آخر با حکمی که در دادگاه برایش بریدند آشوبی را به

در دادگاه به جرم فعالیت های خرابکارانه علیه نظام شاهنشاهی به هفت سال زندان محکوم شد و او ، بعد از بازدداشتش توسط ساواک

 . را برای گذراندن دوره ی محکومیتش به زندان اهواز منتقل کردند

اما امیرساالر مقاومتر از همیشه با همسرش و عروسش به روستا برگشتند تا بلکه ، امیرساالر و شیما بودروزهای سختی برای گالره و 

بعد ، بعد از زندانی شدن امیربهادر همه ی ترس من از دستگیری علی بود، عروسشان روحیه اش عوض شود و در کنار خواهرش باشد

 . ا راضی کنم و او را با همسرش راهی خارج از کشور کنماز مدتی خودم هم راهی روستا شدم تا اگر بشود علی ر

باز هم تمام مسیر تهران تا روستا را تنها با ماشینم پیمودم و در این سفر تنها فقط خاطرات گذشته بود که از ذهنم می گذشت 

وقتی رسیدم یکراست ، گار شدمروزهای که این مسیر را با اسب می رفتم و می آمدم و در این رفت و آمدها آخر در شهر تهران ماند

در را کوبیدم و منتظر باز شدن در بودم که در توسط شینا که ، به خانه ی پهلوان حیدر رفتم می دانستم که علی و شینا آنجا هستند

 . لباس محلی کردی به تن داشت باز شد با دیدنش در آن لباس لبخندی به لبم نشست

 . خوش اومدید، سالم آقاجون –

 . چه خشکل شدی توی این لباس، خترمسالم د –

 . ..بفرمایین. ممنون –

، مادر گندم هم به استقبالم از اتاق بیرون آمد با او هم احوالپرسی کردم و وارد اتاق شدیم، از مقابل در کنار رفت و وارد خانه شدم

 ؟ علی کجاست: گویا هیچ کس دیگری آنجا نبود. در کنار پشتی نشستم و گفتم

 . برای ناهار میان، رگ رفتن سرمزرعهبا پدربز –
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 ؟ خواهرت کجاست –

 . درست و حسابی هم غذا نمی خوره، ...خیلی غصه می خوره. خونه ی عمو امیرساالر –

 . تو باید بهش روحیه بدی –

 ؟ کنه...چطور می تونه تحمل . ولی آقاجون هفت سال کم نیست، بخدا هرروز می رم بهش سر می زنم و دلداریش می دم –

 ... تبعید و یا حتی، زندون، اونی که می خواد مبارزه کنه باید پی همه چیز به تنش بماله –

 . شما درست می گید: شینا سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ بچه هات چطورن ؟ خانواده ت خوبن: انیس خانم گفت

 . خوبن مادرجون –

 خداروشکر  –

می گم آقا جهانگیر نمی شه کاری کرد حداقل مدت زندونی این : انیس خانم  گفت ،شینا برای آوردن چای از اتاق که بیرون رفت

 . پسر کمتر بشه

وگرنه بدتر از اینا می ، با کلی پارتی و حرف دوست و آشنا حکم زندون واسه ش بریدن، هر کاری می تونستیم کردیم مادرجون –

تونیم به خاطر حسن رفتارش توی زندان واسه ش تخفیف بگیریم البته یکی از دوستام می گفت بذارید یه سالی بگذره بعد می ، شد

 . باید این حسن رفتار توی زندان داشته باشه

 ؟ اونوقت یه سال دیگه می شه آزادش کرد، پسرم امیر که پسر بی ادبی نیست حتما پسر خوبیه –

 . میتش کم کنننمی دونم ولی خب می گفتن تخفیف می دن شاید چند ماه تا یه سال از محکو –

 . این دختر داره از دوری شوهرش ذره ذره آب می شه: م

بعد از نوشیدن چای چون خبری از علی و پهلوان حیدر نشد برای دیدن مادرم راهی خانه ی پدریم ، شینا با سینی چای وارد اتاق شد

 البته هنوز هم ، های قبلش خبری نبودآن عمارت شلوغ و پر سر و صدا هنوز پابرجا بود اما از آن شوکت و شلوغی سال، شدم
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، با ماشین تا مقابل عمارت رفتم، خدمتکاران بودند که کارهای خانه را انجام می دادند ولی آن خشونت سالهای قبل در این خانه نبود

 . آغوش کشیدم و بوسیدمشوقتی به او رسیدم او را در ، حسابی پیر شده بود و با عصا راه می رفت، مادرم مثل همیشه به استقبالم آمد

 . .. اینبار سرزدنت به من طول کشید. ..خوش اومدی عزیز دلم. خوش اومدی –

 ؟ حتما خبر داری، ..گرفتار بودم. شرمنده تم مادر –

 . بیا بریم تو . علی را دیدم ، رفتم خونه ی پهلوون حیدر، آره مادر –

 ؟ پدر کجاست –

 . خوابیدهتوی اتاقش ، یه کم ناخوش احوال –

 ؟ چی شده –

برو پیشش حتمی از ، ...طبیب گفت نباید قلیون بکشه ولی مگه می تونه. می گن ریه هاش خراب شده، طبیب آوردیم باال سرش: مادر

 . اینکه اومدی خوشحال می شه

کشیده بود و ساعد دست راستش پدر توی رختخوابش دراز ، مادر ضرباتی به در اتاق پدر زد و قبل از من وارد اتاق شد و من بعد از او

 . آقا جهانگیر اومده دیدنتون ؟ بهترین اقا: مادر جلوتر رفت و گفت، را روی پیشانی گذاشته بود اما بیدار بود

 . با شنیدن این حرف دستش را از روی پیشانی برداشت و نگاهش به جانب ما چرخید

 ؟ خوب هستین، سالم پدر –

 . من همیشه خوب بودم و هستم، خوبم: با ناراحتی و دلخوری گفت

 ؟ اجازه هست: نزدیکتر رفتم و گفتم

 . برو بیرون –

 ... من، پدر –

 . گفتم برو بیرون: نگذاشت حرفم تمام شود و با تندی بیشتری گفت
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 . دقایقی بعد مادر هم بیرون آمد و در را بست، سری تکان دادم و از اتاق بیرون آمدم

 ؟ چرا اوقاتش تلخ بود –

 ؟ چیزی که به من نمی گه ولی می تونم حدس بزنم به خاطر چیه: مادر

 ؟ به خاطر چیه –

...چند . تنها امیدش تو بودی، وقتی از نریمان و فرخ به کل ناامید شد، از اینکه می بینه تو اینجا نیستی ناراحت، به خاطر تنهایی -

یه پسر داشتی و قرار بود بکشیش و فرار کرد و قرار بود هیچ  تویی که، شنیدم بهش می گفت، وقت قبل عموت اومده بود دیدنش

حاال برگشته و گذشته را فراموش کردی و دارید خوش و خرم باهم زندگی می کنید ولی منی که سه تا پسر داشتم و ، وقت برنگرده

 . کلی ادعا حاال هیچ کدومشون را ندارم

 . رد با هما ازدواج کنمخودش مجبورم ک، من که می خواستم توی روستا بمونم –

خب پدرت فکر می کرد دست زنت را می گیری میاریش اینجا ولی فکر نمی کرد : همینطور که به سمت بیرون می رفتیم مادر گفت

 . که حرف شنویی زنت می شی و توی تهرون موندگار می شی

 . خب هما اینجا را دوست نداره ؛ نمی تونم که مجبورش کنم –

بعد از یکساعتی با مادر برای دیدن علی از خانه بیرون رفتیم و راهی خانه ی ، لبخندی پر از معنا روی لبش نشست مادر نگاهم کرد و

پهلوان حیدر شدیم  دیگر مثل سابق نبود که کسی بخواهد بداند ما به کجا می رویم و برای چه کاری می رویم ؛یعنی وقتی پدر حال 

 . هم کاری به این کارها نداشتند و حوصله ی این کارها را نداشت دیگران

بعد از سالم و احوالپرسی به داخل رفتیم با پهلوان حیدر هم دست دادم و روبوسی ، در خانه ی پهلوان حیدر را علی به رویمان گشود

 . کردم و نشستیم

 . ..خیلی وقت بود ندیده بودمت. خیلی خوش اومدی جهانگیر –

 . شرایطش جور نمی شد که بیایم دست بوسیتون –

 . می دونم برای آزادی امیربهادر چقدر زحمت کشیدی و از جون مایه گذاشتی، زنده باشی پسرم –
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 . ولی کاش می تونستم کاری بکنم و این پسر زندونی نمی شد –

 . بهای این راه یا اسارات یا خون، برای رسیدن به آزادی باید بهایی داد –

 . برای همین اومدم اینجا تا به علی و شینا بگم بار سفر ببندن، ولی پهلوون من نمی خوام پسرم قربونی این راه بشه –

 ؟ به کجا: علی متعجب گفت

 . آمریکا یا اروپا –

 ؟ من تازه راهم را پیدا کردم برای چی باید برم، ولی من نمی خوام برم –

می دونم اگر امروز نه فردا کاری می کنی که مثل امیربهادر ، من تو رو خوب می شناسم، برای اینکه من می گم: با تندی گفتم

 .... دستگیر می شی یا زبونم الل

 . اقاجون که گفت این آزادی  بها داره ؟ خب چه اشکالی داره –

 ؟ چرا تو باید بهاشو بدی –

 . فقط من نیستم خیلی های دیگه هم هستن –

 . تو با زنت از ایران می ری، ه مبارزه کننبذار همون خیلی های دیگ –

 ؟ نمی تونید مجبورم کنید –

 ؟ نیست، من مجبورت نمی کنم ولی اگر به همین دین و مذهبی که بهش اعتقاد داری باید بدونی احترام پدر واجب: من

 . که برماحترامتون واجب ولی می خوام خواهش کنم مجبورم نکنید : علی سربه زیر انداخت و ارامتر گفت

 . خواهرم شیما تنها می مونه، اگر من برم آقاجون: شینا به حرف امد و گفت

حاال هم یا شوهرت انتخاب می کنی و باهاش می ری ، وقتی ازدواج کردید از هم جدا شدید و هر کدموتون رفت پی بخت خودش –

 . یا می مونی پیش خواهرت
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بعد از کمی سکوت مادرم این سکوت ، نمی کردند که من انقدر تند با بچه ها حرف بزنم شاید هیج کدام از کسانی که آنجا بودند باور

 . جهانگیر پسرم خب بچه ها اگر توی روستا بمونن که مشکلی پیش نمیاد: را شکست و گفت

 . هر کجایی این کشور می تونه براشون خطرناک باشه –

 . باشه پدر من و شینا از ایران می ریم –

پس من ترتیبی می دم که هر چه ، خوبه: ولی با شنیدن حرفش لبخند به لبم نشست و گفتم، دم به این زودی بپذیردباور نمی کر

 ؟ می ری آمریکا، زودتر از ایران برید

 . می رم اروپا –

 . خوبه –

جام دادم و او به همراه چند هفته ی بعد تمام کارهای عزیمت علی را ان، با موافقت علی برای رفتن من هم کمی خیالم راحت تر شد

دوری از فرزندی که یادگار گندمم بود و ، همسرش شینا راهی کشور فرانسه شدند تا در آنجا زندگی بی دردسرتری را داشته باشند

م سالهای زیادی را از او دور بودم برایم سخت بود ولی خب برای اینکه او را از ماجراهای مبارزاتی ایران دور کرده باشم مجبور شد

 . راهی فرانسه کنم

زمان به گونه ای پیش رفت که رابطه ، من سرم به زندگیم گرم شد و اگر روستا می رفتم فقط برای دیدار مادر بود، بعد از رفتن علی

 . ی من با امیرساالر کمتر از هر زمانی شد و از امیربهادر بی خبر مانده بودم

در تمام آن سالهای که در ، رساندند و هردو در اداره ی خوب مشغول به کار شدندعلی و شینا در فرانسه تحصیالتشان را به پایان 

بود که علی و شینا صاحب فرزند دختری شدند و من برای دیدن اولین نوه  8851سال  ، فرانسه بودند من گاهی به دیدنشان می رفتم

مخصوصا چشمانش که با گندم ، شبیه گندم خودم بوددرست ، علی نام دخترش را گندم گذاشت به یاد مادرش، ام راهی فرانسه شدم

  . من مو نمی زد

هما تنها دختر یک تاجر به نام تهرانی بود ، همان سال بود که پرویز با دختری به نام هما آشنا شد و می خواست که با او ازدواج کند

همین بود که مخالفتی با این موضوع نکردم و برای چون همسرم هما هم با این دختر موافق بود برای ، که دورادور او را می شناختم

پرویز هم ازدواج کرد و زمان چه با سرعت می گذشت و گرد سفیدی بر  . ازدواج پرویز با دختر مورد عالقه اش پا پیش گذاشتیم

 . تارهای موی من می نشست
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ن خبر دادم و برای مراسم تدفین پدرم راهی روستا من به نریما، بود که خبردار شدم پدرم بر اثر بیماری فوت کرده است 8858سال 

 . مراسمی آبرومند برگزار شد و پدرم با همه ی خوبی ها و بدی هایش در خاک سرد روستا آرام گرفت، شدیم

من هم از مادرم خواستم تا به ، بعد از مراسم ملوک به همراه پسرش نریمان راهی تهران شد تا برای همیشه در تهران زندگی کند

  ؟ نمی دانم چرا، تهران بیاید ولی مادر تصمیم داشت برای همیشه در روستا بماند

نشسته بود لبه ی پنجره ی اتاقش به پاییز بارانی بیرون پنجره نگاه می کرد و من کمی عقب تر روی صندلی نشسته بودم و او را 

شاید به اندازه ی چشم برهم ، چقدر زود گذشت، می کردمنگاه می کردم و به اتفاقاتی که در این گذر زمان بر ما گذشته بود فکر 

انگار همین دیروز بود که در همین اتاق سرم را روی پای مادرم گذاشته بودم و مادرم  داستان اسفندیار رویین تن را از شاهنامه ، زدنی

 . خلوت مادرم را با صدای گرفته ام بر هم زدم . برایم می خواند

 . مادر –

 . جانم: من چرخید و گفت نگاهش به جانب

 ؟ تنها می خوای چیکار کنی ؟ برای چی می خوای روستا بمونی –

 . ...منم اگر بیام تهران چراغ این خونه خاموش می مونه. زندگی می کنم –

 ؟ حاال که می تونی برگردی شهر خودت می خوای بمونی، همیشه یادمه می گفتی اینجا غریبی –

 . جهانگیر پسرم من اینجا راحتم، در ثانی اینجا دوستایی دارم که دیگه توی تهرون ندارم، خیلی وقته عادت کردم به اینجا –

 . آخه من نمی تونم تنهاتون بذارم –

 . برو دنبال زندگیت پسرم –

 . نمی خوای نوه ی منو ببینی، یه ماه دیگه با هم می ریم فرانسه، بیا بریم تهران –

 . ولی درک کن پسرم دلم می خواد بمونم ؛ اینطوری راحت ترم، می خواد ببینمش دلم –
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مادرم نخواست با من بیاید و توی روستا ماند ؛ باورم نمی شد یک روزی آرزو داشت برای یک ، نفس عمیقی کشیدم و از جا برخواستم

همه سالهای زندگی اش در آنجا سپری شده بود و دردهای  روز هم شده به تهران برود و حاال می خواست بماند در آن روستایی که

 . زیادی کشیده بود

از آن همه ، ساکت تر از همیشه شده بود و کالغها در میان شاخ و برگ درختان هیاهوی به راه انداخته بودند، از عمارت بیرون آمدم

، ه بود و گلبانو همسر رشید حاال تنها همدم مادرم بودرشید سال قبل فوت کرد، خدم و حشم فقط هفت نفر در خانه باقی مانده بودند

در روستا که خط تلفن نبود اما ، موقع رفتن باز به گلبانو سفارش کردم مراقب مادرم باشد و اگر مشکلی پیش آمد سریع مرا خبر کنند

 . خبر دهداگر خبری می شد کسی را به سنندج می فرستادند تا سریع با من تماس بگیرد و ، در سنندج بود

پدرم که آرزوی دیدن فرزندان من را داشت و فقط یکبار پرویز را دیده ، به تهران برگشتم در حالی که پدرم را به خاک سپرده بودم

پرویز پسرم دوست نداشت به روستا برود و پدرمم غیر از همان یکبار که پرویز به دنیا آمده بود و به خانه ام آمد دیگر هیچ وقت ، بود

به او حق می دادم شاید من هم کمی مقصر بودم باید کمی مقابل خواسته های هما می ایستادم و ، خانه ی من نگذاشت پا به

فرزندانم را برای دیدن پدربزرگشان به روستا می بردم اما وقتی در مسیر تهران بودم به این مسائل فکر می کردم و وقتی به خودم 

 .... آمدم که دیر شده بود

بعد از ازدواج پرویز کم ، ن با همه ی اسم و رسمی که زمانی برای خود داشت فوت کرد اما زندگی همچنان ادامه داشتکیومرث خا

دخترم پروین بزرگ شده بود و هر کسی که مرا می شناخت و پسری داشت برای خواستگاری از ، کم سرو کله ی خواستگارها پیدا شد

عده ای را هما رد کرد و عده ای ، ما تصمیم گیرنده بود و او باید داماد را تایید می کرددخترم  پا پیش می گذاشت اما مثل همیشه ه

 .... را هم پروین

پسر بدی ، یکی از خواستگاران پروین پسر نریمان مهران بود، پروین تمایلی به ازدواج نداشت اما مادرش فکر می کرد باید ازدواج کند

وقتی این ، خالف بود ولی تنها خواستگاری که نظر پروین نسبت به او مثبت بود مهران بودنبود ولی هما از او خوشش نمی امد و م

مهران پسر بدی نبود من هم نمی خواستم دخترم را از زندگی با پسری ، حدس زدم که باید عالقه ای در کار باشد، موضوع را فهمیدم

آمد و دخترم پروین هم راهی خانه ی بخت شد و عروس وقتی من موافقت کردم هما هم کوتاه ، که دوستش دارد محروم کنم

 . عمویش نریمان شد

وقتی مرتضی با خانه مان تماس گرفت و خبر مرگ جیران را به من داد شوکه ، بود که با شنیدن خبری شوکه شدم 58اواخر سال 

اتفاقاتی که آنروز در خانه ی عمو  طوری که دقایقی طوالنی گوشی در دستم خشک شده بود و به نقطه ی خیره بودم و تمام، شدم

 . مات و متحیر بودم که با صدای هما به خودم آمد، افتاد و شیرویه کشته شد جلوی چشمانم مجسم شد
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 ؟ ..جهانگیر چی شده. جهانگیر –

 . ...جیران مرده. جیران –

مرتضی ماتم زده بیرون خانه ، شدیمبا هما راهی خانه ی جیران ، هما گوشی را از دستم گرفت و مشغول صحبت با مرتضی شد

..غم . تسلیت می گم اقا: تا من از ماشین پیاده شدم به سمتم آمد و گفت، ایستاده بود و به دیوار تکیه زده بود  و گریه می کرد

 . آخرتون باشه

 ؟ مرتضی چی شده –

 . ده بهشون سر بزنه دیده کنار سجاده افتادهگلبهار رفته بو، دم صبحی سر نماز سکته کردن، سکته کردن آقا: مرتضی با گریه گفت

بچه های ، گلبهار کنار جسد جیران که زیر چادر سفید نمازش راحت خوابیده بود نشسته بود و گریه می کرد، سریع به داخل رفتم

 . ه استطوری اشک می ریختند انگار که مادرشان فوت کرد، و گلبهار هم توی سالن نشسته بودند و گریه می کردند. مرتضی

الحق که : با بغضی که گلویم را فشار می داد گفتم، آرام خوابیده بود و روی لبش لبخند بود، نزدیکش نشستم و چادرش را کنار زدم

 . امیدوارم توی بهشت کنار هم باشید، ...توی این دنیا شما را از هم جدا کردن. وفادار بودی به عشقت

...فقط . حال خودم را نمی فهمیدم، سرم را به دیوار گذاشتم و بلند بلند گریه می کردم، استمچادر را روی صورتش کشیدم و از جا برخو

همانجایی که همه ی دوستایی  . شیرویه را کشت و چه غریب پشت امامزاده خاکش کردند، آن روزی مقابل چشمام می آمد که فرخ

 . شهید امیرساالر دفن می کردن

 ؟ آقا حاال باید چیکار کنیم: و گفتآرامتر که شدم مرتضی آمد کنارم 

 . باید به ایرج خبر بدم، باید به خانواده ش خبر بدیم بیاد –

..می گفتن شما می دونید قبر شیرویه . منو ببرید روستا کنار شیرویه خاکم کنید، خانم این اواخر همش می گفت اگر من مردم –

 . کجاست

هما حتی ، تلفنی به روستا خبر داده بودم، کارها را دادم تا جسد جیران را ببریم روستاترتیب ، مرتضی که این را گفت باز بغضم ترکید

نریمان و همسرش هم نیامدند و من و مرتضی و همسرش و بچه هایش برای دفن جیران راهی ، آنروز هم راضی نشد با من بیاید

 زن عمو سراسیمه ، وارد خانه باغ عمو کیکاووس شدتا ماشین حامل جنازه ی جیران ، به سمت روستایی عمو رفتیم، روستا شدیم
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او هنوز هم خودش را مقصر مرگ شیرویه ، ایرج هم بدجور بی تابی می کرد، به سر و صورت می زد و گریه می کرد، خودش را رساند

جنازه را به سمت ، شد جمعیت زیادی آمده بودند، بعد از اینکه مدتی در منزل عمو بر سر جنازه ی جیران نوحه سرایی، می دانست

...جیران . در کنار قبر شیرویه قبری کنده شده بود و همه چیز برای دفن جیران آماده بود، سالها بود که آنجا نرفته بودم، امامزاده بردند

 . سال دوری باالخره در کنار عشقش شیرویه آرام گرفت 85بعد از 

اما زن عمو بر سر قبر بر سر و صورت می زد و ضجه ، بود و آرام اشک می ریختعمو هم در کنارم ایستاده ، باالی قبر ایستاده بودم

هر کسی که ماجرای ، مادرم سعی داشت آرامش کند ولی نمی توانست ، این پیرزن با این حال و روز زیاد دوام نمی آورد، می زد

به جانب صاحب دست ، ی به شانه ام نشستدر حال و هوای خودم بود که دست، عشق شیرویه و جیران را می دانست گریه می کرد

 . تقریبا شش سالی می شد، از وقتی علی و شینا را به پاریس فرستاده بودم دیگر ندیده بودمش، چرخیدم که امیرساالر را دیدم

 . موهایش سفیدتر شده بود اما هنوز هم نگاهش همان برندگی سابق را داشت

 . سالم رفیق بی معرفت –

 . سالم: انداختمسر به زیر 

 . نشون داد که عشقش عشق بود، خدا رحمتش کنه –

 . همه ی سالهای عمرش چشماش از غصه ی مرگ شیرویه خیس بود –

دیروز که بهش گفتم ، اونم همه ی این سالها غصه ی این داشت که برادرش به خاطر یه عشق الکی قربونی شد، شیرزاد ببین –

نشست و زار زارگریه می کرد و می زد تو سر خودش که ، ن بود که کنار شیرویه دفنش کننجیران فوت کرده و تنها وصیتش ای

 . اینهمه سال در مورد جیران بد قضاوت کرده

 . او هم کنار قبر شیرویه نشسته بود و گریه می کرد، به شیرزاد نگاه کردم

 ؟ از امیربهادر چه خبر –

 . یه سال دیگه از محکومیتش مونده –

 ؟ طورههمسرش چ –

 . گاهی میاد پیش ما، گاهی می ره تهران پیش خانواده ش، صبر پیشه کرده –
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 ؟ رفتید مالقات امیربهادر –

 ؟ ..از علی و عروست چه خبر. توی این شش سال سه بار اجازه دادن ببینمش –

 . فکر نمی کنم بی خبر باشید ازشون، خوبن  –

 ؟ نبود علی را بفرستی خارج و این دوتا خواهر از هم جدا بشن انصاف، شینا گاهی برای خواهرش نامه می ده –

نمی خواستم درگیر این مبارزاتی بشه که نتیجه ش شد هفت سال زندون واسه پسرت و دوریش از خانواده ، علی یادگار گندممه –

 . ش

 . نگران نباش رفیق باالخره یه روزی نتیجه ی خوبی از مبارزاتمون می گیریم  –

 . امیدوارم –

در حاشیه ی این مراسم پهلوان حیدر و پهلوان ولی را که  حسابی پیر شده بودند دیدم و با آنها ، کم کم جمعیت پراکنده شد و رفتند

، مادر گندم هم با دلخوری با من حرف زد، هر چند پهلوان حیدر ازمن دلگیر بود که باز علی را از آنها دور کرده ام، احوالپرسی کردم

باید از علی می خواستم که برای دیداری از ، تی این دلخوری ها را دیدم یاد پدر خودم افتادم که حسرت دیدن نوه هایش را داشتوق

فامیل به ایران بیاید اما ماندنش را در ایران نمی خواستم چون پراکنده از مبارزاتی که بر علیه شاه صورت می گرفت خبر داشتم و می 

 . از حس ماجراجویی و عدالت طلبی در او به وجود بیاید مخصوصا وقتی امیربهادر می بودترسیدم اگر بیاید ب

موضوع بازگشتن به ایران را با علی مطرح کردم که خیلی زود هم از پیشنهادم استقبال کرد و گفت خیلی زود کارهایش را انجام می 

. ه ایران می آید ولی علی داشت می آمد که برای همیشه بمانددهد و راهی ایران می شود و من فکر می کردم علی برای چند روز ب

او بیشتر از من نسبت به ، علی با همسرش شینا و دختر پنج ساله اش گندم آمد و بعد از چند هفته اقامت در تهران راهی روستا شد

کسی که در امریکا ، سبت به روستاروستا عالقه داشت و می خواست آنجا زندگی کند و من متحیر می ماندم از اینهمه عالقه اش ن

ولی از اینکه به روستا می رفت ، بزرگ شده بود و چند سالی در اروپا زندگی کرده بود اینگونه مشتاق باشد خودش را به روستا برساند

بگذارد مادر من در می دانستم علی کسی نیست که ، شاید وجود علی و شینا و گندم مادرم را از تنهایی بیرون بیاورد، خوشحال بودم

تنها وارثان ، در تقسیم ارث و میراث پدری خانه ی روستا شده بود جزو ارثیه های من . تنهایی بماند و حتما مدام به او سر خواهد زد

پدر من و نریمان بودیم که به حق میان ما دونفر به یک اندازه تقسیم شده بود و برای مادر من و ملوک فقط مقداری پول در نظر 

 . وقتی مادر تصمیم گرفت که در روستا بماند من آن خانه را به مادرم بخشیدم، گرفته بود
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ملوک نظر دیگری داشت و می خواست برای پسرش فرخ هم سهمی بگیرد ولی فرخ ، هر چند وقتی وصیت نامه خوانده می شد 

 . پسری بود که پدر او را عاق کرده بود و ذره ی ارث برای او نگذاشته بود

هما به این کارهای من عادت کرده بود و ، یکماه بعد از رفتن علی به روستا من هم به بهانه ی سر زدن به مادرم راهی روستا شدم

 دیگر کاری به کار من نداشت.

بعد ، باز کندپشت در که رسیدم چندتا بوق زدم تا باغبان باغ در را ، به محض رسیدن مستقیم به خانه ی مادرم رفتم تا اول او را ببینم

عده ی در ، با ماشین وارد خانه شدم اما با دیدن شلوغی باغ تعجب کردم، از مدتی در باز شد و باغبان پیر باغ به من خوش آمد گفت

با دیدن علم های یا حسین و یا ، حال پختن غذا روی اجاق های بودند و عده ای در حال سیاه پوش کردن عمارت و باغ بودند

بهت زده از ماشین پیاده شدم و در و دیوار را نگاه می کردم که گندم دختر علی را ، م اینها تمامش تدارک محرم استاباالفضل فهمید

، دیدم که برای رساندن خودش به من سرا سیمه از عمارت بیرون آمد و همینطور که آقاجون اقاجون می گفت خودش را به من رساند

مشغول خوش و بش کردن با گندم بودم که علی و مادر هم از ساختمان ، دم و بوسیدمشبا خوشحالی او را از روی زمین بلند کر

پس همه ی این ها برنامه ، علی لباس محلی پوشیده بود و محکم و مقتدر در کنار مادر راه می رفت، به سمتشان رفتم، بیرون آمدند

ظلم و ستم بود و مردم از آن واهمه داشتند حاال داشت خانه ی که یک روزی نماد ، چقدر زندگی باال و پایین داشت، ی علی بود

 . چون صاحب خانه عوض شده بود، تبدیل می شد به عزاخانه ی امام حسین

 . سالم پدر –

 . سالم مادر، سالم –

 ؟ خوش اومدی، سالم پسرم –

 ؟ اینجا چه خبره –

و ده شب محرم توی این خونه نذری آقا پخته بشه و به مادر گفت:  همه ی این سالها آرزو داشتم محرما این خونه سیاه پوش بشه 

امشب هم ، علی گفت چرا نمیشه، ..وقتی به علی گفتم. ..همیشه می گفتم می شه من زنده باشم همچین روزی را ببینم. مردم بدم

 ... شب اول محرم

 . باز نگاهی به در و دیوار انداختم

 . پدر بفرمایین بریم داخل –
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در کنار پشتی نشستم و گندم را روی پا گذاشتم و ، وارد شاه نشین شدیم، داخل ساختمان هم تغییراتی کرده بود، وارد عمارت شدیم

  ؟ خب عزیز دل آقاجون جطوره: گفتم

 . خوبم آقاجون –

 ؟ اینجارو دوست داری –

 . نیستن..قصه های که بابایی و مامانی هم بلد . هر شب مادرجون واسه م قصه می گه، خیلی زیاد –

 . حتمن قصه های شاهنامه: نگاهم را به مادر دادم و گفتم

 . من که غیر از این قصه ها چیزی بلد نیستم –

چنان اشعار مولوی را زیبا می خوونن و معنی می کنن که من ، مادرجون به حق یه استاد ادبیات به تمام معنا هستن : علی گفت

 . حیرون می مونم

 . من سوادم را از مادرم یاد گرفتم، خوندن بود مادربزرگت عاشق کتاب: من

 . واسه م تعریف کردن که گلستان و بوستان از حفظ هستید –

 . خدا بخواد و عمری باشه می خوام به گندم هم یاد بدم –

 . ممنون مادرجون : علی گفت

 ؟ علی تو مگه می خوای بمونی –

 . اومدم که بمونم –

 ؟ پس کارت توی فرانسه چی می شه –

 . من وقتی اومدم برای همیشه اومدم امیدوارم باز شما مخالفت نکنید، من به اونجا تعلق نداشتم و ندارم –

 ؟ ولی باید قول بدی دور و بر سیاست و بازی های مبارزاتی نگردی –

 . راستش من نمی تونم بی تفاوت باشم و کاری نکنم، جون من که عزیزتر جون امام حسین نیست، پدر –
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 . .. این بچه پدر می خواد. علی به خانواده ت فکر کن به دخترت –

 . بچه ی منم عزیزتر از سه ساله ی امام حسین نیست –

پسرم چرا مخالفت می : مادرم با مهربانی همیشگی اش گفت، استغفراللهی گفتم و نگاهم را به استکان چای که رو به رویم بود دادم

 . رت بلد راهه و به بیراهه نمی ره داری جلوش سنگ می ندازیعوض اینکه خوشحال باشی پس ؟ کنی

 . مادر من که منکر راه خوبش نیستم ولی این راه خطر داره –

 ؟ اونجوری که آخرتش را خراب می کنه راضی هستی، از بیراهه بره خطر نداره –

 . سرشو بندازه پایین زندگیش را بکنه، کی گفته آخرتش را خراب کنه –

... االن اسالم سرباز می خواد بعدا به دردش . سکوت توی این دوره مثل سکوت کوفی وقتی که امام حسین می کشتن، نه مادر –

 . نمی خوره

 . توقع داشتم شما هم از من طرفداری کنید –

 . کی بودماونموقع هم که امیرساالر توی روی پدرت و بقیه خانا واستاده بود من طرف ، من قلبم از ظلم درد می کنه پسر –

 . طرف امیرساالر، طرف حق –

 . حاال هم هستم –

 ... چی بگم واال –

 . به پسرت افتخار کن . ..دعا کن. دعا کن مادر –

 ؟ شینا کجاست: جرعه ای چای را نوشیدم و گفتم

 . رفته به خواهرش سر بزنه، خونه ی امیرساالر –

 ؟ اون دختر حالش خوبه –

 . چی بگم واال ولی خب صبوری پیشه ی خودش کرده تا ان شاء اهلل شوهرش به سالمتی آزاد بشه –
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 . ..می خواستم برم مالقاتش ولی عمو امیرساالر می گه اجازه ی مالقات به کسی نمی دن. نه ماه دیگه ازاد می شه: علی گفت

رای عزاداری جمع شدند , خانم ها داخل عمارت و آقایون در حیاط مردم کم کم در خانه ی پدری من ب، شب بعد از نماز مغرب و عشا

دقایقی از شروع ، بر فرش های که پهن شده بود نشستند و سخنران مذهبی که علی او را دعوت کرده بود به سخنرانی پرداخت

بر علیه دولت حرفی زده نمی  مراسم نگذشته بود که سر و کله ی نیروهای ژاندارمری هم پیدا شد فقط آمده بودند تا مطمئن شوند

سخنران با اینکه صراحتا حرفی نزد ولی در میان کالمش با اشاره و کنایه بعضی چیزها را بیان کرد ، شود و مردم را تحریک نمی کنند

د ولی حواسم به نیروهای ژاندارمری بود یک افسر میانسال با افسر جوان و یک سرباز بود گویا افسر جوان به سخنرانی معترض بو

افسر میانسال که گویی براو سمت ارشدی داشت دلیلی بر دخالت نمی دید و نشسته بودند و ضمن نوشیدن چای به حرفهای پیرمرد 

 . شیخی که از سادات بود گوش می کردند

پایم بود به گندم که سرش را روی ، ساعت از یازده می گذشت و من توی شاه نشین نشسته بودم، مراسم شب اول به خوبی تمام شد

موهای خرماییش را نوازش می کردم و به چهره ی معصومش که بی نهایت به گندم خودم شبیه بود نگاه می کردم ، خواب رفته بود

 . که شینا برای بردن گندم وارد شاه نشین شد

 . امشب گندم حسابی اذیتتون کرد اقاجون –

 . اصال هم اذیتم نکرد، من خیلی دوستش دارم –

 . جازه من ببرمش توی جاش بخوابونمشپس باا –

 . ..من می برمش. شینا صبر کن: ولی تا خواست گندم را از روی زمین بردارد علی و مادرم وارد اتاق شدند و علی سریع گفت

 ... دیوونه شدی زن: و خودش را به ما رساند و گندم را برداشت و گفت

را در آغوش داشت به دنبالش بیرون رفت ؛ مادرم نزدیکم نشست ؛ متعجب به شینا با لبخندی از اتاق بیرون رفت و علی که گندم 

 . رفتار علی و شینا بودم که با صدای مادر به خودم آمدم

 . داری برای بار دوم پدربزرگ می شی، تو راهی داره –

 ؟ واقعا: متعجب به مادر نگاه کردم و ناباور گفتم

 . ... تازه سه ماهشه. آره –
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به چی فکر : دست گرم مادر روی دستم نشست و گفت، به زیر انداختم و به این فکر می کردم چقدر زمان زود می گذشتنگاهم را 

 ؟ می کنی پسرم

انگاری همین دیروز بود که من یه بچه ی کوچیک بودم و توی حیاط این خونه بازی می کردم و حاال : نگاهم را به او دادم و گفتم

 ؟ مگه نه مامان، زمان زود می گذره . توی حیاط اینطرف و اونطرف می دوید و بازی می کرد نوه م گندم بود که امروز

 . ولی در هر حال می گذره ؟ وقتی می گذره می گیم زود گذشت اما وقتی نگذشته می گیم چرا نمی گذره –

ه می رفت کنار گندمزار وامیستاد و دلم می خواد باز بشم همون پسر جوون مغرور ک، گاهی وقتا از اینکه گذشت دلم می گیره –

 . گندمش را وسط گندمزار تماشا می کرد

 ... جهانگیر –

 . جونم مامانم –

 . ..بخدا داری در حقش ظلم می کنی. بخدا هما گناه داره –

تونم باور کنم هنوز نمی ، ...ولی دست خودم نیست. ..می دونم. می دونم مادر: اشک به چشمانم نشست و سر به زیر انداختم و گفتم

 . ..هنوزم دوستش دارم. دوستش داشتم . گندم از دست دادم

هنوز هم آن ، همه ی وسایل من هنوز سر جایش بود، بعد از کمی صحبت به اتاق خودم رفتم، چشمان مادرمم از اشک خیس شد

تشک را پهن کردم و رو به پنجره ، تشک و لحاف مخمل قرمز رنگم گوشه ای از اتاق تا خورده بود و رویش روکشی کشیده شده بود

 . دراز کشیدم و از میان قاب چوبی پنجره به ماه خیره شدم و آنقدر تماشایش کردم که نفهمیدم کی خوابم برد

سراسیمه ، گندم جیغ می زد و پدرش را صدا می زد، آفتاب تا وسط اتاق پهن شده بود، با صدای جیغ زدن های گندم از خواب پریدم

علی در حال دویدن به دنبال ، پله ها را با هول و هراس پایین رفتم و خودم را به حیاط رساندم، برخواستم و از اتاق بیرون رفتماز جا 

وقتی ، خرگوشی بود و گندم هم کمکش می کرد و ضمن دویدن جیغ می زد و پدرش را صدا می زد تا زودتر خرگوشش را بگیرد

 . به چهارچوب در تکیه زدم که با صدای شینا به خودم آمدم، خیالم راحت شد اتفاقی نیفتاده است

 . گندم با جیغاش شما را بیدار کرد، شرمنده اقاجون –

 . فقط یه کم ترسیدم، دشمنت شرمنده –
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 . معذرت می خوام –

 . طوری نشده که معذرت می خواهی –

عرضه ی : به علی که هنوز در تعقیب خرگوش بود گفتمآبی به دست و رویم زدم و خطاب ، این را گفتم و به سمت حوض آب رفتم

 . گرفتن یه خرگوش هم نداری پسر

 . آقاجونی شما می تونی خرگوشم را بگیری ؛ بابام عرضه نداره: گندم به سمتم آمد و گفت

 . من می تونم بگیرم ولی بذار بابات بگیرتش تا یاد بگیره: با این حرفش بلند خندیدم و گفتم

 . آخه باباییم داره خرگوشم را خسته می کنه ؛ نفسش می گیره –

 . بیا اینجا بشین پیش خودم به بابات بخندیم، اشکال نداره عزیزم: بازم خندیدم و گفتم

اما باالخره علی موفق شد و ، در کنار هم لب حوض نشستیم و به علی که برای گرفتن خرگوش تالش می کرد می خندیدیم

 . ..صبح بخیر. ..چه جونی داره المذهب. نفسم برید: گرفت و نفس زنان به سمت ما آمد و گفتخرگوش گندم را 

 . ..ولی اول صبحی حسابی ورزش کردیا. صبحت بخیر –

 . ..تو هم با این خرگوشت. بیا بگیر بچه –

آخه بجه حواست : ل گفتعلی مستاص، خرگوش از دستش جهید و باز فرار کرد، تا گندم خواست خرگوش را از دست علی بگیرد

 ؟ کجاست

 . من حواسم هست شما یه جوری نگرفتیدتش که فرار نکنه –

 . بچه این دیگه چه جور دلیل اوردنیه: علی با حرص گفت

 ؟ ... مادر کجاست. از نوع دلیل آوریایی مادرته: من با خنده گفتم

 . توی شاه نشین بودن داشتن برای نذری امشب عدس را پاک می کردند –

 . شینا گفت: بیاید داخل صبحونه بخورید
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 . صبحانه را خانوادگی در کنار هم در شاه نشین خانه خوردیم و بعد مشغول تدارک شام نذری شب شدیم

گوشه ی نشسته بودم و به صحبت های سخنران ، شب پنجم محرم بود، مراسم شب دوم و سوم و چهارم  محرم به خوبی تمام شد

 . سالم علیکم: شخصی در کنارم نشست و گفتگوش می کردم که 

 ؟ ..خوبی. سالم رفیق: با او دست دادم و گفتم، امیرساالر بود ، نگاهم به سمتش چرخید

 ؟ ..شما چطوری. شکر –

 ؟ ..کجایی نیستی. شکر خوبم –

 . رفته بودم اهواز بلکه بتونم امیربهادر ببینم اما اجازه ندادن –

 من چند تایی دوست دارم توی دم و دستگاه حکومتی می خوای صحبت کنم شاید اجازه دادن بری مالقاتش؟ –

 ؟ ..تو چه می کنی. ...ما که این همه سال صبر کردیم این چند ماه هم روش. ..چند ماه دیگه که بیشتر نمونده. بی خیالش –

 .... چی بگم واال –

کی فکرش را می کرد خونه ی کیومرث خان بشه عزا خونه ی امام ، روزگارعجیبیه: انداخت و گفتامیرساالر نگاهی به دور و برش 

 ؟ حسین

 . .. راهی که من تموم نکردم پسرم می خواد تا تهش بره. کار علی و مادربزرگشه  –

 ؟ ناراضی هستی یا به درستی راه شک داری: امیرساالر نگاهش را به من داد و گفت

اگر اتفاقی واسه ، .. ولی کمی هم می ترسم. راضی هستم هم به درستی راهی که پسرم داره می ره ایمان دارم هم ؟ هیچ کدوم –

 . ش بیفته

 . هیچ حق و حقیقتی بی بها نیست: امیرساالر با لبخند تلخ پرمعنای گفت

 . بله می دونم –
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ن به حقانیت امام حسین ایمان داشتن برای همین اون کوفی های که برای امام حسین نامه نوشتن و به کوفه دعوتش کرد –

دعوتش کردن ولی وقتی برق شمشیر عبیداهلل و عمر سعد دیدن ترسیدن و پا پس کشیدن و امام تنها موند و نتیجه ش شد واقعه ی 

تو گندم ، رادر من...صرف دوست داشتن که کافی نیست ب. ...جوونای االن هم اگر خمینی را تنها بذارن می شه همون ماجرا. کربال

این عشق هم حکایت همون ، همه خطری هم به دوش کشیدی تا به دستش آوردی، دوستش داشتی واسه داشتنش همه کار کردی

 .. ..با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمی شه. عشق تو

 . باشه قبول من تسلیم –

امام حسین رهرو ، نشد که فقط بشینیم واسه ش گریه کنیمامام حسین شهید : امیرساالر نگاهش را به سخنران مجلس داد و گفت

 . می خواد

 ؟ چی می خوای بگی امیرساالر –

امیرساالر با لبخندی جواب مرا داد و از جا برخواست و به سمت ابتدایی مجلس رفت و در کنار سخنران که روی صندلی نشسته بود 

ه مردم شروع کرد به صحبت کردن و آیاتی از قران خواند و با صدای رسا و ایستاد و آرام خطاب به سخنران حرفی زد و بعد رو کرد ب

، بلند داد سخن داد و بر علیه ظلم و مبارزه با ظلم  صحبت می کرد و من نگاهم به سمت نیروهای ژاندارمری بود که برافروخته بودند

علی هم ، امیرساالر با آنها درگیر شد ، س به راه افتادندهنوز دقایقی نگذشته بود که افسر ژاندارمری با چند سرباز به سمت جلوی مجل

در دفاع از امیرساالر دخالت کرد و بعد از دخالت آنها مردم هم به وسط میدان آمدند و با سربازها درگیر شدند و با فریاد یاحسین 

اگر ، ها را به سمت بیرون از مجلس بردمبه سمت امیرساالر و علی رفتم و آن، یاحسین سربازان ژاندارمری را زیر مشت و لگد گرفتند

بعد از اینکه علی و امیرساالر را چند کوچه ی از خانه مان دورتر ، کمک و میدان داری مردم نبود امیرساالر و علی دستگیر شده بودند

...یه جو عقل تو کله  .حتمی باید خودت را بدبخت کنی، تو دیوونه شدی پسر: بردم رو به علی کردم و با عصبانیت بر سرش فریاد زد

 . ت بود به زن و بچه ت فکر می کردی

 . اگر هم دادی سر من بزن، اونی که مجلس به هم ریخت من بودم، تمومش کن جهانگیر: امیرساالر با اخمی گفت

به دیوار تکیه ، رفتمچند قدمی از آنها فاصله گ، نگاهم به سمت نگاه پر از خشم امیرساالر چرخید و زبانم قفل شد از اینکه حرفی بزنم

 . زدم و نگاهم را به زیر انداختم

 . بهتره فعال از اینجا بریم: دقایقی بعد امیرساالر گفت
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 . با این اوضاع امشب حتما میان دنبالتون، تو علی را با خودت ببر، من باید برگردم خونه زنها تنها هستن –

 . فکر نمی کنم با من کاری داشته باشن: علی گفت

جهانگیر خیالت راحت باشه نمی   . وقتی پدرت یه حرفی می زنه فقط بگو چشم: خواستم باز بر سرش فریاد بزنم که امیرساالر گفت

 . ..بیا بریم پسر. ذارم علی گیر بیفته

ن آرامش قبل از غائله خوابیده بود و گویی اوضاع آرام بود ولی ای، من به سمت خانه برگشتم، و بازوی علی را گرفت و با خودش برد

مادرم و شینا در کنار هم لب پلکان نشسته بودند و خدمتکارهای خانه در حال مرتب کردن ریخت و پاش ، طوفان بود ؛ وارد خانه شدم

 ؟ اقا تکلیف این همه شامی که پختیم چی می شه: جوانکی به سمتم آمد و گفت، ها بودند

 . شهببرید در خونه ها بدید حیف ن، این شام نذریه –

 . چشم اقا –

 ؟ آقا جون علی کجاست: شینا سریع از جا برخواست و گفت، به سمت مادرم رفتم

 . با امیرساالر رفت، نگران نباش –

 ؟ اگر دستگیر بشه من چیکار کنم، کاش اینطوری نمی شد –

 . بریم داخل . دستگیر نمی شه خیالت راحت باشه –

 . از اینجا رفتن اگر برگردن با لشکر برمی گردن این سربازهای که اینطوری امشب: مادر گفت

نیروهای ژاندارمری و نظامی می دونن بخوان امیرساالر دستگیر کنن باید ، خیالتون راحت باشه، مادر شما هنوز کردا را نشناختید –

فنگچی های خان ها سینه این امیرساالر همون پسر جوونیه که برای این مردم جلو ت، جلوی مردم بیشتر سی چهل تا آبادی واستن

پسرش ، مردم اونقدری بی معرفت نیستن که این چیزا را فراموش کنن، سپر می کرد و توی قحطی واسه شون آذوقه فراهم می کرد

 . هم توی تهران دستگیر شد اگر اینجا دستگیرش می کردن همون دقیقه ی اول مردم می ریختن و نجاتش می دادن

مردم هنوز روی اسم این مردا ، امیرساالر نوه ی پهلوون امیرساالر و. پسر پهلوون ولی، آره شینا جان: مادر هم در تایید حرفم گفت

 . بیا بریم داخل . معلومه که نمی ذارن پهلوونشون الکی الکی بیفته زندان، قسم می خورن
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به خاطر اینکه فکرم درگیر علی بود خواب نمی  هم خسته بودم ولی، به داخل رفتیم و بعد از کمی شب نشینی به اتاقم رفتم تا بخوابم

قدم زدن در سکوت آن باغ مرا به گذشته ، مدتی دراز کشیدم اما وقتی نتوانستم بخوابم از جا برخواستم و از عمارت بیرون رفتم، رفتم

در حال قدم ، هی با خوشحالیقدم به قدم آن باغ برای من خاطراتی را زنده می کرد که گاهی با درد و رنج همراه بود و گا، می برد

فروغی که فردای ، صحبت های پنهانی نریمان و فروغ، زدن به درختی رسیدم که آن شب نریمان و فروغ را در کنار آن دیده بودم

اصال دوست ، آن شب را تا صبح در باغ قدم زدم یا گوشه ی نشستم و به علی فکر کردم . آنروز را دیگر ندید و خودش را کشت

، او را از دست بدهم برای همین بیشتر از همیشه نگرانش بودم با صدای اذان صبح که مسجد روستا بلند شد به خودم آمدم نداشتم

 . بعد از اینکه توی شاه نشین نماز را خواندم دراز کشیدم اما از خستگی زیاد خوابم برد، وضو گرفتم و به داخل رفتم

بیدار : از جا برخواستم که مادرم وارد شد و گفت، آفتاب تا وسط اتاق پهن شده بود، دمبا صدای داد زدن های مردی بود که بیدار ش

 ؟ شدی پسرم

 ؟ چه خبر شده –

 ؟ ... پسرم حاال چیکار کنیم. یه عده  ژاندارم و سرباز هستن که اومدن دنبال تو و علی –

 . اش من زود برمی گردم...مراقب شینا و گندم ب. نگران هیچی نباش مادر: از جا برخواستم و گفتم

افسر جوانی که چشمان شروری داشت مقابل یک عده سرباز ایستاده بود و ، مقابل پلکان ایستاده بودند، و از ساختمان بیرون رفتم

 ؟ جهانگیر منصوریان: با دیدنم پله ها را باال آمد و گفت، منتظر من بود

 . خودم هستم –

 ؟ هستیدشما و پسرتون علی منصوریان بازداشت  –

 . پسرم اینجا نیست –

 . خونه را بگردید: بدون اینکه منتظر حرف بعدی من باشه خطاب به سربازانش دستور داد

اگر : نگاه محکمم را به افسر جوان دادم و گفتم، مادر و شینا و گندم یه گوشه کنار هم واستاده بودند و با ترس به ما نگاه می کردند

 . رم باید همون دیشب می اومدیدمی خواستید بیایید دنبال پس

 . بلبل زبونی پیرمرد: ابروی در هم کشید و گفت
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 ؟ اهل کجایی: با زهرخندی گفتم

 ؟ شنیده بودم کردا باغیرتن و اهل خیانت نیستن ؟ به وطنمم خیانت نمی کنم تو  اهل کجا هستی، ایرانیم -

 . ببین مقابلش می ایستنخیانت نمی کنن ولی اگر از یه خودی خیانت ، درست شنیدی -

 . می دونی هر کلمه ی حرفت ثبت می شه و توی دادگاه بر علیه ت استفاده می شه: ابروی در هم کشید و گفت

 . من حرف بدی نزدم شما به خودتون گرفتید، از قدیم راست گفتن گربه دزد چوب که برمیداری حساب کار دستش می یاد -

 . نشونت می دم مردک احمق: و با غیض گفتبا عصبانیت یقه ی لباسم را گرفت 

 . قول می دم خیلی زود توی حرفات تجدید نظر کنی: دستانش را که رها کرد گفتم

 . پس برای همین مرا به ژاندارمری بردند، سربازانش برگشتند و گفتند کسی را در خانه پیدا نکرده اند

ارکت در اقدام به ضرب و جرح ماموران قانون بازداشت شدم تا به در پاسکاه کوچک روستا کمی بازجویی شدم و بعد به جرم مش

مرا با چند ، مادرم به پاسکاه آمد و خواست با خواهش و التماس مرا آزاد کند ولی من این اجازه را به او ندادم، تهران فرستاده شوم

بعد از رسیدن به تهران با چشمانی ، ان می آیدمی دانستم مادرم دلش طاقت نمی آورد و او هم به تهر، مامور روانه ی تهران کردند

  ؟ بسته مرا به جایی بردند که نمی دانستم کجاست

بعد از گذشت بیست و چهارساعت ، بیست و چهار ساعت در انفرادی گذشت بدون اینکه بدانم چه سرنوشتی در انتظار من است

، سیاهی را روی سرم کشیدند دستانم را از پشت بستند و با خود بردندکیسه ی ، درآهنی سلولم باز شد و دو سرباز برای بردنم آمدند

اتاق نیمه تاریکی بود که ، مدتی بعد وارد اتاق دیگری شدیم و مرا روی صندلی نشاندند و به یکباره کیسه را ا روی صورتم برداشتند

و همین تاب خوردن و حرکت نور بیشتر آزارم می  تنها روشنایی اتاق از چراغی بود که باالی سر من روشن بود و مدام تاب می خورد

چون کاله به سر داشت و در تاریکی ایستاده بود ، نزدیک به در مردی ایستاده بود که در حال کشیدن پیپ بود، در تاریکی اتاق، داد

ر منصوریان نمی خواید خب آقا جهانگی: داشتم او را نگاه می کردم که شخصی به شانه ام زد و گفت، چهره اش را درست نمی دیدم

 ؟ حرفی بزنید

 ؟ چی باید بگم: من

 ؟ فکر می کنید با اینکارا به چیزی هم می رسید، از اقدامات خرابکارانه تون و فعالیت علیه امنیت کشور بگید: مرد
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 . من هیچ کاری که بر علیه امنیت کشورم باشه انجام ندادم و نمی دم: من

ولی توی این گزارشی که برای من فرستادن چیز دیگه : و روی صندلی نشست و با زهر خندی گفت مقابلم در آنطرف میز قرار گرفت

مردم ، شما با برگزاری مراسم عزاداری قصد در تحریک مردم داشتید که وقتی ماموران قانون خواستن مانع شما بشن، ی نوشتن

در ثانی این اعالمیه ها را از توی  . ولی خودتون دستگیر شدیدپسرتون فراری دادید ، محلی را تحریک کردید و باهاشون درگیر شدید

 . ماشین شما پیدا کردن که قصد پخش آنها را داشتید

 . با دیدن اعالمیه های خمینی فهمیدم که برای نابودی من کامال حساب شده برنامه ریزی کرده اند، و تعدادی کاغذ مقابلم گذاشت

 . این اعالمیه ها مال من نیست –

 توی صندلی جاساز کرده بودید، ولی ما اینا را از توی ماشین شخصی شما پیدا کردیم –

 . شما دارید برای من پاپوش درست می کنید، دروغه –

تو به اندازه ، مراقب باش چی داری می گی مردک: تا این حرف را زدم عصبانی از جا برخواست و با مشت روی میز کوبید و فریاد زد

می دونی توهین به مامور قانون و متهم کردنش به پاپوش ساختن چه جرم سنگینی داره که البته من ، گین هستی کافی جرمت سن

 . توی پرونده ت لحاظ می کنم

فوقش اینه ، هر کاری دلتون می خواد بکنید: بی خیال به عقب تکیه زدم و همینطور که به چشمان عصبانی اش نگاه می کردم گفتم

  .که اعدامم می کنید

 . طوری حرف می زنی انگاری از مرگ نمی ترسی –

 ؟ فکر می کنی می ترسم: محکم تر از قبل نگاهش کردم و گفتم

 . صدایش برایم آشنا بود، مرد پازپرس همینطور بر و بر داشت نگاهم می کرد که مرد نزدیک در که در تاریکی ایستاده بود حرف زد

 ؟ گندم چطوراز مرگ خودت شاید نترسی اما از مرگ  -

 . فرخ بود، او را با همان لبخند شیطانی اش شناختم، ...وقتی نور به چهره اش تابید. کمی جلوتر آمد، متعجب نگاهش می کردم

 ... نوه ت را می گم نه همسرت، گندم: متعجب و ناباور داشتم نگاهش می کردم که گفت
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بازپرس چرخید و به او اشاره ی کرد و بعد از لحظاتی پازپرس و سربازی همینطور داشتم نگاهش می کردم که نگاه فرخ به سمت 

فقط داشتم نگاهش می کردم که باز با لبخند پیروزمندانه ی   . اتاق بازجویی را ترک کردند و فرخ مقابل من روی صندلی نشست

 . ردی یه روزی اینجوری توی تله بیفتیفکرش را نمی ک، از قدیم راست گفتن کوه به کوه نمی رسه ولی آدم به آدم می رسه: گفت

 . نه اینکه تله بذاری، اگر مرد بودی رو در رو می جنگیدی ، خوبه خودت داری می گی تله –

، بچه ی پنهونی، زن پنهونی، من زیادی تو را دست کم گرفتم، ...می دونی تقصیر تو نبود. این تله را خودت واسه خودت گذاشتی –

اونقدری قشنگ رلت را بازی ، بودی که پدر تا وقتی مرد هم نمی دونست این پسر کوچیکه ش چه جونوریه اونقدری توی کارت خبره

 . کردی که آدم بده ی قصه شدم من

نمی خوای که ، نمی خوای که انکار کنی با بهمنیار دست به یکی کرده بودی که من و نریمان بکشی، تو آدم بده ی قصه بودی –

نمی خوای انکار کنی که برای ، البته خلیل کشتی اما نتونستی من بکشی، دم فرستادی تا من و خلیل بکشنانکار کنی که اونروز آ

 . کشتن پدر نقشه کشیده بودی که من نقشه تو نقش برآب کردم

  ؟راستی زنت می دونه ؟ راستی پدر زنت می دونه قبال یه زن داشتی و یه پسر: با زهرخندی موضوع بحث را عوض کرد و گفت

. بچه هامم می دونن، نه تنها زن و پدرزنم می دونن، می خوای من از زن و پدرزنم بترسونی: برای اینکه خلع سالحش کنم گفتم

 ؟ ...خب پس تو هم ساواکی هستی. ...بیشتر از اون جیزی که فکرش را بکنی پیششون اعتبار دارم

 . به جایی که عرب نی انداختموقعیتم اونقدری باال هست که با یه امضام می فرستمت : فرخ

 . ..مهم شدی. نه بابا: با تمسخر بهش گفتم

 .... خفه شو آشغال: موفق شدم عصبانی اش کردم که پرونده ی که روی میز بود با شتاب به صورتم کوبید و فریاد زد

وبید به من فحش می داد و و بعد میز را از جلوی من به طرفی پرت کرد و یقه ام گرفت را همینطور که به صورتم مشت می ک

وقتی از کتک زدنم خسته شد مرا با صندلیم به عقب پرت کرد که روی زمین افتادم چون ، خشمش را بر سر من خالی می کرد

به سختی خودم را به پهلو چرخاندم و ، دستانم از پشت بسته شده بود با صورت به زمین خوردم و شدت خونریزی بینی ام بیشتر شد

، صدای قدم هایش بیشتر از هر چیزی روی اعصابم بود، فه کردم ،همینطور روی زمین رها بودم و فرخ دورم قدم می زدچندباری سر

 . بعد از مدتی قدم زدن باز صدای نحسش را شنیدم

 . حروم کردتو عوضی کاری کردی که پدر من را از اسم و رسم و ارث م، بیشتر از این حرفها باید تاوان پس بدی، این تازه اولشه –
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...  قسم خوردم که نذارم از اون . اول تو و بعد اون امیرساالر آشغال: باز گفت، خواستم جوابش را بدهم ولی نای حرف زدن نداشتم

 ... یه فرصتی مثل همین امروز . فقط منتظر فرصت مناسب هستم، عوضی اسم و رسمی روی زمین بمونه

اگر جرات داری دستام را باز : زد که از درد خودم را مچاله کردم و لحظاتی بعد فریاد زدمو باز با شدت با پایش ضربه ی به شکمم 

 . کن تا نشونت بدم هیچی تو چنته نداری آشغال

 به وقتش می فهمی که خیلی چیزا توی چنته دارم : کنارم نشست و موهایم را گرفت و گفت

 . بعد از آن چشمانم سیاهی رفت و کم کم بیهوش شدم، اق کوبیدو بعد از گفتن این حرف سرم را محکم روی موزاییک کف ات

سرم ، لحظاتی بعد که هوشیاریم را به دست آوردم درون یک سلول انفرادی بودم، وقتی به هوش آمدم لحظاتی همه جا تیره و تار بود

ولی به خاطر دردی که در سرم پیچید  خواستم برخیزم، لبم و زیر چشمانم ورم و درد داشت، باندپیچی بود اما به شدت درد می کرد

در سلولم باز شد و سربازی به همراه مرد میانسالی که روپوش سفیدی ، یکساعت بعد از اینکه به هوش آمدم، ترجیح دادم دراز بکشم

: تاد و گفتدکتر نزدیک تختم ایس، درون دست سرباز یک سینی بود که درون آن مقداری دارو قرار داشت، به تن داشت وارد اتاق شد

 ؟ بهتری

 . خوبم فقط سرم درد می کنه –

 .... طوریت نیست: با زهرخندی گفت

 . بریم، یه کم غذا بهش بدید: و خطاب به سر باز گفت

دو روزی به همین منوال گذشت تا باز مرا ، چند ساعت بعد سربازی برایم غذا آورد و رفت، این را گفتند و هردو اتاق را ترک کردند

فرخ را دیگر ندیدم و بازپرس دیگری از من ، بازجویی به اتاق سابق بردند و باز هم چیزی که آنها می خواستند از من نشنیدندبرای 

دو ، تمام اظهاراتم را نوشتم و امضا کردم و دوباره مرا به همان سلول برگردانند، بازپرسی که رفتار مالیم تری داشت، بازجویی می کرد

گمان می کردم باز مرا برای بازجویی می برند ولی ایندفعه ، از سربازی در سلولم را باز کرد و مرا با خودش بردروز دیگر گذشت که ب

مرد ، وارد اتاق که شدم همسرم هما و پدرش را دیدم، نه دستبند به دستم زدند تا توهینی شنیدم، مرا به اتاقی راهنمایی کردند

 . هما با دیدنم سریع خود را به من رساند، میزی نشسته بودمیانسالی که لباس شخصی به تن داشت پشت 

 ؟ خوبی، جهانگیر –

 خوبم  –
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می دانستم حتما موضوع همسرم گندم و پسرم را شنیده است و از همین بابت ، به پدرش سالم کردم که خیلی سرد جوابم را داد

 . بنشینید آقای منصوریان بفرمایین: مردی که پشت میز نشسته بود خطاب به من گفت، ناراحت بود

گویا با کمک پدر هما و آشناهای که او در دستگاه حکومتی داشت توانسته بود ، روبه روی پدر هما نشستم و هما هم در کنارم نشست

و پدرش از  بعد از دادن تعهدات زیادی مرا آزاد کردند و به همراه هما، حکم آزادی مرا بگیرد و قبل از اینکه دادگاهی بشوم آزادم کنند

همینکه پایمان را از ساختمان اداره ی ساواک ، هما و پدرش هردو ساکت بودند و من هم ترجیح دادم حرفی نزنم، آنجا بیرون رفتیم

سعی کن ، ببین دختر من هر کاری کردم فقط به خاطر تو و بچه هات بود: نظام الدین خان رو کرد به هما گفت، بیرون گذاشتیم

 . ی چون دیگه من واسه تون هیچ کاری نمی کنممراقب زندگیت باش

 . پدر جان: خواست برود که صدایش زدم

 . من پدر تو نیستم: با عصبانیت به سمتم چرخید و گفت

 . هر چیزی که بود مربوط به قبل از ازدواجم با هما بود، متاسفم ولی هرگز فکر نکنید که نامردی کردم : سر به زیر انداختم و گفتم

 . بهتره بریم جهانگیر: هما بعد از مدتی گفت، زهرخندی ما را رها کرد و رفتبا 

سرم را  . خسته بودم و با دیدن این رفتار نظام الدین خان خسته تر هم شدم، هما خودش پشت رل نشست و من در کنارش جا گرفتم

 . دم آمدمبه پشتی صندلی تکیه داده بودم و چشمانم را بسته بودم که با صدای هما به خو

 . وقتی هم شنید خیلی ناراحت شد، اما وقتی برای آزادیت اقدام کرد از زبان دیگران شنید، نمی خواستم پدرم بفهمه –

 . حق داره –

هر کار کردی و هر کاری می کنی من هیچ وقت توی کارات دخالتی نکردم ولی اگر خواسته باشی دست به این کارای ، جهانگیر –

، حتی اگر شده قید بچه هام را بزنم، روز مامور دنبالت باشه و زندونی بشی به خداوندی خدا دیگه نمی مونم سیاسی بزنی که هر

 . قیدشون را می زنم و ازت جدا می شم

هما یا حرفی را نمی زد یا اگر می زد حرفش جدی ، لحظاتی برو و بر نگاهش کردم، هیچ وقت اینطور حرف نزده بود، نگاهش کردم

 . بود

 . ایندفعه هم بیخود و بی جهت دستگیر شدم، هما جان من هیچ وقت نه دنبال سیاست بودم نه خوشم میاد: =
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، تو سیاسی نیستی و دنبال این مبارزات سیاسی هم نیستی اما پسرت علی هست و می دونم که به خاطر اون دستگیر شدی –

 . جهانگیر که اینجوری روی زندگی تو سایه انداخته این امیرساالر کیه، خواستی اونو فراری بدی خودت گیر افتادی

 . یه دوست قدیمیه –

 . از نریمان چیزای دیگه ی شنیدم –

 ؟ چی شنیدی: من

 ؟ ...تو بر علیه پدرت با امیرساالر طرح رفاقت ریختی. دشمن پدر تو و خان های دیگه، اینکه امیرساالر یه دشمن –

 . داستانش مفصله، اینطور نیست هما –

 . همین و بس ، ...فقط می خوام زندگیم آرامش داشته باشه. نمی خوام بدونم، حوصله ی شنیدنش ندارم –

باشه قول می دم دیگه نذارم آرامش زندگیت به هم ، ..خوبه که حوصله نداری بشنوی چون منم حوصله ندارم تعریف کنم. خوبه –

 . بخوره

خانه رسیدم مادرم و دخترها با شوق و ذوق خود را به حیاط رساندند با دخترهایم کمی وقتی به ، این را گفتم و باز چشمانم را بستم 

مدتی بابچه ها و ، در آغوشم کشید و سرو صورتم را بوسید، خوش و بش کردم و بعد به سمت مادرم که داشت گریه می کرد رفتم

 . بعد از حمام دراز کشیدم که خیلی زود هم خوابم برد به قدری خسته بودم که، مادرم نشستم و بعد برای دوش گرفتن به اتاق رفتم

، چشمانم را باز کردم، کنار تخت ایستاده بود و نگاهم می کرد، با صدای کودکانه و آرامش بخش دخترکم پریسا بود که بیدار شدم

 . بابایی شام حاضره: لبخند قشنگی روی صورتش نشست و گفت

 . نشستم و در آغوش کشیدمش و بوسیدمش

 ؟ شام چی داریم –

 . من و مامان بزرگ با هم کوفته درست کردیم –

 . ...بیا بریم که حسابی گرسنمه. دخترم آشپزی کرده، باریکال –
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با ، پروین و همسرش مهران هم حضور داشتند، پرویز و همسرش هما، با پریسا به پذیرایی رفتیم  همه سر میز بودند و منتظر ما بودند

مادرم سمت راستم ، جوابشان را به گرمی دادم و راس میز نشستم، ی همه ی بچه ها از جا برخواستند و سالم دادندورودم به پذیرای

 ؟ مشکلی پیش اومده ؟ چیه: بچه ها در سکوت نگاهم می کردند که نگاهم را روی همه شان چرخاندم و گفتم، بود و هما سمت چپم

 . نه چیزی نشده: پرویز

 . شامخب پس بفرمایین : من

پرویز و مهران در ، صحبت های معمولی، بعد از شام در پذیرایی گرد هم نشستیم و صحبت می کردیم، و همگی مشغول شام شدیم

موضوعی که من از آن بی خبر بودم و وقتی در مورد آن ، مورد کار با هم بحث می کردند و شرکتی که قصد راه اندازیش را داشتند

پروین و پروانه کنار هم نشسته بودند و ارام با هم ، هما همسر پرویز کمی ناراحت و ساکت بود، دمصحبت می کردند هیچ حرفی نز

بیشتر از هر ، پریسا هم روی زانوی من نشسته بود و با من حرف می زد، هما همسرم با مادرم مشغول صحبت بود، صحبت می کردند

 . ..دخترم. هما: ادم و گفتمکسی توجه م به هما و ناراحتیش بود که او را خطاب قرار د

 . بقیه هم ساکت شدند، نگاهش به جانب من چرخید

 . بله آقاجون: هما

 ؟ ناراحت به نظر میایی ؟ طوری شده: من

 . نه آقاجون مشکلی نیست: هما

 ؟ هما ناراحتی، پدرجون به خدا من کاری نکردم: با اخمی به پرویز نگاه کردم که با خنده  گفت

  . نیستمنه ناراحت : هما

 . حل می شه، نگران نباش دخترم: هما همسرم گفت

ولی من از اینکه نمی دانستم موضوع ، هما با لبخند مهربانی از همسرم هما تشکر کرد، پس یک موضوعی بود که من نمی دانستم

ی پلکان نشستم و  عصبی لبه، چیست عصبی شده بودم که از جا برخواستم و به بهانه ی کمی هوا خوری از سالن بیرون رفتم

 هر چند گاهی اوقات از کشیدن سیگار سینه ام ، اعصابم را آرامتر می کرد، چند وقتی بود که سیگار می کشیدم، سیگاری روشن کردم
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به  چند پکی که به سیگار زدم باز به سرفه افتادم و ناچارا سیگار را زیر پا له کردم که با صدای هما، می سوخت و به سرفه می افتادم

 . خودم اومدم

 ؟ وقتی حساسیت داری به سیگار مجبوری سیگار بکشی –

 ؟ موضوع چیه: نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 ؟ چه موضوعی: در کنارم نشست و گفت

 ؟ با پرویز حرفش شده ؟ ناراحتی هما –

 . مشکل دیگه ای دارن، نه –

 ؟ چه مشکلی –

 . بچه: هما مکثی کرد و بعد آرام گفت

 ؟ چی –

 . بچه دار نمی شن  –

 (  ؟ چی: ناباور گفتم

 ؟ چی: بهزاد تا این جمله را خواند سر از روی دفترچه بلند کرد و با خود گفت

 . و لحظاتی بعد باز جستجوگرانه نگاهش را به دفترچه دوخت

 ؟ برن امریکا برای درمانخیلی دوا درمون کردن ولی توی ایران به نتیجه ی نرسیدن برای همین هما می خواد که : ) هما گفت

 . شاید عجله کردن، حتما بچه دار می شن، فقط چهار سال از ازدواجشون گذشته –

 . هر دکتری رفتن جوابشون کردن ؟ چی داری می گی جهانگیر –

 ؟ مشکل از هماست –

 



 

 
 

866 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

هما سرش داد و هوار راه ، قت می دمبه هما گفته اگر رفتیم امریکا و نتیجه نگرفتیم طال، مشکل از پرویز، نه: هما با بغضی گفت

 . انداخته اگر هیچ وقت بچه دار نشن ازش جدا نمی شه ولی پرویز می گه نمی خوام لذت مادر شدن ازت بگیرم

 ؟ پس چرا به من هیچی نگفتید –

نگیر ؛ از این خسته شدم جها، تو یا نیستی یا اگر هستی فکر و ذکرت اینجا نیست، هستی که بهت بگیم، بودی که بهت بگیم –

بخدا این بچه ها اینهمه ، من به درک، تو غیر از علی و گندمی که سالها قبل مرده هیچ کس دیگه را نمی بینی، زندگی خسته شدم

... . ... دلم خوش بود که حداقلش پدر و مادرم چیزی نمی دونن که با ماجرای اخیر پدرمم همه چیز فهمید. بی مهری حقشون نیست

 .. حقت کردم که این شد سزام من چه بدی در

 هما !! –

هما حق ، نمی توانستم خودم را ببخشم، از دست خودم عصبانی بودم، با بغضی که در گلو داشت از جا برخواست و به داخل رفت

کنم گذشته سرم را میان دستانم گرفته بودم و می خواستم سعی . من واقعا خودخواه شده بودم، داشت از دستم ناراحت باشد و عصبانی

 . ام را فراموش کنم که با صدای مادرم به خودم آمدم

 ؟ چی بهش گفتی که گریه می کرد –

 . هیچی: بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

 . به خاطر هیچی گریه می کرد: در کنارم نشست و با سرزنش گفت

 ؟ چطوری باید گندم فراموش کنم: نگاهم را به مادرم دادم و گفتم

 ؟ چی –

 ... نسبت به بچه ها، نسبت به اون، من نسبت بهش خیلی بی مهر بودم، حقم داره، ازم ناراحت، هما ازم دلگیر –

 ؟ پس قبول داری که اشتباه کردی –

 ؟ مادر چیکار باید بکنم، آره  –

 . خب بیشتر با خانواده ت باش و بهشون اهمیت بده –
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  ؟ می خوام اما نمی دونم چرا نمی تونم –

دلش ، این زن زنیت داره، واقعا هما خیلی خوبه که تا االن با این شرایط باهات ساخته، نمی خواستی اگر می خواستی می تونستی –

 . به حال زندگیش می سوزه هر کس دیگه ی بود وقتی اینهمه بی مهری شوهرش می دید سرد می شد و زندگیش رها می کرد

 . شن برای همین ناراحت هما می گفت هما و پرویز بچه دار نمی –

 ؟ تو اونقدری سرگرم علی و زندگی گذشته ت بودی که متوجه این موضوع نشدی، اره منم از پروین شنیدم –

 . باید یه کاری بکنم –

 . ترتیبی بده اگر الزمه برای دعوا و درمون برن امریکا –

 . حتماً –

  . حاال هم پاشو برو از دل هما در بیار –

 ؟ چیکار کنم –

 . یه معذرت خواهی همه چیز حل می کنه بعدم بهش قول بده این رویه تو تغییر بدی، کاری که پدرت بلد نبود تو انجام بده –

به ، پروین با اشاره به  من فهماند که هما به طبقه ی دوم و به اتاقمان رفته است، از هما خبری نبود، به همراه مادر به داخل برگشتم

هما رو به پنجره لب تخت نشسته بود و از لرزش شانه هایش ، در اتاق باز بود، خودم را به طبقه ی دوم رساندمسمت پله ها رفتم و 

لحظاتی به سکوت گذشت که هما این سکوت را شکست و  . به سمتش رفتم و در کنارش نشستم، مشخص بود که گریه می کند

 ؟ می شه تنهام بذاری جهانگیر: گفت

 . کنم اومدم ازت عذرخواهی –

 . حتما به اجبار مادرت –

میدونم با اینکه بهت قول ، میدونم خیلی بهت کم توجه بودم ؛ میدونم بار زندگی را گذاشتم روی دوش تو و خودم را کنارکشیدم –

 . این چیزا را می دونم هما . دادم جبران کنم ولی اینکار را نکردم
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جهانگیر من به ، اینکه بدونی ولی بازم بی توجه باشی برای من مرهم دردام نمی شهولی ، خوبه که می دونی: هما با زهرخندی گفت

تو عاشقی را تجربه کردی برای همین ، همونطور که تو به اجبار نشستی سر سفره ی عقد با من، اجبار نشوندن سر سفره ی عقد با تو

تقصیر من چیه جهانگیر که کسی را ، دی شدی عشق زندگیماما برای من که تو اولین و اخرین مرد زندگیم بو، هیچ وقت منو ندیدی

همه ی این سالها خودم را سرگرم بچه ها کردم به امید  ؟ تو بگو من چیکار کنم ؟ دوست دارم که اونم یه نفر دیگه را دوست داره

هر وقت یه  . اینکه تو یه روزی گذشته تو فراموش کنی و ما را هم ببینی ولی زهی خیال باطل ،تو روزبه روز از ما دورتر شدی

وردن بچه م هستم و نمی هر روز شاهد غصه خ، مشکلی توی خانواده بود بدون اینکه بفهمی حلش می کردم اما به خدا دیگه بریدم

؟ پرویز ؟ تو اصال می دونی توی این مدتی که فهمیدن قرار نیست هیچ وقت بچه دار بشن چی کشیدن، تونم واسه ش کاری بکنم

تو هم که انگار نه  . هما هم می شینه گریه می کنه می گه من بچه نمی خوام، پاشو کرده توی یه کفش می گه هما را طالق می دم

 ؟ پروین و پروانه و پریسا بچه هات نیستن ؟ پرویز بچه ت نیست . تی روستا چسبیدی به پسرت و نوه هاترف، انگار

  . متاسفم: با شرمندگی سر به زیر انداختم و فقط یک کلمه گفتم

و هما بودند که از جا پروین با همسرش خداحافظی کردند و رفتند و بعد پرویز ، این را گفتم و از جا برخواستم و به سالن پایین برگشتم

مدتی با مادر صحبت کردم که  ، پروانه و پریسا هم شب بخیر گفتند و به اتاقشان رفتند باز هم من ماندم و مادرم، برخواستند و رفتند

 . باز نصیحتم کرد و از من خواست بیشتر با خانواده ام باشم

راضی نمی شد که مرا ببخشد به شرط اینکه ، بی داشت که بدهدآن شب ساعتها را با هما صحبت کردم ولی هما برای هر حرفم جوا

 . ناچارا مجبور شدم و قول دادم، از آنروز به بعد برای او و بچه ها باشم و زندگی سابقم را به کل فراموش کنم

ابط من باشد با علی و از آن چند روز بعد مادر به روستا برگشت و قرار شد که ر، از علی و اتفاقاتی که در روستا می افتاد خبری نداشتم

یک ، می بایست رفت و آمدم را به روستا کم می کردم تا هما ناراحت نشود، به بعد او به شهر بیاید و از پسرم علی برایم خبر بیاورد

اما وقتی دو  هفته ی بعد پرویز و هما را برای درمان راهی آمریکا کردیم و امیدوار بودیم که از پزشکان انجا نتیجه ی خوبی بگیرند

روزی نبود که به خاطر دعوای آنها پای من و هما به ، هفته ی بعد برگشتند چهره های ناراحتشان حرف دیگری برای گفتن داشت

پرویز به شدت افسرده و ناراحت بود و می خواست به خاطر مشکلی که دارد هما را طالق بدهد ولی این ، خانه شان کشیده نشود

بعد از چندین ماه کشمکش پرویز پذیرفت که ، زی شوهرش را دوست داشت و نمی خواست که از او جدا شوددختر بیشتر از هر چی

 همسرش او را دوست دارد و حاضر به جدایی با او نیست  

ن آزاد شده پسری که نامش را آرتین گذاشتند و به غیر از آن خبردار شدم که امیربهادر از زندا، چندماه بعد فرزند دوم علی به دنیا آمد

 است و علی و امیرساالر بیشتر در اختفا به سر می برند چون هنوز هم تحت تعقیب بودند ولی فضای کردستان به نحوی بود که راهتر 
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من همانطور که قول داده بودم بیشتر وقتم را با هما و خانواده ام می گذراندم و تقریبا دوسالی بود که به ، می توانستند زندگی کنند

 ار گندم سر نزده بودم هر چند همیشه در قلبم زنده بود مز

یا پسر وکیلی یا ، پسران تجار و کسبه ی سرشناس بازار، پروانه نوزده ساله بود که باز سرو کله ی خواستگارها به خانه مان پیدا شد

ا به بهانه ی درس خواندن رد می کرد دکتری که با من آشناییت داشتند برای خواستگاری پا پیش می گذاشتند ولی پروانه همه شان ر

هرچند هما راضی نبود و از بعضی هایشان راضی بود و اصرار داشت پروانه نسبت به بعضی هایشان بیشتر فکرکند ولی پروانه با 

نظر مالی از میان خواستگارانش جوانی بود به نام سعید که از قشر متوسط که پدرش معلم بود و از  . مادرش سر لجبازی گذاشته بود

جوان خوبی به نظر می رسید اما چون کمی پررو بود از او خوشم نمی آمد اما سعید تنها کسی بود که پروانه ازش ، مثل ما نبودند

به خیالم قبل از خواستگاری هم را می شناختند و با هم آشنا بودند که با کمی تحقیق فهمیدم که عالقه ، راضی بود و می خواستش

سعید پسری نبود که با جواب منفی ما پا ، اما هم نظر من هم نظر هما نسبت به سعید منفی بود، بین او و سعید هستی قبل از این 

از در بیرونش می کردی از پنجره می آمد و به قول خودش می خواست برای به دست آوردن پروانه بجنگند وقتی توی ، پس بکشد

اولش فکر کردم ، هر چه بیشتر با او مخالفت می کردم بیشتر اصرار می کرد، انش کنمرویم ایستاد و این حرف را زد خواستم که امتح

شاید به خاطر وضع مالی ما اینهمه اصرار می کند اما وقتی او را بیشتر زیر نظر گرفتم و برایش بپا گذاشتم متوجه شدم جوان 

یکبار هم وقتی با  . نه آنقدر که خود را گرفتار کند یک جوان متدین که گاهی سر و گوشش در مسائل سیاسی می جنبد اما، خوبیست

وقتی این حرف را زد ، اگر بیشتر از این مخالفت کنم پروانه را خواهد دزدید: ازدواجش با دخترم مخالفت کردم تو رویم ایستاد و گفت

ر به زیر انداخت و با بغضی وقتی سیلی خورد س، به غیرتم برخورد که بدون هیچ مالحظه ی صورتش را با سیلی محکم سرخ کردم

 . اقاجهانگیر بخدا دوستش دارم: که در گلو داشت فقط یک جمله گفت

سعید سرش را به زیر ، وقتی که برای خواستگاری از گندم به دیدار پدرش رفته بودم، گفتن همین یک جمله مرا به گذشته ام برد

 . انداخت و داشت از دفتر کارم بیرون می رفت که صدایش زدم

 . سعید –

 . شب با خانواده ت بیاید: بعد از مکثی آرام گفتم، سرش پایین بود، به جانبم چرخید

مرا در آغوش ، نگاهم کرد و بعد خودش را به من رساند خواست دستم را ببوسد اما مانعش شدم، وقتی این حرف را زدم سر بلند کرد

 . مبخدا خوشبختش می کن: کشید و در حالی که گریه می کرد گفت

 . اگر اینطور نشه که گردنت را می شکنم –
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سعید درست بود که از نظر درآمدی نمی توانست زندگی مرفه ای برای پروانه درست ، پروانه با وجود مخالفت هما با سعید ازدواج کرد

پروانه بود که خبر فوت پهلوان ولی شش ماه بعد از ازدواج ، کند ولی واقعا پروانه را دوست داشت و از جانش برایش مایه می گذاشت 

کم کم ، خواستم برای مراسم خاکسپاریش به روستا بروم ولی مشکالت کاری که برایم پیش آمد مانع از این شد که بروم، را شنیدم

ی از اوضاع پایتخت و دیگر شهرها هم به خاطر مردم انقالبی متشنج می شد و بگیر و ببندها بیشترشده بود و بیشتر از هر چیز

بود که باز خبردار شدم علی صاحب فرزند پسر دیگری شده است که نامش را آسو گذاشته  55اوایل سال ، سرنوشت علی می ترسیدم

خیلی دوست داشتم برای دیدارشان بروم ولی فکر کردم رفتن دوباره ام به روستا وابستگی های قبلی را به ، آسو به معنی افق، اند

همان سال بود که دخترم پروین هم باردار شد و پسری به دنیا ، به همان احوالپرسی های دورادور اکتفا کردموجود بیاورد برای همین 

این نام را مادرمهران برای پسرشان انتخاب کرده بود پروین و مهران هم به این انتخاب احترام ، آورد که نامش را سامان گذاشتند

نداشت که نام اولین نوه اش را چه بگذارند ولی برای همسرش فروغ الزمان خیلی مهم  گذاشتند , هر چند برای نریمان اصال اهمیتی

 . بود

تقریبا دوماه از به دنیا ، پرویز و هما همچنان در حسرت داشتن فرزندی می سوختند و همه ی ما از این موضوع غصه می خوردیم

که پدر و مادرش مرده بودند و بی سرپرست بود و او و هما  آمدن سامان می گذشت که پرویز در رابطه با بچه ی با من صحبت کرد

با شنیدن این موضوع کمی جا خوردم اما وقتی شنیدم می خواهند زندگی یکنواختشان را ، قصد داشتند او را به فرزند خواندگی بپذیرند

فرزندی که پدر و مادرش را از ، د مردیقرار بو، با گرفتن فرزند خوانده ی رنگ تازه ی ببخشند از این پیشنهادشان استقبال کردم 

یک پسر بچه ی یک ماهه و زیبا که فرزند ، قرار نبود کسی در جریان این موضوع قرار بگیرد، دست داده بود برای پرویز و هما بیاورد

قرار بر این بود ، تنداز این موضوع فقط من و هما و پدر و مادر هما همسر پرویز خبر داش، یک زن و مرد روستایی بود که مرده بودند

بعد از اینکه پسر بچه را گرفتند مدتی به امریکا بروند و بعد از مدتی بین فامیل پخش شود که هما باردار شده است و فرزندش را در 

ه دوا و بعد از مدتی رفتنشان به امریکا در فامیل پیچید ک، همه چیز همانطور که ما می خواستیم پیش رفت، امریکا به دنیا آورده است

هما و پرویز سه سالی در ، درمان هما و پرویز جواب داده است و هما باردار شده است و برای اینکه شکی برای کسی به وجود نیاید

هیچ کس هم شک نکرد که بهزاد فرزند واقعی هما و پرویز نیست ، امریکا زندگی کردند و بعد با بهزاد سه ساله شان به ایران برگشتند

 ) 

دفترچه خاطرات پدربزرگش را روی زمین ، این خطوط را می خواند چشمانش از اشک خیس شده بود و دستانش می لرزید بهزاد که

باورش نمی شد که حقیقتی تلخ مربوط به او در میان خط های این دفترچه خاطرات ، رها کرد و سرش را میان دستانش گرفت

 سرش به شدت درد گرفته بود و باور چیزی که  ، واست که او دفترچه را بخواندحاال خوب می فهمید چرا شاهین نمی خ، خوابیده باشد
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چندین بار دیگر همان خط ها را خواند به خیال اینکه اشتباه کرده باشد ولی حقیقت داشت چیزی که ، می خواند برایش غیرممکن بود

 . می خواند

فرزندم پروانه  هم صاحب پسری شد که نامش را شاهین ، پیروزی رسیددرست زمانی که انقالب اسالمی ایران به  57) اواخر سال 

بود که پرویز و هما و فرزندشان بهزاد به ایران بازگشتند و درست یک ماه بعد جنگ عراق بر علیه ی ایران  8859گذاشتند مرداد سال 

ان ایران را ترک کنند و به امریکا بروند اما با شروع جنگ بود که هما پایش را در یک کفش کرد که بچه ها با بچه هایش، شروع شد

فقط پروین و شوهرش مهران و پسرشان سامان بودند که با این پیشنهاد هما موافق بودند و چند ماه بعد ایران را به مقصد امریکا 

له بعد از شروع جنگ با ترک کردند و من همه ی نگرانیم از بابت علی و خانواده ش بود که در کردستان زندگی می کردند که باالفاص

چون خبردار شده بود م که نیروهای عراقی از غرب کشور وارد خاک ایران شده ، او تماس گرفتم و خواستم که حداقل به تهران بیاید

ر چون روستای ما هم از روستاهای نزدیک به مرز بود زودت، بودند و هر جیزی که سر راهشان بود نابود می کردند و به پیش می رفتند

چند هفته بعد از شروع جنگ علی با مادرم و همسر و فرزندانش به تهران آمدند و به ، از هر جای دیگری مورد تعرض قرار می گرفت

امیربهادر و شیما بعد از آزادیش صاحب فرزند ، زن و بچه ی امیرساالر و امیر بهادر هم به تهران امدند، غیر از خانواده ی خودش

ساالر گذاشتند و تقریبا همسن و سال آسو بود ولی پسرشان یک ماهه که بود توسط شخص ناشناسی ربوده  پسری شدند که نامش را

آنها دشمن کم ، شد و همین داغ بزرگی بود بر جان شیما و امیر بهادر و امیربهادر تمام تالش خودش را می کرد تا پسرش را بیابد

اما من وقتی موضوع ربوده شدن پسر امیربهادررا ، یلی ها انها را تهدید کرده بودندنداشتند و به خاطر مبارزات امیرساالر با خان ها خ

اما هر چقدر امیربهادر تالش می کرد کمتر ، شنیدم به تنها کسی که شک داشتم فرخ بود که هنوز با کینه شتری که داشت زنده بود

، ر تهران زایمان کرد و امیربهادر صاحب یک جفت فرزند شدهمسرش باز باردار بود که د، وقتی جنگ شروع شد، به نتیجه می رسیدند

...وقتی همسر امیربهادر بچه هایشان را به دنیا . نام دخترش را گیلدا گذاشت و نام پسرش را ارسالن، ..یک دختر و یک پسر. دو قلو

با ، دند تا از کشورشان دفاع کنندامیرساالر و پهلوان حیدر هم در کردستان مانده بو، می آورد شوهرش در میدان جنگ می جنگید

علی که به ، اینکه من مخالف رفتن علی به میدان جنگ بودم اما می خواست که برود و می دانستم که نمی توانم جلویش را بگیرم

هرطوری باید ، باالخره هم به خودم هی زدم و راهی کردستان شدم، جبهه می رفت تمام مدت بیقرار بودم و نمی توانستم تاب بیاورم

 . شده او را از این مهلکه بیرون می کشیدم

بعثی ها به معنی واقعی کلمه همه جا ، اوضاع وخیم تر از آن چیزی بود که فکر می کردم، ولی هیچ چیز آنطور که فکر می کردم نبود

گویا ، ارتش و سپاه برخوردمچند کیلومتری به روستا مانده بود که به ایست و بازرسی ، را شخم زده بودند و به آتش کشیده بودند

مردمی هم که در آن مناطق زندگی می کردند دسته دسته ، جلوتر از آن منطقه ی جنگی بود که اجازه  نمی دادند کسی جلوتر برود

 انه در حال چ، چهره ی زشت جنگ خودش را نشان داده بود و خیلی ها را داغدار عزیزانشان کرده بود، در حال فرار از آن مناطق بودند
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صدای ، زدن با افسر ایست و بازرسی بودم که جنگنده های عراقی باالی سرمان ظاهر شدند و شروع کردند به بمباران کردن مناطق

هر کسی سعی در پناه گرفتن بود اما من همینطور ایستاده بودم و ، جیغ و داد زن و بچه ها و صدای آتشبار هوایی همه جا را پر کرد

 پناه بگیرید : کردم که دستی مرا داخل اتاقک نگهبانی هل داد و فریاد زد به اسمان نگاه می

لحظاتی طول کشید تا صدای آتشبار هوایی و صدای ، چندین خمپاره نزدیک اتاق منفجر شد و دود و خاک زیادی به هوا برخواست

از چیزی که می دیدم ، از اتاقک بیرون گذاشتمگویی اوضاع در حال آرام شدن بود ؛ از جا برخواستم و آرام پا ، هواپیماها قطع شد

حیرت کرده بودم ماشین من در حال سوختن بود و عده ای با اینطرف و آنطرف می دویدند تا زخمی ها را سر و سامان بدهند ،این 

نبود پس به کمک جوانان ایستادن و نگاه کردن درست ، تازه شروع صحنه های پر از دردی بود که معلوم نبود تا کی ادامه داشته باشد

 . زخمی ها را با دو ماشین به عقب بردند، بسیجی و ارتشی رفتم و اجساد و زخمی ها را جدا کردیم

طبق اطالعاتی ، بعد از کلی معطلی و خواهش و تمنا اجازه دادند که با یکی از ماشین های که نیروها را به جلو می برد من هم بروم

ایستاده ، باالخره به قرارگاه دیگری رسیدیم که بزرگتر و شلوغتر بود، در قرارگاهی همان نزدیکی ها بودعلی ، که به دست آورده بودم

 . بودم و دور و برم را نگاه می کردم که صدای آشنایی را شنیدم

 ؟ راه گم کردی رفیق –

 . امیرساالر بود، به جانب صدا چرخیدم

 . گم نمی کنم من هیچ وقت راه خونه م را: با لبخند تلخی گفتم

 . خوش اومدی، سالم –

 ؟ کی این مبارزه ی تو تموم می شه: نگاهی به سر تا پایش و لباس نظامی که پوشیده بود انداختم و گفتم

 . تا وقتی کمر دشمن بشکنیم –

 . ولی این دشمنی که من می بینم یه خان نیست که با دوتا گلوله میدون خالی کنه –

 . ..توی این مسیری که اومدیم تا اینجا یاد گرفتیم چطوری کمر دشمن بشکنیم. شده ما هم بزرگ شدیمهمونجور که دشمن بزرگ  –

 . یه زمانی تعدادمون توی مبارزه کم بود حاال  همه ی ایران پشت هم واستادیم، بعدم دور و برتو نگاه کن

 ؟ پسرا کجا –
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 . رفتن آموزش –

 ؟ آموزش چی –

 . حتمی خیلی خسته ای بیا بریم یه کم استراحت کن –

نگفتی : گوشه ای که نشستیم باز گفتم، هیچ کس توی سنگر نبود، وارد سنگر شدیم، یک سنگر بلوکی، با هم به سمت سنگری رفتیم

 ؟ آموزش چی

هم چون به منطقه اشنا بودن و بدن  ...علی و امیربهادر. یه تعداد از بچه ها انتخاب شدن برای آموزش های شناسایی و کماندویی –

 ؟ تو اومدی که بمونی یا می ری، احتماال دو سه روز دیگه میان، یک هفته ی هست که رفتن ، های ورزیده ای داشتن انتخاب شدن

 . می خوام برش گردونم تهرون، اومدم پی علی –

 . جهانگیر تو هنوز پسر خودت نشناختی ؟ فکر می کنی میاد –

 . این پسر باید به بچه هاش فکر کنه، من به درک . می ترسم از دستش بدم، میرساالرمی ترسم ا –

 . اگر بره تو خونه ش بشینه فکر می کنی این بعثیا به زن و بچه ش رحم می کنن، به بچه هاش فکر می کنه که اومده بجنگه –

 . سرم پره از این حرفا، تو رو خدا بسه امیرساالر –

 ؟ هنوز تکلیفت با خودت روشن نشده، چرا دو دلی جهانگیر –

 . حس بدیه امیرساالر . بالتکلیف موندم توی زندگیم، از وقتی گندم مرد: سر به زیر انداختم و گفتم

 ؟ راستی از نوه ی گمشده ت چه خبر: و دوباره نگاهم را به او دادم و گفتم

ولی دلم روشن که اون بچه زنده ست و یه ، نامرد بدجور به دلمون زخم زد، نیمتوی این بلبشوی جنگ هیچ کاری نمی تونیم بک –

 . روزی برمی گرده پیشمون

 ؟ ...پهلوون حیدر کجاست. ان شاءاهلل –

 . با پسرا رفته: امیرساالر
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 ؟ برای اموزش: متعجب گفت

از زن و بچه های ، داره اما به روی خودش نمیارهبا اینکه می دونم کمر درد بدی ، عمو حیدر توی بخش تدارکات کار می کنه، نه –

 ؟ ما چه خبر

اون دختر همینجوری داغ اون جگر گوشه ش که ، حداقلی به پسرت بگو حاال که زنش فارغ شده بره یه سر بهش بزنه، همه خوبن –

 . توی این اوضاع  درست نیست تنها باشه، گم شده را داره

 . ن هفت سالی که امیربهادر زندان بود فهمیدم..اینو توی او. شیما دختر مقاومیه –

 . آقا ساالر آقا حسین گفت سریع برید باهاتون کار داره: سرباز جوانی وارد سنگر شد و خطاب به امیرساالر گفت، تا خواستم حرفی بزنم

 . به همراه امیرساالر از جا برخواستم

 ؟ چی شده –

 . ...پهلوون حیدر. پهلوون: سرباز گفت

 ؟ چی شده ؟ پهلوون حیدر چی: اینکه امیرساالر حرفی بزند من دادم زدمقبل از 

 . خودتون برسونید، تیر خورده –

پهلوان ، امیرساالر جمعیت را شکافت را جلو رفت، یه عده دور هم ایستاده بودند، امیرساالر از سنگر بیرون دوید و من هم به دنبالش

امیرساالر جلو دوید و در کنارش نشست و دستش ، و سرش روی پای مرد دیگری بود حیدر با جسم خونی روی زمین دراز کشیده بود

پهلوان حیدر داشت با امیرساالر حرف می زد که من نیز در آنطرفش مقابل امیرساالر نشستم و با بغضی که ، باورم نمی شد، را گرفت

 . اقاجون: گلویم را فشار می داد گفتم

..دوست داشتم این دم آخری دوتا . ...خدا چقدر خوبه. توی جهانگیر: لبخندی که روی لبش بود گفتنگاهش به سمت من چرخید و با 

 . خدا دوتا داماد بهم داد که از پسر واسه م عزیزتر بودن، ... من دوتا دختر داشتم. پسرام ببینم

 . اشکام سرازیر شد و دستش را گرفتم
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..روزی که اومدی خواستگاری دختر شوهر مرده م و . واستم بهت بزنم اما نشدیه حرفی بود که خیلی سال بود می خ: پهلوون

 . ..ازت راضیم پسر. مهرت به دلم افتاد مثل مهر پسری که به دل پدرش باشه، اونجوری با عزت و احترام بردیش به خونه ی خودت

 . امیدوارم خدا ازت راضی باشه پسرم

د تمام کرد در حالی که یه دستش توی دست من بود و دست دیگرش توی دست چند جمله ی هم با امیرساالر حرف زد و بع

 . امیرساالر

فرمانده ی گردان دستور داد که جسد پهلوون حیدر را ببرن عقب تا به تهران منتقل شود ولی امیرساالر با این کار مخالفت کرد و 

 . عموم می خواد همینجا دفن بشه، ما بچه اینجاییم، حسین اقا: گفت

 . چطوری می خوای جسد عموت را ببری روستاتون دفن کنید، امیرساالر روستاهای شما دست عراقی ها و نیروهای منافقین –

 . کنار پدرشون دفن بشه، کنار برادرش، عمو باید نزدیک امامزاده کنار پدر من –

 ؟ چطوری می خوای بری وسط یه گله گرگ عراقی تا عموت را دفن کنی  ؟ مرد مومن می فهمی چی می گی –

 ، من عموم می برم و برمی گردم –

 ؟ تنها –

 . تنها –

 . منم باهاش می رم، تنها نه: من گفتم

 ؟ شما: فرمانده گردان که تازه مرا می دید نگاهش را به من داد و گفت

 . هالی همینجااز ا، داماد پهلوون حیدر هستم، اسمم جهانگیر –

 . نمی تونم اجازه بدم: فرمانده نگاهش را به امیرساالر داد و گفت

من اینجا را مثل کف دستم می ، حسین آقا درک کنید: این را گفت و از ما گذشت و رفت که امیرساالر او را خطاب قرار داد و گفت

 . ضمانت می دم که هیچ اتفاقی نمی افته، شناسم
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کار با کالش را بلد نبودم ، یه ماشین دوتا اسلحه در اختیارمون گذاشت، گفت و گفت تا باالخره حسین اقا اجازه دادامیرساالر اونقدر 

امیرساالر جسد پهلوان حیدر را همانجا غسل داد و کفن  ، که امیرساالر بهم یاد داد و با پوشیدن یه لباس بسیجی همرنگ بقیه شدم

امیرساالر بیراهه ها را به خوبی می شناخت اما از یه جایی به بعد دیگر ، ذاشتیم و راه افتادیمکرد و بعد جسد را عقب آمبوالنسی گ

، از ماشین پیاده شدیم و جسد پهلوان حیدر را روی برانکاردی گذاشتیم و از داخل جنگل به راه افتادیم، نمی توانستیم با ماشین برویم

این جنگل و آن مناطق ، ی امیرساالر در تاریکی شب به خوبی روز حرکت می کردول، بعد از یکی دوساعت راهپیمایی به شب خوردیم

در همین جنگل بود که با گندم صحبت کردم و دستش را در دستم گذاشت و تا ، برای من یادآور روزهای تلخ و شیرین گذشته بود

مسیری که پیمودیم امیرساالر ایستاد که ، میرساالر بودممن پایین برانکارد را گرفته بودم و فقط دنباله رو ا، اخر عاشقیمان با من ماند

 . با ایستادنش من هم مجبور به ایستادن شدم

  ؟ چی شده امیرساالر –

 . بریم پشت اون بوته ها –

به امیرساالر سریع با شاخ و برگ درختان جسد را پوشاند و بعد به همراه هم ، به سمت بوته ها رفتیم و برانکارد را زمین گذاشتیم

  . سمت درخت تنومندی رفتیم و در پشت آن پناه گرفتیم

 ؟ چه اتفاقی افتاده امیرساالر –

 . یه عده دارن میان اینطرف –

 . تا خواستم سوال دیگری بپرسم نور چراغ قوه های را دیدم که هر لحظه نزدیکتر می شد

 ؟ کی هستن –

 . یا عراقی ها هستن یا منافقین –

مدتی منتظر ماندیم وقتی به اندازه ی کافی از ، بودند که با نور دو سه تا چراغ قوه داشتند به سمت شرق می رفتندتقریبا بیست نفری 

مسیری که می رفتیم درست به ، ما دور شدند به سمت برانکارد جسد پهلوون حیدر رفتیم و آنرا را برداشتیم و به مسیرمان ادامه دادیم

نزدیک امامزاده که رسیدیم جسد را به زمین گذاشتیم من ، ما درست پشت امامزاده بیرون می آمدیم امامزاده و قبرستان روستا بود و

 . دقایقی طول کشید تا امیرساالر برگشت . پیش جسد ماندم تا امیرساالر برود سر و گوشی آب بدهد و بعد بیاید

  ؟ چی شد –
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من می رم قبر آماده کنم بعدا ، دور و بر قبرستان و امامزاده خبری نیست ولی معلومه روستا را کامال تحت کنترل خودشون دارن –

 . میام باهم می بریمش و دفنش می کنیم

 . فکر نمی کنی صدای کندن قبر سر و صدا ایجاد کنه و متوجه ما بشن –

چند روز بعد از ، در ثانی قبر عمو اماده ست ، ه سر و صدای ما توجه آنها را جلب نکنهفاصله ی قبرستان تا روستا اونقدری هست ک –

از اون موقع هم هر روز صبح و غروب ، عمو حیدر اومد اینجا کنار قبر برادرش برای خودش یه قبر کند و روش را پوشوند، مرگ پدرم

 . می اومد سر قبر برای خودش قران می خوند

با امیرساالر به سمت قبرستان رفتیم ودر تاریکی و با استفاده از روشنایی ، سمت جسد پهلوان حیدر کشیده شدنگاهم در تاریکی به 

، بعد هردو باهم جسد را آوردیم و با هم توی قبر رفتیم و جسد را درون قبر گذاشتیم، ماه روی قبر را باز کردیم و اماده ش کردیم

گریه امان هردوی ، و بعد از اینکه روی قبر را پوشاندیم لحظاتی هردو کنار قبر نشستیم امیرساالر خودش دعای تلقین جسد را خواند

ارام گرفت و دست به شانه ، امیرساالر زودتر از من، ما را برید و در تنهایی و تاریکی برای مرد بزرگی چون پهلوان حیدر گریه کردیم

 . پاشو باید بریم، پاشو جهانگیر: ام گذاشت و گفت

کمی آنجا کنار قبر دوستانمان که روزگاری آنها مخفیانه آنجا دفن کرده بودیم نشستیم تا کمی ، برخواستم و امامزاده را دور زدیماز جا 

 . در کنار هم نشسته بودیم و به دیوار امامزاده تکیه زده بودیم و نگاهمان به آسمان بود، خستگی راه از تنمان بیرون برود

 . عمرمون انقدر سریع می گذره بیشتر از زمان های که از دست دادم استفاده می کردماگر می دونستم زمان و  –

برای چی انقدر ، هیج وقت به کسی ظلم نکردی، با شرافت زندگی کردی، راهت را زود پیدا کردی، تو زندگی خوبی داشتی جهانگیر –

 . اتفاقی هم که برای گندم افتاد خواست خدا بود ؟ ناشکری

 ؟ اما باید جای من باشی تا بفهمی چی کشیدم، با تو باشه امیرساالرشاید حق  –

 . پاشو بریم، ناشکری نکن –

برانکارد را در مسافت دورتری زیر شاخ و برگ درختان پنهان کردیم و به راهمان ادامه ، از جا برخواستیم و به سمت جنگل برگشتیم

اول من نگهبانی دادم تا او نمازش را خواند و بعد او مراقب بود و من ، را بخواندامیرساالر ایستاد تا نمازش ، نزدیک سپیده دم، دادیم

همینطور مسیر را می رفتیم و مراقب اطرافمان بود که باز ، پیاده روی در صبح کار راهتری بود ولی خطرناکتر بود، نمازم را خواندم

 عده ای از منافقین ، ه نزدیک به هم روییده بود پناه گرفتیمسریع پشت دو درختی ک، متوجه عده ای شدیم که به سمت ما می آمدند
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دو تا  از اسرا جوانک های پانزده یا شانزده ساله که هردو لباس بسیجی به تن داشتند  ، بودند که چهارنفر هم اسیر به همراه داشتند

، دستانشان را از پشت سر بسته بودند، داشتبودند و یک مردی که لباس کرد ها را به تن داشتند و افسری که لباس ارتشی به تن 

 ؟ شناختی: امیرساالر آرام گفت، وقتی از ما گذشتند، تعداد نفرات منافقین هم شش نفر بود

 ؟ کی : 

 . شیرزاد بودا، همون که لباس کردی تنش بود –

 ؟ شیرزاد برادر شیرویه: متعجب گفتم

 ؟ فقط نمی دونم چی شده اسیر اینا شده، آره: 

 . متفکرانه مسیر رفتن آنها را نگاه می کرد، کردم نگاهش

 ؟ چه نقشه ی داری امیرساالر –

 . این از خدا بی خبرا حتما تیربارونشون می کنن، باید نجاتشون بدیم: نگاهش را به من داد و گفت

 ؟ تو فقط بگو چیکار کنم: مکثی کردم و گفتم

 . آروم و آهسته، فعال باید دنبالشون بریم –

درگیر ، نمایی امیرساالر به دنبالشان به راه افتادیم اما تا وقتی از جنگل بیرون رفتند موقعیتی پیش نیامد که آنها را نجات بدهیمبا راه

از قبرستان گذشتند و وارد روستا شدند و ما نتوانستیم بیشتر از ، شدن با انها هم کار عاقالنه ی نبود چون ممکن بود اسرا آسیبی ببینید

 . اگر وارد روستا می شدیم ممکن بود دیده بشویم و لو برویم، شان کنیمآن تعقیب

 . پشت تخته سنگی نشسته بودیم و دور شدن آنها را نگاه می کردیم

 . باید روستا را دور بزنیم از عقب روستا وارد بشیم: امیرساالر گفت

 ؟ همونجا که خونه ی ماست –

، به گمونم خونه ی شما غرق کله گنده هاشون شده، از اینطرف بریم ممکنه دیده بشیمچون این مسیر توی ارتفاع هستش اگر ، اره –

 . اسرا هم احتماال می برن همونجا
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 . من می دونم از کجا بریم توی باغ، خب پس بریم –

 . بریم –

، نیم ساعتی وقتمان را گرفت همین کار هم، از جا برخواستیم و باز به عقب برگشتیم و در حاشیه ی جنگل روستا را کامل دور زدیم

 . از هر طرف نیروهای را برای نگهبانی از روستا گذاشته بودند، بعد از اینکه جای خوبی مستقر شدیم اوضاع را بررسی کردیم

 ؟ فکر می کنی با این همه سرباز می تونیم بریم توی روستا: همینطور که از پشت صخره سرک می کشیدم گفتم

 . یه راه حل فکر می کنم دارم به، نه نمی شه –

 . بهتر نیست برگردیم و با نیروهای بیشتری بیایم –

  ؟ اینکار هم می تونیم بکنیم ولی اگر تا بریم و برگردیم دیر بشه چی –

 باید دخل اون دو نفر بیاریم و لباساشون را بپوشیم.: باز اطراف را رصد کرد و گفت

 ؟ چه جوری  –

 . تو همینجا بمون . اینجوری: خنجرش را از کمر کشید و گفت

طوری که توجه دیگر سربازان را به ، و خودش آرام از جا برخواست و به سمت مردی رفت که به تنهایی در حال نگهبانی دادن بود

دقایقی ، چشمانم را بستم و نگاه نکردم، وقتی دست چپش را روی صورتش گذاشت، خود جلب نکند آرام از پشت سر به او نزدیک شد

امیرساالر جسد آن مرد را با خود کشید و پشت بوته های برد و لحظاتی بعد در حالی که لباس آن مرد را پوشیده ، بعد سر بلند کردم

با احتیاط به طرف او رفتم و ، اطرافش را نگاهی انداخت و با اشاره از من خواست به سمت او بروم، بود از پشت بوته ها بیرون آمد

امیرساالر که ، با دیدن جسد آن مرد حالت بدی پیدا کردم برای همین سعی کردم نگاهش نکنم، جسد نشستم پشت همان بوته کنار

وقتی اشاره کردم ، من می رم ترتیب اون یارو را بدم: به جای آن مرد ایستاده بود و ظاهرا داشت نگهبانی می داد خطاب به من گفت

 . بیا طرفم

با اینکه به امیرساالر و تواناییهاش ایمان داشتم ولی کمی هم ،  ی یک تخته سنگ ایستاده بوددر فاصله ی نسبتا دورتری مردی باال

 اما باز هم امیرساالر مثل دفعه قبل موفق شد و آن سرباز را کشت و او را پشت درختی کشید و بعد ، ترس داشتم که مبادا موفق نشود
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به گمونم یه کم واسه ت : همینطور که لباس های آن مرد را بیرون می آورد گفتامیرساالر ، با اشاره از من خواست به طرف او بروم

 . تنگ باشه

 . منم همین فکرو می کنم –

 . زود باش بپوش من مراقبم: امیرساالر خندید و گفت

 ؟ خب حاال چیکار کنیم: خیلی سریع لباس هایی آن مرد را پوشیدم و سر و وضعم را مرتب کردم و گفتم

 . بیا بریم: 

اما از ، در کنار هم قدم زنان وارد روستا شدیم، با آن لباس ها خیلی راحت تر می توانستیم وارد روستا بشویم، و به دنبالش به راه افتادم

جهانگیر سعی کن خونسرد باشی ؛ : اینکه لو برویم و دستمان رو بشود هراس داشتم که امیرساالر متوجه این موضوع شد و گفت

 . زودتر لو بریماینطوری ممکنه 

نفس راحتی ، به کوچه پس کوچه های پشت خانه مان که رسیدیم، از مقابل عده ای رد شدیم بدون اینکه کسی متعرض ما بشود

، چون در کوچه باغ ها کسی تردد نمی کرد کافی بود خودمان را به کوچه ی باریکی که در سمت چپ خانه باغ بود برسانیم، کشیدیم

باغ و محوطه ی اطراف هم آنقدر بزرگ بود که کسی متوجه ما نمی ، توانستیم خود را باال بکشیم و وارد خانه بشویماز دیوار آنجا می 

داشتیم در کوچه ی غربی باغ قدم می زدیم و اطراف را از نظر می گذارندیم که با ، طبق همان برنامه ی که داشتیم پیش رفتیم، شد

 . صدای مردی متوقف شدیم

 . نفرهی شما دو  –

شما اینجا : جلو آمدند و مرد میانسال گفت، یکی از آنها جوانتر بود و دیگری مسن تر، آنها هم دونفر بودند، به جانب صدا چرخیدیم

 ؟ چیکار می کنید

 . به ما گفتن بیایم اینجا و مراقب اوضاع باشیم: امیرساالر نیم نگاهی به من انداخت و گفت

 ؟ اشتباه نمی کنید –

 . نه –

 ؟ امروز اومدید، شما را قبال ندیدم -  
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 . چندتایی هم اسیر با خودمون آوردیم، آره –

 . بسیار خب ؛ به کارتون برسید: لبخندی لب مرد را از هم باز کرد و گفت

امیرساالر لحظه ی مکثی کرد و بعد خنجرش را از کمر کشید و خنجر مرا هم از  ، این را گفتند و هردو از کنار ما گذشتند و رفتند

 ؟ چیکار می خوای بکنی: آرام گفتم، کمرم کشید

بدون اینکه به من جوابی بدهد خنجر را پرت کرد که در کمر مرد میانسال نشست تا آن جوان چرخید خنجر دیگر را پرت کرد که در 

 . بجنب جهانگیر: ن دوید و خطاب به من گفتسینه اش نشست و بعد به سمتشا

من هم جسد ان جوان را به داخل همان ، زیر بازوی مرد میانسال گرفت و به داخل خانه خرابه ی که در سمت دیگر کوچه بود کشاند

برداشت و به داخل  امیرساالر اسلحه هایشان را هم، وقتی اجساد را در گوشه ی از خرابه که در دید نباشد انداختیم، خرابه کشاندم

خنجرها را از پشت و سینه ی آن دونفری بیرون کشید و به کنارم آمد و خنجر را به سمتم گرفت و گفت :بگیر ممکنه باز ، خرابه آمد

 . الزممون بشه

 ؟ چرا کشتیشون: عصبی گفتم 

 ؟ خونه تونبه این فکر کن چطوری بریم توی  ؟ یه حرفایی می زنیا جهانگیر: متعجب نگاهم کرد و گفت

یه کم سخت ولی می شه ، کمی جلوتر شاخه ی یکی از درختا به روی دیوار خم شده: از داخل خرابه به بیرون سرک کشیدم و گفتم

 . از دیوار باال بریم

 . خب پس بریم –

به قدری شاخ و برگ ، امیر ساالر قالب گرفت و من خودم را به باالی دیوار رساندم، خودمان را به همان قسمت از دیوار رساندیم

بعد خیلی سریع به امیرساالر کمک کردم و او را به باالی درخت ، درختان در هم پیچیده بود که داخل باغ به خوبی دیده نمی شد

، خودم را به میان شاخ و برگ درختان کشاندیم و جایی مستقر شدیم نه از توی کوجه دیده می شدیم نه از داخل باغ، کشاندم

 . گویا خبری نیست بریم پایین: محیط اطراف درخت را دید زد و گفتامیرساالر 

خانه ی پدریم جوالنگاه یک عده منافق ، قصه به کجا کشید، کمی مکث و بعد با احتیاط به راه افتادیم، اول امیرساالر پرید و بعد من

 گویا از خانه ، دور بزنیم و پشت عمارت در بیایم با راهنمایی من در امتداد دیوار به سمت چپ رفتیم تا ساختمان را، ادم کش هم شد
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مقابل همان ، به نزدیکی پشت عمارت که رسیدیم ایستادیم، مطمئن بودند که نیروهای زیادی را در خود خانه مستقر نکرده بودند

 . نی بودندانباری که یک روزی پدرم آنجا را برای زندانی کردن رعیت های ناراضی ساخته بود دو نفری مشغول نگهبا

 ؟ امیرساالر گفت: فکر می کنی اونجا باشن

 . اینجوری که دارن نگهبانی می دن به نظر میاد اونجا باشن –

 ؟ به نظرت چیکار باید بکنیم: امیرساالر مکثی کرد و گفت

 . خودت می دونی یه نقشه ی بریز، من عقلم به جای قد نمی ده –

 . گفتم اینجا خونه ی شماست بیشتر از من اینجا را می شناسی خیر سرم: امیرساالر با خنده ی آرومی گفت

 . تو مرد جنگی یه کاریش بکن زودتری از این جا بریم بیرون ؟ این جونورا را نمی شناسم که، من خونه را می شناسم –

 . فکر کردم خوشحالی اوردمت خونه تون –

 .. امیرساالر تو هم وقت گیر آوردیا –

 . ..گویا چند نفر دارن میان. هیس: دیگری بزنم امیرساالر گفتقبل از اینکه حرف 

سه نفری که گویا از افسران ارشدشان بودن داشتند صحبت کنان از کنار عمارت به سمت پشت ، سریع به پشت دو درخت خزیدیم

را نگاه می کردم و بیشتر از همه  امیرساالر چشمانش را تیز کرده بود و به آنها نگاه می کرد ؛ من هم داشتم آنها، عمارت می آمدند

 . درست بود که سنی از او گذشته بود اما آنقدری تغییر نکرده بود که نتوانم بشناسمش، نگاهم به روی یک نفر از آنها بود

 . عجب: امیرساالر با زهرخندی گفت

 . باورم نمی شه: من ناباور گفتم

 . گویا این قصه سر دراز دارد –

من هم پشت سرش رفتم  یکی از آن افسران ارشد به ان سربازان چیزی گفت و او در ، چند درختی جلوتر رفت امیرساالر با احتیاط

، هر سه نفر به اضافه ی یکی از آن سربازان وارد انباری شدند و فقط یکی از سربازان بیرون از انباری ایستاده بود، انباری را باز کرد

 ؟ چیکار می خوای بکنی: فتمخودم را به کنار امیرساالر رساندم و گ
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 . هنوز نمی دونم –

پشت سرم بیا  : امیرساالر نگاهی به اطراف انداخت و گفت، همینطور مردد ایستاده بودیم که سرباز دیگرهم به داخل انباری رفت

 . جهانگیر

کنار دیوار انباری ایستاده بود رساندم خودم را به او که ، قبل از اینکه اعتراضی بکنم به سمت انباری رفت و من فقط پشت سرش رفتم

مانده بودم که چیکار کنم که من هم سرکی کشیدم و به داخل ، خواستم حرفی بزنم که او به داخل سرکی کشید و به داخل رفت

اسلحه امیرساالر پشت سر یکی از افسران ارشد ایستاده بود و اسلحه اش پشت سرش بود و افسران دیگر در مقابلش بودند و ، رفتم

، اسرای هم که گرفته بودند با دستانی بسته گوشه ای از انباری روی زمین نشسته بودند، هایشان را به سمت امیرساالر گرفته بودند

 . من هم اسلحه ام را به سمت آنها نشانه رفتم

 . جهانگیر در ببند –

 . جهانگیر: بود متعجب گفتفرخ که با کلت کمری اش ما را نشانه رفته ، به سمت در رفتم و در را بستم

 . همیشه، همیشه راهت را عوضی رفتی: نگاهم به سمت او چرخید زهرخندی روی لبم نشست و گفتم

 . اونی که راه عوضی رفت تو بودی نه من ؛ اسلحه تو بنداز: فرخ با خشم گفت

 . ه گلوله خالی می کنم توی سر ایناونی که باید اسلحه ش را بندازه تو و رفقات هستید ؛ وگرنه ی: امیرساالر محکم گفت

 ؟ تو اینا را می شناسی فرخ: مرد دیگری که در کنار فرخ ایستاده بود گفت

 . کاش نمی شناختمشون: فرخ با نفرت گفت

 بگو رفقات اسلحه هاشون را بندازن وگرنه یه گلوله: امیرساالر اسلحه را بیشتر روی سر ان مردی که زیر دستش بود فشار داد و گفت

 . حرومت می کنم

 . فکر می کنی اگر اینکارو بکنی رفقای  من می ذارن تو زنده بیرون بری: مرد با زهرخندی گفت

 . بگو اسلحه شون را بندازن، نه نمی ذارن ولی اون موقع تو دیگه زنده نیستی که از دیدن مردن ما لذت ببری –

 . ی از دوستانش خواست اسلحه هایشان را بندازندخداروشکر کردم که آن مرد خیلی زود تسلیم شد و با اشاره 
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 . با پا اسلحه هاتوند را هل بدید اینطرف: من

شیرزاد دست بقیه را باز کن و هرکدوم : وقتی اینکارا هم کردند من به سمت اسرا رفتم و اول از همه دست شیرزاد را باز کردم و گفتم

 . یه اسلحه بردارید

 . جهانگیر: فتشیرزاد متعجب نگاهم کرد و گ

 . زود باش شیرزاد –

 ؟ بعد از این می خوای چیکار کنی: به کنار امیرساالر برگشتم و گفتم

 . ...هی شماها لباس اینا را بپوشید. فعال دست و پای اینا را ببندید تا بعد: امیرساالر

بسته نشسته بود و مرا با نفرت نگاه می کرد که به خیلی سریع اسرا لباس چهار نفر از آنها را به تن کردند اما فرخ گوشه ی با دستان 

  . سمتش رفتم و مقابلش نشستم

اونقدری حقیر و پست : عصبانی شدم اما خودم را کنترل کردم و دوباره به چشمانش نگاه کردم و گفتم، با نفرت به صورتم تف کرد

 . هستی که حتی ارزش این را نداری که جوابت را بدم

: امیرساالر و شیرزاد و افسر ارتشی که اسیر بود مشغول صحبت بودند که من هم به کنارشان رفتم و گفتم، تمو از مقابلش برخواس

 . بهتره از اینجا بریم

 . دهن اینا را ببندید که نتونن سرو صدا به پا کنند: امیرساالر

دانستم به چه چیزی فکر می کند ؛ حتما به متوجه شیرزاد شدم که مقابل فرخ ایستاده بود و فقط با نفرت نگاهش می کرد می 

 ؟ شیرزاد چیکار می خوای بکنی: برادرش شیرویه فکر می کرد ؛ خنجرش را از کمر کشید که امیرساالر گفت

 . می خوام تقاص خون برادرم ازش بگیرم: شیرزاد

 . نامردی وسط خونه ی عموت کشتیشهمون کسی که با ، من شیرزادم برادر شیرویه ؟ منو می شناسی: و مقابل فرخ نشست و گفت

 . به شیرزاد حق می دادم، ترس کامال در چهره ی فرخ می دیدم

 شیرزاد....: امیرساالر گفت
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 . ... توی همه ی این سالها لحظه ی نبود که به این لحظه فکر نکنم. خواهش می کنم امیرساالر مانعم نشو –

وقتی چشم باز کردم دیدم فرخ هنوز زنده ، به سمت فرخ کشید من چشمانم را بستمهمه ساکت بودیم که شیرزاد به یکباره خنجر را 

دهان فرخ بسته بود ولی وحشت را می شد از چشمانش ، ست ولی سمت چپ صورت فرخ دریده شده بود و صورتش پر از خون بود

ولی مطمئنم یه روزی ، دم شاید می کشتمتاگر مثل تو بو: شیرزاد خنجر را در کنار فرخ  با خشم به زمین فرو برد و گفت، خواند

 . خودم می کشمت

 . بریم: و از جا برخواست و گفت

امیرساالر جلوتر می رفت و بقیه را ، قرار بود از همان مسیری که آمده بودیم برگردیم، امیرساالر دستور خروج از آن انباری داد

 راهنمایی می کرد 

تا به خرابه ، همگی توسط همان درخت خودمان را به کوچه و بعد به خرابه ها رساندیم، رفتیمتا کنار دیوار بدون هیچ گونه دردسری 

 . ها رسیدیم همگی نشستیم

 ؟ باید از کدوم طرف بریم امیرساالر: شیرزاد گفت

، کنیمچون لباس های خودشون تنمون هست شاید بهمون شک نکنند ولی باید احتیاط ، نیروهاشون توی کل روستا پخش هستند –

از کوچه ی پشت باغ خودمون را می رسونیم به نزدیکی باغ سلیم و از وسط باغ می ریم سمت ، از اینجا می ریم سمت باغ میرباقر

 . در حاشیه ی روستا با احتیاط می ریم سمت امامزاده از اونجا هم می زنیم به دل جنگل، خونه ی آقا سلیم و از روستا می زنیم بیرون

 . خوبه –

 ؟ شما از اهالی همینجا هستید: که ارتشی بود گفتمردی 

 . بزرگ این ابادی و این منطقه، آره برادر،  اینجا روستایی خودمونه ایشون هم پهلوون امیرساالر: شیرزاد

 . خب پس یاعلی: مرد ارتشی

با اینکه با احتیاط حرکت می کردیم اما امیرساالر جلو می رفت و شیرزاد عقب بچه ها می آمد ، همه به دنبال امیرساالر به راه افتادیم

یه دفعه صدای ایست مردی را شنیدیم به سمت صاحب صدا که روی پشت بام یکی از خانه بود چرخیدم حرکت محتاطانه ی ما او را 

 . دستاتون را بذارید روی سرتون ؟ شماها کی هستید: اسلحه را به سمتمان گرفت و گفت، متوجه ماکرده بود
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 . ببین داری اشتباه می کنی: امیرساالر

 ... حرف نباشه: مرد

امیرساالر مهلتش نداد و به سمتش تیراندازی کرد او هم متقابال تیراندازی کرد که خوشبختانه گلوله های او به ما نخورد و خودش از 

ا شدند و به دنبالمان آمدند حرکت ما با بلند شدن صدای تیراندازی در کمتر از چند ثانیه نیروهای منافق متوجه م، روی پشت بام افتاد

در کوچه ها با تیراندازی و فرار رو به جلوهمراه بود ولی به خاطر این موضوع نمی توانستیم از همان مسیری که تعیین کرده بودیم 

زاد بازویش تیر شیر، جنگ و تیراندازی در کوچه پس کوچه های روستا ادامه داشت ، برویم برای همین ناچارا مسیر را تغییر دادیم

: وقتی در پس کوچه ی برای لحظاتی آرام گرفتیم شیرزاد گفت، خورده بود اما همچنان مردانه می جنگید و هوای بچه ها را داشت

 ؟ چیکار کنیم امیرساالر

 . می جنگیم یا فرار می کنیم یا کشته می شیم –

 ؟ نقشه ی بهتری نداری –

 . تو اگر داری رو کن، نه: ا عوض می کرد گفتامیرساالر که خونسرد داشت خشاب تفنگش ر

، یک کوچه آنطرفتر خانه ی پهلوون حیدر قرار داشت، شیرزاد و ان دو پسر بسیجی مراقب اوضاع بودند، عصبی به اطرافم نگاه کردم

 . فکری مثل برق از ذهنم گذشت

 بریم سمت خونه ی پهلوون حیدر / –

 ؟ ونه نیستکسی خ: امیرساالر متعجب نگاهم کرد و گفت

 ؟ ....تنور  را فراموش کردی. امیرساالر توی این موقعیت دست بردار –

 . بریم: امیرساالر نگاهم کرد و بعد از جا جهید و گفت

و خودش از پشت دیوار بیرون رفت و به سمت نیروهای که جلو می آمدند تیراندازی کرد من به سمت کوچه ی دیگر رفتم و بقیه ی 

تیراندازی به دنبال ما می آمدند وقتی به کوچه ی مقابل رسیدیم دیدم یکی از پسرهای بسیجی پایش تیر خورده و بچه ها در حال 

 درب خانه نیمه شکسته بود به داخل خانه رفتیم ، بدون معطلی به سمت خانه ی عمو حیدر رفتیم، امیرساالر به او کمک می کند
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خودمان را به اتاقی که تنور در ان قرار داشت رساندیم امیرساالر و شیرزاد و ان افسر  ،نیروها ی منافق هم به دنبال ما می آمدند

 ارتشی کنار پنجره و در بیرون را می پایدند مدتی اوضاع آرام بود 

 . اینجوری که خودمون را گیر انداختیم نباید می اومدیم توی این خونه: افسر ارتش گفت

 ؟ یر منتظر چی هستی راه باز کن...جهانگ. نگران نباش جناب سرگرد –

معلوم بود مدت زیادی بود که از این تنور و از این راه استفاده نشده بود، در گرد چوبی که ته تنور چسبیده بود به ، به سمت تنور رفتم

 /. بیا اول تو بروامیرساالر و شیرزاد به بیرون شلیک می کردند خطاب به جوانک بسیجی گفتم ، سختی کندم و از تنور بیرون آمدم

 ؟ کجا –

ته این تنور یه راه مخفی که از یه خونه ی دیگه تقریبا چند تا کوچه اونطرفتر سر درمیاره از تنور که بیرون رفتی منتظر بمون تا ما  –

 . برسیم

 . بریم: بعد شیرزاد را فرستادیم و خودم را به کنار امیرساالر رساندم و گفتم، اول ان جوان رفت و بعد جوان زخمی

 . توی حیاط هستن  –

 . ممکنه با ارپیجی این اتاق بزنن –

 . خب بریم قبل از اینکه بزنن –

بعد از اینکه من وارد تونل شدم جناب سرگرد و در آخرین لحظه امیرساالر خودش را داخل تنور انداخت و وارد تونل شد و همزمان 

زیاد تعریفی نداشت برای همین با عجله تونل را طی کردیم و از تنور دیگر  وضع تونل هم، صدای انفجار و ریزش آوار اتاق شنیدیم

بیشتر شبیه به یک خرابه شده بود اما هنوز یکی دوتا از اتاق هایش سالم ، وضعیت آن خانه هم بهتر از خانه ی عمو نبود، بیرون آمدیم

 می رم بیرون سر و گوشی آب بدم : امیرساالر گفت، همگی در همان اتاق تنور بودیم، بود

 . ما منتظر بودیم که برگردد نگاهم به بیرون بود که با صدای سرگرد به خودم آمدم، امیرساالر رفت

 ؟ برای چی این تونل کنده بودید –
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ست اون یه روزی با قصه ی مبارزات امیرساالر مربوط به امروز نی، برای روزای حساسی مثل امروز: نگاهم را به سرگرد دادم و گفتم

 . خان های ظالم این منطقه می جنگید بعد با شاه حاال هم با صدامی ها و منافق ها

 . معلومه مرد بزرگیه –

 . آره –

باید بریم اگر جنازه هامون را از زیر اوار پیدا نکنن حتمی ردمون را می زنن االن این طرف روستا خلوت : امیرساالر برگشت و گفت

 . تونیم بریم زرنگ باشیم می

 ؟ می تونی راه بری: و نگاهش را به آن جوان بسیجی داد و گفت

 . اره –

 ؟ شما دوتا اسماتون چیه –

 . من عباس هستم اینم رضاست: جوان زخمی گفت

، ما هم پشت سرتون هستیم، جهانگیر تو هم با رضا عقبشون برید، شیرزاد با سرگرد جلو برید، من عباس همراهی می کنم –

 خشاباتون پره؟

 . اره: من

 . منم گلوله دارم: شیرزاد

 . یه خشاب به من بدید: سرگرد

 . رضا یک خشاب پر بهش داد و بعد از اینکه اسلحه ها را چک کردیم راه افتادیم

که آن هم نیم با راهنمایی های شیرزاد و با احتیاط روستا را دیگر بدون هیج درگیری پشت سر گذاشتیم و خودمان را به امامزاده ی 

ده دقیقه ، خرابه شده بود رساندیم و بعد به دل جنگل زدیم گویی خیلی خوب توانسته بودیم که بدون جلب توجه از دستشان بگریزیم

مثل اینکه قالشون : ی که پیاده روی کردیم به سمت امیرساالر که زیر بازوی ان جوان را گرفته بود و با خود می آوردش رفتم و گفتم

 . مگذاشتی
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 . خیلی هم خوش بین نباش: امیرساالر

 ؟ پسر تو چند سالته: من هم از طرف دیگر زیر بازوی آن جوان را گرفتم و گفتم

 . نوزده –

 . تو هم حتمی مثل پسر من کله ت خرابه –

 ؟ چرا آقا: عباس خندید و گفت

 . پسر این جنگ مرد می خواد تو باید بری درست را بخونی –

 . یعنی ما مرد نیستیم –

 . هنوز دهنتون بوی شیر می ده –

شاید دهنمون بوی شیر بده اما اومدیم بجنگیم که نذاریم که کشورمون بوی تعفن  دشمن به خودش : عباس بازم خندید و گفت

 . بگیره

نوزده سالش بود چیکارا که  این آقا جهانگیر یادش رفته وقتی خودش هم: امیرساالر گفت، جواب دندان شکنی که داد ساکتم کرد

 .. نمی کرد

 ؟ امیرساالر –

 . مگه دروغ می گم –

 . با ایستادن شیرزاد و بقیه ما هم ایستادیم

 ؟ امیرساالر از کدوم طرف بریم : شیرزاد گفت

 . می ریم سمت جای که کلبه جنگلی پناهگاه بود –

 ؟ اهان می دونم کجاست –

 . رست کرده بود وقتی کلبه ی خودش لو رفتهمون پناهگاهی که اهورا د : من گفتم
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 . خوب یادت مونده –

 . روزی که مرد نیومدم، در حقش جفا کردم –

 . ولی اهورا هیچ وقت از دستت گله ای نداشت و دعات می کرد –

 . مرد بزرگی بود –

، شده بود و داشت از هوش می رفتعباس که من و امیرساالر او را می آوردیم از شدت خونریزی بی حال ، مدتی به سکوت گذشت

رضا نزدیکمان نشست و ، عباس را روی زمین خواباند و سرش را به زانو گرفت، برای همین امیرساالر خواست کمی استراحت کنیم

 . عباس را صدا زد

 نمیری رفیق  ؟ عباس چی شدی داداش –

 . سی را نمی کشهنگران نباش این زخما ک: عباس بی حال چشمانش را باز کرد و آرام گفت

 . بهتره راه بیفتیم اینجا خیلی هم امن نیست: شیرزاد گفت

 . نه تورو خدا پهلوون: امیرساالر دستش را زیر پا و سرعباس برد تا او را بلند کند که عباس گفت

 . هیس هیچی نگو –

 . بریم: و عباس را بلند کرد و گفت

 . هنوز یه پام سالمه، پهلوون راه می رم –

 . هیچی نگو پسر خون زیادی از دست دادی –

 . اینجوری دارم شرمنده تون می شم پهلوون –

 . تو هم مثل پسر خودمی –

بدون اینکه به مشکلی بر بخوریم بعد از نیم ساعت پیاده روی به آمبوالنسی که با خودمان آورده بودیم و استتارش کرده بودیم 

 سریع همگی سوار شدیم و امیرساالر پشت فرمان نشست و به سمت ، المان راحت شده بودبا رسیدن به آمبوالنس تقریبا خی، رسیدیم
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تا از ماشین پیاده ، وقتی به اردوگاه نیروهای خودی رسیدیم که هوا کامال تاریک شده بود، منطقه ی عملیاتی خودمان راهی شدیم

 . شدیم حسین آقا خودش را به ما رساند

 . سالم فرمانده: امیرساالر

 ؟ رفته بودی سیزده گردی، قرار شد سریع برگردی: حسین اقا

 . نخواستیم تنها بیایم، شرمنده دیر شد: امیرساالر

 . سالم فرمانده حسین: سرگرد هم به سمت ما آمد و گفت

 ؟ خوبید ؟ جناب سرگرد شما: حسین

اقا تعریف کرد که حسین آقا با تحسین به  جناب سرگرد و حسین اقا همدیگه را در آغوش کشیدند و سرگرد ماجرارا برای حسین

 . واقعا لقب پهلوونی برازنده ته: امیرساالر نگاه کرد و گفت

 ؟ اینجا دوا و درمون می شن، دوتا زخمی داریم: امیرساالر

 . حسین صدا بلند کرد و چند نفر را صدا زد تا زخمی ها را به سنگر بهداری ببرند

 ؟ از بچه های ما چه خبر: امیرساالر

 . فرستادمشون شناسایی، اومدن: حسین

 . من اینهمه راه را  کوفتم اومدم اینجا پسرم را ببینم، می ذاشتید عرق راهشون خشک بشه بعد: با دلخوری گفتم

با ناراحتی از آنها جدا شدم و به سمت دیگری رفتم گوشه ای در کنار یک سنگر روی دو جعبه ی چوبی مهمات که روی هم گذاشته 

 . پسرت که بچه نیست ؟ این چه رفتاریه جهانگیر ؟ تو چته مرد: لحظاتی بعد امیرساالر به کنارم آمد و گفت، بود نشستمشده 

تو هر چقدر بگی این دل وامونده ی ، بسمه هر چقدر نصیحت شنیدم، بسه تو رو خدا امیرساالر: با عصبانیت مقابلش ایستادم و گفتم

می دونی من از اینا نمی ترسم من از فرخ ، جلوی توپ و گلوله و خمپاره ی این از خدا بی خبرامن راضی نمیشه جگر گوشه ام بره 

 . ...نمی خوام خدای ناکرده بچه م اسیر اونا بشه. من رذالت و خباثت فرخ دیدم، من ادم کشی فرخ دیدم، می ترسم که یکی از ایناست

 . همین دور و اطراف بودن، بچه ها هم دارن برمی گردن..بیا بریم توی سنگر استراحت کن . خیل خب آروم باش –
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 ؟ واقعا –

 . ..بیا بریم کمی استراحت کن. نمی ذاری که بنده خدا حرف بزنه سریع گارد می گیری، آره –

حکم وارد سنگر که شدیم عکس پهلوان حیدر را دیدیم که روی جعبه های خالی مهمات که ، به همراه امیرساالر به سنگری رفتیم

امیرساالر کنار دیوار  ، در کنارش هم فانوسی روشن قرار داشت، میزی را پیدا کرده بود ورویش چفیه ی پهن کرده بودند قرار داشت

نگاهم روی عکس لغزید و اشک امانم را برید ؛ سرم را به عقب و به دیواره ، سنگر نشست و تکیه زد من هم در طرف دیگر نشستم

کمی بعد  ، بچه ها برای پدربزرگشان در این سنگر مراسم گرفته بودند، ک بی اختیار از چشمانم سرازیر شدی سنگر تکیه دادم و اش

 . آرامتر که شدم دراز کشیدم و چشمانم را بستم که خیلی زود خوابم برد

ف می زدند علی و دونفری که باهم حر، اما چشمانم را باز نکردم، با صدای پچ پچ کردن و هیس هیس گفتن دو نفر بیدار شدم

 . امیربهادر بودند

 . بیدار بشن بیچاره مون می کنن، امیربهادر خر نشو بیا بریم: علی با صدای آرام گفت

 . بذار کارم را بکنم، هیچی نگو ترسو –

 . بابام همینطوریش از دستم عصبانی هست، اگر تو نمی ترسی من می ترسم –

 . ما بذار کارم را بکنمعلی یه کلمه دیگه بگی خودم شهیدت می کن –

گوشه ی چشم راستم را باز کردم و امیربهادر را دیدم که داشت نخی را به پایم ، یه دفعه حس کردم یه چیزی پایم را لمس می کند

با یک چشم باز داشتم نگاهش می کردم و ، نگاه علی به من که افتاد خشکش زد، علی هم باال سرش واستاده بود، می بست

 ... اگر گذاشتی: علی آرام زد به شانه اش که امیربهادر گفت، سخت مشغول کارش بودامیربهادر 

 . امیر دیگه فایده نداره –چپ

 . تو رو خدا هیچی نگو علی بیا بریم: امیربهادر که متوجه نشده بود گفت

 . کنبازش : هردو چشمم را باز کردم و گفتم، که امیربهادر هم ایستاد و او هم مرا دید و جا خورد
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یه سر نخ را به پای ، امیرساالر هنوز خواب بود، امیربهادر با ترس نشست و نخی که به پای من بسته بود باز کرد و من صاف نشستم

من و و سر دیگرش را به پای امیرساالر بسته بودند تا اینجوری هرکدوم زودتر بلندشدیم پاش کشیده بشه و بخوره زمین و اون یکی 

  .هم بیدار بشه

 . سالم: علی

 . علیک: با اخمی نگاهش کردم و گفتم

 . سالم: امیربهادر

 . زن و بچه هات را ول کردی اومدی اینجا که پای منو به پای بابات ببندی خوش نمک خان: نگاهم را به او هم دادم و گفتم

 . ببخشید: امیربهادر سر به زیر انداخت و گفت

 . همونطور که خوابیده بود به ما نگاه می کرد، زیر داشتند که صدای خنده ی امیرساالر شنیدیمامیربهادر و علی هردو ایستاده و سربه 

 . ....مسخره ها. اخه اینم شد شوخی ؟ یعنی اخر نبوغ هستید شما دوتا: امیرساالر

 . بهترشو هم بلد بودیم منتها ترسیدیم: امیربهادر

 . ریشوی زشتغلط کردی که بلدی پسره ی : امیرساالر با خنده گفت

 ، تو چته حاال اینهو میرغضب نشستی اون باال: امیربهادر و علی هم خندیدن اما من همچنان عصبانی بودم که امیرساالر گفت

 . شما دوتا هم بنشینید: امیرساالر هم نشست و گفت

 ؟ کجا بودید: من

 . رفته بودیم  نزدیکایی روستا خودمون، شناسایی: علی

 ؟ ا شناسایی کنیدرفته بودید چی ر: من

 . موقعیت منطقه را بسنجیم: علی

 ؟ سنجیدی: من
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 . بله: علی سری تکان داد و گفت

 . خب حاال پاشو باید بریم: من

 ؟ کجا: علی

 . پیش زن و بچه ت، تهرون: من

 . پدر خواهش می کنم: علی با التماس نگاهم کرد و گفت

کاش همونجا امریکا می موندی و زندگی می ، پیدات کردم پشیمونم می کنی...بعضی وقتا از اینکه گشتم و . بس کن علی: من

 . حداقل اینجوری خیالم راحت بود که زنده می مونی، کردی

من ماندم با ، امیرساالر از جا برخواست و از سنگر بیرون رفت بعد از رفتن او امیربهادر هم بیرون رفت، لحظاتی به سکوت  گذشت

 . علی

 . سربه زیر داشتعلی ساکت بود و 

چندین سال من نبودم پیشت و توی کشور غریب بودی با اینکه دایی و زن دایی بودند و بهت ، خودت بی مادر بزرگ شدی: من

وقتی اونروز بردمت سر قبر ، محبت می کردند اما بارها بهم می گفتی همیشه احساس می کردم یه چیزی توی زندگیم کم دارم

پس خوب می فهمی کم  ؟ گفتی حاال می فهمم چی کم داشتم، ریه کردی که داشتی از حال می رفتینشستی و اونقدر گ، مادرت

 . می خوای بچه هات این حس کم داشتن تجربه کنن ؟ داشتن توی زندگی یعنی چی

 . نه: علی

 . خب پس پاشو بریم: من

 . نکردیمپدر اگر من بیام انگاری همه ی اون کارهای که تا حاال کردیم انگار : علی

 . مطمئن باش کسایی هستن که بیان به جای تو: من

 . تا وقتی خودم هستم دوست ندارم کسی به جای من بیاد ؛ اینجا هر کسی میاد به جای خودش: علی

 . تو را به خاک مادرت قسمت می دم پاشو بریم، علی با من بحث نکن: من
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 .... من نمیام تا خاک مادرم لگد کوب پای دشمن نشه: علی

 . بازم گندمم و خاطراتش آتش به جانم زد، منم تحملم بریده شد، این را گفت و اشکش سرازیر شد

 . فقط قول بده شهید نشی: نگاهم را به علی دادم و گفتم

 . من می تونم قول بدم کاری نکنم که باعث سر شکستگی شما بشم: لبخندی روی لبش نشست و گفت

مشغول صحبت و خوش و بشش کردن بودیم که امیرساالر و امیربهادر که یه دیگ و ، ا بوسیدماو را در آغوش کشیدم و سرش ر

 . چندتا کاسه دستشون بود با کل کل کردن و خندیدن وارد سنگر شدند

 . من آبگوشت نمی خوام، تو رو خدا پدر: امیربهادر

 . خواد انقدر کنسرو خوردی که شدی شبیه کنسرو فکر کرده اومده خونه ی خاله ش که آبگوشت نمی، تو غلط کردی: امیرساالر

  . شاید اگر من هم مثل امیرساالر بودم بهتر پسرم را درک می کردم

 ؟ خودتون درست کردید عمو: علی

 . ....ابگوشتی پختم که باهاش انگشتاتون هم می خورید. آره: امیرساالر

 . بپزیتوی این فرصت کم که رفتی بیرون چطور وقت کردی ابگوشت : من

 . امشب همه مون رو به قبله می شیم: امیربهادر

 . رزمنده ی که با خوردن یه ابگوشت رو به قبله بشه همون بهتر رو به قبله بشه سفره را بنداز ببینم، تو غلط کردی: امیرساالر

امیرساالر از ، ور سفرههر چهارنفر نشستیم د، سریع یه سفره ی نخی روی زمین پهن کرد و یه کاسه نون خشک ریخت وسط سفره

توی قابلمه ی که با خودش آورده بود یک چیزی شبیه به ابگوشت توی کاسه ریخت و مقابل ماها گذاشت و بعد درون هر کاسه ی 

 . صدای شیرزاد را شنیدم که یااهلل گفت و وارد سنگر شد، یه چندتا نخود ریخت

 . یااهلل مهمون نمی خواید: شیرزاد

 . ...بفرما. خوب موقعی اومدی مردبیا که : امیرساالر
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 . تو توی دیگ بخور: و کاسه ی امیربهادر را برداشت و برای شیرزاد گذاشت و ته قابلمه را مقابل امیربهادر گذاشت و گفت

 . من اصال گشنم نیست پدر: امیربهادر

 . نخوری من می دونم و تو، تو غلط کردی که گشنه ت نیست: امیرساالر

 . سنگر بغلی که بهتر بود، چه غلطی کردم اومدم اینجا: نشست و محتویات کاسه را دید آروم گفتشیرزاد هم که 

 . بخور تا تو باشی به هوای قابلمه ی گنده پا نشی بیایی اینجا: خندیدم و گفتم

یک لقمه که خوردم یک  همان، یه تکه نان برداشتم به محتویات کاسه زدم و در دهان گذاشتم ترکیبی از اب جوشیده و زردچوبه بود

 ؟ این چیه امیرساالر: لیوان اب را یک نفس نوشیدم و گفتم

 . ...هنوز گشنه ت نشده. خیلی هم خوبه ؟ چیه: امیرساالر

 ؟ نخوداش توی این فرصت چطور پخته شد: علی

 . اینا غذای دیروز فقط یه خورده اب زدم تنگش: امیرساالر

ماها هم ناجارا چند لقمه ی ، اما امیرساالر خودش با ولع می خورد، د همینطور من و شیرزادعلی و امیربهادر به هم نگاه می کردن

هر سه نفری مشعول صحبت ، امیرساالر کاسه و قابلمه را به امیربهادر و علی داد که ببرند بشورند، خوردیم و سفره را جمع کردیم

یکی از سنگرها اتش کرفته بود و هنوز بمباران ، قیامتی به پا شده بود بودیم که صدای بمبارون و انفجار مار از سنگر بیرون کشید ؛

در ان بلبشو به دنبال علی می گشتم و صدایش می زدم که امیرساالر دستم را کشید و روی زمین دراز ، های هوایی ادامه داشت

نبال علی می گشتم که او و امیربهادر هم کشیدیم چندین سنگر دیگر که منفجر شد همه جا ارام گرفت سریع از جا برخواستم و به د

 . سالم خود را به ما رساندند

 . ...عباس. عباس، یا حضرت عباس، سنگر بهداری منفجر شده: شیرزاد  که به دور خود می چرخید دو دستی به سر زد و گفت

خاموش کنند اما فایده ی نداشت  رضا و رزمنده های دیگر دور سنگر می دویدند تا اتش را، همگی به سمت سنگر بهداری دویدیم

 عباس هم شهید شد  ، سنگر با همه ی کسانی که درون آن بودند در اتش سوخت

ساعاتی بعد اوضاع که آرام شد و سنگرها خاموش شده بود رزمنده ها در محوطه گرد هم نشسته بودند و فقط صدای مرثیه خوانی 

 رضا هم روی زمین نشسته بود و ماتم زده به سنگر سوخته ، ارام گریه می کردندبعضی ها ، جوانی فضای غمبار را غمبارتر کرده بود
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امیرساالر نزدیکتر از همه به ان سنگر سوخته نشسته بود و دستانش را دور زانوانش حلقه کرده بود و به ، ی بهداری نگاه می کرد

 . آسمان نگاه می کرد

، رساالر و امیربهادر خداحافظی کردم و با ماشینی که به عقب برمی گشت برگشتمصبح که شد دیگر نمی توانستم بمانم با علی و امی

وقتی رسیدم ، در تمام طول مسیر فقط به عاقبت این جنگ فکر می کردم وقتی به تهران رسیدم با تاکسی خودم را به خانه رساندم

 . نزدیک ظهر بود تا وارد شدم همه ی خانواده به استقبالم آمدند

 ؟ یر کجا رفته بودیجهانگ: هما

 . نمی دونی کجا رفته بودم: من

 . تونستی پسرتو برگردونی ؟ خب چی شد: هما با دلخوری گفت

 .. . نه نیومد: همینطور که به سمت پله ها می رفتم تا خودم را به اتاقم برسانم گفتم

 . در میانه ی پله ها برگشتم و به بچه ها نگاه کردم پرویز را ندیدم

 ؟ و زن و بچه ش کجا هستندپرویز : من

 . خیلی صبر کرد بیایی  بلیطشون برای دیروز بود: هما

 ؟ کجا رفتن: ابروی در هم کشیدم و گفتم

 . حداقل تا وقتی تکلیف این جنگ روشن بشه اونجا زندگی می کنند، به خاطر امنیت زن و بچه ش رفتن هلند: هما

یکی در دل حادثه و  یکی فراری از این اتفاق شومی که برای ، ق بود بین دو پسرمچقدر فر، زهرخندی به لبم نشست و به اتاقم رفتم

...شاید من قضاوت نادرستی می کردم و هر کسی به جای پرویز بود برای همسر و پسرش این کار را می . کشورمان رقم زده بودند

 . کرد

اما هنوز ساعتی نگذشته بود که ، نمی خواستم به چیزی فکر کنمبه قدری خسته بودم که ، بعد از اینکه حمام کردم به تختم پناه بردم

حوصله ، با صدای آژیر خطر از خواب پریدم و به دنبال او صدای پروانه که مرا صدا می زد تا مرا هم به دنبال خودش به پناهگاه ببرد

 ... را به داخل اتاق انداختدر اتاق با شتاب باز شد و پروانه خودش ، ی برخواستن و رفتن به زیر زمین را نداشتم
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 . االن بمبارون می کنند، ..بابایی پاشو باید بریم توی پناهگاه. بابا: پروانه

 . نگران نباش: نگاهش کردم و گفتم، سرم را از روی بالشت بلند کردم

 . بابا پاشو تو رو خدا: پروانه

به پناهگاه رفته بودند سعید اما منتظر ما پایین پله ها بود با انها همراه بقیه ، به خاطر هراس پروانه بود که برخواستم و با او همراه شدم

پریسا هم در کنار هما کز کرده بود و  ، شاهین را درآغوش داشت و گوشه ی نشسته بود، هما، شدم و خودم را به زیر زمین رساندم

دختر بابایی چرا داری گریه : را درآغوش گرفتم و گفتم او، پریسا خودش را به من رساند، وارد پناهگاه که شدیم، آرام اشک می ریخت

 ؟ می کنی

 ... تورو خدا بیاید از اینجا بریم، بابا من خیلی از این بمبارون ها می ترسم: پریسا

 ؟ کجا بریم عزیز دلم: من

 . بریم همونجا که داداش پرویز رفته: پریسا

 . طوریش نمی شهاین جنگ تموم می شه هیچکس هم ، نگران نباش عزیزم: من

 . ولی من خیلی می ترسم بابایی: پریسا

من مردایی را توی جبهه دیدم که هیچکس حریفششون نبود تا اون ، باید صبور باشی عزیزم: بوسه ی بر موهایش نشاندم و گفتم

 . مردا هستن پای هیچ دشمنی به خاکمون باز نمی شه

 . پس چرا جلوشونو نمی گیرن ولی این دشمن هر روز تهران بمبارون می کنن: پریسا

 .... عزیزم  جلوشونو می گیریم نگران نباش: من

 ؟ آقاجون از منطقه چه خبره: سعید که نگران قدم می زد گوشه ای ایستاد و گفت، گوشه ای نشستم و پریسا را در آغوش گرفتم

 . نیروهاشون خیلی پیش روی کردن

روستاهای ما هم ، ط یه سری روستاهای لب مرز اشغال کردن و مردمشو آواره کردنفق، همونجا دم مرز زمینگیر هستن، نه پسرم: من

 . با سرسختی که نیروهای ایرانی دارن به همین زودیا مناطق اشغال شده را آزاد می کنن، جزو. همون روستاهای اشغال شده ست
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 . می کنید ارتش ایران می تونه جلوشون دووم بیارهاون با همه ی نیروهاشون اومدن فکر ، ولی صدام نمی شه دست کم گرفت: سعید

...من قبال شاهد پیروزی همبستگی . مردم همه دست تو دست هم گذاشتن، سپاه،  بسیج، ارتش، فقط ارتش نیست پسر خوب: من

 . مردمی بودم بازم این جنگ می بریم

 . ...باید از اینجا بریم. همه ی این حرفا شعاره: هما با دلخوری گفت

 . ما از اینجا نمی ریم: من

 . هما با خشم نگاهم کرد ولی جوابی به حرفم نداد

همه . سخنرانی امام در حال پخش بود، پروانه سریع تلویزیون را روشن کرد، با اعالم وضعیت سفید همه به طبقه ی باال برگشتیم

 . نگران چشم به تلویزیون داشتند و من به علی فکر می کردم

در خانه ، از اینکه سری به محل کارم زدم و به اوضاع رسیدگی کردم برای دیدار نوه هایم راهی خانه ی علی شدمفردای آنروز بعد 

 . ...سالم. بابا بزرگ: توسط آرتین باز شد و تا مرا دید با خوشحالی گفت

 ؟ چیکار می کنی، سالم پسر خوب: دستی به موهایش کشیدم و گفتم

 ؟ ربزرگ بابامو دیدیدپد، داشتم بازی می کردم: آرتین

 . تعارف نمی کنی بیام داخل: من

 . ببخشید بفرمایین داخل: آرتین سریع از جلوی در کنار رفت و گفت

 ؟ کی اینجاست: من

 . خاله شیما و بچه هاشو و زن عمو گالره و مادربزرگ ماه نسا، من و مامان و آسو، خودمون هستیم: آرتین

 . که چادر سفیدی به سر کرده بود به استقبالم آمد گالره، به میانه ی حیاط که رسیدم

 . خیلی خوش اومدید، سالم اقا جهانگیر: گالره

 ؟ خوبی، سالم گالره: من
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 شما خوب هستید؟، شکر: گالره

 شکر /: من

کردم و توی پذیرایی  سالم و احوالپرسی، دقایقی بعد شینا عروسم هم از اتاقی بیرون آمد و استقبالم آمد، با تعارفات گالره وارد شدم

آرتین هم پیشم نشست ، او را بوسیدم و روی زانو نشاندم، آسو که گوشه ی مشغول بازی بود خود را به من رساند ، روی مبلی نشستم

 ؟ بابا بزرگ بابامو دیدید: و گفت

 . آره پسرم دیدمش حالش خوب خوب بود: من

 . خیلی دلم واسه ش تنگ شده کاش زودتری بیاد: آرتین

 . به امیربهادر گفتی مرخصی بگیره بیاد: مادر

 . همین روزا میاد، آره مادر بهش گفتم: من

 ؟ امیرساالر و امیربهادر هم دیدید ؟ چه خبر از جبهه: گالره هم روی مبلی نشست و گفت

 . همه شون با هم توی یه پادگان هستند، خوبن: من

 . پدرمم اونجاست: گالره

تقریبا همین هشت ماه قبل بود که ، نستم چطور می بایست خبر شهادت پهلوان حیدر را به آنها می دادمسر به زیر انداختم نمی دا

 . مادرش را از دست داده بود و هنوز سیاه پوش مرگ مادرش بود

 ؟ جهانگیر اتفاقی افتاده: ساکت بودم که گالره نگران گفت

 ... پدرت، متاسفم: نگاهم را به گالره دادم و گفتم

شینا با سینی چای از ، مادرم در کنارش نشست و او را در آغوش گرفت، ستم حرفم را تمام کنم اشک های گالره سرازیر شدنتوان

 . آشپزخانه بیرون آمد و وقتی گریه های گالره را دید بهت زده ایستاد

ه گذشت تا باز در اتاقی باز شد و مدتی به سکوت و گری، آرتین از جا برخواست و سینی چای را از مادرش گرفت و روی میز گذاشت

 ، بعد از سالم و احوالپرسی جویایی ماجرا شد، به احترامش از جا برخواستم، شیما که کمی بیمار به نظر می رسید از اتاق بیرون آمد
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شنیدنش چشمان با ، شینا به سمتش رفت و همینطور که به او کمک می کرد تا به سمت مبلی بیاید و بنشیند موضوع را به او گفت

... با چشمان خیس نگاهش را به من داد . خیلی الغرتر و ضعیف تر از خواهرش شده بود و رنگ پریده بود، شیما هم به اشک نشست

 ؟ امیربهادر دیدید: و گفت

 . حالش خوب بود همین روزا میاد مرخصی، دیدمش: من

 ؟ خبری از پسرم داشت ؟ م رد و نشونی پیدا کرده بوداز دزدای بچه : شیما با بغضی که در گلویش سنگینی می کرد گفت

با اینکه سه چهارسالی می گذشت اما این داغ هنوز  . امیربهادر نتوانسته بود خبری به دست بیاورد، نمی دانستم چه باید می گفتم

با این تفاوت که من می  خودم هم سالهای زیادی در شرایط او بودم، حق هم داشت حالش را درک می کردم، برای شیما تازه بود

دانستم چه کسانی بچه ام را برده اند و خیالم از این بابت که به فرزندم سخت نمی گذرد راحت بود اما حال و روز شیما و امیربهادر 

نده انها مطمئن بودند که هر کسی که فرزندشان را ربوده است دشمن بوده است و اینکه نمی دانستند فرزندشان ز، بدتر از من بود

و هر کدام از این سوالها می توانست مردی را از پا بیندازد  ؟ در چه شرایطی زندگی می کند ؟ چگونه زندگی می کند ؟ است یا مرده

 . شیما که جای خود داشت

 .. .توکل کن به خدا، امیربهادر داره تمام تالش خودشو می کنه، توی این اوضاع جنگ و بلبشویی که توی منطقه به پا شده: من

 . پس یعنی بازم هیچی: شیما

...ببین داری با . آروم باش خواهر گلم: شینا در کنارش نشست و گفت، صورتش را پشت دستانش پوشاند، و باز بغضش شکسته شد

 . به این دوتا طفل معصوم فکر کن ؟ خودت چیکار می کنی

هر لحظه که فکر می کنم بچه  ؟ ای من نیستی که بفهمیج، االن چهار سال که بچه م پیشم نیست، فکر می کنی اسونه شینا: شیما

ولی ساالر ، تو بچه هات پیشت هستن هیچ غمی نداری ؟ ....فکر می کنی آسونه. م کجاست و توی چه حال و روزیه دیوونه می شم

گلوله و خمپاره باشه ..می گم اگر بچه م زیر . اونم توی این اوضاع جنگ، من پسر کوچولوی من معلوم نیست توی چه حال و روزیه

 ..... ای خدا ؟ چی

مادر و شینا از جا برخواستند او را آرام کنند ولی توانش را ، و حالش دگرگون شد از جا برخواست و داد می زد و خدا را صدا می زد

می داد و به سمت شیما گندم به من سال، زنگ خانه باز زده شد که ارتین برای باز کردن در بیرون رفت و با گندم برگشتند، نداشتند

 خانم ها با سختی شیما را آرام کردند و به اتاقی بردند صدای گریه ی دونوزاد از ، گویی فقط او می توانست خاله ش را ارام کند، دوید
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نوزادی که  گندم با، فضای متشنج خانه لحظاتی بعد ارام گرفت، گالره برای آرام کردن بچه ها به آن اتاق رفت، اتاق دیگری بلند شد

 ؟ خوبید اقاجون: در آغوش داشت به پذیرایی آمد و نزدیک من نشست و گفت

 ؟ ...تو کجا بودی. خوبم عزیز دلم: نگاهم را به چشمان زیباییش که از مادربزرگش گندم به ارث برده بود دوختم و گفتم

 . تند کمک می کنیمبا دوستام می ریم مسجد برای بسته بندی آذوقه ی که برای جبهه می فرس: گندم

 . این کوچولوی که توی بغلته ارسالن یا گیلدا، خسته نباشی: من

 . وقتی باشه حداقل خاله حالش بهتره، کاش امیربهادر بیاد، ...خاله اینروزا خیلی حالش بده. این گیلدا خانمه: گندم

 . واقعا شرایط سختیه، درکش می کنم: من

 . االر پیدا می کردندکاش حداقل یه خبر کوچولو از س: گندم

با اینکه قول داده بودم گندمم را فراموش کنم ولی آنروز با داشتن ان همه ، مدتی آنجا بودم و بعد به بهانه ی کار از خانه بیرون زدم

دفن هر گوشه ای را مشغول ، خیلی وقت بود که به او سر نزده بودم قبرستان مملو از جمعیت بود، غم و غصه راهی قبرستان شدم

از میان مردم می گذشتم و غم سنگینی به جانم  . کشته  یا شهیدی بودند که از سمت جبهه اورده بودند یا در بمباران کشته شده بود

، به قبر گندم که رسیدم نشستم و باز شکستم، مگر این مردم چه گناهی کرده بودند که اینهمه ماتم و غم سزایشان بود، می نشست

دستانم را به دور زانوانم حلقه ، وقتی سبک تر شدم، گریه کردم و درد و دل کردم، گریه کردم و با او حرف زدم .. هم بغضم هم قلبم

 . کردم و به گنبد شاه عبدالعظیم چشم دوختم

هما نشسته بود و بافتنی می کرد و پریسا مشغول نقاشی ، عصر وقتی به خانه برگشتم حال و هوای خانه ی خودم هم گرفته بود

، او را بوسیدم و کیفم را به او دادم تا به اتاقم ببرد و خودم به سمت هما رفتم، تا وارد شدم پریسا خودش را به من رساند، یدن بودکش

 ؟ اتفاقی افتاده: روی مبل تک نفره ی رو به رویش نشستم و گفتم، سالم کردم اما جوابم را نداد

 ؟ یناهار خورد: نیم نگاهی به من انداخت و آرام گفت

 . نه: من

 . می رم واسه ت ناهار گرم کنم: تا این را گفتم بافتنی اش را روی میز گذاشت و گفت

 . ممنون: من
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 ؟ شرکت بودی: نزدیکم نشست و گفت، میز را باز به خاطر من چید و صدایم کرد وقتی سر میز نشستم

 . آره: من

 . ولی سعید می گفت اومده شرکت نبودی: هما

 . نبودم رفته بودم بیرون کار داشتم عصری شرکت: من

 . خب فهمیدم: هما با زهرخندی گفت

 ؟ سعید با من چیکار داشته: من

 . می دونی چند وقتی هست از کارش بیکار شده: هما

 ؟ برای چی: من

پرسنل  اون کسی هم که اونجا را خریده تمام، گویا دوستش که صاحب شرکت بوده همه ی شرکتشو فروخته و رفته خارج: هما

...چند وقتی دنبال یه کار دیگه بوده ولی چون به نتیجه ی نرسیده پروانه ازش . برای همین سعید بیکار شده، شرکت عوض کرده

 . من قرار بود قبل ازاین باهات صحبت کنم ولی موقعیتش پیش نیومد، خواسته بیاد پیش تو مشغول به کار بشه

هم ، چه کسی بهتر از سعید، اتفاقا دست تنها هستم یه کسی باید باشه کمکم بده، دفردا بهش بگو بیا، خب من نمی دونستم: من

 . دامادمه هم اینکه پسر خوبیه و بهش اعتماد دارم

با اینکه وقتی دامادمون شد ازش خوشم نمی اومد ولی حاال وقتی می بینم مرد خوبیه ازش : لبخند رضایتی به لب هما نشست و گفت

 . بهتر از مهران...خیلی . راضی هستم

 . مهران هم خوبه: من

 . ولی هیز و پدرسوخته ست: هما

ولی هر چی که هست شوهر دخترمون یه وقت این موضوع باعث نشه بینشون فرق بذاری و باعث بشی کدورتی بین پروین و : من

 . پروانه به وجود بیاد
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او به ، تا بحال ندیده بودم هما اینطوری بخندد، دیوانه وار و با قهه قهه، می خندید، وقتی این حرف را زدم هما شروع کرد به خندیدن

قدری مبادی آداب بود که حتی در خندیدن هم مالحظه می کرد ولی حاال به قدری بلند و بی پروا می خندید که متعجب نگاهش می 

 . کردم

 ؟ مگه چی گفتم ؟ چرا اینطوری می خندی: من

  ؟ ...ببین کی داره از فرق گذاشتن حرف می زنه. تی تو این حرف می زنی واقعا خنده داروق: همینطور که می خندید گفت

تو  ؟ تویی داری از فرق گذاشتن حرف می زنی که همه ی عمرت بین زن مرده و زنده ت فرق گذاشتی: خنده هایش قطع شد و گفت

 ... ...ای خدا ببین از کی دارم نصیحت می شنوم. یداری از فرق گذاشتن حرف می زنی که همه ی عمرت بین بچه هات فرق گذاشت

اینهمه ، حداقل دیگه تو از این حرفها نزن، تو رو خدا جهانگیر: و اشک از چشمانش سرازیر شد و همینطور که اشک می ریخت گفت

 . سال به احساساتم توهین کردی حداقل به شعورم توهین نکن

 ... من چه کرده بودم با این زن، است و به طبقه ی باال رفتاینها را گفت و با هق هق گریه از پیشم برخو

 . از سر میز برخواستم و به حیاط رفتم و سیگاری روشن کردم و در تنهایی و خلوت خودم انقدر سیگار کشیدم تا خورشید غروب کرد

دل دست در دست هم برای زندگی و کار کردن در شرایط جنگ هر روز سخت و سخت تر می شد ولی همه ی مردم امیدوارم و یک

امیربهادر و علی مرتب ، روزی نبود که در کوچه ی یا خیابانی تشییع جنازه ی برگزار نشود، پیروزی رزمنده ها تالش می کردند

بود که آن اتفاق ناگوار  18اوایل سال ، مرخصی می گرفتند و به دیدن همسر و فرزندانشان می آمدند ولی امیرساالر به ندرت می آمد

در آن سالها اگر سعید نبود شاید کارم آنطور که باید پیش نمی رفت چون من حوصله ی ، در دفتر کارم مشغول کار بودم، اتفاق افتاد

آنروز شرکت بودم که تلفن دفترم ، برای کار کردن نداشتم و اکثر مواقع را در خانه می گذراندم ولی گاهی هم به شرکت سر می زدم

 . را برداشتم صدای شینا در گوشی پیچیدوقتی گوشی ، زنگ خورد

 . الو بفرمایین: من

 . سالم اقاجون، الو: شینا

 ؟ چی شده، سالم دخترم: من

 ... آقاجون: با صدای پر از بغض گفت
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دردی درون قلبم پیجید و ، توی اوضاع جنگ هر لحظه منتظر شنیدن خبر ناگواری بودم، با شنیدن صداش دنیا روی سرم خراب شد

 ؟ چی شده: آروم گفتم

 . می شه بیاید اینجا: شینا

 ؟ بگو چی شده، جون به لبم کردی دختر: من

 ... بمبارون دیشب: شینا

 . صدای انفجار ازمحل زندگی ما دور بود اما پی گیر نشدم ببینم کجا را بمباران کرده اند، شب قبل باز تهران را بمباران کرده بودند

 . حرف بزن دختر: من

 . زن عمو گالره و گندم رفته بودن مسجد: شینا

 . خدااااااا: اسم گندم که آورد به جانم آتش کشیده شد و درد شدیدی در قلبم پیچید که گوشی از دستم رها شد و بلند فریاد کشیدم

سعید خود را به من ، دهمین فریاد من کافی بود تا در اتاق با شتاب باز شود و سعید و چند تا دیگر از کارگرها به داخل اتاق بیاین

 . رساند

  ؟ چی شده آقاجون: سعید

 . من سرم را روی میز گذاشته بودم و بلند بلند گریه می کردم، و سریع گوشی را برداشت و مشغول صحبت با شینا شد

..خواهشا . آقاجون آروم باشید اون خانم گفت گندم طوریش نشده و توی بیمارستان: سعید گوشی را که گذاشت خطاب به من گفت

 . آروم باشید

بر سر آبدارچی فریاد می زد تا ، سعید با اینکه نمی دانست گندم کیست اما داشت سعی می کرد خیال مرا از بابت گندم راحت کند

ا وقتی شنیدم گندم در بیمارستان است سریع از جا برخواستم که بروم ولی سعید خودش را به من رساند و مر، برای من آب قند بیاورد

درد قلبم بازو و دست چپم را بی حس کرده بود و همین باعث شده بود که نتوانم رانندگی کنم شاید بودن ، وادار کرد که همراهیم کند

در کنارش نشسته بود و از او می خواستم زودتر مرا به آن بیمارستان ، اجازه دادم همراهیم کند، سعید در آن زمان برای من بهتر بود

 . برساند
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من جلو می رفتم و سعید پشت سرم می دوید در کریدور شلوغ بیمارستان شینا را ، مارستان پر بود از زخمی ها و مجروحین جنگبی

 . خودم را به او رساندم، دیدم که ماتم زده به دیوار تکیه زده بود و چشمانش خیس بود

 ؟ ..گندم کجاست. ...گندم. شینا: من

 . اون اتاقتوی : به اتاقی اشاره کرد و گفت

، خودم را به کنار تختش رساندم، گندم با سر باندپیچی شده روی تخت دراز کشیده بود، لحظه ای تامل نکردم و به سمت اتاق دویدم

 . دستی به سرش کشیدم و صدایش زدم

 . ..گندم دخترم. گندم: من

. عزیز دلم: او را در آغوش کشیدم و گفتم، آرام چشمانش را باز کرد و نگاهش به سمت من چرخید با دیدنم بغضش شکسته شد

 ؟ ..حالت خوبه

 . ...خوبم. خوبم پدربزرگ: با گریه گفت

 ؟ می دونی چقدر واسه م عزیزی، مردم و زنده شدم دختر: اشک هایش را گرفتم و گفتم، از آغوشم بیرون آمد و راحت دراز کشید

 ؟ سرت چی شده

 . نمی دونم یه چیزی به سرم خورد، خراب شدمن توی حیاط مسجد بودم وقتی مسجد : گندم

 ؟ عمل داشته: نگاهم به سمت شینا چرخید و گفت، شینا و سعید هم وارد اتاق شده بودند

 . تا بخیه خورده 15سرش شکسته که ، نه: شینا

 . تازه یادم افتاده بود که شینا گفته بود گالره هم در مسجد بوده است

 ؟ گالره: من

عقب عقب رفتم و در کنار دیوار روی زمین رها شدم و فقط ، باورم نمی شد، بردم بغض شینا و گندم باز شکسته شداسم گالره را که 

 . امیرساالر: گفتم
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، در آن شب در بمباران در مسجد همان محل شهید شد، گالره همسر امیرساالر خواهر گندم من، حقیقت تلخی بود که واقعیت داشت

تا امیرساالر و امیربهادر برای مراسم تشیع جنازه به تهران بیایند ولی به دالیل امنیتی که قبل از عملیات ها با منطقه تماس گرفتیم 

مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری گالره بدون حضور همسر و ، انجام می شد حتی نتوانستیم آنها را بیابیم و با آنها صحبت کنیم

مک می کرد بدون اینکه حتی یکبار از من سوال کند که اینها که هستند و با من چه در آن شرایط سعید خیلی ک، پسرش برگزار شد

 . سعید پسری بود که ثابت کرد که می تواند داماد باشد و برای من عزیزتر از پسرم باشد . نسبتی دارند

کردیم به سختی شرکت می کرد  همان سال بود که شیما فرزند چهارمش را باردار بود و در مراسم های که برای گالره برگزار می

چون به خاطر گریه و زاری های که به خاطر از دست دادن فرزند اولش داشت بسیار ضعیف شده بود که دکتر برایش استراحت مطلق 

د ... درست روز مراسم چهلم شهادت گالره و توی مراسم بو. تجویز کرده بود ولی با اینحال شیما باز نمی توانست فقط استراحت کند

فرزند چهارم امیربهادر به ، که درد زایمان به سراغ شیما آمد که با کمک پدر و مادرش و شینا خیلی زود او را به بیمارستان رساندند

دوماه دیگر هم گذشت و هنوز ما نتوانسته بودیم خبری از امیرساالر و ، دنیا آمد و شیما به یاد گالره نام دخترش را گالره گذاشت

 . لی بگیریم و می بایست منتظر می شدیم یا از آنها نامه ای برسد یا خودشان تماس بگیرندامیربهادر و ع

، یک خیابان مانده به خانه، یکروز که برای دیدار خانواده ی علی و امیرساالر و بردن داروهای مادرم به سمت خانه ی علی می رفتم

، به دوش و سرو صورتی که ماه ها رنگ اصالح به خود ندیده بودسه نفرشان را دیدم که با لباس خاکی جبهه ها و کوله پشتی 

از ، ماشین را به حاشیه ی خیابان راندم و با زدن بوقی آنها را متوجه خودم کردم، شوخی کنان در پیاده رو به سمت خانه می رفتند

 ؟ کجایی کم پیدا ؟ چطوری اخوی، اق عزیزمبه به باجن: ماشین که پیاده شدم امیرساالر قبل از همه با خوشرویی به سمتم آمد و گفت

 . اخه این رسمش رفیق، چشمم به راه خشک شد ؛ نباید بیاید یه سر به ما بزنی ببینی شهید شدیم نشدیم

 . و مرا در آغوش کشید و بوسیدم

 . سالم: من

 ؟ خوبی تو، ..این همه احساسات خرجت کردم اینهو برج زهرمار می گی سالم. سالم و زهرمار: امیرساالر

 . خوبم: من

 ؟ علی را در آغوش کشیدم و گفتم: خوبی پسرم، امیربهادر و علی هم جلو آمدند و سالم و احوالپرسی کردند

  ؟ ...شما خوبید. خوب خوب: علی
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 . شکر: من

 ؟ کجا می رفتی: علی که عقب ایستاد امیرساالر گفت

 . ..سوار بشید بریم. خونه ی علی: من

 ؟ اتفاقی افتاده، تو یه چیزیت هست جهانگیر: ر کنارم نشست و گفتامیرساالر جلو د

به یاد روزی افتادم که امیرساالر مامور شده بود تا خبر گندمم را به من ، نمی دانستم چطور باید می گفتم، نیم نگاهی به او انداختم

فقط می گفت مادرش بیماراست و من چقدر او را  بدهد و امیرساالر نتوانست و از روستا تا تهران مرا برد و یک کلمه حرف نزد و

 . دلداری دادم نمی خواستم تالفی کنم چون نتوانستم حقیقت را بگوییم این را گفتم

 . حالش خیلی خوب نیست، مادرم مریض احوال: من

 ؟ ...بیمارستان بستریه. ..متاسفم. آخ: امیرساالر

 . داشتم داروهاشو می بردم، نه خونه ی علی: من

 ؟ بابا مطمئنید فقط از بیماری مادرجون ناراحت هستید - علی

 . ...ولی ناراحتی های من دردی را دوا نمی کنه. من از خیلی چیزا ناراحتم: ابروی در هم کشیدم و گفتم

 ؟ راستشو بگو چی شده، جهانگیر: امیرساالر

 . نیم نگاهی بهش انداختم و باز هم نتوانستم بگوییم

 . رسیدیم  -من 

وقتی ، نزدیکتر که شدیم با دیدن پارچه ی سیاه سردر خانه رنگ نگرانی به چهره ی هر سه نفرشان نشست، ون کوچه پیچیدمو در

دستم را روی دست امیرساالر ، نگاه امیرساالر بر سر درخانه و پارچه ی مشکی قفل شده بود، ایستادم هیچ کدام پیاده نمی شدند

 . الرتسلیت می گم امیرسا: گذاشتم و گفتم

...گالره . توی بمبارون مسجد زدن، رفته بود مسجد محل برای کمک: نگاه پر از پرسشش به سمت من چرخید و من با بغض گفتم

 ..... هم
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قطرات گرم اشک از چشمان سبز امیرساالر سرازیر شد و میان محاسنش که کمی به ، بقیه ی حرفم را نتوانستم به زبان بیاورم

 . ناپدید شدسفیدی کشیده بود 

می ، امیرساالر اما هنوز نشسته بود می توانستم حالش را بفهمم، امیربهادر و علی سریع از ماشین پیاده شدند و به سمت خانه دویدند

جوون که بودیم اون موقع ها که گندم زنده بود : با صدای که می لرزید گفت، توانستم بفهمم که توان از همه ی بدنش رفته است

وقتی اینطوری می گفتم حرصش می گرفت می گفت من ، تو به خواهرت حسودی می کنی، می گفتم تو حسودی همیشه بهش

دفعه ی آخری که اومدم مرخصی وقتی می خواستم برگردم منطقه بهم ، حسود نیستم ولی می خوام به اندازه ی خواهرم خوب باشم

بهش گفتم چی شد یاد این چیزا ، م همیشه می خوام مثل اون باشمامیرساالر یادته بهم می گفتی من به گندم حسودی می کن، گفت

گفت نمی تونم طاقت نمیارم اگر یه روزی بیان در این خونه را بزنن و بگن امیرساالرت از ، افتادی گفت می خوام مثل خواهرم باشم

اقی برای من افتاد تو بمونی و هوای بچه ها ما با هم قول و قرار گذاشتیم که هر اتف ؟ ...گفتم یعنی چی گالره این حرفا. دست دادی

اونروز  . ...نمی تونم. گفت نمی تونم، نه این تو هستی که باید بمونی و هوای بجه ها را داشته باشی، را داشته باشی گفت نه امیرساالر

وقتی می رفتم ته دلم  ،کلی سر به سرش گذاشتم طوری که حرصش در اوردم و کاری کردم که مثل همیشه از خونه انداختم بیرون

 .... آشوب بود

 ؟؟ این دوتا خواهر چرا اینجوری کردن با ما: و بغضش شکسته شد و نگاهش را به بیرون و سر در خانه داد و گفت

 . هردو گریه می کردیم

 ؟ می شه بری سرخاک: امیرساالر

ای خودم خریده بودم ولی نمیدانم چطور شد که کنار قبر گندم یک قبربر، سری تکان دادم و ماشین را روشن کردم و حرکت کردم

من ، وارد قبرستان شاه عبدالعظیم شدیم و قدم زنان تا کنار قبر گندم و گالره رفتیم، اجازه دادم گالره را آنجا دفن کنند کنار خواهرش

وقتی ، ی خاک بود نشستکنار خاک گندم و امیرساالر کنار خاک گالره که با پارچه ی سیاهی پوشیده شده بود و دسته گلی رو

 . نشست بغضش شکسته شد سر روی خاک گذاشت و فقط گریه کرد

از سختی ها و تلخی های که از سر گذرانده بودیم از ، وقتی آرامتر شد مدتی با هم حرف زدیم از گذشته ها از خاطره هامون

  . عروسیامون و بالهای که به سر هم آوردیم

 . امیربهادر و علی، سر و کله ی بچه ها هم پیدا شد مشغول صحبت و درد و دل بودیم که
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کسی ، همسرش ، دو هفته بعد از آن روز امیرساالر به جبهه برگشت و دیگه برای مرخصی نیامد چون دیگر دلیلی برای آمدن نداشت

علی و امیربهادر ، شتزمان می گذ، که عاشقش بود حسرت دیدارش را به دلش گذاشته بود و برای همیشه زیر خاک سرد خفته بود

هفت سال از این جنگ نابرابر می گذشت که باز ، گاهی به دیدار خانواده شان می آمدند و بیشتر وقتشان را در جبهه می گذراندند

 . خبری دردآور مزه ی تلخ حسرت را به کامم ریخت 

آرتین را دیدم که ماتم زده کنار دیوار ، پیاده شدماز ماشین که ، یک روز صبح که برای دیدار خانواده ی علی به خانه اش رفته بودم 

 . به سمتش رفتم تا مرا دید با گریه به سمتم دوید و خودش رابه من چسباند، ایستاده بود و سر به زیر داشت و گریه می کرد

 . پدربزرگ: آرتین

 ؟ چی شده آرتین: مقابلش نشستم و بازوهایش را گرفتم و گفتم

 . ..عمو امیرساالر. عمو : گفتبا گریه و بریده بریده 

 ؟ امیرساالر چی: من

 . امروز از جبهه خبر آوردن که عمو امیرساالر کشته شده: آرتین

مات و مبهوت ماندم و همه ی گذشته از روزی که امیرساالر را کنار آن چشمه دیدم و جانم را نجات داد ، دنیا روی سرم خراب شد

 .... مقابل چشمانم شروع به رژه رفتن کرد

دقایقی بعد در خانه باز شد و ، آرتین در اغوشم گریه می کرد و من اما بغضی سنگین گلویم را می فشرد و نمی توانستم حرف بزنم

 . شینا که چادر مشکی به سر داشت از خانه بیرون آمد

 . سالم آقاجون: شینا

شینا به سمت ، بود که راه نفسم و حرف زدنم را بسته بودانگار غده ی بزرگی در گلویم ، نمی توانستم حرف بزنم، از جا برخواستم

 ؟ آرتین اینجا چیکار می کنی: آرتین آمد و گفت

 ؟ خوبید اقاجون: شینا باز نگاهش را به من داد و گفت

 ؟ کی این خبر آورد: سری تکان دادم و آرام گفتم، صدای شینا هم بغض داشت
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امیربهادر و علی هم ، ومده بود گفت توی یه عملیاتی دیدن که عمو امیرساالر گلوله خوردهامروز صبح یه رزمنده ی که از جبهه ا: شینا

 . دارم می رم داروهای مادرجون بگیرم، امروز منتقلشون می کنن تهران، زخمی شدن

 ؟ علی زخمی شده: من

 . حالشون خوبه، تلفنی باهاش حرف زدم، نگران نباشید آقاجون: شینا

 ؟ االن کجا هستن: من

 . امروز عصری با هواپیما میارنشون یه بیمارستان توی تهران، وقتی باهاش حرف زدم توی بیمارستان کرمانشاه بودن: شینا

 ؟ االن کجا می خوای بری: من

 . می رم داروهای مادرجون بگیرم–شینا 

 . شما باشید زود برمی گردم، بده به من می گیرم میارم: من

، وقتی سوار بر ماشین از کوچه بیرون رفتم بغضم شکسته شد، نا گرفتم و به سمت ماشین برگشتمو نسخه ی مادرم را از دست شی

چقدر زمان ، چقدر این دنیا پوچ و بی ارزشه . بی معنی تر شد، دنیا برایم بی معنی بود، باورم نمی شد که امیرساالر شهید شده باشد

پهنه ی صحرا سوار بر اسب هایشان می تاختند و برای ساختن دنیای بهتر  انگار همین دیروز بود که با دوستانش بر، زود می گذره

زندگی او را گرفته بود فقط به این جرم که مرد بود و ، برای رعیت ها نقشه می کشیدند و امروز در نبردی نابرابر تیر کینه ی دشمن

 . مردانه می خواست از کشورش دفاع کند

نامرد  ؟ می خوردم امیرساالر دوری عشقش را تاب نیاورد و خیلی زود پیش او رفت اما من چهاما گاهی هم به حال امیرساالر غبطه 

امیرساالر بعد از شهادت گالره به مرخصی نیامد و آنقدر در ، بودم که اینهمه سال توانستم بدون گندمم نفس بکشم و باز زندگی کنم

  ؟ جبهه جنگید تا وقتی که به همسرش پیوست اما من چه

ن یک نسخه دارو تقریبا دو ساعتی طول کشید چون صد بار یک خیابان را رفتم و برگشتم و گریه کردم تا وقتی ارام تر شدم و گرفت

داروها کمیاب شده بود و به سختی می توانستم دارو بگیرم ولی به هر سختی بود آنها را گرفتم و به خانه ، مقابل داروخانه ای ایستادم

، دختر امیرساالر  ماهور هم خودش ، حال و هوای خانه ماتم زده و غمگین بود، زدم آرتین در را برایم باز کردزنگ در را که ، برگشتم

 واقعا برای یک دختر سخت بود که هم داغ مرگ مادر را ببیند هم پدر را  خانه حسابی ، را به آنجا رسانده بود و یکبند گریه می کرد
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چند سالی بود که مردم به شنیدن این خبرها ، تسلیت و تسلی دادن ماهور به آنجا می آمدند شلوغ شده بود اقوام و خویشان برای

 . عادت کرده بودند و کسی نبود که جوانی یا مردی را در این جنگ از دست نداده باشد

استکان چای که درون گندم با یک ، لبه ی حوض نشستم، با شیما و ماهور صحبتی داشتم و تسلیتی گفتم و از ساختمان بیرون آمدم

 . چقدر بزرگ شده بود چای را به من تعارف کرد و در کنارم نشست، سینی بود از ساختمان بیرون آمد

 . هر روز که می گذره بیشتر شبیه مادربزرگت می شی: من

 . خوشحالم که شبیه ایشون هستم: گندم

 ؟ حتما خیلی نگران پدرت هستی: من

...خودش می گفت کتف راستش گلوله خورده که عملش کردن و . بیارنش تهران برم ببینمش دعا می کنم زودتری، خیلی: گندم

 .. . گلوله را بیرون آوردن

 ؟ امیربهادر چی: من

گلوله ی که توی پاشون بوده ، چند تا هم ترکش توی کمرشون خورده، یکی از پاهاشون گلوله خورده، ایشون هم خوب هستن: گندم

 . دارندرآوردن ولی بازم عمل 

گندم برای کمک به او خودش را به او ، مادرمم که آن روزها عصا به دست می گرفت و به سختی راه می رفت از ساختمان بیرون آمد

هما و بچه ها خوب هستن : مادرم لبه ی تخت که نشست نگاه مهربانش را به من داد و گفت، رساند و به سمت تخت چوبی بردش

 ؟ جهانگیر

 . امروز بیاید بریم اونجا، سراغتونو می گیره پریسا، خوبن: من

خیلی پدرش ، این ماهور دق می کنه، کاری که از دستم برنمیاد الاقل کمی تسلیشون بدم، چند روزی اینجا باشم بعد میام: مادر

 ؟ ...کی تموم می شه این جنگ. دوست داشت

ولی هر چی ، می کردیم زمان بگذره همه چیز درست می شهفکر ، مادر نمی دونی چقدر دلم می خواد زمان برگرده به عقب: من

 . زمان بگذره داریم بیشتر حسرت می خوریم ؛ هر دفعه یکی از دست می دیم

 . برای همینه که می گن نباید بهش دل بست، این خاصیت این دنیاست ؟ چیکار می شه کرد پسرم: مادر
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 . تگندم برای اینکه چای برای مادر بیاورد به داخل رف

  . حسابی خانمی شده برای خودش: مادر همینطور که با نگاهش تعقیبش می کرد گفت

  . آره: لبخندی به لبم نشست و گفتم

 . ...پاشو خیلی کار داریم. نباید بذاری مراسم یادبود رفیقت کم و کسری داشته باشه، پاشو خیلی کار داریم، پاشو پسرم: مادر

 . م و از خانه بیرون رفتمسری تکان دادم و از جا برخواست

بدون اینکه سوالی بپرسد فقط گفت ، با سعید تماس گرفتم و همه چیز را به او گفتم، باز برای مراسم و تدارکات آن مزاحم سعید شدم 

  . چشم تمام کارها را انجام می دهم

قدم می زدم و ، قدم زنی در خیابان ها خلوت کرده بودممن  با خاطراتم با امیرساالر با ، در تمام مدتی که سعید کارها را انجام می داد

وقتی به خودم آمدم که عصر شده بود سریع خودم را به یک تلفن عمومی ، در هر قدمی که برمی داشتم قدمی به گذشته برمی داشتم

 فن را مادرم جواب داد تل ؟ رساندم و با خانه ی علی تماس گرفتم می خواستم بدانم از علی و امیربهادر خبری شده است یا نه

 ... الو سالم: من

 ؟ تویی جهانگیر، سالم: مادر

 . از پسرها خبری نشد ؛ آوردنشون تهران یا نه ؟ چی شد مادر، بله مادر: من

 . شینا و شیما و پدر و مادرشون و بچه ها رفتن بیمارستان تجریش، از بیمارستان تماس گرفتن، آره گویا اوردنشون: مادر

بیمارستان پر بود از مجروحین که ، بیمارستان را گرفتم سریع خداحافظی کردم و خودم را با تاکسی به بیمارستان رساندموقتی ادرس 

به تازگی از جبهه آورده بودند و راهروها شلوغ بود در آن شلوغی به سختی از پرستاری که پاسخگویی مردم بود اسم علی را پرسیدم 

، علی و امیربهادر هر دو توی یک اتاق بودند، بعد از چند دقیقه گشتن اتاق مزبور را پیدا کردم، که شماره اتاقی را به من گفت

به سمت تخت علی که رفتم با دیدنم خواست برخیزد اما ، همسرش و ماهور در کنار امیربهادر بودند و چشمانشان خیس از اشک بود

 . درد مانعش شد

 .سالم پدر: علی
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 . سالم ببین چی به سر خودت آوردی: بود گفت من با بغضی که در گلویم

کاش این جنگ تموم بشه : پیشانی علی را بوسیدم و گفتم، امیربهادر هم وضع بهتری نداشت، دست راستش و سرش باند پیچی بود

 . قبل از اینکه تو را از من بگیره

نگاهش به سمت ، و دست روی دستش گذاشتمنگاهش به سقف بود و حرفی نمی زد به سمتش رفتم ، امیربهادر حال خوبی نداشت

 . چقدر نگاهش سرد و بی روح بود، من چرخید

  ؟ خوبی پسرم: من

 . خوبم: با صدای گرفته ای که گویی از ته چاه برمی خواست گفت

رین شرایط هم آن مردی که در سخت ت، این امیربهادر دیگر آن امیربهادر نبود که هیچ اتفاقی نمی توانست خنده را از لبش دور کند

حتی وقتی داغی به بزرگی گم شدن فرزندش روی دلش داشت باز هم اجازه نمی داد ناراحتیش دیگران را ، مانند پدرش می خندید 

 . ناراحت کند اما چی به سر این جوان آمده بود اینطوری سرد و بی روح شده بود

 ؟ کم که نیاوردی، م نمیارهیه بسیجی هیج وقت ک: دستش را به گرمی فشردم و با دلگرمی گفتم

 . نه: امیربهادر

 . ..نباید. می دونم نبودن امیرساالر دلیل خوبیه تا همه مون کم بیاریم ولی نباید کم بیاریم -من  

فقط هیجده ، گلوله ی تانک صاف نشست تخت سینه ش: لبخندی تلخ و کمرنگ به لب امیربهادر نشست و گفت، اشک امانم را برید

 ... ..می گفت می خوام مثل حضرت علی اکبر ارباً اربا بشم.. سالش بود

 . به علی نگاه کردم او هم داشت گریه می کرد، و اشک آرام از چشمانش سرازیر شد و باز نگاهش را به سقف دوخت

 . علی: من

..توی عملیات گلوله ی تانک . با امیربهادر خیلی رفیق بود فقط هیجده سالش بود، از بچه های گردان، اسمش علی اکبر بود: علی

 ... بهش خورد و بدنش

 . و بغضش شکسته شد
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 .... اون پسر به آرزوش رسید تو نباید، توی جبهه از این چیزا کم ندیدید: نگاهم را دوباره به امیربهادر دادم و گفتم

 ... ..از کربال. هی وای از کربال: امیربهادر

امیربهادر نه برای آن جوانی که جلوی چشمانش با گلوله ی تانک قطعه قطعه ، ریه می کردو ملحفه را روی سرش کشید و بلند بلند گ

 .... شده بود نه برای شهادت پدرش بلکه برای امام حسین گریه می کرد

اینها  ،خدایا این بچه ها کجا سیر می کردند و من توی چه فکری بودم، گریه های امیربهادر اشک را به چشمان همه ی ما نشانده بود

...هفت شهر عشق را گشتند و . همه از عشق زمینیشان گذشته بودن و در عشق الهی غرق بودندو من هنوز غرق عشق زمینی ام بودم

 . من هنوز اندر خم یک کوچه ام

دبود نزدیک نماز مغرب و عشا برای برگزاری مراسم یا، مدتی پیش بچه ها ماندیم وبعد به غیر از شینا همگی راهی خانه شدیم

در مسجد گوشه ی کنار ستونی نشسته بودم و ، سعید همه ی کارها را انجام داده بود، امیرساالر به یکی از مسجد های محل رفتیم

 . تسلیت می گم آقاجون: نگاهم به عکس امیرساالر بود که سعید در کنارم نشست و آرام گفت

 . ممنون: نگاهم به سمتش چرخید و گفتم

 . عجیب بود این پسر تمام این مدت یکبار هم سوالی از من نپرسیده بود 

 . سعید: من

 . بله آقاجون: سعید

 ؟ یا شاید از هما پرسیدی ؟ تو چرا هیچی از من نمی پرسی: من

 . نه آقاجون من در مورد کارهای که شما از من خواستید از مادرجون هیچی نپرسیدم و نمی پرسم: سعید

 ؟ واسه ت سوال نبود این آدما کی هستن و با من چه نسبتی دارن ؟ از خودم بپرسی نخواستی: من

 . از برخورد شما با آنها فقط اینو فهمیدم که رابطه ی نزدیکی با شما دارند: سعید

یم بعد با هم یه روزی دشمن هم بود، این مردی که شهید شد و از توی اون قاب عکس داره بهمون لبخند می زنه امیرساالر، آره: من

 ..... رفیق شدیم و یه روزی هم باجناق شدیم
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شاید خودم کمی بیشتر نیاز به این درد و دل کردن داشتم ، و وقتی به خودم آمدم که دیدم تمام زندگیم را برای سعید تعریف کرده ام

قدری واسه م عزیز شده بود که شده بود پسری که دوست نداشتم دامادم شود به   . و سعید تمام مدت فقط شنید و بعد دلداریم داد

  . روزهای که سر کار به تنگنا می آمدم یا یاد گذشته قلبم را می فشرد، تنها همصحبت روزهای مالل آورم

توسط ایران به پایان رسید و آتش بس  591جنگ با همه ی بی رحمی که داشت یکسال بعد و بعد از هشت سال با قبول قطعنامه ی 

امیربهادر و خانواده ش چند ماه بعد به ، خوشبختانه این جنگ دیگر از ما کشته ای نگرفت، عراق و ایران برقرار شدبین دو کشور 

کردستان برگشتند و در شهر ساکن شدند و یکسال بعد به روستا برگشتند روستایی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود و مردمش 

علی هم با اینکه بین تهران و کردستان در رفت و آمد بود دو سال بعد با خانواده ش به روستا  برمی گشتند تا باز آنجا را اباد کنند 

او بیشتر از من نسبت به کردستان عالقه داشت و دوست داشت در آنجا زندگی کند اما من روزهایم در شهر تهرانی که روزی ، رفت

پرویز به همراه ، ه باشم اما سعی می کردم ظاهرم را حفظ کنمعاشقش بودم می گذشت بدون اینکه هیچ عالقه ی به زندگی داشت

همسر و فرزندش بهزاد به ایران بازگشتند و چند ماه بعد هم مهران و خانواده اش به ایران آمدند و شرکتی را با هم راه اندازی کردند 

ی را به دست آوردند که از هم جدا که خداروشکر کار و بارشان حسابی گرفت و در عرض چند سال حسابی موقعیت و ثروت کالن

نوه هایم هر روز بزرگ و بزرگتر می شدند و ، شدند اما من با کمک سعید هنوز همان کارخانه ی کوچک تولید پارچه را اداره می کردم

تم بی دلبستگی من به بهزاد بیشتر می شد هر چند می دانستم از گوشت و خون من نیست اما عالقه ی که نسبت به این پسر داش

، گاه گاهی به روستا و علی و فرزندانش سر می زدم ،اما چون مادرم بیمار بود و سعی می کردم زیاد از او دور نشوم، حد و اندازه  بود

ساله شد با پسر شیرزاد که  11گندم وقتی  ، الحق که هما برای مادرم کم نمی گذاشت و مانند مادر خودش از او پرستاری می کرد

بود که خبردار  8878سال  . باورم نمی شد زمان اینگونه بگذرد، پسر خوبی بود و گندم را دوست داشت، اشت ازدواج کردشیرویه نام د

مادرمم قصد ، شدم علی و امیربهادر در پی نشونه های از پسر گمشده ای امیربهادر به تهران آمده اند برای همین به دیدنشان رفتم

با . همان خانه ی که برای اولین بار در تهران خریدم و حال متعلق به علی بود، هم با خود داشتم دیدن او را داشت برای همین او را

علی می گفت دوست دارم این خانه را همانطور ، همان اسباب و اثاثیه های قدیمی اش و بدون اینکه تغییر در دکوراسیون خانه بدهد

ود باغبانی را گمارده بود تا چند وقت یکبار به خانه سری بزند و دستی حفظ کنم فقط برای اینکه درختان حیاط هیچ وقت خشک نش

همه ی خانه ی آن کوچه و محله کم کم داشت تغییر می کرد و آن خانه همچنان همانطور باقی مانده ، به سر و رویی باغچه بکشد

زنگ را ، از ماشین پیاده شد و به عصایش تکیه زد  با سختی، مقابل خانه ایستادم و سریع پیاده شدم و در را برای مادرم باز کردم، بود

علی خیلی زود خودش را مقابل در رساند و ضمن سالم دادن به مادرم ، زدم و زیر بازویش را گرفتم تا مبادا تعادلش را از دست بدهد

 . ...خیلی دلم واسه تون تنگ شده بود. الهی قربونتون برم خانم جون: دستش را بوسید و گفت

 . زن و بچه تو نیاوردی پسرم، منم دلم واسه ت یه ذره شده بود، زنده باشی پسرم: مادر



 

 
 

917 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ان شاء اهلل دفعه بعد حتما با آنها میام، نه  خانم جون: علی

 . اگر عمری برای من باشه: مادر

 ؟ حتما هست مادرجون این حرفا چیه: علی

امیربهادر هم به استقبال ما از ، من هم به دنبالش به داخل رفتم، داخل بردبا من هم احوالپرسی کرد و به مادرم کمک کرد و او را به 

تا روی مبلی نشستم نگاهم به تابلوی گندم نشست و لبخندی ، ساختمان بیرون آمد و با سالم و احوالپرسی همگی به داخل رفتیم

 . ا امیربهادر صحبت می کرد به خودم آمدمعلی برای آوردن چای به آشپزخانه رفت که با صدای مادرم که ب، روی لبم نقش بست

 ؟ جهانگیر می گفت رد و نشونی از پسرت پیدا کردی : مادر

 . بعد از اینهمه سال گشتن یه سرنخی گیر آوردم، بله: امیربهادر

 ؟ کی پشت این ماجراست ؟ فهمیدی کار کی بوده: نگاهم را به امیربهادر دادم و گفتم

 . ئن نیستم ولی اینجوری که تا االن فهمیدم کار فرخدقیق دقیق که مطم: امیربهادر

 ؟ واقعا: متعجب و ناباور گفتم

 ... . ...نمی دونم اونو کشته یا اینکه اونو فروخته. فقط نمی دونم چه بالیی سر بچه م آورده: سری تکان داد و گفت

 . آخه چقدر ظلم، خدا لعنت کن این بشر: مادرم با آهی گفت

پدر شما نمی تونید از عمو نریمان بپرسید می دونه فرخ : ه پذیرایی آمد و بعد از تعارف کردن نشست و گفتپدر با سینی چای ب

 ؟ کجاست یا نه

ولی فکر می کنید ، فکر نمی کنم نریمان ازش خبری داشته باشه ولی باشه می رم دیدنش و در مورد فرخ پرس و جو می کنم: من

 . به منافقین جرات نمی کنه پا توی ایران بذاره...آخه با پیوستنش . فرخ ایران باشه

شاید بتونیم از طریق این آدم رد و نشونی از فرخ یا پسر ، اون کسی که اومدیم تهران تا پیداش کنیم آدمیه به اسم جمشید: علی

 . امیربهادر گیر بیاریم

 ؟ آدرسی هم ازش دارید  -من 
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 . ...فردا صبح می ریم سراغش. آره یه آدرس توی محله ی نازی آباد: علی

حال و روزتو درک می کنم روزایی که علی ازم دور بود واقعا دیوونه ، نگران نباش امیربهادر , به امید خدا بچه تو پیدا می کنی: من

 . کننده بود

ولی بچه ی من  ،اونایی که بچه تون بردن دشمنتون نبودن، مراقبش هستن، حداقلش شما می دونستید علی جاش امن: امیربهادر

توی دست دشمنمونه اگر می دونستم بچه مو کشتن شاید کمتر عذاب می کشیدم ولی اینکه فکر کنم با بچه م چیکار کردن واقعا 

 . ...شیما هم به خاطر گریه ی زیاد داره از پا درمیاد. نمی تونم

 . توکل کن به خدا پیداش می کنی: من

د و بعد از مدتی چون مادرم را باید به دکتر می بردم از آنها خداحافظی کردیم و از خانه شان مدتی مادرم با او حرف زد و دلداریش دا

وضع قلب مادرم خیلی وخیم شده بود دکترش می گفت باید عمل بشود ولی مادرم از عمل می ترسید و زیر بار عمل ، بیرون آمدیم

 نمی رفت 

م تا ببینم اوضاع به کجا کشیده است که علی گفت متاسفانه نتوانسته اند آن فردای آنروز  با علی تماس گرفتم و پی گیر ماجرا شد

آدرس و نشونه ، علی و امیربهادر یک هفته در تهران بودند و پیگیر پیدا کردن جمشید شدند ولی راه به جایی نبردند، فرد را پیدا کنند

امیربهادر و علی به کردستان ، ر طور که شده است پیدا کنندهای که امیربهادر داشت از او گرفتم تا به کسانی بسپارم تا او را ه

 . برگشتند

دو نفری را استخدام کردم ، برای اینکه کاری برای امیربهادر کرده باشم فردای همان روزی که علی و امیربهادر به کردستان برگشتند

تم با پیدا کردن ساالر پسر بزرگ امیربهادر کاری کرده و مشخصات و نشونی جمشید را به آنها دادم تا او را برایم پیدا کنند می خواس

 . باشم

تا  . تقریبا دو هفته ای گذشته بود که شوکت با من تماس گرفت شوکت کسی بود که دوستش محمود قرار بود جمشید را پیدا کنند

شوکت سر چهارراهی منتظرم بود تا ، شوکت آدرس را به من داد سریع از کارخانه بیرون رفتم و خودم را به آدرسی که داده بود رساند

 . رسیدم به سمت ماشین آمد و در جلو در کنارم نشست

 . سالم آقا: شوکت

 ؟ خب چیکار کردی، سالم شوکت: من
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یه پسره ی جوونی به اون خونه اومد ردشو ، بهمون داده بودید چند روز کشیک کشیدیم از طریق آدرسی که، پیداش کردیم: شوکت

اینطور که فهمیدیم جمشید اونجا زندگی می کنه و اون پسره یکی از ، زدیم رسیدیم به یه خونه ی دیگه ی توی محله ی نظام آباد

 . نوچه هاشه

 ؟ چیکاره ست: من

 . توزیع کننده ی مواد مخدر: شوکت

 . پس آدم زیاد دور و برش هست: من

 . یکساعته به حرفش میارم، اجازه بدید چند نفر دیگه را خبر می کنم و می ریم سروقتش، خیلی هم گنده نیست: شوکت

 . نمی خوام دردسری درست بشه: من

 . نگران نباشید من کارمو خوب بلدم: شوکت

 . خب پس هر کاری می دونی الزمه انجام بده: من

 . نزدیک یک تلفن عمومی نگه دارید تا بچه ها را خبر کنم: شوکت

مدتی با کسی تلفنی صحبت کرد و بعد به سمت ، شوکت از ماشین پیاده شد و به سمت تلفن رفت، نزدیک یک تلفن عمومی ایستادم

 . بچه ها را گفتم دارن میان بریم سمت آدرسی که می گم: ماشین برگشت و درکنارم نشست و گفت

ساعت توی یکی از کوچه های نظام آباد مقابل خانه ی قدیمی ایستادیم که محمود که روی موتوری زیر سایه ی درختی نشسته نیم 

 . بود به سمت ماشین آمد و صندلی عقب نشست

 . سالم اقا: محمود

 . سالم: من

 ؟ خب چه خبرا محمود: شوکت

 . سرجمع چهارتا آدم داره که همیشه توی خونه پیشش هستن . از صبح هیچ کجا نرفته ولی چند نفری اومدن و رفتن: محمود

 . خوبه پس از پسشون برمیایم: شوکت
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به محض رسیدن انها شوکت از ماشین پیاده شد و به ، لحظاتی بعد دو سواری که داخل هر کدام چهارمرد تنومند بودند از راه رسیدند

 . اره ی کرد و به سمت خانه رفتندسمت آنها رفت مدتی با هم صحبت کردند و به محمود اش

 ؟ چی گفت: من

 . گفتن منتظر باشیم تا خبرمون کنن: محمود

تقریبا ده دقیقه ی طول کشید تا باالخره یکی از ، شوکت در آن خانه را کوبید و وقتی در توسط مردی باز شد با زور وارد خانه شدند

آن ، اول من وارد شدم و بعد محمود به دنبالم آمد، شدیم و به سمت خانه رفتیممردها بیرون آمد و به ما اشاره کرد با محمود پیاده 

یکی از ادم های شوکت بیرون اتاقی ایستاده بود که به ان ، یک خانه ی حیاط دار قدیمی، مرد هم بیرون ایستاد تا مراقب اوضاع باشد

چهار ، خورده بود و به صندلی بسته شده بود ایستاده بود شوکت باال سر مرد میانسالی که حسابی کتک، وارد اتاق شدم، سمت رفتیم

مرد دیگر هم با دستانی بسته گوششه ی روی زمین افتاده بودند و ادم های شوکت مراقبشون بودند تا وارد اتاق شدیم همان مرد 

 ؟ تو کی هستی: میانسال که گویی جمشید پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت

 . رار نیست تو سوال کنیق: ابروی در هم کشیدم و گفتم

حتمی شاپور : مقابل جمشید که نشستم جمشید گفت، یکی از آدم های شوکت صندلی آورد و مقابل جمشید  گذاشت تا من بنشینم

ببین اقا شاپور من که پیغوم فرستادم گفتم دیگه آدمام توی منطقه تون نمیان اون دفعه هم اشتباه شده بود لشکرکشی الزم ، هستی

 . نبود

هر سوالی می پرسم بدون ذره ی دروغ جواب منو : مرا با یک قاچاقچی مواد مخدر اشتباه گرفته بود وقتی حرفهایش تمام شد گفتم

 . می دی وگرنه می کشمت و وسط همین خونه چالت می کنم

چشم آقا هر چی می  :با ترس آب دهنش را قورت داد و گفت، همچین آدمی نبودم ولی فکر کردم الزمه با او اینطور صحبت کنم

 . خواید بپرسید

، سرنخ ماجرا گرفتم رسیدم به تو، یه بچه ی شیرخواره توی یه خونه توی یه روستا توی کردستان دزدیده شده 55آخرای سال : من

 ؟ با اون بچه چیکار کردی

 . حرف بزن آشغال: جمشید همینطور مات و مبهوت نگاهم می کرد که عصبانی داد زدم

 



 

 
 

921 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

نشنیدی آقا : برای اینکه خشونت موضوع را به جمشید حالی کرده باشد چاقویش را کنار گردن جمشید فشار داد و گفتشوکت هم 

 . حرف بزن دیگه ؟ چی گفت

 . ..خیل خب چاقو را ببر عقب حرف می زنم. خیل خب: جمشید با ترس گفت

 . تو کی هستی: گفتشوکت چاقویش را از کنار گردنش برداشت و جمشید نگاهش را به من داد و 

 . ..درست حرف بزن. تو نه شما: شوکت محکم زد پس گردنش و گفت

 ؟ ببخشید شما کی هستید: جمشید خودش را جمع کرد و گفت

 ؟ الزم نمی بینم بهت توضیح بدم زود باش حرف بزن با اون بچه چیکار کردی: من

اونجا یه ، روز خان غالم گفت باید بریم کردستان برای یه کارییه ، من اون موقع نوچه ی آدمی بودم به اسم خان غالم: جمشید

شبونه رفتیم روستا و همون شب بچه را ، آدمی اومد یه آدرسی توی یه روستا بهمون داد گفت باید برید بچه ی اون خانواده را بدزدیم

قرار بود بچه را ، ه که آدرس بهمون داده بودتا رسیدیم سنندج رفتیم پیش همون آدم، از اون خونه دزدیم و شبونه از روستا برگشتیم

تحویلش بدیم وپولمونوبگیریم و برگردیم تهران ولی اون یارو گفت باید بچه را با خودمون بیاریم تهران و مراقبش باشیم تا خبرمون 

  . کنه

 ؟ خب اون یارو کی بود: من

 . اسمش سیروس بود: جمشید

 ؟ با اون بچه چیکار کردید: من

نمی خواستیم قبول کنیم اخه دوتا مرد چطوری می تونستیم از یه بچه مراقبت کنیم ولی خان غالم از اون یارو حساب می  ما: جمشید

من دیگه ، خان غالم بچه را داد زنش تا ازش نگهداری کنه، برد نمی تونست رو حرفش حرف بزنه با یه بدبختی بچه را آوردیم تهران

 . چه اوردن خان غالم آوردهدرگیر ماجرا نبودم هر بالیی سر ب

 ؟ خان غالم کجاست: من

 . من هفت هشت سالی هست که از خان غالم جدا شدم خبری ازش ندارم: جمشید
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 ؟ آره، که خبر نداری: من

 . ای بابا باشه بهتون می گم: و به شوکت اشاره کردم که او را زیر مشت و لگد گرفت که جمشید باز با التماس گفت

 . من چند سالی ازش خبر ندارم ولی می تونم پیداش کنم: ایستاد و جمشید بعد از اینکه کمی حالش جا آمد گفتشوکت عقب 

 . شوکت خان غالم پیدا کردید خبرم کنید تا اون موقع هم جمشید مهمون شماست: از جا برخواستم و گفتم

 . ملتفتم اقا: شوکت

تقریبا یک هفته ی طول کشید یک روز شوکت با ، شین شدم و به خانه برگشتمبا همراهی محمود از خانه بیرون آومدم و سوار ما

خیلی سریع به دیدنش رفتم خبرهای خوبی داشت از اینکه خان غالم را پیدا کرده بودند اما ، کارخانه تماس گرفت و خواست مرا ببیند

فردای آنروز با شوکت و محمود و چندتا ، سفر کاری به بهانه ی یک، موضوع این بود که او در تهران نبود و در شیراز سکونت داشت

 . البته جمشید هم با ما بود و مثل موشی از شوکت حساب می برد، دیگر از نوچه هایشان راهی شیراز شدیم

شوکت قبل از رسیدن ما دو نفر از ادم هایش را فرستاده بود تا کشیک خان غالم را بکشد و مراقبش باشد به محض رسیدن به سمت 

وقتی رسیدیم یکی از دو ، یکی از محله های جنوب شهر شیراز بود خانه ی قدیمی و نه چندان بزرگ، محل زندگی خان غالم رفتیم

شیشه ی سمت خودش را پایین ، شوکت رانندگی ماشینم را می کرد، مردی که لبه ی جدول خیابان نشسته بودند به سمت ما آمدند

 ؟ چه خبرا وحید: داد و گفت

 . سالم اقا رسیدن به خیر: وحید

 . سالم: شوکت

 . خونه ست، یه دقیقه هم آقا چشم ازش برنداشتیم: وحید

 ؟ زن و بچه داره: شوکت

 . گاهی میان سر می زنن، ولی فقط با زنش زندگی می کنه بچه هاش ازدواج کردن، زن و بچه داره: وحید

 . االن زنش خونه ست: شوکت

 . گرفت و برگشت خونهصبح رفت نون ، بله اقا: وحید



 

 
 

923 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 ؟ چیکار کنیم آقا: شوکت نگاهش را به من داد و گفت

 ؟ کار و بارش چیه: من

هر روز حول و حوش ساعت یازده می ره مغازه ش سر می زنه و ، یه مغازه ی سمساری داره که شاگرد گذاشته دم مغازه ش: وحید

 . معلوم آدم تنبلیه، ساعت دوازده برمی گرده خونه

 . صبر می کنیم وقتی رفت محل کارش می ریم سروقتش: به ساعتم انداختم و گفتمنگاهی 

 ؟ محل کارش کجاست: شوکت خطاب به وحید گفت

 . ...بریم توی خونه ش راحت تره. رفت و آمد زیاده ممکنه جلب توجه کنیم، رو خیابون اصلیه: وحید

 . نمی خوام زنش بترسه: من

 . به عنوان مهمون می ریم، خونه ی جمشید نمی ریماونجوری که رفتیم توی : شوکت

 ؟ چه جوری: ابروی در هم کشیدم و گفتم

 . با من بیاید بهتون می گم: شوکت با لبخندی گفت

لحظاتی طول ، زنگ را شوکت زد، هردو از ماشین پیاده شدیم و چهار نفری با محمود و جمشید به سمت خانه ی خان غالم رفتیم

 . ن میانسالی که چادر سفیدی به سر داشت باز شدکشید تا در توسط ز

 . سالم خانم: شوکت

 . سالم  بفرمایین: زن که کمی جا خورده بود گفت

 ؟ خونه هستن، می بخشید ما از دوستان خان غالم هستیم از تهران اومدیم دیدنش: شوکت

 . بله: زن

 . می شه بی زحمت صداشون کنید: شوکت
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نگاهی ، داخل رفت و دقایقی بعد خان غالم که مردی میانسال و الغر اندام و نحیفی داشت جلوی در آمدزن سری تکان داد و به 

 . بفرمایین: گذری به همه مان انداخت و گفت

 . سالم خان غالم: شوکت

 ؟ فرمایش، علیک: نگاه خان غالم به سمت شوکت متمایل شد و گفت

 رف بزنیم.اومدیم چند کلوم در مورد قدیما با هم ح -شوکت

 . ببخشید به جا نمیارم: خان غالم

 . خوب بهش نگاه کن می شناسیش: شوکت با ابرو به جمشید اشاره کرد و گفت

 ؟ جمشید آس و پاس خودتی: خان غالم توی چهره ی جمشید دقیق شد و با تردید گفت

 . پیر شدی خان غالم: جمشید

 ؟ اینجا چیکار می کنی: خان غالم

 . سال قبل از اون ده توی کردستان دزدیدم بپرسن 81می خوان در مورد اون بچه ی که، باهات کار دارن این اقایون: جمشید

، خانم غالم تا این را شنید قدمی به عقب برداشت و خواست در را ببند که شوکت پایش را بین در گذاشت و بعد در را به عقب هل داد

 . گاه می کردخانم غالم ترسیده در چهار چوب ایستاده بود و ن

می ، ببین می تونیم همونطوری که رفتیم سراغ جمشید بیایم توی خونه تو و حسابی از خجالتت در بیایم و با هم حرف بزنیم: شوکت

 . خب حاال خودت انتخاب کن ؟ تونیمم به عنوان مهمون بیایم بنشیم حرف بزنیم خانمت هم نمی فهمه موضوع چی بوده

 . دستشون بدجور سنگین خان غالم، من جای تو بودم مورد دوم انتخاب می کردم: کت گفتجمشید در تایید حرفهای شو

خان غالم لحظه ی مکثی کرد و بعد از جلوی راه کنار رفت و مثل مهمون به ما تعارف کرد بریم داخل ؛ اول شوکت و بعد جمشید و 

 . به سمت داخل راهنمایی کرد خان غالم در را بست و با تعارف ما را، بعد محمود و در آخر من رفتم

 . یااهلل حاج خانوم مهمون داریم . ...از اینطرفت. بفرمایین خیلی خوش اومدید، بفرمایین: خان غالم
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تعارف کرد و همگی نشستیم خودش هم با ترس و ، بعد از پیمودن راهروی کوتاهی وارد اتاقی شدیم، و جلوتر رفت و دری را باز کرد

وگرنه حساب کارم با ، هر چی که بخواید بهتون می گم فقط تو رو خدا زنم نفهمه: هار زانو نشست و با ترس گفتلرز پایین اتاق چ

 . کرام الکاتبین

 . بستگی داره چقدر حرفات به دردمون بخوره: شوکت با خنده ی گفت

 . خانوم چندتا چای بیار: خان غالم صدایش را بلند کرد و گفت

 . من جوون بودم یه خبطی کردم بعدش مثل سگ پشیمون شدم: و گفتو نگاهش را به شوکت داد 

 ؟ پشیمونیت به درد ما نمی خوره ؛ بگو ببینم اون بچه را چیکار کردی: شوکت

وقتی با جمشید بچه را با خودمون بردیم : خان غالم سریع از جا برخواست در اتاق را بست و دوباره برگشت سر جایش نشست و گفت

. تا وقتی که  گشتاسب خبرم کرد بچه را باید ببرم بدم به آدمی به اسم کبیر، زنم مواظبش بود، زی بچه را بردم خونهچند رو، تهرون

 . ...قرار بود کبیر بچه را بفروشه به یه خانواده ی ثروتمندی که بچه دار نمی شدن

 ؟ کبیر کجا می تونیم پیدا کنیم: قبل از اینکه شوکت حرفی بزند من گفتم

آدرسی هم که به من دادن توی تهران بود که االن یادم نیست خیلی ، من کبیر فقط یه بار دیدم: غالم به من نگاه کرد و گفتخان 

 . سال از اون موقع می گذره

 ... شوکت، داری بازی در میاری: من

 . دونم..یه چیزای دیگه می . خیل خب بشین بشین: شوکت تا خواست از جا برخیزد خان غالم با ترس گفت

 . سالم اقایون خوش اومدید: تا خان غالم خواست باز حرفی بزند در اتاق باز شد و زن خان غالم وارد اتاق شد و گفت

: به همه تعارف کرد به من که رسید بدون اینکه سر بلند کنم گفتم، همگی ساکت شدیم تا چای اش را تعارف کند و بیرون برود

 . ممنون چای نمی خورم

 . شما دوست خان غالم هستید، مگه می شه: ه گفتزنش با عشو
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چادرش را کامال ، سربلند کردم تا فنجان چای بردارم تا شرش کنده شود که آن لبخند وقیح را روی صورت آرایش کرده اش دیدم

 . ممنون: برداشتم و گفتمنگاهم را گرفتم و فنجانی ، لباسی باز پوشیده بود که بدنش نمایان بود، مقابل من باز انداخته بود

 . خواهش می کنم عزیز: با صدای آرام گفت

: خان غالم پشت سرش در را بست ودوباره نشست و گفت، زن  خان غالم که از اتاق بیرون رفت، عصبی انگشتانم را مشت کردم

 . بفرمایین

اگر نه که ، پیدا کردم و دست پر از اینجا رفتم که هیچاگر اون بچه را ، ببین خان غالم: نگاه پر از خشمم را بر سر او ریختم  و گفتم

 . دودمانتو به باد می دم پس بدون ذره ی دروغ و دغل سیر تا پیاز ماجرا را تعریف کن

یه روزی ، آقا اون موقع کله م باد داشت فکر می کردم با خالف به همه چی می رسم: خان غالم باز آب دهنش را قورت داد گفت

، کاری که اگر تر و تمیز انجامش بدم پول خوبی بهم میده، ه ش کار می کردم گفت یه کار خوب واسه م سراغ دارهگشتاسب که  واس

بهش گفتم یکی از نوچه هام که کارش ، وقتی گفت باید برم یه بچه ی را بدزدم راستش کمی ترسیدم برای همین نخواستم تنها برم

اونجا توی یه مسافر خونه ی یه آدمی اومد آدرس یه روستا ، با جمشید رفتیم کردستان، درسته را با خودم می برم گفت مشکلی نداره

من با جشمید رفتیم توی اون خونه ، و نشونی های یه خونه ی را بهمون داد و گفت باید برید بچه ی این خانواده را بدزدید بیارید

را از توی گهواره ش برمی داشتم یه مچ بندی هم کنار بچه موقعی که بچه ، اولش خیلی ترسیده بودیم، روستایی و بچه را دزدیم

جمشید با یه چیزی زد تو ، موقع فرار کردن پدر و مادر بچه بیدار شدن، روی صندوقچه ی گذاشته بود چشمم گرفت اونو هم برداشتم

وقتی رسیدیم ، نجا فرار کردیمسر پدر بچه که بیهوش شد ؛ مادره را هم با تهدید چاقو ساکت کردیم و دست و پاشو بستیم و از آ

سنندج خواستیم بچه را به اون آدمی که اومده بود آدرس بهمون داده بود بدیم و پولمونو بگیریم و بریم که اون آدم گفت باید بچه را 

ون موقع زنم ا، وقتی رسیدیم تهرون بچه را بردم خونه، با خودتون ببرید تهرون و مراقبش باشید تا گشتاسب بهمون بگه چیکار کنیم

مجبور ، فخری بود این زنمو نمی گم فخری همون موقع ازم طالق گرفت خیلی سرم غرغر کرد که اون بچه کیه و چرا بردمش خونه

چند روز بعد گشتاسب آدرس یه نفر ، شدم بگم بچه ی یکی از دوستام که با زنش رفته مسافرت و قراره ما چند روزی مراقبش باشیم

 . ا ببرم بهش بدم اینطور که من فهمیدم بچه را فروخته بودن به یه زن و شوهر ثروتمند که بجه دار نمی شدنبه من داد که بچه ر

 ؟ آدرس اون آدم بده ببینم: من

 . فقط یه بار دیدمش، بخدا آقا من نمی شناختمش: خان غالم

 . پس آدرس گشتاسب بده: من
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 . هست که من از تهران اومدم شیراز و خبری ازش ندارم هفت هشت سالی، خیلی وقته ازش خبر ندارم: خان غالم

 . جمشید هم اولش یادش نمی اومد آدرس تو را اما بچه ها خوب به یادش آوردن: من

 . اگر چیزی می دونی بگو، خر نشو خان غالم: جمشید

 . اینو به چه زبونی بگم، من نمی دونم کجاست: خان غالم

 . شوکت: به شوکت نگاه کردم و گفت

 . چشم اقا: شوکت

 . ...می گردم واسه تون پیدا می کنم بعد خبرتون می کنم. ..خیل خب. خیل خب بابا: تا شوکت خواست از جا برخیزد خان غالم گفت

 نه دیگه نشد : من

..آخه اون . مبه پیر به پیغمبر نمی دونم کجاست ولی هر رد و نشونی که از گذشته یادم مونده باشه می گردم تا پیداش کن: خان غالم

 . موقع تهرون بودم

 ؟ ..در ضمن گفتی یه مچ بند از خونه ی امیربهادر دزدیدی اون مچ بند چیکار کردی. پس می بریمت تهرون: من

 . چند باری خواستم بفروشمش ولی می گفتن هر چی زمان بگذره قیمتش باالتر میره برای همین نگه ش داشتم: خان غالم

 . برو بیارش: من

 . تو اتاق باالست: مخان غال

 . محمود باهات میاد محض اطمینان: من

منتظر بودیم که باز در اتاق توسط زن غالم باز شد و با ظرفی میوه وارد اتاق شد و ، به محمود اشاره کردم که با خان غالم برود

 . خدا قابل دار نیستوا شما اقایون که چایتونو میل نکردید بفرمایین تو رو : ایندفعه با عشوه ی بیشتری گفت

وقتی خم شد مقابل ، سینی که هم ظرف میوه و هم پیش دستی در ان بود وسط اتاق گذاشت و بعد برای همه پیش دستی گذاشت

 . نترسید نمک نداره، شما چرا چاییتونو نمی خورید: من بشقاب بگذارد سرم را پایین انداختم که صدایش ازارم داد
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 . گذاشتم سرد بشه: رگه کرده بود گفتمبا خشمی که صدایم را دو 

بفرمایین یه میوه میل کنید تا چایتون : بشقاب را مقابلم گذاشت و بعد ظرف میوه را برداشت و تعارف کرد و باز به من که رسید گفت

 . سرد می شه

 . ممنون: برای اینکه شرش را بکنم سیبی را برداشتم و گفتم

لی او در طرف دیگر اتاق نشست و جلوی چادرش را از عمد باز انداخت و گفت :خان غالم دوست انتظار داشتم از اتاق بیرون برود و

 . زیاد داره ولی شما را قبال زیارت نکرده بودیم

ما تهران : جمشید در جوابش گفت، نگاهش به من بود ولی من نگاهم را به قاب عکسی که روی دیوار بود دادم و جوابش را ندادم

 . اومده بودیم شیراز برای یه کاری برای همین گفتیم یه سری هم به خان غالم بزنیم، خانمزندگی می کنیم 

واال اینطور که از کماالتتون پیداست معلومه که دوست های خوبی برای خان غالم هستید کاش شماها بیشتر ، قدمتون سر چشم: زن

 ؟ ...شما را من قبال یه جای ندیدم. به خان غالم سر می زدید تا بلکه شر دوستایی نابابش کنده بشه

 ؟ دارن از شما می پرسن، آقا: چون نگاهش نمی کردم متوجه نشدم با من است که شوکت گفت

 . فکر نمی کنم قبال منو جای دیده باشید: نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم

 ؟ شما گویا خیلی ناراحت هستید اتفاقی افتاده: زن با خنده ی گفت

خان غالم جعبه ی چوبی را مقابل من ، جوابش را بدهم در اتاق باز شد و خان غالم و محمود وارد اتاق شدند و نشستندقبل از اینکه 

 . بفرمایین اقا: گذاشت و گفت

مچ بند چرمی بود که همیشه به مچ امیرساالر می دیدم که بعد به پسرش داده بود و بعد از ، جعبه را برداشتم و در جعبه را باز کردم

 . میربهادر قرار بود به دست پسربزرگش ساالر برسد که او را دزدیده بودندا

 ؟ انصافا مچ بند قشنگیه ؛ شما می خواید بخریدش: داشتم مچ بند را نگاه می کردم که زن خان غالم گفت

 . ساکتو ببند می ریم تهران: سر بلند کردم و خطاب به خان غالم گفتم

 ؟ یتهران برای چ: زن خان غالم گفت
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 . یک هفته ی برمی گردم، مرجان باید برای یه کاری برم تهران: خان غالم به زنش نگاه کرد و گفت

 ؟ آخه چرا انقدر یهویی ؛ اتفاقی افتاده: زن خان غالم که اسمش مرجان بود گفت

 . کنم باید برم بهشون کمک، دوستانم برای یه کاری به من احتیاج دارن ؟ نه خانم چه اتفاقی: خان غالم

 . منکه نمی تونم اینجا تنها باشم، خب پس منم میام: مرجان که گویی باورش نشده بود مشکوکانه نگاهش کرد و گفت

 . این یه سفر کاریه و مردونه ست ؛ برو ساک منو ببند باید برم ؟ کجا می خوای بیایی زن: خان غالم

، برخواست و اتاق را ترک کرد دقایقی بعد  خان غالم را صدا می زد که برودمرجان باز مشکوکانه همه ی ما را نگاه کرد و بعد از جا 

 . صبر کن ببینم: خان غالم ببخشیدی گفت و از جا برخواست که برود نزدیک در که رسید به او مشکوک شدم و گفتم

 . بله اقا: خان غالم

 .. برگرد سر جات بنشین: من

 . زنم کارم داره: خان غالم

 . گفتم برگرد سرجات بشین: با داد گفتم

 . زن دو دست بسمه: چاره ی جز اطاعت نداشت و با صدای بلند گفت

هر چند به ، خان غالم حاضر شد و با ما آمد بدون اینکه اجازه بدهیم لحظه ی با زنش تنها باشد اما زنش برای بدرقه ی ما بیرون آمد

همان ، توی ماشین من فقط من بودم و شوکت که رانندگی می کرد، زدآن همه آدم دور و بر خانه اش مشکوک شده بود اما حرفی ن

 . موقع به سمت تهران برگشتیم

همه ی بجه هایم ، خان بابا و جمشید و وظیفه ی پیدا کردن گشتاسب را به شوکت سپردم و راهی خانه شدم، وقتی به تهران رسیدیم

شاهین ، بیشتر از هر چیزی از دیدن نوه هایم خوشحال بودم، یرون رفتدر خانه ام جمع بودند که با دیدنشان خستگی سفر از تنم ب

بهزاد و ، شیطون تر از بقیه بود و مدام با شیطنت هایش داد بقیه را هم در می آورد اما با همه ی شیطنت هایش من دوستش داشتم

اط سرسبز و زیبای خانه باغ بزرگم با در حی، سامان هم گاهی در شیطنت های شاهین همراهیش می کردند و آتش به پا می کردند

داماد هایم  و پسرم روی راحتی ها نشسته بودیم و صحبت می کردیم اما من فکرم جای دیگری بود و به سرنوشت کودک امیربهادر 

 .... فکر می کردم که اگر زنده باشد باید همسن و سال بهزاد و سامان باشد
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دو هفته ی گذشته بود باز هم یکروز که در دفتر کارم بودم تلفن دفترم به صدا درامد به ، و فقط در دلم دعا می کردم که زنده باشد

 . منشی سپرده بودم اگر شوکت تماس گرفت بی معطلی به اتاقم وصل کند

 . الو بفرمایین -

 . سالم اقا شوکت هستم -

 ؟ پیداش کردید ؟ چی شده شوکت، سالم -

 . از اون خالفکارایی حرفه ای که کلی ادم دور و بر خودش داره، ی گردن کلفتولی طرف خیل، بله آقا پیداش کردیم -

 . یعنی تو و بچه ها نمی تونید از پسش بربیاید ؟ یعنی چی -

 . به این راحتی ها نیست، نمی شه آقا -

 ؟ خونه ش کجاست -

 . ال دم به تله ی پلیس هم ندادهاینطور که فهمیدم از اون قاچاقچی های گردن کلفت که تا حا، طرف باال شهر نشین -

 . ...بقیه ش با خودت. من باید به اون بچه برسم هر طوری که شده، من این حرفا حالیم نیست شوکت -

 . چشم اقا تمام تال ش خودمو می کنم -

، تعجب برانگیز نبود تلفن را گذاشتم و به فکر فرو رفتم حتم داشتم که فرخ پشت این ماجراست و رابطه ش با این جور آدم ها زیاد

خیلی زود خودم ، تا اینکه شوکت دوباره با دفتر کارم تماس گرفت و خواست که مرا ببیند، سه روز دیگر هم بدون هیچ خبری گذشت

 . شوکت کنار خیابان انتظارم را می کشید تا ایستادم به سمت ماشین آمد و سوار شد، را به محل قرار رساندم

 ؟ هستیدخوب ، سالم اقا: شوکت

 ؟ چی شد شوکت، سالم: من

 . لطفا حرکت کنید اینجا ممکنه جلب توجه کنیم، آقا جسارت نباشه: شوکت

 ؟ انگاری اتفاق بدی افتاده اره: ماشین را به حرکت در آوردم و گفتم
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دردسر کار تموم کنیم با با بچه ها نقشه کشیدیم که گشتاسب گیر بندازیم ولی از شانس بدمون نشد بی ، خیلی هم بد نیست: شوکت

 . محمود تیر خورده، آدماش درگیر شدیم

 ؟ راست می گی: متعجب گفت

 . دوا و درمونش کردیم االن هم بهتره، یکی از بچه ها یه دکتر آشنایی می شناخت رفت آورد باال سرش، طوریش نیست: شوکت

 ؟ گشتاسب چی شد، خب خداروشکر: من

راستش اقا جای دیگه ی را هم نداریم اومدم از شما ، یمی بیرون شهر ولی اونجا امن نیستگشتاسب بردیم یه خونه ی قد: شوکت

 . بخوام اگر امکانش هست یه جای در اختیارمون بذارید تا وقتی که بتونیم از گشتاسب حرف بکشیم اونجا باشیم

بکوبم و دوباره بسازم اما هنوز فرصتش پیدا خریدم که ، یه خونه ویالیی قدیمی دارم طرفای لواسون: کمی فکر کردم و بعد گفتم

 . گشتاسب بیارن اونجا، زنگ بزن به رفقات، نکردم

شوکت از ماشین پیاده شد مدتی تلفنی با یه نفر صحبت کرد و دوباره ، آدرس را بهش دادم و بعد نزدیک یه کیوسک تلفن ایستادم

یا ، ی اول بای برمی گشتم کارخونه و کلیدهای اونجا را برمی داشتمول، برگشت سوار ماشین شد تا ما هم به سمت همان ویال برویم

چون درختان ، اینحال زودتر از رفقایی شوکت رسیدیم با ماشین وارد حیاط ویال که یک ساختمان دو طبقه ی آجری داشت شدیم

خودم حوصله ی ، وارد ویال شدیمماشین را پارک کردیم و با شوکت ، بلندی در حیاط ویال بود زیاد ساختمان در معرض دید نبود

جای خوبیه برای به حرف ، اقا یه زیر زمینی هم داره اینجا: شوکت کل ویال را چرخید و به سالن برگشت و گفت، چرخیدن نداشتم

 . آوردن گشاسب

 ؟ با جمشید و خان بابا چیکار کردید: من

 . شاید واسه مون دردسر درست کننفکر کردم اگر آزادشون کنم ، اونا هم فعال پیش خودمون هستن: شوکت

از جا ، با شنیدن صدای زنگ خانه به سمت آیفون رفت و جواب داد و بعد برای باز کردن در برای دوستانش از سالن بیرون رفت

 خان بابا و جمشید و مرد دیگری که، دوتا پاترول و پیکان وارد حیاط شد و پشت هم ایستادند، برخواستم و به سمت پنجره رفتم

به سمت مبل برگشتم ، گشتاسب بود با دستانی از پشت بسته از ماشین ها بیرون آوردند و با راهنمایی شوکت به سمت زیر زمین بردند

 نگاهم به سقف و گچبری های روی سقف بود اما ذهنم باز به سمت گذشته پر کشید و مرا به میان ، و خودم را روی آن رها کردم
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...در حال و هوای خودم بودم که در سالن باز شد و شوکت . در میان گندم ها به تماشایی گندمم می ایستادمگندمزار برد زمانی که 

 . وارد سالن شد

 . آقا: شوکت

 . بله: من

 ؟ می خواید خودتون باهاش حرف بزنید: شوکت

از پله های پایین رفتیم در آهنی زیر  ساختمان را دور زدیم و، از جا برخواستم و به سمت شوکت رفتم با هم از سالن بیرون رفتیم

یک محوطه ی پنج شش ، زیر زمین تاریک و نموری بود که با چند المپ کمی روشن شده بود، زمین باز کرد وبا هم وارد شدیم

و کنار دو نفری در کنار در ایستاده بودند که با دیدنم سریع سالم دادند ، متری در پنج شش متری که در انتهای ان در دیگری بود

دستایی گشتاسب با طناب به تنها قالب ، رفتند وارد اتاقی سه در چهاری که تمام روشنای اش از تنها المپ سقف اتاف بود شدیم

گشتاسب اونقدری ، سقف بسته بودند طوری که فقط سر پنجه ی پاهایش روی زمین می رسید دوتا از بچه ها هم توی اتاق بودند

شوکت به یکی از ادماش اشاره کرد که سریع برای من صندلی مقابل گشتاسب ، ت سرشو باال بگیرهکتک خورده بود که حال نداش

فقط یک سیگار ، اون لحظه احساس خالفکارهای را داشتم که اکثرا توی فیلم های خارجی می دیدم، روی صندلی نشستم، گذاشت

خب اقای گشتاسب : و نگاهم را به گشتاسب دادم و گفتدست به سینه زدم ، برگ و یک کاله دوری و یه عینک آفتابی کم داشتم

 . شنیدم که خیلی گردنت کلفته

 ؟ تو کی هستی: در نگاهش رنگ پرسش داشت که گفت، برای اینکه ببیند کی مقابلش نشسته سر بلند کرد و نگاهش را به من داد

 . ماتو نه ش: تا این را گفت یکی از ادم های شوکت مشت محکمی به شکمش زد و گفت

من کسی هستم که با همه ی گردن کلفتی که داشتی کت بسته : به ان مرد اشاره کردم عقب بایستد و خطاب به گشتاسب گفتم

 . ..پس یعنی چند پله از تو باالترم. آوردمت اینجا

 . پس از خودمونی: او هم فکر کرد من قاچاقچی مثل خودش هستم که گفت

 ؟ فکر می کنم آدمام قبال بهت گفتن چی می خوام، من جزو آشغال های مثل تو نیستم: من

 . من هیچ خبری از اون بچه ندارم: گشتاسب
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 ؟ تو آخرین کسی بودی که از اون بچه خبر داشتی، ولی همه ی سرنخ ها به تو می رسه: من

 . باباشی یا بابابزرگ ؟ تو چیکاره ی اون بچه هستی: گشتاسب

 . ...و مامورم بچه شو پیدا کنم. من وکیل پدرشم، چیزی از تو باقی نمونده بودباباش که اگر اینجا بود االن : من

 . فکر نمی کردم اون روستایی های گدا گشنه اونقدری داشته باشن که برای پیدا کردن بچه شون این همه آدم جمع کنن: گشتاسب

اد زدن التماس می کرد و می پرسید چرا می به شوکت اشاره کردم که حسابی کتکش بزنن و گشتاسب در میان کتک خوردن و فری

 ؟ آخه چرا می زنی: وقتی به بچه ها اشاره کردم و عقب ایستادن گشتاسب با درد گفت، زنیمش

 . اول اینکه به پدر اون بچه توهین کردی دوم اینکه نمی خوای همکاری کنی: من

م و بفروشیم به یه مرد جوونی که بچه دار نمی شدن و دربه در یه آدمی به من دستور داد اون بچه را باید بدزدی، ای بابا: گشتاسب

 . دنبال بچه بودن

جواب این دوتا سوال نباید خیلی  ؟ بچه را به کی فروختید ؟ اون آدمی که بهت دستور داد کی بود، خب من دوتا سوال دارم: من

 . سخت باشه

آدم حرومزاده ی عوضی که به هیچ جیز و هیچ کس رحم نمی یه ، اون موقع من برای آدمی به اسم فرخ کار می کردم: گشتاسب

 . کرد

 . پس حدسم درست بود پشت همه ی این ماجراها فرخ بود، با شنیدن اسم فرخ از جا برخواستم

 ؟ هنوزم ازش خبر داری: کمی جلوتر رفتم و گفتم

 ؟ از کی: گشتاسب

 ؟ فرخ: من

یه قاچاقچی بین المللی شده برای خودش و ، رفته بودم ترکیه اونجا دیدمشچند سال پیش که برای یه کاری ، نه خیلی: گشتاسب

...بیشتر توی . ...یه بار پلیس اینترپول دستگیرش کردن ولی چون نتونستن اتهاماتش اثبات کنن تبرئه شده. کلی خدم و حشم داره

 . دبی کار می کنه ولی خب من بیشتر از این ازش خبری ندارم
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 ؟ اسم و رسمش چی بود و کجا زندگی می کردند ؟ اغ اون آدمی که بچه را بهش فروختیدخب می ریم سر: من

اونا فقط یه بچه می ، فرخ آدرس اونا را داده بود، یه زن و شوهر جوون ثروتمند تهرونی بودند که بچه دار نمی شدند: گشتاسب

 .... الحق خوب پولی هم باالش دادن، بفروشم ...فرخ گفته باید بچه را به اونا. خواستند که باهاش زندگیشونو بسازن

 ؟ دارم می پرسم اسمشون چی بود: با عصبانیت داد زدم

..پرویز . ..نه منصوریان. ..مسعودیان. ...آره اسمش پرویز بود. ...پرویز. ..پدرام. ...نه. ..چه می دونم بهروز بود. یادم نیست: گشتاسب

 ... منصوریان

تعادلم را از دست دادم که اگر شوکت منو نگرفته بود زمین ، چند قدمی عقب عقب آمدم، ی سرم خراب شدوقتی این را شنیدم دنیا رو

 . اقا حالتون خوبه: روی صندلی نشاندم و گفت، می خوردم

بهزاد کسی که اینهمه مدت داشتم دنبالش می گشتم ، نمی فهمیدم چرا فرخ اینکارو کرده بود، بهت زده به گشتاسب نگاه می کردم

 ؟ واقعا شوکه شده بودم و نمی فهمیدم باید چیکار کنم ؟ ای خدا چرا بهزاد ما، خودمون بود

شوکت باز ، به حیاط و فضای باز که رسیدم ایستادم و چندین بار نفس عمیق کشیدم، شوکت به دنبالم آمد، از زیرزمین بیرون زدم

  ؟ آقا حالتون خوبه: خودش را به من رساند و گفت

 . ..من باید برم مراقب همه چیز باشید. وبم شوکتخ: من

شوکت به سمت در دوید و در را باز کرد و از ویال که ، دنده عقب  به سمت در باغ رفتم، خودم را به ماشینم رساندم و سوار شدم

تم فقط می خواستم از آنجا نمی دونس ؟ فرار از چی، می خواستم فرار کنم، بیرون رفتم ماشینم را از جا کندم و با سرعت حرکت کردم

ذهنم آشفته شده ، مدتی با سرعت راندم و بعدخودم را به کنار سد کرج رساندم ؛ از ماشین پیاده شدم و به سمت سد رفتم، دور بشوم

زندگی ، دبهزادی که پسرم پرویز و هما زندگیشان را با او ساخته بودن، فقط بهزاد درون ذهنم بود ؟ بود و نمی توانستم درست فکر کنم

زن و ، اما بهزاد فرزند امیربهادر و شیما بود، که داشت خراب می شد و به پوچی می رسید اما با وجود بهزاد قشنگ و شاد شده بود

من که می خواستم با پیدا کردن فرزند ، خدایا این دیگر چه امتحانی بود، مردی که تمام این سالها به دنبال یافتن فرزندشان بودند

میربهادر خدمتی به امیرساالر و خانواده ش کرده باشم حاال مقابل دو راهی انتخاب ایستاده بود خانواده ی خودم یا خانواده گمشده ی ا

 . ی امیرساالر
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فرصت می خواستم باید درست فکر می کردم اگر همه ، همین موضوع کافی بود تا تمام زندگیم به هم بریزد، خدایا چه باید می کردم

امیربهادر می گفتم او پسرش را از پرویز می گرفت و اگر این پسر از زندگی پرویز و هما جدا می شد نه فقط زندگی آنها  چیز را به

اسم خانوادگی ما را داشت و برای همه عزیز بود بیشتر از ، بهزاد جزوی از خانواده ی ما شده بود، بلکه زندگی همه مان جهنم می شد

  . همه برای هما همسرم

دانم چند ساعت گذشت و من انجا ایستاده بودم و با نگاه کردن به ابهای محبوس پشت سد خیره بودم و به این موضوع فکر می نمی 

 . وقتی به جانب صاحب دست چرخیدم مامور پلیسی را دیدم، کردم اما وقتی به خودم آمدم که دستی به شانه ام نشست

 ؟ شما حالتون خوبه، سالم اقا: مامور

 ؟ چطور، مسال: من

 . حتی تکون هم نخوردید، االن بیشتر از سه ساعت همینطور اینجا ایستادید: مامور

 ؟ این جرمه: من

 . نه جرم نیست ولی فکر کردم شاید بتونم کمکی بهتون بکنم: مامور

 . ... بااجازه تون. نه: سری تکان دادم و گفتم

برای رانندگی مساعد نیست می خواید بگم همکارم شما را تا خونه تون اگر حالتون : به سمت ماشینم می رفتم که مامور باز گفت

 . برسونه یعنی واسه تون رانندگی کنه

 . خوبم، نه ممنونم: بدون اینکه به جانبش بچرخم دستی تکان دادم و گفتم

را باز کرد و با ماشین وارد خانه  وقتی به خونه رسیدم باغبون در بزرگ خانه، سوار ماشینم شدم و به سمت شهر و خانه م به راه افتادم

می ترسیدم به داخل بروم و نگاهم و حال و روزم همه چیز را ، باز هم مهمانی داشتیم و هما تمام بچه ها را دعوت کرده بود، شدم

گر پرویز ا، باید همه چیز را در نظر می گرفتم اگر حرفی می زدم و خانواده م نمی پذیرفتن، باید درست فکر می کردم، فاش کند

سال به او گفته است 81او بهزاد را از هر کسی بیشتر دوست دارد و حاضر نیست پسری ، عصبانی بشود و جار و جنجال به راه بیندازد

  . بابا را به راحتی از دست بدهد
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و خودش را از سالن  خسته و پریشون از ماشین پیاده شدم و به سمت ساختمان رفتم نرسیده به در ورودی در توسط بهزاد باز شد

 . پدربزرگ به دادم برسید شاهین می خواد خیسم کنه: بیرون انداخت و گفت

 . سالم: شاهین با یک پارچ اب بیرون امد تا مرا دید واستاد و با خنده گفت، سریع پشت سرم پناه گرفت

 . دیگه بیا جلو جرات داری یه قدم: بهزاد از فراز شانه ی من زبانکی برای شاهین بیرون آورد و گفت

 . باالخره که تنها می شیم: شاهین

 ؟ اما من بهت زده ایستاده بودم که بهزاد متوجه حالم شد از پشت سرم بیرون آمد مقابلم ایستاد و گفت: پدربزرگ حالتون خوبه

چقدر این چشم ها برایم همیشه با خودم می گفتم  ؟ حاال می فهمم این چشم ها را قبال کجا دیدم، بهش نگاه می کردم به چشمانش

چشمانش درست شبیه امیرساالر بود و هر چقدر بزرگتر می شد ، چهره اش هم برایم آشنا بود، آشنا است اما حاال عالوه بر چشمانش

 . ..خیلی سخت. خدایا این امتحان برای من خیلی سخت بود، بیشتر به پدربزرگ واقعی خودش شبیه می شد

 . اقاجون یه کم آب بخورید: او چرخید با صدای شاهین نگاهم به سمت

 . نمی خورم: دستش را پس زدم و گفتم، لیوان ابی را به سمتم گرفته بود

 ؟ چهره تون داره داد می زنه اتفاق بدی افتاده ؟ پدربزرگ چی شده: بهزاد

...ای خدا اگر این . صدایش می کردندپسری که اسمش ساالر بود و در خانه ی من بهزاد ، نگاهم باز در نگاه سبز رنگ بهزاد چرخید

، اون موقع که وقتی فهمید دایی و زن دایی پدر و مادر واقعی اش نیستند، به یاد علی افتادم، پسر می فهمید چه واکنشی نشان می داد

، د من چه باید می کردم...اگر این اتفاق برای پرویز می افتا. دایی به خاطر این موضوع سکته کرد و فوت کرد، آرام و متین رفتار کرد

اگر دایی یکبار مرد من هر روز می ، ...اما حال امیربهادر را من بهتر از هر کسی درک می کردم. پرویز هم بهزاد را خیلی دوست داشت

 . ...شما باید استراحت کنید. پدربزرگ بیاید بریم داخل: ... دست بهزاد به شانه ام نشست و گفت. مردم و زنده می شدم

چرا احساس می کردم دست امیرساالر است که بر شانه ام نشسته  ؟ چرا من اینطوری شده بودم، نگاهم به سمت دستش کشیده شد

 ؟ ...ای کاش به امیربهادر نگفته بودم پسرش را پیدا می کنم حاال باید چه می کردم. خدایا طاقت این امتحان را ندارم . است

اد از سر راهم کنار رفتند وارد سالن که شدیم بقیه با دیدنم از جا برخواستند یک به یک سالم قدمی به جلو برداشتم شاهین و بهز

 نگاهم روی پرویز ، فقط نگاهشان می کردم، دادند اما من حتی حس اینکه دهانم را باز کنم و جواب سالمشان را بدهم را نداشتم 
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محبت های من نسبت به علی و بی توجه ی ام نسبت به او از من دلخور و  پرویز را خوب می شناختم او در گذشته هم به خاطر، ماند

....دلم نمی خواست . دلم برایش می سوخت ؟ رنجیده شده بود اگر باز رازش را برای بهزاد بر مال می کردم نمی دانم چه می کرد

. نه رقم زده بود که هیچ وقت فرزندی نداشته باشد...این مرد پسر من بود که تقدیر برای او اینگو. همه ی آرزوهایشان را بر باد دهم

...شاید حاال کمی درد دایی و زن داییم را درک می کردم به سمت پله ها به راه افتادم تا خودم را به اتاقم برسانم که همسرم هما به 

 . جهانگیر: سمتم آمد و صدایم زد

 . ایستادم نگاهم را به او دادم

 ؟ چرا انقدر ناراحت و پریشونی ؟ چی شده جهانگیر: هما

 . باید به هما همه چیز را می گفتم، نمی خواستم دیگر این بار را به تنهایی به دوش بکشم، نمی توانستم

 . االن فقط می خوام برم بخوابم، وقتی بچه ها رفتن، بعدا در موردش باهات صحبت می کنم: من

پچ پچ بچه ها را پشت سرم می شنیدم ولی اهمیتی ندادم وارد ، ها را باال رفتم و بدون اینکه اجازه دهم هما حرف دیگری بزند پله

سقفی که گویی داشت روی ، نگاهم به سقف کوتاه اتاق دوخته شد ، کتم را از تنم کندم و روی تخت رها شدم، اتاقم شدم در را بستم

همان موقع کع ، باز تصویر امیرساالر در ذهنم نقش بستچشمانم را بستم تا سقف را نبینم اما ، سینم ام می نشست تا خفه ام کند

 . خوب که فکر می کنم می بینم بهزاد این روزها مو نمی زند با جوانی های امیرساالر، برای اولین بار دیدمش و او جانم را نجات داد

آنرا از روی میز برداشتم و به ، بودچراغ خوابی بود کع روی میز کنار تخت ، عصبی از جا برخواستم و اولین چیزی که دم دستم آمد

در اتاق لحظاتی بعد با شتاب توسط هما باز شد و خودش ، سمت دیوار روبه رو پرتاب کردم و فریادی از درد از اعماق جانم برخواست

 . را داخل اتاق انداخت

 ؟ تو چت شده مرد ؟ چی شده جهانگیر: هما

 . پنجره را باز کن دارم خفه می شم: من

سمت پنجره دوید و تا اخر بازش کرد و بعد به سمت من آمد رو به رویم لب تخت نشست و با اضطرابی که در صدایش هما به 

 ... تو رو اینجوری دید داشت دق می کرد، مادرت نمی تونه از این پله ها بیاد باال ؟ کسی طوریش شده ؟ چی شده: نشسته بود گفت

...خانم جون حالش خوب نیست . بابا: خودش را به اتاق ما رساند و با اضطراب و ترس گفتهنوز حرف هما تمام نشده بود که پریسا 

 . می خواد شما را ببینه
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، همه ی بچه ها توی اتاق مادرم جمع شده بودند، تا این را گفت از جا پریدم و به سمت اتاق مادرم که در طبقه ی پایین بود دویدم

خودم را به کنار تختش رساندم و دستش را ، بودم حاال ضعیف و رنجور روی تخت افتاده بودزنی که همه ی حامی و پشت و پناهم 

 . اشک بی امان از چشمانم سرازیر بود، گرفتم

 . ...مادرجون. مامان: من

 . ..پسرم. جهانگیر: چشمان بی جونش را باز کرد و گفت

 ؟ تو که طوریت نبود مادرم، جانم مادر: من

 . زنگ بزنید به آمبوالنس: ا دادم و گفتمو نگاهم را به بچه ه

 . بابا زنگ زدیم االن می رسه: پروانه

 .. جهانگیر: مادر

 جونم مادر.: من

 .... چند روزی هست که حالم خوش نیست، من فرصتی ندارم مادر: مادر

 ... بازم کمکم کنی ...باید. مادر بدون تو نمی تونم، ..شما باید حاال حاالها پیشم باشی. هیچیت نمی شه مادر: من

. ...تو تنها اوالدم بودی و باعث افتخارم بودی. ...جهانگیر فقط می خوام بهت بگم ازت راضی ام پسرم. من به پسرم ایمان دارم: مادر

، این زن... ...با زنت مهربون باش. ..پسرم قدر زن و بچه هاتو بدون. ...خدا هم ان شاءاهلل ازت راضی باشه. ...خلف بودی و سربه راه

تنها وصیت من اینه که از امروز   . ..قسم بخور که دیگه کاری نکنی چشم های این زن به اشک خیس بشه. زن نیست فرشته است

 . هر چی عشق داری به پای زنت هما بذاری

 . قسم می خورم مادر. چشم مادر: من

 . بیا جلو بذار ببوسمت مادر: مادر

ن را بوسید و وقتی من پیشانی او را می بوسیدم دستانش در دستانم شل شد و مردمک چشمانش مادرم پیشانی م، صورتم را جلو بردم

 . مادرم مقابل چشمانم جان داد و قصه ی زندگی او هم به پایان رسید، ثابت ماند
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آرام پلک ، کردم صدای گریه ی بچه ها اتاق را پر کرده بود و من با چشمانی بهت زده و خیس چهره ی ملکوتی مادرم را نگاه می

 هما در طرف دیگر تخت نشسته بود و دست مادرم را در دست داشت و بلند بلند گریه می کرد ، هایش را بستم

تنها حامی روزهای سخت زندگی ام از کنارم رفت ، احساس می کردم باری که روی دوشم گذاشته اند سنگین تر از همیشه شده است

 . و من ماندم و دردهایم

یکی پس از دیگری آبرومند و شلوغ برگزار می شد و من در تمام این مراسم ها ساکت بودم و تمایلی به حرف زدن با کسی مراسم ها 

مبهوت به ، مراسم هفتم که تمام شد و مهمان ها یکی یکی رفتند من ماندم و قاب عکس مادرم در گوشه ای از سالن بزرگ، نداشتم

 . کنارم نشست و صدایم زد عکس نگاه می کردم که دخترم پروانه در

 . باباجون: پروانه

 . یک لیوان شربت گل گاوزبان در دست داشت، نگاهم به سمتش چرخید

 . یه کم از این بخورید....اینجوری از پا درمیاید: پروانه

 . خیلی وقته از پا افتادم: من

 . پدرشو نبینه الهی پروانه بمیره از پا افتادن، الهی قربونتون برم: پروانه با گریه گفت

 . پروانه می خوام با بابا تنها صحبت کنم: پرویز به ما نزدیک شد و گفت

 ؟ علی اومده با شما کار داره: پرویز نزدیکم نشست و گفت، پروانه لیوان را به دست پرویز داد و ما را تنها گذاشت

 . می گفتی بیاد داخل: من

 . برید بیرونولی گفت اگر امکان داره شما ، بهش گفتم: پرویز

درسته که پرویز و هما همه چیز را در مورد علی می دانستند اما دخترهایم هنوز چیزی نمی ، از جا برخواستم و به سمت خروجی رفتم

 . دانستند و علی شاید به همین خاطر داخل نمی آمد در این مدت هم فقط در مراسم های مسجد و سر خاک شرکت می کرد

 . ده بود که وقتی من از خانه بیرون رفتم جلوتر آمدعلی کنار ماشینش ایستا

 . سالم: علی
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 ؟ چرا نیومدی داخل: من

 . گفتم شاید هما خانم ناراحت بشن نخواستم ناراحتشون کنم: علی

 ؟ چی شده: من

 . اومدیم برای خداحافظی، چیزی نیست فقط داشتم با شینا برمی گشتیم کردستان: علی

به قدری بی حس ، به داخل برگشتم، شد و به سمتم آمد باز تسلیت گفت و با خداحافظی از من از آنجا رفتندشینا هم از ماشین پیاده 

نگاهم ، به سمت راحتی ها رفتم و خودم را روی یکی از صندلی ها رها کردم. و حال شده بود که حتی حوصله ی راه رفتن هم نداشتم

با دیدن بهزاد باز غمی سنگین در سینه ام نشست و ، اهین و بهزاد وارد خانه شدندبه در بزرگ خانه بود که با باز شد و سامان و ش

دستم را روی قلبم گذاشتم و به خودم پیچیدم که پسرها با دیدن این وضعم با دویدن خودشان را به من ، دردی در جانم پیچید

 . رساندند و دورم را گرفتند

 ... باید اقاجون ببریم بیمارستان: بهزاد

 ین به سمت داخل دوید تا بقیه را خبر کند شاه

درد قلبم آنقدر وخیم نبود که بستری ام ، پسرها و پدرهایشان مرا با ماشین پرویز به بیمارستان رساندند، قبل از اینکه بتوانم کاری کنم

 .... کند با کمی دارو و سفارش برای مراعات کردن مرخص شدم و به خانه برگشتم

بچه ها به زندگیشان می رسیدند و هما فقط به من ، ت و من تمام آن روزها را در خانه بودم و فکر می کردمدو روز دیگر هم گذش

...مادرم از . آنقدر دوست داشتنی بود که تنها وصیت مادرم در مورد او بود، الحق که زن مهربان و بزرگی بود . می رسید و مراقبم بود

 . ا بریزم زنی که تمام این سالها با صبوری بی مهری های مرا تحمل کرده بودمن خواسته بود تمام عشقم را به پای هم

: خدمتکار جواب داد و خطاب به من گفت، در کنار پنجره ی بزرگ سالن ایستاده بودم و باغ را تماشا می کردم که زنگ خانه زده شد

 . می گن می خوان شما را ببیند، یه اقای هستن به اسم شوکت، اقا

 . را فراموش کرده بودم پاک شوکت

 . درو بزن بیاد داخل: من

 . شوکت هم به من رسید، خودم هم از سالن بیرون رفتم تا به میانه ی حیاط رسیدم
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 . شرمنده آقا توی این مصیبت مزاحمتون شدم، سالم اقا تسلیت می گم: شوکت

 . مهم نیست: من

 . به سمت راحتی ها رفتیم و نشستیم

 ؟<چی شده : من

 . چیکار باس با گشتاسب و جمشید و خان بابا بکنیم، راستش اقا اومدم ازتون کسب تکلیف کنم: تشوک

 . خودمم درست و حسابی نمی دونم: من

جمشید و خان بابا که هیچی با دوتا تهدید می رن گورشونو گم می کنند ولی این گشتاسب آدم هفت خطیه ولش کنیم واسه : شوکت

 . مون دردسر درست می کنه

 ؟ تو می گی چیکار کنیم: من

که یکراست می ره خونه ، توی همون هیر و ویر خودشم هم ول می کنیم بره، اجازه بدید دار و دسته شو لو بدیم به پلیس: شوکت

برسه اونجا پلیسا هم که از قبل رفتن اونجا و دار و دسته ش هم گرفتن خودش هم می گیرن و حاال حاال می ره آب خنک ، ش

 . خوری

اون دوتا را هم طوری تهدید کن که برن حسابی خودشونو گم و گور کنن که دست ، هر کاری فکر می کنی درسته انجام بده: من

 . هیچ احد و ناسی بهشون نرسه

 . خیالتون راحت اقا: شوکت

قتی توی تهرون پیداتون فردا هم بیا کارخونه اجرت خودت و دوستاتو بهت بدم و بعدم خودت و دوستات برید یه طرفی و چند و: من

 نشه.

 . چشم اقا: شوکت

 . به سالمت: من
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مقابلم ، شوکت خداحافظی کرد و از خانه بیرون رفت و من همانطور همانجا نشسته بودم که هما با سینی و دو فنجان چای آمد

 ؟ این کی بود: نشست و گفت

 . صحبت کنه باهاماومده در مورد یه موضوع کاری ، یکی از بچه های کارخونه: من

 . مگه سعید توی کارخونه نیست که اومده با تو صحبت کنه: هما

 . دستت درد نکنه، یه موضوعی بود که باید به من می گفت: من

 . و فنجان چای را برداشتم

 . اونروزی که مادرت فوت کرد قبلش گفته بودی می خوای یه چیزی بهم بگی: هما

 ؟ ...می خوای بدونی. ..تلخ تر از این چای. موضوع تلخیه: ای از چاییم را نوشیدم و گفتم نیم نگاهی به او انداختم و جرعه

 . آره می خوام بدونم: هما

 . چون وقتی فهمیدی باید کمکم کنی ؟ شاید بعدا پشیمون بشی چرا فهمیدی: من

 . می شه بری سر اصل مطلب: هما

 . هما: من

 . بله: هما

 . مانعم نشو کمکم کن: من

 . تو رو خدا حرف بزن ؟ چی شده جهانگیر: هما

 . می دونی که بهزاد بچه ی واقعی پرویز و هما نیست: من

حاال چرا داری در ، خب این موضوع را تو هم می دونی: صدایش را پایین آورد شاید می ترسید کسی صدایش را بشنود و بعد گفت

 . در موردش حرف نزنیم ما با هم قرار گذاشتیم حتی ؟ مورد این موضوع حرف می زنی

 . پدر و مادر واقعی بهزاد پیدا شدن و دارن دنبال بچه شون می گردن : من
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 . اون مرده که بچه را ازش گرفتیم گفت پدر و مادرش مردن ؟ ..از کجا. یا خدا: تا این را گفتم چنگی به صورتش زد و گفت

 . دروغ گفته ،بهزاد از پدر و مادرش دزدیدن: من

 ؟ تو از کجا می دونی ؟ ای خدا چی دارم می شنوم: زده گفت هما وحشت

همه چیز ،همه چیز را و هما با شنیدن هر کلمه ترسیده و حیران نگاهم می کرد وقتی حرفهایم ، و من شروع کردم همه چیز را گفتن

 . تمام شد هما بود و یک عالمه ترس

 . امیربهادر بچه شو می خواد ؟ چیکار کنیم هما: من

 . ...نباید بذاریم بفهمه. ولی امیربهادر که نمی دونه بهزاد ما همون پسرش: هما

 . این راهی که من رفتم خودش می ره و می رسه به خونه ی ما، باالخره که می فهمه ؟ چی داری می گی زن: من

 . باید همه ی سرنخ ها را از بین ببریم، نباید بذاریم: هما

 . ی به هما و پرویز بگیم و تو داری می گی باید مخفی کنیمهما من بهت گفتم که کمکم کن: من

تو ، تو به عروسمون هما فکر کردی ؛ می دونی چه بالی سرشون میاد، تو هیچ به پسرت پرویز فکر کردی، بله باید مخفی کنیم: هما

 . اصال به بهزاد فکر کردی ممکنه چه ضربه ی بخوره

 ؟ آخرش که چی: من

 . بهزاد نوه ی ماست تا آخر آخرشم نوه ی ما می مونه، هیچیآخرش : هما با داد گفت

گاهی با تهدید از من می ، گاهی با التماس، این حرف اول و آخر هما بود و آن روزها هر چقدر با او بحث می کردم بی فایده بود

ن موضوع را فاش کنم او ترکم وقتی هم که به تنگنا می رسید وصیت مادرم را علم می کرد و می گفت اگر ای، خواست حرفی نزنم

..روزهای مالل آوری که مانده بودم بین دو راهی . ...او خوب حربه ی را به چنگ آورده بود. می کند و وصیت مادرم زمین می ماند

 .... سخت امتحان

را می گرفت و از  گاهی می شد هما به کارخانه می آمد و چند ساعتی هم آنجا وقتم، من دلزده و خسته روزها را سپری می کردم

 آنقدر گفت و گفت و گفت که من هم باور کردم که اگر این موضوع را فاش کنم اتفاق ، عواقب فاش شدن این راز برایم می گفت
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ناگواری رخ می دهد و من در جنگ و جدال بین گفتن و نگفتن پذیرفتم که این راز سر به مهر باقی بماند تا اینکه خبر دار شدم 

هما وقتی این موضوع را فهمید از من خواست جمشید را آن ، دوباره برای پیدا کردن نشانه های از جمشید به تهران می آیدامیربهادر 

، چون قبل از این جمشید و خان بابا را از آن شهر با تهدید دور کرده بودم، شهر دور کنم و من خیال او را از بابت جمشید راحت کردم

برای اینکه توانایی نگاه کردن به ، رش شیما آمده بود که به خواست علی در منزل او ساکن شده بودندامیربهادر ایندفعه با همس

امیربهادر یکبار با من تماس گرفت ولی ، چشمان آنها را نداشتم و می ترسیدم اگر آنها را ببینم همه چیز را بگوییم به دیدارشان نرفتم

 . ظی کرد و قطع کردآنقدر سرد برخورد کردم که خیلی زود خداحاف

از روی بهزاد هم خجالت ، از خودم بیزار شده بودم فکر نمی کردم روزی به جایی برسم که بخواهم حقیقتی تلخ را اینگونه مخفی کنم

یکسالی به همین منوال گذشت و من هنوز در درونم جنگ و جدالی پایان ، می کشیدم برای همین نمی خواستم با او رو به رو شوم

یکروز در حیاط خانه ام روی راحتی ها نشسته بودم و سعی می کردم با مطالعه کردن فکرم را لحظه ی از بهزاد ، را می گذراندم ناپذیر

نگاهم به روی او بود که با قدم های محکمش ، و حقیقتی که مربوط به او بود دور کنم که در بزرگ خانه باز شد و بهزاد وارد خانه شد

سالم : نزدیک به من که رسید ایستاد و گفت، خندی که یادآور همان لبخند های امیرساالر بود روی لبش بودلب، به سمت من می آمد

 . پدربزرگ

 . من مبهوت نگاهش می کردم او باید به امیرساالر می گفت پدربزرگ نه به من

 ؟ پدربزرگ: ابروی در هم کشید و گفت، چشمانم به اشک نشسته بود اما نباید گریه می کردم

 ؟ سالم پسر خوب ؛ چی شده یادی از ما کردی: به خودم آمدم لبخندی تصنعی به لب نشاندم و گفت

 . من همیشه یاد شما و مادربزرگ هستم: مقابلم نشست و گفت

 ؟ بهزاد تنهایی: هما با سینی در دست از ساختمان بیرون آمده بود به ما رسید و گفت

 . هما هم به گرمی جوابش را داد و هردو نشستند ،بهزاد باز ایستاد و به هما سالم داد

 . اومدم پدربزرگ را دعوت کنم: بهزاد

 . باز جشن تولد برای خودت گرفتی پسره ی گنده: من

 . نه پدربزرگ جشن تولد نیست: با حرفم خندید و گفت
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 پس حتمی یه جشن مردونه ست که فقط پدربزرگت دعوت می کنی : هما با دلخوری گفت

برای اولین بار قراره یه مسابقه ی مهم ، راستش مادربزرگ فردا یه مسابقه ی والیبال داریم بین تیم باشگاه ما و یه باشگاه دیگه: بهزاد

 . پدربزرگ قبال گفته بودن هر وقت مسابقه داشتم بهشون بگم، شرکت کنم

 . من از االن می دونم تیم شما می بره ؟ چقدر خوب: من

 ؟ ما میایدپس حت، ممنون: بهزاد

 . حتما میام: من

 . خب پس بااجازه تون من برم: بهزاد

 . شربتت نخوردی ؟ کجا: هما

 امشب مهمون داریم.، به مامان قول دادم زود برم خونه: بهزاد لیوان شربت را برداشت و گفت

واقعی بهزاد که در تب و تاب پیدا هما و بهزاد در مورد مهمان های که داشتند صحبت می کردند و من به شیما فکر می کردم مادر 

 . کردن پسرش می سوخت و بیقراری می کرد

اگر پرویز منم سالم بود و بچه دار می شدند االن بچه : بهزاد خیلی زود خداحافظی کرد و رفت بعد از رفتنش هما آهی کشید و گفت

 . های خودشونو داشتن

 ؟ یعنی بهزاد دوستش نداری: من

 . بهزاد از همه ی نوه هام واسه م عزیزتره، معلومه که دوستش دارم: متعجب نگاهم کرد و گفت

 . اونکه نوه ی واقعی ما نیست ؟ چطور عزیزتره: من

 . مهم اینه که توی خونه ی پرویز من بزرگ شده اسم خانوادگی ما را داره: هما

 . ولی این چیزا حقیقت ماجرا را تغییر نمی ده: من

 ... ینه که بهزاد پسر پرویزجهانگیر حقیقت ماجرا ا: هما
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 . می دونی از روزی که فهمیدم هر روز می میرم و زنده می شم، عذاب خیلی دردناک هما: من

چرا پرویز اونجوری که باید دوستش ، تو برای راحتی خودت می خوای یه عمر پسرتو عذاب بدی، تو پدر خوبی نیستی جهانگیر: هما

 . مثل علی، نداری

 ؟ پرویز و علی هیچ فرقی برای من ندارن ؟ حرفیه می زنیاین چه : من

 . تو به عشق گندمم که شده علی را بیشتر دوست داری، فرقشون توی اینه که مادر علی گندم و مادر پرویز منم، فرق دارن: هما

 !!؟ هما: من

 ... همیتو هیچ وقت دردی که روی قلب من گذاشتی را نفهمیدی و نمی ف، هیچی نگو جهانگیر: هما

 هما !!؟؟: من

 . هما با چشمانی خیس از کنارم برخواست و به داخل رفت و باز من ماندم و یک دنیا درد

تمام مردان ، روز مسابقه ی بهزاد که در یک تیم باشگاهی خوب بازی می کرد نیم ساعت زودتر رفتم ولی گویا دیرتر از بقیه رسیدم

بیشتر از همه هیوها می کردند و هنوز بازی شروع نشده بود داشتند بهزاد را تشویق می سامان و شاهین ، فامیل آنجا حضور داشتند

سعید زودتر از بقیه مرا دید و خودش را به من رساند و بعد از احوالپرسی کوتاهی کمک کرد تا از بین ردیف ، وارد جایگاه شدم، کردند

گ مادری اش و بقیه ی مردان فامیل احوالپرسی داشتم و بین سعید و پرویز و مهران و دایی های بهزاد و پدربزر، های شلوغ گذشتم

 . پرویز نشستم

 . ممنون آقاجون که اومدید: پرویز

 . بهزاد عزیز دلمه، وظیفه م بود: من

 من چطور پدربزرگ؟: نمی دونم این شاهین که ردیف جلو نشسته بود چطوری صدامو شنید که برگشت و گفت

 . تخته سیاه اونطرفه پسره ی پررو: خنده گفتمآروم زدم تو سرش و با 

 . ولی بین نوه نباید فرق گذاشت گفتم در جریان باشید: شاهین به رو به رو نگاه کرد و گفت
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سالمش را جواب دادم و برایش آرزوی ، قبل از شروع مسابقه بهزاد اومد جلوی جایگاه با صدای بلند به من سالم داد و تشکر کرد

وقتی مسابقه شروع شد همه طرفداران بهزاد و تیمش او را تشویق می کردند و من در میان آن هیاهو حواسم به پرویز ، موفقیت کردم

بود که با چه شوق و هیجانی بهزاد را تشویق می کرد و با صدای بلند او را تشویق می کرد و اگر امتیازی را از دست می دادند او بلند 

پرویز با همه ی وجودش پذیرفته بود که بهزاد ، مشان دلداری می داد و می خواست که جبران کند فریاد می زد و به بهزاد و تی

 . بی انصافی بود اگر می خواستم این پسر را از او بگیرم، پسرش است و همه ی زندگیش را برای بهزاد می داد

ز موضوع بفهمد و برای همیشه پسر پرویز و هما نمی دانم چه حسی بود که همانجا تصمیم گرفتم هرگز اجازه ندهم بهزاد چیزی ا

 . باقی بماند

به همان مناسبت من همه را شب به مهمانی بزرگی در خانه ام دعوت ، مسابقه را تیم باشگاه بهزاد برد و مارا حسابی خوشحال کرد

 . کردم  تا بقیه ی فامیل هم در جشن پیروزی پسر قهرمان پرویز شرکت داشته باشند

انه برگشتم موضوع را با هما در میان گذاشتم که او هم بسیار خوشحال شد و سریع دست به کار شد تا برای یک مهمانی وقتی به خ

در  . در خانه راه می رفت و به خدمتکارها دستور می داد و من نشسته بودم و او را نگاه می کردم، مفصل همه چیز را آماده کنند

، باغبون باغ به خرید رفت و بهترین میوه ها و شیرینی ها را تهیه کرد، ر و ساالد تهیه شدعرض فقط پنج ساعت چند رقم شام و دس

مهمان ها قرار بود ساعت شش بیایند و تا ان موقع یک ساعت و نیمی وقت ، واقعا هما برای مهمانی بزرگ سنگ تمام گذاشته بود

ز کشیدم و چشمانم را بستم تصویر امیرساالر مقابل چشمانم نقش تا روی تختم درا، بود برای اینکه به اتاقم بروم و استراحت کنم

باز هم گوشه ی از خاطرات گذشته ، آنروز ها بیشتر از هر زمانی وقتی به گذشته فکر می کردم به یاد امیرساالر می افتادم ، بست

رساالر نمی رسید من خیلی سال قبل مقابل چشمانم نقش بست زمانی که بهمنیارو فرخ برای کشتن من نقشه کشیده بود که اگر امی

، آفتاب کم کم داشت غروب می کرد و جای خود را به شب می داد، نگاهم را از پنجره به بیرون دادم، در خاک سرد گور می خوابیدم

کردم چشمانم را بستم و سعی ، به یاد غروب های کردستان و روزهای شاد و غمگینی که از سر گذرانده بودم غمی بر قلبم نشست

 . بخوابم

 . با صدای شیطنت آمیز شاهین بود که از خواب بیدار شدم

 . ..جهان جون. ..عزیزم. عشقم: شاهین

 . بیدار بشه حسابتو می رسه، شاهین مسخره بازی در نیار: سامان یواش داشت می گفت، بیدار شدم اما چشمانم را باز نکرده بودم

 . شه که مهمون دعوت کنه خودش بیاد بخوابه نمی، خب ما هم اومدیم بیدارش کنیم: شاهین
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 ؟ اینا چیه می گی، خب مثل آدم بیدارش کن: سامان

 . تو کاریت نباشه خرچسونه: شاهین

 . خیلی بیشعوری جلبک: سامان

 . عزیزم بیدار نمی شی، جهان جون: شاهین

 . یا صاحب روز وحشت: تچشمامو یه دفعه باز کردم که شاهین که روی صورتم خم شده بود عقب پرید و گف

 . تو بچه خجالت نمی کشی: با اخمی گفتم

 . ببخشید: صاف واستاد و گفت

 ؟ به چه حقی بدون اجازه وارد این اتاق شدی: من

 . گفتن بیام صداتون کنم بیاید پایین کم کم مهمون ها دارن می رسن، خانم بزرگ اجازه دادن: آب دهنشو با ترس قورت داد و گفت

 . خب گفتیخیل : من

 . بله: شاهین

 . خب حاال برو: من

 . پسره ی خل: بعد از رفتنش لبخندی روی لبم نشست و گفتم، شاهین عقب عقب به سمت در رفت واز اتاق بیرون رفت

شدم پله ها که پایین می رفتم متوجه ، از جا برخواستم و کت و شلوار شیکی پوشیدم و موهایم را مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم

با همه سالم و ، تعدادی از مهمان ها که بچه های خودم و خانواده هاشون بودن آمده بودند به اضافه ی برادرم نریمان و بچه هایش

مهمون دعوت می کنی و می ری : بعد از احوالپرسی نریمان گفت، احوالپرسی کردم و به سمت نریمان رفتم تا به او خوش آمد بگوییم

 ؟ می خوابی

 . رت می خوام رفتم یه چرتی بزنم اما خوابم بردمعذ: من

 ؟ چه خبرا: در کنارش نشستم و گفتم
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 . سالمتی و بی خبری: نریمان

مهمانی خوبی بود و به ، مدتی با نریمان صحبت کردم و بعد برای استقبال مهمانان تازه وارد از جا برخواستم و به سمت مهمانان رفتم

چندتا از آقایون نشسته بودم و با آنها صحبت می کردم که پریسا دخترم به ما نزدیک شد و آرام زیر خوبی پیش می رفت در کنار 

 . آقاجون یه آقایی تماس گرفتن و اصرار دارن با شما صحبت کنن: گوشم گفت

 ؟ خودشو معرفی نکرد: من

فکر کردم شاید ، رن باهاتون صحبت کننگفتم بهشون اگر موضوع مهمی نیست بعدا تماس بگیرن ولی اصرار دا، نه پدر: پریسا

 . با تلفن توی کتابخونه می تونید باهاشون صحبت کنید، موضوع مهمی باشه 

در کنار ، تلفن نزدیک پنجره روی میز کوچکی بود، از جمع عذرخواهی کردم و برای جواب دادن به تلفن به سمت اتاق کتابخانه رفتم

  .میز روی مبل نشستم و تلفن را برداشتم

 . الو بفرمایین: من

 . ..اوه ببخشید منصوریان. به سالم جهانگیر خان منوچهر زاده: صدای مرد نسبتا مسنی در گوشی پیچید

 . با بردن نام فامیلی قبلی من حدس زدم باید شخصی باشد از گذشته ی من

 ؟ ببخشید شما: من

 . فکر نمی کردم به این زودیا فراموشم کرده باشی برادر: مرد

 .... خودش بود فرخ، گفتن کلمه ی برادر باز تنفر به جانم نشستبا 

 . فرخ: ناباور گفتم

 ؟ پس معلومه هنوزم به برادری قبولم داری: فرخ

 . من هرگز لجنی مثل تو را نه به برادری قبول داشتم نه دارم: من

دور بود نتونستم خدمت برسم گفتم الاقل ولی خب راه ، گفتم امشب که جمع همه جمع حیفه من نباشم: فرخ عصبی خندید و گفت

 . تماس بگیرم یه احوالی بپرسم ولی تو عوض تشکر اینجوری صحبت می کنی
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 . بهتره دیگه هم اینجا زنگ نزنی، من با آشغالی مثل تو اصال حرفی ندارم: من

 . حتی اگر پای بهزاد در میون باشه: و.خواستم گوشی را بگذارم که فرخ گفت

 ؟/؟ بهزاد: پرسشگرانه گفت، اسم بهزادبا شنیدن 

 . نوه ی امیرساالر می گم ؟ درسته، اسمشو گذاشتید بهزاد: فرخ

..چون پدربزرگش . نمی دونم از این کارت چه هدفی داشتی ولی باید بگم بهزاد از همه ی نوه هام واسه م عزیزتره: با حرص گفتم

 . ریزم تا توی آشغال بدونی نمی تونی هیچ وقت پیوند بین من و امیرساالر ببریهمه ی زندگیمو به پاش می ، برادرم بود، رفیقم بود

 ؟ ببینم فکر می کنی اگر بفهمه چیکار می کنه ؟ ببینم به امیربهادر گفتی پسر گمشده ش همون بهزاد نوه ی تو: فرخ

امیرساالر برای یک موضوع باارزش مقابل هم با اینکارش می خواست به اینجا برسه تا خانواده ی من و ، پس فرخ هدفش همین بود

 . ...خدایا چیکار باید می کردم. قرار بده

 . ولی قصد دارم خودم بهش بگم ؟ نمی دونم چیکار می کنه: من

اتفاقا تمام سرنخ های را که امیربهادر ، االن بیشتر از یکسال که می دونی ولی هیچ قدمی برنداشتی ؟ کی می خوای بهش بگی: فرخ

 . تونست به پسرش برسه را هم از بین بردیمی 

 . خفه شو آشغال: من

توی خونه ت آب بخوری من خبردار می شم ، جهانگیر خیلی سال زیر نظر من هستی: فرخ مستانه شروع کرد به خندیدن و بعد گفت

 . همونطور که فهمیدم امشب توی خونه ت مهمونی داری

 ؟ خب پس همین دور و برا کمین کردی: من

 . ولی کافیه یه اشاره بکنم تا زندگیت دود بشه بره هوا، من االن آمریکا هستم: خفر

ببین فرخ من خیلی وقته که از آشغالی مثل تو نمی ترسم پس هر غلطی ، هنوزم مثل قدیما فقط بلدی حرف بزنی: با زهرخندی گفتم

 . دلت می خواد بکن
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درست بود که من اینطوری با او حرف زده بودم ولی حقیقت این بود که کمی ، اشتمو قبل از اینکه اجازه دهم حرفی بزند گوشی را گذ

 . پسر من مقابل پسر امیرساالر قرار بگیرد، می ترسیدم به خاطر بهزاد، می ترسیدم بهزاد را از دست بدهیم، می ترسیدم

فرخ آمده بود برای ، فرخ به هم ریخته بود به سالن و به جمع مهمان ها برگشتم ولی حال خوبی نداشتم و همه ی فکر و ذکرم را

 . انتقام و می دانستم زهرش را به من و خانواده ام خواهد ریخت پس می بایست فکری می کردم قبل از اینکه همه چیز به هم بریزد

فقط خدا خدا می  مهمانی که فکر می کردم بعد از مدتها کمی حال و هوایم را عوض می کند با تماس بی موقع فرخ حالم را گرفت و

کردم هر چه زودتر تمام شود و باالخره تمام شد و همه ی مهمان ها خداحافظی کردند و رفتند و آخرین نفر پسرم پرویز و خانواده ش 

کی باهات  ؟ چی شده جهانگیر: خسته از مهمانی روی مبلی نشسته بود و به نقطه ی خیره بودم که هما نزدیکم نشست و گفت، بودند

 ؟ رفته بودتماس گ

 . فرخ بود: نگاهم را به هما دادم و گفتم

 ؟ کدوم فرخ -

 . همون که همه ی این آتیش ها را به پا کرده، برادر نریمان -

هما هم خوب می دانست که فرخ تا چه حد می تواند بی رحم و ، وقتی همه چیز را به او گفتم بهت زده و نگران نگاهم می کرد

 . عوضی باشد

 ؟ اگر به امیربهادر و زنش همه چیز بگه چیکار باید بکنیم ؟ باید چیکار کنیمحاال : هما

 . نمی دونم، نمی دونم هما: من

 می گم بهتره همه چیز به پرویز بگیم بهتره در جریان باشه.: هما

 . پس خودت همه چیز بهش بگو: خسته از جا برخواستم و همینطور که به سمت پله ها می رفتم گفتم

 فکر آینده و اینکه قراره چه اتفاقی بیفته بدجور ذهنم را درگیر کرده بود ، به اتاقم رساندم و خسته روی تخت دراز کشیدمخودم را 
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با دیدن چهره ی ترسیده و ، فردای آنروز توی کارخانه توی دفترم سرگرم کار بودم که در اتاقم بی مهابا باز شد و پرویز وارد اتاقم شد

در را از ترس اینکه کسی صدایش را بشنود بست و خودش را به میز من رساند ، دانستم هما همه چیز را به او گفته استحیرانش می 

امیربهادر و زنش ، مادر راست می گه که پدر و مادر واقعی بهزاد : دستانش را لب میز گذاشت و به سمت من خم شد و با احتیاط گفت

 ؟ هستن

 . اهش کردم و بعد با حرکت سر حرفش را تایید کردملحظاتی همینطور بر و بر نگ

  ؟ چرا آخه، باورم نمی شه: عقب عقب رفت و روی مبل نشست و ناباور گفت

هیچ وقت پرویز را مثل آن روز مستاصل و درمانده ندیده بودم ؛ هیچ وقت مثل آنروز گریه هایش را ، و اشک هایش توانش را برید

از جایم ، چنان گریه می کرد که دلم از جا کنده می شد، که گویی اتفاق ناگواری افتاده باشد چنان اشک می ریخت، ندیده بودم

 . قوی باش پسر، پرویز: برخواستم و در کنارش نشستم و گفتم

 . ...نمی خوام از دستش بدم. ...آقا جون بهزاد پسرمه. بچه م: پرویز

اجازه ندهم بهزاد را از او بگیرند مدتی با او صحبت کردم تا آرام گرفت و او را در آغوش کشیدم با گریه به من التماس می کرد که 

 . بعد قسم خوردم که اجازه ندهم امیربهادر و همسرش هرگز این موضوع را بفهمند و بهزاد را از آنها بگیرند

بعدا منصرف شد و در ایران ماند پرویز ابتدا قصد داشت با همسر و پسرش بهزاد ایران را برای همیشه ترک کنند ولی نمی دانم چرا 

ولی هر بار که او را می دیدم رنگ ترس به چشمانش بود و همیشه مضطرب بود از اینکه رازشان فاش شود و پسرش را از دست 

 . بدهد

د یکسال دیگر گذشت و کم کم پرویز خیالش راحت شده بود که تمامی سرنخ های که امیربهادر می توانست توسط آن به بهزاد برس

او کسی بود که ، ولی همیشه ترسی با من بود اینکه فرخ چه می خواهد بکند، از بین رفته است و آن آدمها از آن شهر دور شده اند

روزهای پر از دلهره ی ما می گذشت که یک روز تلفن اتاقم در ، همه چیز را می دانست و به این راحتی ها نمی توانستم ساکتش کنم

عذرخواهی کوتاهی از آنها کردم و تلفن را جواب ، د من مشغول صحبت با دوتا از مهندس های کارخانه بودمکارخانه به صدا در آم

آن روزها به گونه ، منشی بود با گفتن اینکه امیربهادر تماس گرفته است و می خواهد با من صحبت کند آشوبی به دلم انداخت، دادم

از منشی خواستم داشتن جلسه ی مهم را عنوان کند و بگویید بعدا تماس ، ترسیدم ای شده بودم که نام امیربهادر هم می شنیدم می

جلسه آنقدرها مهم نبود که جوابش را ندهم ولی باید به بهانه ی او را از سرم رفع می کردم  بقیه ی جلسه ی که با مهندسین ، بگیرد

 در مورد چه موضوعی صحبت کند از اینکه فرخ به گونه ای  کارخانه داشتم در فکر این بودم که امیربهادر می خواهد چه بگویید و
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جلسه ی که بعد از تماس منشی هیچ چیز از آن نفهمیدم باالخره به اتمام رسید . حقیقت ماجرا را به گوش او رسانده باشد ترس داشتم

نمی خواستم ، صدای زنگ تلفن برخواست کالفه و عصبی سرم را میان دستانم گرفته بودم که باز، و مهندس ها از دفترر بیرون رفتند

منشی بود که ، از جا برخواستم و تلفن را جواب دادم، جواب دهم اما بهتر بود با امیربهادر صحبت کنم تا اینکه اینگونه حرص بخورم

 . گوشی پیچیداز او خواستم تماس را وصل کند و لحظاتی بعد صدای امیربهادر درون ، خبر از تماس دوباره ی امیربهادر می داد

 . الو سالم عمو جهانگیر -

 سالم پسرم ،می بخشید که جواب ندادم توی جلسه بودم  -

 ؟ خوب هستید، خواهش می کنم -

 ؟ زن و بچه هات خوبن ؟ شما چطوری، شکر -

 . .. عمو راستش من االن تهران هستم می خواستم ببینمتون. خوبن، شکر خدا -

 ؟ اتفاقی افتاده -

 . بیام دیدنتون عرض می کنم خدمتتوناگربشه  -

 ؟ تو کجایی، من االن کارخونه هستم -

 . اگر اشکالی نداره بیام اونجا، کارخونه تونم نزدیک  -

 . منتظرتم -

و بعد از اینکه گوشی را گذاشتم از جا برخواستم و قدم می زدم و به این فکر می کردم اگر امیربهادر همه چیز فهمیده باشد چطوری 

د رفع و رجوع می کردم و او را قانع می کردم که اشتباه می کند برای همین تصمیم گرفتم نقش یک آدمی را بازی کند که هیچ بای

باید سعی می کردم همه حرفهایم حساب شده باشد تا سرنخی به ، چیز نمی داند و اگر حرفی از آن موضوع می زد گمراهش کنم

با دیدنش خودم را  ذوق و زده و خوشحال نشان دادم و حسابی او را تحویل ، کرش را بکنم رسیدزودتر از اونچه که ف، امیربهادر ندهم

 خانواده ت چطورن امیربهادر؟: بعد از نشستن سفارش کیک و چای را دادم و بعد نزدیکش نشستم و گفتم، گرفتم

 . علی هم حسابی سالم رسوند، همه خوبن -
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  ؟ بیاد تهرون..قصد نداشت یه سر . سالمت باشن -

 . چرا اتفاقا تعطیالت تابستون می خواد با خانواده ش بیاد تهران و بعد برن مشهد برای زیارت -

 . خوبه اگر آب و هوایی عوض کنید، تو هم دست زن و بچه تو بگیر باهاشون بیا و بعدم برید زیارت، خب به سالمتی -

 . همین قصد هم داریم -

 ؟ رای پیدا کردن رد و نشونی از پسرت اومدی تهرونببینم باز ب، خب خداروشکر -

 . بله -

 ؟ خب تا حاال به نتیجه ی هم رسیدی -

عمو چند روز قبل یه نفر اومد روستا و منو کشید یه کناری و یه بسته بهم داد و ازم خواست فقط : نگاهش را به چشمانم داد و گفت

 که واسه م نامفهوم بیام و از شما بپرسم  خودم محتویات اون بسته را ببینم و بخونم و هر چیزی

 . خب -

محتویات بسته یه نامه با یه عکس بود عکس سه تا پسر بچه که کنار هم واستاده بودن و لباس مدرسه تنشون بود ؛ توی نامه هم  -

 . بچه ی منه، فقط یه جمله نوشته شده بود که یکی از این سه تا پسر بچه

از اونچه که می دیدم داشتم پس می ، امیربهادر عکس و نامه را مقابل من گذاشت، اتفاق می افتاد از اونچه که می ترسیدم داشت

عکسی از سامان و بهزاد و شاهین که توی روز اول ، این عکس توی البوم خانوادگی ما بود چطور به دست امیربهادر رسیده بود، افتادم

همینطور ، مدرسه ای یکدستی که پوشیده بودند  هم شده بودند با فرم های عکسی که هر سه نفر شبیه به، مدرسه شون گرفته بودم

 ؟ عمو شما بچه های توی این عکس می شناسید: خیره به عکس بودم که امیربهادر گفت

 ؟ ..اون آدمی که اومده بود این ها را بهت داده بود کی بود. نه نمی شناسمشون: نگاهم را به او دادم و گفتم

، بعدم بهم گفت تا نرفته نباید بسته را باز کنم اگر قبل از اینکه بره بسته را باز می کردم که اجازه نمی دادم بره، نمی شناختمش -

 . اصال فکر نمی کردم محتویات بسته مربوط به بچه م باشه

 ؟ خب حاال می خوای چیکار کنی -
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 . رسمنمی دونم چرا گفت هر چیزی که واسه م نامفهوم بیام و از شما بپ -

 ؟ این عکس و نامه را به زنت هم نشون دادی -

مشت مشت قرص اعصاب ، این روزا خیلی مریض و عصبیه، نمی خوام تا به نتیجه ی قطعی نرسیدم الکی امیدوارش کنم، هنوز نه -

می خوام برم پیش ، برسه..اونقدر به هم ریخته و داغون که حتی به گیلدا و ارسالن و گالره هم نمی تونه . می خوره و می خوابه

 . پلیس

 ؟ چی: متعجب و ناباور کفتم

آقای ، فکر می کنم اگر همه چیز به پلیس بگم و تمام سرنخ های که دارم در اختیار پلیس بذارم بهتر و زودتر به نتیجه می رسم -

 . ش ایشونمی خوام برم پی، فتحی از رزمنده های دوران جنگ و دوستان بابا االن توی نیروی پلیس هستند

، حتم داشتم اگر امیربهادر می رفت پیش پلیس و سرنخ های که داشت در اختیار پلیس می ذاشت خیلی زود به نتیجه می رسیدن

چون جمشید آدم سابقه داری بود و پیدا کردنش برای پلیس کار راحتی بود و اگر جمشید را پیدا می کردند همان مسیری را می رفتند 

نگاهم مات به عکس بچه ها بود که مقابلم گذاشته بودند و فکرم درگیر ، خیلی زود به خانه ی پرویز می رسیدندکه من رفته بودم و 

 . عمو جهانگیر: بود که دست امیربهادر به شانه ام نشست و گفت

 . نگاهم به سمت او چرخید

 ؟ عمو شما چیزی می دونید -

 ؟ چرا فکر می کنی من چیزی می دونم، نه -

دیگه درمونده ، می رم پیش آقای فتحی تا ازش کمک بگیرم، ..خب حاال که شما چیزی نمی دونید. دونم همینطوری پرسیدمنمی  -

هیچ ، نه سر کار زندگی می فهمم نه توی خونه، داغ بچه م کم چیزی نیست که هر روز ذره ذره آب شدن زنمو می بینم، شدم عمو

 ... .شبی هم نیست که سر راحت روی بالش بذارم

 . پسر منه، نمی دونم چرا احساس می کنم این بچه: و باز نگاهش را به عکس سیاه و سفید بچه ها داد و گفت

از قدیم راست گفتن خون ، قلبم داشت از جا کنده می شد . و درست از بین شاهین و سامان و بهزاد انگشتش را روی بهزاد گذاشت

 . ه درست انگشتش روی پسر خودش گذاشتاین احساس پدر و فرزندی بود ک، خون می کشه
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 ؟ کجا می خوای بری: نامه و عکس را برداشت و از جا برخواست باالفاصله با او برخواستم و گفتم

 . فکر می کنم اگر این موضوع را با ایشون در میون بذارم زودتر به نتیجه برسم، گفتم که دارم می رم پیش اقای فتحی -

 . چطور اقای فتحی می خواد پسرتو پیدا کنه، ا فایده ی نداشتمن خیلی تالش کردم ام -

شما تونستید بی خیال علی ، بچه مه، می دونم شما خیلی زحمت کشیدید ولی خب عمو جهانگیر من که نمی تونم بی خیالش بشم -

 ؟ بشید

 ... نه -

 . روزی پیداش می کنمحتم دارم یه ، تا روزی که زنده هستم دست از پیدا کردن بچه م برنمی دارم -

 . امیدوارم موفق باشی -

 . ممنون -

باید می رفتم ، نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم و دقایقی بعد کیف و کتم را برداشتم و از کارخانه بیرون رفتم، امیر بهادر که رفت

به خانه که رسیدم و موضوع را به هما ، ودماز آنجا به بعد همه چیز را به دوش هما و پرویز گذاشته ب، و همه چیز به هما می گفتم

دو ساعتی ، پرویز وقتی فهمید موضوع مربوط به بهزاد می شود خیلی زود خودش را رساند، هما هم سریع با پرویز تماس گرفت، گفتم

اشت با دادن یک پول خودش تصمیم د، حرف زدیم و نقشه کشیدیم تا باالخره پرویز گفت باید جمشید و خان بابا را از ایران دور کنیم

ولی رفتن آنها ، آنها را از ایران دور کند و نقشه ی دومش این بود که خودش به همراه خانواده اش ایران را ترک کند، حسابی به آنها

را بهزاد ، اما تصمیم داشتند قبل از رفتن خودشان، حداقل کارهایشان چند ماهی طول می کشید، از ایران حرف فردا و پس فردا نبود

  . نام این کشور که می آمد یاد خودم و دوریم از علی می افتادم، به بهانه ی تحصیل در دانشگاه آمریکا راهی آمریکا کنند

روزهای بود که به خاطر آشفتگی ، فردای آن روز بهزاد با دلخوری و ناراحتی به خانه ی ما آمد، روزهای پر از تنشی را می گذراندیم

تم و توی خانه نشسته بودم و همه ی کارها را به شوکت سپرده بودم و از او خواسته بودم جمشید و خان بابا را افکارم سر کار نمی رف

آنها هم ناراضی نبودند و از این موقعیت ، با دادن پول کالنی به این دو آدم آنها را برای همیشه به کویت فرستادم، از ایران دور کند

 . پیش آمده حسابی خوشحال بودند

بعد از رفتن علی به ، شسته بودم توی اتاق کاریم و نگاهم به تابلو نقاشی شده ی گندم بود که آن روزها تنها مونس تنهایی هایم بودن

 هما چون هرگز عکسی از گندم ندیده بود ، روستا من این تابلو را از خانه اش به خانه ی خودم آوردم و در اتاق کارم به دیوار آویختم
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در اتاق کارم ، رد این تابلویی نقاشی شده نقاشی گندم باشد من هم مثل همیشه خودخواهانه این موضوع را مخفی کردمگمان نمی ک

 . مشغول تماشایی تابلویی گندم بودم که ضرباتی به در اتاقم خوردم

 . بفرمایین -

 . در اتاق باز شد و بهزاد وارد اتاق شد

 ؟ خوبید، سالم پدربزرگ -

 . بیا تو، سالم پسرم -

 . اقاجون اومدم پیشتون کمکم کنید: بهزاد جلوتر آمد و گفت

 ؟ چی شده -

 . بابا و مامانم پاشونو کردن توی یه کفش که من باید به محض اتمام امتحاناتم برم امریکا -

 ؟ برای چی -

دشون هم چندماه دیگه میان اونجا و می بابا از االن راه افتاده داره کاراشو می کنه که منو بفرسته برم می گن خو، برای تحصیل -

 . شما نمی خواید چیزی بهشون بگید، خوان برای همیشه امریکا زندگی کنیم

 . امریکا از نظر تحصیل برای تو خیلی بهتره، خب پدرت تصمیم درستی گرفته -

 . اقاجون من دارم می گم بابا و مامانم برای همیشه می خوان بریم امریکا زندگی کنیم -

 . خب برن -

 ؟ ...شما مخالفتی ندارید. آقاجون -

 . پرویز تصمیم اشتباه نمی گیره، برای چی مخالف باشم -

 . یعنی شما دوست دارید ما ازتون دوربشیم -

 . نه ولی دوست ندارم برای پسرم و زندگیش تصمیم بگیرم -
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 . دوست دارم بمونم ؟ ...من دوست ندارم برم. من فکر می کردم شما مخالفید -

 . حاال برید شاید چند سال دیگه باز دوباره برگشتید، ...پدر و مادر هر کاری می کنن واسه خوشبختی تو می کنن. ببین بهزاد جان -

 . ...یه جوری حرف می زنید. حرفاتون عجیب اقاجون -

 ؟ چه جوری حرف می زنم پسرم -

من  . ..بدجور منو کالفه کرده. این عصبیت های بابا و مامان، ا در برابر این تصمیم هااین اروم بودن شم، این تصمیم های ناگهانی -

 . ...من نمی خوام از سامان و شاهین دور بشم اونا بهترین دوستایی من هستن. دوست داشتم درسمو همینجا ادامه بدم

 ؟ پدر و مادرت مهم تر هستن یا دوستات -

 . خب معلومه پدر و مادرم -

 ه خواسته ی پدر و مادرت احترام بذار.پس ب -

یکماهی تا ، چند ساعتی با بهزاد بحث کردم و در این رابطه صحبت کردیم و در آخر با اینکه بهزاد راضی نشده بود مرا ترک کرد

مدت با ترس و امتحانات بهزاد مانده بود و بعد از آن دیپلمش را می گرفت و پدرش او را راهی امریکا می کرد و من در تمام این 

اضطراب اطرافم را می پاییدم و به این فکر می کردم چه کسی آن عکس را از آلبوم خانوادگی ما ربوده است و به دست فرخ رسانده 

او را بدون اینکه هیچ توضیحی از او ، به تنها کسانی که شک داشتم خدمتکارمان بودم که گمان می کردم جاسوس فرخ است، بود

 . دم و زن دیگری را با کمک یکی از کارگرهای کارخانه که شناخت بیشتری نسبت به او داشتم استخدام کردمبخواهم اخراج کر

یکماه بعد بهزاد با دلخوری و نارضایتی و فقط برای اینکه پدر و مادرش از او خواسته بودند بعد از آخرین امتحانش سال آخر 

تعطیالت تابستانی از راه رسید و پرویز ، لمان راحت شد اما این پایان ماجرا نبوددبیرستانش راهی آمریکا شد با رفتن بهزاد کمی خیا

اوایل تیرماه بود که علی و خانواده ش و امیربهادر و خانواده ش که ، داشت تمام کارهایش را می کرد که زندگیش را به امریکا ببرد

علی برای دیدارم به ، چند روزی در خانه ی علی ساکن شدندبرای رفتن به مشهد بار سفر بسته بودند به تهران رسیدند و برای 

برای اینکه از روند پیگیری های امیربهادر و اقای فتحی با خبر شوم کمی در مورد پیدا ، کارخانه آمد و بعد همگی به خانه ی او رفتیم

یدا کند و قصد داشتند با چاپ عکس سه اینطور که فهمیدم پلیس نتوانسته بود ردی از جمشید پ، کردن پسرش از او پرس و جو کردم

آن عکس اگر در روزنامه چاپ ، دلهره هایم بیشتر شده بود، پسر بچه ی که امیربهادر داشت در روزنامه رد و نشان تازه ی پیدا کنند

 .... دمی شد و حتی یکی از اقوام اظهار اشناییتی نسبت به ان عکس می کرد و با پلیس تماس می گرفت همه چیز تمام می ش
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قرارشان این بود بعد از مشهد ، علی و امیربهادر و خانواده هایشان دو روز بعد  با ماشین های شخصی خودشان راهی مشهد شدند

عکس بچه ها در روزنامه چاپ شد و پلیس خواسته بود اگر ، گشتی هم در شمال کشور بزنند و بغد دوباره به سمت تهران بازگردند

چون عکس مال سالها قبل بچه ها بود باید دعا می کردم که ، می شناسد با اداره ی آگاهی تماس بگیردکسی صاحبین عکس را 

. بیشتر از هر کسی دخترهایم و اقوام درجه یک فامیل کودکی بچه ها را به خاطر داشتند، کسی آن عکس را به خاطر نداشته باشد

عکس هر روز در روزنامه چاپ می شد اما ، یک روز بلکه یک هفته ی تمام ....هر روز روزنامه ها را می گرفتم و نگاه می کردم نه

هما که جز حرص خوردن  کاری ، فقط باید دعا می کردیم و امیدوار می بودیم، هنوز از گوشه و کناری خبری به من نرسیده بود

به ، فروشی رد شوند و عکس بچه ها را ببینید نداشت و هر روز دخترها را دور خود جمع می کرد مبادا اتفاقی از کنار کیوسک روزنامه 

بهانه ی آنها را به دور خود جمع می کرد و تا شب آنها را انجا نگه می داشت خیالش از بابت مهران راحت بود که آدم روزنامه خوانی 

نخرند یا اگر خریدند عکس  بقیه ی فامیل هم باید امیدوار می بودیم که روزنامه، نیست اما سعید هم من می بایست مراقبش می بودم

 . را نبنید یا اگر دیدند نشناسند

 . صدایش بغض دار و ناراحت بود، ده روزی از رفتن علی و بچه ها به مسافرت می گذشت که یک روز علی با کارخانه تماس گرفت

 . سالم بابا: علی

 . سفر خوش می گذره ؟ خوبید، سالم پسرم -

 ... بابا: رد گفتبا بغضی که در گلویش سنگینی می ک

 ؟ اتفاقی افتاده ؟ چی شده علی -

 . ....امیربهادر تصادف کرده. بابا، بابا می تونی بیای شمال -

 ؟ طوریشون که نشده، یا حضرت عباس : دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم، یا خدا چرا زندگی من پر شده بود از خبرهای بد

 ؟ کجا بیام: به سختی گفتم، گوشی پیچید قلبم درد گرفتبغض علی که شکسته شد و صدای گریه اش در 

فقط تماس ، سعید را صدا کردم و تا گفتم باید برم چالوس، به محض اینکه تلفن را قطع کردم، اسم بیمارستانی را در چالوس گفت

تمام طول مسیر به امیربهادر  ،کوتاهی با خانه اش گرفت و گفت برای موضوع کاری با من به چالوس می رود و خیلی زود راه افتادیم

 . و بهزاد فکر می کردم
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با نگاهم به دنبالش می گشتم که او را ماتم زده دیدم گوشه ی روی صندلی نشسته بود به ، وارد بیمارستانی که علی گفته بود شدیم

 . دستم را به شانه اش گذاشتم از جا برخواست و مقابلم ایستاد، سمتش رفتم

 ؟ ه بابا..چی شد. علی: من

 .... امیربهادر و شیما: خودش را در آغوش من انداخت و با گریه گفت

دختر ، ماشین امیربهادر با ماشین دیگری تصادف کرده بود  و  خودش و همسرش شیما که صندلی جلو بودند کشته شده بودند

دستش شکسته بود و وضعیت پسرش دخترش گیلدا سرش آسیب دیده بود و ، کوچکشان که با ماشین علی بود سالم مانده بود

 . ارسالن بهتر بود و فقط دو پایش شکسته بود

 ؟ شینا و بچه ها کجان: در کنار علی روی صندلی نشستم و گفتم

من  ؟ بابا آخه چرا باید این اتفاق بیفته، گالره هم بی تابی می کرد بردمشون مسافرخونه، اجازه نمی دادن توی بیمارستان بمونن: علی

  ؟ کنم باباچیکار 

با کمک سعید و پی گیری های که داشت ارسالن و گیلدا را به بیمارستانی در تهران منتقل کردیم و ، علی حال و روز خوبی نداشت

امیربهادر ؟ جسد امیربهادر و همسرش شیما را به تهران آوردیم تا خانواده ی شیما تصمیم بگیرند اجساد عزیزانشون کجا دفن بشه

تنها کسانی که مخالف ، وقتی به این سفر می رود ممکن است این اتفاق بیفتد برای همین وصیتی برای خود نداشتندفکر نمی کرد 

شینا اصرار داشت جسد خواهر و شوهر خواهرش به روستا ببرند و در آخر پدر ، دفن امیربهادر و شیما در تهران بودند شینا و علی بودند

...گیلدا و . مرگ ها برای خواهر امیربهادر ماهرو و خواهر شیما و بچه هایشان سخت تر بوداین ، و مادر شیما هم رضایت دادند

موقع ، ارسالن هم که می خواستند در مراسم خاکسپاری پدر و مادرشان باشند از بیمارستان مرخص کردیم و راهی کردستان شدیم

ین زن و مرد آرزوی دوباره دیدن فرزندشان را با خود به گور بردند ا، خاکسپاری امیربهادر و شیما بیشتر از همیشه از خودم متنفر شدم

حتی اگر هیچ ، ..چطور می تونستم خودمو ببخشم. و من خودخواهانه برای راحتی خودمان این اجازه را ندادم که آنها فرزندشان را ببنید

 .... وقت بهزاد من نبخشه بهش حق می دم

روزهای سردی را ، هما هم از این اتفاق ناراحت و عصبی بود، از مراسم چهلم به تهران برگشتمتقریبا چهل روز در روستا بودم و بعد 

آقای فتحی قصد داشت به طریق دیگری به گمشده ی امیربهادر برسد ، دیگه از چاپ عکس در روزنامه خبری نشد، سپری می کردم

 یک روز خسته و دلزده از زندگی در اتاق کارم نشسته بودم و با ، ندو بعد از مرگ امیربهادر مصمم تر شده بود تا فرزندشان را پیدا کن
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در حال و هوای خودم غرق  . نگاه به عکس گندم با او حرف می زدم و از اینکه اینگونه رفتار کرده بودم از او می خواستم مرا ببخشد

 . جواب دادم که صدای نحس او در گوشی پیچیداشک هایم را پاک کردم و تلفن را ، بودم که صدای زنگ تلفن اتاقم برخواست

 . سالم بر برادر دل نازک و خوش شانس خودم -

 ؟ تو کی هستی: ابروی در هم کشیدم و گفتم

 . فرخ هستم، نشناختی منو برادر -

 ؟ چی می خوای از جون من -

ن و مرد از سر راه زندگی پسرت خوب شانس اوردی و دست تقدیر اون ز، همیشه آدم خوش شانسی بود: مستانه خندید و گفت

 ؟ برداشت

 ؟ در مورد چی حرف می زنی -

هر چند کشتن امیربهادر توی برنامه هام بود ولی از بدشانسی من و خوش شانسی تو این اتفاق زودتر از برنامه های من افتاد و  -

 . توی تصادف نفله شد

 .... خفه شو آشغال -

خوشحالم از اینکه دیگه نمی تونی اون ، حاال خوشحالم که بیشتر از همیشه عذاب وجدان داری: بازم خندید و بعد با لحن جدی گفت

یه روزی قسم خوردم نذارم نسلی از امیرساالر ، ..راستی یادت باشه انتقام من از این خانواده تموم نشده. پدر و پسر به هم برسونی

 . ان نیستند پس خیلی مراقب بهزاد باش چون من توی کمینش هستمتا روزی که ریشه ی نسلشو نسوزوم از دست من در ام، بمونه

 . و تا خواستم حرفی بزنم تلفن قطع شد

فرخ داشت انتقام می گرفت و من نمی دونستم چیکار باید بکنم فقط موضوع را به پرویز گفتم و خودم دست به کار شدم تا فرخ را 

ر میان گذاشتم اما فرخ کسی نبود که شوکت بتواند او را پیدا کند اما می توانست موضوع را با شوکت د، پیدا کنم و کارش را تمام کنم

تصمیم داشتم همه ی ثروتم را خرج کنم تا بتوانم فرخ را پیدا کنم کسی که می گفتند یک قاچاقچی بین المللی است ، راهنماییم کند

لها کارش را تمام کرده بودم کسی که جنایتش را با و سابقا عضو گروهک منافقین هم بوده و یک قاتل عوضی که کاش همان سا

 به ، کشتن شوهر اول گندم شروع کرده بود شاید هم قبل از او کسان دیگری هم کشته بود و آدم کشی جزوی از وجودش شده بود



 

 
 

962 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

باید به فرخ نشان می  ،بعد از آن همه سال زندگی سر و کارم به خالفکارهای که برای خالف کردن پول می گرفتند افتاد، خاطر فرخ

دادم که هنوز زرنگتر از خودش هم وجود دارد و من تصمیم گرفته بودم اگر الزم باشد برای اینکار حتی پایم درون دنیایی جرم و 

که خیلی زود با آدم های آشنا شدم که برای خودشان نام و نشانی داشتند و راه بلد  این دنیایی وحشیانه بودند کسانی ، جنایت بگذارم

، شاید فرخ هرگز تصورش هم نمی کرد من برای پیدا کردنش دست به کار بشوم، با دیدن رنگ پول خیلی خوب برایم کار می کردند

با استفاده از آدم هایی که در ایران و خارج از کشور با پول به خدمت گرفته بودم توانستم باالخره ردی از فرخ در ترکیه به دست 

با این پول چه کارها که نمی شد کرد فقط هشت ماه طول کشید تا ، ن تعدادی از دالالن مرگ او را یافتمبا سر و کله زد، بیاورم

 . توانستم اطالعاتی در مورد فرخ به دست بیاورم

 کسی تصورش هم نمی کرد من از درون دفتر کاریم در کارخانه یک باند از افرادی که سابقه دار ترین و حرفه ای ترین افراد دنیایی

کارهای کارخانه عمال به ، جرم و جنایت باشند را رهبری کنم تا آنها برایم از مردی که روزگاری برادرم بود اطالعات جمع آوری کنند

 . دوش سعید بود و او همه ی کارها را انجام می دااد و من راخت به نام تجارت کاری وارد دنیایی دیگری شده بودم

راحتی بزرگم لمیده بودم و ضمن کشیدن سیگار برگ به عکس کوچک گندم که یادگاری بود از درون دفترم پشت میزم روی صندلی 

، می بخشید اقای منصوریان: با اجازه ی من منشی وارد اتاق شد و گفت، سالهای دور نگاه می کردم که ضرباتی به در اتاقم زده شد

 .... آقای به اسم فرهاد فرازمند تشریف آوردن

ش و با استعداد بود که به خاطر نامهربانی جامعه با او کارش به خالف و باندهای تبهکاری کشیده شده بود رابط من فرهاد جوانی باهو

تا نام فرهاد را شنیدم ، قرار بود هیچ کدام از افراد باند نام مرا نشوند و مرا نبیند و فرهاد از جانب من همکاره بود، با بقیه ی گروه

 . ق بخواند و تاکید کردم کسی مزاحم ما نشودخواستم او را به داخل اتا

 ؟ خوبید، سالم اقا: فرهاد وارد اتاق شد و بعد از اینکه در اتاق را بست جلوتر آمد و گفت

 . بشین، سالم -

 ؟ چی شد، خب: فرهاد روی مبلی نشست من هم از جا برخواستم و در آنطرف روبه رویش نشستم و گفتم

 . یه سری عکس از خودش و دار ودسته ش و خانواده ش: داشت مقابل من گذاشت و گفتفرهاد پاکتی را که در دست 

 . عکس زن جوان اروپایی و دختربچه ی ده یازده ساله را دیدم، فرخ پیرتر شده بود و زشت تر، پاکت را برداشتم و عکس را نگاه کردم

 . .یه پسر هم داره... زنش اصالتا المانی، این زنشه ماریا اونم دخترش کاترین: فرهاد
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 . عکس بعدی عکس یه پسر تقریبا بیست ساله بود

 ؟ این پسرشه: من

...گویا سر پریوش خودش زیر آب کرده و صاحب ثروتش شده ولی . بله اسمش همایون و از همسر سابقشه به اسم پریوش: فرهاد

در برابر کسانی ، گفتن خیلی قاچاقچی بزرگی نیست اونجور هم که می، خب اینطور که ما فهمیدیم می گن بر اثر ایست قلبی مرده

که باهاشون کار می کنه یه جوجه قاچاقچی حساب می شه ولی خب ثروت کالنی داره و گاهی هم تجارت سالم انجام می ده یعنی 

 . اون یه ذره خورده قاچاقی که می کنه پشت پرده ی همین تجارتاش هست

 . د دوست داشت گنده باشه ولی نمی تونستهمیشه بی عرضه بو: من با زهرخندی گفتم

 ؟ ..خب دستور چیه قربان. اون عکس هم مربوط به چندتا محافظاش هست: فرهاد

 . می خوام که بمیره حاال هر طوری که شده اما اگر بشه نمی خوام به دست من این اتفاق بیفته: من

هاش خبر داریم می خواید توی یکی از معامالت قاچاقچش این حاال اونقدری بهش نزدیک هستیم که از برنامه ، می فهمم: فرهاد

 . اتفاق بیتفه

 ؟ چطوری: من

پلیس می تونه اینکارو بکنه اگر پلیس وارد ماجرا بشه باالخره یا کشته می شه یا دستگیر می شه که اگر دستگیر هم بشه حاال : فرهاد

 . حاالها باید بره آب خنک خوری

 . خیلی خوبه ترتیبشو بده: من

 . حتما، خبرشو بهتون می دم: فرهاد

حق زحمه ی تو و بچه ها را می ریزم به : فرهاد از جا برخواست منم هم مقابلش ایستادم ضمن اینکه باهاش دست می دادم گفتم

 . حسابت خودت بین بچه ها تقسیم کن در ضمن اینکارو که تموم کردی میای پیش خودم

 ؟ برای چی -
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من به جوونای بااستعدادی مثل تو احتیاج دارم تو هم حیقی که زندگیت توی این راه تباه ، نمی خوام خالف کنیبرای اینکه دیگه  -

 . بشه

 . کاش شما را هفت سال قبل دیده بودم: لبخندی روی لبش نشست و گفت

 . می خوام برگردی پیش خانواده ت، هنوزم دیر نشده -

 ؟ اقا یه سوال می تونم بپرسم -

 . بپرس -

 ؟ برای چی با شما دشمنی داره ؟ فرخ کیه -

 . وقتی کارت تموم شد و اومدی پیشم همه چیزو واسه ت می گم شاید شنیدن قصه ی زندگیم واسه ت جالب باشه: با لبخندی گفتم

 . حتما خوشحال می شم که بشنوم -

کاری که ، تقریبا یکماه بعد به سراغم اومد، شده فرهاد خداحافظی کرد و رفت و من منتظر بودم تا تماس بگیره و بگه کار فرخ تموم

فرخ توی درگیری مسلحانه ی هنگام انجام معامله ی قاچاق در کشور فرانسه زخمی شده بود و بعد ، باید انجام می داد انجام داده بود

این خبر برایم خوشحال کننده بود  شنیدن، دستگیر شده بود و این شروع ماجرا بود تا ببینیم دادگاه فرانسه برای او چه حکمی می برید

دوست داشتم می تونستم و به مالقاتش می ، سال را شنیدن خوشحال تر هم شدم 85و یکماه بعد که خبر زندانی شدن فرخ به مدت 

من رفتم و بهش نشون می دادم من هنوزم از او زرنگتر هستم ولی نمی بایست اجازه می دادم فرخ بفهمد که همه ی این چیزها کار 

فقط می بایست امیدوار می بودم که تا زمانی که محکومیتش به سر نرسیده ، چون حتم داشتم جری تر و وحشی تر می شد، بوده

فرهاد برای کار به کارخانه ی من آمد و زندگی تازه ی ، خیال من راحت شد، با زندانی شدن فرخ، بمیرد که آن هم دور از انتظار نبود

با استعداد بود که خیلی زود توانست برای خودش استقالل کاری به دست بیاورد و با پشتیبانی من و گرفتن او جوانی ، را شروع کرد

وقتی شرکت خودش را افتتاح کرد به دیدنش رفتم و آنروز طبق قولی که به او داده بودم همه ی زندگیم ، وام وارد دنیای تجارت شد

 .... رذلی چون فرخ را به زندان انداخته بود خوشحال بوداز اینکه می دانست ادم ، را برایش تعریف کردم

اقای فتحی هم نتوانسته بود ردی از جمشید  و فرزند گمشده ی امیربهادر ، خیالم از بابت بهزاد راحت شده بود، با زندانی شدن فرخ

سالها از پی هم می ، نفع ما تمام شد بیابد و شاید شلوغی کارهای دیگری که داشت او را از این پرونده غافل کرد و همین موضوع به

 البته پرویز و هما بعد از اینکه خیالشون راحت شده بود که دیگر کسی در ، بهزاد فوق لیسانس که گرفت به ایران برگشت، گذشت
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روز بیشتر از  نوه هایم قد می کشیدند و بزرگ می شدند و قد من خمیده می شد و هر، تعقیب و یافتن بهزاد نیست به امریکا نرفتند

آرتین هم ازدواج کرد و من بعد از ، پسر علی . دیروز در دریایی تلخ و جوشان عذاب وجدان غوطه می خوردم و دست و پا می زدم

...سامان و شاهین و بهزاد هم وارد بازار کار . آرش را هم ببینم، دیدن فرزند گندم که نامش را مه یاس گذاشتند توانستم فرزند آرتین

بهزاد به تنهایی از پس کارخانه برمی آمد هیچ گاهی هم به شرکت پدرش ، و من آنها را در شرکت و کارخانه مشغول کار کردمشدند 

سامان و شاهین هم در شرکتی که برای بازاریابی و صادرات محصوالت ، می رفت و در کارهای آنجا به پدرش کمک می کرد

سعید هم بود و هوای آنها را به خوبی داشت و ، ند و از شدت کارهای من کم کردندکارخانه تاسیس کرده بودیم مشغول به کار شد

 .... من در آن سالهای وقت بیشتری داشتم برای استراحت و گاهی خلوت کردن با خاطرات گذشته ام و سفر و نوشتن خاطرات گذشته

با این خاطرات زنده بودم و می خواستم بیشتر در گذشته  شاید برای اینکه ؟ خاطرات زندگیم را می نوشتم بدون اینکه بدانم برای چه

 . غرق باشم تا اینکه در آن زمان و حال باشم

می خواهم کمی ، امروز عصر یک روز پاییزی است و این خطوط را می نویسم نمی دانم اما حس تلخی همه ی وجودم را گرفته است

 .... دهم و از او می خواهم برایم دعا کند تا آرام بگیرمنگاهم را به تصویر زیبایی گندمم می ، در باغ قدم بزنم

 ) 

صورتش از اشک ، این آخرین برگ از دفترچه خاطرات جهانگیر بود که بهزاد با خواندنش دفترچه را بست و آن را روی میز انداخت

 .. . خیس بود و دلش از درد پر

*** 

ه ی موبایل بهزاد را می گرفت با اینکه خاموش بود ولی باز هم می پرویز عصبی در دفترش قدم می زد و مدام با موبایلش شمار

 ..... شاهین روی مبلی نشسته بود و سعید هم گوشه ای ایستاده بود، گرفت

 ... دایی تلفنش را خاموش کرده برای چی: شاهین از جا برخواست و گفت

. خفه شو پسره ی اشغال: مت شاهین پرت کرد و فریاد زداما هنوز حرف شاهین تموم نشده بود که پرویز عصبانی گوشی اش را به س

.. 
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لحظاتی بعد خونی که از بینش می آمد ، موبایل پرویز با شدت به  صورت شاهین خورد اما شاهین ذره ی از سر جایش تکان نخورد

ببینم ، سرت توی زندگی همه بود تو پسره ی احمق همیشه فضول بودی و: پرویز عصبانی تر از قبل فریاد زد، پشت لبش را قرمز کرد

 . حاال دلت خنک شد بچه مو ازم گرفتی

 .... پرویز جان: سعید

 . عرضه نداشتی بچه تو مثل آدم تربیت کنی، تو دیگه هیچی نگو: ولی پرویز عصبانی تر به سعید غرید و داد زد

 . ..برو سعی کن بهزاد پیداش کنی. شاهین برو بیرون: سعید خطاب به شاهین گفت

با فریادهای پرویز همه ی کارمندها کنجکاوانه از اتاق هایشان بیرون آمده بودند که با ، شاهین سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت

تو از بهزاد : نگاه شاهین به سمت او چرخید و گفت، دیدن شاهین سریع به داخل اتاق هایشان رفتند اما سیاوش همچنان ایستاده بود

 ؟ خبر نداری

 ؟ چی شده مگه: اوشسی

 . یه عده آدم عوضی می خوان بهزاد بکشن، گوشیشو خاموش کرده پدرش هم نگرانشه: شاهین

 .. ببین من، من چیکار کنم از دست بهزاد: سیاوش جلوتر آمد و گفت

 ؟ می دونی کجاست: شاهین متعجب گفت

 . ا بخوونه من نباید به کسی بگمگفت می خواد بره اونجا بشینه یه دفترچه خاطراتی ر، خونه ی من: سیاوش

 . آخه چرا زودتر نگفتی: شاهین عصبانی یقه ی سیاوش را گرفت و فریاد زد

 .... خونه ی سیاوش ؟ دایی فهمیدم کجاست: و باالفاصله در اتاق را باز کرد و خطاب به پرویز گفت

، که به جان پرویز افتاده بود را کسی درک نمی کردترس و اضطرابی ، هر چهار نفر با هم به سمت خانه ی سیاوش به راه افتادند

سیاوش چون کلید هایش را به بهزاد داده بود کلیدی برای باز کردن در ، یکساعت بعد هر چهار نفر پشت در آپارتمان سیاوش بودند

 . سیاوش باید درو بشکنیم شرمنده: شاهین گفت، نداشتند برای همین مجبور بودند زنگ بزنند اما هر چقدر زنگ زدند کسی جواب نداد

 . زود باش دیگه: پرویز



 

 
 

967 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

هر چهار نفر ، همه عقب رفتند و شاهین با چندین بار خودش را به در کوبیدن در آخر با لگد محکمی که به در زد در را شکست

پرویز داشت اتاق ها را ، نبودپرویز جلوتر می رفت و بهزاد را صدا می زد اما هیچ کس توی خانه ، سراسیمه خود را داخل خانه انداختند

 . موبایلش را جا گذاشته: می گشت و شاهین به سمت میز رفت و دفترچه خاطرات و موبایل بهزاد را برداشت و گفت

 .... از دستش دادم: پرویز مستاصل روی مبلی نشست و گفت

 . ی خدا...ا. حاال دیگه همه چیز می دونه دیگه پسر من نمی مونه: و بغضش شکسته شد و گفت

 . ..بریم اونجا. سراغ گالره، حتمی می ره خونه ی مادربزرگ: شاهین

پرویز صندلی عقب نشسته بود و ماتم ، ایندفعه سیاوش ماند و آن سه نفر رفتند، پرویز با اینکه ناامید بود اما به همراه آنها به راه افتاد

 . زده خیابان های دود گرفته ی شهر تهران را نگاه می کرد

نبودن ماشین بهزاد نشان می داد ، ین چندین بار بوق زد که باالخره تیمور در بزرگ باغ را باز کرد و شاهین با ماشین وارد باغ شدشاه

شروع کرد به صدا زدن ، که او آنجا نیست ولی با اینحال همگی از ماشین پیاده شدند و به داخل رفتند به محض وارد شدن پرویز

 . ق دیگری بود خودش را به سالن رساندمادرش که در اتا، بهزاد

 . ..پسرم. پرویز: خانم بزرگ

 ؟ ..بهزاد کجاست. بهزاد اومده اینجا، مادر: پرویز

 ؟ ...چی شده. اینجا نیومده: خانم بزرگ

 . ..بهزاد همه چیز فهمیده. همه چیز فهمیده: پرویز باز خسته و درمانده روی مبلی نشست و گفت

 . شاهین: شاهین چرخید و گفت نگاه خانم بزرگ به سمت

 . خودش شک کرده بود دفترچه را برداشته برده یه جا نشسته تا ته ش خونده ؟ تقصیر من چیه: شاهین

 ؟ کدوم دفترچه: خانم بزرگ

  ؟ االن هم غیبش زده نمی دونم کجا رفته. پدربزرگ همه چیزتوی اون دفترچه نوشته بوده، دفترچه خاطرات پدربزرگ: شاهین

 ؟ کجا رفته ؟ یعنی چی غیش زده: یه دفعه صدای گالره را شنید که گفتکه 
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  ؟ این کیه: همه ی نگاه ها به جانب گالره رفت و پرویز گفت

 . ایشون گالره خانم: شاهین

 . خیالت راحت شد اومدی گند زدی به زندگیمون: پرویز عصبانی از جا برخواست و گفت

 ... شما شدیم اقاجالبه یه چیزی هم بدهکار : گالره

 . خفه شو: پرویز

 . دایی خواهش می کنم: شاهین

 ... یادمه می گفتی پسر خاله ت همه جا بهزاد تعقیب می کرده: و به گالره نگاه کرد و گفت

 . گالره سری تکان داد و از توی جیبش موبایلش را بیرون آورد و شروع کرد به گرفتن شماره ی و بعد مشغول صحبت شد

. / برو باهاش صحبت کن ؟ مراقبش باشیا / کجاست االن، / آسو بهزاد همه چیز می دونه ؟ لو آسو / من خوبم / کجاییا: گالره

 ... ...اون االن همه چیز می دونه

 . مراقبش باشیا: و به گریه افتاد و گفت

 ؟ جون به لبمون کردی خب بگو کجاست: وقتی تلفن را قطع کرد گریه ش بیشتر شد که شاهین گفت

 . آسو باهاشه، توی خیابان قدم می زنه و گریه می کنه: گالره

 ؟ آسو کیه: پرویز

 . پسر برادرتون: گالره

 .... هیچ وقت نداشتم، من برادری ندارم: پرویز عصبانی تر داد زد

به دل پدر و مادرمون گذاشتید به ....شما داغ دیدن ساالر . ...پسر خاله ی بهزاد یا بهتره بگم ساالر. پسر عمو علی و خاله شینا: گالره

 ؟ ...چطور تونستید برادرم ازم بگیرید. خدا ازتون نمی گذریم

 . دخترم می شه خواهش کنم آروم باشی: سعید جلوتر آمد و گفت
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 ثریا خانم را صدا کرد تا برای گالره لیوان آبی بیاورد ، سعید، گالره سری تکان داد و سر به زیر انداخت

*** 

آسو که همه جا ، وقتی اشفته و متالطم با چشمانی خیس از خانه ی سیاوش بیرون آمده بود بی هدف و پیاده به راه افتاده بود بهزاد از

چند خیابانی را که طی کرد ، مراقبش بود او هم با پای پیاده به دنبالش به راه افتاده بود و با چند قدم فاصله پشت سر او می رفت

چشمانش از شدت گریه ، اتوبوسی نشست و بهت زده به خیابان و رفت و آمد ماشین ها نگاه می کرد خسته روی نیمکت ایستگاه

اتوبوسی توی ، برای او بود و نبود آدمها مهم نبود، آسو در کنارش نشست اما بهزاد اصال نه نگاهش کرد نه توجهی کرد، قرمز شده بود

 . ساالر: ...آسو دستش را روی دست یخ کرده ی بهزاد گذاشت و گفت. ن دونفرایستگاه ایستاد وتقریبا همه سوار شدند به غیر از آ

جلوی بانک وقتی جانش را ، او را که دید احساس کرد قبال هم او را جایی دیده است، نگاه یخ زده ی بهزاد به جانب آسو چرخید

 ... نجات داده بود

 . پسر خاله ت، من آسو هستم: آسو

سرش را روی شانه ی آسو گذاشت و ، نمی توانست حرف بزند، جای حرف از چشمانش اشک سرازیر شدخواست حرفی بزند اما به 

 . با گریه های بهزاد چشمان آسو هم به اشک خیس شده بود ، بغضی دیگر شکسته شد

 ؟ می خوای بریم: آسو

بهزاد ، هردو صندلی عقب نشستند، کسی گرفتآسو به کنار خیابان رفت و تا، بهزاد سر از روی شانه ی آسو بلند کرد و سری تکان داد

 . بهت زده با چشمانی گریان بیرون را نگاه می کرد آسو هم ساکت بود که با صدای بهزاد به خودش آمد

 . می شه به گالره زنگ بزنی بیاد: بهزاد

 .... باشه می خوای خودت باهاش حرف بزنی: آسو

 ؟ نه  گیلدا کجاست: بهزاد

 . ..االن داریم می ریم آنجا. خونه ی ماست: آسو

 ؟ به گالره بگو کسی نفهمه من کجام و اون کجا می ره، خوبه: بهزاد
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 . باشه: آسو

آسو شماره ی گالره را گرفت و از او خواست بدون اینکه کسی بفهمد خانه ی خانم بزرگ را ترک کند و خودش را به  خانه ی علی 

 . برساند

نامحرم توی خونه : آسو در را با کلید باز کرد و گفت، قدیمی ایستاد و آسو و بهزاد از ماشین پیاده شدندتاکسی مقابل خانه ی زیبا اما 

 . نیست برو داخل

چند قدمی که ، حیاط خانه شبیه همان چیزی بود که در خاطرات پدربزرگش خوانده بود، اول بهزاد و پشت سرش اسو وارد خانه شد

 . ن نام آسو وارد حیاط شد و با دیدن بهزاد ایستادجلوتر رفتند زنی میانسال با برد

 . ...مامان ایشون پسر خواهرت. ...خاله ت. مادرمه: زن جلوتر که آمد آسو گفت، آسو و بهزاد در کنار هم ایستاده بودند

.خوش اومدی .. ...چقدر غصه خورد و اشک ریخت. الهی بمیرم برای خواهرکم: اشک از چشمان شینا سرازیر شد جلو آمد و گفت

 ؟ ....گیلدا بیا ببین کی اومده. ..خوش اومدی عزیز دلم. پسرم

گیلدا هم دختر جوان و زیبایی بود سراسیمه خودش را به حیاط رسانده بود و بهت ، و بهزاد را در آغوش کشید و هردو گریه می کردند

یست جیغی کشید و همانجا روی زمین نشست و با صدای زده به بهزاد نگاه می کرد وقتی آسو نزدیکش شد و آرام به او گفت بهزاد ک

گیلدا با دو ، ...بهزاد پا از زمین کند و خودش را به گیلدا رساند و وقتی مقابل گیلدا نشست. بلند گریه می کرد و مادرش را صدا می زد

کجا بودی ببینی چطور بابا  ؟ دکجا بودیی بینی چه بالها که سرمون نیوم ؟ کجا بودی داداشی: دست چنگی به صورت کشید و گفت

..نبودی ببینی چطور . نبودی ساالر ؟ کجا بودی ببینی داداش دسته گلتو کشتن ؟ و مامان از دست دادیم و داغشون جگرمونو سوزوند

او گیلدا زجه می زد و به صورتش چنگ می زد که بهزاد دستانش را گرفت و ، تن جوون برادرتو کفن کردن و توی خاک گور گذاشتن

آنقدر گریه کرد که از هوش رفت و او را به داخل بردند و داخل ، را در آغوش کشید بلکه بتواند آرامش کند ولی گیلدا آرام گرفتنی نبود

 . اتاقی روی تختی خواباندند

*** 

شد که آرام و  شاهین لبه ی پلکان نشسته بود و داشت ادامه ی صفحات دفترچه خاطرات پدربزرگش را می خواند که متوجه گالره

 او هم سریع از جا برخواست و به سمت ماشینش رفت همینکه ، آهسته از در دیگر آشپزخانه بیرون آمد و به سمت در بزرگ خانه رفت
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گالره هنوز به سر خیابان نرسیده بود که شاهین با ماشینش ، شاهین هم با ماشینش از خانه بیرون رفت، گالره از خانه خارج شد

 پایش پیچیدو ایستاد.جلوی 

 ؟ چی می خوای ؟ چیه: وقتی پیاده شد گالره با تندی گفت

 . سوارشو می رسونمت: شاهین

 . ترجیح می دم با تاکسی برم: گالره

 . من باید بهزاد ببینم و باهاش حرف بزنم، خواهش می کنم: شاهین

 . مید برم پیششاز من خواسته بدون اینکه شماها بفه، نمی خواد شماهارو ببینه: گالره

 . سوار شو، ازت خواهش کردم: شاهین به سمتش رفت و در ماشین را باز کرد و گفت

 . تو رو به جون بهزاد قسمت می دم سوار شو : گالره لحظاتی مردد نگاهش کرد که شاهین باز گفت

چندتا سوال : بعد از مدتی گفت، کت کردشاهین هم خیلی سریع پشت رل قرار گرفت و ماشین از جا کند و حر، گالره ناچاراً سوار شد

 . دارم

 . بفرمایین: گالره

 ؟ چطور فهمیدید که بهزاد همون برادر گمشده ت هست: شاهین

ارسالن  ؟ عکس چه کساییه، بعد از مرگ پدرمون همیشه از خودمون می پرسیدیم اون عکس، اون عکس سه نفره را داشتیم: گالره

برادرتون توی خونه ی جهانگیر خان می : همیشه پیگیر پیدا کردن برادرمون بود تا اینکه یه روز یکی به خونه مون زنگ زد و گفت

ارسالن پیگیر ماجرا شد و فهمید اون عکس سه نفره متعلق به شماست اما هنوز نمی دونستیم کدومتون برادر گمشده ، تونید پیدا کنید

بته حدس می زدیم بهزاد باشه چون بهزاد خیلی شبیه پدربزرگمون امیرساالر مخصوصا رنگ چشماش من که از همون ی ما هستید ال

 . برای همین تصمیم گرفتیم من بیام و نقش بازی کنم. اول حتم داشتم خودشه منتها بازم مطمئن نبودیم

 . اولش فهمیدم یه خدمتکار نیستیاصال هم بلد نبودی نقش بازی کنی  از همون : شاهین با زهرخندی گفت

 . خب حاال مثال می خوای بگی خیلی باهوشی -
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 . این وسط بهزاد و دایی و زن دایی خیلی داغون شدن: شاهین نفس عمیقی کشید و گفت

 . ..شماها چی می فهمید ما چی کشیدیم. من و خواهرمو خیلی داغون شدیم -

 . یش را نبیندو نگاهش را به بیرون داد تا شاهین اشک ها

 . متاسفم: شاهین

 ؟ کجا باید برم: لحظاتی به سکوت گذشت تا باز شاهین این سکوت را شکست و گفت

 . همون خونه ی علی همون که پدربزرگ برای اولین بار توی تهران خریده بود: گالره آدرس خانه ی را که داد شاهین گفت

 بله  -

 مسرش گندم بوده خدا رحمتش کنه حسابی عاشق اون خونه و ه -

مادرم همیشه به خاطر این موضوع گریه می  . ایشون آدم خوبی بودند ولی با اینکه می دونستن بهزاد برادر ماست هیچی نگفتن -

گاهی ، توی حرم امام رضا فقط گریه می کرد، توی اون سفر شمال یه لحظه هم نتونستیم خنده به لبش بیاریم، کرد و غصه می خورد

ماشین ، ...اون لحظه ی تصادف هیچ وقت یادم نمی ره خیلی تلخ بود من توی ماشین عمو علی بودم. ابم گریه می کردوقتا توی خو

....مامانمو که از توی ماشین بیرون . وقتی ماشین بابام با اون کامیون شاخ به شاخ شد از ترس فقط جیغ می زدم، بابا اینا جلو بود

منو تو اغوش گرفته بود اما صداش می شنیدم که داشت به خاله شینا می ، نا رفتیم باال سرشکشیدن هنوز نفس داشت من و خاله شی

 . اینو گفت و تموم کرد . گفت یه وقت یادتون نره بچه م ساالر پیدا کنید

، شده بودگریه می کرد و با گریه های گالره چشمان شاهین هم به اشک خیس ، گالره این چیزها را تعریف می کرد و گریه می کرد

نیم نگاهی به گالره انداخت و توی دلش خودش را لعنت می کرد چرا به خودش اجازه داده بود که برای آبروی این دختر شرط بندی 

...این دختری که روزی به شوخی و مسخره ی بازی با بهزاد قول و قرار گذاشته بود او را تصاحب خواهد کرد خواهر بهزاد بود و . کند

 . عنت می کرداو خودش را ل

 ؟ میایی داخل: گالره گفت، وقتی مقابل خانه ایستاد

 ؟ اجازه دارم: شاهین

 . بفرمایین: گالره
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 . با اینکه خانه آیفون داشت اما در به صورت دستی توسط آسو به رویشان باز شد، گالره زنگ را زد، هردو از ماشین پیاده شدند

 ؟ ساالر اینجاست، سالم آسو: گالره

 . ینجاستا: آسو

 .... ایشون اقا شاهین هستن می خواد با ساالر صحبت کنه: گالره

 . بفرمایین داخل: آسو

 . بفرمایین بریم داخل: شاهین همینطور ایستاده بود و خانه را نگاه می کرد که آسو گفت، گالره با عجله به سمت ساختمان رفت

 . حسابی با خواهرش خوش و بش کرد بهتره توی حیاط منتظرش باشم البته بعد از اینکه: شاهین

 . پس بفرمایین روی تخت بنشیند: آسو

 . شاهین و آسو هردو به سمت تخت چوبی رفتند و لبه ی تخت و روبه روی هم نشستند

 ؟ بهزاد خیلی به هم ریخته بود مگه نه: شاهین

 . هر کسی دیگه ی هم جای اون بود به هم می ریخت: اسو

...دایی هم خیلی داغون شده بود باورش نمی شد پسرشو از دست . می شه بهزاد پسر دایی پرویزم نباشهمن هنوزم باورم ن: شاهین

 . بده

 . خدا لعنت کنه اونی که این بازی را با این خانواده کرد و هنوزم نمی خواد دست برداره: آسو

 ؟ اون کیه که می خواد بهزاد بکشه: شاهین

 . اره از امیرساالر نسلی بمونههمون کسی که قسم خورده بود نذ: آسو

 ؟ هنوز زنده ست مگه ؟ فرخ: شاهین

 . طبق شواهدی که هست باید ده سال قبل توی زندان فرانسه مرده باشه ولی گویا زنده ست: اسو

 . یه قسمتی از خاطرات پدربزرگ که می خوندم نوشته بود چه آدم رذل و کثیفیه: شاهین
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 . حضورتون مرخص می شممی بخشید من چند لحظه از : آسو

 خواهش می کنم بفرمایین.: شاهین

با اینکه خانه قدیمی بود ولی معلوم ، آسو از جا برخواست و به داخل رفت و شاهین فرصتی یافت تا نگاهش را در حیاط خانه بچرخاند

، چه ی حیاط هم مرتب و زیبا بودباغ، بود خیلی خوب به آن رسیده بودند و تعمیرات حسابی شده بود که هنوز هم سرپا و محکم بود

دو درخت بزرگ سپیدار که نزدیک هم قد کشیده بودند و یک درخت نارنج کمی دورتر از آن دو سرسبز و زیبا بود و بوته های گل رز 

و زیبایی نگاه به حو.ض و فواره ی باز ، که گل های زیبایی هم داشت در کنارشان قرار داشتند و بقیه ی باغچه را پوشش داده بودند

 . وسط آن بود که با صدای آسو به خودش آمد

 . بفرمایین چای -

: آسو نشست و سینی را مابین خودش و شاهین گذاشت و گفت، نگاهش به سمت او کشیده شد که سینی چای در دست داشت

 . حسابی سرگرم صحبت بودند

 ... حاال می بینه که دوتا خواهر خوب داره، داشتم بهزاد همیشه به من می گفت کاش منم مثل تو یه خواهر و برادری: شاهین

 . به اضافه ی یه برادر که یک مشت عوضی مجال ندادن همدیگر را ببیین: آسو

 ؟ درسته، ارسالن: شاهین

یعنی همه مون بعد از مرگ . برای همین گیلدا بعد از مرگ ارسالن خیلی به هم ریخت و عصبی شد . یه قلو گیلدا بود، آره: آسو

 . سالن نابود شدیم هنوزم باورم نمی شه ارسالن از دست داده باشیمار

 ... خدا رحمتش کنه: شاهین

البته یه سر نخ های هم  ؟ ارسالن که کشتن فهمیدیم اگر دست نجبونیم می رن سراغ ساالر که خوب هم می دونن کجاست: آسو

فرخ  همیشه قصد داشت بین جهانگیر و امیر ساالر به هم ، به ما می دادن که بیشتر برای دشمنی و اذیت کردن ما اینکارو می کردن

 بزنه حاال هم می خواد بین خانواده هاشون اینکارو بکنه 

 . د یه کاری بکننباید موضوع را به پلیس بگیم اینجوری که نمی شه باالخره بای: شاهین

 . پلیس خیلی وقته در جریان این پرونده هست در ضمن من خودمم پلیس هستم و پیگیر این پرونده هستم: آسو با لبخندی گفت
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 . خب تا حاال تونستید ردی از فرخ پیدا کنید، آهان می بخشید من نمی دونستم: شاهین

 . که هنوز قطعی تایید نشده که زنده باشه ایران نیستبه یه جاهای رسیدیم ولی خب فرخ اگر زنده باشه : آسو

 ؟ پس چطور ارسالن کشتن: شاهین

 . البته یه مدارکی هم داریم دال بر اینکه پسرش همایون هم چند وقت قبل ایران بوده، کشتن ارسالن کار آدمای فرخ بوده: آسو

 . بفرمایین چایتون یخ کرد

 . همه چیز توی خونه نوستالژیک و زیباست حتی استکان چایش: و گفتشاهین استکان کمر باریک چای را برداشت 

اینجا همه چیز تعمیر می ، حتی ظرف و ظروف و مبل ها، پدر نخواست هیچ جیزی اینجا تغییر بکنه ما هم اینکارو نکردیم، اره: اسو

 .. این دوتا سپیدار پدرم کاشته به یاد پدر و مادرش، شه ولی تعویض نمی شه

 . خیلی قشنگن: شاهین

 . ...من از همه ی تهران فقط این خونه را دوست دارم اگر به خاطر این خونه نبود هیج وقت نمی اومدم تهران. خیلی: آسو

 . کم لطفی نکنید تهران هم شهر زیباییه: شاهین

 . باشهشاید چندان جذابیتی نداشته ، زیباست اما به چشم کسی که توی طبیعت وحشی کردستان بزرگ شده: آسو

اون خانه باغ بزرگ کیومرث خان هم ، کردستان !!!! بعد از خوندن خاطرات پدربزرگ خیلی دوست دارم برم و آنجا را ببینم : شاهین

 ؟ هنوز پابرجاست

آره ولی خب آنجا بیشتر از این خونه تغییر کرده چون بعد از جنگ که حسابی داغون شد مجبور شدن دوباره از نو بسازیم و : آسو

 . عضی از قسمتها تغییر کردب

 ؟ کیکاووس خان  و پسرش ایرج چی شدن–شاهین 

عمو ایرج زنده هستن و ، همسرش که چند سالی بعد از مرگ دخترش فوت کرد، کیکاووس خان که خیلی سال فوت کردن: آسو

 . ...ایشون هم توی همون خونه ی پدریشون زندگی می کنن. قبراق و سرحال

 ؟ ارنچند تا بچه د: شاهین
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 . شش تا پسر چهارتا دختر، ده تا: آسو

 . ماشاهلل: شاهین

 تا نوه دارن  81االن، همه را هم عروس و داماد کردن: آسو

 . دوست دارم آدمای قصه ی پدربزرگمو ببینم: شاهین

 . در خدمتتون باشیم، حتما تشریف بیارید کردستان: آسو

 . خودشان آمدندداشتند صحبت می کردند که با صدای بهزاد به 

 ؟ تو اینجا چیکار می کنی: بهزاد

 . بهزاد عصبانی بود و ناراحت، هردو از جا برخواستند

 . سالم: شاهین

 . به چه حقی اومدی اینجا: بهزاد جلوتر آمد و گفت

 ... سالفکر می کنی من مقصرم که به تو دروغ گفتن یا من می دونستم اینهمه : شاهین نیم نگاهی به آسو انداخت و گفت

 خفه شو /: هنوز حرفش تمام نشده بود که مشت محکم بهزاد توی صورتش نشست و با خشم گفت

 ؟ بهزاد چیکار می کنی: آسو

شاهین استکان توی دستش توی سینی گذاشت و از توی جیبش ، شاهین سر بلند کرد ؛ باز پشت لبش از خون بینیش قرمز شده بود

البته بهت حق هم می دم منو بزنی ولی با همه ی اینها باید ، می دم عصبانی و ناراحت باشی بهت حق: دستمالی بیرون آورد و گفت

 . باهات حرف بزنم

 من با تو و همه ی اون قوم و خویشات هیچ حرفی ندارم حاال هم زودتری از اینجا برو : بهزاد

 . دایی و زن دایی خیلی دوستت دارن، نباش انقدر بی انصاف: شاهین نگاهش را به چشمان به خون نشسته ی بهزاد داد و گفت
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دوست داشتنشون فقط واسه خودشون ، دوست داشتنشون به قیمت یه عمر حسرت دیدن پدر و مادر و برادرم واسه م تموم شد: بهزاد

را توی قاب عکس ...اگر دوستم داشتن محرومم نمی کردن از دیدن پدر و مادری که حاال باید اونا . واسه زندگی خودشون بود، بود

 . ....برو. برو از اینجا شاهین . ببینم

شاهین سری تکان داد ، شاهین از ورای شانه ی بهزاد به گالره نگاه کرد که در کنار خواهرش گیلدا ایستاده بود و آنها را نگاه می کرد

 . خانه خودش را به شاهین رساند بیرون از، آسو صدایش زد و به دنبالش رفت، و قدمی به عقب برداشت و بعد به سمت در رفت

 .... بهش حق بدید االن هر چی می گه از روی ناراحتی و عصبانیت، ...به دل نگیرید. آقا شاهین: آسو

 . می فهممش و بهش حق می دم، می دونم : شاهین

 . ما فقط نگران این بودیم بالیی سرش نیارن، با دایی و زن داییتون صحبت کنید -آسو

 . ..می تونم شماره تونو داشته باشم. باشه: ه شانه ی آسو زد و گفتشاهین دستی ب

 . حتما: اسو

 . شاهین بعد از گرفتن شماره ی آسو خداحافظی کرد و سوار ماشینش شد و به سمت خانه ی مادربزرگش رفت

پدربزرگش شد که با به صدا در مسیر بازگشت مدتی گوشه ی خیابان ایستاد و مشغول ورق زدن و خواندن سرسری دفترچه خاطرات 

با گفتن اینکه زود خودش را به خانه ی مادربزرکش می ، پدرش بود که با او تماس گرفته بود، در آمدن زنگ موبایلش به خودش آمد

 وقتی وارد خانه باغ بزرگ مادربزرگش شد با دیدن ماشین های پارک شده،. رساند تلفن را قطع کرد و ماشینش را به حرکت در آورد

...شاهین . شاهین: همینکه وارد سالن شد هما همسر پرویز با چشمانی گریان به سمتش دوید و گفت، متوجه شد بقیه هم آنجا هستند

 ؟ چرا بهزاد با خودت نیاوردی  ؟ پسرم کو ؟ پس بهزادم کو

 . آروم باشید زن دایی: شاهین

  ؟ چرا با خودت نیاوردیش ؟ س کجاستپ، پدرت گفت رفتی دنبال بهزاد، چطور می تونم آروم باشم: هما

 . زن دایی خواهش می کنم: شاهین

شاهین می خواست هما را آرام کند اما هما که عصبی شده بود سیلی به صورت شاهین زد و یقه ش ، بقیه هم دورش را گرفته بودند

  ؟ چرا هیچی نمی گی ؟ بهزاد من کجاست، حرف بزن خب: را گرفت و گفت
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 . داییزن : شاهین

...ای بابا . خواهش می کنم تمومش کنید: هما دومین سیلی را هم به شاهین زد که شاهین عصبانی قدمی به عقب برداشت و گفت

 . پدر و مادرش مردن، خانواده شو. ازش گرفتید، بهش دروغ گفتید   ؟ چرا نمی فهمید، نمی خواد دیگه شماها رو ببینه، نمی خواد بیاد

 . ...به اندازه ی یه عمر زندگی که ازش گرفتید ناراحت از دستتون. ....ناراحت. هعصبانی، داغ داره

 ؟ ..چرا داد می زنی. آروم باش: سعید عصبانی گفت

یکی ، ..یکی دیگه بهزاد دزدیده و یکی دیگه فروخته، یکی دیگه خریده. ...ولی انگاری من مقصرم. معذرت می خوام پدر: شاهین

یکی دیگه جنایت کرده اما از صبح من دارم تاوانشو پس می ، اینهمه سال از خانواده ی واقعیش دورش کردهدیگه بهش دروغ گفته و 

 .... دم اون از دایی که موبایلش توی صورتم می زنه اون از بهزاد که دق و دلیلشو سر من خالی می کنه اینم از زن دایی

 . ن پسره ی احمقصداتو بیار پایی: سعید عصبانی تر از قبل سرش فریاد زد

 . اینم از شما: شاهین لحظاتی بر و بر پدرش را نگاه کرد و بعد گفت

هما که مستاصل و ناراحت بود وسط سالن نشست و دستانش را روی سر گذاشت و بغضش ، و عقب گرد کرد و از سالن بیرون رفت

 . شکسته شد

 . چشمانش بسته بود که با صدای پدرش به خودش آمد شاهین روی راحتی ها نشسته بود و سرش را به عقب انداخته بود و

 معذرت می خوام  -

 ؟ چی: با شنیدن صدای پدرش سریع صاف نشست و گفت

 . معذرت می خوام نباید بهت می گفتم احمق -

 . اختیار داری سعید جون ما که با هم این حرفا رو نداریم: لبخندی روی لب شاهین جا خوش کرد و گفت

 ؟ باز بهت رو دادم پر رو شدی: و گفتسعید اخمی کرد 

 . ببخشید: شاهین سر به زیر انداخت و گفت

 ؟ بهزاد چی می گفت: سعید
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 . جز فحش و دری وری چیز خاص دیگه ی نگفت: شاهین

 ؟ ...چطور امکان داره بهزاد پسر پرویز نباشه. باورم نمی شه: سعید

 ؟ شما هم نمی دونستید: شاهین

 . نه: سعید

آخه پدربزرگ توی خاطراتش نوشته خیلی با شما عیاق بوده و زیاد باهاتون درد و دل می کرده جالبه در این مورد ، جبع: شاهین

 . هیچی بهتون نگفته

 . دیدیشون ؟ خب حاال پدر و مادر واقعیش کی هستن، زیاد با هم صحبت می کردیم ولی در این مورد هیچی بهم نگفته بود: سعید

 . امیربهادر و همسرش بودن که فوت کردن، واقعی بهزادپدر و مادر : شاهین

 ؟ ...چطور ممکنه. ...اونا بودن. یا خدااااا: سعید ناباور گفت

 . بعدا دفترچه خاطرات پدربزرگ بخونید همه چیز می فهمید، قصه ش طوالنیه پدر : شاهین

 ؟ زاد کجاستمی دونی به: پرویز به آنها نزدیک شد و روی یکی از راحتی ها نشست و گفت

خیلی حالش بد بود یه مدت ، بهزاد خیلی داغون شده، ..... دایی. پیش خانواده ی خاله ش و خواهراش بود، بله می دونم: شاهین

 . تنهاش بذارید

 . تنهاش بذارم تا اونا مغزشو از هر چرندیاتی پر کنند و بچه مو از من بگیرن: پرویز

 . در ثانی حقیقت بپذیرید، ا هم دشمن شما نیستناون آدم، بهزاد بچه نیست، دایی: شاهین

 . بهزاد بچه ی منه ؟ کدوم حقیقت: پرویز

شاهین همینطور ساکت به پرویز نگاه می ، حال پرویز بدتر از هر کسی بود که حتی نمی خواست قبول کند که بهزاد پسر او نیست

 . پاشوراه بیفت باید منو ببری پیش بهزاد، پاشو: کرد که پرویز گفت

 . پرویز جان خواهش می کنم کمی صبر کنید: سعید



 

 
 

980 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

تو حس و حال منو درک نمی کنی پس خواهش می کنم  ؟ تو  چی می فهمی من چی می گم ؟ تو چی می فهمی سعید: پرویز

 . دخالت نکن و به این پسرت بگو من ببره پیش بهزاد یا اگر نمی خواد بیاد آدرس آنجا را بهم بده

 . آدرس خونه شونو بده: باز به شاهین داد و گفتسعید نگاهش را 

 ... خیلی سر راست نیست من اسم کوچه و خیابانشو یادم نیست: شاهین

 .. تو غلط کردی یادت نیست: هنوز حرفش تموم نشده بود که پرویز فریاد زد

 . دایی جان یادم نیست ولی می تونم چشمی پیدا کن: شاهین

 بفرمایین بریم  تو ماشین منتظرتون هستم : همینطور که به سمت ماشینش می رفت گفت این را گفت و از جا برخواست و

شاهین پشت رل ماشینش به انتظار نشسته بود و  با انگشتانش روی فرمان ماشین ضرب گرفته بود که از آینه ماشین سامان را دید 

انداخت که هنوز روی راحتی ها نشسته بود و با پدرش  نیم نگاهی به پرویز، که وارد خانه شد و درست پشت ماشین او متوقف شد

 ؟ اینجا چه خبره، سالم: سامان به کنار ماشین شاهین آمد و گفت، سعید مشغول صحبت بود

 . دفترچه خاطرات پدربزرگ کار دستمون داد، سالم: شاهین

 <موضوع چیه : سامان

 . بهزاد هم اینو فهمیده و گذاشته رفته، زن دایی نیستمی دونی بهزاد بچه ی واقعی دایی و ، مربوط به بهزاد: شاهین

 ؟ مگه میشه ؟ چی: سامان ناباور گفت

 ؟ حدس می زنی بهزاد واقعا  کی باشه، حاال که شده: شاهین

 . نمی دونم: سامان

 . برادر گالره، نوه ی امیرساالر: شاهین

 . همین گالره که اینجا کار می کرد: سامان باز متعجب گفت

 . همه ی این آتیش ها از گور اون فرخ گور به گور شده بلند می شه، اومده بودن دنبال برادرشون، بله: شاهین
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 ؟ حاال چرا  نشستی توی ماشین ؟ باور نمی شه چطور ممکنه: سامان که هنوز متعجب بود گفت

 . منتظرم بیان ببرمشون پیش بهزاد: شاهین

  ؟ کجا هست: سامان

 . همون پسر پدربزرگ، خانواده ی علیرفته پیش : شاهین

پرویز بدون اینکه جوابی به سامان بدهد در کنار شاهین صندلی جلو ، سامان به آنها سالم داد، با آمدن پرویز و سعید به کنار ماشین

 . راه بیفت: نشست و گفت

 . سامان ماشینتو بردار من باید برم: شاهین

هر چند پروانه می ، یمه از ساختمان بیرون آمد و خودش را به ماشین شاهین رساندهنوز شاهین حرکت نکرده بود که هما سراس

 . منم باهاتون میام: خواست مانعش شود ولی هما  روی صندلی عقب ماشین جا گرفت و گفت

 . من می رم باهاش حرف می زنم: پرویز

 . ...نمی تونم منتظر بمونم. منم باهاتون میام پرویز: هما

 . راه بیفت پسر: شاهین گفت پرویز خطاب به

*** 

نمی خوای : بهزاد تنها توی حیاط لبه ی تخت چوبی نشسته بود و سرش را میان دستانش گرفته بود که آسو نزدیکش نشست و گفت

 ؟ یه مدتی صبر کنید

...دوست دارم همین االن . نمی تونم، نه: بهزاد سر بلند کرد و با چشمانی که از شدت گریه قرمز شده بود به آسو نگاه کرد و گفت

 . خواهش می کنم . بریم

 ... ولی من به خاطر پدر و مادرت می گم بمونیم . خانما دارن وسایلشونو جمع می کنن، ما که مشکلی نداریم برای رفتن: آسو

 ؟ مگه نه ؟ پدر و مادرم کردستان هستن: بهزاد حرفش را برید و گفت

 .... ببین بهزاد، منظورم اقا پرویز و خانمش بودن: آسو
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 . ساالر: بهزاد

 ... می دونم عصبانی هستی ولی، می دونم ناراحتی، ببین ساالر: آسو

 ؟ سیگار داری: باز بهزاد حرفش را برید و گفت

آسو مکثی کرد و بسته سیگاری از جیب شلوارش بیرون آورد و به سمت بهزاد گرفت وبهزاد سیگاری روی لبش گذاشت و آسو با 

 . واسه ش روشن کردفندک  

 . می خوای مسکن واسه ت بیارم، به نظر میاد سردرد داری: آسو

 . حاال می فهمم برای چی جهانگیر خان همش توی خواب ازم می خواست ببخشمش: بهزاد باز پکی به سیگارش زد و گفت

 ؟ توی خواب: آسو

 . ...ولی اون بد کرد باهام. گر می گفت بمیر بخدا می مردما، ....من خیلی دوستش داشتم. ...خیلی بد کرد. بد کرد باهام: بهزاد

 .... سرم داره می ترکه: و سیگار از دستش افتاد و سرش را میان دستانش گرفت و گفت

 ... حالت خوب نیست پاشو بریم درمانگاهی یه جایی: اسو

 ... احساس می کنم با یه پتک دارن می زنن تو سرم: بهزاد

بهزاد ، و دقایقی بعد در حالی که سوییچ ماشینش را در دست داشت با مادرش و گالره و گیلدا بیرون آمدندآسو به سمت داخل رفت 

گیلدا با دیدن بهزاد توی آن وضعیت باز به ، سرش را بین دو دست گرفته بود و کف حیاط نشسته بود از درد به خودش می پیچید

بهزاد با کمک آسو روی صندلی ، دند تا از جا برخواست و او را از خانه بیرون بردندگریه افتاده بود ولی آسو و گالره به بهزاد کمک کر

 . جلو نشست و خانم ها صندلی عقب جا گرفتند و آسو خیلی سریع به سمت نزدیک ترین بیمارستان حرکت کرد

هم روی پیشانی گذاشته بود و ساعد دست چپش ، روی تختی در اتاق در اورژانس دراز کشیده بود و به دست راستش  سرم وصل بود

شینا وارد اتاق شد و وقتی دید ، گیلدا نزدیک تختش روی مبلی نشسته بود و آرام گریه می کرد، با اینکه بیدار بود چشمانش بسته بود

می داری با گریه هات بیشتر آزارش می دی ؛ فکر ، دختر: گیلدا در حال گریه کردن هست به کنارش رفت و آروم زیر گوشش گفت

 . کنی صدای گریه هاتو نمی شنوه
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دکتر می گفت فشار عصبی زیادی را تحمل کرده که به ، داداشم داغون شده، ببین چه بالیی سرش آوردن  خاله : گیلدا هم ارام گفت

 . این حال و روز افتاده

 . مپاشو عزیز . حاال پاشو بریم بیرون یه آبی به دست و صورتت بزن، می دونم عزیز دلم: شینا

گالره مشغول صحبت با پرستاری بود و آسو آنطرفتر تلفنی مشغول صحبت با کسی بود که ، گیلدا به همراه شینا از اتاق بیرون رفت

: آسو هم تلفنش را قطع کرد و گفت، گالره که صحبتش با پرستار تمام شده بود به سمت آسو رفت، شینا با گیلدا از کنارش گذشت

 . رفتن جلوی خونه ی ما، دارن دنبالش می گردن، اقا پرویز و زنش خیلی ناراحت رفتن بهزاد هستنشاهین بود مثل اینکه 

 . بهشون گفتی بیمارستان هستی –

 . گفتم –

نباید می گفتی ، قبال هم یه بار همینطوری شده بود که بردنش اورژانس، بهزاد بدتر به هم می ریزه، حاال پا می شن میان اینجا –

 . باید می گفتی رفتیم کردستان . ستیمبیمارستان ه

فکر می کنی اون زن و مردی که سی و سه سال به بهزاد گفتن پسرم همینجوری رهاش ، خب پا می شدن می رفتن کردستان  –

 . می کنن

 ؟ به پدرت زنگ زدی  –

 . گفتن منتظرمون می مونن، می خواستن بیان ولی وقتی گفتم بهزاد می خواد بره کردستان، آره –

 . می رم پیش بهزاد، خوبه –

گالره به تختش که نزدیکتر شد متوجه صورت خیس ، بهزاد هنوز هم روی تخت دراز کشیده بود، گالره به سمت اتاق بهزاد برگشت

آروم دستشو جلو برد و اشک های بهزاد را ، چشمان بهزاد بسته بود ولی از الی پلک های بسته اش اشک سرازیر بود، از اشکش شد

 گالره.: با صدای که از بغض می لرزید اروم گفت، نگاهش به سمت گالره چرخید، رفت که بهزاد چشم باز کردگ

 . تو رو خدا با خودت اینکارو نکن، الهی قربونت برم داداشی -

 ... از خودم بیشتر، دلم از همه گرفته -
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 ؟ از خودت چرا -

 ؟ باهاش دوست شدی، راستشو بگو، عکس با تو به من نشون داد شاهین یه: بهزاد نگاهش را به سقف اتاق داد و گفت

 ؟ فکر می کنی دختری هستم که با پسرا دوست بشم، دستت درد نکنه داداشی: گالره ابروی در هم کشید و گفت

 . گفتم یه عکس از تو و خودش به من نشون داد: بهزاد با اخمی نگاهش کرد و گفت

 ... . پسره ی عوضی آشغال: گالره

 . عوضی: و همه ی ماجرا را برای بهزاد تعریف کرد که بهزاد آروم گفت

 .... بهزاد  -

 ؟ ..مگه نه. ....اسمم ساالره. اسم من بهزاد نیست -

بعد مرگ ارسالن بدجور ، تو رو هم که توی این وضع و حال می بینه بدتر می ریزه به هم، ...گیلدا حالش خوب نیست. ساالر، آره -

 . با زور قرص و دارو بود که سر پا شد، شوکه شده بود

 . ...باشه سعی می کنم به خاطر اونم شده قوی باشم. معلومه دختر حساسیه -

 . ممنون داداشی -

، نمی دونستم که دارم و محرومم کردن از داشتنشون، ...همیشه از خدا می خواستم کاش منم خواهر و برادری داشتم. داداشی!!!!! -

 . و برادرمو به دلم گذاشتن حسرت پدر و مادر

 . یه نفر توی کردستان منتظر تو که بری به دیدنش -

 ؟ کی: بهزاد چشمانش را تیزتر کرد و گفت

 . قراره تا ندیدیش هیچی بهت نگیم، باید بریم و ببینیش -

 ؟ چرا -

 . بذار وقتی رسیدیم کردستان می بینیش و می شناسیش -
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 . علی، حتما پدر آسو : بهزاد کمی فکر کرد و بعد گفت

 . عمو علی که منتظرمون هست ولی اون کسی که منتظر تو هست عمو علی نیست -

 . حالم خوب شده، می شه بری به پرستار بگی بیاد این سرمو باز کنه -

 ؟ سردردت بهتر شده -

 . آره -

 . می رم دکتر صدا کنم -

گالره چند قدمی ، و پرویز و هما شد که مشغول صحبت با شینا و آسو بودندگالره از اتاق بیرون رفت و در را بست که متوجه شاهین 

 به سمت آنها رفت ،

بهزاد شیشه ، من بهزاد بزرگ کردم، به خدا این انصاف نیست بخواید پسرمو ازم بگیرید خانم: هما با گریه داشت با شینا حرف می زد

  .بخدا بخواید اونو از من بگیرید من می میرم، ی عمر منه

می دونید ، خانم محترم اوال من نمی خوام بهزاد از شما بگیرم در ثانی این شما بودید که این بچه را از خواهر من گرفتید: شینا

ما ، خواهرم تا وقتی زنده بود اشک چشماش خشک نشد وقتی هم تصادف کردن اخرین وصیتش به من این بود که پسرشو پیدا کنم

 . به دل خواهر من و شوهرش گذاشتید هم حسرت به دل این پسر هم حسرت ؟ بی انصافیم یا شما

 . مامان جان خواهش می کنم: آسو

 ؟ بهزاد االن کجاست: پرویز

 . اجازه بدید حداقل چند روزی بگذره بعد بخواید باهاش حرف بزنید، حالش خوب نیست: گالره

گالره قبل از اینکه پرویز به اتاق بهزاد برسد خودش را به اتاق  ،پرویز با تندی به گالره نگاه کرد و به سمت ایستگاه پرستاری رفت

پرویز به اندازه ی کافی از دست این دختر لجباز عصبانی بود وقتی هم مقابلش ، رساند و مقابل در ایستاد و دستانش را از هم باز کرد

 . بهت گفتم برو کنار.... برو کنار دختر: ایستاد با عصبانیت و صدای که سعی می کرد کنترلش کند گفت

 . بقیه هم به سمت آنها آمدند
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 . اینهمه سال اونو از ما دور کردید بس نبود، دیگه نمی ذارم داداشمو اذیت کنید، نمی ذارم: گالره

 . بهت می گم برو کنار، خفه شو: پرویز

 . ...گالره بیا کنار ببینم. آقای منصوریان بهتره به اعصاب خودتون مسلط باشید: آسو

 ... ...اجازه نمی دم. نه: گالره با لجاجت گفت

قبل از اینکه حرف گالره تمام شود پرویز دستش را بلند کرد که به گالره سیلی بزند که در اتاق ناگهانی باز شد و پرویز با دیدن چهره 

گالره کمی ، س می زدبهزاد از شدت عصبانیت نفس نف، ی برافروخته ی بهزاد که پشت سر گالره بود دستش در هوا خشک شد

هما کمی جلوتر آمد و با چشمانی ، حاال پرویز و بهزاد مقابل هم بودند ، خودش را کنار کشید و به چهارچوب سمت چپ تکیه زد

 . بهزاد: خیس آروم گفت

 . هما فقط با گریه نگاهش می کرد ولی نگاه بهزاد سرد سرد بود، نگاه بهزاد از روی پرویز به سمت هما  سرید

 ؟ چرا نگات انقدر سرده ؟ چرا اینطوری شدی پسرم، بهزاد من مادرتم: ا باز جلوتر رفت و گفتهم

بهزاد خودش را به مبلی که کنار تخت بود ، هما به دنبالش وارد اتاق شد، بهزاد قدمی به عقب برداشت و باز به داخل اتاق برگشت

 ؟ خواهش می کنم از اینجا برید خانم: رساند و نشست و باز سرش را میان دستانش گرفت و گفت

 ؟؟ ؟ خانم: هما

من همون مادری هستم که همیشه بهم می گفتی اگر : و بغضش باز شکسته شد وسط اتاق و مقابل بهزاد  روی زمین نشست و گفت

هستم اگر  من همون مادری، من همون مادری هستم که می گفتی نمی خوای غم و ناراحتیمو ببینی، نباشم می خوای دنیامم نباشه

من همون مادری هستم که تو رو بزرگ ، یه سردرد کوچولو می گرفتم نمی ذاشتی پشه توی خونه پر بزنه تا وقتی من خوب بشم

 ..... کرده

شینا خودش را به هما رساند و خواست به او کمک کند برخیزد که هما ، و هق هق گریه هاش اجازه نداد بیشتر از این حرف بزند

 . من تا بهزادم منو مامان صدا نکنه از اینجا تکون نمی خورم، راحتم بذارید: و گفت دستش را پس زد

پرویز بهت زده  به دیوار نزدیک در اتاق تکیه زده بود و  . اما بهزاد همون حالت نشسته بود و حتی سر بلند نمی کرد به هما نگاه کند

 ولی بهزاد ، تاده بودند همه منتظر بودند بهزاد حرفی بزند و حرکتی بکندبقیه هم گوشه ی دیگری از اتاق ایس، به بهزاد نگاه می کرد
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: دست به شانه اش گذاشت و کمی خم شد و آرام گفت، گویا قصد نداشت به این سکوتش پایان بدهد که شینا به سمتش رفت

  ؟ این زن گناره داره، ...عزیزم یه چیزی بگو. ساالرجان

نمی ، داغونم، ولی تو رو خدا تنهام بذارید، واسه م عزیزی: خیس بود نگاهش را به هما دوخت و گفت بهزاد سربلند کرد با صورتی که

 . خوام خدا ناکرده یه چیزی بگم حرمتت شکسته بشه

نمی تونم ، انگاری  یه غده توی گلوم گیر کرده، دارم خفه می شم، بهم حق بدید، بهم فرصت بدید: و نگاهش را به پرویز داد و گفت

 . ....فقط می خوام تنها باشم. حرف بزنم

 . ..پاشو بریم. پاشو: پرویز با چشمانی خیس سر به زیر انداخت و لحظاتی بعد به سمت هما رفت و زیر بازویش را گرفت و گفت

 . من بدون بهزادم نمی تونم زندگی کنم، ...نمیام پرویز. ..عزیز جونمه. پسرمه: هما

 . پاشو عزیزم، تنهاش بذاریم می خواد که، نمی شنوی: پرویز

 . ..پسرم. بهزاد: هما باز به بهزاد نگاه کرد و گفت

 . ...خواهش می کنم. خواهش می کنم برو: بهزاد

 . بهزاد: شاهین جلوتر آمد و گفت، هما ناچارا از جا برخواست

. هیچ وقت، دیگه نمی خوام ببینمت، بینمشاهین تو رو هیچ وقت نمی خوام ب: که بهزاد عصبانی از جا برخواست و بر سرش فریاد زد

 . ...برو گمشو از اینجا

عصبانی داشت به سمت خروجی کریدور  . شاهین متحیر لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و بعد زودتر از هما و پرویز از اتاق بیرون رفت

 . می رفت که با صدای گالره ایستاد

 . ...واستا. آهای -

 . تو خیلی بی غیرت و نامردی: گالره که بهش رسید ایستاد و گفت، رخیدشاهین ایستاد اما به جانبش نچ

شاهین عصبانی به طرفش چرخید و با چشمانی عصبانی به گالره نگاه کرد ولی قبل از اینکه حرفی بزند سیلی محکم گالره توی 

 . اینو زدم یادت بمونه دیگه هیچ وقت  از عکس کسی سو استفاده نکنی: صورتش نشست و گفت
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تو به بهزاد گفته بودی با من دوست شدی و اون عکسی که توی : شاهین همینطور متحیر داشت نگاهش می کرد که گالره باز گفت

 . متنفرم از آدمای نامرد، ماشین سلفی گرفتی به عنوان مدرک نشونش داده بودی

گالره  . بود و نیت بدی نسبت به او نداشت شاهین تصورش هم نمی کرد از جانب کسی نامرد خطاب شود که مهرش به دلش نشسته

 این حرفها را که زد با تنفر از او رو گرداند و رفت و شاهین همینطور متحیر رفتنش را نگاه می کرد 

*** 

ر بهزاد د، آسو رانندگی می کرد، به خواست  بهزاد به محض اینکه به خانه برگشتند بار سفر بستند و به سمت کردستان به راه افتادند

کنارش نشسته بود و شینا و گیلدا و گالره صندلی عقب بودند همه ساکت بودند و از ضبط ماشین ترانه ی کردی با صدای کم پخش 

: بهزاد نگاهش را از بیرون گرفت و به آسو داد و گفت، نگاه بهزاد بیرون را می کاوید او که ساکت بود بقیه هم ساکت بودند، می شد

 . خیلی مونده برسیم

اونجا شام می خوریم و بعد حرکت می کنیم سمت روستا ؛ دو ساعت بعد روستا ، بیست دقیقه ی دیگه می رسیم به کامیاران: وآس

 ... هستیم

 ؟ خیلی بده آدم کورد باشه ولی لهجه ی کوردی را بلد نباشه: بهزاد

 . اد داد حاال وقتش تالفی کنیم...خب دیگه یه روزی پدر شما به پدر ما ی. خودم یادت می دم: اسو با لبخندی گفت

 .. پدرت حتمی حال منو درک می کنه: لبخند کمرنگی روی لبش نشست و گفت

 . ...وقتی بهش زنگ زده بودم می گفت من می فهمم بهزاد چه حس و حالی داره. آره: آسو

 ؟ ..ولی من چی. ولی پدرت خوش شانس بود که حداقل تونست پدر واقعیش ببینه: بهزاد

 :. شیما و امیربهادر هم راضی نیستن به این غصه خوردن های تو، ساالر جان تو رو خدا انقدر غصه نخور، پسرم : ا بغض گفتشینا ب

 . اونوقت چطور از من می خواید آروم باشم، شما وقتی دارید این حرف می زنید توی گلوتون بغض دارید: بهزاد

 . ..گیلدا. گیلدا: که بهزاد متوجه ش شد و گفتگیلدا باز سر به زیر داشت و آروم گریه می کرد 

 . تو غصه بخوری من غصه نخورم: گیلدا نگاهش را به بهزاد داد و گفت



 

 
 

989 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . اگر من قول بدم دیگه گریه نکنم تو هم قول می دی گریه نکنی: بهزاد

 . آره: گیلدا

 . اشکاتو پاک کن، باشه من قول می دم: بهزاد

 . من گشنمه : شه گذاشته بود و چشماش بسته بود گفتگالره که همینطور سرشو به شی

من می گم : گالره چشماشو باز کرد و صافتر نشست و گفت، با این حرف گالره همه متعجب نگاهش کرد و بعد همگی خندیدن

مثال راننده ی  ،آخه این چه وضعشه، یعنی آسو یه راننده ی صفر بهتر تو رانندگی می کنه ؟ پس کی می رسیم، گشنمه اینا می خندن

 . یه خورده اون پدال گاز کوفتی را فشار بده خب . نمونه ی نیروی پلیس هم شدی

 . باز تو نطق فرمودی خانم مارپل: آسو از توی آینه نگاهش کرد و گفت

 ؟ چی گفتین ؟ جان: بهزاد کمی جدی و شوخی با اخمی خطاب به آسو گفت

 . غلط کردم: آسو با ترس الکی آب دهنشو قورت داد و گفت

 . کرک و پرشو بریز، الهی قربونت برم داداش: خانم ها خندیدن و گالره گفت، با این حرف آسو

 ما که به داشتن همچین پسر خاله و برادر خانمی افتخار می کنیم: آسو

 ؟ نامزد هستید: بهزاد

 . بله با اجازه تون: آسو

 . مبارکتون باشه: بهزاد

 /. ممنون: آسو

 ؟ هم ازدواج کرده بودارسالن : بهزاد

 . نامزد بودن: آسو

 . روژین هم طفلی بعد از مرگ ارسالن  خیلی ضربه خورد، نامزدش دختر آخری اقا ایرج بود : شینا
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 ؟ قاتالشو دستگیر کردن: بهزاد

 . با مدارکی که به دست آوردیم حدس می زنیم کار فرخ باشه، هنوز نه: آسو

 . اشتباه کرد وقتی که کیومرث خان می خواست فرخ بکشه ضمانتشو کرد و آزادش کردن جهانگیر خان، نامرد عوضی: بهزاد

 . آدم که نمی دونه قراره توی آینده چی پیش بیاد، چی بگم واال: آسو

 . باز بینشون سکوت برقرار شد

*** 

آخرین ، خاطرات پدربزرگش را مطالعه می کردتوی اتاق کتابخانه در خانه ی پدربزرگ روی مبلی نشسته بود و زیر نور آباژور دفترچه 

صفحه را که خواند دفترچه را بست و روی میز کوچک کنارش گذاشت و مچ بند چرمین امیرساالر را برداشت ؛ به مچ بند نگاه می 

گالره خطاب به او به رفتار گالره و سیلی که به او زده بود و کلمه ی بی غیرت و نامردی که ، کرد و فکرش درگیر اتفاقات امروز شد

 . گفته بود مدام  در ذهنش  تکرار می شد

 . با صدای پدرش به خودش آمد

 ؟ این مچ بند مال کیه -

 . شما نخوابیدید: نگاهش به جانب پدرش چرخید و گفت

 . هما و پرویز حال درست و حسابی ندارن، هیچ کس نخوابیده -

 ؟ فتی این مچ بند مال کیهنگ: و نزدیکش روی مبل تک نفره ی دیگری نشست و گفت

ولی فکر کنم باید ، ..اینو توی کمد مادربزرگ دیدم ازش خوشم اومد مادربزرگ دادش به من . مال امیرساالر ؛ پدربزرگ بهزاد -

 . ...وقتی بهزاد از توی خونه شون دزدیدن این مچ بند هم باهاش دزدیدن. چون میراث خانوادگی اوناست، بدمش به بهزاد

 . عجب -

 ؟ پدر به نظرتون من چه جور آدمی هستم -

 ؟ یعنی چی -
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 ؟ شاید حاضر جواب و زبون دراز باشم ولی نامرد نیستم، شاید مدام سر به سر این و اون بذارم، من شاید شیطنت داشته باشم -

 ؟ کی بهت گفته نامردی -

..تو داری گریه می . پسرم، شاهین: گذاشت و گفتسعید دست به شانه اش ، شاهین سر به زیر انداخت و چشمانش از اشک خیس شد

 ؟ کنی

بخدا اگر کسی دیگه ی هم ، می دونم اشتباه کردم ولی بخدا قصدم این نبود ازش سواستفاده ی بکنم: شاهین سر بلند کرد و گفت

 . می خواست اینکارو بکنه من نمی ذاشتم

 ؟ شاهین موضوع چیه: سعید

 .... نجور که نشون می ده باشه بخدا منتش هم می کشم به بهزاد گفته بودم اگر ای: شاهین

 ؟ در مورد کی صحبت می کنی: سعید

 . ...بهم گفت بی غیرت نامرد. گالره: شاهین باز سر به زیر انداخت و گفت

دوستش ، وقتی از حرف کسی اینجوری دردت می گیره که اونطرفت خیلی واسه ت مهم باشه: لبخندی روی لب سعید نشست و گفت

 ؟ داری

خب پس باید بهش ثابت کنی که بی غیرت و : سری به عالمت مثبت تکان داد که سعید گفت، شاهین همینطور که سر به زیر داشت

 . نامرد نیستی

 ؟ چطوری: شاهین سر بلند کرد و گفت

 . نمی دونم خودت باید راهشو پیدا کنی: سعید

 ؟ یعنی به نظرتون باید برم کردستان: شاهین

 . کردستان برو: سعید

*** 
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گالره و آسو در حال خوردن ، بهزاد نگاهش به غذایش بود و با آن بازی می کرد، همگی سر میزی در رستورانی متوسط نشسته بودند

چرا : بودند و گیلدا و شینا هم با غمی که در چشمانشان بود به بهزاد خیره بودند که آسو هم متوجه آنها شد و خطاب به بهزاد گفت

 ؟ خوری بهزادنمی 

 می شه خواهش کنم به من بگید ساالر : بهزاد  نگاهش را به آسو داد و گفت

 ؟ غذاشو دوست نداری ؟ چرا نمی خوری، ببخشید: آسو

 . نه خوبه: بهزاد

 ؟ پس چرا نمی خوردی داداش: گیلدا

 . شبا عادت دارم غذا را سبک می خورم: بهزاد

 . حداقل یه کمی بخور ضعف نکنی، فکر می کنم ظهر هم هیچی نخوردی: آسو

 . بخور دوباره سردرد می گیری حالت بد می شه، آره خاله جان: شینا

 . چشم: بهزاد

، و مشغول خوردن شد هر چند خیلی زودتر از بقیه دست از غذا کشید و با عذرخواهی میز غذا را ترک کرد و از رستوران بیرون رفت

نگاهش اطراف را ، رد بود و او چون لباس زیادی به بر نداشت احساس سرما می کردهوای پاییزی در آن منطقه ی کوهستانی س

سیگاری روی ، کاوید و به سمت سوپر مارکتی که در کنار رستوران بود رفت یک بسته سیگار و فندکی گرفت و از مغازه بیرون آمد

گرمای آن آتش را می خواست ولی نمی خواست دلش ، کمی آنطرفتر چند مرد کنار آتشی نشسته بودند، لبش گذاشت و روشن کرد

گوشه ای ایستاده بود و مشغول کشیدن سیگارش بود و نگاهش آسمان سیاه و بدون ستاره را می ، مزاحم آن جمع دوستانه بشود

 نگاهش به سمت آسو چرخید و، کاوید که  کتی روی دوشش نشست

 . اینو بپوش هوا یه کم سرد شده: آسو

 ؟ چیممنون خودت : بهزاد

 . من عادت دارم به سرما: آسو
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 ممنون : بهزاد

 . یه سوال بپرسم: آسو

 . بفرمایین: بهزاد

اونم مثل تو هیچی نمی دونسته و ، برخوردت با اقا پرویز و همسرشون درک می کنم ولی چرا با شاهین اونجوری برخورد کردی: آسو

 . مقصر نیست

یه موضوعی بود : را روی زمین انداخت و همینطور که آن را با پایش له می کرد گفت بهزاد باز پکی به سیگارش زد و بعد ته سیگار

 . از اون بابت ازش ناراحت بودم، بین من و شاهین

 ؟ خانما توی ماشین منتظرن می خوای بریم، آهان: آسو

 . بریم: بهزاد

تنها کسی که ، بط ماشین هم خاموش بودفضای ماشین ساکت ساکت بود و حتی ض، هردو به سمت ماشین برگشتند و سوار شدند

شینا هم با تسبیحی که در دست ، گیلدا سرش را به شیشه گذاشته بود با اینکه چشمانش بسته بود اما بیدار بود، خواب بود گالره بود

یگه کم کم د: آسو از جاده ی اصلی وارد یک جاده ی فرعی شد و گفت، بهزاد نگاهش را بیرون را می کاوید، داشت ذکر می گفت

 . اون چراغ های روستاست، داریم می رسیم

 . از ماشین پیاده بشیم هوا خیلی سرده ممکنه سرما بخوری، ساالر جان کاپشن بپوش: شینا

 . چشم: بهزاد

 . خونه ی خودمون یا خونه ی خاله اینا ؟ مامان کجا برم: آسو

 . منتظرمون هستن، بریم خونه ی ما: گیلدا

 . کنم پدرت هم اونجا باشهآره فکر می : شینا

 ؟ اون کیه که منتظر منه: بهزاد

 . ببینینش حتم دارم می شناسیش: آسو با لبخندی گفت
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 ؟ نمی خواید بگید کیه: بهزاد

 . اینهمه راه صبر کردی یه کم دیگه هم صبر کنی می بینیش: آسو

چند کوچه ی را پشت سر گذاشتند و مقابل خانه ی  ،وارد روستایشان شدند که در آن وقت شب کوچه ها خلوت و ساکت ساکت بود

زمینش همون خونه ، اینجا خونه ی شماست: آسو نگاهش را به بهزاد داد و گفت، نسبتا بزرگی که در نسبتا بزرگی هم داشت ایستادند

 . پیاده شو، ی پهلوون ولی بوده ولی چون توی جنگ کامل تخریب شده بود از نو ساختنش

 . هوا خیلی سرده، ساالر کاپشنو بپوش : شینا باالفاصله گفت، کشید و از ماشین پیاده شدبهزاد نفس عمیقی 

 . خوش اومدی داداشی: گیلدا زنگ در را زد و با  لبخندی خطاب به بهزاد گفت، بهزاد بدون هیچ حرفی اطاعت امر کرد

 . لی در آستانه ی در ظاهر شدصدای پایی از داخل خانه شنیده شد و بعد در روی پاشنه چرخید و مرد میانسا

 . سالم بابا: آسو

 . سالم پسر ؛ خوش اومدی: بقیه هم سالم دادند و در آخر نگاه علی روی بهزاد چرخید و گفت

 ؟ شما علی اقا هستید درسته، سالم: بهزاد

 . خواهرات به من می گن عمو علی تو هم همینو بگو: علی جلوتر آمد و بهزاد را در آغوش کشید و گفت

 . ممنون: بهزاد

 ؟ بابا صدای گوسفند: صدای گوسفندی از داخل خانه به گوش رسید که آسو گفت

. بفرما بریم داخل ساالر جان، گوسفند  گرفتیم برای قربونی ولی چون ذبح کردن توی شب مکروه گذاشتیم برای فردا صبح : علی

 . ..بفرما بریم داخل که یه نفر بدجور منتظرته

گوسفندی هم گوشه ی به درختی ، یک خانه ی نسبتا بزرگ و حیاط متوسط، بعد علی و بعد بقیه وارد حیاط خانه شدنداول ساالر و 

ساالر داشت خانه را نگاه ، ساختمان خانه یک طبقه و نمای خانه آجری بود تمام چراغ های خانه و اتاق ها روشن بود، بسته شده بود

و ریش و سبیلش کامال سفید بود و  پشت پنجره ایستاده بود و آنها را نگاه می کرد  می کرد که نگاهش روی پیرمردی که موها

 . بریم داخل: پرسشگرانه به علی نگاه کرد که علی گفت، متوقف شد
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ه قبل از ورود همگی کفش ها را از پا کندند و بهزاد به همراه علی وارد پذیرایی بزرگ خان، همگی به سمت ساختمان به راه افتادند

بهزاد و پیرمرد هردو ، شد ؛ میانه ی پذیرایی ساده اما مرتب خانه که رسیدند پیرمردکه عصا به دست داشت از اتاق دیگری بیرون آمد

 ... خوش اومدی پسر: لبخندی لب پیرمرد را از هم باز کرد و با صدای گرفته ی  گفت، فقط به هم نگاه می کردند

 . امیرساالر: چشمان همرنگ چشمان خودش را در آن قاب صورت دید او را شناخت و ناباور گفتوقتی ، بهزاد قدمی جلوتر برداشت

 . بگو پدربزرگ: بهزاد که این را گفت امیرساالر خندید و گفت

 ؟ ولی شما که شهید شده بودید: اشک از چشمان بهزاد سر خورد و گفت

 . قت زیاده واسه حرف زدن ؛ بیا جلو بذار بغلت کنمو، همه فکر می کردن شهید شدم، لیاقتشو نداشتم: امیرساالر

شاید او بیشتر از هر کسی به این ، بهزاد پا از زمین کند و خودش را به امیرساالر رساند و در آغوشش فرو رفت و بغضش شکسته شد

 . آغوش آشنا احتیاج داشت ؛ با گریه های بهزاد و امیرساالر بقیه هم گریه می کردند

کف اتاق با قالی های سورمه ای فرش شده بود و در چهار طرف پشتی های قرمز رنگ با ، یت ساده و بی آالیش بودخانه ی بی نها

در یک سمت اتاق طاقچه ی بود که آینه شمعدانی و قرانی روی آن قرار داشت در طرف ، رو انداز کوچک سفیدی به چشم می خورد

امیرساالر نزدیک بخاری ، بخاری ساده ی هم روشن بود، عکس قرار داشت دیگر اتاق طاقچه ی دیگری بود که روی آن چند قاب

، روی پتویی نشسته بود و به پشتی تکیه زده بود و به بهزاد که داشت عکس های درون قاب ها را نگاه می کرد چشم دوخته بود

همان عکس ، آشنا درون آن بود بهزاد یکی یکی عکس را نگاه کرد و سر جایش قرار داد و بعد قاب عکسی رابرداشت که عکسی

با دیدن عکس لبخندی روی لبش جا خوش کرد که با صدای آسو به خودش ، قدیمی که امیرساالر و جهانگیر با هم انداخته بودند

 . آمد

 ؟ من بیشتر به پدربزرگ جهانگیر شبیه هستم یا تو بیشتر به پهلوون امیرساالر شبیه هستی ؟ کی بیشتر شبیه: آسو

 . جالبه: جانب آسو چرخید و گفت بهزاد به

 . دلم می خواد همونطور که من با جهانگیر رفیق بودم شما دوتا هم رفیق باشید، آره خیلی جالبه: امیرساالر

 . من که از خدامه رفیقی مثل ساالر داشته باشم: آسو

  ؟ کی بهتر از داداش من، دات باشهآره خب باید هم از خ: گالره با سیبی که در دست داشت از آشپزخونه بیرون آمد و گفت
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 . آره حق با شماست: آسو

 . همیشه حق با من بوده و هست: گالره

 . باز شما دوتا می خواید دعوا راه بندازید: علی

 . داداش بیا بنشین یه چای بخور: گیلدا با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و گفت

، خدا رحمتش کنه: امیرساالر قاب را گرفت و گفت، قاب عکس هنوز توی دستش بود، بهزاد با اشاره ی امیرساالر در کنارش نشست

 . انصافا رفیق خوبی بود

اون قبل از اینکه پدر و مادر من توی ، خاطراتش خوندم ؟ چطور می تونید بگید رفیق خوبی بود، ولی رفیقتون بهتون نارو زد: بهزاد

 .... از مادرم، از پدرم، از من، ت ولی پنهان کردتصادف کشته بشن همه چیز در مورد من می دونس

 . می دونم: لحظاتی به سکوت گذشت که باز امیرساالر این سکوت را شکست و گفت

  ؟ شما هم می دونستید ؟ می دونید: بهزاد

 . می دونستم اما کاری از دستم برنمی اومد: امیر ساالر

 . واسه م تعریف می کنید: بهزاد

پسرا هم زخمی شدند ولی من اونقدری حالم بد نبود ، آخرین عملیاتی که علی و امیربهادر هم باهام بودند زخمی شدمتوی : امیرساالر

نمی خواستم برگردم ، پسرا را بردن عقب ولی من با اینکه پای راستم گلوله خورده بود خودم را با بچه ها همراه کردم، که ادامه ندم

، آتش دشمن روی سرمون می بارید و یکی یکی بچه ها زمین می افتادن و پر پر می شدند، مانگیزه ی برای برگشتن نداشت، عقب

از شدت ، کتف راستمم گلوله خورد و به خاطر خونریزی زمین گیر شدم، عراقی ها دوره مون کردن و همه را به خاک و خون کشیدن

همینکه به هوش اومدم با ، ی اردوگاه عراقی ها بودمخونریزی کم کم بیهوش شدم وقتی چشم باز کردم که توی یه درمانگاه تو

اینکه وضعیت جسمی مساعدی نداشتم ولی با یه عده اسیر دیگه ما را سوار یه کامیونی کردند به یه اردوگاه توی شهر االنبارعراق 

هر ، شکنجه ها جون می دادندخیلی از اسرا زیر ، هر روز درد و غم، هر روز شکنجه، سال های اول اسارت سخت و دردآور بود، بردند

وقت هم مسئول اردوگاه عوض می شد و یکی دیگه می اومد به جای قبلی برای اینکه زهر چشمی از اسرا بگیره شکنجه های 

، روزهای سخت اسارت همینطور می گذشت که یه روز سر و کله ی یه عده منافق توی اردوگاه پیدا شد . جدیدی را نشونمون می داد

 همه می دونستن پیوستن به منافقین یعنی یه اسارتی بدتر از اسارت ، تا از اسرا بخوان که به گروه اونا بپویندن تا آزاد بشن اومده بودن
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از همون اول که بین اسرا نشسته بودم و به حرفهای مردی که نماینده ی منافقین بود گوش می کردم شناخته بودمش و ، عراقی ها

 . و نشناسهاز خدا می خواستم اون من

 فرخ بود : بهزاد

وقتی حرفاش تموم ، شناختم ولی هیچی نگفت تا وقتی حرفاش تموم شد، وسط حرف زدنش نگاهش به من افتاد، فرخ بود: امیرساالر

، پاشو بلند کرد و گذاشت روی شونه ی راستم، من روی زمین نشسته بودم و اصال نگاهش نمی کردم، شد اومد سمتم و مقابلم واستاد

روی شونه ام فشار آورد و روی ، خوشحالی توی صورتش موج می زد و خوشحال بود از اسارت من، رمو بلند کردم و نگاهش کردمس

 . می بینم که باالخره این شیر صحرا به تله افتاده: زانوش تکیه زد و به سمتم خم شد و گفت

 . و یه چیزو فراموش نکن یه شیر همیشه شیر هر چند اسیر باشهخوبه که معترفی که من یه شیر بودم  ، خوبه: با پوزخندی بهش گفتم

، تا اینو گفتم با لگد به صورتم زد و به عقب پرتم کرد می خواست بیشتر منو بزنه که  اسرا آشوب به پا کردند و می خواستند فرخ بزنن

بعد از کلی شکنجه سر و کله ی ، منو به انفرادی همه را به داخل سلول ها بردند و، درگیری بین اسرا و سربازای عراقی که باال گرفت

با اینکه همه ی بدنم درد داشت ولی نمی ، روی یه صندلی نشوندم و دستامو از پشت بستن، فرخ و فرمانده ی اردوگاه پیدا شد

 . خوشحالم که می بینی زنده ای: فرخ نشست مقابلم و گفت، خواستم جلوی فرخ آخ و ناله ی بکنم

با اینکه یه روزی حسابی گرد و خاک کردی و زندگیمو : ابش را ندم برای همین ساکت نگاهش می کردم که باز گفتترجیح دادم جو

 . اما من تصمیم دارم ببخشمت، ازم گرفتی

، یه روزی اومدی جونمو نجات دادی همونروز که توی جنگل آزادم کردی و گذاشتی برم: و من فقط نگاهش می کردم که باز گفت

 . همون یه روز تالفی کنم و یه کاری کنم از این بند و اسارت آزاد بشیمی خوام 

اما برام مثل روز روشن بود که نیت خوبی نداره وقتی گفت اگر قبول کنم و به گروهک آنها ملحق ، نمی فهمیدم چی می خواد بگه

، خفه شو آشغال: ز جا برخواست و فریاد زدبلند و بی پروا می خندیدم که همین خنده هام عصبانیش کرد که ا، خنده م گرفت، بشم

 ؟ برای چی می خندی

من ترجیح می دم زیر شالق و چکمه های این عراقیا جون بدم اما نه دست از : نگاهمو به چشم های پر از رذالتش دادم و گفتم

 عقایدم برمی دارم نه به آزادی که امثال تویی بخوای برای من بیاری اعتقادی دارم 
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تو اینجا توی زندان : وقتی بلند شد که بره بهم گفت، که زدم خیلی عصبانی شد و باز همون سیرت واقعی خودشو نشون داد این حرف

راستی ، بعثی ها می میری ولی خانواده تو من یکی یکی می کشم می دونی که می تونم علی الحساب با نوه ت ساالر شروع کردم

وقتی امیربهادر بفهمه پسرش همون بچه ی که ، خانواده ی تو و خانواده ی جهانگیر به جون هم می ندازم ؟ می دونی اون کجاست

پرویز نمی شناسی آدمی نیست که به این ، به پرویز پسر جهانگیر می گه بابا حتمی برای پس گرفتن بچه ش هر کاری می کنه

 .... پسر جهانگیر ...عجب دعوایی بشه دعوایی پسر تو با. سادگیا کوتاه بیاد

از بابت بقیه ی ، الاقل خیالم راحت بود که زنده هستی و جات امن، با اینکه باورم نمی شد اما همین موضوع برای من دلخوشی بود

...وقتی فرخ از اردوگاه رفت  به دروغ در . مسائل هم خیالم راحت بود که جهانگیر هست و اجازه نمی ده درگیری و کدورتی پیش بیاد

رد اینکه من فرمانده ی یکی از گردان های ایرانی بودم به بعثی ها یه چیزای گفته بود که هر روز بازجویی و شکنجه می شدم و از مو

اوضاع توی اردوگاه واسه م غیرقابل تحمل شده بود از طرفی شکنجه ، من می خواستن در مورد نیروهای ایرانی بهشون اطالعات بدم

با چند  . تن و از طرفی فکراینکه ممکنه فرخ بالیی سر بچه هام بیاره باعث شد تا برای فرار نقشه بکشمجسمی و روحی که بعثی داش

، تا دیگه از اسرا که مورد اعتمادم بودن صحبت کردم و قرار بود حاال که قراره دست به فرار بزنیم دو نفر دیگه هم با من فرار کنند

از ، یت اردوگاه دیدیم هیچ چاره ای دیگه ی نداریم مگه با گروگان گیری اینکارو بکنیمبعد از سه ماه بررسی اوضاع و سنجیدن موقع

یه روز بعد از کلی شکنجه به  ، قبل هم یه ماکت کلت کمری با وسایلی که داشتیم درست کرده بودیم و دست یکی از بچه ها بود

رفت که ، شکنجه به خیال اینکه من کوتاه اومدم مامور، مسئول شکنجه گفتم می حوام حرف بزنم دیگه خسته شدم از شکنجه

وقتی اومد توی سلول و مقابلم ، رییس اردوگاه یه سرهنگ  آدم رذل و بی رحمی بود به اسم سرهنگ عبدالرحمان، مافوقش خبر کنه

وقع شکنجه توی همیشه می دونستم م . اونروزا اونقدری شکنجه می شدم که بدنم عادت کرده بود، نشست کمی حالم بهتر شده بود

سرهنگ مقابلم نشست و با ، اونروز شانس آوردیم که فقط سرهنگ بود و یه ستوان و یه سربازی، سلول دو سه تا مامور بیشتر نیستن

 . زبان فارسی نصف و نیمه ش گفت خب حرف بزن

کسی که من اسم بردم از ، باشه قرار بود وقتی می خوام حرف بزنم بهشون بگم در صورتی حرف می زنم که یه نفر دیگه از بچه ها

وقتی بهش گفتم من در صورتی حرف می زنم که محمد جوادی هم  . بچه های تکاور ارتش بود و حسابی بدن آماده و مبارزی داشت

 . باید اینجا باشه

اینکه خیلی واسه با  ؟ اونو بیارید وقتی حرف می زنم خودتون می فهمید چرا اون باید باشه: بهش گفتم ؟ برای چی: سرهنگ گفت

ش سخت بود به خواسته ی یک اسیر تن دادن ولی اونقدری خسته شون کرده بودم که برای حرف زدن من هر کاری می کرد تا به 

شب بود و ، یه سرباز دیگه ی را صدا زد و فرستاد که محمد جوادی را بیارن، همه ثابت کنه سرسخت ترین اسیرش به حرف آورده

 یه ربعی طول کشید تا باالخره محمد جوادی را ، نقشه مونو اجرایی کنیم راحت تر می تونستیم فرار کنیم اگر موفق می شدیم که
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محمد جوادی با اون دوتا سرباز ، فقط یه سرباز مراقبش بود با اون سه نفری که توی سلول بود جمعا می شدن چهار نفر ، آوردن

سرهنگ نیم نگاهی به محمد ، نشسته بود و اون ستوان که سمت راستم ایستاده بودنزدیک در ایستاده بودند و سرهنگ که مقابلم 

 . خب حاال حرف بزن اینم کسی که می خواستی: انداخت و گفت

نیم نگاهی به محمد انداختم و دوباره به سرهنگ چشم دوختم و شروع کردم به تعریف کردن قصه ی که از قبل ساخته بودم چیزای 

یه چند دقیقه ی که گذشت و فهمیدم سرهنگ و ، ستم اونا خوششون میاد ولی یه ذره ش هم واقعیت نداشتمی گفتم که می دون

یه دفعه دیدم محمد با یکی از سربازها درگیر شد و قبل از اینکه سرهنگ و ستوان وقت بکنند از ، ستوان حواسشون به حرفهای منه

د شکسته بود و اون کلت کمری که داشت پشت گردن سرهنگ گذاشت جاشون تکون بخورن گردن سربازی که نزدیکش ایستاده بو

سریع ، اون ستوان و سرباز با اسلحه محمد نشانه رفته بودند ولی جرات تکون خوردن نداشتن، از جاتون جم بخورید کشتمش: و گفت

ه را چک کردم و مسلح و اسلح، محمد کلت کمری سرهنگ از کمرش برداشت و به سمت من پرت کرد، خودمو از ستوان دور کردم

ببین سرهنگ ما : محمد همونطور که با اسلحه ی قالبی به پشت گردن سرهنگ فشار می آورد گفت، بعد به سمت ستوان نشانه رفتم

از جونمون گذشتیم حاال اگر تو هم از جونت گذشتی می تونی به این دوتا دستور شلیک بدی تا همگی با هم راهی اون دنیا بشیم اگر 

 . ...بگو اسلحه هاشونو بندازن. هنه ک

اسلحه ی ستوان گرفتم و به ، طوری که اون حرف زد سرهنگ اشاره کرد تا اونا تسلیم بشن، محمد جوون با جربزه و محکمی بود

محمد رو در روی سرهنگ قرار گرفت و با ، گوشه ی هلش دادم و بعد تفنگ سرباز گرفتم دست و پای ستوان و سرباز که بستیم

خواست از ، سرهنگ کاردش می زدی خونش در نمی اومد ؟ نظرت چیه سرهنگ: دادن اسلحه ی قالبیش به سرهنگ گفت نشون

 . داد زدن ممنون وگرنه گردنتو خورد می کنم: عصبانیت فریاد بزنه که محمد با پشت دست زد تو دهنش و گفت

من مراقب سرهنگ بودم که محمد ، ز سکوت کردنسرهنگ که حسابی از این حرکت محمد عصبانی بود ولی چاره ی نداشت ج

سریع ستوان لخت کرد و لباساشو پوشید و اسلحه ی قالبی را به جای اسلحه ی واقعی توی غالف اسلحه سرهنگ گذاشت و در 

محمد هم با یه اسلحه ما را همراهی می کرد سرهنگ می دونست کوچکترین حرکتی ، حالی که من پشت سر سرهنگ می رفتیم

قسمت زندان های انفرادی با سلول های دست جمعی جدا بود و ساختمان فرماندهین کال ، کشته می شه باهامون راه می اومد بکنه

نمی خواستیم با رفتنمون به سمت سلول ها برای بقیه ی اسرا ، طرف دیگر اردوگاه بود.به سمت ساختمان فرماندهی به راه افتادیم

، وقتی به اتاق سرهنگ رسیدیم نفس راحتی کشیدیم، ا بود با هیچ کدوم از افسرا رو به رو نشدیمخدا با م، دردسری به وجود بیاریم

محمد کنارم ایستاده بود و ظاهرا مراقب من بود ولی اسلحه شو ، سرهنگ پشت میز نشوندیم و من رو به روش روی صندلی نشستم

محمد از سرهنگ خواست ، میز به دسته ی صندلی بسته بوداز طرفی دوتا دستای سرهنگ پشت ، به سمت سرهنگ نشانه رفته بود

 یکیشون خلبان بود و اون یکی کسی بود که به خاک و موقعیت ، سربازی را صدا بزند و از اون بخواد همون وقت دوتا از اسرا را بیارن
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سرباز که خلبان مجید و حاج احمد همراهی .. سرباز دستور که گرفت بیرون رفت و یک ربع بعد سه تا . جغرافیایی عراق آشنایی داشت

آنها وارد اتاق شدند و در را بستند و همانجا واستاده بود که محمد راه افتاد رفت سمت سرهنگ و بعد ، می کردند وارد اتاق شدند

تحویل بدن محمد از سرهنک خواست به سربازها دستور بده که اسلحه هاشونو ، اسلحه را روی سرش گذاشت سربازها جا خوردند

اون سربازها ترسو تر از اون بودن که مقاومتی ، ولی سرهنک همینطور مردد نگاهشون می کرد که منم بلند شدم و به سمتشون رفتم

نقشه این بود برای اینکه موقعی که هلی کوپتر از اردوگاه پرواز می ، با کمک مجید و حاج احمد اسلحه ها را از دستشون گرفتیم، کنن

مجید هم لباس یکی از ، نکنه باید خلبان را هم با خودمون می بردیم با کمک سرهنگ خلبان خیلی زود احضار شد کنه کسی شک

  ، سربازها را پوشید و گوشه ی اتاق واستاد اون دوتا را هم محمد با یه ضربه بیهوش کرد و توی کمدی که گوشه ی اتاق بود جا داد

آنجا آمده بود و با چهره ها اشناییت نداشت برای همین محمد که یک اسیر بود وقتی لباس  همه چیز واسه م جور شده بود خلبان تازه

با دستور سرهنگ مبنی بر اینکه همون موقع می بایست چند تا اسیر را به بغداد می برد رفت که حاضر ، نظامی به تنش دید نشناخت

ن بود با خلبانی که هلی کوپتر روشن کرده بود و منتظرمون بود با نیم ساعت بعد ما چهار نفر که دو نفرمون لباس عراقی تنمو، بشه

مجبور شدیم ، سرهنگ به سمت هلی کوپتر می رفتیم که یه افسر درچه داری دیدیم خودشو به ما می رسونه و سرهنگ صدا می زنه

ی با حرکت پره های هلی کوپتر فضای محوطه تاریکتر بود و فقط چراغ های هلی کوپتر کمی فضا را روشن کرده بود ول، بایستیم

محمد سرهنگ با تهدید اسلحه ی که اون افسر نمی دید و روی کمرش ، سرامونو پایین گرفته بودیم که افسر وقت ما را نشناسه

، گذاشته بود سرهنگ محبور کرد به سرگرد بگه که می باید همون موقع من و حاج احمد به بغداد ببره و اردوگاه را به اون می سپاره

وقتی سوار هلی کوپتر شدیم کمی خیالم راحت شد چند دقیقه ی بعد توی ، سرگرد با اینکه قانع نشده بود ولی مجبور اطاعت کنه

خلبان ، اسلحه ی محمد کنار گردن خلبان نشست و بهش دستور داد که تغییر مسیر بده، کمی که از اردوگاه دور شدیم، آسمان بودیم

 . رده می خواست مقاومت کنه ولی با تهدید های محمد فهمید که جای برای مقاومت ندارهتازه فهمیده بود که رکب خو

حاج احمد خواست که فرود بیایم و پیاده ادامه ، نیم ساعت بعد فهمیدیم که ماجرا لو رفته و عراقیا برای پیدا کردن ما نیرو بسیج کردن

با اینکه برای خلبان سخت بود ولی وسط بیابون نزدیک ، ی کوپتر می زدنبدیم چون اگر می خواستیم هوایی ادامه بدیم دیریا زود هل

هلی کوپتر ، دست و پای خلبان و سرهنگ بستیم و بعد از اینکه توی هلی کوپتر زندونیشون کردیم، مرز عراق و سوریه فرود آمد

و خودمونو برسونیم به موصل  و سعی کنیم ...قرار بر این بوددر حاشیه ی مرز به سمت شمال بریم . استتار کردیم و راه افتادیم

 . حاج احمد می گفت اگر برسیم به موصل اونجا دوستانی داره که می تونه فراریمون بده، خودمونو برسونیم به شهر

 چون به سمت مرز عراق با سوریه می رفتیم احتمال می دادیم عراقی فکر کنند ما به سمت سوریه فرار کردیم تا به سوریه پناهنده

حرکت ، با استفاده از قطب نمای که از هلی کوپتر برداشته بودیم و مهتابی بودن شب، حدسمون هم درست از آب در اومد، بشیم

 سریع و ، صدای هلی کوپتر هارا می شنیدیم و از دور نورهاشونو می دیدیم که توی مسیری که می رفتیم اصال نمی اومدن، کردیم
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بعد از ، یم وقتی صبح نزدیک می شد محمد پیشنهاد داد جای پناه بگیریم و کمی استراحت کنیمبدون ذره ی توقف حرکت می کرد

نوبتی استراحت ، موقعیتمون طوری بود که از آسمان دیده نمی شدیم، کلی گشتن در زیر صخره ی که نزدیک کوهای پناه گرفتیم

یکساعت دوباره راه افتادیم هر جقدر از منطقه ی فرارمون دورتر  خدا با ما بود که هیچ خبری نشد بعد از، کردیم و دیده بانی دادیم

ولی با اینحال چون . می شدیم خیالمون راحت تر می شد ولی خب تا وقتی از خاک عراق بیرون نمی رفتیم خیالمون راحت نبود

سه روزی ، که از آن مسیر بریممسیری که برای رفتن انتخاب کردیم یه مسیر پرت بود شاید به مخیله ی عراقی ها خطور نمی کرد 

بدون اینکه حتی یه ادمیزاد ببینیم راه رفتیم و برای زنده موندن هم محمد یه شکاری می زد که مجبور بودیم خام بخوریم تا باالخره 

 . به یه آبادی رسیدیم اما جلو نرفتیم

و عربیشون هم خوب بود مخفیانه تا  روستا برن  خلبان مجید و محمد که جوونتر بودن، تا شب منتظر موندیم و قرار شد شب که شد

من و حاج احمد بیرون روستا پشت تپه ی  گوشه ی پناه گرفته ، تا بتونن یه سری لباس عربی و یه مقداری آذوقه تهیه کنن و بیارن

حسابی هم ، پیدا شددو ساعت بعد سرو کله ی محمد و مجید ، بودیم وبرای بچه ها دعا می کردیم که اتفاق بدی واسه شون نیفته

دم دمای ، غذای که آورده بودن خوردیم و یه جای مخفی شدیم و چند ساعتی خوابیدیم، شاد و شنگول بودن که موفق شده بودن

حرکت کردنمون توی بیابون دیگه به ، لباس های عربی را پوشیدیم و با راهنمایی محمد و مجید به راه افتادیم، صبح بیدار شدیم

کنار خیابان واستادیم تا ماشینی گیر بیاریم تا بتونیم خودمونو به موصل ، ی همین خودمونو به یک جاده ی رسوندیمصالح نبود برا

 . برسونیم

 ؟ نترسیدید از اینکه گیر بیفتید: بهزاد

سمت مرزها نه اینکه به ، ما داشتیم می رفتیم سمت قلب عراق، جای که ما رسیده بودیم به عقل صدام هم نمی رسید: امیرساالر

مجید بهش گفت می خوایم بریم موصل ولی راننده گفت تا ، یه ساعتی که منتظر موندیم یه مینی بوسی از راه رسید و واستاد، بریم

یکساعت بعد ، هر چهار نفر سوار شدیم و راه افتادیم، جالب بود که اصال بهمون شک نکردن، یکی از شهرهای نزدیک موصل می ره

 ؟ حاجی کرایه را چیکار کنیم: نزدیک بود برسیم آروم به حاج احمد که کنارم نشسته بود گفتم ،به آن شهر رسیدیم

  ، راست می گیا: حاج احمد هم که تازه به این موضوع رسیده بود گفت

، ره گفتبا اشاره به مجید و محمد که روی دو صندلی ردیف کناری نشسته بود پرسید پول چیکار کنیم که محمد با لبخند و با اشا

  . خیالتون راحت
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محمد از جیب لباس عربیش یه دسته پول بیرون آورد و کرایه را داد از ماشین پیاده شدیم و رفتیم یه گوشه ، موقعی که رسیدیم

 . خلوت که کسی فارسی صحبت کردن ما را نشنوه

 ؟ پسر پول از روستا برداشتی: حاج احمد گفت

در ضمن بهتره از اینجا ، یه نیروی چریک همیشه به همه چیز فکر می کنه: احمد زد و گفت محمد با خنده ی دست به شانه ی حاج

نقش کر و. الل بازی می ، پس با اینحساب من باید ساکت گروه باشم: من گفتم . به بعد حتی کلمه ی با هم فارسی صحبت نکنیم

 . کنم

تره دوتا دوتا از هم جدا بشیم و به این صورت که اصال همدیگه را ولی به، باید خیلی زود راه بیفتیم: همگی خندیدیم و مجید گفت

به سمت ماشینی که به ، من و مجید ؛  حاج احمد و محمد از هم جدا شدیم و بعد از کمی دور زدن و گشتن . نمی شناسیم سفر کنیم

ی خرید و به من داد که رنگ مجید شال روی سرش را عوض کرد و یه عینکی هم از یه مغازه دار، سمت موصل می رفت رفتیم

محمد و حاج احمد ردیف های اول نشسته بودند که ، یه مقدار هم خوراکی خرید و سوار اتوبوس شدیم، چشمام جلب توجه نکنه

من قرار بود نقش پدر مجید بازی کنم که کر و الل هستم و باید تمرین می ، ازشون رد شدیم و رفتیم انتها اتوبوس کنار هم نشستیم

حسابی ، ... هنوز ماشین حرکت نکرده بود که چند تا افسر درجه دار عراقی سوار ماشین شدند. م به هیچ صدای واکنش نشون ندمکرد

اما گویا مجید از صحبت های که بین آنها رد و بدل می شد یه چیزهای فهیمده بود که سرش را به گوش من ، قافیه را باخته بودم

 .... نباشید مسافرن نگران: نزدیک کرد و ُآروم گفت

مجید هر چیزی که می خواست به من بگه با دست به شانه ام می زد و بعد حرکاتی  با ، سری تکان دادم و نگاهم را به بیرون دادم

داشتم بیرون را نگاه می کردم و صدای مجید را می شنیدم که با مردی که ، دستش انجام می داد و منم الکی سری تکون می دادم

مدتی صحبت کرد و بعد ساکت شدند و سرش را ، لی کناری نشسته بود عربی صحبت می کرد انصافا عربیش حرف نداشتتوی صند

اما من تمام مدت بیدار بودم و به حرفهای فرخ فکر می کردم به اتفاقاتی که ممکن بود در نبود ، به پشت صندلی تکیه داد و خوابید

  . من برای خانواده ام افتاده باشه

به موصل که ، اعتی توی راه بودیم بین راه هم چند تا ایست و بازرسی بود ولی هیچ شکی به ما نبردند که راحت رد شدیمسه س

 . آخیش راحت اومدیم: رسیدیم نفس راحتی کشیدم و گفت

 . بهتره پیاده بشیم: مجید آروم بهم گفت
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فقط موقعی با هم حرف می زدیم ، شدیم و وارد شلوغی شهر شدیمبه محض اینکه از ترمینال بیرون اومدیم هر چهار نفر بهم ملحق 

محمد چهارتا ساندویچ سفارش داد و برگشت سر ، برای اینکه ناهاری بخوریم وارد اغذیه فروشی شدیم، که دور و برمون خلوت بود

مدتی که گذشت ، رف بزنمچون کمی دور و برمون شلوغ بود جرات نمی کردم ح، میز نشست و به زبان عربی چیزی به مجید گفت

ناهار خوردیم می ریم ، باید تا شب صبر کنیم: محمد گفت ؟ محمد تکلیف چیه: میز کناریمون خلوت شد و من آروم از محمد پرسیدم

 . ممکنه ردمونو زده باشن هر چقدر صبر کنیم زودتر پیدامون می کنن: بهش گفتم، یه جای استراحت می کنیم

از اغذیه فروشی که بیرون آمدیم با راهنمایی حاج احمد که موصل می ، ش پیدا کنه باید صبر می کردیمچون حاج احمد بتونه دوست

محمد ، نماز اونجا خوندیم و بعد از زیارت  یه گوشه از مسجد کنار هم نشستیم، ساخت به سمت مسجد حضرت یونس نبی رفتیم

باورم نمی شه : محمد با خنده گفت ؟ چی می خندی پسر خوب برای: همینطور که نگاهش به سقف بود خندید که حاج احمد گفت

می گم تا اینجا اومدیم یه : ...مجید هم خندید و گفت. اینجوری آزاد توی یکی از شهرهای کشوری که با ما در حال جنگ می چرخیم

ه اون جونور هم ارزش دیدن داره آخ: حاج احمد هم خندید و گفت، سر بریم بغداد به صدام هم یه سری بزنیم یه احوالی ازش بپرسیم

 ؟ برای یه عراق گردی به اندازه ی کافی پول داریم: ....من پرسیدم. ؛ من دارم به این فکر می کنم یه سربریم کربال و نجف زیارت

دیم تا بتونیم یه مدتی نشستیم و  بعد از مسجد بیرون ز . نگران نباشید پهلوون تا منو دارید غم نداشته باشید: محمد باز خندید و گفت

. . هنوز خیلی از مسجد دور نشده بودیم که متوجه رفت و آمد عجیب نیروهای نظامی شدیم، جای را پیدا کنیم که شب را سر کنیم

باید چون هوا رو به تاریکی می رفت چهره هامون کمتر پیدا ، حتمی ردمونو زدن: آروم از بچه ها پرسیدم موضوع چیه که مجید گفت

 . دارن یه چیزی را به در و دیوار می زنن: مجید گفت، البه الی جمعیتی که توی پیاده رو در رفت و آمد بودند گم شدیمدر ، بود

، فقط با فاصله از همدیگه راه برید که با هم بودنمون جلب توجه نکنه ؟ من میرم ببینم چیه، شما برید سمت مسجد: محمد گفت

نیم ساعت بعد محمد ، م و همینطور که زیر چشمی حاج احمد می پاییدم دنبالش می رفتممن سرم پایین بود، برگشتیم سمت مسجد

 ؟ حاالباید چیکار کنیم، حاجی عکسامونو تو سطح شهر زدن: محمد تا به ما رسید گفت، یه جای خلوتی را پیدا کردیم، به ما اضافه شد

بعد ، نجاها جای هست برای ماها که بتونیم شب را بگذرونیماو، حاجی گفت بریم سمت دجله، همگی مستاصل به هم نگاه می کردیم

 . ان شاء اهلل که پیداش می کنم، من می رم دنبال دوستم

اونجاها خرابه ها و پل ها و جاهای بود که آدم های بی سرپناه می تونستن شب را صبح ، حاج احمد ما را برد سمت رودخونه ی دجله

به قدری خسته شده ، توی یه خرابه موندیم بعد حاج احمد از ما جدا شد و رفت، پیدا کردیم یه جای خلوت و درست و درمونی، کنند

 . جوونا من پیرترم اول من می خوابم بعد بیدار شدم شما بخوابید: بودم که گوشه ی دراز کشیدم و گفتم

کنارم خوابیدن و انگار نه انگار که باید با صدای اذون صبح بود که چشم باز کردم و بیدار شدم دیدم مجید و محمد دراز به دراز 

 نماز خوندیم و به  . بیرون که هیچ خبری نیست: محمد سر و گوشی آب داد و گفت، برای نماز بیدارشون کردم، نگهبانی می دادن
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یه نفر داره میاد : گفتمجید داشت از کنار سوراخی بیرون را می پایید که ، ظهر شده بود و هنوز حاج احمد نیومده بود، انتظار نشستیم

یه جوونی بود نزدیکی های خرابه که رسید گویی ما را دید نگاهی به دور و برش انداخت ، من و محمد به کنارش رفتیم . این سمتی

کیفی که همراهش بود ، لحظاتی بر و بر نگاهمون کرد و به زبان عربی یه چیزی گفت که محمد جوابش را داد، و بعد وارد خرابه شد

یه سری وسایل برای تغییر قیافه بود مثل ریش و سبیل و خال و تیغ و یه بطری ، محمد سریع کیف را باز کرد، سمت محمد گرفت به

منم ریش و سبیلمو ، دشداشه ی روی سرش هم عوض کرد، .. مجید ریششو زد و کنار بینیش یه خال بزرگ گذاشت. آب و صابون

جوونه از خرابه بیرون رفت و مدتی بعد ، محمد یه جوری قیافه شو عوض کرد، عینک زدمزدم و به جاش یه سبیل سیاه چسبوندم و 

من با مجید عقبتر راه افتادیم و محمد و آن جوون هم ، یه کمی که از خرابه ها دور شدیم و وارد شهر شدیم، اشاره کرد بیرون بریم

جلوی بعضی از مردها را می گرفتند و خوب بهشون نگاه می  رفت و آمد نیروهای عراقی بیشتر شده بود و گاهی، جلوتر می رفتند

همینطور داشتیم می رفتیم که افسر عراقی که توی پیاده رو قدم ، مجید آروم به من گفت یادتون نره شما کر  و الل هستید، کردند

کمی که دورتر شدیم ، امه دادیممن و مجید بی تفاوت از کنارشون گذشتیم و به راهمون اد، می زد جلوی محمد و آن جوون را گرفت

به خیال دیدن جنسی توی مغازه ی ایستادیم و زیر چشمی ، نباید جلب توجه کنیم: ..مجید آروم گفت. گیر نیفتن ؟ چیکار کنیم: گفتم

ن به راه صبر کردیم تا اومدن و از ما رد شدند بعد به دنبالشو، وقتی دیدیمشون که دارن میان خیالمون راحت شد، مسیر می پاییدم

محمد و اون جوون مقابل خونه ، یکساعتی تقریبا پیاده روی کردیم تا بعد از گذشتن از چندین کوچه و پس کوجه ی خلوت، افتادیم 

ما هم بعد از اینکه دور و برمونو پاییدم در همون خونه را زدیم که در توسط همون جوون باز شد ، وقتی رفتن داخل خونه، ی واستادن

حاج احمد و محمد و یه ، توسط همون جوون به سمت اتاقی راهنمایی شدیم، ... یه خونه ی ساده و معمولی بود. م داخلو سریع رفتی

وحاج احمد گفت شرمنده که دیشب بد  . حاج احمد اون مرد عبدالرحمن معرفی کرد و بعد همگی نشستیم، مرد دیگه ی تو اتاق بودند

 . گذرونید

مدتی صحبت کردیم و فهمیدم عبدالرحمن اصالتا ایرانی و اسم ، ه جور فراری دیده بودم اینجوریش نههم: عبدالرحمن به فارسی گفت

عبدالرحمن به ما اطمینان داد که توی خونه ش هیچ خطری تهدیدمون نمی کنه و تا وقتی که یه ، عبدالرحمن اسم مستعار و عراقیش

بعد از اینکه صبحانه ی مفصلی خوردیم ، و حتی نباید وارد حیاط بشیم فکری برای رفتنمون از عراق بکنه باید توی خونه بمونیم

.هشت روزی توی خونه ش بودیم و برنامه این بود که دوتامون به . مدتی صحبت کردیم و به اتاق مجاور رفتیم برای استراحت

می کرد ایران و قرار بود دو نفرمون هم  صورت هوایی و با گذرنامه ی جعلی بریم ترکیه و اونجا یه نفر می رفت دنبالشون و راهیشون

...وقتی گذرنامه ها آماده شد من و مجید باید می رفتیم کویت و محمد و حاج احمد هم می رفتن . با گذرنامه ی جعلی بریم کویت

قیافه ی اساسی داشتیم و برای همین بعد از اینکه یه تغییر ، من و مجید برای اینکه بریم کویت باید اول زمینی می رفتیم بغداد، ترکیه

 ، با عکس توی گذرنامه یکی شدیم با همان پسر فواد که نقش پسر عبدالرحمن بازی می کرد و در اصل برادرزاده ش بود راهی شدیم
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من من و مجید و فواد با اتوبوس رفتیم و در طول مسیر با اینکه ایست و بازرسی داشتیم ولی با نشون دادن مدارک و کر و الل بازی 

بچه ها ، پرواز داشتیم 1بعدازظهر رسیدیم و ساعت  5ساعت ، رسیدیم به بغداد و یکراست رفتیم فرودگاه، بدون هیچ دردسری گذشتیم

از فواد خداحافظی کردیم و به سمت ، کارشون تمییز و درست انجام داده بودند صدام فکرش هم نمی کرد اینجور فراری داشته باشیم

تا وقتی از گیت گذشتیم و سوار هواپیما شدیم ، ات زیادی از سر گذرونده بودم ولی اون ماجرا چیز دیگه ی بودمن اتفاق ، گیت رفتیم

تا اینجاش که بد نبود  به روش : هواپیما که از زمین بلند شد نفس راحتی کشیدم که باز مجید آروم بهم گفت، خیلی ترس داشتم

توی فرودگاه مرد مسنی ، وقتی وارد خاک کویت شدیم . احمد هم سالمت برسنان شاء اهلل محمد و حاج : لبخندی زدم و گفتم

مجید باهاش عربی حرف زد و خیلی زود از فرودگاه بیرون ، یه پیرمرد هفتاد هشتاد ساله که لباس عربی به تن داشت، منتظرمون بود

شب را ، رمرد عرب شیعه که عاشق خمینی بودیه پی، وقتی توی ماشینش نشستیم به زبان فارسی با هم مشغول صحبت شدیم، رفتیم

ابوهاشم ، توی خونه ی ابوهاشم سر کردیم و فردا صبح باید راه می افتادیم سمت اسکله تا از طریف دریا بقیه ی سفرمونو ادامه بدیم

وی آن شلوغی ابو اسکله حسابی شلوغ بود ت، ترتیب همه چیز داده بود باید اینکه سن و سال زیادی داشت اما شجاع و نترس بود

عربی ، با اشاره ی ابوهاشم به سمتشون رفتیم، مرد با دیدن ما سری تکان داد، هاشم یه مردی را پیدا کرد و مارا بهش نشون داد

اینطور که فهمیدیم ، از ابوهاشم خداحافظی کردیم و سوار یه کشتی باربری شدیم، سالم کرد و بعد ابو هاشم گفت باید با اون بریم

اصال مقصد سفر ایران ، اربری قرار بود از تنگه ی هرمز بگذره و وارد دریایی عمان بشه و از آنجا به سمت یه کشور دیگه برهکشتی ب

همون مرد به اتاقکی ، کشتی که حرکت کرد و چند ساعتی گذشت، ولی باید صبر می کردیم تا ببینیم آنها چه نقشه ی دارن . نبود

بودیم با مجید مدتی صحبت کرد و بعد که بیرون رفت مجید گفت قراره توی دریای عمان با قایق آمد که من و مجید آنجا مستقر 

...وقتی این چیزا را شنیدم واقعا به هوش و . نجات بریم سمت یه لنج ماهیگیری و با اون لنج می ریم سمت خاک ایران و چابهار

ناخدای کشتی قدغن ، د و می تونستیم راحت استراحت کنیمکشتی روی دریا بو، ذکاوت بچه های اطالعاتمون احسنت می گفتم

قرار بود فرستادن ما با قایق نجات هم توی شب انجام بشه گویا به تعدادی از خدمه اطمینان ، کرده بود که توی عرشه بچرخیم

ب توجه بشه باید در تاریکی بعد از سه روز موندن توی اتاقک شب ناخدا آمد و مارا با خودش به عرشه برد چون ممکن بود جل، نداشت

یه مردی توی قایق منتظرمون بود وقتی سوار شدیم شروع کرد به پارو ، از دیواره ی کشتی پایین می رفتیم و سوار قایق می شدیم

نزدیکتر که شدیم ، زدن کمی که از قایق دور شدیم موتور قایق روشن کرد و حرکت کرد سمت نوری که روی دریا می دیدیم

، قایق هم زود حرکت کرد و از لنج دور شد، ... با کمک آدم های که توی لنج بودن از لنج باال رفتیم و سوار شدیم. نج ببینیمتونستیم ل

برای فرارمون بهمون تبریک گفتند و خیلی زود لنج به ، سه مرد توی لنج بودند که همگی لباس مردم محلی بلوچ به تن داشتند

...مجید تا از لنج پیاده شد . آفتاب که باال می آمد به ساحل رسیدیم به خاک کشورمون، راه افتادندحرکت درآوردند و به سمت ساحل 

منم سجده ی شکر به جا آوردم و بعد با جاسم و برادرش ، و پاش به زمین رسید به سجده افتاد و خاک می بوسید و گریه می کرد

 . جابر و پسرش کمال راه افتادیم به سمت خونه شون
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 ؟ دقیقا کی تونستید به ایران برسید: بهزاد گفت، یرساالر لحظاتی سکوت کرد و سر به زیر انداختام

 . بود 11اوایل سال : امیرساالر

 . سال قبل شما برگشتید به ایران 11یعنی : بهزاد

تا یه سال قبل برسم به خونه  درسته فرار کردیم و به سالمت به ایران رسیدیم اما قسمت نبود ؟ نمی دونم حکمت چی بود: امیرساالر

 . سال توی کشور خودم سرگردون بودم 11..... م

 ؟ چرا: بهزاد

 . سال زندگی 11طوالنی به اندازه ی ، چرای این قصه خودش یه قصه ی طوالنیه: امیرساالر

 . دوست دارم بدونم: بهزاد

، کنی ؛ فردا صبح همه چیز واسه ت تعریف می کنم دیروقت بهتره استراحت، عجله نکن پسرم واسه ت تعریف می کنم: امیرساالر

 . بفرما چای

هنوزم باورم نمی شه این همه سال : بهزاد سر به زیر انداخت و همینطور که نگاهش به استکان چای یخ کرده ی مقابلش بود گفت

 ؟ ....چطور تونستن با من اینکارو بکنن. دورغ شنیدم

دلمم نمی خواد از جهانگیر کدورتی به  . می فهمم که سخت ولی نباید سخت بگیری: دست امیرساالر به شانه اش نشست و گفت

 ؟ دل داشته باشی

نزدیک ، گاهی شبها خوابشونو می بینم، از روزی که شروع کردیم به خوندن دفترچه خاطراتش: نگاه بهزاد به سمتش چرخید و گفت

اون کاغذ می گرفت ، می رم پیششون و می خوام باهاشون حرف بزنموقتی ، یه دروازه ی بزرگ ایستادن و یه برگه ی توی دستشونه

  ؟ نمی فهمم این خواب یعنی چی ؟ سمتم می گفت بهزاد پرونده مو امضا می کنی

 .... ببخشش پسرم ؟ شاید اونطرف گیر یه رضایت تو، تو باید جهانگیر ببخشی: امیرساالر

علی سر به زیر داشت و از لرزش شانه هایش مشخص بود گریه می ، ه چرخیدبهزاد به امیرساالر نگاه کرد و بعد نگاهش روی بقی

 .. . نه ؟ پس حق من چی: باز بهزاد نگاهش را به امیرساالر داد و گفت، کند
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گالره اتاق ارسالن نشونش ، پاشو برو استراحت کن، پاشو پسرم: بعد از لحظاتی سکوت امیرساالر باز گفت، و باز سر به زیر انداخت 

 . فکر کنم تنها کسی که می تونه صاحب اون اتاق باشه بهزاد، بده

 . اسم من ساالر: بهزاد

 . اگر ناراحت نمی شی، ولی من دلم می خواد بهزاد صدات کنم: امیرساالر خندید و گفت

 ؟ چرا: بهزاد

 .... می زنیم ... حاال برو استراحت کن بعدا بیشتر با هم حرف. چون این اسم بیشتر بهت میاد: امیرساالر

گالره در یکی از همان اتاق های توی پذیرایی را باز کرد و وارد اتاق شد و چراغ را روشن ، بهزاد سری تکان داد و با گالره همراه شد

، یک قفسه کتاب و یک میز تحریر و یک کمد، یک اتاق ساده و بی آالیش ؛ یک تخت یک نفره، بهزاد به دنبالش وارد اتاق شد، کرد

 . از وقتی از پیشمون رفت به هیچ کدوم از وسایلش دست نزدیم: گالره در اتاق را بست و گفت، ی وسایل توی اتاق بودهمه 

یکی از لوح ها را ، به غیر از کتاب چند قاب عکس و چند لوح تقدیر توی قفسه بود، کنار قفسه ی کتابها رفت، بهزاد جلوتر رفت

 ... رباتیک: برداشت و با خواندنش گفت

 . ..خیلی باهوش بود. با دوستاش یه چندتا ربات هم درست کرده بودن، مهندسی رباتیک می خووند: گالره

تیم اونا دوم ، اون عکس مربوط به مسابقات رباتیک کشوریه: گالره گفت، بهزاد عکس ارسالن که با دوستانش گرفته بودند برداشت

 . شده بود

 . نداشته باشه من توی حریم خصوصیش پا بذارمممکنه دوست ، اینجا اتاق ارسالن: بهزاد

...اونوقت دیگه . تو و گیلدا، ...من و ساالر. همیشه می گفت وقتی ساالر پیدا کردیم می شیم دو به دو، تو داداش هستی: گالره

 ...آخه من و گیلدا خیلی اذیتش می کردیم و سربه سرش می ذاشتیم.. حریفمون نمی شید

 . وقت ندیدمش ولی دلم واسه ش تنگبا اینکه هیچ : بهزاد

 . ..همینطور خاک مامان و بابا. فردا می ریم سرخاکش، ما هم دلمون واسه ش تنگ شده: گالره سر به زیر انداخت و گفت

 . حتما: بهزاد سری تکان و گفت
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 .. استراحت کن داداشی: گالره

ارسالن یه دفترچه داشت گاهی وقتا توی اون : به بهزاد نگاه کرد و گفت گالره در اتاق را باز کرد اما قبل از اینکه بیرون برود برگشت

می خندید می گفت اومدیم هیچ وقت قسمت ، دفترچه یه چیزای واسه تو می نوشت وقتی ازش می پرسیدیم چرا اینکارو می کنی

....اون موقع بهش می خندیدیم یا من و . اون موقع این نوشته ها یادگاری می مونه واسه داداشم، نشد من با برادرم درد و دل کنم

همش به اون حرفهاش فکر ، اون روزی که خبر آوردن ارسالن کشته شده، گیلدا حسابی کتکش می زدیم چرا این حرفا رو می زنه

 .... ...اون دفترچه توی کشوی میزشه. می کردم

یک لب تاپ و یه سررسید و یه لیوان پر ، پشت میز نشست بهزاد به سمت میز تحریر رفت و . گالره این را گفت و از اتاق بیرون رفت

یه ساعت رومیزی کوچک و یه قاب عکس از ارسالن و گالره و گیلدا که هر سه دست به گردن هم انداخته ، از خودکارهای رنگارنگ

بین کتاب بود که همان  کتاب حافظ را برداشت یه کاغذی، یه کتاب حافظ هم در کنار لپ تاپ گذاشته بود . بودند و می خندیدند

حافظ که باز کردم ، ....این روزا خیلی دلتنگت هستیم. امشب به یاد تو تفال زدم داداش "روی کاغذ نوشته شده بود ، صفحه را باز کرد

 .... کمی دلم آروم گرفت

 . نگاهش روی صفحه ی کتاب چرخید که این شعر از حافظ بود

 کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور  ،یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور

کتاب را بست و ، بقیه ی شعر را با چشمانی می خواند که اشک از آن سرازیر بود و قطرات اشک روی صفحه ی کتاب می ریخت

 شود دفترچه را از کشو بیرون آورد و گ، دفترچه ی با جلد قرمز رنگ توجه شو جلب کرد، کشوی میز را باز کرد، روی میز گذاشت

 : صفحه ی اول یک شعر از موالنا نوشته شده بود

 بستان جانم و کن قبولم دوست ای

 بستان جهانم دو هر وز و کن مستم

 تو بی گیرد قرار دلم چه هر با

 بستان آنم و زن اندر من به آتش

 15شهریور 11امروز  : صفحه ی دوم نوشته بود
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از صبح یه حس و حالی عجیبی دارم دلم می خواست بودی ، خواستم باهات حرف بزنمنمی دونم یهویی چی شد ، روز تولد تو داداش

... یه عالمه برف شادی توی سر و . واسه ت جشن تولد می گرفتیم و یهویی شب که می اومدی خونه غافلگیرت می کردیم، پیشمون

نمی دونی کیک های ، دت کیک درست می کردحتمی گیلدا خودش واسه تول، صورتت می زدیم و بعد یه دل سیر با هم می خندیدیم

همش باید حواسمون ، گالره خیلی شیطون، البته اگر گالره توی کارش دست نبره و خرابکاری نکنه، که درست می کنه حرف نداره

د می ... می دونم که یه روزی تو خونه مون واسه ت جشن تول. مثال میاد یه کار خوبی بکنه ولی خرابکاری می کنه، بهش باشه

 . ..تولدت مبارک داداشی. به امید آن روز، گیریم

  15مهر  18امروز : دفترچه را ورق زد صفحه ی دوم نوشته بود

، ..کاش بودی و یه کم باهات حرف می زدم. خیلی خسته بودم وقتی اون خبر شنیدم بدجور به هم ریختم ، امروز اصال روز خوبی نبود

...باید یه . فکر می کنم اگر بودی حتما به تو می گفتم، حرفهای هست که نمی شه به همه گفتدرسته که عمو علی هست ولی یه 

...فقط نمی دونم این فرشید این وسط . حتم دارم اونم منو دوست داره، .....من روژین دوستش دارم. کاری بکنم قبل از اینکه دیر بشه

 . ستگاری روژینکجا پیداش شد و به چه حقی به خودش اجازه داده بره خوا

  15مهر 15امروز : باز دفترچه را ورق زد

حرف دلمو به ، خودم با عمو ایرج حرف زدم، سخت بود ولی اینکارو کردم، االن هم که دارم برای تو می نویسم دستام داره می لرزه

ی کنم یه سیلی بزنه توی منتظر بودم وقتی سر بلند می کنم و تو چشماش نگاه م، عمو ایرج زدم و دخترشو خواستگاری کردم

..کاش . ...قراره امشب بریم خواستگاری. افتخار می کنم دامادم باشی: پیشونیمو بوسید و گفت، ولی داشت گریه می کرد، صورتم

 . بودی داداشی

طرات گریه می با بعضی از خاطرات می خندید و با بعضی از خا، بهزاد تا وقتی تمام صفحات دفترچه را نخواند دست از دفترچه نکشید

روی تخت که کنار پنجره بود دراز کشید ؛ دفترچه را روی ، وقتی دفترچه را تماما خواند از جا برخواست و به سمت تخت رفت، کرد

ماه با تمام وجودش در آسمان می درخشید و ستاره ها در اطرافش با ، سینه اش گذاشت و نگاهش را به آسمان پر ستاره ی روستا داد

 . زیبایی های که در آسمان غبارآلود تهران هرگز آن را نمی دیدند، ایشان بازیگوشی می کردندچشمک زدن ه

*** 

چشمان او را ، افتاب تمام اتاق را روشن کرده بود و وقتی چشم باز کرد، با ضرباتی که به شیشه ی پنجره می خورد از خواب بیدار شد

 را دید که پیشانی به شیشه گذاشته بود و دو دستش را دو طرف صورتش حایل  کش و قوسی به بدنش داد و ایندفعه گالره، هم آزرد
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بهزاد با دیدن او بی اختیار خندید و از جا برخواست و پنجره را ، لبخند پهنی هم روی صورتش بود، کرده بود تا بهتر بتواند او را ببیند

 . باز کرد

 . سالم صبح بخیر: گالره

 قشنگی پوشیدی !..چه لباس . سالم: بهزاد

  . گیلدا واسه م دوخته: گالره که لباس محلی زیبایی به تن داشت چرخی به دور خودش زد و گفت

 . خیلی قشنگه: بهزاد

 . ما همیشه توی روستا لباس محلی می پوشیم: گالره

 . چه خوب: بهزاد

امیرساالر و ، درخت آویزان بود پوست می کندنددو مرد جوان  داشتند گوسفندی را که کشته بودند و از ، نگاهش توی حیاط چرخید

 . علی هم لبه ی تخت چوبی نشسته بودند و آنها را نگاه می کردند

 ؟ اون اقاهه کیه: بهزاد

 . صب کن االن از اونطرف میام. خانم ها  هم توی پذیرایی هستن، اونم شیرویه ست شوهر گندم  ، برادر آسو، آرتین: گالره

 ؟ خوب خوابیدی: ورودی دوید و دقایقی بعد در اتاق باز شد و گالره وارد اتاق شد و گفتو سریع به سمت در 

 . من می تونم یه دوش بگیرم ؟ اصال نفهمیدم کی صبح شد، عالی: بهزاد

 . بذار یه دست لباس محلی خوشگل واسه ت بیارم بعد از حموم بپوشی، آره: گالره

 . لباس محلی بپوشم: بهزاد

 ... بهت میاد: تیز کرد و به بهزاد نگاه کرد و گفتگالره چشماشو 

ارسالن : از توی کمد لباسی که توی کاور بود بیرون آورد و به سمت بهزاد گرفت و گفت، و به سمت کمد لباس های ارسالن رفت

 . ...حتم داره خوشحال می شه اگر تو اینو بپوشی. فقط یه بار پوشیدش
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 ممنون  :بهزاد کاور لباس را گرفت و گفت

 ؟ حموم کجاست: و نگاهی به دور اتاق انداخت و گفت

ما فقط ، فکر کردی خونه ی ما هم مثل اون خونه هاست که توی هر اتاقش یه خونه ی کامل باشه ؛ نه داداش: گالره خندید و گفت

 . یه حموم داریم اونم درش توی پذیرایی اونطرفی باز می شه

 . جلو چشمشون بیام بیرون بعد برم حموم اینهمه آدم بیرون نشسته من: بهزاد

...ولی باید فعال صبر . هر چند یه عده ایشون دارن لحظه شماری می کنن بری بیرون که ببینتت، می رم بیرون خلوت می کنم: گالره

 .... کنن

 . داداش بیا اوضاع امن و امان: گالره از اتاق بیرون رفت و لحظاتی بعد برگشت و گفت

گالره در اتاق دیگری را باز کرد و وارد آن اتاق که آن هم یک ، هیچ کس توی پذیرایی نبود، دنبالش از اتاق بیرون رفتو بهزاد به 

تو برو حموم من حوله را واسه ت میارم می زنم ، حموم اینجاست: انتهای آن اتاق در چوبی را باز کرد و گفت، پذیرایی بزرگ بود شد

 .... به دستگیره در

 . نونمم: بهزاد

*** 

در حالی که حوله را روی سرش انداخته بود و سرش را خشک می کرد از حمام بیرون آمد و اصال متوجه نبود که یک عده ی خانم 

شینا که ظرف اسپندی در دست داشت و ، حوله را که عقب برد از دیدن خانم ها ماتش برده بود، ایستاده اند و او را نگاه می کنند

اسپند دور سرش چرخاند و روی آتش ریخت و ، سپند به راه انداخته بود به سمت بهزاد آمد و با گفتن ماشاهللحسابی دود و بوی ا

 . ...عافیت باشی پسرم. .... الحق که نوه ی پهلوون  امیرساالری. ...ماشاهلل. چشم حسودات کور ان شاءاهلل: گفت

 . ممنون: بهزاد

 . رسیدن به خیر، سالم پسر خاله: زن جوانی جلوتر آمد و گفت

 . شما باید گندم خانم باشید، سالم: بهزاد
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 . درسته: گندم

 ؟ خیلی شبیه اون تصویری هستید که توی اتاق کار پدربزرگتون بود هستید: بهزاد

 . می دونم همه می گن شبیه مادربزرگم گندم هستم: گندم

 اینم دخترمه هیوا : گفتو به دختر بچه ی ده ساله ی که کنارش ایستاده بود نگاه کرد و 

ایشون هم مادر ایران جان ، دخترش سارا ، ایشون ایران خانم همسر آرتین: و به خانمی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت

 ناهید و فروزان و خورشید دخترای عمو ایرج هستند، هستن توران خانم

 . پروین خانم زن عمو ایرج هستند، درشوهر فروزانایشون هم راضیه خانم ما: و چرخید پشت سرشو نگاه کرد و گفت

شینا به کوردی جوابش را داد و ، پروین زن سالخورده مهربانی به نظر می رسید که جلوتر آمد و با لهجه ی کوردی با بهزاد حرف زد

 . پروین خانم بهت خوش آمد می گه و واسه ت دعای خیر کرد: خطاب به بهزاد گفت

 ممنون : وین داد و گفتبهزاد نگاهش را به پر

 . هنوز گندم بقیه ی خانم ها را معرفی نکرده بود که در اتاق باز شد و گالره و دختر جوان دیگری وارد اتاق شدند

   ؟ ووووی اینجا چه خبره: گالره

 . جلسه ی معارفه ست "گندم با خنده گفت 

  ؟ س...وااای داداش چقدر ماه شدی توی این لبا. خب به سالمتی: گالره

 . شده اینهو ارسالن خدابیامرز، خیلی بهش میاد: شینا

 . کاش بود، روحش شاد: گالره

 . خب با همه اشنا شدی جز با روژین: لحظاتی سکوت شد که باز گالره این سکوت با هیجان شکست و گفت

 . دختری که ارسالن دوستش داشت، نگاه بهزاد به جانب روژین چرخید

 . خوش اومدین، سالم: روژین با خجالت گفت
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 . سالم ممنون: بهزاد

چیه مرد نشستی پیش : یه دفعه باز در باز شد و پسربچه ی دوازده ساله ی که لباس محلی تنش بود سرش را آورد داخل اتاق و گفت

 . بیا بریم تو جمع مردا، قباحت داره، زنا

 . بال به جون گرفته باز تو زبون درازی کردی: شینا با حرص گفت

 .... هرمان خجالت بکش: ندمگ

 ؟ چی گفتم مگه: پسر بچه که اسمش هرمان بود گفت

 . خوش اومدی آقا بهزاد من هرمان هستم: و به داخل اومد و به سمت بهزاد رفت و گفت

 . بی نهایت از آشنایتت خوشوقتم: بهزاد باهاش دست داد و گفت

 . ..یه عده بیرون منتظر تو هستن بی نهایت . بیا بریم بیرون: هرمان خندید و دستشو گرفت و گفت

هرمان : نرسیده به در خروجی پذیرایی بهزاد گفت، و حوله را از دستش گرفت و پرت کرد سمت گالره و بهزاد با خودش بیرون برد

 . واستا واستا

 ؟ چی شده: هرمان

 .... این داره باز می شه: بهزاد دست به شال روی کمرش گرفت و گفت

 . صب کن واسه ت درست کنم: خنده گفتهرمان با 

حیاط نسبتا شلوغ بود و تعداد مردهای ناآشنا بیشتر شده بود ، هرمان شال روی کمرش واسه ش محکم کرد و بعد با هم بیرون رفتند

جنتلمن مثل خودم خوش تیپ و ، وای ببین پسر خاله مو: و تنها کسی که لباس محلی تنش نبود آسو بود که به سمتشون آمد و گفت

 . شده

 . ..باور نکن. دایی هر کی بهت گفته خوش تیپ و خشکلی سر به سرت گذاشته: هرمان

 . زبونتو کوتاه می کنم برو گمشو ببینم: بهزاد خندید و آسو پس گردنی به هرمان زد و گفت

 



 

 
 

1014 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

ر و دو مرد مسن دیگری بر روی آن با جوانترها که آشنا شدند به سمت تخت چوبی که امیرساال، بهزاد با آسو به جمع آقایون رفت

...تو . برگشتی به اصل خودت: بهزاد را در آن لباس ها برانداز کرد و گفت، امیرساالر، .. هر سه نفر از جا برخواستند. نشسته بودند رفتند

 . این لباس خیلی زیبا شدی مثل ارسالن

 . ممنون: بهزاد

 . نمی زنه با جوونی های خودت مو، مثل خودت امیرساالر: یکی از مردهای مسن گفت

 . آقا ایرج: نگاه بهزاد به سمت او چرخید و با تردید گفت

 . آقا شیرزاد: ایرج سری تکان داد و او را در آغوش کشید و وقتی از آغوش او بیرون آمد نگاهش به سمت مرد دیگر چرخید و گفت

..به خونه . ی او را در آغوش کشید و گفت: خوش اومدی پهلوون جوونشیرزاد که شکسته تر و پیرتر از بقیه به نظر می رسید با لبخند

 . ی خودت خوش اومدی

شیرزاد و ایرج ، امیرساالر بهتر از آنها فارسی صحبت می کرد، بهزاد در کنارشان نشسته بود و صحبت های آنها را گوش می کرد

 . کلمات برای بهزاد سخت بود فارسی صحبت کردنشان هم آمیخته با لهجه ی کوردی بود و درک بعضی از

  ؟ گالره می گفت مهندسی  ؟ چیکارا می کنی ؟ خب پسرم از خودت بگو: نگاه شیرزاد به جانب بهزاد چرخید و گفت

 بله : بهزاد

 . خدارحمتش کنه با بی رحمی از ما گرفتنش، برادرت خدابیامرزت هم مهندسی می خووند: ایرج

 ؟ دن ارسالن کار فرخ باشهآسو می گفت احتماال کشته ش: بهزاد

...کاش برای یه بار هم مثل خودش بی رحم می . کشته بودمش، کاش همون موقع که می تونستم بکشمش: شیرزاد با خشمی گفت

 . شدم

 . هیچ کس از آینده ش خبر نداره که اگر خبر داشت خیلی کارها می کرد یا نمی کرد، آروم باش مرد: امیرساالر

 ... پهلوون درست می گی: شیرزاد
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انتقام خون ارسالن و بقیه ، نگران نباش: ایرج دست به شانه اش گذاشت و گفت، و سر به زیر انداخت و چشمانش با اشک خیس شد

 . ی کسانی که به ناحق به دست اون جونور کشته شدن ازش می گیریم

بفرما  . بفرمایین یه چای بزنین تو رگ: نشستند  و گفتعلی و آسو که   سینی چای در دست داشت به کنارشان آمد و لبه ی تخت 

 . این چای آتیشی خوردن داره، بهزاد

 . ممنون: بهزاد

 . بخور پسرم: امیرساالر استکان چای به دست بهزاد داد و گفت

 . بهزاد: آسو جرعه ای از چاییش را نوشید و بعد خطاب به بهزاد گفت

 . بله: بهزاد

 ؟ دستانشاهین داره میاد کر: آسو

 ؟ برای چی: بهزاد ابروی در هم کشید و گفت

 . گفت باید تو رو ببینه : آسو

 . من نمی خوام ببینمش: بهزاد

 . من نمی دونم چه مشکلی بین تو و شاهین هست ولی خب من نتونستم بگم که نیا: آسو

 ؟ موضوع چیه پسرا: امیرساالر

 . شاهین نوه ی جهانگیر: بهزاد

 . پسر کدوم یکی از بچه هاشه : امیرساالر

 . پسر پروانه و سعید: بهزاد

 . سعید ! سعید مرد خوبیه: امیرساالر

 . پسرش به خوبی پدرش نیست: بهزاد
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 . بیشتر از هر کسی نگرانت بود: آسو

 . بهزاد با زهرخندی سر به زیر انداخت و چاییش را نوشید

 ؟ تان بستری شدهشاهین می گفت هما خانم توی بیمارس: آسو باز گفت

 ؟ برای چی: نگاه ترسیده ی بهزاد به اسو دوخته شد و گفت

 . گریه و بی تابی زیاد: آسو

 . ..لعنت به من. لعنت به من: بهزاد چنگی به موهایش زد وگفت

چه اونی که آدمو چه اونی که آدمو به دنیا میاره ، مادر مادره: امیرساالر دست به شانه اش گذاشت و گفت، و اشک هایش سرازیر شد

 .... بزرگ می کنه

 . بهم دروغ گفتن آخه: بهزاد با گریه ی گفت

موندی سر دوراهی که هردو ، یه حس تلخ، درکت می کنم ؟ من می فهمم چی می گی بهزاد: علی نفس عمیقی کشید و گفت

 .... نگو که از پرویز و همسرش متنفر شدی که من یکی باور نمی کنم، طرفش واسه ت مهم هستن

هنوز پدر و  ؟ من دردم از اینه که وقتی پدرتون فهمید من کی هستم، ولی شما حداقل شانس اینو داشتید که پدرتونو ببینید: بهزاد

اگر اون موقع من می فهمیدم هیچ وقت هما و پرویز فراموش نمی کردم و ، ولی اجازه نداد من پدر و مادرم ببینم ؟ مادرم زنده بودن

 .... ...می تونستم همگی با هم باشیم. رهاشون نمی کردم

 . خب توی اون شرایط اونا اینطور فکر نمی کردند: امیرساالر

 . بهم فرصت فکر کردن بدید: بهزاد

 . باشه هر طور تو بخوای: امیرساالر

 . می خوام برم سرخاک پدر و مادرم و برادرم: بهزاد

 . با هم می ریم، پاشو بریم: امیرساالر
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چون امیرساالر نمی ، امیرساالر از جمع عذرخواهی کردند و برای کمی قدم زنی و خلوت کردن با خودشان از خانه بیرون رفتندبهزاد و 

بهزاد هم با او مدارا می کرد و آرام قدم می زد و کوچه های روستا که ، توانست سریع قدم بردارد و راه برود و زود از نفس می افتاد

گاهی مردی یا زنی از کنار امیرساالر می گذشت دست به سینه می گذاشت و به لهجه ، را نگاه می کرد دوست داشتنی و زیبا بود

 . کوردی سالمی می داد و امیرساالر با گرمی جوابشان را می داد و با نگاهی پر از پرسش بهزاد را نگاه می کردند و می رفتند

 .... م این روستا را ببینموقتی خاطرات پدربزرگ می خوندم خیلی دوست داشت: بهزاد

 . یعنی هنوزم دوستش داری، وقتی می گی پدربزرگ: امیرساالر

 ... خیلی دوستشون داشتم ولی: بهزاد

 ؟ ...جهانگیر همه چیز از گذشته نوشته. سعی کن این عالقه را از بین نبری، می دونم هنوزم دوستش داری: امیرساالر

قصه را هم از اون روزی شروع کردن که زیر ، زی لحظاتی که خودشون دیدن و حضور داشتنالبته همه ی اون چی، همه چیز: بهزا د

 . درختی  خوابیده بودن و مار می خواسته نیششون بزنه و شما با پرتاب خنجر نجاتشون دادید و بعد باهم دعواتون شد

اینکه جونش نجات دادم باهام دست به یقه شد یه باورم نمی شد کسی که اونروز با غرور و تکبر بعد از : امیرساالر خندید و گفت

 . روزی بشه بهترین رفیقم

 . قصه ی زندگی هاتون پر از ماجرا و پر فراز و نشیب بوده: بهزاد

، آره اما می تونست آروم و بی دردسر هم باشه اگر مثل خیلی های دیگه سرمونو می نداختیم پایین و زندگیمونو می کردیم: امیرساالر

 .. شنیدیم و بله قربان گو می شدیمزور می 

 ؟ این روستا همونطوریه که همون سالها بود: بهزاد

، منم که یکسال قبل اومدم به این روستا نمی دونستم راه خونم کدوم طرفه، اونطوری نیست خیلی چیزا عوض شده، نه: امیرساالر

 ... ساختنشتوی جنگ روستا به کلی نابود شده بود که مردم همت کردن و دوباره 

 . سال توی کشور خودتون سرگردون بودید 11چی شد که ، سال واسه م بگید 11از اون: بهزاد

چندروز قبل نشسته بودم با خودم فکر می کردم می دیدم چقدر قصه ها توی این چند سال تکرار شد هر دفعه یه جوری و : امیرساالر

 درد فراقی که جهانگیر از مرگ همسرش ، دورشدن علی از پدرش، و مادرت ..دور شدن تو از پدر. برای یکی از آدمای این زندگی
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.. قصه . دردی که من از نبود همسرم کشیدم یه مدتی جهانگیر از زندگیش دور افتاد و همه چیز فراموش کرد یه مدتی هم من، کشید

، ن و مجید با جاسم و جابر رفتیم خونه شونم، ... وقتی به سالمت به خاک ایران رسیدیم. قصه ی فراموشی منه، سال 11ی این 

برای همین صبح بعد از اینکه ، ولی من دل توی دلم نبود و می خواستم زودتری خودمو برسونم تهرون، حسابی ازمون پذیرایی کردند

گفت برای جابر ، چون مشهدی بود، ..البته مجید می خواست بره مشهد. خواستم کمکمون کنن که بریم تهران، صبحونه خوردیم

قبل از اینکه حرکت کنم چندباری ، اینکه بیام تهران باید برم ترمینال ماشین کرمان سوار بشم و بعد با ماشین تهران برم سمت تهران

همش حرفهای فرخ ، دلم بدجور شور افتاده بود و نگران بودم، به تهران و خونه ی جهانگیر زنگ زدم ولی هیچ کس جواب نمی داد

وقتی جاسم با ماشین شخصی ، خید و حاال که رسیده بودم به ایران می خواستم زودتری خودمو برسونم به خانواده متوی سرم می چر

شماره تلفن و آدرس مجید را گرفتم و قرار بود بعد از اینکه ، خودش ما را برد جیرفت کرمان و از آنجا راه من و مجید از هم جدا شد

ینمش می گفت باید همه ی ماجرای فرارمون گزارش بدیم و از محمد و حاج احمد خبر رسیدم تهران باهاش تماس بگیرم و بب

با اتوبوس باید از جیرفت تا مرکز ، از جاسم خداحافظی کردیم و هر کدوم سوار یه اتوبوسی شدیم ؟ بگیریم که تونستن فرار کنن یا نه

انس بد من بود یا حکمتی در کار بود که اتوبوس بین راه خراب از ش، کرمان می رفتم و از آنجا با یه اتوبوس دیگه می رفتم تهران

باید صبر می کردیم تا کمک راننده می رفت جیرفت و یه تعمیرکاری می آورد و تعمیرش می کرد و همین کارا چندساعتی ، شد

یه سواری که دوتا مرد ، نمنم که طاقت صبر کردن نداشتم رفتم کنار جاده تا با ماشینی خودمو برسونم کرما، وقتمونو می گرفت

اونا هم کرمانی بودن و برای کار رفته بودن جیرفت و داشتن ، کمی باهاشون حرف زدم، توش بودن جلوم واستادن و منو سوار کردن

راننده ی ماشین یه کم که چه عرض کنم توی رانندگی خیلی ناشی بود و کسی که کنارش نشسته بود مدام ، برمی گشتن کرمان

کاغذی که آدرس و شماره ، دری وری می گفت که درست رانندگی کنه ولی اون جوون گوشش بدهکار این حرفها نبودداشت بهش 

، تلفن مجید روش نوشته شده بود از جیبم بیرون آوردم و داشتم نگاهش می کردم و به خودم می گفتم عجب خطی هم داره این پسر

نمی دونم شاید ، کردن به آدرس خونه ش داشتم مثال دل تنگیمو کم می کردم به همون زودی دلم واسه ش تنگ شده بود و با نگاه

توی حال و هوای خودم بودم و اصال حواسم به جلو نبود که یه دفعه با ، اون لحظه اینم یه حکمتی داشت که اون آدرس باهام نمونه

میون داره میاد طرفمون و تا به خودمون بیایم ماشین تا نگاهمو چرخوندم دیدم یه کا، فریاد یا حضرت عباس اون دوتا به خودم اومدم

در ماشین باز شد و من از ماشین پرت شدم بیرون و توی لحظه ی آخر ، چندتا ملق خورد و پرت شد توی دره ی که کنار جاده بود

من از همون لحظه  ...فراموشی. فقط منفجر شدن ماشین دیدم و بعدش هیچی نفهمیدم تا وقتی که توی بیمارستان به هوش اومدم

 . من سرگردان گذاشت توی خودم و هویتم و زندگیم 11شروع شد و 

  ؟ حافظه تونو از دست دادید: بهزاد

 ؟ نه، عجیبه، آره می گم اتفاقات تکرار می شه هر دفعه یه جوری واسه یکی: امیرساالر
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 . آره: بهزاد

فقط  ؟ اولش که گیج و منگ بودم وقتی دکتر ازم پرسید اسمت چیه، وقتی به هوش اومدم دکتر جوونی اومد باال سرم: امیرساالر

یه ، نه نشونی از خونه و زندگیم، نه اسم و رسممو، هیچی هیچی، من هیچی یادم نمی اومد، باورت نمی شه پسرم، نگاش می کردم

، من کی هستم و اینجا چیکار می کنم... عصبی و کالفه شده بودم و فقط داد می زدم که . ساله با یه گذشته ی سفید سفید 11مرد 

...ولی هر چی دکتر می . ...اون دوتایی دیگه مردن. دکتر بهم گفت تصادف کردم و از سه تا سرنشین ماشین فقط من زنده موندم

می  گفت پلیس خانواده مو پیدا، می گفت نباید نگران باشم و ممکنه زود حافظه مو به دست بیارم، گفت من هیچی یادم نمی اومد

خانواده ی اون دو نفر که توی ماشین بودن و کشته شده بودن وقتی منو دیدن گفتن منو ، کنه ولی همه ی اون حرفها فقط حرف بود

من هیچ کس ، یه پا و یه دستم شکسته بود و گردنمو آتل بسته بودند، یه بالتکلیفی زجر آور، نمی شناسن و تا به حال منو ندیدن

بعد از آن چون تکلیفم مشخص نبود ، سه ماهی توی بیمارستان بودم بدون هیچ نشونه ای از گذشته، ی اومدنداشتم و هیچی یادم نم

..می گفتن چون جایی دیگه ی را ندارن که منو ببرن باید اونجا باشم . آسایشگاه بیماران روانی، منو بردن به یه آسایشگاه توی کرمان

مدیر  ؟ آسایشگاه می گذشت و من هر روز فقط سعی می کردم به یاد بیارم کی هستمروزا و شبام توی اون ، تا تکلیفم روشن بشه

آسایشگاه دکتری بود به سن خودم که گاهی می نشست باهام حرف می زد و همیشه بهم می گفت چشمات نشون می ده آدم پر 

ول دکتر حبیب نمی تونستم بی اسم چون اسممو یادم نمی اومد به ق، اسمش حبیب محبی بود، تجربه ی و سختی کشیده ای هستی

...می گفت با اینکه سن و سالی داری ولی مثل رستم شاهنامه . باشم خودش واسه م اسم انتخاب کرده بود و صدام می کرد رستم

  . ...تنها رفیق روزای فراموشیم شد حبیب و من شدم رستم. هیکل پهلوونی داری

حبیب چندباری عکسمو توی روزنامه چاپ کرده ، ونم باید خودم برم دنبال خانواده میه سالی  که گذشت به حبیب گفتم نمی تونم بم

..چند باری با حبیب رفتیم سر محل حادثه بلکه . بود که اگر کسی منو می شناسه تماس بگیره ولی فایده ی نداشت و هیچ خبری نشد

با ، رفت می اومده احتماال من از اهالی جیرفت بودمیه چیزی یادم بیاد ولی فایده نداشت چون می گفتن اون ماشین از سمت جی

توی کرمان چرخیدیم ولی دریغ از ذره ی که چیزی به ، حبیب بارها رفتیم توی شهر جیرفت چرخیدیم ولی بازم فایده ی نداشت

... با کمک . گردان..آشفته و سر. ، روزهای سختی بود خیلی سخت، چیزی از کرمان توی ذهنم نبود که به خاطرم بیاد، خاطرم بیاد

اسمش محمد رضا ، حبیب توی یه مغازه ی آهنگری  کنار دست یه اوستایی جوون که خیلی هم جوون خوبی بود مشغول به کار شدم

صبح تا عصر می رفتم سرکارم و عصرا می رفتم توی شهر می  . بود و مغازه متعلق به پدرش بود که توی جنگ شهید شده بود

یه خونه ی چهل متری باال یه مغازه ی نزدیک همون مغازه ی اهنگری اجاره ، به یاد بیارم کی هستم چرخیدم و سعی می کردم

چندباری حبیب من ، دو سال گذشت اما من هیچی یادم نمی اومد، کرده بودم و یه سری خرت و پرت خریده بودم و زندگی می کردم

 ...رابطه های من با خانواده . بار می رفتیم دست خالی برمی گشتیم کرمان ...هر. برد تهران برای دوا درمون ولی بازم فایده ی نداشت
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یه پسر و یه دختر داشت که ازدواج کرده بودن و رفته بودن سر ، ی حبیب صمیمی تر شده بود و گاهی منو دعوت می کرد خونه شون

یه روز سرکار دیدم ، گذشت اما سخت گذشتسه سال ، خونه و زندگیشون و حبیب تنها با همسرش فرزانه خانم زندگی می کرد

رفتم نشستم باهاش حرف زدم که چی شده و برای چی ، محمد رضا خیلی به همریخته و داغون و اصال حواسش به کارش نیست

اولش نمی خواست باهام حرف بزنه و طفره می رفت اما باالخره سر درد و دلش باز کرد و گفت مادرش می خواد ازدواج  ؟ ناراحتی

...نشستم باهاش حرف زدم تا بفهمه کارش . می گفت نمی تونم تحمل کنم کسی جای پدرمو بگیره، کنه و اون از این بابت ناراحت

یه هفته ی طول کشید  تا قانعش کردم که مادرش هم حق زندگی داره و نمی تونه تا اخر عمرش تنها ، اما فایده ی نداشت، اشتباه

انصافا مرد خوبی ، واهرش هم راضی شد و مادرشون با یکی از هم رزم های پدرشون ازدواج کردمحمد رضا که راضی شد خ، بمونه

کم کم رابطه ی من با خانواده ی محمد رضا هم عمیق تر شد و با آنها هم رفت ، بود و در حق محمد رضا و خواهرش پدری می کرد

اسم پهلوونی بهم چسبید و ، و بهم می گفتن پهلوون رستمتوی محله ی که زندگی می کردم شناخته تر می شدم ، و آمد می کردم

چون پایه ثابت نماز جماعت های مسجد بودم و پولی که کار می کردم یه ، بعد از چهار سال زندگی کردن شدم معتمد یه محله

ود که درد سنگینی که روی با همون کارا ب، مقداری که کفاف زندگیم بده برمی داشتم و بقیه شو می دادم به کسایی که احتیاج داشتن

اونقدری سرم گرم شد و مشکالت مردم محل شد مشکالت خودم که کم کم خودمو و فراموشیمو از ، دلم بود کمی آروم می گرفت

خودش خواست گفت اگر نمی ، فامیلی محبی هم از دکتر حبیب برام موند، یاد بردم و پذیرفتم که من پهلوون رستم محبی هستم

...گاهی هم که حبیب می اومد . خودت به اسم فامیلی من معرفی کن، که تو فراموشی گرفتی و اسمتو یادت نمیاد خوای کسی بدونه

تنها کسایی که تو اون محله می دونستن من ، ..الحق از برادری چیزی واسه م کم نذاشت. دیدنم مردم خیال می کردن برادرمه

 . محمد رضا بود و دکتر حبیب فراموشی گرفتم و رستم محبی اسم واقعی خودم نیست

 . هیچ تصویر ذهنی از گذشته نداشتید، هیچی هیچی یادتون نمی اومد: بهزاد

، گذشته ی من سفید سفید بود و هر چقدر به ذهنم فشار می آوردم هیچی یادم نمی اومد، دریغ از یه سایه روشن از گذشته: امیرساالر

...کم کم داشت باورم می شد که من هیچکسی را . امه چاپ کردن ولی خبری نشدچندین بار هم حتی خودم عکسمو دادم توی روزن

 . امامزاده را می بینی روی تپه، ...کم کم داریم می رسیم . توی دنیا ندارم

 ساختمانی نه چندان بزرگ با گنبدی کوچکی سبز رنگ که بر فراز آن پرچمی سبز افراشته بود را، نگاه بهزاد به دور دست دوخته شد

 ؟ دوستایی شهیدتون دفن کردید، همون امامزاده ست که پشت دیوارش: دید و گفت

 . آره همونجاست: امیرساالر
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در میانه ی راه وقتی بر روی سنگی ، امیرساالر در باال رفتن از تپه گاهی نفسش می گرفت و مجبور می شدند لحظاتی بنشینند

 ؟ اون کوه می بینی: نشست نفس عمیقی کشید و گفت

 . آره چقدر قشنگ و با صالبت: بهزاد نگاهش به دنبال کوه رفت و گفت، و به کوهی در انتهای دشت اشاره کرد

..گذر زمان چه می کنه با . حاال از یه تپه نمی تونم بیام باال، یه روزی  برای باال رفتن از کوه با دوستام مسابقه می ذاشتیم: امیرساالر

پشت تخته سنگ  ، ...از اینجا پیدا نیست چون مقابل دهنه ش یه تخته سنگ. یه غار خیلی بزرگ، ه غاروسطایی اون کوه ی ؟ آدمیزاد

 . اونجا یکی از مخفیگاه های ما بود، جلوی دهنه ی غار یه فضای مسطحی هست

 . پدربزرگ در مورد اونجا هم نوشته، آره: بهزاد

 ... دوست دارم خاطراتشو بخونم: امیرساالر

 . بهش زنگ می زنم که واسه م بفرسته، چه را تهران توی خونه ی رفیقم جا گذاشتمدفتر: بهزاد

امیر ساالر به سمت  سه قبری ، به قبرستان که مقابل امامزاده بود رسیدند، امیرساالر از جا برخواست و به سمت امامزاده به راه افتادند

سرش را روی ، چشمانش از اشک خیس شد و پایین قبر مادرش نشستبهزاد با دیدن اسامی روی سنگ قبر ، که کنار هم بود رفت

امیرساالر هم لحظاتی در کنارش نشست و همینطور که شبنم های اشک از چشمانش سرازیر می ، سنگ گذاشت و مدتها گریه کرد

بر پدر و عمو و مادرش رفت شد و میان محاسن سفیدش ناپدید می شد زیر لب فاتحه می خواند بعد از کنار بهزاد برخواست و به سر ق

و به دوستانش که پشت امامزاده دفن بودند سری زد و بعد برگشت و بر روی پله ی چوبی مقابل امامزاده نشست و به بهزاد چشم 

 ..... دوخت که بر سر خاک پدر و مادر و برادرش اشک می ریخت

ی پلکان چوبی امامزاده نشسته بود و نگاه هر دو به قبرستان یکساعتی گذشته بود و بهزاد آرام گرفته بود و نزدیک امیرساالر  رو

 . بقیه شو واسه م تعریف کنید: هردو ساکت بودند که این سکوت بهزاد شکست و گفت، مقابلشان بود

، ساله ی عقب مانده ی ذهنی  با مادر و خواهرش توی محله زندگی می کردند 87یه پسر : امیرساالر نفس عمیقی کشید و گفت

یه روز توی خیابون ، اسم پسرش سید عماد بود، وضع اقتصادی خوبی نداشتند، رش خیاطی می کرد و خرج بچه هاشو می دادماد

ازش حمایت کردم و دستشو گرفتم ، رفتم جلو، دیدم یه عده جوون دوره ش کردن و دارن سر به سرش می ذارن و اذیتش می کنن

..می گفت کار هرروزشه راه می افته می ره . تا اونو دید شروع کرد به زدنش مادرش، بردمش دم خونه شون تحویل مادرش دادم

 ...معلوم بود که از دستش عاصی شدن چون بچه ی نبود که تو خونه بند . ..شب که می شه زخم و زیلی برمی گرده. اینطرف اونطرف
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عماد هم که انگاری دنیا را بهش داده باشن پرید رو سر سید ، به مادرش قول دادم هواشو داشته باشم و سر کارم مشغولش کنم، بشه

خوشحال شده بود که می ، فردا صبح وقتی رفتم مغازه را باز کنم دیدم زودتر از من اومده جلو مغازه واستاده، و کولم و ماچم می کرد

کار ، ندید و به عماد خوش آمد گفتمحمد رضا هم وقتی سید عماد دید اولش جا خورد ولی بعدش خ، خواد سرکار بره و پول در بیاره

خودم بهش کمک می کردم و ، عشق اینو هم داشت که ماسک بزنه جوشکاری کنه، درست و حسابی که نمی تونست انجام بده

چون می دونستم محمد رضا اونقدری درآمد نداره که ، ولی خب کارهای سبک انجام می داد، دستشو می گرفتم تا جوشکاری کنه

...این پسر طوری شده بود که هر جا می رفتم . عماد هم حقوق بده خودم آخر ماه نصف حقوقمو می دادم به سید عماد بخواد به سید

 . مادرش حسابی ازش راضی شده بود و دعا گویی ما بود، باهام می اومد گاهی هم شبا می اومد خونه ی من پیشم می موند

نمی ، بیایی با هم داشتیم منو کشید کناری و خواست تنها باهام حرف بزنهیه شب توی مسجد حاج آقایی پیشنماز مسجد که برو 

یعنی یه جورایی خجالت می کشید حرفشوبزنه که دستمو گذاشتم رو شونه ش و ازش خواهش کردم ، دونستم چی می خواد بگه

حبت کردنم به سید عماد نظر بهم گفت چند نفری توی محله واسه م حرف درآوردن که از کمک کردن و م، راحت باهام حرف بزنه

... باورم نمی شد یه روزی یکی بخواد پشت سرم این حرفها را . مادرش جوون نبود ولی خیلی هم پیر نبود، سویی به مادرش دارم

خدا خودش  ؟ چی بگم: نگاش کردم و گفتم ؟ سرم پایین بود و ساکت بودم که شیخ کاظم گفت چرا حرفی نمی زنی پهلوون، بزنه

راستش پهلوون رستم من شما را می شناسم و می دونم هیچ کسی : ....شیخ کاظم کمی بیشتر جرات خرج کرد و گفت. بهتر می دونه

را ندارید و تنها زندگی می کنید راستش چند وقتی که این حرفها را می شنوم می خواستم بهتون یه پیشنهادی بدم  بهش گفتم چه 

اون موقع ، بهش گفتم من یه آدمی هستم شصت هفتاد سالمه ؟ حیرون مونده بودم چی بگم، ت که ازدواج کنمازم خواس ؟ پیشنهادی

بزنم به : ...خندید و گفت. بهش گفتم من یه پام لب گوره، حتی سن و سالمم یادم نمی اومد و تقریبا شصت ساله نشون می دادم 

من که همه رقمه دارم به خانواده ی سید عماد کمک می کنم گفت اگر حرفی بهم گفت  . تخته هنوز بهتر از خیلی از جوونا هستید

حیرون تر از ، بدون اینکه جوابشو بدم پاشدم از مسجد زدم بیرون، نداشته باشم خانمش می فرسته با مادر سید عماد صحبت کنه

زی گذشت و من فکر کردم با همون رفتارم چند رو، همیشه شده بودم دلم می خواست با خودم خلوت کنم و کجا بهتر از گلزار شهدا

گفت می خواد باهام حرف بزنه با هم رفتیم قهوه  ، که یه روز حبیب اومدن دیدنم، شیخ کاظم فهمیده که باید بی خیال این ماجرا بشه

خیلی اروم بهش  از دستش عصبانی شده بود اما، از هر دری حرف زدیم تا اینکه حبیب هم بحث کشوند به ازدواج من، خونه نشستیم

هر چی می گفتم می خندید و ، گفتم مرد حسابی هر کسی دیگه ی ندونه تو که می دونی من تکلیف توی زندگیم مشخص نیست

اونقدری حبیب و محمد رضا و ناپدریش و شیخ کاظم باهام حرف ، می گفت مرد حسابی جوون بیست ساله نیستی که ناز می کنی

...نمی خوام . خانم های محله هم مادر سید عماد راضی کردن به این ازدواج، یم کردن که ازدواج کنمزدن که بعد از سه چهارماه راض

 نه گالره ی ، پنج سال گذشته بود و من هیچی یادم نمی اومد ؟ نه، فکر کنی که توی اون سن و سال فیلم یاد هندوستون کرده بود
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همین و ، کل زندگی و هویت من پنج سال بود، ..هیچی هیچی. اسمی نه رسمی نه، نه رفیقی، می شناختم نه امیربهادری نه ماهوری

خیلی ساده و توی محضر ، ..انگاری تاریخ و سرگذشت من گذشته بود و توی کرمان متوقف شده بود تا یه زندگی دیگه بسازم. بس

با اینکه ، مهربون و خانه دار و فهمیده ای بود....لیال زن . رستم محبی با لیالی که دوتا بچه داشت عقد کرد و شد مرد زندگیش

قبل از عقد همه چیز از فراموشیم و تصادف و.اسه ش گفتم و بهش کفتم ، تفاوت سنی زیادی باهم داشتیم ولی خوب درکم می کرد

ن و بچه داشته باشم ..بهش گفتم حتی اگر ز. ممکنه خانواده ی داشته باشم که االن نمی دونم ولی شاید یه روزی همه چیز یادم بیاد

، ...شرایطمو شنید و قبولم کرد و منم قسم خوردم مردونه مرد زندگیش باشم. شما را رها نمی کنم، و اونا را به یاد بیارم و برم پیششون

ا بابا از ...سید عماد که تا قبل از اون پهلوون پهلوون از زبونش نمی افتاد بعد از اون باب. دختر و پسرش هم مثل دختر و پسر خودم

خانواده ی خوبی بودن برای منی که ، زندگیم جون به خودش گرفت، ...... با اومدن لیال و عماد و عاطفه به زندگیم. زبونش نمی افتاد

با هم می ، دوست داشتم خوشبختشون کنم پس همه ی تالش خودمو می کردم، ... دوست داشتم ازم راضی باشن. هیچکسی نداشتم

لیال اصالتا بمی بود و خانواده ش ، چند باری هم رفتیم شیراز و اصفهان و گاهی هم می رفتیم بم، تر وقتا مشهدبیش، رفتیم مسافرت

...سالهای به دنبال هم می گذشت ،خونه مونو . ..وقتی با شوهر سابقش ازدواج کرده بود اومده بودن کرمان. اونجا زندگی می کردن

، عاطفه هم که دبیرستانش را که تموم کرد واسه ش خواستگار می اومد ، خریده بودمعوض کرده بودیم و یه خونه ی نسبتا خوب 

. جوون خوب و الیقی بود ، یکی از خواستگاراش نوه ی دختری حبیب بود، باورم نمی شد بخوام به اون زودی دخترمو هم شوهر بدم

. لیال هم راضی بود منم راضی، دوست داشتنهمدیگه را قبال توی مهمونی ها دیده بودن و همدیگه را . ..عاطفه و محسن

... هیجده سال . ....عروسیشونو راه انداختیم و یه جشن حسابی گرفتیم و دخترم با یه جهیزیه ی حسابی راهی خونه ی بخت کردم

. تم گلزار شهداگاهی وقتا از زمین و زمان دلم می گرفت و می زدم می رف، گذشته بود و من هنوز نتونسته بودم هیچی به یاد بیارم

گاهی شبها می رفتم روی پشت بوم خونه م تنهایی توی خلوت خودم گریه می کردم التماس می ، ...اونجا کمی حالم بهتر می شد

...ساده دل بود و . پسرم بزرگ شده بود و کاری، ...گاهی برای عماد حرف می زدم. کردم که کمکم کنه گذشته مو به یاد بیارم

..گاهی وقتا می رفتیم ساعت ها روی پشت بوم کبوتر بازی که . وشیش کبوتراش بودن که تعدادشون هم کم نبودمهربون و تموم دلخ

 ... . لیال با غر زدن می اومد مارا می برد پایین

ه بودم ....هر چند گاهی اوقات بی خبری از هویتم داغونم می کرد ولی خب پذیرفت. لیال زنی بود که سنگ صبور روزای بی قراریم بود

 ..... ...اون خانواده را. اون آدما را، ...اون محله را. اون زندگی را

...اگر یه . تا اینکه اون سال تلخ وسط زمستون عماد پاشو کرد توی یه کفش باید بریم بم ، اما انگاری زندگی با من سر سازش نداشت

...زلزله ی . خونه ی پدر لیال، و با لیال و عماد رفتیم بم کارامو راست و ریست کردم، چیزی می خواست هیچ وقت بهش نه نمی گفتم

 ؟ بم یادته
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 . خبراشو از تلویزیون می شنیدم، آره: بهزاد

، زمین لرزید، خانم ها هم اتاق کناری بودن، اونشب من و پدرلیال و عماد توی پذیرایی خوابیده بودیم: امیرساالر آهی کشید و گفت

تا از خواب پریدیم و خواستیم به خودمون بجنبیم آوار خراب شد رو ، یه عمر سکوتش لرزید و فریاد کشید ... به اندازه ی. بدم لرزید

اما یه روزنه ی بود که می ، صورتم و دهنم پر از خاک بود، روی بدنم به قدری سنگین بود که نمی تونستم جم بخورم، سرمون

...خیلی تقال کردم و تونستم تکه های سقف با یه دستم به کناری پرت .. نمی تونستم داد بزنم و حرف بزنم، تونستم نفس بکشم

اشک می ریختم ، ... فقط یه دستم و سر و گردنم آزاد شده بود ولی با اینحال نمی تونستم تکون بخورم. کردم چشمم به آسمون بیفته

تا ، تا وقتی آفتاب زد به همون صورت زیر آوار بودم، ...گریه می کردم و با فریاد خدا را صدا می زدم. و عماد و لیال را صدا می زدم

فقط سرم شکسته بود و کمی زخم و زیلی شده ، اینکه دو نفر به دادم رسیدن و منو از زیر آوار بیرون کشیدن و بعد رهام کردن و رفتن

همه ی شهر شده بود یه تلی از خاک  ،وقتی واستادم و دور و برمو نگاه کردم از درون فروریختم، بودم ولی می تونستم رو پام واستادم

یه عده نشسته بودن رو آوار خونه ها و همینطور که سنگ و خاک ها را کنار ، یه عده اینطرف اونطرف می دویدن و کمک می کردن

آوار یه عده ی مات و مبهوت واستاده بودن نگاه می کردن و خیلی ها زیر ، می ریختن گریه می کردن و عزیزاشونو صدا می زدن

خیلی زود ، وقتی به خودم اومدم شروع کردم به گشتن و آوار به کناری می ریختم و عماد صدا می زدم، مونده بودن و جون داده بودن

..جسد  بی جون عماد از زیر آوار بیرون کشیدم و بعد پدرلیال را بیرون آوردم و بعد . کبود و سیاه شده بود پسر خشکلم، پیداش کردم

از زیر اوارد چادرشبی بیرون کشیدم ، هیچی هیچی نبود، ...همه شون مرده بودن و من مونده بودم تا اونا را دفن کنم. را لیال و مادرش

یه تکه از چادر لیال هم پیدا کردم و روی جسدها کشیدم و باال سرشون نشستم و گریه می کردم هوا داشت غروب می کرد و کم و 

وضع اسفناکتر از اون چیزی که فکرش می ، رسیده بودن و اینطرفت و اونطرف می دویدن  بیش نیروهای امدادی را می دیدم که

: ..هنوز هوا کامل تاریک نشده بود که یه امدادگر خودشو به من رسوند و گفت. بدترین زلزله ی کشور توی بم رخ داده بود، کردیم بود

رفت روی جسدها را کنار زد و همه شونو معاینه ، تکون دادم سری، نگاش کردم یه جوون بیست و هفت ساله ی بود ؟ خانواده تن

اینو گفت و ، شب بشه شهر پر می شه از سگ و جونور  ، ولی نباید بشینی پاشو پاشو باید ببری دفنشون کنی، متاسفم: کرد و گفت

موهاش ، بود نگاه کردممدتی منگ به جسد لیال که چادر شب از روش کنار رفته ، نفهمیدم از حرفش چه منظوری داشت، رفت

پاشدم جسد لیال را کامل توی همون چادرشب ، غیرتم اجازه نمی داد جسد ناموس اینطور اونجا بمونه، ناموسم بود، پریشون بود

تعدا کشته ها به حدی بود که با بلدوزر قبرهای بزرگ دسته جمعی حفر می ، پوشوندم وروی دست بلندش کردم و تا قبرستان بردمش

نگاش کردم و  . یه شیخ جوونی اومد سمتم گفت پدرجان چند نفر از خانواده ت مردن، انواده خانواده مردم دفن می کردنکردن و خ

...دنبالش رفتم یه گودال که برای چهار نفر جا بود نشونم داد و گفت . بهم گفت بیا دنبالم . یعنی فکر می کنم چهارتا، چهارتا: گفتم

 .... گفت بذارش توی قبر برو بقیه شون هم بیار، بهش گفتم زنمه . هاین میت چه نسبتی باهات دار
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...توی طول مسیری که می . لیال را توی قبر گذاشتم برگشتم مادرش هم آوردم کنارش گذاشتم و بعد پدر لیال و آخرسر عمادمو آوردم

چهارنفرشونو با کمک همون ، بردمش تو آغوشم گرفته بودمش گریه می کردم و صداش می زدم بلکه بیدار بشه ولی فایده نداشت 

وقتی عماد توی قبر می ذاشتم ساعت مچی که خیلی دوستش داشت از مچش باز کردم تا پسرم یه یادگاری ، شیخ جوون دفن کردیم

من به فاصله ی یه غروب خورشید تا طلوعش چهار بار رفتم به ، وقتی کارمون تموم شد که داشتن اذون صبح می گفتن، داشته باشم

...افتاب که طلوع کرد هنوز . خونه خراب شده ی پدر لیال و برگشتم و هر دفعه یکی از عزیزامو بردم و توی خاک سرد گور گذاشتم

دو سوم مردم شهر مرده بودن ، ز دوم وضع اسفناک تر و وحشتناک تر از روز قبل شده بودرو، کنار خاکشون نشسته بود و مبهوت بودم

از جا ، می دونستم اگر همونطوری بذارم برم ممکنه بعدا نفهم کجا خانواده مو دفن کردم، و همه به فکر دفن کردن عزیزانشون بودن

کردم و برداشتم آوردم تا جای که زورم می رسید توی خاک فرو یه تکه از شاخه ی درختی را پیدا ، برخواستم و دور و برمو گشتم

توی مسیر قبرستان ، بعد از قبرستون بیرون زدم، کردم که کسی نتونه بیرون بیاره و مثال اون شاخه درخت نشون قبر عزیزام بشه

می ، زده را نگاه می کردمسرگردون می رفتم و مردم آواره و بهت زده و گریون و وحشت ، دسته دسته میت بود که می آوردن

به قدری اوضاع به هم ریخته بود که سه ، خواستم به خانه ی بقیه ی اقوام لیال سری بزنم و اگر کسی زنده مونده کمکشون کنم

پسر چهارده ساله ی خواهر لیال احمد روی تل آوار خونه شون نشسته  ، ساعتی چرخیدم تا تونستم خونه ی خواهر لیال را پیدا کنم

پسر بیچاره به حدی بهت زده بود که وقتی رفتم مقابلش نشستم و صداش زدم منگ و مات نگام ، ند و زانوی غم بغل گرفته بودبود

..خودشو انداخت . پهلوون رستم: می کردم برای اینکه اونو به خودش بیارم دوتا سیلی بهش زدم یه دفعه بغضش شکسته شد و گفت

..اونم مثل من سرش شکسته بود و بدنش زخم وزیلی بود وقتی . یده بود خیلی هم ترسیده بود...ترس. تو بغلم وفقط گریه می کرد

..صداشون می زنم . نه نتونستم: سرشو به عالمت منفی تکون داد و گفت، آرومتر شد بهش گفتم کسی را از زیر آوار بیرون آوردی

کار شدم با کمک احمد که می گفت هر کسی کجا خوابیده دست به ، ...شاید نمی دونست که نمی تونن جواب بدن. جواب نمی دن

جسد مادرش رها کردم و ، بود آوار کنار می ریختم وقتی صورت کبود مادرش از زیر آوار معلوم شد فریاد می زد و فرار می کرد

وقتی بهش ، می خوردبا پای برهنه روی سنگ و خاک و اجر و اوار خونه ها می دوید و فرار می کرد و به زمین ، دنبالش دویدم

بغلش گرفتم و بردمش نزدیک آوار خونه شون یه ، ..اونقدری گریه کرد که از حال رفت. توی آغوشم گرفتمش، رسیدم و گرفتمش

جای امنی را صاف کردم وخوابوندمش و رفتم دنبال اینکه امدادگری پیدا کنم ولی به غیر از نیروهای نظامی نتونستم امدادگر پیدا 

، خودمو رسوندم بهشون و بهشون گفتم چه بالیی سرش اومده، م سمت خونه که دیدم دوتا امدادگر باال سر احمد نشستنبرگشت، کنم

سر منم باندپیچی کردن و ازشون خواستم احمد ببرن یه جایی که بتونه ، سرش باند پیچیدن و یه آرامبخشی بهش تزریق کردن

روی آوار خونه مشغول ، خیالم که از احمد راحت شد، ی که داشتن برپا می کردناحمد بردن به این چادرهای امداد، استراحت کنه

یه صدای ضعیف که کمک ، ....جسد خواهر و لیال و شوهرش بیرون کشیدم و داشتم می گشتم که یه صدای از زیر آوار شنیدم. شدم

 با هر سختی بود آوار کنار ریختم و حامد ، احمد صدای حامد بود برادر بزرگتر، می خواست خودمو رسوندم اونجایی که صدا می شنیدم
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نشسته بود سرشو ، از درد و غم فریاد می زد و گریه می کرد، پای چپش خیلی بد شکسته بود، که زنده بود از زیر آوار بیرون کشیدم

پای شکسته ی ، رسیدن توی آغوش گرفته بودم و با فریاد از آدمای که رد می شدن کمک می خواستم که دوتا ارتشی به دادمون

تا آفتاب غروب نکرده بود می بایست تکلیف تنها دختر خانواده شون هم مشخص بود بعد از کمی گشتن ، حامد آتل بستن و بردنش

اینطرف ، به قدری توانمو از دست داده بودم که نمی تونستم اون جسدا را ببرم، ساله ی خواهر لیال را پیدا کردم 88جسد حانیه دختر 

طرف می دویدم تا بلکه کسی را پیدا کنم بهم کمک کنه که یه سرباز ارتشی را با یه برانکارد پیدا کردم و ازش خواهش کردم اون

جسد خواهرزنم و دخترش که روی بدنش قرار دادیم ، هر سه تا جسد باهم بردیم، با کمک اون سرباز و دوتا دیگه از سرباز، کمکم کنه

توی قبرستون قیامتی به پا ، سد شوهرش هم گذاشتیم روی یه برانکارد دیگه و بردیم سمت قبرستونج، گذاشتیم روی یه برانکارد

..می خواستم اونا را ببرم نزدیک لیال و بقیه خانواده شون دفن کنیم که وقتی رسیدم به . پر فریادتر و پر از گرد و خاک، شلوغتر، بود

به اولین قبر بزرگی که ، طرفتر هم قبر دسته جمعی حفر کردن و پر شدههمون عالمت شاخه ی درخت دیدم تا چند صد متر اون

...وقتی . سرم گیج رفت و روی قبر افتادم، وقتی کارمون تموم شد، جسدا را توی پتو پیچیدیم و دفن کردیم، رسیدیم با کمک شیخی

به دستم سرمی وصل بود و سربازه نشسته بود و  همونجا روی قبر دراز کشیده بود و، چشم باز کردم دیدم یکی از سربازا کنارم نشستم

می دونم سوال : هیچی جوابشو نداد با تاسف گفت ؟ حالتون خوبه: وقتی دید به هوش اومدم گفت، سرمو باال نگه داشته بود

. ودمتو عمرم این همه جسد با هم ندیده ب: ...گریه ش گرفت و گفت. توی این اوضاع حال هیچکی خوب نیست، مضخرفی پرسیدم

..انگاری حال خودش از من بدتر بود نشستم و دستامو باز کردم که خودشو تو آغوش من . ...خدا بهتون صبر بده. ...واقعا متاسفم

اون سرباز که بچه ی بم نبود و اومده بود برای کمک با دیدن اون ، سرشو گذاشته بود روی شونه ی من و گریه می کرد، انداخت

ویرانی اینجوری به هم ریخته بود و داشت طاقت از کف می داد حاال ببین وای به حال مردمی که توی همه جسد و اون خرابی و 

 . زلزله عزیز از دست داده بودن

سربازه رفت دنبال کارش و من ، کمی که رو به راه شدم سرمو از دستم باز کردم و با سربازه از جا برخواستیم و راه افتادیم سمت شهر

...سلمان برادر بزرگتر لیال بود و مسلم برادر . دم غروب بود که رسیدم خونه ی سلمان، برسونم خونه ی برادر لیال می خواستم خودمو

سلمان فقط توی آن زلزله پسر هیجده سالشو از دست داده بود و خودش و همسرش و ، کوچکترش که هر کدوم زن و زندگی داشتن

یه کمی سلمان دلداری دادم و قانعشون ، بودن باال سر جسد پسرشون و گریه می کردندخترش سالم که نه اما زنده بودن و نشسته 

ساله ش زنده مونده بودن و زنش و  81کردم که جسد پسرشونو ببرن دفن کنن و خودم رفتم سمت خونه ی مسلم فقط مسلم و دختر 

ردم تا جسد زنش و دخترش برد قبرستون و به مسلم که دست چپش آتل بسته شده بود کمک ک، ساله ش فوت کرده بودن 1دختر 

سه روز ، دفن کردن و بعد اونو و دخترش بردم به چادرهای امدادی که به وضع سر شکسته ی دخترش و دست آتل بسته ش برسن

 ر ماشین از چادر امداد که بیرون آمدم یه گوشه ی کنا، نای راه رفتن نداشتم، بود که هیچی نخورده بودم و فقط یه سرم گرفته بودم



 

 
 

1027 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

امدادی ولو شدم و سرمو روی سپر ماشین گذاشتم و به آدمای که در حال رفت و آمد بودن نگاه می کردم که یه امدادگری اومد 

نشست کنارم آستینمو باال زد و یه آمپولی بهم ، به قدری خسته بودم که نمی تونستم جوابشو بدم ؟ پدرجان حالت خوبه: کنارم و گفت

 . پاشو با من بیا: تتزریق کرد و گف

هوا که تاریک ، کمکم کرد و از روی زمین بلندم کرد و به سمت تختی که بیرون توی فضای باز بود مرا خوابوند و پتویی رووم کشید

با تابش نور خورشید بود که چشم باز کردم فقط صدای داد و بیداد و ، شد هوا سردتر هم شد ولی من حتی نفهمیدم کی خوابم برد

وضعیت سرگردونی من توی بم هشت روز بود و توی اون مدت فقط ، سرتو درد نیارم پسرم، و گریه و زاری بود که می شنیدمشیون 

صدای نیما شوهر عاطفه را شنیدم که ، یه روز در حال کمک، دفن کردن اجساد، توی آوار برداری، به مردم آواره کمک می کردم

وقتی هم شنید مادر و برادر ، وقتی منو دید بغلم کرد و از بقیه پرسید، الل احمر تنش بودلباس ه، صدام می کرد خودشو به من رسوند

گویا با عاطفه خودشونو برای کمک به بم رسونده بودن و وقتی توی محل آوار خونه ی اقوام کسی را ، عاطفه مردن خیلی ناراحت شد

عاطفه اونقدری سر خاک مادرش و ، بعد هر سه نفری رفتیم قبرستونندیدن داشتن دنبالمون می گشتن ؛ با نیما رفتیم پیش عاطفه و 

با ، احمد و حامد هم برده بودن بیمارستان کرمان، من و عاطفه را راهی کرد کرمان، با اصرار نیما، برادرش گریه کرد که از حال رفت

ایران داشت سعی می کرد خودشو برسونه هر کسی از هر جایی ، جاده های منتهی به بم قیامتی بود، عاطفه برگشتیم سمت کرمان

عاطفه رانندگی ، به قدری شلوغ بود که ماشین حرکت نمی کرد، مسافت دو ساعت و ربعی بم تا کرمان را ما بیست ساعت رفتیم، بم

ی وقت، دایی مسلمش و دخترش هم پیدا کرده بودیم و داشتیم با خودمون می بردیم، می کرد اما همش چشماش از اشک خیس بود

دو سه روز بعد حامد و احمد هم از بیمارستان مرخص کردیم و آوردیم ، به خونه م رسیدم که باز هیچ امیدی برای زندگیم نداشتم

همسایه ها ، بچه ها می نشستن جلوی تلویزیون و هر خبری که در مورد بم پخش می شد نگاه می کردن و گریه می کردن، خونه

چند روز ، برای لیال و عماد و بقیه ی خانواده ش مراسمی توی مسجد گرفتن و کمی مارا تسلی دادنکه منو و خانواده مو می شناختن 

خیلی هم که قوم و خویشی توی شهرهای دیگه نداشتن توی همون شهر ، بعد محسن با یه تعدادی دیگه از اقوام لیال اومدن کرمان

 . ردنزلزله زده موندن و تا ماه ها توی چادر و کانکس زندگی می ک

حامد با ، پنج سال بعد اون زلزله، ماه ها و سالها از پی هم گذشت و مردم بم دوباره شهرشونو ساختن و دوباره زندگی از سر گرفتن

احمد رفت دانشگاه تا ، مسلم که همسرشو از دست داده بود دوباره ازدواج کرد، دختر مسلم ازدواج کرد و زندگیشونو توی بم ساختن

عاطفه و نیما صاحب فرزند شده بودن و اسم پسرشونو گذاشته بودن ، سلمان و همسرش بازم صاحب فرزند شدن، هدرسشو ادامه بد

..منم به زندگی خودم می رسیدم و تنهای تو اون خونه با . ...می بینی پسرم هر اتفاقی هم که بیفته زنده ها باید زندگی کنن. عماد

ر وقتا بهم سر می زد و واسه م آشپزی می کرد منم با عماد چهارساله و باهوش و عاطفه هم بیشت، خاطرات عزیزام سر می کردم

 . ..گاهی هم با دکتر حبیب می رفتیم پارکی برای قدم زنی. بازیگوشم بازی می کردم
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خوبی منم یه کادوی ، اواخر سال هشتاد و شش بود که عاطفه برای جشن تولد پنج سالگی عماد همه را دعوت کرده بود خونه ش

من یه گوشه نشسته بودم کنار دکتر حبیب و با ، ..مهمونی خودمونی بود و خیلی هم شلوغ نبود. برای عماد گرفته بودم و رفته بودم

...یه لحظه . ...همین اسم جرقه ی تو ذهنم. ...امیرساالر. ...امیرساالر. هم حرف می زدیم که یه دفعه یکی از مهمونا پسرشو صدا زد

؟ ذهنم پر ؟ ...کجایی پسر. ..امیرساالر. امیرساالر: وقتی که ده دوازده ساله بودم و مادرم صدام می زد، ز گذشته را دیدمسایه روشنی ا

امیرساالر پسر بچه ی ، ...باورم نمی شد مبهوت به اون زنی که مدام این اسم تکرار می کرد زل زده بودم. کشید سمت گذشته

...امیرساالر نوه ی . و قرار نداشت و همه را اذیت می کرد و مدام مادرش صداش می زد شیطون مهمونی بود که یه لحظه آروم

 . عموی نیما بود

 ؟ چیزی شده، رستم: داشتم اون پسر نگاه می کردم که با مادرش درگیر بود که دست دکتر حبیب روی دستم نشست و گفت

...چون توی ذهنم داشتم تصاویر . نمی تونستم حرف بزنم فقط نگاهش می کردم و، نگاه بهت زده ام به سمت دکتر حبیب رفت

. امیرساالر، امیرساالر: ....و بعد گالره که صدام می زد. ....امیرساالر. امیرساالر: پدرم را که داشت صدام می زد، دیگری را می دیدم

...تصویر . ...امیرساالر. امیرساالر: م که صدام می زد.... جهانگیر دید. ..امیرساالر. امیرساالر: ...بعد تصویر عمو را دیدم که صدام می زد

...این تصاویر مثل فیلمی . ..امیرساالر. امیرساالر: دوستام که توی دشت همینطور که بر پشت اسبهایمان می تاختیم صدایم می زدند

بودند و صدایم می زدند نمی  از جلوی چشمانم می گذشت و من اصال صدای دکتر حبیب و نیما و عاطفه و بقیه که دورم را گرفته

حاال عجیب بود که آن جمع را نمی ، شنیدم که به یکباره با پاشیده شدن قطرات ابی به صورتم به خودم آمدم و به اطرافم نگاه کردم

  ؟ ...باباجون حالتون خوبه. بابا: عاطفه صدام زد، ..لحظاتی گیج و منگ دور و برم را نگاه کردم. شناختم

؟ <باباجون حالت خوبه ، الهی خدا منو بکشه: ... عاطفه با استرس و ترس گفت. بابا: به عاطفه نگاه کردم و گفتممبهوت و گنگ 

 ؟ رستم حالت خوبه: باز دکتر حبیب صدام کرد و گفت، عاطفه منو صدا می زد من تصویر ماهور می دیدم

 ؟ کارش داری ؟ آقا رستم امیرساالر اینجاست: مادر امیرساالر گفت... . ...امیرساالر. امیرساالر: نگاهمو به حبیب دادم و آروم گفتم

 . اسمم امیرساالره: نگاهم از مادر امیرساالر گرفتم و باز به حبیب نگاه کردم و گفتم

 . داره یادت میاد ؟ ...رستم. ...حافظه تو به دست آوردی. یا خدا: حبیب ناباور گفت

سرمو میون دستام گرفته بودم و گریه می کردم و ، تا مدتی نمی تونستم حرف بزنم، همینطور که گریه می کردم سری تکان دادم

، حبیب همپای من گریه می کرد، ....همه ساکت بودن و فقط منو نگاه می کردن. اسم کسانی که توی گذشته م بودن می بردم

 ...نگاش کردم مثل . یه کم آب بخور، بمیره اشکاتو نبینه..بابایی الهی عاطفه . بابایی: عاطفه با لیوان آب مقابلم نشست و با گریه گفت
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چی شد که همه چیز ، یه دفعه: حالم که جا اومد حبیب گفت، لیوان آب از دستش گرفتم و کمی نوشیدم، ماهور خودم مهربون بود

  ؟ یادت اومد

یه صدا از گذشته توی گوشم ، ..امیرساالر. .. یاسمن خانم پسرشو صدا می زد و می گفت امیرساالر. نمی دونم: نگاش کردم و گفتم

به اندازه ی همین : ....در میون گریه خندیدم و گفتم. ..امیرساالر. ..امیرساالر. پیچید صدای مادرم که همیشه همینطوری صدام می زد

 ...... ...گذشته مو بهم برگردوندی. ممنونم: ...نگاهمو به یاسمن دادم و گفتم. امیرساالر شیطون بودم

از کجا می اومدی به کجا می  ؟ خب تعریف کن تو کی هستی: حبیب که بیشتر از همه مشتاق بود تا منو بشناسه با عجله گفت

آره همیشه از خدا می خواستم این : حبیب گفت ؟ انگاری تو بیشتر از من منتظری: از این رفتارش خنده م گرفت و گفتم ؟ رفتی

..... بعد یه مدتی که حالم بهتر شد شروع کردم از . .... خب حرف بزن ؟ را بود بیشتر بشناسممردی ناشناخته ی که واسه م اسطوره 

گوش می کردن و چشم از من برنمی داشتن حتی ، ... من تعریف میکردم و بقیه گوش می کردن. گذشته م واسه حبیب گفتن

..تعریف کردم و تعریف کردم تا روزی که توی راه . امیرساالر شیطون شش ساله روی پای مادرش نشسته بود و زل زده بود به من

حبیب این سکوت شکست و ، وقتی حرفام تموم شد سرمو به عقب و به دیوار تکیه دادم و چشمامو بستم، کرمان تصادف کرده بودم

 ؟ ... تو کی هستی دیگه. باورم نمی شه: گفت

خانواده ی که حتما فکر می کنن من توی ، می رسوندم به خانواده م..باید خودمو . باید می رفتم تهرون: نگاهمو بهش دادم و گفتم

 جنگ کشته شدم 

خدا کنه جهانگیر از خانواده م حفاظت کرده  ؟ ...فقط خدا می دونه فرخ با زندگیم چیکار کرده. یا خدا: چنگی به موهام زدم و گفتم

 . باشه

 . بر کنم..دیگه نمیتونم ص. باید برم تهرون: از جا برخواستم و گفتم

  . بمون فردا صبح با هم می ریم، این وقت شب ؟ کجا می خوای بری: حبیب هم برخواست و گفت

 .... سال قبل می رسیدم تهرون 11..من باید . ..نه رفیق. نه حبیب: بهش گفتم

حبیب با ماشین دنبالم داشتم می رفتم که دیدم نیما و ، حال خودمو نمی فهمیدم، صورتش بوسیدم و با عجله از خونه بیرون زدم

... . ...باز مسافر شدم بدون هیچ ساک و چمدونی. سوار ماشین که شدم نیما راه افتاد سمت تهرون، اونا حالمو درک می کردن، اومدن

 تا رسیدیم ، نیما بدون توقف تا تهران یکسره رانندگی می کرد، توی طول مسیر فقط از گذشته م برای حبیب و نیما حرف می زدم
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با اینکه محله خیلی عوض شده بود ولی با کمی گشتن خونه را پیدا کردیم اما ، آدرس خونه ی علی را بهش دادم که بره آنجا

.... مستاصل و . اعالمیه ی فوت جهانگیر بود، و اعالمیه ی که روی در چسبانده بودن مرا متحیر کرده بود . هیچکس آنجا نبود

....امیرساالر آدرس دیگه ی از قوم و خویشات . خدا رحمتش کنه: ه می کردم بودم که حبیب گفتدرمانده و ناباور به اعالمیه نگا

 ؟ شاید رفتن کردستان ؟ نداری

 . ...دیر رسیدم. ...جهانگیر. رفیقم: بدون اینکه نگاهمو به حبیب بدم گفتم

به روزای خوبی ، که با جهانگیر داشتم فکر می کردم ....نشسته بودم و به خاطراتی. مبهوت بودم و درمانده، کنار در روی زمین نشستم

... همونطور نشسته . یاد اون روزی افتادم که با هم رفتیم دسته گل گرفتیم واسه همسرامون و باهم عکس گرفتیم، که با هم داشتیم

از ماشین پیاده شد خیلی شبیه  جوونی که، بودم و حبیب نزدیکم واستاده بود که یه ماشینی از راه رسید و نزدیک همون خونه واستاد

...آسو بود که . ناباور از جا برخواستم و گفتم :جهانگیر ، اونم ما را نگاه می کرد، مبهوت اون جوان نگاه میکردم، جوونیایی جهانگیر بود

 ؟ تو کی هستی: ..رفتم طرفش و گفتم. ...نمی شناختم. همونطور که تو خیلی شبیه من هستی ، مو نمی زد با جوونیای جهانگیر

ابروی  ؟ .. کجاست . علی ؟ با صاحب این خونه کار دارم: گفتم  ؟ با کی کار دارید ؟ شما کی هستید ؟ من کی هستم: متعجب گفت

مثل بازپرسا نگام کرد و  ؟ تو پسر علی هستی: خندیدم و گفتم ؟ شما با پدر من چیکار دارید: در هم کشید و دقیقتر نگاهم کرد و گفت

..همسر گالره . پدر امیربهادر و ماهور: به جای من حبیب گفت ؟ ..گفت کدوم امیرساالر. بهش گفتم من امیرساالرم ؟ اشم: گفت

 .... ...می گن مفقوداالثر هستید. ...شما که می گفتن شهید شدید. شما: ...لحظاتی متحیر نگاهم کرد و ناباور گفت. خانم

آسو از همون سالهای که نبودم واسه م ، زی که از گذشته تغییر نکرده بود همون خونه بودتنها چی، درو باز کرد و همگی رفتیم داخل

... . ...از تنهایی نوه هام گیلدا و گالره. از مرگ جهانگیر، از کشته شدن ارسالن، از زندگیاشون، از مرگ پسرم و همسرش، گفت

، اشناس کشته شده بود ناشناسی که حتم داشتم فرخ بودارسالن شش ماه قبل از اینکه من برسم توی جنگل به دست یه عده ن

، جهانگیر هم یک ماه بعد از مرگ ارسالن بر اثر سکته ی قلبی فوت کرده بود و من دیر رسیده بودم و محروم شدم از دیدن پسرم

موقعی که ، ببره سر خاک جهانگیر ....اونروز توی تهران موندیم بعد از اینکه به مزار گالره م سر زدم خواستم آسو منو. رفیقم و نوه م

...از آسو . وقتی دیدمت نتونستم قدم از قدم بردارم انگاری جوونی خودم بود، رسیدیم از دور تو را دیدم که سر خاک نشسته بودی

آسو به خاطر اینکه با پدرش همیشه به تهران می آمد و می رفت  ؟ شما از کجا می دونید: متعجب گفت ؟ پرسیدم اون پسر پرویز

... دلم می خواست همون موقع می اومدم جلو و بغلت . همه ی خانواده ی جهانگیر می شناخت در صورتی که شما اونو نمی شناختید

اندازه ی همه ی اون سالهای دوریم  رفتم نشستم سر خاک جهانگیر به، ...وقتی رفتی. می کردم ولی نمی تونستم قدم از قدم بردارم

 دیدن شهرم و ، بعدش با آسو و نیما و حبیب راهی کردستان شدیم، و غمهای که دیده بودم گریه کردم و با جهانگیر حرف زدم
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اینجا بکنم روستامون بعد از اون همه سال دوری برای من هم زیبا و قشنگ بود هم پر از غم....باورت نمی شه بهزاد دلم می خواد از 

 .... و برم

 .... وقتی که مردم من کنار جهانگیر دفن کنید: و دستشو با شانه ی بهزاد گذاشت و گفت

 .... شما نباشید می خوام این دنیا هم نباشه، تو رو خدا شما دیگه اینو نگید: بهزاد با گریه گفت

. ...می دونی چرا می گم کنار جهانگیر. دم تنهاتون نذارمتا وقتی که سر و سامونتون بدم قول می : امیرساالر تلخ خندید و گفت

..می . جهانگیر هم تنها توی بهشت زهرای تهران، گالره و گندم کنار هم توی تهران هستن، ...چون نمی خوام رفیق نیمه راه باشم

.نذار این کینه ی تو دلت بمونه و فرخ ... ...می خوام هما و پرویز ببخشی. ..بهزاد می خوام جهانگیر ببخشی. خوام کنار جهانگیر باشم

 . اگر تو ببخشی پدر و مادرت هم می بخشن . به خواسته ی که داشت برسه

..به خاطر شما . بخشیدمشون: بهزاد درون آغوش امیرساالر فرو رفت و همینطور که سر به شانه اش داشت و گریه می کرد گفت

 . بخشیدمشون

شما که اومدید و می : اه افتادند تا به روستا برگردند که باز بهزاد این سکوت را شکست و گفتمدتی دیگر نشستند و بعد با هم به ر

یعنی اگر من دفترچه ی پدربزرگ جهانگیر نمی خوندم شما هم نمی  ؟ چرا باز نیومدید همه چیز بهم بگید ؟ دونستید من کجا هستم

 . خواستید هیچ وقت بهم بگید

گالره وقتی همه چیز شنید بی تابی می کرد و یه دنده بازی در می اورد که من باید برم ، ل بودمراستش بخوای دو د: امیرساالر

... از طرفی آسو پیگیر شده بود و می گفت ممکنه خواسته باشن بالیی . ... مثل مادربزرگش حرف حرف خودشه. برادرمو برگردونم

...گیلدا دختر حساس . ...منم که تحت فرمان اونا بودم. مراقبت باشنسرت بیارن برای همین بچه ها نقشه کشیدن که بیان تهرون و 

و آرومی بود می خواست باهاشون بیاد برای همین شینا هم باهاشون آمد تهران تا مراقب تو باشن بعدا فهمیدم گالره با خدمتکار 

گاهی هم زنگ می زد از تو واسه م حرف .... خونه ی جهانگیر رفیق شده و به عنوان خدمتکار توی خونه شون مشغول به کار شده

 ... ...تو برادر بزرگشون هستی و باید تکیه گاهشون باشی. دلخوشی و امیدشون به تو بهزاد، ...دخترا بعد از دست دادن ارسالن. می زد

 . قول می دم تنهاشون نذارم و همیشه کنارشون باشم: بهزاد

سمتشان می آید نزدیک به آنها که رسید ایستاد ،راننده مرد میانسالی بود و زنی  به پایین تپه که رسیدند ماشینی را دیدند که به

 ... ماهور، عمه ت: امیرساالر با لبخندی گفت، میانسال که کنارش نشسته بود  از ماشین پیاده شد و به سمتشان آمد
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 . عمه فدات بشه: د و بعد گفتماهور خودش را به آنها رساند به پدرش سالمتی داد و بعد نگاهش روی بهزاد قفل ش

سفره ، مدتی با هم خوش و بش کردند و با شوهر ماهور اشنا شد و بعد همگی با ماشین به خانه برگشتند . و بهزاد را در آغوش کشید

گرفتند  همگی که سر سفره قرار، ی بزرگ و مفصلی برای ناهار چیده شده بود و به افتخار آمدن بهزاد چند رقم ناهار پخته شده بود

اگر اشکالی نداره چند دقیقه صبر : عذرخواهی کرد و جمع را ترک کرد و خیلی زود برگشت داخل و گفت، موبایل آسو زنگ خورد

 ... کنید

 ؟ چی شده پسر: علی

 ... یه مهمون داریم: آسو

 ؟ کیه: امیرساالر

 . تازه رسیده روستا ؛ زنگ زد آدرس بگیره، شاهین: آسو

 . برو استقبالش، اومدهخوش : امیرساالر

 . برو ردش کن بره، اصال به چه حقی این گربه نره اومده روستایی ما: یه دفعه گالره با اعتراض گفت

 . این چه طرز حرف زدنه، مودب باش دختر: امیرساالر با اخمی گفت

 . معذرت می خوام: گالره سر به زیر انداخت و گفت

 . برو استقبالش پسرم: گفتامیرساالر باز نگاهش را به آسو داد و 

 . منم میام: بهزاد

بهزاد می شه خواهش کنم هر دعوا و مشکلی : آسو دو طرف نگاه کرد و گفت، و از جا برخواست و به همراه آسو از خانه بیرون رفتند

 . اون االن مهمون ماست درست نیست باهاش بدرفتاری کنیم ؟ که با شاهین داری بذاری برای بعد

 . کاریش ندارم: بهزاد
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ماشین مدل باالیی شاهین در پیچ کوچه پیچید و آرام به آنها نزدیک شد ؛ نزدیک خانه متوقف شد و شاهین همینطور که توی ماشین 

نشسته بود به بهزاد که لباس محلی به تن داشت نگاه می کرد هم برایش جالب بود و می خواست پیاده شود کلی سربه سرش بگذارد  

 ؟ چرا پیاده نمی شی، خوش اومدی، سالم: اینکه جرات پیاده شدن نداشت که آسو به سمت ماشینش رفت و درباز کرد و گفتهم 

 . می بخشید مزاحم شدم، سالم: شاهین از ماشینش پیاده شد و گفت

 . بفرما بریم داخل . خوش اومدی، مهمون حبیب خداست، این چه حرفیه: آسو

 . سالم: اهین لحظاتی به بهزاد نگاه کرد و بعد آروم گفتش، و به سمت بهزاد آمدند

 ... آسو می شه: بهزاد به آسو نگاه کرد و گفت

 . ولی زود بیاید داخل منتظرتون هستیم، باشه: آسو منظورش را گرفت که گفت

 . آسو به داخل رفت و بهزاد و شاهین تنها شدند

 ؟ چقدر این لباس بهت میاد: شاهین

 ؟ اومدی اینجابرای چی : بهزاد

اومدم هم امانتیتو بهت بدم  هم اینکه  بهت بگم قبول دارم من اشتباه کردم ولی تو هم : شاهین به کاپوت ماشینش تکیه زد و گفت

 .... ...من در مورد گالره. بی انصافی کردی

 . حتی اسمشو به زبونت نیار شاهین: بهزاد با تندی گفت

 ؟ اگه بگم دوستش دارم چی: شاهین

 ؟ این ترفند جدیدته برای فرار از غلطی که می خواستی بکنی: بهزاد عصبی یقه ی لباس شاهین گرفت و گفت

... من از کجا می دونستم قراره خواهر تو از آب در بیاد؟ در . بسه دیگه: شاهین هم عصبانی دست بهزاد از یقه ش جدا کرد و گفت

 . م اگر اون کسی باشه که نشون بده منتش هم می کشم برای زندگیثانی مگه کر بودی و یا فراموش کردی که بهت گفت

 ... به جون مادرم دوستش دارم: شاهین سر به زیر انداخت و گفت، بهزاد لحظاتی سکوت کرد و همینطور نگاهش می کرد

 ؟ منظورت از امانتی چی بود: بهزاد
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 . فکر کنم این باید مال تو باشه: بهزاد گرفت و گفتشاهین از توی جیب کتش مچ بند امیرساالر بیرون آورد و به سمت 

 . صاخب این مچ بند پدربزرگمه، صاحب این مچ بند من نیستم: بهزاد نگاهش را به مچ بند داد و گفت

 .... خب بعد از مرگ پدربزرگ و پدرت و برادرت وارثش تویی: شاهین

 . پسر مهمون که دم در نگه نمی دارن: امیرساالر از خانه بیرون آمد و گفتتا بهزاد خواست حرفی بزند باز در خانه باز شد و قامت 

 . سالم: شاهین سریع صاف واستاد و گفت

 . تو شاهین هستی پسر سعید نوه ی جهانگیر، سالم پسرم: امیرساالر

 . بله: شاهین

 . ..بفرما بریم داخل. خوش اومدی پسرم: امیرساالر

...همون کسی که قصه . پهلوون امیرساالر، ایشون پدربزرگم هستن: امیرساالر نگاه می کرد که بهزاد گفتشاهین همینطور برو بر به 

 . ...دوست پدربزرگت جهانگیر. ی زندگیشو خوندیم

سر غذا  .. می گن آدمی که. ..بیا بریم تو. بیا تو پسرم: شاهین حیران و مات به امیرساالر نگاه می کرد که امیرساالر پیر خندید و گفت

 . خوردن برسه مادرزنش خیلی دوستش داره

 ؟ این آدم گورش کجا بوده که کفنش باشه: بهزاد خندید و گفت

 . مادرزن آینده شو گفتم: امیرساالر هم خندید و گفت

باید انقدر خانما را به گور و کفن تشبیه می کنه یعنی آدم ، ببینید نوه تون چقدر بی ادب: شاهین هم که به خودش آمده بود گفت

 . شیرین عقل باشه

 . بهزاد یه خورده مراعات کن پسرم، الحق که اینو راست گفتی: امیرساالر ایندفعه با شوخی شاهین بلند و بی پروا خندید و گفت

ات امیرساالر شاهین با تعارفات امیرساالر وارد خانه شد و بعد یه آشنایی و احوالپرسی با مهمان ها درکنار امیرساالر نشست و با تعارف

 گالره زیر چشمی و با حرص شاهین نگاه می کرد البته شاهین هم گاهی زیر چشمی نگاهش، همه مشغول ناهار خوردن شدند
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خانم ها سفره را جمع کردند و به پذیرایی مجاور رفتند و آقایون را تنها ، بعد از ناهار، میکرد و اهمیتی به اخم های گالره نمی داد 

 . گذاشتند

فکر کنم این مال شما : اهین که کنار امیرساالر نشسته بود مچ بند را از جیبش بیرون آورد و به سمت امیرساالر گرفت و گفتش

 ؟ باشه

...یادگاری بود از پدربزرگ . عجب سرگذشتی داشت این مچ بند: امیرساالر مچ بند را گرفت و همینطور که مچ بند نگاه می کرد گفت

 .... پهلوون امیرساالر

 . ممنون پسرم: و بوسه ی بر آن زد و گفت

 .... حاال نوبت تو پسرم: به بهزاد که کنارش نشسته بود نگاه کرد و دستش را گرفت و مچ بند را به مچ دست راستش بست و گفت

 . من الیقش نیستم، من نمی تونم: بهزاد

 .. ه...اونم راستی و درستی. راه و رسم پهلوونی فقط یه چیزه: امیرساالر

 ... آخه: بهزاد

 . نذار راه و رسم پهلوونی فراموش بشه: امیرساالر پیشانی بهزاد بوسید و گفت

 . قول می دم: بهزاد

 نمازت موندی خواب هم صبح، پاشو هم تو.... بخونم نمازمو خب من برم، خیلی خوبه پسرم: گفت و کشید عمیقی نفس ساالر امیر

 . پسرم پاشو.... شد قضا

 بعد به این از که پاشو، پسرم پاشو: گفت بهش آروم و کشید بهزاد کنار به را خودش شاهین،  از جا برخواست و رفت  و گفت را این

 . بخونی نماز سروقت باید

 . استغفراهلل: گفت آروم و رفت بهش ی غره چشم بهزاد

 . دعا التماس: گفت شوخی به شاهین برود که برخواست جا از و

 . نباشه تنها کن همراهی  شما هم پاشو بهزاد، جان شاهین: گفت لبخندی با هم علی
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 . جان دایی چشم: گفت و علی به شد مات شاهین

 رفتند بیرون گرفتن ضو و عصر و ظهر نماز برای هم آقایون بقیه

، بعد از ظهر پاییزی بارونی زیبای بود ، بعد از رفتن مهمان ها بهزاد و شاهین به اتاق ارسالن رفتند تا کمی با هم صحبت کنند

وقتی حرفهایش تمام ، شاهین لب تخت نشسته بود و به حرفهای بهزاد که داشت از خاطر ات امیرساالر تعریف می کرد گوش می داد

دگیم من بخوام قصه ی زندگیمو بنویسم سر و ته ی این سی و سه سال زن . ..عجب زندگی پر از ماجرایی. عجب: شاهین گفت، شد

 . یه صفحه هم نمی شه اونوقت آدمایی مثل پهلوون و پدربزرگ اینهمه ماجرا داشتن توی زندگیشون

 . امیرساالر پشت در بود، ضرباتی به در خورد که بهزاد سریع به سمت در رفت و در را باز کرد

 ؟ مزاحمتون شدم: امیرساالر

 . بفرمایین داخل، نه پدربزرگ -بهزاد 

 ؟ چیکار می کردید: تاق شد و گفتامیرساالر وارد ا

آخه می دونید من و بهزاد و سامان از اول قصه ی پدربزرگ خوندیم می ، بهزاد داشت خاطرات شما را واسه م تعریف می کرد: شاهین

 ؟ خواستم بدونم بقیه ی قصه چی شد

 !؟ سامان: امیرساالر

 . نوه ی نریمان، پسر خالمه: شاهین

 . هر چند اولش خیلی با ما خوب نبود ولی بعدا راه زندگیشو پیدا کرد، خدا رحمتش کنه، آهان نریمان: امیرساالر

 . بفرمایین بنشینید پدربزرگ: بهزاد

 . اجازه دارم یه سوال بپرسم: شاهین هم در کنارش نشست و گفت، امیرساالر که لب تخت نشست

 . بپرس، حتما پسرم: امیرساالر

هیچ وقت نخواستید بدونید سرنوشت اون آدمایی که با شما فرار کردن ، آوردید و برگشتید تهرانوقتی حافظه تونو به دست : شاهین

 . محمد و حاج احمد، خلبان مجید ؟ چی شد
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...فهمیدم که حاج احمد و محمد موقع . بعد از کلی پرس و جو و کمک های آسو، اتفاقا رفتم دنبالشون: امیرساالر آهی کشید و گفت

مجید هم سه ماه بعد از اینکه برمی ، گاه موصل هویتشون لو می ره و دستگیر می شن و بعدا آنها را تیربارون کردنفرار توی فرود

شهادت لیاقت ، ...از اونا فقط من زنده موندم. توی ماموریت پروازیش توی عملیات هلی کوپترش می زنن و شهید می شه، گرده ایران

 . می خواد که من نداشتم

 . شاید شما باید می مونید کارهای بزرگتری انجام می دادید، ر نگید پدربزرگاینطو: بهزاد

 . ...هر چی در توان دارید بذارید و این مملکتو بسازید. حاال نوبت شما جووناست، من آردامو بیختم و الکمو آویختم: امیرساالر

 . چشم: شاهین

 . چشمت بی بال: امیرساالر

این بچه ها االن سه سالی هست ، پسرم اومدم در رابطه با گیلدا واسو باهات حرف بزنم: داد و گفتامیرساالر نگاهش را به بهزاد 

 . درست نیست این نامزدی بیشتر از این ادامه پیدا کنه، نامزد هستن

 ؟ یعنی می خواید نامزدیشونو به هم بزنید ؟ چرا: بهزاد

 ؟ من کی همچین حرفی زدم پسر: امیرساالر

 ؟ پس چی -بهزاد

 . منظور پهلوون اینه که دیگه باید ازدواج کنن و برن سر خونه و زندگیشون: شاهین

 آفرین به تو : امیرساالر

 ؟ خب من باید چیکار کنم، آهان: بهزاد

علی از من خواست یه روزی تعیین کنیم بیان بشینن صحبت کنیم روز عروسی را مشخص کنیم بهش گفتم باید با تو : امیرساالر

 . مشورت کنم

 . هر چی شما بگید، شما تاج سرمون هستید  ؟ من چرا پدربزرگ: بهزاد
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می ، اگر حرفی داری که باید بزنی بهش فکر کن، ..خودت تقویم نگاه کن و با گیلدا هم صحبت کن. باید در جریان باشی : امیرساالر

داریم ما.....یه چیزی هم که هست اینه که آسو رسم و رسوماتی ، همینطوری که نمی شه، خوای خواهرتو بفرستی خونه ی بخت

سر همین موضوع با آسو ، ...از طرفی فکر کنم گیلدا نمی خواد بره تهران زندگی کنه. تهران زندگی می کنه چون کارش اونجاست

 .... تو باهاش حرف بزن بهش بگو اصال خوبیت نداره رو حرف شوهرش نه بیاره، بحثش شده

 ؟ یلدا حق نداره در مورد زندگیش نظر بدهخب به نظرتون گ: بهزاد

 . وقتی آسو را به عنوان شوهرش پذیرفته باید تابع حرف شوهرش باشه: امیرساالر ابروی در هم کشید و گفت

 . با گیلدا صحبت می کنم: بهزاد

 . بااجازه تون. ...خب من برم یه کم دراز بکشم. آفرین پسرم: امیرساالر

، واقعا حرفشون متین و زیبا بود  ، ..عجیب تفکرات پهلوون به تفکرات من نزدیک. به به: د شاهین گفتامیرساالر که اتاق ترک کر

 . اصال چه معنی می ده زن از فرامین شوهرش سرپیچی کنه

: بهزاد ابروی در هم کشید و تا خواست یه چیزی بگه گوشیش زنگ خورد و شاهین اشاره کرد بهزاد ساکت باشد و سریع جواب داد

 ...سالم دایی جان. الو

 ؟ کجایی، سالم شاهین: پرویز

 . االن پیش بهزاد هستم: شاهین

 ؟ هنوز هم نمی خواد با ما حرف بزنه: پرویز

چند لحظه گوشی خدمتتون باشه : شاهین به بهزاد نگاه کرد که بهزاد سری به عالمت منفی تکان داد و شاهین خطاب به پرویز گفت

 . االن گوشی را بهش می دم

 . بگیر، بی رحم نشو دیگه: بهزاد با خشمی شاهین را نگاه می کرد که شاهین آروم گفت، و به سمت بهزاد رفت

 ... الو: بهزاد ناچارا موبایل را گرفت و وقتی شاهین اتاق را ترک کرد جواب داد

 ؟ ...خوبی. ..پسرم. بهزاد: پرویز



 

 
 

1039 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . سالم: بهزاد

 ؟ خوبی بهزاد، سالم: پرویز

 ؟ مامان چطوره ؟ ..شما خوبید. خوبم: بهزاد

 ؟ مامان !! پس هنوزم به مادری قبولش داری: پرویز

 . شاهین می گفت حالش بد شده بردینش بیمارستان: بهزاد

 . گوشیو بهش می دم، ..اینجاست می خواد با تو صحبت کنه. از گریه و بی تابی زیاد فشارش افتاده بود، حالش خوبه: پرویز

اتاق بهزاد که بیرون آمد  کسی را توی پذیرایی ندید ولی صدای حرف زدن آسو و گیلدا و گالره را از یکی از اتاق ها می شاهین از 

در اتاق هم کامال باز بود که شاهین سرکی داخل اتاق کشید که دید آسو به سختی داره کمدی را جا به جا می کنه و گیلدا و ، شنید

 ی برایشان سخت بود گالره سعی می کنن کمکش بدن ول

  ؟ آخه چی توی این ریختی انقدر سنگین: آسو با غرلند گفت

 . تو زور نداری بگو زور ندارم چرا انقدر غر می زنی، چیز خاصی نیست: گالره

 . یه چیزی هم بدهکارت شدم: آسو دست از کمد کشید دست به کمر زد و گفت

 . یمپسر خاله های قد، پسر خاله م: گالره خندید و گفت

 ؟ کمک می خواید: شاهین مکثی کرد و گفت

یه کمکی بدی این کمد بذاریم اینطرف ممنون می ، اینا که بلد نیستن، قربون دستت: گالره و گیلدا به سمتش چرخیدن و آسو گفت

 . شم

 ؟ مگه بلدید: گالره

 . اجازه بدید شاید بلد باشم: شاهین

 ؟ کجا می خواید بذارید: شاهین جلوتر رفت و گفت
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 . اونطرف اتاق: آسو

 ... خدا خیرت بده: آسو گفت، آسو و شاهین کمد بلند کردند و بعد از جا به جایی کمد

 . اصال بهتون نمی اومد بلد باشید: گالره

 گالره!!!!: آسو با اخمی گفت

 ؟ کمرتون رگ به رگ نشد، آخه توی خونه ی خودشون میوه  را هم دیگران باید واسه شون پوست بکنن: گالره با طعنه گفت

شما ببخشید آقا شاهین مثل اینکه توی دوره ی : آسو با خنده  گفت، گیلدا نیشگونی از دست گالره گرفت و بهش چشم غره ی رفت

 ؟ خدمتش خیلی بهش سخت گرفتید

 . آره خب برای همین االن دارن تالفی می کنن: شاهین

دستمو سیاه و کبود  ؟ هوووی چته: گون از دستش گرفت که گالره حق به جانب گفتتا گالره خواست یه حرفی بزند باز گیلدا یه نیش

 . کردی

 ؟ اینجا چه خبره: بهزاد هم وارد اتاق شد و گفت

 . فقط داریم اوامر خواهر جانتونو انجام می دیم، خبری نیست بهزاد جان: آسو

 . ..چه افتخار بزرگی نصیبتون شده. چقدر خوب: بهزاد با تحسین گفت

 . دمت گرم داداشی: گالره خندید و گفت، با این حرف بهزاد

 ؟ حاال کارشونو خوب انجام می دن: آسو و شاهین نگاهی به هم انداختند و بهزاد خطاب به گالره گفت

 . هی کارشون بدک نیست، اگر غر زدناشونو فاکتور بگیریم: گالره

 . بیا بریم شاهین جان خونه ی ما که اگر اینجا بمونیم تا صبح ازمون کار می کشن . روتونو برم: آسو

 . موافقم: شاهین

 . ما دیگه رفع زحمت می کنیم، خب کاری ندارید: آسو
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 . شام درست کردم نمی مونید: گیلدا

 . ....تا سفره را بندازید ما هم اومدیم. دارن ناز می کنن فقط، می مونن: بهزاد

 . باشه ؛ بیا بریم گالره :گیلدا

 . راستش آسو می خواستم باهات صحبت کنم: بهزاد در اتاق بست و گفت، گالره و گیلدا که از اتاق بیرون رفتند

 ؟ در مورد: اسو

 . درمورد خودت و گیلدا و مراسم عروسیتون: بهزاد

 ... خب  با اجازه تون منم برم: شاهین گفت

 . کجا می ری بمون ازم دفاع کن: و گفت و خواست بره که آسو بازوشو گرفت

 . چشم: شاهین خندید و گفت

 . می خواید زودتری ازدواج کنید و برید سر خونه و زندگیتون، راستش پدربزرگ گفت: بهزاد

 . ولی به خاطر مسائلی که پیش اومد نامزدی ما طوالنی شده، اینجا رسم نیست خیلی نامزدی طوالنی بشه، آره: آسو

..پدربزرگ یه چیز دیگه را هم گفت اینکه گیلدا راضی . البته سه سال خیلی نیست ولی من رسم و رسومات اینجا را نمی دونم: بهزاد

 . نیست باهات بیاد تهران زندگی کنه و از من خواست با گیلدا صحبت کنم

خونه ی بابا هم که اونجا خالیه ؛ از گیلدا ، رمتازه توی اداره جا افتادم و شرایط کاری خوبی دا، من کارم توی تهران خوبه، آره: آسو

 . خواستم بریم تهران زندگی کنیم می گه نه

خب من نظر خودمو می گم من اگر دختری را دوست داشته باشم و واسه م مهم باشه ؛ سعی می کنم به : بهزاد مکثی کرد و گفت

که بخوام نظراتمو بهش تحمیل کنم یا اینکه اونو تحت فشار  نظراتش احترام بذارم در غیر این صورت این خودخواهی منو می رسونه

 بذارم که شرایط منو بپذیره 

 . منظورت اینه که انتقالی بگیرم بیام کردستان: آسو نیم نگاهی به شاهین انداخت و دوباره به بهزاد نگاه کرد و گفت

 . اهوشیخوشم میاد ب: بهزاد به سمتش رفت و دستش را به شانه ی آسو گذاشت و گفت
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 ... ولی: آسو

 . منم این دوتا خواهرامو تازه پیدا کردم دوست ندارم ازم دور بشن: که بهزاد حرفش برید و گفت

 . چشم: آسو

 . ..در ضمن این گفتگو بین خودمون بمونه ؛ بریم شام بخوریم. مرسی: بهزاد

 . این نامردیه: آسو با اعتراض گفت، بهزاد که از اتاق بیرون رفت

 . چقدر توی این دو روزه عوض شده: شاهین

 . با زبون بی زبونی گفت یا انتقالی بگیر بیا کردستان یا قید گیلدا را بزن: آسو

 ؟ یعنی می خواد همین بال را هم سر منم بیاره: شاهین

 ؟ منظورت چیه: شاهین که ناخواسته این حرف را زد آسو متعجب نگاهش کرد و گفت

 . بخوریم هیچی بریم شام: شاهین

 . و از اتاق بیرون رفت در حالی که آسو مشکوکانه با نگاهش تعقیبش می کرد

امیرساالر که بسم ، بهزا د کنار امیرساالر نشسته بود و دخترا هم کنار هم، آسو آخرین نفری بود که در کنار شاهین و سر سفره نشست

بعد از شام دخترها سفره را جمع کردند ، آرام و صمیمی صرف کردنداهلل گفت و مشغول شد بقیه هم مشغول شدند و شام را در فضای 

دخترها هم با ، بهزاد از گذشته از امیرساالر می پرسید و امیرساالر خاطرات گذشته را تعریف می کرد، و آقایون باز دور هم نشستند

شاهین تا خواست ، ی را مقابل شاهین گرفتگالره چای را به همه تعارف کرد و در آخر سین، یک سینی چای به جمعشان اضافه شدند

گالره سینی را خیلی زود باال آورد و استکان چای به لبه ی سینی گرفت و چپ شد و تمام محتویاتش روی پا ، استکان چای را بردارد

 . و فرش ریخت

 ؟ دختر هواست کجاست ؟ ای وای چی شد پسرم: امیرساالر

 . ایشون نمی تونن یه استکان چای را درست بردارن ؟ تقصیر من چیه پدربزرگ: گالره

 . پسرم پات سوخت: امیرساالر با اخمی نگاهش کرد و گفت
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 . بیشترش ریخت روی زمین، نه خیلی نریخت روی پام: شاهین

 . آره بخدا ببینید چطوری فرش خراب کردن: گالره

 . برو یه چای دیگه واسه شون بیار: امیرساالر

 . پدربزرگچشم : گالره

 . می خوای برو شلوارتو عوض کن: آسو و بهزاد داشتن آروم می خندیدن که شاهین چشم غره ی بهشون رفت و امیرساالر گفت

 . طوری نیست: شاهین

 . این خواهر من یه کم خل و چل، تو رو خدا ببخشید: گیلدا

 . اشکالی نداره: شاهین

 . کنمدرستش می : و آروم طوری که فقط آسو شنید گفت

 ؟ تو به چی می خندی: که شدت خنده ی آسو بیشتر شد که امیرساالر گفت

 . ببخشید به هیچی: آسو

لطفا با احتیاط و : گالره با سینی و یه استکان چای از آشپزخانه بیرون آمد و به سمت شاهین رفت وقتی سینی را مقابلش گرفت گفت

 . خراب می شن، کردیم نو هستن...فرش هامونو تازه عوض . با دقت چای را بردارید

 . ممنون چای نمی خورم: شاهین زیر چشمی و با خشم نگاهش کرد و گفت

 . اتفاقا این چای خوردن داره: آسو چای را برداشت و مقابل شاهین گذاشت و آروم بهش گفت

 . رهاین کارای که توی می کنی خیلی زشته گال: گالره هم کنار گیلدا نشست که گیلدا آروم بهش گفت

 . تو رو خدا نگاش کن قیافه ش شبیه میمون درختیه، زشت این پسره ی اکیبریه: گالره هم آروم گفت

 ؟ به چی می خندی: و خودش خندید که نگاه همه به سمت او چرخید و امیرساالر گفت

 ؟ پدربزرگ، به هیچی پدربزرگ: گالره
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 ؟ جانم: امیرساالر

  ؟ از اون موقع ها که روی خان های ظالم و زورگو را کم می کردید، بگیدیه کم از گذشته واسه مون : گالره

واسه مون بگید چطوری حساب اون ارباب های ستمگر و زورگو را : این سوال که می پرسید نیم نگاهی به شاهین انداخت و باز گفت

  ؟ رسیدید

 . بریم خونه ی شما می شه امشب: بهزاد نگاهش می کرد و می خندید و شاهین آروم به آسو گفت

 . می ترسی شب بیاد سرتو ببره بذاره رو سینه ت: آسو با خنده و آروم گفت

 . بعید نیست: شاهین

می خوام برم بخوابم ؛ شما هم بهتره برید بخوابید دیگه خیلی ، ببین دخترم من خیلی خسته ام: امیرساالر چایش را که نوشید گفت

 . دیروقته

 . ه تون من شاهین با خودم می برمپهلوون با اجاز: آسو گفت

 ؟ چه بهتر: گالره آروم گفت

 ؟ کلبه ی درویشی ما را قابل نمی دونید ؟ چرا پسرم: امیرساالر

 فقط می خوام بعد از این همه سال بریم خونه ی دایی که تازه پیداش کردیم  ؟ اختیار دارید پهلوون این چه حرفیه: شاهین

 . باشه هر طور راحتی، خب که اینطور: امیرساالر

 . آسو و شاهین برخواستند و بعد از اینکه از امیرساالر و دخترا خداحافظی کردند با بدرقه ی بهزاد از سالن بیرون رفتند

چی برای خودت می : شاهین همینطور که خم شده بود کفشش می پوشید داشت غر می زد که بهزاد آروم زد پس گردنش و گفت

 ؟ گی

 ؟ ...فقط بهتره خواهرت به یه دکتر روانپزشک نشون بدی عقل درست و حسابی نداره. هیچی: لش واستاد و گفتشاهین صاف مقاب

 ؟ چی گفتی ؟ جان: بهزاد دست به سینه زد و با اخمی گفت
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 . ...بریم اسو. خداحافظ، گفتم شب بخیر: شاهین آب دهنش قورت داد و گفت

عجب خانواده ی ظالمی هستن : خانه بیرون آمدند که شاهین نفس راحتی کشید و گفت آسو هم با خنده خداحافظی کرد و با هم از

 . اینا

 . بیا بریم. ...بهزاد از ارسالن هم بدتره. آره واال: آسو

 . با ماشین من بریم: شاهین

 باشه : اسو

ر گذاشتند و در آخر وارد کوچه باغی هردو سوار ماشین شدند و شاهین با راهنمایی آسو کوچه های ساکت و با صفای روستا را پشت س

 . زیبا که در دو طرفش درختان بلند قامتی بود و صدای شر شر جوی آب هوای خنک پاییز را دلنشین را کرده بود شدند

 . هوای پاک و دلنشنین به این می گن: شاهین

 . دوتا بوق بزن درو باز کنن: آسو گفت، مقابل خانه ی که درب بزرگ آهنی داشت رسیدند

شاهین بوق زد و دقایقی بعد در توسط مردی میانسال گشوده شد و شاهین با ماشین وارد جاده ی زیبایی منتهی به ساختمان دو طبقه 

 . وای اینجا همون خونه ی کیومرث خان: و آجری شد و با دیدن ساختمان که زیر نور چراغ های حیاط روشن شده بود گفت

 . خیلی تخریب شده بودولی توی جنگ ، اصلش همونه: آسو

 . یعنی نقشه همونه ولی دوباره ساختید: شاهین

 .... بله البته قبال خشتی بود االن آجریه: آسو

 . این وقت شب اومدیم همه خوابن: مقابل پلکان ماشین متوقف کرد و گفت

 . بیدار هستن و مطالعه می کنن 8همیشه تا ساعت ، فکر کنم پدر بیدار باشن: آسو

شاهین مکثی کرد و ، ماشین پیاده شدند و شاهین ساک کوچکش را از داخل ماشین برداشت و با آسو از پله ها باال رفتندهردو از 

باید خاطرات پدربزرگ بخونی تا بفهمی چقدر جذاب وقتی جای قرار می گیری که سالها : همینطور که ساختمان نگاه می کرد گفت

 . ره داشته ازشقبل پدربزرگت از آنجا حرف زده وکلی خاط
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 . پس حتما دفترچه شونو به منم بدید تا بخونم: آسو

 . حتما: شاهین

تاالر را پیمودند و از دری چوبی که شیشه های ، با هم وارد ساختمان شدند توی تاالر اصلی چندتا چراغ کم نور رنگی روشن بود

 ؟ ببین کی اومده: بیرون آمد و گفترنگی مشبک داشت گذشتند که علی که کتابی در دست داشت از اتاقی 

 . سالم دایی جان ؛ ببخشید این وقت شب مزاحم شدم: شاهین

 . ...خوشحالم کردی. خوش اومدی، سالم پسر: علی

 . راستش خونه ی پهلوون یه کم غریبی می کردم آسو گفت بیام اینجا، ممنون: شاهین

 . می خواستم بهت بگم بیای اینجا اما فکر کردم می خوای پیش بهزاد...من عصری . خیلی خوشحالم کردی، خوب کردی پسرم: علی

 . ممنون: شاهین

 ؟ ..شام که خوردید. دیروقته و حسابی خسته هستی ؛ برو بخواب فردا صبح کلی باهم حرف می زنیم، خب مزاحمتون نمی شم: علی

 . دست پخت گالره را خوردیم، بله پدر: آسو

 . برید بخوابید، ..خب شب بخیر. ون تندی داره ولی دست پخت خوبی هم دارهدرسته زب: علی با لبخندی گفت

  ؟ کدومش اتاق پدربزرگ بوده، اینجا پر از اتاقه: هردو شب بخیر گفتند و پله ها را باال رفتند و وارد طبقه ی دوم شدند که شاهین گفت

 ... همون که االن اتاق منه: آسو

..همه . آفرین: آسو چراغ را روشن کرد و شاهین با دیدن اتاق گفت، کرد و هردو وارد اتاق شدند و درب چوبی یکی از اتاق ها را باز

 . چیز هم که سنتی و قدیمی

روی زمین که می  . البته یه چیزای تغییر کرده، قدیمی که نیست ولی سعی کردم همون سبک و سیاق قدیمی را داشته باشه  -آسو 

 ؟ خوابی

 . که ناز پرورده نیستماونقدرا ، آره: شاهین
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کف اتاق با قالی فرش شده بود و یک صندوقچه ی قدیمی گوشه ای از اتاق بود که روکش زیبایی داشت و رویش چراغ نفتی و 

زیبایی قدیمی و چند جلد کتاب قدیمی قرار داشت یک میز تحریز کوچک هم گوشه ی از اتاق جا گرفته بود و پشت میز روی دیوار 

، روی میز هم یک لپ تاپ و مقداری کتاب بود، وچک چوبی روی دیوار نصب شده بود که داخلش پر از کتاب بودیک قفسه ی ک

یک کمد دیواری هم توی دیوار تعبیه شده بود که آسو از داخل کمد دو دست رختخواب بیرون آورد و رو به پنجره ی که آسمان از 

 . شاهین دستشویی هم انتهای راهرو هستش: آن به خوبی پیدا بود در کنار هم پهن کرد و گفت

 ..روتو اونور کن می خوام لباس راحتیمو بپوشم  . ممنون: شاهین

 . می رم یه پارچ آب بیارم شما هم راحت باش: آسو خندید و گفت

دستاشو ، کشید شاهین لباس هاش را با یک شلوارک و یه زیر پیراهنی تعویض کرد و توی رختخواب دراز، آسو که از اتاق بیرون رفت

 . خدا رحمتت کنه پدربزرگ اما عجب جای زندگی می کردیا: زیر سر جمع کرد و از پنجره به بیرون و آسمان پر ستاره زل زد و گفت

 ؟ خوابیدی: آسو با یک سینی که ظرف میوه و پارچ آب داخلش بود وارد اتاق شد و گفت

 . بیدارم: شاهین

 ؟ انار می خوری: آسو

 . وقت به خوردن نه نمی گم من هیچ: شاهین

 . پس پاشو: آسو

 . هردو توی رختخواب نشسته بودند و انار می خوردند و با هم حرف می زدند و ساعت تقریبا سه صبح بود که خوابیدند

، شناختدقایقی گیج و منگ دور و برش را نگاه کرد تا موقعیت خودش را ، با صدای بچه ها که داد می زدند و می خندیدند بیدار شد

ساعت هشت ، توی جایش نشست و موهایش را با دستش مرتب کرد و به ساعت گوشیش نگاه کرد، افتاب تا وسط اتاق پهن شده بود

 . سه تا به اضافه ی آسو توی حیاط مشغول بازی والیبال بودند، از جا برخواست و به سمت پنجره رفت . آسو توی اتاق نبود . صبح بود

از اتاق بیرون رفت ؛ سرکی داخل راهرو کشید و به سمت ، چه حوصله ی دارن این وقت صبح: د و گفتشاهین خمیازه ای کشی

 ؟ صبح بخیر ؛ خوب خوابیدی: آسو را دید که وارد طبقه ی دوم شد و گفت، از دستشویی که بیرون آمد، دستشویی رفت

 . شب خوبی بود: شاهین
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 . بریم پایین صبحانه بخوریم، خب خداروشکر: آسو

 . لباس عوض کنم میام: شاهین

 . پس منتظرت هستیم: آسو

شاهین لباس اسپورت مرتبی را پوشید و بعد از اینکه موهایش را مرتب کرد و لحاف و تشکش را جمع کرد از اتاق بیرون رفت و از پله 

تاالری که کفش با قالی های  ،از همان در چوبی با شیشه های رنگی مشبک گذشت و وارد تاالر بزرگ خانه شد، های سرازیر شد

یکدست فرش شده بود و دور تا دور آن پشتی های مخملی استوانه شکلی دوتا دوتا روی هم قرار داشت و با روکش سفید گلدوزی 

یک در بزرگ چوبی با همان شیشه های مشبک رنگی رو به حیاط بود که باز بود و فضای پاییزی باغ از آنجا ، شده ی تزیین شده بود

سفره ی بزرگی پهن شده بود و همه ی خانواده ی علی سر سفره حضور داشتند که با ورود شاهین همگی از جا ، ایان بودنم

 . شاهین به همه سالم داد و توسط آسو به همه معرفی شد و بقیه ی خانواده را هم آسو به شاهین معرفی کرد، برخواستند

 ... خیلی از آشناییتون خوشوقتم: شاهین

 . خوش اومدی پسر عمه، ما هم همینطور: آرتین

 . ممنون پسر دایی: شاهین

 /. بیا اینطرف شاهین جان: علی

سفره را ، شاهین در کنار علی و باالی سفره جای گرفت و یک صبحانه ی مفصل را با خانواده ی داییش خورد، با تعارفات علی و شینا

 . پسرها و تنها دامادش، نها هم برای بازی بیرون رفتند و فقط آقایون ماندندجوا، خانم ها جمع کردند و همگی تاالر را ترک کردند

 ؟ بهزاد با پدر و مادرش صحبت کرد: علی

 . بله دیشب باالخره راضی شد و باهاشون صحبت کرد: شاهین

 . ردناونا در حقش پدر و مادری ک، بهزاد به پرویز و همسرش مدیون، هر اتفاقی که بیفته، کار خوبی کرد: علی

 . درسته ولی خب بهزاد هم حق داشت ناراحت بشه: شاهین

 ؟ خانواده خوبن، ..خب از این حرفا بگذریم. ولی خب اتفاقیه که افتاده و نمیشه زمان را به عقب برگردوند، آره خب: علی
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 . ..البته مامان و خاله هام یه خورده شوکه شده بودن . شکر: شاهین

 ؟ بابت چی: علی

اینکه بهزاد پسر ، اینکه پدرشون یه همسر دیگه ی داشته، اینکه به غیر از دایی پرویز یه برادر دیگه ی دارن، خیلی چیزا: شاهین

 . برادرشون نیست

 . ...همینطور مادربزرگتون. اما پرویز نمی خواست، دوست داشتم رابطه هامون مثل خواهر و برادر واقعی بود: علی با لبخندی گفت

 . نمی دونستنخواهرامم که 

 . ان شاء اهلل از این به بعد با مدیریت خودم همچین رابطه های عمیقی شکل می گیره که حض کنید: شاهین

 . ...من که از خدامه پسر. ان شاء اهلل: علی با خنده گفت

 . از اول هم باید می سپردید دست خودم: شاهین

 . ..می بخشید. پدرمه: شماره گفت موبایل شاهین به صدا در آمد که شاهین با نگاه کردن به

آسو و شاهین برای کمی قدم زنی در باغ از ، تا علی با سعید صحبت می کرد، کمی با پدرش صحبت کرد و بعد گوشی را به علی داد

 . در روشنایی روز زیبایی های خانه باغ بیشتر نمایان بود، تاالر بیرون رفتند

 ؟ اون ساختمون پشتی هم هنوز هست: شاهین

 .... آرتین و خانواده ش اونطرف زندگی می کنن، اره: آسو

 ؟ اون حموم قدیمی هم هست: شاهین

...معلومه پدربزرگ حسابی خونه را توی نوشته هاش وصف کرده بوده که . اون حموم به اضافه ی اصطبل ها را خراب کردیم: اسو

 ؟ همه جا را ندیده می شناسی

 ؟ زیرزمین..آشپزخونه هنوز توی . آره: شاهین

 .... اونجا دیگه فقط زیر زمین، نه: آسو ایندفعه خندید و گفت
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هرمان با دیدنشان دست ، یه دور کامل توی باغ چرخیدند تا باز دوباره به مقابل ساختمان رسیدند جای که پسرها مشغول بازی بودند

 . ..اقا شاهین شما هم بیاید بازی کنیم. آقاشاهین: از والیبال کشید و گفت

 . ای به روی چشم: شاهین

قدم زنان در ، مدتی با هم بازی کردند و بعد به خواست شاهین با اسو برای کمی قدم زنی و دیدن روستا از خانه باغ بیرون رفتند

و  کوچه ها قدم می زدند و شاهین در مورد روستا با توجه چیزهای که از دفترچه خاطرات پدربزرگش خوانده بود با آسو حرف می زد

کم کم از روستا بیرون رفتند و به سمت مزارعی می رفتند که روزگاری جهانگیر مسئول آن ، آسو انجاها را به شاهین نشان می داد

 . زمین ها بود

 ؟ اون زمینهای کشاورزی االن متعلق به کیه: شاهین

االن مالک اون زمینها ، روشون کار می کردناون زمین های که به پدربزرگ به ارث رسیده بود همه شو به مردمی بخشیده که : آسو

 . بچه های همون رعیت های سابق هستند

 ؟ کار اصلیشون کشاورزیه: شاهین

 . یه تعدادی مهاجرت کردن و برای کار رفتن شهرهای دیگه، یه عده ای که دامداری هم  می کنن، یه عده ای آره: آسو

 . دایی هم کشاورزی می کنه: شاهین

 . کشاورزی هم جزو تفریحاتشه ولی کار اصلی بابا تدریس: تآسو خندید و گف

 ؟ معلم: شاهین

به ، ...گاهی هم دانشگاه تهران. دکترای مهندسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، استاد دانشگاه ست: آسو با لبخندی گفت

 . صورت پروازی میره و میاد

 . آهان نمی دونستم: شاهین

 . یه مورد ننوشته بودن فکر کنم پدربزرگ این: آسو

 . آره: شاهین
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 . اون درخت را می بینی: آسو ایستاد و به درختی که نزدیک یک مزرعه ی کشاورزی بو اشاره کرد و گفت

 ؟ همون درختیه که پدربزرگ توی سایه ش می ایستاد و کار رعیت ها را نگاه می کرد: شاهین

پدر وقتی برگشت به ، توی جنگ اون درخت از بین رفت و خشک شد، بود نه اون درخت نیست ولی اون درخت هم همونجا: آسو

 . ...همونطور بزرگ و تنومند شده. اون درخت خشک شده را در آورد و به جاش این درخت کاشت، روستا

زرعه چشم وقتی به درخت سبز و زیبا رسیدند هردو در کنار هم زیر سایه ی آن ایستادند و به م، هردو به سمت آن درخت رفتند 

 دوختند 

 . با اینکه قبال با دوستام اومده بودم کردستان ولی اینطرفا نیومده بودم، ..طبیعت اینجا خیلی قشنگه. عجب جاییه: شاهین

 . می خوای بریم یه کم اسب سواری: آسو

  ؟ اسب از کجا: شاهین

اونجا ، ارسالن کارش پرورش اسب بود: رد و گفتآسو به محوطه ی محصور شده ی آجری که در  فاصله ی نسبتا دوری بود اشاره ک

یه سالی بود که کارش نتیجه داده بود ولی اون عوضیا ، خدابیامرز خیلی واسه اونجا زحمت کشید، هم مزرعه ی پرورش اسبشونه

 . اجازه ندادن ثمره ی زحمتاشو استفاده کنه

 ... خدا رحمتش کنه: شاهین

 . می رفتند با هم صحبت هم می کردند همینطور که به سمت مزرعه ی پرورش اسب

هم به این خاطر که نوه ی پهلوون بود همینکه اخالق خوبی داشت وقتی هم ، همه ی مردم روستا ارسالن دوستش داشتن: آسو

 ... کشتنش  همه ی روستا عزادار شدن

مزرعه ی پرورش ، چوبی نوشته شده بودنزدیک مزرعه روی تابلوی ، فاصله ی رسیدن به مزرعه ی پرورش اسب رابا صحبت پیمودند

 ... اسب ارسالن

نزدیک ورودی که در بزرگ آبی رنگی داشت و کامال باز بود در دو طرف در دوتا سگ بسته شده بود که با نزدیک شدن آنها شروع 

 . کردند به پارس کردن
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 . ...فرهاد. ....آهای فرهاد. ..آروم باشید. هی هی: آسو

 . ساله که لباس محلی به تن داشت خودش را رساندجوانکی بیست و پنج 

 .... ..خوش اومدید. سالم آقا: فرهاد

 ؟ این سگا چرا اینجوری می کنن: آسو

 . غریبه دیدن آقا: فرهاد

 . پسر عمه ی من، ایشون هم آقا شاهین هستن، ارومشون کن: آسو

 . سالم آقا خوش اومدید: فرهاد

 . سالم: شاهین

 . خواهراشون اینجا هستن اقا بهزاد و: فرهاد

 . چه خوب: آسو

محوطه ی که توسط حصارهای چوبی محصور شده بود درونش چندتا ، شاهین و آسو با هم وارد محوطه ی نسبتا وسیع مزرعه شدند

د در طرف دیگر هم اصطبل های بزرگی قرار داشت و چندتا مرد هم توی محوطه یا مشغول رسیدگی به اسبی بودن، اسب قرار داشت

یا مشغول مرتب کردن دسته های علوفه بودند ،در طرف دیگر محوطه ی کوچکتری برای تمرین اسب ها بود که  نزدیک حصارها 

بهزاد و گالره و گیلدا ایستاده بودند و به اسب سفید و زیبایی نگاه می کردند که توسط مرد جوانی تقریبا سی ساله مشغول تمرین 

 . سمت آنها رفتندشاهین و آسو هم به ، دیدن بود

 . صبحتون بخیر، سالم: آسو

 . هر سه نفر به جانب آنها چرخیدند

 . ...صبح شماهم بخیر. سالم: بهزاد

 . گیلدا هم به گرمی جواب هردو نفر را داد اما گالره فقط به سالمی به اسو اکتفا کرد و به شاهین محل نذاشت

 چه اسب قشنگی !!!: یستاد و گفتشاهین هم اهمیتی نداد در کنار حصار نزدیک گالره ا
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 . خیلی دوستش داشت، اسب ارسالن، اسمش آتش: آسو که در طرف دیگرش ایستاده بود گفت

با گریه های گیلدا بهزاد دست به شانه اش ، گیلدا در حالی که گریه می کرد یه چیزای به لهجه ی کوردی خطاب به اسب می گفت

، با گریه های گیلدا بود که چشمان بقیه هم به اشک نشسته بود . و در آغوش برادرش فرو رفت گیلدا نگاهش را به بهزاد داد، گذاشت

مدتی که گذشت و گیلدا آرام گرفت همگی با هم به سمت آالچیقی که کمی دورتر از محوطه ی تمرین بود رفتند و روی نیمکت ها 

 . نشستند

 ؟ مسئولیت اینجا االن با کیه: بهزاد

 گالره و روژین. : گیلدا

 ولی توی این مدت که ما تهران بودیم روژین به اینجا می رسید : گالره

 ؟ امروز نیومده: آسو

 . میادش: گالره

 . اومد: گیلدا که نگاهش به سمت درب ورودی بود گفت

بعد از سالم ، سمت آنها آمد از ماشینش پیاده شد و به، روژین سوار بر جیپی وارد محوطه ی مزرعه شد و تا نزدیکی آالچیق پیش آمد

 . و احوالپرسی و آشنا شدن با شاهین نزدیک گالره نشست

 ؟ یه جورایی پریشونی ؟ چیزی شده روژین: گیلدا

 . ...گالره می شه چند لحظه بیایی. می بخشید، نه مشکلی نیست: روژین

 . ند با هم صحبت می کردندگالره به همراه روژین آالچیق ترک کردند و همینطور که به سمت اصطبل می رفت

 . حتمی یه مشکلی پیش اومده: گیلدا

 . ...اتفاقی نیفتاده. به دلت بد نیار گیلدا: آسو

 ؟ همیشه انقدر حساسی، طوری نشده که، اره گیلدا جان: بهزاد

 . حساس نیستم فقط یه کم نگرانم: گیلدا
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 .... نگران نباش: بهزاد

 ؟ گرون باشهاین آتش حتمی خیلی باید : شاهین

ارسالن آتش برای مسابقات سوارکاری تربیت ، آتش کره ی یه جفت اسب اصیل و خیلی خوبه، تومنی قیمتشه 851تقریبا ، آره: آسو

 . می کرد ولی از وقتی ارسالن کشته شد فقط گاهی روژین سوارش می شه تا سواری دادن یادش نره

 . ر دو اسب از اصطبل بیرون آمدند و تا نزدیکی آالچیق آمدندآنها مشغول صحبت بودند که روژین و گالره سوار ب

 ؟ کجا می رید: بهزاد

 . می ریم یه کم سواری و تمرین ؛ زود برمی گردیم: گالره

 . همگی با هم می ریم، پس صبر کنید ما هم میایم: آسو ابروی در هم کشید و گفت

 . خب شما هم بیاید ما جلوتر می ریم: گالره

 . حتمی یه اتفاقی افتاده: گیلدا نگران گفت، که آسو حرفی بزند هردو به اسب هایشان هی زدند و به سمت خروجی رفتندو قبل از این

 آسو صدایش را بلند کرد و فرهاد را صدا زد تا چهارتا اسب برایشان زین کنند 

 ؟ خب مگه کجا رفتن، می شه به منم بگید چرا شما دوتا انقدر مضطرب شدید: بهزاد

 . نمی دونم باید بریم دنبالشون: آسو

 ؟ خب می ریم برای چی انقدر مضطربید: بهزاد

...اون آدم های عوضی که ارسالن کشتن همین دور و برا هستن ممکنه اون دوتا را تنها . برای اینکه ممکنه توی دردسر بیفتن: گیلدا

 . ببینین و بالیی سرشون بیارن

 . دخترای احمق ؟ خب چرا زودتر نمی گید: تبهزاد که تازه متوجه شده بود عصبی گف

آسو و گیلدا جلوتر می تاختند و ، بیست دقیقه ی بعد هر چهار نفر سوار بر اسب های از مزرعه بیرون آمدند و به سمت دشت رفتند

 . دندمدتی در دشت به سمت کوه پیش رفتند تا باالخره دو اسب را از دور دی . شاهین و بهزاد به دنبالشان می رفتند
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 . اونجا هستند: اسو

اما وقتی به اسب ها رسیدند اثری از گالره و ، و به اسب هایشان هی زدند و به سمت اسب ها رفتند که آرام در حال رفتن بودند

 هر چهارنفر مضطرب به دور خود می چرخیدند و گالره و روژین را صدا می زدند ولی، روژین ندیدند و اسب هایشان رها شده بودند

 . اطراف را تا فاصله ی زیادی گشتند ولی باز هم اثری از آنها ندیدند، هیچ جوابی نمی شنیدند

 .... ما که زود دنبالشون بیرون اومدیم، وااای یعنی چه بالیی سرشون اومده: گیلدا در حالی که گریه می کرد گفت

 ؟ چیکار باید بکنیم اسو: بهزاد با نکرانی گفت

 .... کوهمن میرم سمت : شاهین

 . تنها نه: آسو

 . شما برید کمک بیارید باید قبل از اینکه اتفاقی بیفته پیداشون کنیم، هیچی نمی شه: شاهین

 شما برگردید روستا کمک بیارید /، منم با شاهین می رم: بهزاد

 . من با شاهین می رم تو با گیلدا برگرد روستا کمک بیارید: آسو

 . گیلدا را تنها نمی ذاری تا روستا باهاش می ریتو هم ، گفتم من می رم: بهزاد

 ... شما که اینجا را نمی شناسید ممکنه گم بشید: آسو

 .... نگران ما نباش: شاهین

گیلدا را : و قبل از اینکه آسو حرفی بزند به اسبش هی زد که بهزاد هم به دنبالش رفت و همینطور که می رفت با صدای بلند گفت

 تنها نذاریا. 

 . ...باید زود برگردم. ...بریم گیلدا. دیوونه ها :اسو

 ... تو رو خدا بذار، خب منم باهاتون میام: گیلدا

 . ...زود باش. باید برگردیم، تو نمی تونی: که آسو عصبانی بر سرش فریاد زد
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بهزاد هم به دنبالش می شاهین جلوتر به سمت تپه های سرسبز که منتهی به کوه و جنگل های کوهستانی می شد می تاخت و 

 . بهزاد هم بهش رسید، افسار اسب را کشید و به اطراف نگاه می کرد، وقتی به بلندی تپه رسید، رفت

 ؟ چرا واستادی: بهزاد

 . ..کاش یه دوربین داشتیم. تا چشم کار می کنه آدمیزادی من نمی بینم: شاهین

  ؟ باید چیکار کنیم: بهزاد با نگرانی گفت

 . ره از این طرف بریمبهت: شاهین

 ؟ چرا از اینطرف: بهزاد

 . به امید خدا پیداشون می کنیم، نمی تونیم که اینجا واستیم باالخره باید یه کاری بکنیم: شاهین

 . و به اسبش هی زد در حال تاختن بودن که با شنیدن صدای گلوله ی هردو متوققف شدند

 . ...صدای گلوله بود. یا خدا: بهزاد

 . از اینطرف بریم: ثی کرد و گفتشاهین مک

و باز اسبش را به حرکت در آورد چون وارد منطقه ی سنگ و صخره ای شده بودند نمی توانستند با سرعت پیش بروند و باید آرام 

 . جلوتر که رفتند ایندفعه با شنیدن صدای جیغ گالره ایستادند . حرکت می کردند که اسب ها آسیب نبینند

 . پیاده شو بهزاداز اسبت : شاهین

چند بار ، هردو از اسب ها پایین آمدند و افسار اسب ها را به درخچه ی بستند و با احتیاط به سمتی می رفتند که صدا را شنیده بودند

کمی که جلوتر رفتند و در محوطه ی که تراکم درخت ها  ، دیگر هم صدای جیغ و فریاد کمک خواهی گالره و روژین را شنیدند

دخترها را به دو درخت بسته بود و ، مرد جوانی که لباس محلی به تن داشت و اسلحه ی در دست، ود آنها را پیدا کردندبیشتر ب

مقابلشان رژه می رفت و با لهجه ی کوردی باها آنها حرف می زد و گاهی با شالقی که در دست داشت روژین را می زد که گالره بر 

 . زد سرش داد می زد و او گالره را هم می

  ؟ چیکار کنیم شاهین: بهزاد ارام گفت
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 . یه نقشه ی دارم، یه چوب بلند و صاف پیدا کن به من بده، به نظر میاد فقط همین یه نفره: شاهین

چون اسلحه داره باید ، برو اونطرفتر و یه طوری حواسش پرت کرد: کمی عقب تر رفتند و شاهین یه چوب پیدا کردند و شاهین گفت

 . کنیماحتیاط 

توجه آن ، بهزاد از طرف دیگر به آنها نزدیک شد و با پرت کردن سنگی و صدای حیوانی که در آورد، همانطور که شاهین خواسته بود

، مردی که اسلحه داشت به آن سمت کشید که شاهین ارام از پشت صخره بیرون آمد و با چوبی که در دست داشت به او نزدیک شد

شاهین سر اسلحه اش را با ، جوان متوجه شد و به سمتش چرخید اما قبل از اینکه فرصت شلیک پیدا کند چند قدیمیش که رسید آن

سمت باال هدایت کرد و چوب را توی ارنجش چرخاند و زیر گردنش هدایت کرد و با یک حرکت رزمی به پشت زانویش ضربه زد و او 

ز دستش بیرون کشید و چند قدم عقب رفت و با اسلحه او را نشانه رفت و اسلحه را کامل ا، را به زمین انداخت و با چرخاندن دستش

 . از جات جم بخوری کشتمت: گفت

 . بکشش این عوضی را: بهزاد خودش را به آنها رساند و گفت

 .... ..داداش. داداش: گالره

 . میای می دونستم: گالره با لبخندی گفت، رو در رویش قرار گرفت، نگاه بهزاد به سمت گالره رفت

 . تو احمق ترین دختری هستی که به عمرم دیدم: که سیلی محکم و عصبانی  بهزاد توی صورتش خورد و بر سرش فریاد زد

 . معذرت می خوام: گالره سر به زیر انداخت و آرام گفت

 . دستانش را باز کردهمینطور که با خشم نگاهش می کرد ، بهزاد بعد از مکثی دستان گالره را باز کرد و به سمت روژین رفت

 . اون طناب ها را بیار اینجا دستایی اینو ببندیم: شاهین

 . اون اسلحه را بده به من بکشمش این اشغال: بهزاد به سمت شاهین رفت و گفت

انه حرکاتی کامال بچگ، آن جوان که ساکت و بهت زده آنها را نگاه می کرد با این حرف بهزاد شروع کرد به گریه کردن و التماس

 . داشت

 . گالره و روژین هم جلوتر آمدند
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 . اونو نکشید: روژین

 . مگه این قاتل ارسالن نیست: شاهین

 .... اسمش خسرو، ...از اهالی همین روستایی خودمونه. اون یه آدم مریض، نه: روژین

 .؟ برای چی شما را آورده بود اینجا و بسته بود به درخت: بهزاد

 . چون می خواد روژین زنش بشه: به هم انداختند و گالره آروم گفتگالره و روژین نگاهی 

 . می خواد هردومون زنش بشیم، این عاشق هردومونه، خیلی نامردی گالره: که روژین با اعتراض گفت

 . چه خوش اشتها: شاهین شروع کرد به خندیدن و گفت، روژین که اینو گفت

 .... مگه شهر هرته ؟ یعنی چی: بهزاد بهش چشم غره ی رفت و گفت

. چند سال بیمارستان روانیا بستری بوده، این خسرو یه نمور مشکل ذهنی داره و از نظر روانی هم مریض: گالره ارام به بهزاد گفت

 . ...فقط هم من و روژین نیستیم که می خواد باهاش ازدواج کنیم این آدم عاشق همه ی دخترای روستاست

 . ولی خدایی  تو و خسرو بهم میاید: نو می شنید با خنده گفتشاهین همینطور که هم حرفاشو

 . کسی از شما نظر نخواست جناب: گالره با عصبانیت گفت

 ؟ واقعا به هم میایم: با خنده های شاهین خسرو هم شروع کرد به خندیدن و گفت

عقدتونو بخونم و دستتونو بذارم تو دست  می خوای همین االن خودم خطبه ی، خیلی: شاهین با خنده ی بلندتری گفت، با این حرف

 . هم

 . ببندید نیشتونو سیرابی ها: گالره با حرص جلو رفت یه لگدی به خسرو زد و گفت

 . ...تمومش کنید دیگه. اه: بهزاد

 . بده به من اون طناب ها را: شاهین

 . الزم نیست دستاشو ببندید: روژین
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 . ولی من نظر دیگه ی دارم: رفت و گفتشاهین طناب ها را گرفت و به سمت خسرو 

 . بهتره بریم: و دستای خسرو را از پشت سر بست و او را بلند کرد و گفت

شاهین کمک کرد خسرو را سوار یکی از اسب ها کرد و خودش هم سوار اسب ، به اسب ها که رسیدند، و همگی با هم به راه افتادند

 . ره و روژین هم پیاده باهاشون راه می آمدندبهزاد و گال، دیگر شدند و به راه افتادند

برای چی تنها پا میشید ، شما دو نفر که می دونید این منطقه ناامن و قاتل های ارسالن ممکنه واسه مون کمین گذاشته باشن: بهزاد

 ؟ می دونید اگر پیداتون نمی کردیم چی می شد، میاید سمت جنگل و کوه که اینطوری گیر این آدم بیفتید

 ... می دونم داداش اشتباه کردیم: گالره

من ازش خواستم باهام بیاد ؛ صبحی که میومدم سمت مزرعه ، گالره تقصیری نداره ؛ مقصر منم: که روژین حرفش برید و گفت

یکی از از آدم های توی اون ماشین ، یه جیپی را دیدم چندتا مرد توی آن بودن می رفتن سمت چشمه ی خورشید، پرورش اسب

وقتی اونروز از ارسالن پرسیدم اون آدم کیه ، یکی از کسایی بود که ارسالن توی شهر باهاش درگیر شده بود، اسه م آشنا می اومدو

وقتی با اون آدما دیدمش فکر کردم شاید اونا کسایی هستن که به ارسالن ، می گفت کسیه که می دونه برادرم یعنی شما کجاست

 ؟ ریم سمت چشمه ی خورشید ببینیم اونجاها می تونیم پیداشون کنیم یا نهبا گالره می خواستیم ب، کشتن

به فرض هم پیداشون می کردید و اون ، خب اگر اینطور بود باید آسو را در جریان می ذاشتید نه اینکه خودتون برید اونطرف: بهزاد

 ؟ شما می تونستید از پسشون بر بیاید، آدما کسایی بودن که ارسالن کشته بودن

 . معذرت می خوام، متاسفم: روژین

 . خب اگر می فهمید اونا هستن سریع برمی گشتیم آسو را خبر می کردیم: گالره

 .... کار اشتباهتو توجیه نکن گالره: بهزاد

 . یه دختر خوب به حرف برادرش گوش می ده: شاهین

ه خودتون ادب یاد بدید که وقتی چند نفر پیاده هستن بهتره ب، شما الزم نکرده منو نصیحت کنی: گالره به خشم نگاهش کرد و گفت

 . سوار اسب نمی شن

 . حسودیت می شه من اسب دارم تو نداری ؟ چیه: شاهین
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 ؟ می خوای مثل آب خوردن اسب ازت بگیرم: گالره واستاد و گفت

 . اگر می تونی بگیر: شاهین خندید و با شیطنت گفت

 .. ..هووش. ...رخشان. ...هی. هی هی: به اسب گفتگالره چند قدمی عقب تر رفت و خطاب 

اسب شاهین شروع کرد به ناآرامی کردن و بعد برای رفتن به سمت گالره روی دو پا بلند شد که شاهین چون تعادل نداشت از روی 

 . اسب افتاد و اسب به سمت گالره رفت

 . ....خورد و خاکشیر شدم. ..ای سگ به روحت اسب نفهم. ...وای کمرم. یا خدا: شاهین

بهزاد در ، خسرو هم از شیطنت گالره بلند می خندید، گالره هم که سوار اسب شده بود بهش می خندید، شاهین از درد ناله می زد

 ؟ خوبی شاهین: کنار شاهین نشست و گفت

عا واسه ت متاسفم این خواهر نیست که تو ...بهزاد واق. ..ای خدا. ..دست بهم بزنی بند بند وجودم از هم سوا می شه. خوبم: شاهین

 . داری این بالیی جونه

 ؟ این چه کاری بود کردی: بهزاد به گالره نگاه کرد و با خشم گفت

اینجا همه چیز ، بعدم جناب دلقک خان اینجا قلمرو فرمانروایی منه، تا اون باشه دیگه واسه من کری نخونه، حقش بود: گالره

 . ش می رهاونطوری که من بخوام پی

...تو . طوری می گه قلمرو فرمانروایی که انگاری سند شش دونگ منگوله دار داره، ای نمیری دختر که انقدر زبونت درازه: شاهین

 . ببند نیشتو، جونور واسه چی می خندی

 . بلند بشه طفلی دیگه نمی تونه از جاش، خیلی بیشعوری گالره: روژین به سمت گالره رفت و آرام گفت، خسرو ساکت شد

تو که نمی دونی مدتی که تهران بودم چقدر اذیتم می ، حقش بود، تو به این می گی طفلی: گالره کمی به سمتش خم شد و گفت

 . ..حاال بشین و تماشا کن. بدتر از اینا هم سرش میارم . کرد

 ... الهی پنچر بشه اون اسبت: شاهین با کمک بهزاد از جا برخواست و خطاب به گالره گفت

 . اگر نمی تونی راه بری می خوای سوار اسب شو: بهزاد
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 . ..می خوای بازم این خواهرت بزنه ناکارم کنه. نمی خوام، نمی خوام: شاهین

 . هیچیش نیست، داداش الکی لی لی به الالش نذار: گالره

 . ن بودند ایستادندهمینطور داشتن پیش می رفتن که یه دفعه با دیدن دو مردی که اسلحه به دست مقابلشو

 ؟ شما کی هستید: بهزاد با تندی گفت

شاهین که اسلحه ی خسرو را در دست داشت سریع اسلحه را به سمت آنها نشانه رفت که آن دو مرد نگاهی به هم انداختند با 

ده بودند و همگی اسلحه بچه ها وقتی اطرافشان را نگاه کردند متوجه شش مرد دیگر شدند که آنها را محاصره کر، تمسخر خندیدند

 . اسلحه تو بنداز: یکی از مردها که مقابلشان بود جلوتر آمد و گفت، ی شکاری داشتند

 ؟ با ما چیکار دارید ؟ شما کی هستید: شاهین

 . وگرنه می فرستمت پیش پدربزرگ جونت، اسلحه تو بنداز نوه ی جهانگیر: مرد باز گفت

شما دوتا هم از اسب : همان مرد باز گفت . و شاهین ناچارا اسلحه ش را روی زمین انداختشاهین و بهزاد نگاهی به هم انداختند 

 . پیاده بشید

 . تو هم پیاده شو: گالره از اسب پایین آمد و مرد خطاب به خسرو گفت

 . من نمی تونم دستام بسته ست: خسرو

گالره محکم روی کفل اسب خودش زد تا او را ، یاده می کردندتا داشتند خسرو را پ، مرد به یکی از آدماش اشاره کرد به او کمک کند

یکی از مردها به سمت اسب تیراندازی کرد که همان مرد سرکرده شان ، اسب با شیهه ی شروع کرد به تاختن، به حرکت در آورد

 . تیراندازی نکن احمق: فریاد زد

د قدمی به سمت بهزاد و شاهین رفت ولی به شاهین نزدیکتر بود گالره چن، اسب از نظر که ناپدید شد همان مرد به سمت گالره آمد

و مرد به نزدیکی گالره که رسید خواست به او سیلی بزند که شاهین با ساعد دستش مقابل ضرب دست مرد را گرفت و به گونه ی 

پرتش کرد و بعد سیلی مانعش شد که آن مرد با قنداق اسلحه ش به سر شاهین زد و با لگد زانوی که به شکمش زد به عقب 

دستاشونو ببندید باید زود از : محکمی به گالره زد که بهزاد دخالت کرد که بهزاد را هم از کتک بی نصیب نذاشت وبعد با خشم گفت

 . اینجا بریم
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ن شکسته بود و پیشانی شاهی، دست هر چهارنفرشان را از پشت بستند و هر پنج نفر را با تهدید اسلحه آنها را به حرکت در آوردند

خسرو هم ، روژین و گالره مابین بهزاد و شاهین راه می رفتند و سعی می کردند نزدیک آنها باشند، خون از کنار صورتش می ریخت

با چند قدم فاصله پشت سرشان می آمد و گروگان گیر ها با اسلحه جلو آنها و پشت سرشان حرکت می کرد و فقط یک نفر از آنها 

 . معذرت می خوام: گالره نیم نگاهی به شاهین انداخت و اروم گفت . ا پوشانده بودبود که صورتش ر

 . هیچی نمی شه، نگران نباش: شاهین آرام نگاهش کرد و گفت

 . پیشونیت شکسته: گالره باز آرام گفت

 . به نظرت حقم نیست: شاهین با شوخی گفت

 . این آدما همونایی هستن که ارسالن کشتن: گالره در حالی که سعی می کرد جلوی گریه ش را بگیرد گفت

 ؟ می ترسی منو هم بکشن: شاهین

 . می ترسم داداش بهزادمو بکشن: گالره با بغض گفت

 . بی معرفت: شاهین با حرص گفت

 ؟ به چی می خندی گالره: روژین که کنارش بود گفت، گالره در میون بغض خندید

 . گریه نکن گالره: بهزاد  آرام گفت ،گالره به گریه افتاد و آرام اشک می ریخت

 . ..می ترسم. ..می ترسم. داداش: گالره

 . کاش نیومده بودیم سمت جنگل، همش تقصیر منه: روژین

 . من حتم دارم آسو ما را پیدا می کنه: بهزاد

 . البته اگر تا اون موقع زنده باشیم: شاهین

 . .سریع تر برید.. چقدر حرف بزنید راه برید دیگه: یکی از مردها گفت
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تقریبا بعد از یکساعت پیاده روی کردند و به منطقه ی رسیده بودند که از تراکم درختها کم شده بود و اگر کمی پیش روی می کردند 

مردی که سر کرده بود ایستاد و خطاب به دوستانش گفت اینا را ببرید نزدیک اون درخت ، وارد دشت باز و بدون درخت می شدند

 . سه نفر با من بیان بریم ماشین ها را بیاریم، بزرگ

شاهین داشت به مردی که چهره اش را پوشانده بود نگاه ، بچه هارا نزدیک به هم کنار درخت نشاندند و خودشان اطراف را می پایدند

بهزاد که کنار شاهین نشسته ، همان مرد که متوجه نگاه های شاهین شده بود رویش را از بچه ها گرداند و به آنها پشت کرد، می کرد

 ؟ شاهین هیچ نقشه ی نداری: بود گفت

 . احساس می کنم این یاروه که چهره شو پوشونده آشناست: شاهین بی توجه به سوال بهزاد گفت

 . آره عجیبه توی اینا فقط اون چهره شو پوشونده: بهزاد مسیر نگاه شاهین دنبال کرد و گفت

گالره هم کنارش ، ری کنار بهزاد نشانده شده بود سعی می کرد از بهزاد فاصله بگیرد تا به او چسبدروژین که بر حسب اتفاق و ناچا

 . نشسته بود که مدام خودشو به سمت گالره می کشید و به او می چسبید

 . له م کردی خب ؟ چیکار می کنی روژین -گالره

 . بهزاد اینطرفم نشسته: روژین آروم گفت

 . داداشم که نمی خورتت، خب نشسته باشه: گالره

 . اگر اتفاقی برای شما بیفته من هیچ وقت نمی تونم خودمو ببخشم، کاش می تونستیم فرار کنیم: روژین

بچه ها را به سمت ماشین ها هدایت ، دقایقی بعد دوتا تویوتا های لوکس دو کابین و یک جیپ تا نزدیکی آنها آمد و متوقف شد

ار یکی از تویوتاها کردند و دخترها را سوار ماشین دیگر کردند وروی صندلی عقب نشاندند و مردی عقب کردند و سه تا مرد ها را سو

ماشین ها به حرکت درآمدند و به سمت کوهستان و ، در کنارشان نشست که دخترها گوشه ی کز کرده بودند و به هم چسبیده بودند

 . جاده های کوهستانی تقریبا متروک به راه افتادند

 

سو به محض رسیدن به روستا همه ی مردهای فامیل و روستا را خبر کرده بود و ضمن اینکه نیروهای پلیس را در جریان گذاشته آ

 امیرساالر و شیرزاد و ایرج هم ، بود مردم محلی هم برای پیدا کردن بچه ها با اسلحه و اسب و سگ به سمت جنگل و کوه می آمدند
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علی و آرتین و عده ی دیگر از مردان روستا به طرف دیگری ، گذشته بود ولی با اینحال همراه گروه بودندبا اینکه سن و سالی ازشان 

 . رفته بودند و گروهی هم به سرکردگی ایرج به سمت دیگری رفته بودند و بقیه هم با آسو همراه بودند

بش نشسته بود و پیش می رفت که با ایستادن او بقیه هم همه در حال فریاد زدن و صدا زدن بچه ها بودند ولی امیرساالر آرام بر اس

 . دستش راستش را به عالمت سکوت باال آورد همه ساکت شدند، ایستادن

 ؟ چی شده پهلوون: آسو

 . یه اسب داره میاد اینطرف: امیرساالر

 . ؟؟ حتما بچه ها هستن؟ اسب: آسو

 . فقط یه دونه اسب: امیرساالر

اسبی ، آسو اسبش را به حرکت در آورد و به سمت درخشان رفت، سرعت به سمت آنها می آمد را دیدند لحظاتی بعد درخشان که با

 . این اسب شاهین سوار بود: افسار اسب را گرفت و گفت، بی سوار

 . نباید می ذاشتی تنها برن سمت جنگل ؛ بهزاد و شاهین به اینجا آشنا نبودن -امیرساالر

 . سفممتا، بهزاد اجازه نداد: آسو

 ... بریم سمت جنگل: امیرساالر

و اسبش را به تاخت در آورد و به دنبال او بقیه هم می رفتند یکبار دیگر امیرساالر بر پشت اسبی تیزرو بر پهنه دشت و جنگل می 

، بود را یافت تاخت و بعد از نیم ساعت گشت زنی در جنگل اسب دیگر را هم که بهزاد سوار بود و حاال بی سوار وسط جنگل رها شده

از : امیرساالر از اسب پیاده شد و مشغول بررسی اوضاع اطراف شد بعد سریع به سمت اسبش برگشت و سوار بر اسب شد و گفت

 ..... اینطرف رفتند

 ؟ چطوری فهمیدید از اینطرف رفتند: آسو

 . تعدادشون هم احتماال زیاد باشه . از روی نشونه های که طبیعت به جا گذاشته: امیرساالر
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از : امیرساالر با تیزهوشی تا نزدیکی منطقه ی بچه ها و گروگان گیرها پیاده رفته بودند رفت و بعد دوباره از اسب پیاده شد و گفت

 . اینجا به بعد با ماشین رفتند

 . رد الستیک های ماشین به خوبی روی زمین دیده می شد

 . همراه داشت با مافوقش و نیروهای پلیس تماس گرفت و موقعیت منطقه را اعالم کرد آسو با بیسیمی که به

 . اگر رفته باشن سمت جاده حتمی پلیس می تونه آنها را پیدا کنن: امیرساالر داشت اطراف را نگاه می کرد یکی از مردها گفت

احتماال چون بچه ها باهاشون ، عی اینجا را باید پیدا کنیمآسو نقشه ی منطقه را می خوام ،؛ همه ی راه های اصلی و فر: امیرساالر

 . مخصوصا راه های کوهستانی و خاکی، هستن از راه فرعی می رن

 . نیروهای پلیس دارن می رسن ؛ نقشه دارن باخودشون: آسو

 . من همه ی جاده ی کوهستانی این اطراف می شناسم: شیرزاد گفت

تو بمون با ، من با شیرزاد و چند تا از بچه ها می ریم سمت جاده های کوهستانی، خیلی خوبه: امیرساالر سوار بر اسبش شد و گفت

 نیروهای پلیس بیا 

 . خواهشن صبر کنید تا نیروهای پلیس برسن، ممکنه خطرناک باشه: آسو

 . ...مراقب خودتون باشید. خطر برای من معنیشو از دست داده: امیرساالر با لبخندی گفت

 . هی زد و به شیرزاد و دوتا دیگر از مردها به سمت کوهستان شروع کردند به تاختنو به اسبش 

*** 

درهای ماشین قفل بود و مردی که اسلحه در دست ، بهزاد و در کنارش شاهین و در کنارش خسرو صندلی عقب تویوتا نشسته بودند

 . داشت و جلو در کنار راننده نشسته بود گاهی به عقب نگاه می کرد

 ؟ مارو کجا دارن می برن: زاد ارام به شاهین گفتبه

 . نمی دونم می خوای ازشون بپرسم: شاهین

 ؟ مارو کجا دارید می برید: بهزاد خطاب به مردی که جلو نشسته بود گفت



 

 
 

1066 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 خفه شو.: مرد

 . آخه توقع داری جوابتو بدن، خوبت شد: شاهین آروم گفت

 . احمق هستید که با طناب پوسیده ی یه احمق تر از خودتون دارید می رید توی چاهشماها یه مشت : بهزاد خطاب به آن مرد گفت

 . خفه شو: مرد با قنداق اسلحه ی شکاری اش محکم به صورت بهزاد زد و گفت، تا بهزاد اینو گفت

 . هوووی چه خبرته وحشی: شاهین

قنداق اسلحه  توی صورتش زد که باالفاصله خون از دماغ و که آن مرد دماغ و دهان شاهین را هم بی نصیب نذاشت و بی رحمانه با 

 ... روانی اشغال: بهزاد باز فریاد زد، لب شاهین بیرون زد

شاهین سرش را عقب انداخته بود ، دماغ و دهان شاهین و بهزاد پر از خون شده بود و هردو ساکت شدند، ایندفعه بهزاد را همینطور زد

سوال دیگه ی : مرد با زهرخندی گفت، بهزاد هم سرش را به شیشه ی کنار تکیه داده بود، کمتر شود تا بلکه کمی از خونریزی بینیش

 ؟ دارید

 . ممکنه یکی ما را ببینه، تندتر برو: مرد به سمت جلو چرخید و خطاب به راننده گفت، هیچ کدوم از بچه ها جوابش را ندادند

 . نم برمتندتر از این نمی تو، جاده ناهموار: مرد راننده

 . بهت گفتم تندتر برو، چون راننده نیستی: مرد با تندی گفت

 . چشم آقا: مردراننده

تقریبا نیم ساعت بعد بود که به  ویالیی دو ، دو ماشین دیگر هم که پشت سرش بودند بر سرعتشان افزودند، و سرعتش را بیشتر

در بزرگ ویال توسط مردی باز شد و ماشین ها پشت سر هم وارد ، دطبقه ی  بزرگ و زیبا که در اطرافش باغ میوه قرار داشت رسیدن

ویال شدند و وارد پارکینگ ویال که در زیر دو طبقه ی ساختمان قرار داشت متوقف شدند و همه ی مردها از ماشین پیاده شدند و پنج 

سالن بزرگ  ویال تقریبا خالی از ، باال بردندگروگان را از ماشین پیاده کردند و توسط پلکانی که به طبقه ی همکف می رفت آنها را 

فعال  : مردی که سر دسته  بود خطاب به دوستانش گفت، وسیله ی بود و فقط یک قالی و چند دست مبل و صندلی آنجا قرار داشت

 . هر پنج نفرشونو بندازید توی اون اتاق
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، ها را داخل اتاق هل دادند و بعد دخترها را داخل اتاق پرت کردنددستورش خیلی زود اجرا شد و در یکی از اتاق ها باز شد و اول پسر

 . عوضی آشغال: گالره خودش را گرفت و به زمین نخورد اما روژین به شدت به زمین خورد که بهزاد عصبانی فریاد زد

 ؟ حالت خوبه: در با صدای خنده ی بسته و قفل شد ؛ بهزاد نزدیک روژین روی زمین نشست و گفت

الهی بمیرم داداش : گالره هم روی زانو نزدیک بهزاد نشست و با گریه  گفت، سربلند کرد و سری به عالمت مثبت تکان داد روژین

 . از دماغت داره خون میاد، کاش من می مردم و تو رو اینجوری نمی دیدم، کتکت زدن

 . باز کنیبچرخ و پشتت بکن به من و سعی کن دستمو ، آروم باش گالره تو رو خدا: بهزاد

..بذار . برو کنار: گالره هر چقدر تقال کرد نتونست گره ی طناب دست بهزاد را باز کند که شاهین جلوتر آمد و خطاب به گالره گفت

 . من بازش کنم

گالره عقب تر رفت و وقتی شاهین پشت به پشت بهزاد داد و سعی می کرد گره ی طناب دست بهزاد را باز کند نگاهش در نگاه 

چون صورت شاهین هم پر از خون بود و گالره اصال به این موضوع اهمیتی ، ره قفل شده بود و کمی ناراحت نگاهش می کردگال

شاهین باالخره موفق شد و گره ی دست بهزاد ، گالره که نمی توانست نگاه شاهین را تاب بیاورد با شرم سر به زیر انداخت، نداده بود

 . ه دستان شاهین را باز کرد و بعد به سراغ دخترها رفت و دستان آنها را باز کردرا باز کرد که بهزاد باالفاصل

 ؟ چرا دستای منو باز نمی کنید: خسرو معترضانه گفت

بهزاد با اخمی نگاهش کرد و به سمت شاهین  رفت که گوشه ی کنار دیوار نشسته بود و سرش را به دیوار تکیه داده بود و چشمانش 

 . را بسته بود

 ؟ شاهین به نظرت چیکار باید بکنیم: زادبه

، اگر تعدادشون زیاد نبود و اسلحه نداشتن می تونستم حریفشون بشم ولی اینطوری نمی شه: شاهین چشمانش را باز کرد و گفت

 . ممکنه یه بالیی سرمون بیارن

  .همونطور که ارسالن کشتن، اینا ما را اوردن اینجا که بکشن: گالره جلوتر آمد و گفت

 . باید صبر کنیم: شاهین نگاهش کرد اما جوابش را نداد و دوباره نگاهش را به بهزاد داد و گفت

 ؟ صبر کنیم که چی بشه: بهزاد
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 . ...نمی دونم. نمی دونم بهزاد: شاهین

بود که توانش را  گالره که از بی محلی شاهین دلخور شده بود به سمت پنجره رفت و سعی کرد پنجره را باز کند ولی به قدری سفت

یعنی فکر : شاهین از جا برخواست و به سمتش رفت و عصبانی پنجره را کشید و باز کرد و عصبانی تر خطاب به گالره گفت، نداشت

حتمی می ، ببینم چطوری می خوای این حفاظ از بکنی و بری بیرون، می کنی انقدر احمق هستند که به این راه فرار فکر نکرده باشن

 . نی با سوهان این آهان را بسابیخوای بشی

اصال من خودم  ؟ مگه من می خواستم اینطوری بشه ؟ خب چرا داد می زنی: گالره با چشمانی پر از اشک نگاهش کرد و گفت

 . التماسشون می کنم که تو رو نکشن

..اگر می زدن تو رو . مردن بودآخه دختره ی احمق کاش فقط مشکل ما : شاهین در حالی از عصبانیت صدایش دو رگه شده بود گفت

 .....خداااا.. ...من از این می ترسم. می کشتن که من غمی نداشتم

بهزاد عصبی کنار دیوار نشست و با ، و به سمت پنجره چرخیید و مشتی به حفاظ های آهنی کوبید که از شدت درد فریادی کشید

روژین به ، جاری بود و نگران گالره و روژین را نگاه می کردپشت دست خون روی دهانش پاک کرد در حالی که از چشمانش اشک 

 . سمت گالره رفت و او را در آغوش گرفت که بغضش شکسته شد

*** 

نیروهای پلیس توسط آسو در جریان قرار گرفته بودند و جستجویی منطقه را شروع کرده بودند با بودن ردهای الستیک ماشین های 

الر با تیزهوشی رد یابی کرده بود احتمال ربوده شدن بچه ها قوت گرفته بود و نیروهای دست به کار که تا آخرین نقطه ی که امیرسا

 هر چند مردم محلی هنوز در حال گشتن کوه و دشت و صحرا بودند ، شده بودند تا هر چه زودتر ردی بهتر از گروگان گیرها پیدا کنند

بودند و در حالی که با نگاه تیزشان اطراف را می کاویدند به دنبال نشانه ی از بچه امیرساالر و شیرزاد وارد جاده های کوهستانی شده 

 . ها بودند

پهلوون ممکنه اشتباه کرده باشیم این جاده ته ش می خوره به یه جاده ی دیگه که می رسه به مرز ایران و : یکی از مردها گفت

 . عراق

 . یه حسی بهم می گه از همین طرف رفتن: امیرساالر

 . یا باید یه جای مخفی شده باشن، یا باید از مرز رد بشن که فکر می کنم غیر ممکن باشه چون نیروهای مرزبانی مراقبن: شیرزاد
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وقتی به انتهای جاده رسیدند و وارد ، امیرساالر به اسبش هی زد و شروع کرد به تاختن که بقیه هم به دنبالش شروع به تاختن کردند

 . عریضتری شدند همگی ایستادند جاده ی آسفالته و

 . سمت راست هم می ره به سمت مریوان، سمت چپ می رسه به مرز: شیرزاد

 . می ریم سمت مریوان: امیرساالر مکثی کرد و گفت

 . با اسب خیلی طول می کشه باید با ماشین رفت: یکی از مردها گفت

 . من باید بچه هامو پیدا کنم ،شما برگردید و اطالع بدید من رفتم سمت مریوان: امیرساالر

 . برید دیگه . من با امیرساالر می رم شما برگردید و با ماشین بیاید سمت ما: شیرزاد

امیرساالر رفت و شیرزاد به دنبالش رفت اما بقیه ی مردها مردد ایستاده بودند که چیکار باید بکنند که باالخره تصمیم به برگشتن 

در حاشیه ی جاده ی آسفالته ی که در میان دشتی سرسبز و نزدیک به جنگی سرسبز و زیبا بود می امیرساالر و شیرزاد ، گرفتند

 ؟ می دونی کجا می خوای بری: شیرزاد خودش را به کنار امیرساالر رساند و گفت، تاختند

 . نه: امیرساالر

 . همه چیز عوض شده، ها نیست االن دیگه مثل اون موقع، امیرساالر، پس برای چی اسبامونو خسته کنیم  -شیرزاد 

تا چشم کار می کرد دشت و صحرا و ، امیرساالر افسار اسبش را کشید و لحظاتی به شیرزاد نگاه کرد و بعد نگاهش اطراف را کاوید

 . جنگل بود و گاهی در میان دشت ویالیی زیبا سر براورده بود و چهره ی زیبایی دشت و صحرا را خراش انداخته بود

 . ...احساس می کنم ما را زیر نظر داره. احساس می کنم فرخ همین دور و براست: رامیرساال

 . ...خیلی رذل این نامرد . کاش همون موقع که جونش توی مشت من بود گرفته بودم ازش: شیرزاد

 . بریم سمت شرق: امیرساالر

 . و به اسبش هی زد و از مسیر جاده منحرف شد و به سمت دشت تاخت

*** 
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بهزاد و شاهین نزدیک هم نشسته بودند و گالره مقابل بهزاد نشسته بود و با تکه پارچه ی که از دامنش کنده بود داشت خون های 

شاهین سرش را به دیوار گذاشته بود ، روژین هم اونطرفتر و نزدیک به آنها کنار دیوار نشسته بود، روی لب بهزاد را آرام پاک می کرد

 . خسرو هم طرف دیگر اتاق کنار دیوار نشسته بود و آنها را نگاه می کرد ،و چشمانش بسته بود

 . ممنون بذار خودم تمییز کنم: بهزاد دستمال را از دست گالره گرفت و گفت

 .... من نمی خوام تو را از دست بدیم، منو ببخش داداش: گالره

 ؟ باز می خوای گریه کنی: بهزاد

 . گالره نمی خواستم که بریم کنار چشمه ی خورشیدکاش از ، تمومش تقصیر من: روژین

حداقل تا من زنده باشم نمی ذارم که واسه تون اتفاقی ، هیچ اتفاقی نمی افته، نگران نباش: بهزاد نگاهش را به روژین داد و گفت

 . بیفته

 . شاهین یه دفعه از جا برخواست و به سمت پنجره رفت

 ؟ چیکار می خوای بکنی شاهین: بهزاد

 . نمی دونم بیا کمکم بده: اهینش

 . شاهین کمی حفاظ پنجره را تکان داد اما فایده نداشت میله های آهنی که به پنجره جوش خورده بود

 . بتونیم حداقل یکیشو بکنیم می تونیم بریم بیرون: شاهین

شاهین پشت ، د و هوا تاریک شودکم کم می رفت که خورشید غروب کن، ولی هر چقدر بهزاد و شاهین تقال کردند بی فایده بود

 . به سمت وسط اتاق رفت، پنجره به لبه ی پنجره تکیه زده بود و بقیه را نگاه می کرد که نگاهش روی تنها المپ اتاق قفل شد

 . بهزاد بیا اینجا: شاهین

 ؟ چیکار کنم: بهزاد

 . قالب بگیر: شاهین

 ؟ می خوای چیکار کنی: بهزاد
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 . بهت می گم: شاهین

 . بهزاد قالب گرفت و شاهین روی دستش ایستاد و با یک حرکت المپ با سیمش از سقف بیرون کشید

 ؟ برای چی المپ کندی: خسرو

 . خفه شو: شاهین با خشم نگاهش کرد و گفت

سه  به گمونم: شاهین همینطور که المپ را در دست داشت به سمت در رفت و گوشش را به در چسباند و لحظاتی بعد آرام گفت

 . زرنگ باشیم می تونیم فرار کنیم، چهارنفری نباید بیشتر توی این طبقه باشن

 . می شه بگی می خوای چیکار کنی: بهزاد

 . بهت می گم: شاهین در حالی که با دندان دو سر سیم را لخت می کرد گفت

 ؟ این آدم کشا فرار کنیم می خوای از دست: شاهین سیم ها را که لخت کرد به سمت خسرو رفت مقابلش نشست و گفت

 . می خوام: خسرو

 . پس باید بهمون کمک کنی: شاهین

 ؟ چیکار کنم: خسرو

 ؟ کتک کاری بلدی: شاهین

 . چه جورم: خسرو خندید و گفت

 . پاشو: شاهین دستاشو باز کرد و گفت

این دو سر ، بهزاد بیا اینجا: برق زد و گفتشاهین به سمت پریزی که نزدیک به در اتاق بود رفت و دو سر سیم را به ، خسرو ایستاد

 . به محض اینکه یه کدومشون درو باز کرد معطل بذار رو دستش، سیم بگیر

 ؟ ..شما چیکار می کنی. باشه: بهزاد
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بال ...شما دخترا هم وقتی صداتون کردم از اتاق میاید بیرون و بدون معطلی دن. من و خسرو با بقیه شون در گیر می شیم: شاهین

 ؟ فهمیدید چی گفتم، سرم میاید

 . بله: روژین

 . گالره این یه بار گوش به حرفم می دی فهمیدی: شاهین

 . گالره نیم نگاهی به بهزاد انداخت و بعد به شاهین نگاه کرد و سری تکان داد

هوا تاریکتر ، در قرار گرفتند شاهین و خسرو هم طرف دیگر، بهزاد نزدیک پریز روی زمین نشست که توی ورود اول توی دید نباشه

...کمک کنید بهزاد داره می . ...آهای کسی اون بیرون نیست. آهای: شده بود و اتاق کامال تاریک بود که شاهین به در کوبید و گفت

 . میره ،لعنتیا یه کاری بکنید بهزاد داره می میره

چراغ روشن کنید و برید : عد صدای از پشت در شنید که گفتگویا نقشه ی که شاهین کشیده بود داشت جواب می داد چون دقایقی ب

 . عقب

 . از پشت درم کنار رفتم، چراغ روشن نمیشه سوخته: شاهین

شاهین و خسرو مقابلشان ایستاده بودند که یک دفعه ، لحظاتی بعد کلید توی در چرخید و در آرام باز شد و هیکل دو نفر نمایان شد

شاهین هم از ، دست کسی که به او نزدیک تر بود گذاشت و مرد از شدت برق گرفتگی فریادی کشید بهزاد سر لخت سیم ها را پشت

حواس پرتی دوستش استفاده کرد و مشتی به صورتش زد و اسلحه را از دستش بیرون کشید و با ضربات لگد از اتاق پرتش کرد 

تا خواستند خودشان را به اسلحه هایشان که کنار دیوار گذاشته بیرون دو نفر دیگه هم توی سالن بودند و روی مبلی نشسته بودند و 

 ، خسرو به سمت یکی از آنها هجوم برد و کتکش می زد، شاهین زودتر خودش رساند و با اسلحه مقابلشان ایستاد، بودند برسانند

 تند گالره و روژین هم سریع هرکدوم اسلحه ها را برداش، بهزاد و دخترا هم از اتاق بیرون آمدند

 . ..زود باشید. بنشینید: شاهین با فریاد گفت

یکی از آنها که از دست خسرو کتک خورده بود با زور خسرو روی مبل نشست و نفر دیگر با یک لگد شاهین به عقب پرت شد و 

 ؟ بقیه تون کجا رفتن: گفت

سر اسلحه ی گالره و شاهین به ، وارد سالن شدندمرد ترسیده فقط نگاهش می کرد که به یکباره در سالن باز شد و دو مرد با اسلحه 

 . بهزاد هم نزدیک شاهین ایستاده بود، سمت آنها چرخید
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 . یکی از مردای که وارد سالن شده بود چهره اش را پوشانده بود و دیگری با خشمی آنها را نگاه می کرد

 . اسلحه تونو بندازید: شاهین

 . بچه بلدی ازش استفاده کنی: مرد

آن مرد اینو گفت شاهین به سمت یکی از مردای که روی مبل نشسته بود شلیک کرد و پایش را با گلوله زد که فریاد آن مرد به تا 

 . هوا برخواست

 ؟ روانی چیکار کردی: مرد

 . زود باشید اسلحه تونو بندازید: شاهین

 اسلحه تو بنداز فرید...: مرد

پایین آورد اما مردی که عقب تر بود و چهره اش را پوشانده بود قدمی به عقب برداشت و از مردی که جلوتر ایستاده بود اسلحه ش را 

 . سالن بیرون دوید و فرار کرد

 . فرار کرد لعنتی: بهزاد

 . هی تو با پا اسلحه تو بفرست اینطرف، مهم نیست: شاهین

 /. ...شما دوتا هم برید توی اتاق. گمشو برو سمت اتاق: شاهین گفت، وقتی آن مرد اسلحه ش را از خود دور کرد

این دوتا رو هم کامل بکشید توی : شاهین گفت، آن سه نفر از روی نعش دوستانشان که دم در افتاده بودند گذشتند و وارد اتاق شدند

 . اتاق

 . دوستانشان را که بیهوش بودند را داخل اتاق کشیدند و بهزاد سریع در را بست، آن سه نفر

  .بریم: شاهین

هر پنج نفر با هدایت شاهین از سالن بیرون زدند و فاصله ی ساختمان تا در ویال را دویدند اما همینکه در را باز کردند متوجه نورهای 

 . ..زود باشید. ..باید از دیوار بریم. بریم پشت ساختمون: شاهین سریع در را بست و گفت، ماشینی شدند که به سمت ویال می آمد
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اما دیوارهای باغ بلند بود و جای پای نبود که شاهین سریع پشت به دیوار داد و ، بال شاهین به سمت پشت باغ رفتندهمگی به دن

 . دخترا زود باشید: گفت

اول هردوی دخترا از دیوار باال رفتند و بعد شاهین بهزاد را فرستاد و بعد خسرو را کمک کرد از دیوار باال ، با کمک بهزاد و شاهین

شاهین اخرین نفری بود که از ، با کمک بهزاد و خسرو خودش را از دیوار باال کشید که صدای کسانی که رسیده بودند را شنید رفت و

 . دیوار به سالمت پرید و باالفاصله همگی با هم شروع کردند به دویدن

در آن تاریکی شب هیچ ، وی زمین افتادهنوز صد متری بیشتر ندویده بودند که تیری شلیک شد و شاهین فریادی از درد کشید و ر

. شاهین: همگی به سمت شاهین برگشتند و بهزاد کنارش نشست و گفت، کدام ندیده بودند که چه کسی شاهین را زده است

 ... ..شاهین

 . باید بریم، چیزیم نیست: شاهین

پهلویش از گلوله به وجود آمده بود نمی  ولی به خاطر زخمی که روی، شاهین به سختی از جا برخواست و با دوستانش همراه شد

بهزاد زیر بازوی شاهین را ، با شنیدن صداهای که از پشت سر می شنیدن مطمئن بودند که در تعقیب آنها هستند، توانست خوب بدود

 . کنم من گمراهشون می . با دخترها فرار کنید، بهزاد منو بذار: گرفته بود و عقب تر از بقیه می رفتند که شاهین گفت

 . این جونورا رحم و مروت نمی شناسن، نه شاهین: بهزاد

 ؟ زخمی شدی: گالره به سمتشون برگشت و گفت

 . برو ببینم، دست روژین خانم بگیر و فقط از اینجا دور بشید، نه دارم ادا درمیارم: شاهین

 ؟ پس شما چی: گالره

 . فقط بگو چشم و برید: ایندفعه بهزاد بر سرش فریاد زد

 ؟ چی شده: روژین هم به سمتشان برگشت و گفت

 . ...برید دیگه. ...یه دقیقه هم وانستید. روژین دست گالره را بگیر و بدویید: بهزاد

 ؟ پس شما چی: روژین
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 . برای خدا یه بار هم بگید چشم . شماها فقط یاد گرفتید فقط حرف بزنید و سوال بپرسید: بهزاد باز فریاد زد

 . داداشآخه : گالره

 . ...زود باش. برید دیگه . آخه داداش و کوفت: بهزاد

 . بیا گالره: روژین دست گالره را گرفت و گفت

خسرو هم وقتی دید دخترها رفتند ، روژین دست گالره را کشید و به دنبال خود کشید و از خسرو که جلوتر از همه می دوید رد شدند

 . به دنبال آنها دوید بدون اینکه به پشت سرش نگاه کند با سرعت

: شاهین در حالی که با دست راستش زخم پهلوییش را فشار می داد گفت، خیلی زود دخترها و خسرو از دید شاهین و بهزاد دور شدند

 ؟ دارن دنبالمون میان

 . زرنگ باشیم می تونیم فرار کنیم، آره: بهزاد

 . بهزاد منو بذار و برو: شاهین

 . این حد بی معرفتمفکر می کنی تا : بهزاد

تو کشته بشی فرخ به هدفی می خواد می ، تو تنها نوه ی پسری امیرساالر هستی، می دونم نیستی ولی تو باید زنده بمونی: شاهین

 . ...خواهش می کنم. رسه

 . هر چی که خدا بخواد همون می شه ولی به اینکه ولت کنم و برم فکر نکن: بهزاد

 . ؟ مثل اون خواهر دیوونه ت<قی چرا تو انقدر کله ش: شاهین

 ؟ ببین شاهین دفعه آخرت باشه در مورد خواهرم اینطوری حرف می زنیا: بهزاد

 . حرف حق تلخه: شاهین در میان درد خندید و گفت

 . می خوام کولت کنم: بهزاد هم خندید و گفت

 . کمتر جک بگو پسر دایی: شد و گفتشاهین ایندفعه کمی بلندتر خندید اما خنده اش با آهی که از درد کشید قطع 
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 . فکر می کنی شوخی می کنم: بهزاد

 . کیلو 75تو خیلی باشی ، من صد کیلو هستم بهزاد له می شی: شاهین

 . هشتاد و دو کیلو هستم و تو رو هم کول می کنم، زر نزن: بهزاد

 . رو پشتم سوار شو: و پشت به شاهین مقابلش زانو زد و گفت

 . می تونم راه برمپاشو : شاهین

 . بهزاد دستشو کشید و دستانشو را دور گردنش گرفت و شاهین را به پشت گرفت و از جا برخواست و راه افتاد

حاال به تالفی اون موقع ، یادته بچه بودیم به این خاطر که هیکلت درشت تر از من و سامان بود چقدر ازت کولی می گرفتیم: بهزاد

 . ها

...فقط یه سر گردن از تو و اون . درشت تر بودم یکی ندونه فکر می کنه من غول برره بودم شماها فسقلی طوری می گی: شاهین

 . کاش می اومدم اونو هم با خودم آورده بودم از این کتک ها بی نصیب نمونده بود، سامان بلندتر بودم

 .  بهش بگینخواستی اصال، خب اگر بهش می گفتی که باهات می اومد: بهزاد خندید و گفت

*** 

دست گالره در دست روژین بود و به دنبالش می دوید اما چشمانش پر از اشک بود و بلند بلند گریه می کرد و اسم بهزاد را تکرار می 

 . ..بیاین دخترا. می خوان مارو بکشن، باید فرار کنیم، خسرو که از آنها جلوتر می رفت مدام می گفت تندتر بدوید . کرد

گالره که نفسش بریده بود دستش را با شتاب از دست روژین ، ویده بودند و زمین خورده بودند که از نفس افتاده بودندبه قدری د

 . صبر کن روژین، دیگه نمی تونم: بیرون کشید و گفت

 . دخترها هم به رفتن او اهمیتی ندادند، خسرو که جلوتر می رفت متوجه ایستادن دخترا نشد

  . ممکنه بهمون برسن ،بهتره بریم: روژین

توی این تاریکی  باید با چراغ قوه و روشنایی دنبالمون بیان که هیچی معلوم نیست  توی تاریکی هم که نمی تونن پیدامون : گالره

 . ...بیا یه گوشه ی پناه بگیریم و منتظر شاهین و بهزاد باشیم شاید بهمون رسیدن. کنن اگر ساکت باشیم
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 . بیا اینجا: که در کنارش درخچه ی بود رفت و گفت روژین به طرف صخره ی

هردو در کنار صخره و درخچه ی بلوط پناه گرفتند و کمی که گذشت تازه سرمای هوا را احساس کردند و از شدت سرما به هم 

 . چسبیدند و دستانشان را ها می کردند

 . اونا که داشتن پشت سر ما می اومدن ؟ پس چرا نیومدند: گالره

 . شاید از مسیری که می اومدن منحرف شدن و راهشون عوض شده: نروژی

 . شاهین زخمی شده بود خدا کنه طوریش نشه: گالره آرام و با بغض گفت

 ؟ دوستش داری مگه نه: روژین دستشو گرفت و گفت

 . ...ولی نمی خوام بمیره. نمی دونم: گالره

 . هیچیش نمی شه، نگران نباش به نظر جوان قوی و محکمی می اومد: روژین

 . خدا کنه هردوشون سالم باشن: گالره

 ؟ می خوای بریم، به گمونم می خواد بارون بیاد: روژین

 . بهتره همینجا بشینیم تا صبح بشه: گالره

بهزاد و  .. باید زودتر خودمون به یه جای برسونیم و کمک بیاریم برای. ...اینطرفا حتمی باید یه روستایی باشه. بهتره بریم: روژین

 . شاهین

 . پاشو بریم . اره راست می گی باید کمک بیاریم: گالره

هردو گریه می ، دقایقی بعد بارندگی هم شروع شد و خیلی زود سرتا پایشان خیس از اب شد، هردو از جا برخواستند و باز به راه افتادند

 . ببین گالره اونجا یه روستاست: فتکردند و به دنبال هم می رفتند که روژین با دیدن روشنایی ایستاد و گ

با دیدن چراغ های روشن یک روستا بر سرعت قدم هایشان افزودند و نزدیکتر که رسیدند صدای واق واق سگ های را از روستا 

 و لحظاتی بعد در روی پاشنه چرخید ، به اولین خانه ی روستا که رسیدند محکم به در می کوبیدند و طلب کمک می کردند، شنیدند
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سالم : مرد هاج و واج نگاهشان می کرد جوابشان را داد، مردی میانسال را مقابل خود دیدند که هردو به لهجه ی کردی سالم کردند

 ؟ چی می خواید این وقت شب ؟ شما کی هستید، علیکم

 ، دزدها فرار کردیمما را دزدیده بودن که از دست ، باید به پلیس زنگ بزنیم، اقا تو رو خدا کمکمون کنید: گالره

 . ..بیاید تو. بیاید تو، یا پیغمبر: مرد ناباور گفت

مرد همسرش را صدا می زد دخترها را به داخل راهنمایی می کرد ،همسر مرد بیرون دوید و با دیدن دخترها ، دخترها وارد خانه شدند

 . اینا کی هستن ؟ چی شده مرد: شوکه زده گفت

 . و سرگردون هستن ..آواره. نمی دونم واال: مرد

 . خانم تلفن دارید ؛ باید به پلیس زنگ بزنیم: روژین

بچه های آنها هم با دیدن روژین و گالره که سرتا پا خیس بودند متعجب فقط نگاه می ، با راهنمایی زن و مرد هردو وارد اتاق شدند

زدیک بخاری نشاند اما گالره مدام تقاضای تلفن می همسر مرد خیلی سریع دو پتو آورد و روی دوششان انداخت و آنها را ن، کردند

گالره نزدیک تلفن نشست و ، کرد که مرد او را به سمت تلفن که گوشه ی از اتاق روی میز کوچک چوبی قرار داشت راهنمایی کرد

چندین بار زنگ ، ی کردبا دستانی که از سرما می لرزید شماره ی آسو را می گرفت و روژین داشت ماجرا را برای زن و مرد تعریف م

 خورد تا باالخره آسو جواب داد 

 . الو بفرمایین: اسو

 . ..منم گالره. ..آسو. آسو: گالره

 ؟ حالتون خوبه ؟ کجاییید ؟ گالره تویی: آسو

ده تو رو نمی دونم سر شاهین و بهزاد چه بالیی اوم، آسو ما از دستشون فرار کردیم ولی باید بهمون کمک کنید: گالره با گریه گفت

 . خدا کمکمون کن

 ؟ خیل خب آروم باش و بهم بگو االن دقیقا کجایی: اسو

 . نمی دونم توی یه روستایی خونه ی یه بنده خدایی: گالره
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 زود باش  ؟ اسم روستا چیه: آسو

 ؟ اسم این روستا چیه: گالره به مرد صاحب خانه نگاه کرد و گفت

 . روستای برقلعه از شهرستان مریوان: مرد

همسر مرد نزدیکش ، گالره اسم روستا و آدرس منزل آن مرد را برای آسو تکرار کرد و بعد گوشی را گذاشت که باز بغضش ترکید

 . ان شاء اهلل برادرت صحیح و سالم پیدا می شه، گریه نکن دخترم: نشست و با ارامش گفت

 . اونا خیلی بی رحمن . کشنمی ترسم بهزاد هم ب، قبال یکی از برادرامو کشتن می ترسم: گالره

 ... توکل کن به خدا: زن با مهربانی گالره را در آغوش گرفت و گفت

 . باید لباساتونو عوض کنید ممکنه سرما بخورید، ..با من بیا. همه ی لباسات خیس: و بعد نگاهش کرد و گفت

 . تو هم بیا دخترم: طاب به روژین گفتدست گالره را گرفت و در حالی که گالره را با خودش به اتاقی دیگر می برد خ

دخترها لباس هایشان را عوض کرده بودند و نزدیک بخاری نشسته بودند و هردو دو استکان چای در دست داشتند و ساکت به گل 

ی از بچه ها دخترها منتظر بودند منتظر رسیدن آسو که یک، زن و مرد و بچه هایشان هم آنها را نگاه می کردند، های قالی خیره بودند

 . چند تا ماشین داره میاد سمت خونه مون: گفت

 . حتمی ماشین داره میاد، بچه م گوشاش خیلی تیزه: زن گفت، همه نگاهش کردند

: مرد گفت، گالره و روژین از جا پریدند، دقایقی بعد صدای ماشین ها را آنها هم شنیدند و لحظاتی بعد صدای زنگ خانه شنیده شد

 . بارون میاد دوباره خیس می شید من میرم درو باز می کنم صبر کنید داره

آسو و مامور پلیس ، دخترها به سمت پنجره ی که به حیاط دید داشت رفتند، و بارانی اش را به دوش انداخت و از اتاق بیرون رفت

  ؟ آسو چرا انقدر دیر کردی: گریه گفتگالره به سمت اسو دوید و باز با ، دیگری به همراه مرد حیاط را پیمودند و وارد سالن شدند

 . آروم باش گالره و آروم و شمرده همه چیز تعریف کن: اسو

: مامور پلیس که با آسو بود گفت، گالره با گریه و هق هق حرف می زد که روژین حرفش را برید و شروع کرد به شرح دادن ماجرا

 ؟ خانم می تونی بگی تقریبا چقدر پیاده روی کردید
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 . ...شاید سه ساعتی طول کشید تا به این روستا رسیدیم. یه مدتی نشستیم، نمی دونم شاید دو ساعتی شد: ینروژ

وقتی ، مامور پلیس سری تکان داد و با بی سیمش تماس گرفت و درخواست استعالم در مورد ویالهای حوالی آن روستا را داد

 . خانم ها هم بیان شاید بتونن مسیر را نشونمون بدن، یمجناب سروان باید بر: صحبتش تموم شد خطاب به آسو گفت

اسو ، صندلی عقب ماشین تویوتای پلیس نشسته بودند، روژین و گالره از آن خانواده تشکر و خداحافظی کردند و با آسو همراه شدند

چند ماشین دیگر هم ، شتدر کنار گالره صندلی عقب بود و سرگردی جلو در کنار مامور دیگری که رانندگی می کرد قرار دا

روژین و گالره حول و حوشی مسیری که آمده بودند را نشان می دادند اما در تاریکی گاهی هم اشتباه می ، همراهیشان می کردند

مرکز فرماندهی آدرسی چند ویال که آن حوالی بود را ، کردند مشکل دیگری که بود پلیس فقط می توانست از جاده ها حرکت کند

د و آنها با ماشین تا نزدیکی ویال می رفتند ولی روژین و گالره می گفتند آن ویالیی نیست که آنها را آنجا زندانی کرده اعالم کر

هوا که کمی روشن شد به سمت ششمین ، تا وقتی هوا روشن شد تقریبا به پنج ویال سر زده بودند و هیچ کدام آن ویال نبود . بودند

 .... همین ویالست، خودشه: ور ویال را دید گفتویال می رفتند روژین تا از د

 . نگه دار: سرگرد

باید درخواست نیروی کمکی کنم هر چند حدس می زنم کسی اینجا : راننده ماشین را به حاشیه ی جاده راند و متوقف شد و گفت

 . نباشه

*** 

خاطر خونریزی و سرمای شدید تب داشت و  شاهین روی کف سرد و نمور اتاق دراز کشیده بود و سرش روی پای بهزاد بود و به

 . هذیان می گفت

جون منو بگیر ولی ، خدایا کمکمون کن: بهزاد که پشتش را به دیوار تکیه داده بود و چشمانش خیس بود آرام با خدا حرف می زد

...خدایا . رای شاهینش بیفته... عمه پروانه دق می کنه اگر اتفاقی ب. رفیق پدرشه، ...این پسر عزیز دل مادرشه. جون شاهین نه

 . خواهش می کنم

 . ..شاهین. شاهین: و خم شد پیشانی شاهین را بوسید و گفت

...من . بهزاد یه وقت فکر نکنی نازک نارنجی هستما: شاهین در میان تب و درد و ناله هایش کمی چشمانش را باز کرد و آرام گفت

 . هیچیم نیست رفیق
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 ... ..تو خوب می شی. نیستمی دونم تو هیچیت : بهزاد

و کاپشنش را از تن بیرون آورد و آروم زیر سر شاهین گذاشت و خودش از جا برخواست و به سمت در آهنی اتاق رفت و با مشت 

، منم..نوه ی امیرساالر . عوضیا پسر عمه م داره می میره ؟ ...عوضیا چی از جون ما می خواید. لعنتیا: محکم به در کوبید و فریاد زد

 . ...تو رو خدا کمک کنید. چیکار به شاهین دارید اشغاال

آنها را یکساعت بعد از فرارشان در جنگل دوره کردند و با ماشین آن ویال را ترک ، و مستاصل و در مانده پشت در روی زانو افتاد

 . ی در زیر زمین یک خانه حبس کرده بودندکردند و بدون اینکه بچه ها بفهمند آنها را به جای نامعلوم دیگری آوردند و درون اتاق

 . ..شاهین نخوابیا. شاهین: بهزاد باز به سمت شاهین برگشت و نزدیکش نشست و صدایش زد

 . آخه مگه می ذاری آدم بخوابه با این داد و بیدادی که راه انداختی: شاهین با درد خندید و گفت

 . ..نباید بخوابی. نباید بخوابی شاهین: بهزاد

 ... بیدار شو شاهین: چشمان شاهین بسته شد که بهزاد ضرباتی به صورتش زد وگفت اما

آدم های که آمده بودند آن آدم های ، در آهنی زیرزمین تکانی خورد و در باز شد و دو مرد و یک دختر جوان وارد زیر زمین شدند

دختر جوان که لباس ، کالش و کلت کمری بود اسلحه های هم که در دست داشتند اسلحه ی شکاری نبود بلکه، سابق نبودند

اسپورت ورزشی به تن داشت و کاله سویشرتش را روی سرش کشیده بود و دستانش را در جیب های سویشرتش فرو برده جلوتر 

 ؟ گلوله خورده: دختر کمی به سمت شاهین خم شد و گفت، بهزاد با خشم نگاهش می کرد، آمد

 . اره می میرهد، کمکش کنید تو رو خدا: بهزاد

 . باید زخم این پسره را مداوا کنیم، این دوتا را بیارید باال: دختر نگاهش را به یکی از آن دو مرد داد و گفت

 ... اما خانم: مرد گفت

 . چشم گفتن یادت رفته مردک بی خاصیت: که دختر با تندی گفت

 . چشم خانم: مرد تنومند سر به زیر انداخت و گفت
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آن دو مرد دستان بهزاد را از پشت بستند و هردو زیر بازوی شاهین را گرفتند که و در حالی که یکی از ، اتاق بیرون رفتدختر که از 

پله های زیر زمین را باال رفتند و شاهین را تقریبا ، آنها با کلت بهزاد را تهدید می کرد که جلوتر برود آنها را از زیر زمین بیرون بردند

بهزاد که روشنایی نور خورشید چشمانش را می زد لحظاتی چشمانش را بست اما مردها که پشت سرش ، شیدندبه روی زمین می ک

از پله های ، یک  خانه ی ویالیی خیلی بزرگ و. زیبا که در حیاط آن درختان بلندقامتی قرار داشت، می آمدند او را به جلو هل دادند

دختر که دم در یکی از اتاق ایستاده بود خطاب به ، چند مرد هم درون سالن بودند، ندساختمان هم باال رفتند و وارد سالنی بزرگ شد

 . بیاریدشون توی این اتاق: آن مردها گفت

این پسره را بخوابونید روی تخت اونم بنشونید روی اون : دختر وارد اتاق شد و گفت، جسم خونی شاهین را به سمت آن اتاق بردند

 . صندلی

بهزاد را روی صندلی نزدیک پنجره ی نشاندند و با طنابی او را به ، ختر می خواست بدون هیچ حرفی اجرا می شدهر کاری که آن د

دختر به سمت میز رفت و همینطور که ، روی میزی نزدیک تخت مقداری وسایل پزشکی و پانسمان قرار داشت، صندلی بستند

 . برید بیرون درو هم ببندید: مردی که درون اتاق بودند گفتدستکش های استریل پزشکی را به دست می کرد خطاب به دو 

 ... ولی خانم: باز همان مرد تنومند گفت

 . خفه شو و فقط کاری که می گم انجام بده احمق: باز دختر به سمتش چرخید و بر سرش فریاد زد

رص نفسش را بیرون داد و یک سینی استیل دختر با ح، وقتی در بسته شد، هردوی مردها سری تکان دادند و از اتاق بیرون رفتند

، نزدیک تخت روی صندلی نشست و با قیچی لباس شاهین را پاره کرد، پزشکی پر از وسیله را برداشت و به سمت تخت رفت

حاال خوبه گلوله نخوردی و انقدر اخ و ناله می کنی اگر : دختر با زهرخندی گفت، شاهین ناله ی کشید، همینکه به زخم دست زد

 ؟ گلوله خورده بودی چیکار می کردی

 ؟ گلوله نخورده: بهزاد

خیلی زخمش عمیق نیست ولی خون زیادی از ، مالیده و رفته: دختر بدون اینکه به سمت بهزاد که پشت سرش بود بچرخد گفت

 . باید زخمشو بخیه بزنم، دست داده

ی شاهین را کامل از تنش بیرون کشید و روی زخم را  لباس پاره، وقتی زخم را بخیه زد، و باز ساکت شد و مشغول کارش شد

 ، نگاهی هم به صورتش انداخت و بعد سرمی به دست شاهین وصل کرد و سرم را به چوب لباسی آویزان کرد، پانسمان کرد و بست
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بهزاد سر ، ایستادرودرویش ، وقتی کارش تمام شد دستکش ها را از دستش بیرون آورد و توی سطل انداخت و به سمت بهزاد رفت

معلومه : دختر کمی ورم ها و زخم های صورت بهزاد را نگاه کرد و گفت، بلند کرد و به چشمان عسلی و زیبایی آن دختر چشم دوخت

 ؟ حسابی کتک خورتون ملسه

 ؟ اجیر شده ی کی هستی ؟ چی از جون ما می خواید ؟ تو کی هستی: بهزاد

: باز دستاتش را در پناه جیب سویشرتش فرو برد و همینطور که بیرون را نگاه می کرد گفت دختر با زهر خندی به سمت پنجره رفت ؛

 . فکر کنم وقتی تو بمیری جنون اون پیرمرد احمق هم فروکش می کنه و دست برمیداره

 ؟ از کی حرف می زنی: بهزاد

 . از یک پیرمرد دیوانه به اسم فرخ: دختر با تنفری که در کالمش بود گفت

 . فرخ پشت این ماجراست، پس درست حدس زده بودم: دبهزا

  ؟ مگه امیرساالر غیر از فرخ دشمن دیگه ای هم داره: دختر به سمت بهزاد برگشت و مقابلش ایستاد و گفت

 . اون قدیما که دشمن زیاد داشت: بهزاد

 دشمنی که اینطور کینه ی و وحشی باشه نه.: دختر

 ؟ زنی معلومه دل خوشی ازش نداریاینطور که تو ازش حرف می : بهزاد

 ... مرگش آرزومه: دختر در حالی که به سمت در اتاق می رفت آرام گفت

نگاه بهزاد به سمت شاهین کشیده شد و صدایش زد ولی شاهین بیهوش بود و ، دختر از اتاق بیرون رفت، حرفی که بهزاد هم شنید

اما ایندفعه یک شلوار جین ابی و ، ز در اتاق باز شد و همان دختر وارد اتاق شدشاید یکساعتی طول کشید تا با، صدای او را نمی شنید

بهزاد ، به سمت تخت شاهین رفت و دستی به پیشانی اش گذاشت، یک بلوز مشکی به تن داشت و موهایش را دم اسبی بسته بود

 ؟ حالش چطوره: گفت

 . زنده می مونه البته اگر فرخ نکشتش: دختر

 ؟ تو پزشکی: بهزاد
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 ؟ چطور مگه، اره: نگاه دختر به سمت بهزاد کشیده شد و لب تخت شاهین رو به بهزاد نشست و گفت

 ؟ ...به نظر نمیاد از جنس این آدما باشی چرا اینجا باهاشونی. همینطوری پرسیدم: بهزاد

 . چون فضولیش به تو نیومده: اما دختر با تلخی گفت

 ؟ اسمت چیه: بهزاد

از اینکه نوه ی آدم : به شاهین انداخت و دوباره نگاهش را به بهزاد داد و بدون اینکه جواب سوالش را بدهد گفتدختر نیم نگاهی 

 ؟ رذلی مثل امیرساالر هستی چه احساسی داری

...کسی که جلوی زورگویی آدم های مثل فرخ . یه پهلوون، پدربزرگ من یه قهرمان، در مورد پدربزرگ من درست صحبت کن: بهزاد

 . واستاد و جلوی ظلم هاشونو می گرفت برای همین دشمنش شدن

 . حدس می زدم: دختر لحظاتی به کف پوش اتاق چشم دوخت و ارام با خودش گفت

 ؟ نگفتی اسمت چیه: بهزاد

 . ارغوان: دختر باز نگاهش را به بهزاد دوخت و گفت

 . اسم قشنگیه: بهزاد

 . می دونم: ارغوان

ولی شاهین بی تقصیره ، امیرساالر هستم و فرخ با پدربزرگ من دشمنی داره برای همین می خواد منو بکشه ارغوان من نوه ی: بهزاد

 . خواهش می کنم بذارید اون بره

 . این پسره شاید نوه ی امیرساالر نباشه ولی نوه ی جهانگیر که هست، فرخ دیوونه تر از این حرفاست: ارغوان

 . ا می کنهکشتن شاهین چه دردی را دو: بهزاد

 . نمی دونم: ارغوان شانه ی باال انداخت و گفت

 . ارغوان خانم خواهش می کنم یه لحظه صبر کن: و باز از جا برخواست و به سمت در اتاق می رفت که بهزاد گفت
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 ؟ چیه: ارغوان به سمتش چرخید و گفت

 ؟ پس چرا راهتو سوا نمی کنی، اشتباهتو مطمئنی یعنی حتم دارم که مطمئنی راه فرخ و امثال فرخ : بهزاد

 . لعنتی: ارغوان لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و بعد بدون هیچ جوابی از اتاق بیرون رفت ؛ بهزاد عصبی فریاد زد

بهزاد سعی کرد با تکان تکان دادن صندلیش خودش را به تخت نزدیک کند و شاهین را صدا ، بعد از اینکه ارغوان اتاق را ترک کرد

 ؟ ...حاال چه وقت خوابیدنه. ..شاهین. شاهین: د که باالخره موفق شد و به تخت نزدیک تر شد و با صدای ارام شاهین را صدا زدبزن

 . بیدار شو تو رو خدا

 بهزاد داشت سعی می کرد دستانش را باز کند که باز در، ولی شاهین به خاطر درد زیاد و خونی که از دست داده بود از حال رفته بود

سینی را روی میزی که نزدیک ، اتاق باز شد و ایندفعه مردی که سینی غذایی در دست داشت وارد اتاق شد و به سمت بهزاد آمد

پنجره ی ، غذاتو بخور و یک صدم هم به فرار فکر نکن که فرارت غیر ممکن: تخت بود گذاشت و دستان بهزاد را باز کرد و گفت

 . از سگ و آدم های که آدم کشتن واسه شون مثل آب خوردنهاینجا حفاظ نداره و توی حیاط پر 

مرد این را گفت و اتاق را ترک کرد ،بهزاد به محض رفتنش از جا برخواست و به سمت پنجره رفت و پرده را کمی کنار زد و به بیرون 

می پلکیدند و می دانست که چند  سگ بزرگ و وحشی توی حیاط بود و چند مردی هم توی حیاط ، حق با آن مرد بود، نگاه کرد

کمی تب داشت برای همین ، دست به پیشانی اش گذاشت، به سمت تخت برگشت و نزدیک شاهین نشست، همه شان مسلح هستند

دور و برش را نگاه کرد و از روی همان میزی که پر بود از وسایل پزشکی یک گاز استریل برداشت و با اب لیوانی که کنار سینی 

ولی او ، یک غذایی نسبتا خوب، نگاهی به غذای که برایش آورده بودند انداخت، کرد و روی پیشانی اش گذاشت غذایش بود خیس

میلی برای غذا خوردن نداشت هر چند از صبح دیروزش که فقط صبحانه خور ده بود دیگر غذایی نخورده بود ولی با اینحال میلی 

لبه ی تخت نشسته بود ، کمی نان و ماست را خورد و غذا را پس زد، بخواباند نداشت و فقط برای اینکه صدای غار و غور شکمش را

با دیدن او از جا برخواست و  . ارغوان بود، نگاهش به سمت در چرخید، و سرش را میان دستانش گرفته بود که باز در اتاق باز شد

 ؟ تا کی می خواید ما را اینجا نگه دارید: گفت

 ؟ ورهحالش چط، نمی دونم: ارغوان

 . تبش باالست: بهزاد
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آمپول را درون سرم ، دستی به پیشانی شاهین گذاشت و بعد به سمت همان میز رفت و با امپولی برگشت، ارغوان به سمت تخت آمد

 . طوریش نیست، نگرانش نباش: تزریق کرد و گفت

 . البته اگر فرخ نکشتش: بهزاد با کنایه گفت

 . به من ربطی نداره: ارغوانی ابروی درهم کشید و گفت

 ؟ چی به تو ربطی نداره: بهزاد

 ؟ اینکه شما را بکشه یا نکشه: ارغوان

 ؟ خودت تا حاال چند نفرو کشتی، معلومه حسابی چشم و دل سیرت از کشته شدن آدم ها: بهزاد با زهرخندی گفت

بهزاد  به عقب پرت شد و روی ، از شدت ضربهارغوان عصبانی با دو دست به تخت سینه ی بهزاد زد که ، تا بهزاد این را گفت

من تا حاال هیچکسی را ، ببین بچه پررو: صندلیش افتاد و بعد ارغوان پایش را باال آورد و روی سینه ی بهزاد گذاشت و با خشم  گفت

 . ن کشیده شدنکشتم ولی اگر قرار باشه کسی را بکشم اون تو  و پدربزرگت هستی که به خاطر شماها تموم زندگی من به لج

باید می ذاشتم توی همون : ارغوان لحظاتی به چشمان بهزاد که خیره او را نگاه می کرد نگاه کرد و بعد پایش را پایین آورد و گفت

 .. زیر زمین بمونید تا اینکه کی فرخ برسه و خون شماها را بریزه و روحش آروم بشه از اینکه به هدفی که داشته رسیده

 ؟ هکی می رس: بهزاد

 . نمی دونم: ارغوان

 ؟ از کشتن ما چی به تو می رسه که داری کمکش می کنی: و خواست برود که بهزاد باز گفت

 . سعی کن زیاد سوال نپرسی: ارغوان برگشت نگاهش کرد و گفت

ست و در آخر چون خیلی مدتی کنار شاهین نش، بهزاد مدتی درون اتاق قدم زد، ارغوان باز اتاق را ترک کرد و دیگه به بهزاد سر نزد

 . خسته بود به سمت مبل سه نفره ی که طرف دیگر اتاق بود رفت روی مبل که دراز کشید از شدت خستگی خیلی زود خوابش برد

*** 
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روژین و گالره ، پلیس از گشتن ویالیی که برای اولین بار بچه ها را بعد از دزدیدن به آنجا برده بودند چیزی دستگیرش نشده بود

آسو که نزدیک پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه می کرد با ، داشتند اتفاقاتی که توی ویال افتاده بود را برای پلیس شرح می دادند

 دیدن امیرساالر و پدرش و شیرزاد و ایرج که خودشان را به آنجا رسانده بودند  به سمت بیرون رفت 

 ؟ بچه ها را پیدا کردید ؟ ..چی شد. آسو: فتامیرساالر با عجله خودش را به آسو رساند و گ

 . فقط گالره و روژین را پیدا کردیم، سالم: اسو

 ؟ حالشون خوبه، روژین: ایرج

گالره خودش را به امیرساالر رساند و با گریه خودش را به آغوش امیرساالر انداخت و ، روژین و گالره هم از ساختمان بیرون آمدند

 .... تمومش تقصیر من بود، پدربزرگ منو ببخشید: گفت

 ؟ اروم باش بگو ببینم بهزاد و شاهین کجا هستن: امیرساالر

 ... اونا هم با ما فرار کردن ولی چون شاهین زخمی شده بود از ما عقب افتادن: گالره

ره تمام شد نگاه امیرساالر گالره با گریه ماجرا را برای امیرساالر شرح می داد و امیرساالر با نگرانی گوش می کرد وقتی حرفهای گال

 . شاید توی جنگل سرگردون باشن ؟ چیکار کردید: به سمت آسو چرخید و گفت

هلی کوپتر و نیروهای جستجو را فرستادیم ولی هیچ رد و نشونی ازشون نیست حدس می زنیم دوباره به دام اون آدما افتاده : آسو

 . باشن

اگر یه بالیی سرش بیاد من جواب پدرش ، نباید این اتفاق واسه ش می افتاد، ن ما بود...اون پسر شاهین مهمو. هی وای: امیرساالر

 ؟ چی بدم

ولی قول می دم پیداشون ، می دونم مقصر منم که گذاشتم اونا تنها برن، پهلوون ما داریم همه ی تالش خودمونو می کنیم: آسو

 کنیم و.

من رذالت و پستی فرخ دیدم می دونم اون آدم تا ، ...هر کاری ازش برمیاد. می گیرهاون داره از ما انتقام ، فرخ دیوونه ست: امیرساالر

دخترا برن پیشش شاید کمی آروم ، گیلدا هم داشت بی تابی می کرد، ...آسو دخترا را ببر روستا. چه حد می تونه پست و نامرد باشه

 . بگیره
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 ... پهلوون اجازه بدید پلیس: گفتاین را گفت و به سمت اسبش رفت که آسو به دنبالش رفت و 

هیچ وقت توی زندگیم به امید کسی ، پلیس کار خودشو بکنه منم کار خودمو: نگاه پر از اخم امیرساالر به سمتش چرخید و گفت

 . ..ایندفعه هم باید کاری بکنم. ننشستم

آسو ، دند و به دنبال امیرساالر به راه افتادندایرج و شیرزاد و علی هم سوار بر اسب هایشان ش، او که سوار شد، و سوار اسبش شد

 . لعنت به تو آسو: عصبی مشتش را به کف دست دیگرش کوبید و گفت

 .... آسو: گالره

 ... برمی گردید روستا ؟ شنیدی که پدربزرگت چی گفت: آسو با اخمی به گالره نگاه کرد و گفت

ا به روستا برساند و خودش به سمت ساختمان می رفت که سرگرد از و سربازی را صدا زد و از او خواست با ماشینی دخترها ر

 . ..باید بریم. جناب سروان: ساختمان خارج شد و گفت

 ؟ کجا: آسو

دوم اینکه یه ماشین مشکوکی را توی ایست و بازرسی متوقف کردند که ، اول اینکه خبر دادن اون پسره خسرو را پیدا کردن: سرگرد

 . باید بریم پاسگاه پلیس راه مریوان، می دادن همخوانی دارهبا اطالعاتی که دخترا 

 چقدر خوب !!: آسو

 . هردو به سمت ماشین جیپی رفتند و سوار بر ماشین به سمت پاسگاه پلیس راه

*** 

سریع از با دیدن شاهین ، شاهین توی تخت نشسته بود و داشت او را صدا می زد، با صدای آرام شاهین بود که چشمانش را باز کرد

 . جا برخواست و به سمتش رفت

 ؟ خوبی شاهین: بهزاد

 ؟ نجات پیدا کردیم ؟ اینجا کجاست ؟ ما اینجا چیکار می کنیم، خوبم: شاهین
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یه دختره  که دکتر بود به اینا دستور  داد و اونا هم ، فقط از اون زیر زمین آوردنمون باال، نه بابا: بهزاد لبه ی تخت نشست و گفت

 . فقط مالیده و رفته، گفت گلوله نخوردی، خودش هم زخمتو بخیه زد و پانسمان  کرد، ی آوردنمون باالمجبور

 ؟ پس چرا انقدر درد داره: شاهین

 ؟ خودت بازش کردی، بعدم خیلی تب داشتی که این سرمو بهت وصل کرد، خب زخم که شده بدنت: بهزاد

 ؟ کنیمحاال باید چیکار ، تموم شده  بود، آره: شاهین

بازم اینطور که از حرفهای ، اینطور که از حرف های این دختره فهمیدم باید منتظر بمونیم فرخ بیاد تا در موردمون تصمیم بگیره: بهزاد

 این دختره فهمیدم تصمیم فرخ در مورد یه چیزه 

 ؟ چیه: شاهین

 . مرگ  -بهزاد 

 . هنوز شاهین صدرایی نشناخته ، به گور پدرش خندیده مرتیکه ی خر: شاهین تلخ خندید و گفت

 بیخود به فرار فکر نکن که شدنی نیست.: بهزاد

 ؟ چرا: شاهین با اخ و ناله از روی تخت پایین آمد و گفت

 . خودت بیرون را ببین: بهزاد

 ؟ چرا انقدر گنده هستن ؟ این حیوونا سگن یا خر: شاهین گوشه ی پرده را کنار زد و نگاهی به حیاط انداخت و با تعجب گفت

 . خرتر از اون سگ ها اون آدما هستن: بهزاد

حداقلش باید دست به یه ، اونا که می خوان ما رو بکشن پس نمی ذارم مفتی مفتی بکشن: شاهین به سمت بهزاد چرخید و گفت

 ؟ ...این لباس من کجاست. کاری بزنیم

 توی اون سطل آشغال : بهزاد

 ؟ ...چرا انداختن تو سطل اشغال. ...ا. ا: گفت شاهین به سمت سطل رفت و
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 111من : و پیراهن جر خورده و پاره و خونی اش را از توی سطل با دو انگشت بیرون آورد و همینطور که نگاهش می کرد گفت

 . ...لباس نازنیمو جر دادن. عجب بیشعورایی پیدا می شن بخدا، تومن باالی این لباس پول دادم

  ؟ می خوان مارو بکشن اونوقت تو فکر لباست هستی، خوشیا شاهین: بهزاد

 . ..من نمی خوام لخت بمیرم. آره: شاهین

 /. واقعا که دیوونه ای: بهزاد هم باالخره خندید و گفت

 . دیوونه که آبجی  و زن داداش شما هستن که ما را گرفتار کردن: شاهین

 . ی باهامون نیاییمی خواست، مجبور که نبودی: بهزاد  با دلخوری گفت

 . چه زود هم بهش برمی خوره، خب بابا توام: شاهین

 ؟ کجا می ری: و به سمت در رفت که بهزاد گفت

 . چقدر بیشعورن در اتاق روی مهمون قفل می کنن: شاهین دستگیره را پایین کشید اما در قفل بود که شاهین گفت

 . چیزی پیدا می کنی من بپوشم توی این اتاق بگرد ببین: به سمت بهزاد چرخید و گفت

همونطور پشت در ایستاده بود و حرف می زد که یه دفعه کلید توی در چرخید که شاهین به سمت در چرخید و تا خواست حرکتی 

 . ...هوووی صورتمو داغون کردی. ای تف به این شانس: بکند در با شتاب باز شد و توی صورتش خورد و ناله ش به هوا بلند شد

 . می بینم که به هوش اومدی و نطقتت باز شده: شاهین عقب تر رفت و ارغوان با ابروهای گره کرده مقابلش قرار گرفت و گفت

 ؟ حرفم داری، صورتمو داغون کردی خانم: شاهین

 . می دونستم انقدر پررویی می ذاشتم توی همون زیر زمین بمیری: ارغوان

 . فکر می کنی با این دماغ دیگه کسی بهم زن میده، نازنینم اینجور داغون بشه می مردم بهتر از این بود دماغ: شاهین

 . می خوای زن بگیری گریه کن سر قبر داشته باشی: ارغوان هم خندید و گفت

 . من هنوز کلی آرزو دارم، قبر خودت ایشاهلل، سق سیاه: شاهین
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لباس ، پک و پهلومو که دریدید با نخ و سوزن دوختید ؟ هان چیه: ارغوان دست به سینه زد و به شاهین چشم دوخت که شاهین گفت

 . واال هنوز خیلی رو داری که اینجور نگاه می کنی، دماغمو هم که له کردی، چهارصد هزارتومنیمم هم که جر دادی

دوست ندارم تن لختمو  اصال، بی زحمت یه لباس بیارید من بپوشم: شاهین این ها را گفت و برگشت در کنار بهزاد واستاد و گفت

 . نامحرم ببینه

 ؟ این آدم مشکل ذهنی داره: ارغوان جلوتر آمد و گفت، بهزاد سر به زیر انداخته بود و آرام می خندید

 . یه کم: بهزاد نگاهش کرد و گفت

می زنم همچین همه ، تاگر فیوز بپرونم زن و مرد حالیم نیس، چند روزی هم هست قرصامو نخوردم و فاز و نوالم قاطی شده: شاهین

 . را کتلت می کنم

  ؟ خب بیا بزن ببینم: ارغوان

 ؟ حاال من یه زری زدم خانم شما چرا جدی می گیرید: شاهین سر به زیر انداخت و گفت

 . نه داره کم کم باورم می شه که یه تخته ت کمه: ارغوان باز خندید و گفت

 . زرگواریدشما ب، خیلی ممنون: شاهین سربلند کرد و باز گفت

 ؟ خب شاهین صدرایی گنده الت فامیل منصوریان دوست داری چطوری بمیری: ارغوان  قدم زنان به سمت پنجره رفت و گفت

 ؟ می تونم منوتونو ببینم، حق انتخاب داریم، پس خداروشکر : شاهین نیم نگاهی به بهزاد انداخت و گفت

 . می تونم واسه ت بگم: د دست به سینه زد و گفتارغوان پرده را کنار زد و بعد به سمت شاهین چرخی

 . خب لطف کنید: شاهین

زدن شاهرگت هم بد نیست منتها یه کم طول می ، یا با یه گلوله توی سرت خالصت کنیم، می تونیم با طناب دارت بزنیم: ارغوان

 .... یا خوردن سیاه نور، کشه تا بمیری و زجر می کشی

 .. همین: شاهین

 ؟ کمه: ارغوان
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، برقی، شیر گرسنه ی، گیوتینی، مثال  کورکودیلی ، من اگر بودم چند مورد دیگه هم به منو اضافه می کردم، معلومه که کمه: شاهین

مثال تو رو می نداختم توی یه چاله و درشو می ذاشتم و چاله را کم کم پر از آب می کردم تا یواش یواش بترسی و ، خفگی توی آبی

 . یه خورده به روز باشید، ا که منوتون تاسف برانگیزه خانم....واقع. بمیری

 . وقتی فرخ بیاد خنده و مسخره بازی فراموشت میشه، تو انگاری همه چیز به شوخی می گیری: ارغوان باز خندید و گفت

 . بمیره نرسه به اینجا مرتیکه ی مریض، انشاهلل ماشینش بره ته دره: شاهین

  .با هواپیما میاد: ارغوان

ماشاهلل جاده های این سمتی  . باالخره از فرودگاه تا اینجا رو با ماشین که میاد، هواپیماش که نمیاد وسط این حیاط بشینه: شاهین

  . انشاهلل به حول و قوه ی الهی سقوط کنه ته یکی از این دره ها، هم همه کوهستانی و پر از دره

از بالهای بدتر از این چیزا هم جون سالم به در ، فرخ سگ جون تر از این حرفهاست: ارغوان ایندفعه بلندتر از قبل خندید و گفت

 . اون تا شماها را نکشه نمی میره، برده

یعنی قشنگ یکی از پشت ، خیالت راحت هر کجایی دنیا که بتونی از دست مرگ قسر در بری توی این مملکت نمی تونی : شاهین

  . در بهت پخ کنه می افتی می میری

اگر قول بدی همیشه همینطوری خوب ، خوبه  می بینم دلقک خوبی هستی: ارغوان همینطور که می خندید سری تکان داد و گفت

 . باشی شاید واسطه بشم پیش فرخ که تو رو نکشه

 . ..قول می دم همیشه جک های دست اول واسه ت تعریف کنم. فدات بشم ؟ جون من: شاهین

 . بهزاد جون من که از مرگ جستم تو هم یه فکری به حال خودت بکن دیگه :و به بهزاد نگاه کرد و گفت

 . نامرد: بهزاد

اونو هم نکشید باعث سرگرمیتون می ، می گم ارغوان خانم این بهزادمون هم بندری خوب بلده: شاهین به ارغوان نگاه کرد و گفت

 . شه

 . ای جان چقدر قشنگ می خندید: راه او خندید و گفتایندفعه ارغوان بی پرواتر و بلندتر خندید و شاهین هم به هم
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 . دارم واسه ت: بهزاد آروم گفت

 . اگر گذاشتی مخشو بزنم فرار کنیم: شاهین نیم نگاهی بهش انداخت و آروم گفت

 ؟ شما چی دارید به هم می گید: ارغوان با تندی بهش گفت

...واقعا شما برای فرخ . متشخص اصال بهش نمی خوره که آدم فرخ باشهداشتم به بهزاد می گفتم این خانم خوب و ، هیچی: شاهین

 . کار می کنید

 . فضولیش به تو نیومده: ارغوان

 ؟ تا حاال کسی بهتون گفته شما خیلی قشنگ هستید ؟ چرا ناراحت می شید، من که منظوری ندارم: شاهین

 . تا کسی به تو گفته فکت جون می ده برای مشت خوردن :ارغوان جلوتر رفت و در فاصله ی یک قدمی شاهین ایستاد و گفت

چرا می ، الهی دستت بشکنه دختر: شاهین خندید که باالفاصله مشت ارغوان محکم توی فکش خورد و آخ و ناله ی شاهین بلند شد

 ؟ زنی خب

 . اصال از زبون بازی خوشم نمیاد: ارغوان به سمت در رفت و گفت

زد فکمو ناقص ، مرده شور ترکیبتو ببرن دختره ی وحشی با اون موهای مثل جاروش: ین با تلخی گفتو از اتاق بیرون رفت که شاه

 . دیگه یه جای سالم توی بدنم ندارم، کرد

 . خوبت شد : بهزاد با خنده روی مبل نشست و گفت

 . شه حاال نشسته می خندههمه ی این آتیش ها از گور تو و پدربزرگت بلند می  ؟ می خندی: شاهین در کنارش نشست و گفت

 . یادت که نرفته دستش با پدربزرگ من توی یه کاسه بوده، پدربزرگ خودت هم خیلی بی تقصیر نبودن: بهزاد

 . منظورت از پدربزرگ من همون آقا جهانگیر که جونت واسه ش در می رفت: شاهین

غصه : شاهین همینطور که فکش را ماساژ می داد گفت، رفتبهزاد از جا برخواست و ناراحت به سمت پنجره ، تا شاهین این را گفت

...بتونیم این دختره را راضی کنیم می تونیم از دستشون فرار کنیم اینطور . دلم روشنه که هیچ اتفاقی واسه مون نمی افته، شو نخور

 . که پیداست دل خوشی از فرخ نداره
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 . خیلی دلم می خواد فرخ ببینم: بهزاد

 ؟ اینکه برای مردن عجله داریمثل : شاهین

 ؟ می خوام ببینم آدمای رذل و آدمکش چه جورین: بهزاد

 . دوتا شاخ دارن و یه دم دراز: شاهین

اینهمه ، خب توقع داری چه جوری باشه: بهزاد به سمتش چرخید و با اخم نگاهش کرد و تا خواست حرفی بزند که شاهین گفت

 . ...تو هم حرف های می زنی بهزاد. ه هاشون فرق داره با بقیه ی مردمادمکش و قاتل توی این دنیا هست قیاف

لباسی که در ، باز در اتاق باز شد و یک مرد قوی هیکل و تنومند که اخمی به چهره داشت و حسابی وحشتناک بود وارد اتاق شد

 . بگیر بپوش: دست داشت به سمت شاهین پرت کرد و گفت

 . ...بسیار لطف فرمودید. دستتون درد نکنه جناب: شاهین

 . خفه: مرد

مرتیکه ی گوریل بدترکیب رفته لباس  حاملکی ننه شو : و از اتاق بیرون رفت و درو به هم کوبید ،شاهین لباس نگاه کرد و گفت

 . آخه از توی این که شش دست لباس واسه من در میاد، واسه م آورده

 . خودشو واسه ت آورده برای همین اوقاتش تلخ بودفکر کنم یکی از لباس های : بهزاد با خنده گفت

حداقل یه  .... تو رو خدا ببین به تنم زار می زنه: شاهین لباس را پوشید و دکمه هاشو بست و استین هایش را کمی باال زد و گفت

 . رنگ دیگه را می آوردی من مشکی دوست ندارم

 . خیلی بهت میاد: بهزاد

 . از دیروز تا حاال هیچی نخوردم . مهمون نوازیشون صفره  ؟ ی دن اینجا ناهار و شام نم: شاهین

 . یه بار که واسه من آوردن، احتماال یه چیزی میارن که بخوریم. -بهزاد 

 . باز در اتاق باز شد و ایندفعه جوانی به سن خودشان که کت و شلوار شیکی هم به تن داشت و چهره ی خوبی داشت وارد اتاق شد

 . عرض شد رییس سالم: شاهین
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 (  ؟ ) شاهین و بهزاد شما هستید: جوان با لبخندی به زبان انگیسی گفت

فکر کنم نماینده ی صلیب سرخ اومده قبل مردنمون ببینه ، قضیه ی خانوادگی ما بین المللی شده: شاهین به بهزاد نگاه کرد و گفت

 ؟ وصیت مصیتی داریم یا نه

 ) اسم من دیوید ( : جوان باز به زبان انگلیسی گفت

 ... اینم میرزا تقی، منم مش غالمرضام، خوشوقتم: شاهین بازنگاهش کرد و به انگلیسی گفت

ما را از دست این دیوهای بد ، ) دستمون به دامنت اقا دیوید: دیوید گنگ نگاهش می کرد که شاهین به زبان انگلیسی باز گفت

 به خدا ما بی گناهیم ( ، سیرت نجات بده

بهزاد که آرام می خندید خطاب به دیوید به زبان انگلیسی ، به خودش نگاه کرد چون اصال از حرفهای شاهین سر در نمی آورد دیوید

 (  ؟ ) شما کی هستید: گفت

 ؟ بهزاد تویی: دیوید نگاهش را به بهزاد داد و گفت

 . خودم هستم: بهزاد

 (. به دست من بمیری ) خب پس تقدیرت اینه که: دیوید با لبخند موزیانه ی گفت

 . بهزاد این آدم اومده ما را بکشه، یا حضرت عباس: شاهین

دیوید نیم نگاهی به شاهین انداخت ولی تا خواست حرفی بزند باز در اتاق با شتاب باز شد و ارغوان وارد اتاق شد و به زبان انگلیسی 

 ( ؟ ) اینجا چیکار داری: خطاب به دیوید گفت

 فقط اومدم باهاشون حرف بزنم ( ، ) اسلحه ندارم عزیزم: نش را باال گرفت و گفتدیوید با خنده دستا

) همین االن از این اتاق : ارغوان جلوتر آمد رو در روی دیوید ایستاد و با تحکم گفت، شاهین به سمت بهزاد رفت و در کنارش ایستاد

 (  ؟ فهمیدی چی گفتم، برو بیرون

 (  ؟ ) ببینم باز می خوای بر خالف خواست پدربزرگت عمل کنی عزیزم: کشید و گفت دیوید با خنده ی دستی به موهایش

 پس گم شو از اتاق برو بیرون ( ، ) اونی که اینجا دستور می ده من هستم: ارغوان
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 . لعنتی: بعد از رفتنش ارغوان پوفی کرد و گفت، دیوید با لبخندی چشمکی به ارغوان زد و از اتاق بیرون رفت

 . تو نوه ی فرخ هستی: نشاهی

 . خفه شو: تا شاهین این را گفت ارغوان به سمتش آمد و باز مشتی به فکش زد و گفت

، الهی به حق پنج تن دستت خشک بشه دختره چش سفید: شاهین که باز فکش را گرفت و گفت، و با عجله از اتاق بیرون رفت

دن خانما معذروم وگرنه نشونت می دادم دست بلند کردن روی شاهین حیف که از ز، دختره ی خر انگاری فحشش دادم که می زنه

 ؟ صدرایی چه عواقبی داره

 . پس نوه ی فرخ: بهزاد به سمت پنجره رفت و گفت

 . مثل همون فرخ می مونه، تره به تخمش میره حسنی به باباش: شاهین لبه ی تخت نشست و گفت

 . ...فکر کنم فرخ اومد. ن بیا ببینشاهی: دو ماشین وارد حیاط باغ شد که بهزاد گفت

: شاهین خودش را به کنار بهزادرساند و با دیدن پیرمردی که با همراهی چند بادیگارد با کمک عصا به سمت ساختمان می آمد گفت

 . این زپرتی فرخ

 . همین زپرتی قراره ما را بکشه : بهزاد

 . فرخ با دیوید خوش و بش دوستانه ی داشت و به ارغوان چندان اهمیتی نداد، ارغوان و دیوید برای استقبال از ساختمان بیرون آمدند

باید ، ...بهزاد راه نجات ما همین دختره ست. فرخ هم خیلی اونو تحویل نمی گیره، نه تنها دختره از بابابزرگش خوشش نمیاد: شاهین

 . قانعش کنیم

 . دی یه مشت ازش خوردیتو که هر بار اومدی باهاش حرف بزنی گند ز ؟ چطوری: بهزاد

ولی این ، دخترای دیگه یه قربون صدقه شون می رفتم سریع رام می شدن، خب من چیکار کنم مثل دخترای دیگه نیست: شاهین

 . دختره قربون صدقه ش که می ری انگاری فحشش دادی

 . خب ایندفعه فحشش بده شاید جواب گرفتی: بهزاد خندید و گفت

 . شاهین هم رفت در کنارش نشست و هردو منتظر به در چشم دوختند . ل رفت و نشستاین را گفت و به سمت مب
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ارغوان و دیوید هم ، فرخ در کنار شومینه روی مبل سلطنتی زیبایی نشسته بود و به آتش که درون شومینه می سوخت نگاه می کرد

پس اون دخترا تونستن از : صدای گرفته ی داشت گفت بعد از لحظاتی سکوت فرخ که، کمی عقب تر در کنار هم ایستاده بودند

 ؟ دستتون فرار کنن

 . البته منم خوب اونایی که سهل انگاری کردن تنبیه کردم، بله: ارغوان

 ؟ اون پسرا کجا هستن: فرخ از گوشه ی چشم به ارغوان نگاه کرد و گفت

 . توی اون اتاق زندانی هستن: ارغوان به اتاق اشاره کرد و گفت

 . اونا را باید توی زیر زمین زندانی می کردی دختر، هیچ وقت یاد نمی گیری یه قاچاقچی خوب باشی: فرخ با زهرخندی گفت

 . برای همین دستور دادم بیارنشون باال تا مداواشون کنم، زخمی بودن ترسیدم قبل از رسیدن شما بمیرن: ارغوان

 ) ممنونم که اومدی پسر ( : ه زبان انگلیسی گفتفرخ سری تکان داد و نگاهش را به دیوید داد و ب

 ) من برای شما هر کاری می کنم ( : دیوید

 یه آدم سرسخت و قوی بسازی ( ، ) امیدوارم تو بتونی از این دختر: فرخ با رضایت سری تکان داد و گفت

 ) حتما می تونم ( : دیوید نیم نگاهی به ارغوان انداخت و گفت

 . چشم تنفرش را بر سر دیوید ریخت اما حرفی نزدارغوان هم از گوشه ی 

 . برو بگو اون پسرا را بیارن: فرخ نگاهش را باز به ارغوان داد و گفت

مرد به همراه دو نفر دیگر به سمت ، ارغوان به سمت یکی از افراد تنومدش که گوشه ی سالن ایستاده بود رفت و مدتی با او حرف زد

به میانه ی سالن که رسیدند باز با تهدید آن افراد  . تهدید اسلحه بهزاد و شاهین را از اتاق بیرون آوردنداتاق رفتند و لحظاتی بعد با 

 . سالم: شاهین زود گفت، فرخ نگاهش را به آنها داد، هردو در کنار هم ایستادند

 . خوبه می بینم که تو یک از اون با ادب تری: فرخ

 . مثل اون پدربزرگ شورشی و احمقت مغرور به نظر می رسی تو هم که: و به بهزاد نگاه کرد و گفت
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 . تو هم به همون اندازه که پدربزرگ گفته بود رذل به نظر می رسی: بهزاد

 ؟ اینا چیه می گی، از جونت سیر شدی : شاهین با ارنج به دست بهزاد زد و آرام گفت

برای خودش جایگاه ، یرساالر بود که می خواست به زور تفنگرذل ام: فرخ لحظاتی در سکوت نگاهش کرد وبعد با زهرخندی گفت

 . اما نمی دونست که یه رعیت زاده هیچ وقت خان نمی شه، اجتماعی بسازه

دیدی و بهت ثابت شد که پدربزرگم به اهدافی که داشت رسید ولی تو همیشه توی توهماتت دست و پا : بهزاد با زهرخندی گفت

 . زدی

وقتی زبونتو بریدم بلبل زبونی کردن یادت می : انست به خوبی فرخ را عصبانی کند که از جا برخواست و گفتبهزاد با همین حرف تو

 . ره پسره ی احمق

شاهین دخالت ، وبا اشاره سر به یکی از افرادش دستور داد او را بزند که آنها هم بی معطلی بر سر بهزاد ریختند و کتکش می زدند

زخمش سر باز کرد و باز ، و را هم بی نصیب نذاشتند و با مشت های که به شکم و پهلوییش زدندکرد که مانعشان بشود که ا

بهزاد هم نزدیک شاهین روی ، بقیه هم عقب ایستادند، با درد پهلوییش را گرفت و روی زمین نشست، خونریزی پهلویش شروع شد

ا روی صندلی نشاندند و آنها را بستند و فرخ در تمام این مدت زمین افتاده بود که با اشاره ی فرخ دوتا صندلی آوردند و هردو ر

 . بازم حرفی برای گفتن داری، خب نوه ی امیرساالر: چند پکی که به پیپش زد گفت، مشغول روشن کردن پیپش بود

یین بود و از درد ناله شاهین که سرش پا، بهزاد به زور سر بلند کرد و با سر و صورت خونی به فرخ نگاه کرد و تا خواست حرفی بزند

 . من دیگه نمی کشم، جون ننه ت اگر دیگه حرفی بزنی: می کرد ارام گفت

پس ، تو با پدربزرگ من دشمنی داری و می خوای از اون انتقام بگیری: بهزاد نیم نگاهی به شاهین انداخت و بعد خطاب به فرخ گفت

 . ...بذار اون بره. برادرت، این شاهین نوه ی جهانگیر، فقط باید منو بکشی

در ثانی من اونقدری که از جهانگیر زخم خوردم از ، ؟!! جهانگیر خودش پیوند برادری را بین ما برید؟ برادر: فرخ با زهرخندی گفت

ولی جهانگیر با من پیوند خونی ، از امیرساالر توقعی نداشتم چون اسمش دشمن بود و تکلیف دشمن با آدم روشن ، امیرساالر نخوردم

 . داشت و از پشت بهم خنجر زد

 . اونجای آدم دروغگو: شاهین با ناله اما ارام گفت

 



 

 
 

1099 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

هردفعه خواستم بی خیال گذشته بشم جهانگیر از یه جای به من ضربه زد که باعث : فرخ صدای او را نشنید و خطاب به بهزاد گفت

 . یشه تمومش کنمولی ایندفعه اومدم تا این بازی را برای هم، شد برگردم و تالفی کنم

 ؟ فکر می کنی با کشتن ما بازی تموم می شه: شاهین به سختی سرش را بلند کرد و گفت

این دوتا را بندازید توی اون  . با کشتن شما دوتا و اون چهار نفری که به زودی به شما محلق می شن، نه با کشتن شما دوتا: فرخ

 . دیگه نمی خوام ببینمشون، اتاق

 . آنها را داخل اتاق پرت کردند و در را بستند، را از صندلی باز کردند و به سمت اتاق بردندبهزاد و شاهین 

: بهزاد باالس سرش نشست و گفت، شاهین چون زخمی بود و باز خونریزی داشت نتوانست خود را نگه دارد و محکم به زمین خورد

 ؟ ..شاهین خوبی. شاهین

 . ...یه کاری بکن این پهلوم خیلی می سوزه. می پرسی بهزادآخه اینم سوال تو : شاهین با ناله گفت

چسب یک طرف پانسمان کنده شده بود و  بخیه ها باز شده بود و خونریزی ، بهزاد لباس شاهین را که حسابی خونی شده بود کنار زد

از ها را روی زخم گذاشت و فشار گ، ، بهزاد به سمت میز دوید و چندتا گاز استریل تمییز برداشت و به سمت شاهین برگشت. داشت

کجا  ؟ چیکار می کنی بهزاد: می داد و سعی می کرد با باند و چسب جلوی خونریزی بگیرید که شاهین با آخ و داد با او حرف می زد

 ؟ دوره ی امدادگری دیدی تو

 . خب چیکار کنم بلد نیستم شاهین: بهزاد

 ....خدااا /. ر همینطور کم کم ازم خون بره بمیرم....ولم کن بهزاد بذا. ..خداااا. آخخخخخ: شاهین

 . صبر کن باید جلوی خونریزی را بگیرم: بهزاد

. ...انگاری می خواد سیفون ظرفشویی را درست کنه. ...وااااای. ..جون مادرت بهم دست نزن. ..نمی خوام. آخخخخخ: شاهین

. اقا سعید نیستی ببینی شاهین دسته گلتو دارن پرپر می کنن ؟ تن....پروانه جون کجایی که ببینی شاهینتو کش. ...وحشیایی عوضی

 . ...وااای خدا

 ... خب یه دقیقه آروم باش ببینم، چرا انقدر کولی بازی در میاری: بهزاد

 ؟ چرا نمی فهمی، درد دارم زبون نفهم: شاهین
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 . ..منم می خوام دردتو خوب کنم. می دونم: بهزاد

 . فقط بهم دست نزن که جیغ می زنمتو ، الزم نکرده: شاهین

 . چه مرگتونه انقدر داد و هوار می کنید: در اتاق باز شد و ارغوان وارد اتاق شد و گفت

 . ...بیا یه کاری واسه م بکن. ...ارغوان دستم به دومنت. وااااای مادر: شاهین باز داد زد

 ... همه ی بخیه ها باز شد :ارغوان نزدیک شاهین روی زمین نشست و به زخم نگاه کرد و گفت

 ... ایندفعه محکم تر بدوز خب، از بس کوک های که زده بودی شل بود: شاهین

 ؟ تو واقعا درد داری: ارغوان خندید و گفت

 .. خب معلومه که درد دارم بیشعور، ای به گور پدربزرگت سگ واق واق کنه: شاهین

 . ..تو رو خدا نزن که دیگه تحمل ندارم. غلط کردم غلط کردم: گفتارغوان تا مشتش را برد عقب شاهین را بزند شاهین 

داروی بی : ارغوان با خشمی از جا برخواست و به سمت میز رفت یه سری وسیله برداشت و برگشت در کنار شاهین نشست و گفت

 . حس کننده ندارم می خوام همینطوری بخیه بزنم داد و هوار کنی ولت می کنم می رم

 . ..هیچی نمی گم. مادرت یه کاری بکن جون: شاهین

 . بیا بشین اونطرفش و بگیرش: ارغوان به بهزاد نگاه کرد و گفت

شاهین از درد ساعد دست بهزاد گاز می گرفت و درد می کشید ولی سعی می کرد ، زخم شاهین را بخیه می زد، مدتی که ارغوان

 . از درد از حال رفته بود شاهین، کار پانسمان زخم شاهین که تمام شد، تکان نخورد

 . اون پتو هم بکش روش، برو اون بالش بیار بذار زیر سرش: ارغوان

 . ممنون: بهزاد اینکار را کرد و بعد خطاب به ارغوان که داشت وسایل روی میز را مرتب می کرد گفت

 . یامخوب شد فرخ رفت بخوابه وگرنه نمی تونستم ب: ارغوان از گوشه ی چشم نگاهش کرد و گفت

 ؟ منظور فرخ از اون چهار نفر کیا بودن : بهزاد
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 . نمی دونم: ارغوان

 ؟ تو از فرخ می ترسی: بهزاد

ارغوان لحظاتی در سکوت به میز خیره بود و بعد به سمت در رفت ولی قبل از اینکه از اتاق بیرون برود نگاهش را به بهزاد داد و 

 .... اینو می دونم که ازش متنفرمولی ، نمی دونم شایدم ازش می ترسم: گفت

 ؟ مگه پدربزرگت نیست ؟ چرا: بهزاد

پدربزرگی که باعث شد من عزیزترین آدم های : ارغوان با بغضی که سعی می کرد مخفی اش کند اما صدایش را می لرزاند گفت

 . حتی الیق این نیست که بهش بگم پدربزرگ، زندگیمو از دست بدم الیق دوست داشتن نیست

ای تف به ذات کثیفت فرخ که حتی : بهزاد سر به زیر داشت که صدای ناله مانند شاهین شنید که گفت، ن را گفت و اتاق ترک کردای

 . به نوه ی خودت هم رحم نکردی

 ؟ تو بیداری: بهزاد

 . وگرنه من می دونم و تو ...بهزاد فقط خدا کنه زنده از اینجا بیرون نریم. ...فعال که رو به موتم. آخخخخ: شاهین با ناله گفت

 ؟ چرا: بهزاد

 . اگر این فرخ زبونتو نبره خودم می برم که یادت بره هر نکته و سخن جا و مکون خودش داره  -شاهین 

 . ....حناق بگیری که خندیدن یادت بره. آخخخخ مادر: بهزاد خندید که شاهین با درد ناله زد

 . می خوای ببرمت رو تخت بخوابی: بهزاد

 . ..دست بهم بزنی جیغ می زنما. نمی خوام بذار همینجا راحتم: ینشاه

تو عجوبه ای شاهین وسط دعوا و کتک کاری و درد کشیدن هم دست از این مسخره بازیات : بهزاد  با خنده از جا برخواست و گفت

 . برنمی داری

 . رفیق می شدم نجات پیدا می کردیم خودم با زبونم این فرخ خر کرده بودم و باهاش، اگر زر زر نمی کردی: شاهین

 . استراحت کن، بی خیال شاهین: بهزاد روی مبل نشست و گفت
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 . آره بهتره استراحت کنم برای دور بعدی کتک خوری آماده باشم: شاهین

*** 

گاهی می نشست و به ، دشاهین همونجا روی زمین که خوابیده بود کم کم خوابش برده بود اما بهزاد بیدار بود و توی اتاق قدم می ز

یک ، وسایل روی میز را زیر و رو کرد، مدتی کنار پنجره ایستاد و به بیرون نگاه کرد و در آخر به سمت میز رفت، نقطه ی زل می زد

بسته گاز استریل را برداشت و از داخل پاکت کاغذیش بیرون آورد چون به کاغذش احتیاج داشت و بعد به دنبال مداد یا قلمی می 

یک میز کوچک هم کنار تخت بود که یک کشو داشت داخل آن کشو هم به امید ، شت که چیزی را بنویسد اما چیزی پیدا نمی کردگ

داشت به اینکه با چه چیزی می تواند بنویسد فکر می کرد که در اتاق ، پیدا کردن مداد یا خودکاری گشت اما چیزی را پیدا نکرد

با خشمی به بهزاد نگاه کرد و سینی را روی تخت ، با سینی غذایی که در دست داشت وارد اتاق شد توسط یکی از افراد فرخ باز شد و

کمی از آن را ، بعد از رفتنش باز کمی به وسایل روی میز نگاه کرد که چشمش به ظرف بتادین افتاد، گذاشت و از اتاق بیرون رفت

تکه از چوب پایه ی مبل را کند و سر تیزی چوب را با بتادین رنگی  روی گاز استریل ریخت و با قیچی کوچی که روی میز بود یک

صبر کرد تا نوشته ها خشک شد و بعد کاغذ را تا زد ، ....وقتی کار نوشتنش تمام شد. کرد و داخل کاغذ گاز استریل مشغول نوشتن شد

خیلی وقت بود درست و حسابی غذا نخورده بود با اینکه ، نگاهی به سینی غذا انداخت اما میلی برای خوردن نداشت، و منتظر نشست

 . مدتی کنار شاهین روی زمین نشست و آرام صدایش زد ولی او خواب خواب بود، ولی با ان اوضاع اشتهای برای خوردن غذا نداشت

شتی که از سرنو، همانجا روی زمین نزدیک شاهین دراز کشید و سرش را گوشه ی همان بالش شاهین گذاشت و به سقف خیره شد

 . قرار بود برایش رقم بخورد بی خبر بود و نگران که با صدای شاهین به خودش آمد

 ؟ تو دیگه چرا روی زمین خوابیدی: شاهین

 . سریع از جا برخواست و به شاهین نگاه کرد

 ؟ بهتری: بهزاد

 . ولی احساس کرختی می کنم انگاری بدنم جون نداره، درد پهلوم کمتر شده: شاهین

 . پاشو کمکت می کنم روی تخت بخواب، کف اتاق هم کمی سرده بدنت سرد شده، برای اینه که روی زمین خوابیدی: بهزاد

بهزاد بعد از ، بهزاد بالش را برایش گذاشت و شاهین روی تخت دراز کشید، شاهین با کمک بهزاد سر پا ایستاد و به سمت تخت رفت

 ؟ آوردن می خوری واسه مون شام: اینکه پتو را رویش کشید گفت
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 ؟ چی آوردن: شاهین

 . نون و ماست: بهزاد

جون داشته باشیم از پل صراط رد بشیم و ، الاقل یه چیز خوب بهمون بدن آخر عمری گشنه نمیریم، ای بمیرن ان شاهلل: شاهین

 . جواب نکیر و منکر بدیم

 . نه گویا حالت خوبه: بهزاد خندید و گفت

 . ...بردار بیار اون نون و ماست کوفت کنیم. بهزاد تو عمرم انقدر حالم خراب نبوده، داشته باشمبخدا اگر جون : شاهین

شاهین هم کمی صاف تر نشست و خودش را عقب کشید و تاج تخت تکیه زد و ، بهزاد سینی غذا را برداشت و در کنار شاهین نشست

 ؟ تو چرا نمی خوری: چند لقمه ی خورد و گفت

 . دارماشتها ن: بهزاد

 ؟ این دختره ارغوان دیگه نیومد بهمون سر بزنه: شاهین

 . نه: بهزاد

 ؟ کی دستتو گاز گرفته که رد دندوناش اینجور روی دستت مونده: شاهین که چشمش به ساعد دست بهزاد افتاد گفت

 . جنابعالی وقتی پهلوتو بخیه می زد: بهزاد نیم نگاهی بهش انداخت و گفت

 . ..اینا جای دندونای منه. نه !!!: شاهین ناباور گفت

 . بی خیالش: بهزاد

 . ...ببخشید. شرمنده بهزاد جون: شاهین خندید و گفت

 . شامتو بخور، از خندیدنت معلومه چقدر شرمنده ای: بهزاد

 .... ولی خودمنیما ببین چه دوندنای مرتب قشنگی دارم: شاهین

 . کوفت شامتو بخور: بهزاد
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 ؟ به چی فکر می کنی: شاهین با دهان پر گفت، هم قالب کرده بود و زیر چانه اش زده بود و به زمین خیره بود بهزاد دستانش را در

 . به اینده، به گذشته، به زندگیم، به خودم، به تو : بهزاد

ببین االن ، کنم من که نمی تونم به چند چیز همزمان فکر ؟ اووووو چطوری می تونی همزمان به همه ی این چیزا فکر کنی: شاهین

 . همه ی فکر و ذکر من نون و ماست

 . شاهین چطوری می تونی توی این اوضاع انقدر مسخره باشی: بهزاد خندید و گفت

 . مسخره عمته: شاهین

 ؟ یعنی مادر خودت: بهزاد نگاهش کرد و گفت

 . ستیببین شیطون هنوزم فکر می کنی پسر دایی من ه: شاهین مثل بچه ها بینی بهزاد و گفت

 . دیگه م هم نبینم به عمه ی من توهین کنیا، زهرمار دستتو بکش بیشعور: بهزاد

 . چی شد تا حاال که عمه ت مادر من بود اشکال نداشت یهوی عمه ت عوض شد اشکال دار شد: شاهین

 . بس کن شاهین: بهزاد

 . دلم واسه ش تنگ شده: فتشاهین لحظه ی سکوت کرد و بعد لقمه ی که در دست داشت توی سینی انداخت و گ

 ؟ واسه کی: بهزاد

 .... ...پروونه جون. ...خب واسه مادرم دلم تنگ شده. واسه عمه مم: شاهین

 . متاسفم تو به خاطر من داری قربونی می شی: و بغض کرد که بهزاد گفت

 . ...اشتهام کور شد. بی خیالش: شاهین

 . دیگه چیزی توی سینی نبود بهزاد به سینی نگاه کرد به غیر از یک لقمه نان

 . نه تورو خدا بخور مدیون سفره نشی: بهزاد

 . زهرمار: شاهین
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..بهزاد شاید فردا ما را بکشن می . بیا این شب آخر عمریمون یه کم باهم درد و دل کنیم: و سینی را روی میز کناری گذاشت و گفت

 . تر باشهخوام یه اعتراف های بکنم بار گناهم توی اون دنیا سبک 

 . خدا بزرگه از ناامیدی حرف نزن، بی خیال شاهین: بهزاد

 . شونزده هفده سالمون که بود من یه کاری کردم: شاهین

 ؟ چیکار کردی: بهزاد

یادته می رفتی باشگاه والیبال من اومدم بهت گفتم والیبال ول کن بیا با هم بریم ورزش های رزمی تو گفتی من والیبال : شاهین

 . دوست دارم و باهام نیومدیبیشتر 

 . اره یادمه: بهزاد

 . یادته بعدش یه روز با مربی والیبالت دعوات شد که کال باشگاه والیبال ول کردی رفتی دنبال درس خوندن: شاهین

 . اره یادمه: بهزاد

ده بشی برای همین دروغکی چو باعث و بانی اون دعوای بین تو و مربیت من بودم می خواستم یه طوری خودت از والیبال ز: شاهین

انداختم که تو پشت سر مربیتون حرف زدی بعد مربیت با تو حرفش شد و تو هم که مثل همیشه زود جوش می اوردی دعوا راه 

 . انداختی و برای همیشه از باشگاه رفتی

 . منو ببخش: بهزاد همینطور متعجب نگاهش می کرد که شاهین گفت

 . شاهین خیلی بیشعوری: بهزاد

 . ولی بعدش کال بی خیال ورزش شدی، می خواستم باهام بیایی ورزش های رزمی: شاهین

 . مرده شور ترکیبتو ببرن: بهزاد

 . انقدر کینه ای نباش ببخشم، خبه توام: شاهین

 ؟ .. دیگه چیکار کردی. زهرمار: بهزاد

 . خیلی کارا کردم نمی تونم دونه دونه بگم ولی تو کال منو ببخش: شاهین



 

 
 

1106 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . روانی مریض: بهزاد

 . مثال من بی حالم: تا شاهین خواست یه حرفی بزند کلید توی در چرخید که شاهین سریع دراز کشید و گفت

 . هنوز بیهوش: در را آرام بست و تا نزدیکی تخت آمد و گفت، در اتاق باز شد و ارغوان وارد اتاق شد

 . آره: بهزاد

 . اومدم بهتون بگم متاسفم: شاهین نگاه کرد و بعد نگاهش را به بهزاد داد و گفتارغوان چشمانش را تیز کرد و به 

 ؟ بابت: بهزاد

 . ...اونقدری قدرت ندارم که بتونم نجاتتون بدم. نمی دونم: ارغوان

  ؟ تا کی: بهزاد مقابلش ایستاد و گفت

 ؟ چی تا کی: ارغوان

  ؟ می دونم که این زندگی نیست که می خوای ؟ زت سواستفاده کننتا کی می خوای ضعیف باشی و اجازه بدی اینا ا: بهزاد

...دو نفر توی زندگیم واسه م خیلی مهم بودن مادرم و نامزدم . وقتی دیگه کسی را نداری یعنی انگیزه ی برای زندگی نداری: ارغوان

 . دیگه هم زندگی واسه م مهم نیست که چطور بگذره، فرخ باعث مرگ هردوتاشون شد

 ؟ معلومه مادرتو خیلی دوست داشتی: دبهزا

اونا کاری کردن که مادرم جلوی چشمای من ، مادرم زن مهربون و خوبی بود که گرفتار مرد خبیثی مثل پدرم شده بود: ارغوان

 . سالم بود 88.... اون موقع . خودشو از روی پل پرت کرد

 . مادرت سعی کن اون چیزی نشی که اینا می خوانبه خاطر ، ولی نباید اجازه بدی زندگی خودتم تباه کنن: بهزاد

 . متاسفم، کاری از دست من ساخته نیست: ارغوان لحظاتی سر به زیر انداخت و بعد نگاهش را به بهزاد داد و گفت

و  نگاه ارغوان به سمت بهزاد چرخید و بهزاد همان کاغذ گاز استریل توی مشتش گذاشت، و خواست برود که بهزاد دستش را گرفت

 .... هنوز راهی هست اگر بخوای: گفت
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به اون دلقک هم بگو خر : ارغوان نیم نگاهی به مشتش انداخت و بعد به سمت در اتاق رفت اما قبل از اینکه از اتاق  خارج شود گفت

 . خودشه

 . خیلی بی ادبه بهزاد: گفت شاهین چشماشو باز کرد و، بهزاد نیم نگاهی به شاهین انداخت و خندید و ارغوان از اتاق بیرون رفت

 . دلقک: بهزاد با خنده گفت

نامه پرونی می ، فکر نمی کردم قصه به اینجا ختم بشه، ...ببینم نوه ی امیرساالر گلوش پیش نوه ی فرخ گیر کرده. هر هر: شاهین

 . کنی و شماره می دی

 . حرف مفت نزن شاهین -بهزاد  

 ؟ چی بود بهش دادی: شاهین

 . آدم سریع حفظش می شه، حاال دقت کردی شماره اسو چقدر رندتا : بهزاد

 ؟ فکر می کنی زنگ می زنه: شاهین

 . ...برو اونطرفتر بذار منم بخوابم. امیدوارم: بهزاد

 . شب بخیر: شاهین  کمی جا به جا شد و بهزاد در کنارش دراز کشید و گفت

 ؟ چه با خیال راحت هم می خوای بخوابی: شاهین

 . پس همه چیز سپردم به خدا، اری از دستم برنمیادک: بهزاد

 . بهزاد: لحظاتی بعد شاهین گفت، بهزاد چشمانش را بست

 ... هان: بهزاد

اگر مردیم قول می دی بیای بهشت بهم سر بزنی ؛ هر چند می دونم خدا اجازه نمی ده جهنمیا به دیدن بهشتیا برن ولی : شاهین

 . اصال حوصله ندارم بیام منکرات ازاد کنم، وقتا بیا بهم سر بزن ولی باید قول بدی به حوریا شماره ندیاخودم اجازه تو می گیرم گاهی 

 . با اون همه شیرین کاریایی که ازت سراغ دارم ؟ چقدر هم به خودت مطمئنی که می ری بهشت: بهزاد با خنده گفت
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 .... باشه از اون شیرین کاری چیزی به گالره نگیا اونا شیرین کاریا مال دوران جوونی بود راستی یادت: شاهین

 ؟ چرا: بهزاد

 . خب ناسالمتی ما قراره فامیل بشیم خوبیت نداره در مورد گذشته مون بدونه: شاهین

؟ اول اینکه از کجا معلوم زنده بمونی که داری برای بعدش نقشه می کشی  دوم اینکه فکر می کنی من خواهرمو به تو می دم: بهزاد

.  

 . پسر با کماالت تر از من دیگه از کجا می تونید پیدا کنید، خیلی هم دلت بخواد: شاهین

 . در ثانی گالره االن وقت شوهر کردنش نیست، خواهرم اونقدری خواستار داره که نخواسته باشیم واسه ش شوهر پیدا کنیم: بهزاد

 به درک پس ترشیش بنداز : شاهین

: بهزاد داشت می خندید که شاهین کفت، د بکند که پهلویش کشیده شد و با آخ و ناله باز صاف خوابیدو چرخید تا پشتش را به بهزا

 ؟ به چی می خندی، درد دو ساعته

 . شاهین: بهزاد ساکت شد و گفت

 . کوفت: شاهین

 . ممنون که باهام اومدی و االن اینجا هستی : بهزاد

 . بخوامم نباشم چاره ی ندارم: شاهین

 . زهرمار یه دقیقه جدی باش: ز خندید و گفتبهزاد با

 . باشه بابا حرفتو بزن: شاهین

 . می خوام بگم واقعا متاسفم دوست نداشتم اینطوری بشه: بهزاد

 ؟ تکلیف ما را روشن کن متاسفی یا خوشحالی: شاهین

 . هردوش: باز بهزاد خندید و گفت
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 ؟ بهزاد: شاهین

 . هان: بهزاد

 . راست راستکی دوستش دارما : گفت شاهین مکثی کرد و جدی

  ؟ کیو: بهزاد

 . ...خب گالره را می گم دیگه. عمه مو: شاهین

 . خودش باید برای زندگیش تصمیم بگیره: بهزاد

 ؟ پس نقش تو این وسط چیه: شاهین

 . رد کنمسعی می کنم برادر خوبی واسه ش باشم اگر یه وقتی هم شوهرش بهش نازکتر از گل گفت گردنشو خو: بهزاد

حاال ، دویما زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند، اوال در لفافه منو تهدید نکن که خودت هم می دونی زورم از تو بیشتره: شاهین

 ... اگر دوست داری توی زندگیمون دخالت کنی خود دانی

از االن هم بگم خونه و  ؟ هان چیه: بهزاد از گوشه ی چشم بهش چشم غره رفت که شاهین هم همونطور نگاهش کرد و گفت

 . ...من مثل آسو نیستم چشم بگم. زنمو می برم تهرون، زندگیم تهرون

 . روتو برم خدایی خیلی پررویی: بهزاد

 . شب بخیر، همینی که هست: شاهین

 . و به سقف نگاه کرد و بعد چشمانش را بست

*** 

کاغذی که بهزاد بهش داده بود توی دستش بود و نگاهش به  ، نشسته بودارغوان توی طبقه ی دوم ویال درون اتاقش لبه ی پنجره 

چندتا از افراد فرخ توی حیاط نگهبانی می دادند و فقط صدای وزش باد بود که فضای سرد و ، ماه کاملی که توی آسمان می درخشید

 خواست ، گوشی را برداشت، تختش رفتساکت پاییزی باغ را شکسته بود مردد از جا برخواست و به سمت تلفن روی میز نزدیک 
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ارغوان لعنت به تو و : دو شماره اش را که گرفت گوشی را گذاشت و لبه ی تخت نشست و خطاب به خودش گفت، شماره را بگیرد

 . ترست

ر بود بگیرد دستانش را زیر سر جمع کرد و به سقف زل زد و به تصمیمی که قرا، کاغذ را زیر بالشش گذاشت و روی تخت دراز کشید

فکر می کرد که در اتاقش باز شد و دیوید که بطری مشروبی در دست داشت در استانه ی در اتاق ظاهر شد مست به چهار چوب در 

) اینجا چه غلطی : تکیه زد و با چشمانی خمار ارغوان را نگاه می کرد که ارغوان با دیدنش از جا پرید و عصبانی بر سرش فریاد زد

 از اتاق من برو بیرون (  گمشو ؟ می کنی

 ( ؟ می خوری، ) اومدم تا کمی با هم خوش بگذرونیم: دیوید جلوتر آمد در را بست و به پشت در تکیه زد و با خنده ی مستانه ی گفت

دیوید مچ ، ارغوان عصبانی به سمتش رفت و تا خواست سیلی به صورتش بزند، بطری را به ارغوان نشان داد و خودش باز نوشید

 ) من دختر عصبانی دوست دارم ( : دستش را گرفت و گفت

و صورتش را جلو آورد که ارغوان را ببوسد که ارغوان با زانو توی شکمش زد و با سر به صورتش کوبید که از بینی دیوید خون بیرون 

 ) ازت متنفرم آشغال ( : در را باز کرد و دیوید را به بیرون اتاق هل داد و فریاد زد، زد

اشک در چشمانش بال بال می زد اما نمی خواست یا شاید ، پشت در نشست و به موهایش چنگی زد، را به هم کوبید و قفل کرددر 

اما هر چقدر سعی کرد موفق نشد اشک هایش را مهار ، سالها بود که توسط فرخ از گریه کردن منع شده بود، هم می ترسید گریه کند

شاید ده دقیقه ی بیشتر نگذشته بود که ضرباتی به در خورد و صدای فرخ را از پشت ، لتیدکند و قطرات گرم اشک روی صورتش غ

 . در شنید

 . ..ارغوان درو باز کن دختر. ارغوان: فرخ

فرخ با ابروهای گره کرده وارد اتاق ، چند ضربه به صورتش زد و بعد قفل در را باز کرد، با ترس از جا پرید و اشک هایش را پاک کرد

 ؟ این چه کاری بود که کردی: گفت شد و

 ... پدربزرگ دیوید قصد داشت: ارغوان سر به زیر انداخت و گفت

 . اون قراره شوهرت بشه پس چه اشکالی داره، تو بیخود کردی که از اتاق بیرونش کردی: فرخ حرفش را برید و گفت

 ؟ گریه کردیببینم بازم : ارغوان متعجب نگاهش می کرد که فرخ بر سرش فریاد زد
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 . نه: ارغوان

 . مگه هزار بار بهت نگفتم دوست ندارم یه دختر ضعیف و ترسو باشی و حق نداری گریه کنی، به من دروغ نگو دختره ی احمق: فرخ

 . معذرت می خوام: ارغوان باز سر به زیر انداخت و گفت

خاطر بی ادبی امشبت نسبت به اون پسر هم به شدت تنبیه به ، وقتی برگردیم انگلیس خیلی زود عروسیتونو راه می ندازم : فرخ

 . خواهی شد

به تختش پناه برد ، بغض سنگینی گلویش را می فشرد، ارغوان بعد از رفتن فرخ سریع در اتاق را بست و قفل کرد، و از اتاق خارج شد

، به کاغذی که بهزاد به او داده بود برخورد دستش زیر بالش، و سرش را روی توی بالش فرو برد تا کسی صدای گریه هایش را نشنود

 . ...ارغوان باید زنگ بزنی. زنگ می زنم: کاغذ را توی مشت فشرد و با همه ی تنفرش آرام گفت

*** 

، خانواده ی شاهین در جریان گم شدن پسرها قرار گرفته بودند و به همراه هما و پرویز و خانم بزرگ  راهی کردستان شده بودند

در بزرگ باغ را باغبان خانه باز کرد و ماشین پرویز تا جلوی عمارت ، د که به روستا رسیدند و به سمت خانه ی علی رفتنددیروقت بو

: پروانه  تا از ماشین پیاده شد به سمت شینا دوید و گفت، ارتین و مادرش شینا به استقبال مهمان هایشان بیرون آمدند، پیش رفت

 ؟ شاهین من کجاست  ؟بچه م چی شده ؟ چی شده خانم

 . خوش اومدید، سالم: شینا

 . دو دستی تقدیم یه مشت آدمکشش کردید، بچه ی من مهمون شما بود، چه خوش اومدنی: پروانه

 . ایشون که مقصر نیستن، پروانه آروم باش: سعید

 ؟ چه بالیی سرشون اومده ؟ بهزاد کجاست: هما

 . پسر خواهرتونو بیارید اینجا و بدید دست یه مشت جانی ؟ آره، همینو می خواستید: پرویز

 .... عمو جان: آرتین

 ...من اومدم اینجا فقط پسرمو ببرم . من عموی تو نیستم پسر: پرویز با عصبانیت فریاد زد
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 . ...صداتو باال نبر. اروم باش پرویز: خانم بزرگ با تندی گفت

..اونم کسایی دزدیدنش که می خوان . که سی سه سال همه ی جون و دلم بود دزدیدنپسری ، پسرم را دزدیدن، مادر پسرم: پرویز

 . چطور می تونم آروم باشم، بکشنش

 .... خب فکر می کنی اگر فریاد  بزنی بهزاد و شاهین پیدا می شن: خانم بزرگ

 . دم و آرتین و هسمرش به داخل رفتندپرویز و هما و پروانه کمی آرام گرفتند و با تعارفات شینا و گن، با حرفهای خانم بزرگ

، شینا و آرتین و گندم هم حضور داشتند، همگی  توی پذیرایی بزرگ و زیبا و سنتی در کنار پشتی های ترمه در کنار هم نشسته بودند

هنوزم دلخور بود و همه برداشتند به جز پرویز که ، ایران همسر آرتین با سینی شربت گل گاوزبانی وارد اتاق شد به همه تعارف کرد

 . عصبانی اما به احترام مادرش حرفی نمی زد

پهلوون و اقا شیرزاد و آقا ایرج و علی هم با اسب رفته بودن دنبال بچه ها که غیبشون : شینا اشک گوشه ی چشمش را گرفت و گفت

مون آدمایی باشه که بهزاد و شاهین حدس می زنن که  دزدیدنشون کار ه، پلیس اسباشونو پیدا کرده ولی خودشون خبری نیست، زده

 ، پلیس شبانه روز داره کار می کنن و منطقه را می گردن . دزدیدن

، عموی که من حتی نمی شناسمش، یعنی عموی خودمون، سعید می گفت دزدیدن بچه ها کار برادر پدرمونه: پروانه  با گریه گفت

..حاال می گن یه عمو دارم که دشمن قسم خورده ی خانواده مونه و یه برادری . من فکر می کردم فقط یه عمو داشتم به اسم نریمان

این چیزا را شاهین می دونست اما من نمی ، این چیزا را سعید می دونست اما من نمی دونستم . که اصال از وجودش هم خبر نداشتم

 . دونستم

 . پروانه سعی کن آروم باشی دخترم: خانم بزرگ

چون بچه ی من بی گناه داره قربونی می ، من هیچ کدومتونو نمی بخشم، بخدا یه تار مو از سر پسرم کم بشه ؟ چطوری مادر: پروانه

به پسر من چه مربوط که بهزاد پسر پرویز نیست و پسر یه نفر دیگه ست که فرخ باهاش ، به من چه که فرخ با پدر دشمنی داره . شه

 . به جرم اینکه نوه ی پدر قربونی بشه به پسر من چه مربوط که پسر من، دشمنی داره

 . هما هم اشک می ریخت اما ارامتر و بی صدا تر، پروانه ساکت شد اما صدای هق هق گریه اش بلند بود، همه سکوت کردند

 ؟ پلیس نتونسته هیچ سر نخی پیدا کنه: سعید این سکوت را شکست و خطاب به آرتین گفت
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البته چندنفری را دستگیر کردن ، ولی هنوز خبری نشده، مرتب با آسو برادرم که پلیس در تماسم من خودم، تا االن که هیچی: آرتین

 . که توی ماجرای دزدیده شدن بچه ها دست داشتند ازشون اعتراف گرفتن ولی گفتن نمی دونن بچه ها را کجا بردن

 . ی تونن خونه به خونه را بگردن و پیداشون کننمگه چندتا روستا توی این حوالی هست که نم: پروانه بی خبر از همه جا گفت

 . هر جایی توی کردستان باشند، هر جایی به جز روستاهای این حوالی، اونا ممکنه هر جایی باشن: آرتین

 ...پس یعنی هیچی.. ...وااای. وااای: پروانه

...پروانه خانم . عمه جان: نه نشست و گفتگندم از جا برخواست و نزدیک پروا، و صورتش را پشت دستانش پوشاند و گریه می کرد

 . ..بهتون قول می دم. من دلم روشنه بچه ها را پیدا می کنن، خواهش می کنم

 ؟ ...تو بچه داری. امیدوارم اینطور باشه: پروانه

 . سه تا: گندم

 ... چشم و چراغ خونمه، شاهین پسر بزرگمه، منم سه تا بچه دارم: پروانه

 . گندم گذاشت و فقط گریه می کرد و سرش را روی شانه ی

*** 

 . اومدن مارو بکشن ؟ چی شده: با صدای بهزاد از خواب بیدار شد و خواب آلود گفت

 بزار از خواب بیدار بشی بعد شروع کن : بهزاد

 ؟ چی شده، برای چی بیدارم کردی: شاهین

 . صبح شده: بهزاد

بعید بدونم ، ..البته بدم نیست باالخره باید یه فکری برای بعد مرگمون بکنیم... می گی پاشم قبرمو بکنم، صبح شده که شده: شاهین

 . اینا برامون قبر بکنن

 . تو چطور تونستی دیشب تا صبح بخوابی، من دارم از استرس و اضطراب می میرم، شاهین خواهش می کنم: بهزاد
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نامرد سیب زمینی سرخ کرده بود بهم نمی ، اب مادرمو می دیدمبهزاد دیشب خو ؟ چطور داره دیگه، مثل آدمیزاد خوابیدم خب: شاهین

 . سیب زمینی که سرخ می کنه قایم می کنه، همیشه همینطوریه، داد بخورم

 . تو آدم نمی شی: بهزاد باز خندید و گفت

 ؟ صبحونه بهمون نمی دن، دیشب نون و ماست بهم نچسبید، هوس قیمه کردم: شاهین

. این آدما چند بار رفتن توی زیر زمین و آمدن، فکر کنم چند نفری را توی زیر زمین حبس کردن: و گفتبهزاد به سمت پنجره رفت 

 . ..می ترسم از اینکه پدربزرگمو دزدیده باشن

 . یه تنه همه ی این آدما را حریفه، نگران نباش اون پهلوون امیرساالری که من شناختم: شاهین

 . .اوضاع بدتر ازاون چیزیه که ما فکر می کنیم... شرایط فرق می کنه شاهین: بهزاد

 . راستش من که االن هیچ فکری نمی کنم جز اینکه یه چیزی پیدا کنم بخورم: شاهین

 . پاشو یه فکری واسه فرارمون بکن، کارد بخوره اون شیکمت: بهزاد

ل تشن های که دور تا دور این خونه ولن و می ... بعدم چطوری فرار کنیم با این غو. شکمم که گشنه باشه مغزم ارور می ده: شاهین

 . چرن

 . می گم نظرت چیه ارغوان گروگان بگیریم: بهزاد

بدبخت این ، با اون عالقه ی که فرخ نسبت به نوه ش داره حتمی می گه همه اسلحه هاشونو زمین بذارن که ما فرار کنیم: شاهین

 . شهفرخی که من می شناسم خودش زودتر می زنه نوه شو می ک

 ؟ دیوید چی: بهزاد

ریسک بهزاد نمی شه باهاشون  . فکر کنم از اون قاتل های حرفه ای باشه، این پسره را اینجوری نگاه نکن شیک و پیک: شاهین

 . درگیر شد

 . ببینم تو نبودی می گفتی نمی ذارم اینا مفتی مفتی مارو بکشن: بهزاد
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اتفاقا با کتکی که دیروز خوردم تصمیم دارم مفتی مفتی بمیرم تا اینکه قبلش یه پرس ، من یه زری زدم تو چرا جدی گرفتی: شاهین

 . کتک نوش جان کنم

 . ای خدا هر چی من می گه یه چی جوابمو می ده: بهزاد

 ؟ می خوای چیکار کنی: شاهین  پتو را کنار زد و از تخت پایین آمد که بهزاد گفت

 ؟ می خوام فرار کنمفکر کردی ، می خوام برم توالت: شاهین

 آخیش راحت شدم /: دقایقی بعد از دستشویی بیرون آمد و گفت، و با خنده به سمت دستشویی رفت

 . زهرمار -بهزاد  

 .... ولی بهزاد خدایی خیلی: شاهین با خنده روی مبل نشست و گفت

 ؟ خیلی چی: بهزاد

 . گشنمه: شاهین

لحظاتی به سکوت گذشت که تا شاهین خواست حرفی بزند کلید توی در ، شستبهزاد پوفی کرد و مستاصل در کنارش روی مبل ن

 . چرخید و در اتاق باز شد و سه مرد وارد اتاق شدند

 . اومدن ما رو ببرن به قتلگاه: شاهین آروم گفت

 . پاشید ببینم: مرد

 ؟ چی شده: شاهین

 . خفه: مرد

، شاهین را از پشت سر بستند و بعد با تهدید اسلحه آنها را از اتاق بیرون بردند و به دوستانش اشاره کرد که جلو رفتند و دستان بهزاد و

 . هردو مضطرب و پر استرس قدم برمی داشتند

 ... بهزاد شوخی شوخی دارن ما رو می برن بکشن: شاهین
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 ؟ چیکار می خواید بکنید ؟ ما رو کجا می برید: بهزاد

 . د آنها را به جلو هل دادند و از سالن بیرون بردند و به سمت پشت ساختمان ویال می بردندآن مردها بدون اینکه جواب بهزاد را بدهن

نگاهش به سمت کاغذی که در دست ، مضطرب و با دستانی که می لرزید به بیرون نگاه می کرد، ارغوان که کنار پنجره ایستاده بود

گوشی را برداشت و با ، حیاط هستند و تلفنش شنود نمی شود می دانست که فرخ و بقیه توی، داشت چرخید و به سمت تلفن رفت

قلبش از شدت ترس و اضطراب به تپش افتاده بود و یک چشمش به تلفن بود و ، دستانی که می لرزید یکی یکی شماره را فشرد

رای اولین بار در عمرش ...لحظات برای ارغوان که ب. تلفن چندین بار زنگ خورد اما اسو جواب نمی داد، چشم دیگرش به در اتاق

کوله پشتی  که روی تخت گذاشته شده بود را برداشت و ، تلفن را گذاشت، داشت کار مهمی را انجام می داد به کندی سپری می شد

اینبار شماره را با عجله ی بیشتری گرفت و مدام با خودش تکرار ، به سمت در رفت لحظاتی مکث کرد و باز به سمت تلفن برگشت

 .... ..تورو خدا. ..جواب بده. جواب بدهمی کرد 

 . الو بفرمایین: صدای اسو توی گوشی پیچید

 . ...الو. ...الو:. ارغوان با صدای لرزان گفت

 . بفرمایین: آسو

 . ...این تلفن ردیابی کنید. ...شاهین و بهزاد وبقیه را نجات بدی. ...می خوای جون. اگر: ارغوان

کوله پشتی را به دوش انداخت و کاله سویشرت مشکی که به تن داشت روی ، وشن روی میز گذاشتاین را گفت و گوشی تلفن را ر

در اتاقش را بست و آرام از  ، تا وقتی در اتاق را می بست صدای الو الو گفتن آسو را می شنید، سرش کشید و ارام از اتاق بیرون رفت

ی زد تعداد افراد توی حیاط روبه رو هم کم باشند ؛ به سمت اتاق فرخ و پله ها سرازیر شد هیچ کس توی سالن پایین نبود و حدس م

خودش را از پنجره بیرون افکند و با  پنهان ، پنجره ی اتاق فرخ به دیوار شرقی باغ نزدیکتر بود و کسی انطرف نبود، وارد اتاق شد

وقتی روی دیوار قرار ، ر بود خودش را باال کشیدشدن پشت درخت ها خودش را به دیوار رساند و با کمک درختی که نزدیک به دیوا

وقتی پایش به زمین رسید با همه ی توانی که داشت شروع ، گرفت نیم نگاهی به ساختمان انداخت و با مهارت از دیوار پایین پرید

 . کرد به دویدن
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داشت و محوطه ی سرپوشیده هم نزدیک استخر  شاهین و بهزاد را که با دستانی بسته به حیاط پشت باغ که  استخر بزرگی آنجا قرار

بود بردند و مقابل تخت بزرگی که فرخ در باالی تخت کنار پشتی نشسته بود و قلیون می کشید روی دو صندلی نشاندند و به صندلی 

 . سالم: در کنار بهزاد و شاهین چهار صندلی دیگر قرار داشت که شاهین با لودگی گفت، بستند

 ؟ کتک های دیروزی که خوردی خیلی اذیتت نکرد، سالم پسر خوب: فتفرخ با خنده ی گ

 . ..خیلی هم خوب بود. هر چه از دوست رسد نیکوست، نه: شاهین

 خوشم اومد با نمکی : فرخ بلند خندید و گفت

 . شما لطف دارید: شاهین

 ؟ مهمون داریم نمی خواید بدونید مهمونامون کی هستن: فرخ

، او نداد و به مسیر اشاره ی دست فرخ نگاه کرد با دیدن علی و ایرج و شیرزاد و امیرساالر کپ کرده بودند شاهین اینبار جوابی به

 ... یا خدا: بهزاد ناباور گفت

 .. ...مردک عوضی. تو یه مریض اشغالی: و به سمت فرخ غرید

های خونی و شکنجه شده به بچه ها رسیدند و  هر چهار نفر با صورت، بهزاد با مشتی که یکی از افراد فرخ به صورتش زد ساکت شد

 ؟ ...شما حالتون خوبه. ..بهزاد. شاهین: امیرساالر تا بهزاد و شاهین را دید گفت

 ... پدربزرگ: بهزاد

 . بذار این بچه ها برن هر بالیی که می خوای سر من بیار ؟ خیلی نامردی ؟ چی از جون این بچه ها می خوای: امیرساالر

دش اشاره کرد و که آنها را روی چهار صندلی که در کنار بهزاد و شاهین بود نشاندند و بازم با اشاره ی فرخ بود که روی فرخ به افرا

فرخ متکبرانه و با غرور هر شش نفر را نگاه می کرد و به قلیونش پک می زد و دودش را به ، دهان هر شش نفرشان چسب زدند

: ری که کنارش بود را برداشت و   از تخت پایین آمد و  با تمسخر آنها را نگاه کرد گفتبعد از مدتی خنج، سمت آنها می فرستاد

 . آخ چه لذتی داره دشمناتو اسیر ببینی، سالها برای رسیدن به این روز لحظه شماری می کردم

نفهمید پسرش چطوری بهش  پدرمون تا وقتی مرد، پدرت خیلی موزمار بود . ..علی. پسر مخفی جهانگیر: مقابل علی ایستاد و گفت

 . خیانت کرده بود
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آخ آخ نمی دونی چقدر لذت بردم اونروزی که برادرت ، تو شیرزادی برادر دزد ناموس برادرم نریمان: و بعد مقابل شیرزاد رسید و گفت

 . کشتم

قرار بود همونروز  . االر فروختپسر عموی خائنم که همه ی خانواده شو به این مردک شورشی امیرس: و بعد مقابل ایرج رسید و گفت

 . بمیری نه اینکه زنده بمونی و برگردی و زندگی کنی

امیرساالر با چشمان دریده و خشمگین بر سر فرخ فریاد می کشید که فرخ مستانه و بلند شروع کرد به ، مقابل امیرساالر رسید

 . ن می مونه و بوی تعفن می دهسبزی چشمات مثل لج، فکر می کنی از چشمات می ترسم: خندیدن و بعد گفت

 اینجوری نگام نکن اشغال: و خنجرش را از غالف کشید و با دیوانگی تمام سر خنجر را به چشم چپ امیرساالر فرو برد و فریاد زد

که فریادی اما امیرساالر بدون این، بقیه که این صحنه را دیدن خود را تکان می دادند و سعی می کردند طناب دستانشان را باز کنند 

فرخ با دیدن تقالی آن پنج نفر دیگر باز دیوانه وار شروع کرد به ، بکشد سرش را پایین انداخت و خون روی زانوانش می چکید

خندیدن که امیرساالر سر بلند کرد با اینکه از چشم چپش خون می ریخت اما با چشم راستش هنوز محکم به فرخ نگاه می کرد فرخ 

  ؟ می خوای این چشمت هم کور کنم، می خوای بگی کم نیاوردی: یکش رفت و گفتکه نگاهش را دید نزد

..اگر کور بشی دیگه نمی تونی . ..باید ببینی. ...نه. نچ نج: و خنجرش را عقب برد ولی نزدیکی چشم امیرساالر نگه داشت و گفت

 . پسره را بیارید روی به روی پدربزرگش ؟ باید ببینی چطوری نوه تو می کشم، ببینی اونموقع لذت نداره

بهزاد با چشمانی خیس امیرساالر را نگاه می کرد و ، افراد فرخ صندلی بهزاد را کشیدند و درست روی به روی امیرساالر قرار دادند

یک حرکت چسب فرخ با ، امیرساالر هم با چشم پر از خونی که نمی دید و چشم تری که پر از ترس بود نوه اش را نگاه می کرد

 . من بکش، تو با من مشکل داری، با این پسر کاری نداشته باش عوضی: روی دهان امیرساالر را کند که امیرساالر گفت

 . من التماس کردنتو می خوام ببینم، ..نه من مرگتو نمی خوام. نه: فرخ گفت

..زود . التماس کن: جر را زیر گلوش گذاشت و گفتموهای بهزاد را گرفت و سرش را عقب کشید و خن، و پشت سر بهزاد قرار گرفت

 .... باش

 . التماست می کنم، خواهش می کنم: امیرساالر

 . ..بلندتر. ..بیشتر. نه: فرخ خنجر را فشار آورد و خراشی زیر گلوی بهزاد افتاد و بریدگی ایجاد و گفت
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 . می کنم...التماست . خواهش می کنم، التماست می کنم: امیرساالر فریاد زد

 . شاهین چشمانش را بست تا خونی که زیر گلوی بهزاد جاری شده بود را نبیند که از میان پلک های بسته اش اشکش جاری شد

فرخ با دیوانه وار شروع کرد به خندیدن و خنجر را از زیر گلوی بهزاد برداشت و ، امیرساالر بلند فریاد می زد و التماس می کرد

هنوز زنده بود اما سوزشی که زیر گلویش ، بهزاد ترسیده و رنگ پریده سرش را جلو آورد و به امیرساالر نگاه کرد، موهایش را رها کرد

 . احساس می کرد او را حسابی ترسانده بود

دلی از پهلوی صن، وقتی از خندیدن فارغ شد برای اینکه رو در روی امیرساالر قرار بگیرد، فرخ می خندید و به دور خودش می چرخید

 ؟ چیکار می کنی عوضی: با پا ضربه ی محکمی به صندلی بهزاد زد که بهزاد با صندلی به زمین خورد و امیرساالر باز فریاد زد

تو نمی دونی وقتی جون خودت و این نوه ی احمق تر از خودت توی مشت منه : فرخ مشتی را حواله ی صورت امیرساالر کرد و گفت

 . بیابون گرد نباید زبون درازی کنی شورشی

سگ : و پایش را باال اورد و روی زانوی امیرساالر گذاشت و روی زانوی خودش تکیه زد و کمی به سمت امیرساالر خم شد و گفت

، تو کاری کردی که من از شهر و دیارم رونده بشم، تو اشغال عوضی گند زدی به همه ی زندگی من، جون تر از تو توی عمرم ندیدم

...امروز همون روزیه که به اون قولی که اونروز توی جنگل بهت دادم . یادته قسم خورده بودم نذارم نسلی از تو بمونه، حاال روز انتقام

 . باز کنید اون پسره را . نوه ی تو رو می کشه، امروز نوه ی جهانگیر، عمل می کنم

 . یکی از افرادش به سمت شاهین آمد و او را باز کرد

 . این جونور هم درست بنشونید: تفرخ  عقب تر رفت و گف

شاهین را به سمت بهزاد بردند و پشت سرش درست رو به روی امیرساالر قرار ، با اشاره فرخ، بهزاد را هم با صندلیش صاف کردند

 . خب شروع کنید: فرخ سیگاری روی لبش گذاشت و عقب تر ایستاد و گفت، دادند

 ؟ چیکار کنم: شاهین ناباور و بهت زده گفت، کمری را به سمت شاهین گرفت یکی از افراد فرخ کلت، سیگارش را روشن کرد

 ؟ یا می کشی یا کشته می شی: فرخ

 من خیلی تحمل ندارم ( ، ) زود باش پسر: دیوید جلوتر آمد و کلتش را به سمت شاهین نشانه رفت و به زبان انگلیسی گفت

 . این نامردیه: نگاهش به سمت فرخ چرخید و گفت، مرد گرفتشاهین با دستانی که می لرزید اسلحه را از دست آن 
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 . ...زود باش پسر. این نامردی را از جهانگیر یاد بگیر: فرخ به سیگار پکی زد و گفت

نگاهش روی شیرزاد و ، دستانش می لرزید و نگاهش به تنها چشم امیرساالر بود، شاهین اسلحه اش را به سمت سر بهزاد نشانه رفت

 . علی چرخید ایرج و

بهزاد سرش را پایین انداخته ، علی هم با ترس نگاهش می کرد و ایرج با چشمانی خیس التماسش می کرد، شیرزاد سری تکان داد

 . بود

او هم ترسیده بود و باور نمی کرد فرخ  . مردک قاتل لحظه شماری می کرد برای شلیک کردن، شاهین نیم نگاهی به دیوید انداخت

 . دستانش عرق کرده بود و عرق سردی هم بر پیشانی اش نشسته بود . بازی را اینگونه پیش ببردبخواهد این 

 . ...ببین به نظر نمی رسه خیلی صبور باشه. ماشه را فشار بده وگرنه دیوید ماشه ی اسلحه ش را فشار می ده: فرخ

 . غلتیداز گوشه ی چشمش باز اشک روی صورتش ، شاهین نیم نگاهی به دیوید انداخت

 . ...تمومش کن دیگه. اه: فرخ باز به سیگارش پک زد و با تندی گفت

اسلحه توی دست شاهین می لغزید و اوضاع او را بدجور به هم ریخته بود خواست حرفی بزند اما برخالف همیشه زبانش قفل شده 

 . اهاش حرف بزنممی شه قبل از کشتنش ب: خیلی سعی کرد حرف بزند و باالخره خطاب به فرخ گفت، بود

 . یه کم وقت داری: فرخ با لبخندی چندش اور سری تکان داد و گفت

. ...ولی بخدا االن نمی تونم. .. تو راست می گفتی من یه آدم خیلی لوس هستم. ....کاش به حرفت گوش داده بودم. بهزاد: شاهین

 . ...نمی تونم

 ؟ همیشه من می گفتم چیکار کنیم حاال یه بار تو بگو چیکار کنم ؟ بهزاد چیکار کنم: هق هق گریه اش بلند شد و گفت

 . ..بزن. ...به هیچی فکر نکن. بزن شاهین: بهزاد

 .. . دیوونه فکر می کنی آسونه: شاهین

 .... آخ چقدر احساسی: فرخ باز بلند خندید و گفت

 .... خدایا یه کاری بکن: شاهین در میان گریه گفت
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همه ، که صدای گلوله ی شنیده شد و گلوله سر دیوید را متالشی که خونش روی سر و صورت شاهین پاشیدتوی همین موقع بود 

همه ی اطراف فرخ شروع کردند به شلیک کردن به افراد پلیسی که ، فرخ وحشت زده به اطرافش نگاه می کرد، چیز به هم ریخت

فرخ به دور . ده بود که خودش را بی صدا به پشت بام ویال رسانده بوددیوید را تک تیراندازی ز، اطرافش بودند و به پیش می آمدند

شاهین به خودش آمد و صندلی بهزاد را خواباند و خودش هم خوابید و داشت سعی می کرد طناب دستان بهزاد را ، خودش می چرخید

فرار آنها را بکشد که شاهین اسلحه ی که داشت فرخ اسلحه کمری اش را کشید تا قبل از ، صدای گلوله فضا را پر کرده بود، باز کند

خودش هم از جا جهید و با یک چرخش و یک ضربه ی پا به زیر دست فرخ اسلحه ، به سمتش پرت کرد که اسلحه به صورتش خورد

شت و به خنجر فرخ که روی زمین افتاده بود را بردا، را از دستش به طرفی پرت کرد و بعد یقه ش را گرفت و به عقب پرتش کرد

امیرساالر و شیرزاد به محض ازاد ، اما برخالف حرف او، ..زود باشید. پناه بگیرید: طناب دستانشان را پاره کرد و گفت، سمت بقیه رفت

 . بهزاد هم اسلحه ی فرخ را برداشت و به دنبالشان رفت، شدنشان به دنبال فرخ که داشت فرار می کرد رفتند

 . ا رو ول می کنه اینا خودشون دنبالش می رنمرگ این ؟ کجا می رید: شاهین

ایرج و علی هم که به دنبال بقیه به طرف انتهای باغ ، افراد فرخ به قدری سرگرم درگیری با پلیس بودند که آنها را از یاد برده بودند

 . ور شودپشت تخت پناه گرفته بود و با احتیاط سعی کرد از آن فضای پر از گلوله د، رفتند شاهین تنها ماند

فرخ با همراهی دوتا از افرادش به سمت انتهای باغ پر درخت که راه فراری برای خود داشتند می رفت و گاهی به پشت سر شلیک 

شاهین که عقب تر از همه می آمد با دیدن علی ، می کردند که در همین شلیک ها پای علی تیر خورده بود و کنار درختی نشسته بود

 ؟ گیم اور شدی ؟ چی شدی دایی: به کنارش رفت و گفت

 ؟ ..تو خوبی. خوبم پسر: علی در میان درد پایش خندید و گفت

 . ...اینجا پناه بگیرید من برم دنبال بقیه. هی بدک نیستم: شاهین

مسلح بود و از  فقط آدمش، شیرزاد یکی از افراد فرخ را زده بود و خودش و آن فرد دیگر را دوره کرده بودند، و علی را رها کرد و رفت

فرخ میان حلقه ی انسان های گیر افتاده ، اینطرف هم در دستان شیرزاد اسلحه بود هم در دستان بهزاد که آنها را نشانه رفته بودند

 . بود که قصد کشتنشان را داشت

 . فرخ واسه ت متاسفم: ایرج با تاسف گفت

 . هی تو اسلحه تو بنداز: شیرزاد
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بگو اسلحه شو بندازه : مردد بود که فرخ اسلحه را از دستش بیرون کشید و به سمت امیرساالر نشانه رفت و گفتمردی که با فرخ بود 

 . وگرنه می زنمت

 . ...شلیک کن. فکر می کنی من از مرگ می ترسم: امیرساالر

 . فتاداما قبل از اینکه فرخ شلیک کند شیرزاد ماهرانه به مچ دست فرخ شلیک کرد که اسلحه از دستش ا

 . ..خیلی بدبخت. ..تو خیلی بدبختی فرخ. ساله که انتظار این لحظه را می کشیدم 11منم بیشتر از : شیرزاد

 .... اونقدری بدبخت که حتی نوه ش هم قبولش نداشت: بهزاد

 !!؟ ارغوان: فرخ که مچ دست گلوله خورده اش را با دست دیگرش گرفته بود متعجب به بهزاد نگاه کرد و گفت

  ؟ چی شد: شاهین به آنها رسید و گفت

 . اخرش هم گند زدی و اونطوری نشد که تو می خواستی، ....همیشه گند زدی. ای تف به ذات کثیفت اشغال: و با دیدن فرخ گفت

 دوست داری طناب دار به گردنم ببینی یا اینکه دوست داری خودت منو بکشی : فرخ به امیرساالر نگاه کرد و گفت

 ولی اینطور نمی شه : ی به اسلحه ی روی زمین انداخت و گفتنیم نگاه

و به زانو خودش را روی زمین انداخت و تا اسلحه را برداشت تا به امیرساالر شلیک کند گلوله ی که شیرزاد شلیک کرد به پیشانی 

 . زمین افتادفرخ نشست و فرخ در حالی که به تنها چشم پر از صالبت امیرساالر نگاه می کرد با صورت روی 

 .... ....ارسالن. برادرم شیرویه: شیرزاد هم با گریه به زانو روی زمین افتاد و گفت

ماموران ، اسو و چند مامور دیگر رسیدند، و اسم تک تک دوستانی که از سالها قبل از دست داده بودند می برد و اشک می ریخت

 ؟ حالت خوبه بهزاد: اسو به سمت بهزاد رفت و گفت، جسد فرخ نگاه می کردندپلیس ادم فرخ را با دستبند بردند و بقیه حیرت زده به 

 . ممنونم، خوبم: بهزاد

 . ولی به گمونم یه زخم سطحی باشه، از زیر گردنت داره خون میاد: آسو اسلحه را از دست بهزاد گرفت و گفت

 ؟ تیر خوردی، شاهین: و گفت و با دیدن شاهین که به درختی تکیه زده بود و پهلویش را گرفته بود دوید
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 . ...دمتون گرم به موقع رسیدید. نه طوری نیست مالیده و رفته: شاهین

 ؟ اون دختره کی بود بهمون زنگ زد، باید زودتر از این می رسیدیم: اسو

 ؟ کدوم دختره: بهزاد به کنارشان آمد و گفت

 . بهزاد پیدا کنی این تلفن ردیابی کنیدیه دختر به من زنگ زد و گفت اگر می خوای شاهین و : آسو

 .. نمی دونم ما که اینجا دختری ندیدیم: بهزاد

 .... بین بازداشت شده ها هم زنی نبود: آسو

 . همه شونو دستگیر کردید: شاهین به بهزاد نگاه کرد و بعد نگاهش را به آسو داد و گفت

 . پاشو بهت کمک می کنم، بعضی هاشون کشته شدن: اسو

 . بهزاد یادته شیرویه را وسط یه باغ کشته بود: ن از جا برخواست اما قبل از رفتن خطاب به بهزاد گفتشاهی

 . آره: بهزاد باز به جسد فرخ نگاه کرد و گفت

، آسو دست شاهین را به گردن انداخت و به او کمک می کرد راه برود چون باز بخیه ی پهلویش سر باز کرده بود خونریزی داشت

، الر هم به شیرزاد کمک کرد و او را از کنار جسد فرخ بلند کرد و همگی با هم به سمت محوطه ی اصلی باغ به راه افتادندامیرسا

 . نیروهای پلیس تمام ویال و اطرافش را تحت نظر کامل داشتند و در حال جمع اوری اجساد و اسلحه ها بودند

آدم های فرخ که تنومند بود و  با دستانی بسته چند مامور داشتند او را به به محوطه ی اصلی که رسیدند شاهین با دیدن یکی از 

 . ..آسو یه لحظه بگو اون یارو گوالخه را نگه دارن. آسو: سمت ماشین پلیس می بردند ایستاد و گفت

 ؟ چیکارش داری: آسو

 . ..بگو دیگه. خیلی مهمه: شاهین

شاهین در حالی که دست به پهلویش گرفته بود به سمت آن مرد ، می صبر کنندآسو صدایش را بلند کرد و از آن مامورها خواست ک

به خیال خودت : آسو هم همراهیش می کرد مقابل آن مرد که دستانش از پشت سر دستبند خورده بود رسید ایستاد و گفت، رفت

 ؟ آره، ضربت شصت محکمی داری



 

 
 

1124 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

شاهین ، دهانش پر از خون شد و چندتا از دندان هایش بیرون ریختاین را که گفت مشت محکمی به صورت آن مرد زد که لب و 

 . هر چند با زدن این ضربه خودش هم از کشیده شدن پهلویش فریادی از درد کشید اما مشتش را با تمام قدرتش زد

 ؟ چیکار می کنی شاهین: آسو

 .... ...بابام گفته باج را کسی به خونه نبرم. آخخخ: شاهین با ناله گفت

 .... اینو ببرید: وآس

 . تو دیوونه ای: و زیر بازوی شاهین گرفت و گفت

امیرساالر و شاهین و بهزاد را با امبوالنس ها ی که در محل حضور داشتند به ، و او را به سمت امبوالنسی که در محل بود برد

 . بیمارستان فرستادند

*** 

 چند روز بعد 

بهزاد هم چون وضعیت بهتری داشت ، داد و بعد از چند روز بستری بودن مرخص شدامیرساالر چشم چپش را برای همیشه از دست 

فقط یک روز بستری بود و بعد مرخص شد اما دکتر برای شاهین مدت بیشتری را تجویز کرده بود و همین حرصش را در آورده بود و 

 . داشت غر می زد

 ؟ اونوقت اون بهزاد خیر ندیده را فرستاد بره، نجا بمونممن نمی فهمم این دکتره رو چه حسابی گفت من باید ای: شاهین

 . به جای انقدر غر زدن اینو بخور: پروانه لیوان آب پرتقالی را به دستش داد و گفت

 . ...باید برم دستشویی. دارم می ترکم خب، مامان این ششمیه: شاهین لیوان را گرفت و گفت

 . مادرش داد و به سمت دستشویی رفتو از روی تخت پایین آمد و لیوان را به دست 

بعد از ، همینکه شاهین وارد دستشوییی شد ضرباتی به در اتاق خورد و خانم بزرگ و پرویز و هما و بهزاد و گیلدا و آسو وارد اتاق شدند

 ؟ پس شاهین کجاست: پرویز گفت، سالم و احوالپرسی با پروانه

 .... دستشویه: پروانه
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 ؟ آقا سعید کجان: هما

 .... نمی دونم رفت بیرون به یه نفر زنگ بزنه: پروانه

 ؟ شاهین کو: سعید هم به جمعشان اضافه شد و بعد از احوالپرسی گفت

 . دستشوییه: بهزاد

 . شاهین خفه نشی اونجا: چند تقه به در زد و گفت، و به سمت دستشویی رفت

 . درد بی درمون مرتیکه ی خر: شاهین

 . باز تو مزه پروندی خوش نمک خان: د و گفتو در دستشویی را باز کر

 . خسته نباشی: پرویز

 .... سلومت باشید دایی جان: شاهین

 . کلیه هام هنگ کردن بیچاره ها، از بس مادر این ابمیوه ها را می بنده به شکمم: شاهین در دستشویی را بست و گفت

 ؟ بهتری ان شاء اهلل: هما

 . شکر خدا: شاهین

 . باید درست و حسابی غذا بخوری جون بگیری، خیلی ضعیف شدی: خانم بزرگ

 . چشم: شاهین

 . در ضمن دیگه هم نشنوم به بهزاد بگی مرتیکه ی خر: خانم بزرگ

 . ببخشید: شاهین سر به زیر انداخت و گفت

 . من هنوزم عزیزم شاهین خان: بهزاد که نزدیک شاهین بود آروم زیر گوشش گفت

 . اینا از خر شانسیه ربطی به خودت نداره: شاهین هم آروم گفت
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 . بیا روی تختت دراز بکش: پروانه

 . مامان بخدا طوریم نیست: شاهین

 . می دونی که مادره و نگران، شاهین جان حداقل برو بشین: پرویز

 . خب رو کنید ببینم: شاهین لبه ی تخت نشست و گفت

 ؟ چی را: پرویز

 . آوردیدخوراکی های که واسه م : شاهین

 شاهین !!!: سعید

 . هیچی واسه ت نیاوردیم: بهزاد

 .... یه خیراتی می برن من که دیگه مریضم، سر قبر هم دست خالی نمی رن: شاهین

 . ولی ما واسه ت کیک آوردیم: بازم همه خندیدن و آسو گفت

خودش : و خم شد آروم زیر گوشش گفتو ظرف کیک خانگی که توی دستمال پیچیده شده بود از گیلدا گرفت و به شاهین داد 

 . پخته

 . اصال راضی به زحمت نبودم، چرا زحمت کشیدید، دستتون درد نکنه پسر دایی جان: شاهین

 . کیک اسفناج: و دستمال کیک را باز کرد که با دیدن یک کیک سبز گفت

 . بله: گیلدا

 ؟ موضوع چیه: اسو گفت، سو که متعجب نگاه می کردندبه جز گیلدا و آ، بقیه هم می خندیدن، بهزاد و سعید زدن زیرخنده

 .... موضوع اینه که من شانس ندارم: شاهین در حالی که دوباره دستمال می بست گفت

 . به هر حال ممنونم: کیک را روی میز پایین تخت گذاشت و گفت 

 دوست نداری: اسو
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 . شاهین از کیک اسفناج متنفره، یه چیزی فراتر از دوست نداشتن: بهزاد همینطور که باز دوباره دستمال کیک باز می کرد گفت

 . به به عجب کیکی شده: و خودش یه تکه برداشت و گاز زد و گفت

 . ولی ما از بهزاد پرسیدیم چه کیکی دوست داری گفت کیک اسفناج: گیلدا

 . حاال دیگه واسه من زیر آبی می ری ؛ آره؟: شاهین نگاهش را به بهزاد داد و گفت

 . این تازه شروعشه: بهزاد در حالی که کیک به بقیه تعارف می کرد گفت

*** 

، شاهین مرخص شد و پدرش رفته بود تا کارهای ترخیصش از بیمارستان را انجام بدهد و پروانه داشت وسایلش را جمع می کرد

با مادرش حرف بزند اما کمی خجالت می  می خواست، شاهین هم با لباسی  اسپورت و شیکی که پوشیده بود روی مبل نشسته بود

 . مامان: کشید اما باالخره به خودش جراتی داد و گفت

 . جونم: پروانه

 . می شه یه دقیقه  بیای اینجا بشینی می خوام یه چیزی بهت بگم: شاهین

خوای که اینجوری مظلوم بگو ببینم باز چی می : لبه ی تخت نشست و گفت، پروانه عاقالنه نگاهش کرد و بعد به سمتش رفت

 ؟ شدی

 ؟ تابلو ام: شاهین با لبخندی گفت

 . بدجور: پروانه

 ؟ راحت باشم باهات: شاهین

 . الهی قربونت برم مگه بلدی ناراحت هم باشی: پروانه خندید و گفت

 . پس بریم خواستگاری گالره: شاهین خندید و با پررویی گفت

 . می گم راحت باش نه دیگه انقدر پسره ی پرروی چشم سفید: ت و گفتپروانه ابروی در هم کشید و از جا برخواس
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دختره باعث و بانی همه ی این اتفاق ها بوده توی این مدتی که بستری بودی حتی یه بار نیومد : و به سمت ساکش رفت و گفت

 . هم بکنی...داشت الکی الکی تو را از من می گرفت حاال تو می خوای تازه ازش خواستگاری . عیادتت

 . مامان دوستش دارم: شاهین

 . ...من قبال مهتاب واسه ت انتخاب کردم. بیخود: پروانه

 .... ولی من: شاهین

 . ...می ریم تهران بدون هیج حرفی. هیچی نگو شاهین: پروانه

 . برگ ترخیص گرفتم می تونیم بریم: سعید وارد اتاق شد وگفت

 .... ما هم حاضر هستیم: پروانه

 ؟ شاهین چرا اخمات تو هم ؟ ببینم اینجا اتفاقی افتاده: سعید

 ؟ مگه شما باهاش حرف نزده بودید: شاهین به پدرش نزدیک شد و آروم بهش گفت

 . نه: سعید

 . شما یه چیزی بگید، خیلی لجباز شده: شاهین

 . چند روز دیگه باهاش حرف می زنم، بیا بریم تهران، دیر که نمی شه پسر: سعید

 ؟ ی مثالک: شاهین

 . یه قیافه ی درست و درمون برای خواستگاری پیدا کردی، مثال وقتی کبودی های صورتت خوب شد: سعید

 ... ولی: شاهین

گالره با یه دسته گل قشنگ توی دستش دم در ، با ضرباتی که در اتاق خورد بقیه ی حرفش را خورد نگاهش به سمت در چرخید

 . ابروی در هم کشید پروانه تا او را دید، ایستاده بود

 . سالم: گالره
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  ؟ خوبی، سالم دخترم: پروانه جوابش را نداد اما سعید گفت

 . ممنون: گالره

، بخدا رووم نمی شد بیام، دیر اومدنمو نذارید به حساب غرور، ...ببخشید می دونم دیر اومدم. سالم: و نگاهش را به شاهین داد و گفت

شما جون و آبروی ما را ، من جون شما را به خطر انداختم، اگر اینهمه بال سرتون اومد تقصیر منه، من یه عذرخواهی بهتون بدهکارم

 . نجات دادید و خودتون توی دردسر افتادید

من می دونم به خطر افتادن جون بچه ی آدم : گالره جلوتر آمد و دسته گل را روی میز پایین تخت گذاشت و خطاب به پروانه گفت

...پدر و مادرم که توی تصادف کشته شدن . تا وقتی مادرم زنده بود هر روز اشک های چشماشو می دیدم، دردناک چقدر سخته و

معذرت می خوام پروانه خانم ، برادرم ارسالن که کشتن زهر این تلخی را بیشتر احساس کردم، خودم تلخی از دست عزیز را چشیدم

 داختم....اگر با بچه بازیام جون پسر شما را به خطر ان

 . ....ببخشید خداحافظ. معذرت می خوام: و باز نگاهش را به شاهین داد و گفت

سعید هم ، شاهین عصبی و ناراحت روی مبل نشست و به موهایش چنگ زد، و خیلی سریع اتاق را ترک کرد که آنها اشکش را نبینند

. بیاید بریم، پدر و پسر لنگه ی هم هستید: انداخت و گفتپروانه نگاهی به هردوشون ، با سوییچش که در دست داشت بازی می کرد

 . ...تهران کلی کار داریم

 . پروانه جان عزیزم: سعید

نمی تونیم که از بیمارستان ، سعید هر کاری رسم و رسوم خودشو داره: پروانه که تا دم در رفته بود برگشت به سعید نگاه کرد و گفت

 . خواید همین دسته گل هم حتمی ببرید...می . راه بیفتیم بریم خواستگاری

 . پول یه دسته گل به نفعمون می شه، خوبه که: شاهین سر بلند کرد و گفت

 . ..پاشو ببینم. جون به جونت کنن لنگه ی همین بابای پروت هستی: پروانه باالخره خندید و گفت

 . و از اتاق بیرون رفت

*** 
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جشن گرفت و قبل از آن گالره با شاهین نامزد کرد و به خواست و پیشنهاد امیرساالر و با چند ماه بعد گیلدا عروسیش با آسو را 

یکسال بعد از اینکه بچه ها ، عشق بهزاد را پذیرفت، روژین را برای بهزاد خواستگاری کردند که روژین با جواب مثبتش، خواست بهزاد

 ناگواری باز لباس عزا را به تن آنها کرد سر و سامان گرفته بودند و سر خانه و زندگیشان بودند خبر 

امیرساالر بر اثر سکته ی قلبی فوت کرد و به خواست و وصیت خودش او را در تهران و در کنار جهانگیر به خاک سپردند تا باز این 

 . دو رفیق در کنار هم باشند

*** 

 . خورشیدی کردستان 8891تابستان سال 

سبز و زیبا نزدیک مزرعه ی طالیی گندم پهن شده بود نشسته بود و به بازی بهزاد و پسر روژین روی زیراندازی که زیر درخت 

، با دیدن گیلدا و همسرش آسو و دختر پنج ساله شان هستی از جا برخواست و به استقبالشان رفت، کوچکشان امیرساالر نگاه می کرد

 ؟ چطوری هستی خانم: ی را کشید و گفتبا گیلدا روبوسی کرد و با آسو سالم و احوالپرسی داشت و لپ هست

 .خوبم مرسی: هستی

 . گیلدا هستی مو نمی زنه با خودت همونقدر مظلوم و آروم، ماشاهلل: روژین

 ؟ عشق دایی چطوره: بهزاد هم با امیرساالر به کنارشان آمدند و بعد از سالم و احوالپرسی با گیلدا و آسو لپ هستی را کشید و گفت

 . خوبم دایی: هستی

 . هستی بریم بازی کنیم: امیرساالر

 ؟ شاهین نمی اومد: هر چهار نفر که نشستند آسو گفت، امیرساالر دست هستی را گرفت تا نزدیک به مزرعه با هم توپ بازی کنند 

 . دیروز که بهشون زنگ زده بودم می گفت کار داره و نمی تونه بیاد و اینجور حرفا: بهزاد

 . مجبورش می کنه که بیان، یف گالره نمی شهولی حتم دارم حر: گیلدا

در حال صحبت بودند که صدای بوق ممتد ماشین شاهین را شنیدند که با سرعت به آن سمت می آمد نزدیک آنها که رسید محکم 

 . خوشحال باشید که من اومدم: باالفاصله از ماشین پیاده شد و گفت، روی ترمز کوبید و گرد و خاکی به پا کرد



 

 
 

1131 

  
 زندگی را ورق بزن 

 م. صالحی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 . ...ببین چه گرد و خاکی به پا کردی. می میری ارومتر بیایی مرتیکه ی نفهم: ادبهز

 .... داداش از تهران تا اینجا با همین سرعت اومد: گالره هم پیاده شد و گفت

سمت هستی و در عقب باز شد و دوتا پسر بچه ی پنج ساله دوقلو پیاده شدند و بدون اینکه به بزرگترا سالم بدن با داد و بیداد به 

 . امیرساالر دویدن

 . ...سالم کردن بلد نیستن. بچه هات هم مثل خودت هستن: بهزاد سری از روی تاسف تکون داد و گفت

 . از قدیم گفتن اوالد حالل زاده به داییش می ره: شاهین همینطور که می امد تا بنشیند و گفت

 . ...بیاید اینجا ببینم. ارسالن، اردالن: گالره هم نشست و پسرهایش را صدا زد

 . اینا مثل باباشون یه تخته شون کمه، ..من از بچه های شاهین توقعی ندارم که. ولشون کن گالره بذار بازی کنن: بهزاد

مدتی با هم صحبت کردند و گفتند و خندیدند تا اینکه خانم ها برای درست کردن ناهار به سمت آتشی رفتند که دورتر روشن کرده 

 . مدام باد می زد و آتش خاموش می شد بودند که

بهزاد هم داشت به گوشی اش نگاه می کرد و لبخندی می زد ، اسو را صدا کرد که برود تا برای مهار آتش به آنها کمک کند، گیلدا

خانم داری با کی می چتی اگر به روژین  ؟ چی می بینی می خندی پدر سوخته: که شاهین سرش را به سر بهزاد چسباند و گفت

 . نگفتم

 ؟ بیا ببین می شناسی: بهزاد با لبخندی گفت

 ؟ سیاوش: و عکس سه نفره زن و شوهر و یه بچه ی یکساله را به شاهین نشان داد که شاهین با دیدن عکس گفت

 ؟ ...زنش را نمی شناسی. آره: بهزاد

 . ستاینکه اون دختره : شاهین روی عکس دقیق شد و بعد متعجب گوشی را گرفت و گفت

 . ارغوان: بهزاد

 ؟ این دختره چطوری شد زن سیاوش: شاهین متعجب به بهزاد نگاه کرد و گفت

 . یادته اونروز درگیری ارغوان غیبش زد: بهزاد
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 اره فکر کردم فرار کرده : شاهین

 .... یادته اونروز یه نامه بهش دادم: بهزاد

 ... خب: شاهین

ی سیاوش هم نوشتم و بهش گفتم اگر می خوای درست زندگی کنی فرار کن برو تهران و به  شماره، به غیر از شماره ی آسو: بهزاد

 . این شماره زنگ بزن و ازش بخواه تو را پناه بده تا من بیام

 ؟ برای چی اینکارو کردی: شاهین

، رفت فرار کرد و خودش رسوند تهران.. ارغوان بعد از اینکه با آسو تماس گ. حقش نبود بیفته زندان یا به دست فرخ نابود بشه: بهزاد

با ، همون موقع ها بود که از زندگیش برای سیاوش حرف زد و سیاوش هم عاشقش شد، دو سه هفته ی مهمون خونه ی سیاوش بود

چون تنها نوه ی فرخ بود بعد از مرگ فرخ وارث همه ی ، کمک سیاوش واسه ش پاسپورت جور کردیم فرستادیمش رفت کانادا

...دارایی و ثروتی که فرخ با قاچاق به دست اورد نوه ش توی راه درست . ای فرخ شد و تمام دارایی فرخ بخشید به خیریهدارایی ه

بعدم برای خدمت به فقرا به عضویت یک کمپین خیریه خود جوش در آمد و برای کمک به مردم ستمدیده رفت افریقا به ، خرج کرد

دخترشون یسنا االن یکساله ، ی با سیاوش در ارتباط بود تا همین دو سال قبل که ازدواج کردنعنوان پزشک البته توی اون سالها تلفن

 . شه

 . خیلی بیشعوری بهزاد: بهزاد تعریف می کرد و شاهین متعجب نگاهش می کرد وقتی حرفاش تموم شد شاهین گفت

 ؟ چرا: بهزاد با خنده گفت

 ؟ اینا را االن باید به من بگی عوضی: شاهین

 . فرصت پیش نمی اومد بگم: بهزاد

 . ...برو بمیر. درد هالهل: شاهین

 . ...شاهین بیا اتیش فوت کن داره خاموش می شه. شاهین: گالره از اونطرف بلند شاهین را صدا زد

 .... مگه من بادبزن اتیشم: شاهین
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 .... چقدر غر می زنی بیا دیگه: گالره

 . کردیای درد نگیری تو زن که کچلم : شاهین

باد میان ، از جا برخواست و چند قدمی جلوتر رفت، شاهین به سمت آنها رفت و بهزاد با لبخندی نگاهش را به گندمزار طالیی دوخت

گالره و ، گندم و جهانگیر، برای لحظاتی کوتاه کسانی را میان گندمزار دید، گندمزار می پیچید و آن ها را به رقص در آورده بود

هر چهار نفر او را نگاه می کردند قدمی به جلوبرداشت که به سمتشان برود که ، ...با همان لباس های محلی. و زیبا امیرساالر جوان

 . با صدای شاهین به خودش آمد

 . هوووی قهرمان والیبال بیا یه کم با شوهرخواهرای عزیزت والیبال بازی کن: شاهین

 . دوباره نگاهش به سمت گندمزار چرخید اما دیگر کسی انجا نبود، بودندشاهین و آسو منتظر او ، به سمت شاهین نگاه کرد

  ؟ نمیایی پهلوون: شاهین

 .... دارم میام: بهزاد

 . و به سمت آنها رفت

 .... و باز زندگی جریان خواهد داشت

 

 خورشیدی  8897سال    دوم اردیبهشت

 بامداد  11:11ساعت 

 پایان 
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 «رمانکافه نویسندگان مرجع »

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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