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 چشمان آهو

 مازندران -اعتمادیآرمان 

 

چادر  .تر منتظر ایستاده بودکه چند متر آنطرف نگاهی به ریحانه انداختمها را برداشتم و نیمبا عجله جعبه

، و در زیرش شال سبز رنگی هم به سر کرده بود آستینش افتاد.سر هایتوردوزیملی سرش بود. نگاهم به 

یب ترک صورت ریحانه که با پوست سفید و لطیف شال و سربندی. شدسربندی همرنگ شالش دیده می

 و خجالت کشیدم. سرم را پایین انداختم ،احساس کردم که متوجه نگاهم شد. ندانگیزی درست کرده بوددل

نی در دستش که آن را روی کردم. ریحانه با چمدای تحویل راننده دادم و از او خداحافظی لبخندی مصنوع

ی دیگر ها نشستم و به جعبهروی یکی از جعبه «هوا گرم شد امروز.»: به من نزدیک شد ،کشیدزمین می

ریحانه انتهای چادرش را تا زانوهایش باال کشید و خودش را « .بیا بشین... خیلی خسته شدی»: اشاره کردم

ه کخواستم بگویم فکر کنم نیم ساعت دیگر  «ید تو حیاط اینجا منتظر بمونیم؟تا کی با» :روی جعبه انداخت

 !یکنببین، بازم میگم دوست ندارم جلوی بچه ها منو با ضمیر مفرد خطاب » :حرف دیگری را وسط کشید

با همان چشمانش  ؟گذاشتم به چشمانش... اما مگر میدززل میام گرفت. دوست داشتم خنده« اوکی؟

که  ریحانه شدم. به زمین و به چمدان قرمز رنگشد که از خجالت آب میگذاشت. نگاهش طوری مینمی

 «چشم خانوم عقیلی! چشم. هر چی باشه شما بازیگر نقش اصلی هستید» :نقش بر زمین شده بود خیره شدم

کنم. نگاهش نمیکند. گیرد. غزاله نگاهم میام میناخودآگاه خندهو تید را با اغراق گفتم. جفتمان خندیدیم. 

گذارد و نشینم. غزاله وسایلش را روی زمین میکن میورم. روی صندلی فلزی کنار آب سردخام را میخنده

نشیند. این طرف من پیرمردی نشسته که در حال چرت زدن است و ام میخودش هم روی صندلی کناری

اند. کبود شده ،رنگی بر سر دارد و لب هایش از سیگار کشیدن زیاد ایکند. کاله لبه دار قهوهخر و پف می

خواهد این روزهای دیگران برایش اهمیت چندانی ندارد. یا شاید هم می معلوم است که حرف .خوش به حالش

خاله رسیده، زنگ زد »زند: ام میرا به شانه پایانی را برای خودش و به عشق خودش بگذراند. غزاله دستش

باز هم شورش را درآورد این غزاله. حتما باید خودش را جلوی  «نشستیم...داخل سالن راه آهن  گفتم که
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د اما یاگفتم ن بهش»کند: اش بازی میکنم. با حلقهگویم اما با اخم نگاهش میدرم شیرین کند. چیزی نمیما

رآن ن کنم و از زیر قو عروسم خودم تو ایستگاه بدرقشو خوام تو اولین سفر پسرگفت میکرد. میقبول نمی

اهمیتی به  «بریم مسافرت؟!خوایم با هم د، میدونی چقد خوشحال شد وقتی فهمینمیردشون کنم... 

 رود. غزاله برایش دستتند به سمت اطالعات ایستگاه می کنم که با قدمادر را نگاه میدهم. مهایش نمیحرف

کنم. و به بارانی سفیدش و چتری که به ام توجه میدهد من اما به خر و پف پیرمرد کنار دستیتکان می

انه ریح «نقش اصلی!و آبرومند به اصطالح اینقد نخند خانوم » زدم:صندلی تکیه داده است. به ریحانه پیامک 

آخه این بنده خدا کیه امور فرهنگی فرستاده  !بی آبروی تدارکاتبه واقع آقای »هم بالفاصله جوابم را داد: 

داد که بارید. اما طوری پیامک میاز چشمانش شیطنت می« که یکی باد مراقب خودش باشه ؟؟؟مراقب ما

ال پسری بود نهایتا دو سه س پورقلینه انگار مخاطبش منی هستم که حداکثر یک متر از او فاصله دارم.  انگار

اول  ترم شهری مدیر امورفرهنگی دانشگاه بود از هماندانشجوی کارشناسی بود و چون هم از من بزرگتر.

خانم تو رو خدا ضایع نکنیا. این چشم میرزاییه. جشنوراه »دادم:  سریع جوابش راشده بود نور چشم مدیر. 

 ایلضمان خیره شد و از فهبه جمع پنج نفر پورقلی «گردونهمی برمونشه که. اسالم به خطر بیفته حالیش نمی

فرستاد:  پیامک دیگری دادم که ریحانهانجام دادن کار هنری برای امام رضا گفت. به حرفهایش گوش می

ینکه ... مثل اه تو رو خدا قیافشو ببین... بارونی سفید با این پیرهن و شلوار و قیافه خداییش خنده دارهآخ»

ستم نهای ریحانه سرازیر شد اما خودش را کنترل کرد. من اما نتواخنده از چشم« تو سیرابی پنیر پیتزا بریزی

هایم از روی پادستهای غزاله را « له داره میادپسرخاله کجایی؟ خا»کردم انگار.  و با صدای بلند خندیدم. ضایع

و  رومسردکن میبآکنار آید.شوم. مادر با قرآنی در دست و با عجله به سمت ما میکشم و بلند میپس می

گیرد و اول غزاله را در آغوش میمادر شوم از آب خوردن. دارم اما پشیمان میبار مصرف بر مییک لیوان یک

د کشدهم. مادر نفس عمیقی میو دست میکشم و با اصورتم را پس می .آیدمی طرف منبوسد و بعد به می

 ،پسرم، تو رو خدا مراقب غزاله باش. مامانش خیلی نگرانه. حق هم داره: »کندو خودش را به من نزدیک می

« .نیستحالش زیاد خوش که ازدواج کرده کنه غزاله این یه ماهی گفت احساس میتک دخترشه. امروز می

ر به گوشم نزدیکت دهد و سرش راکنم. مادر دستم را فشار میلیوان را در دستانم مچاله میزنم و پوزخندی می

آشوبه. منم خیلی  تو دل منمگفتم به خاطر دوری از شماست. اما راستشو بخوای  تهمن به خال»کند: می



3 
 

نامزدی درست حسابی که نداشتید. اول نگرانم. تو این مدت ندیدم باهاش صحبت کنی یا دستشو بگیری. 

کشم. به پیرمرد نگاه دستم را از دست مادر بیرون می« کنیها رفتار میزندگیتون هم باهاش عین غریبه

قدم  هک وسایل به سمتکنم که به پهلوی راستش خوابیده و دستانش را دور زانوهایش حلقه کرده است. می

نگرانم، اما خب خوشحالم »کشاند: میبه سوی خود گیرد و مرا وام را میمادر کاله آویزان بر پالت ،دارممیبر

ببین خیالم راحت  خوشحال بود...دونی چقد نمی ،گفتخواید برید مشهد. غزاله هم که دیشب بهم که می

شود. غزاله چه دنیای کوچک و محدودی دارد. از این که تصمیم گرفتم او را هم با سرم داغ می« باشه دیگه؟

هت مادر ب« نه... نباشه» کنم:شوم. لیوان مچاله شده را به سمت سطل آشغال پرت میخودم ببرم پشیمان می

ه با لبخندی ک .میوه خریدهبرای ما آب هم خودشیرینی کرده.آید. باز کند. غزاله به سمت ما میزده نگاهم می

 راگیرد. مادر با لبخندی مصنوعی آنآبمیوه را به طرف مادر می خورد،اش نمیهای گوشتیاصال به آن لب

نم مشت گیرد. آبمیوه را در دستاو به طرف من می« ت برم، چرا زحمت کشیدی عزیز؟قربون» دارد:برمی

اندازم. من و علی با فرستاده امور فرهنگی گرم صحبت بودیم. ریحانه هم با السا کنم و به سطل آشغال میمی

 ناخودآگاه موجب تفکیک جنسیتی جالبی بیننماینده امور فرهنگی نشسته بودند. وجود  نیمکتو مریم روی 

فهمم و ا می. منظورش رکرداش اشاره ه گوشیما شد. ریحانه با کلی ایما و اشاره نگاهم را به خود برد و ب

دست گوو بهش بمیریم از تشنگی و گرسنگی. می ،بیادبه این آقا بگوو تا قطار : »اندازمام مینگاهی به گوشی

. تا منو  دانداو میو از دور به من فهماند که اگر نگویم « .هساندیسی بخر و یه کیک شوتو بارونی قشنگ هکن

ها پایه بچه. »بر لب داشتپور برای ما آبمیوه بخرد دوباره دور هم جمع شدیم. ریحانه لبخندی مرموز قلی

بریم به  عدشانگار ناراحتیم. اما ب ،ها نزنیم. بذاریم تو کیفمونوقتی قلی خان اومد لب به نوشیدنی ،باشید

دانم د ما هم نشد. سنش از همه ما کمتر بود. اما نمیمنتظر تایی. خندیدو « بلعیم.ها رو ببهونه دسشویی آبمیوه

 دیدیم تا اطاعتش کنیم. حتی علی که به قول خودش کارگردان قاطعی بود.چرا ما همه بر خود الزم می

مانش چش ،وقتی که دید هیچکداممان لب به آن نزدیم ،رف کرداها را به ما تعپور که با ذوق و شوق آبمیوهقلی

عالم ااش را گزید. پور نگاه کرد و لب پایینیریحانه فاتحانه به چشمهای گرد قلیگرد شد اما هیچی نگفت. 

کنم. دست از مادر خداحافظی میتکان دادن دارم و با شود که قطار مشهد رسیده است. چمدان را بر میمی

وان دشود، دوانطوالنی می اش از مادرکه خداحافظیمانم ما را از زیر قرآن رد کند. غزاله هم دیگر منتظر نمی
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 های دوتاییماندار قطار در بین صندلیشویم. مهوارد واگن میزند. نفس میرساند. نفسخودش را به من می

 نشینمکنار پنجره میمن  کند.روی هم که اکثرشان خالی است، به دو صندلی در انتهای سالن اشاره میو روبه

دیشب که گفتی شوکه شدم. خیلی سورپرایز خوبی ! شهخاله باورم نمیسرپ»زند: می من. لبخند غزاله کنارو 

زند که انگار رفتار من با خودش را این این غزاله چرا اینقدر احمق است؟ طوری حرف می« .بود اول زندگی

ه احمق نیست کنم. نه غزالمدت ندیده. من چرا باید سورپرایزش کنم آخر؟ یک لحظه احساس شکست می

داند چطور با من بازی کند. قواعد بازی را بلد است. گوشه لبهایم را اتفاقا خیلی هم زرنگ است. او خوب می

 مرد و زنی که رو« زنی. فهمیدی؟شی تا آخر سفر. یه کلوم حرف نمیببین از همینجا ساکت می»خارانم: می

ین از بب»کنم. به صورت رنگ پریده غزاله هم. ه نمیکنند. بهشان توجاند خیره نگاهم میبه رویمان نشسته

ی قلی پور و علی به خواب عمیقی فرو رفته بودند. کوپه« کنیم تا خود مشهد. باشه؟همینجا اس بازی می

مسیر خوابش ببرد. دانستم ریحانه بیدار است. عادت نداشت که در دخترها خیلی از ما فاصله داشت. می

ی هیچ حرفی ندارم... راستی بطری آبمون تموم شد آقای چها... من با تدارکات دلت خوشه»درست عین من. 

د. نه تنها من که هیچکدام وشد که تئاترمان در جشنواره پذیرفته شام گرفت. باورم نمیخنده«  تدارکات

 چکدامشانهیکرد و مریم هم برای علی، وابش برای مریم تعریف میاز بچه های گروه. آن موقع که ریحانه از خ

قربون امام رضا برم. : »پیامک زدم برای تئاتری اینچنین. ای شود کردند روزی همین خواب ایدهفکر نمی

به روزی فکر کردم « آقامه... عشقه آقا»ریحانه بالفاصله جواب داد: « ای شد که ما رو بطلبه هاخوابت بهونه

آقا گفتیم که هدف ما از ساختن همچین تئاتری  که شماره حرم آقا را گرفتیم و پنج تایی با هم یکصدا به

آقا من باورم نمیشه. یه حس عجیبی دارم. دقیقا حس همون زنی »خودش است و بس. دوباره پیامک داد: 

آمد این ریحانه. یک زن منتظر. منتظر چقدر خوب از پس نقشش بر« مونهمیکه ساعتها تو حرم منتظر 

از او کردم استرس وقتی این سوال را « تو منتظر چی ای؟»ید شده. امام رضا. شوهری که شه شوهرش در حرم

اه شود. به بیرون نگقطار وارد فضای بیرون از ایستگاه می« دونم. شاید منتظر خودم...نمی»عجیبی داشتم. 

کت حر کنم. خورشید زیر ابر پنهان است. به حرکت ابرهای پراکنده که هریک به شکلی و به سویی درمی

زاله غبندم. و چشمانم را می مگرداننگاهم را از پنجره بر می« کنی؟به ابرها نگاه می»شوم. خیره میهستند، 

ها بچگییادته »پیش با او اتمام حجت کرده بودم.  یکن نیست. انگار یادش رفته همین چند دقیقهول اام
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ادته کردیم؟ یچیزای دور و برمون پیدا میکشیدیم و شباهت ابرها رو با رفتیم تو باغ بابابزرگ و دراز میمی

چشمانم را باز « ها...گشتیم؟ یادته تو همه چی رو به خوراکیها میال خونه ابری مامانبزرگ تو آسموندنب

خوام چیزی بشنوم. چند بار یادم نیست. نمی»زنم: م شود. به چشمانش زل میماگذارم حرفش تنمی ،کنممی

کشد. از توی پالستیکی گرداند و چادرش را روی صورتش میمی، سرش را برکندمیغزاله نگاهم ن« !ها ؟بگم

م و آورآورم. حال پوست کندنش را ندارم. این بار سیبی بیرون میکه در دستش است پرتقالی بیرون می

دیگر  پیچم. سه روزشود، پالتوام را دور خودم میتر میگذرد هوا سردهر چه می کنم به گاز زدن.شروع می

آبان  هشتهایی که کردم. این چهار سال را به عشق شود. فقط سه روز. چه ثانیه شماریهمه چیز تمام می

پیچد که کشیدم. صدای مهماندار در سالن میخوردم، نفس میشدم، غذا میخوابیدم، بیدار میامسال می

کنم. دزدکی به نمازخانه زاله نگاه نمیخیزم. به غقطار بیست دقیقه برای نماز توقف خواهد کرد. از جا برمی

این  شد. در دلم مانده بودها میاین چادر دوست داشتم. عین فرشته خانمها نگاه کردم. چقدر ریحانه را با

کشاندمش، زل میزدم به چشمهای مشکی و درشتش و ای میخواست گوشهبه او بگویم. دلم می حرف را

ترسیدم. یک بار که حس شد. یک جورایی میاما نمی« ی!شدیدنی می با چادر نماز وای که چقدر»گفتم: می

نمازم که خودم را در مورد رنگ شالش گفتم طوری جوابم را داد که به قول خودش حساب کار دستم آمد. 

باورم نمیشه نمازمو تو راه مشهد قبول باشه آقا... »  :به سمتم آمد. با لبخند ماندممنتظر ریحانه  تمام شد

مانش نمایان بود. آمدم بگویم که: شزدگی از چخندید. برق ذوقمالید و میهم میدستهایش را به « !مخوند

های خیسش کشید و سرش را پور آمد. دستی به ریشکه نگفتم. قلی« من هم خوشحالم درست عین شما»

پایین انداخت و به ما قبول باشدی گفت و رفت. من هم با دست از ریحانه خداحافظی کردم و به دنبال 

ره. ای ایستاده بود کنار پنجقطار دیدم. گوشه یهه را در بوفچند دقیقه بعد اتفاقی ریحانپور راه افتادم. قلی

خورد. از دیدنش جا خوردم. ضربان قلبم تندتر شد. انگار نه انگار که همسفر هم بودیم. به سمتش چیپس می

رویش را که به طرفم « خانم عقیلی!»رفتم. متوجهم نشد. انگار اصال من را ندید. توی عالم خودش بود. 

رداشتم چند تا چیپس ب« تویی؟ بفرما!»شد: خانه بر لبانش دیده میروی نمازبههمان لبخند نمکین روبرگرداند 

مور و ما کارگردان»شد. روی پنجره که فقط از بیرون آن سیاهی شب دیده میو کنارش ایستادم. درست روبه

 اش را روانگشت اشاره« بند؟مگه السا و مریم هم خوا» با حرکت سر نشانش دادم که بله:« ؟ویژه هم خوابند
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ها را چنان با شدت و خانم« هم خوابند با اجازه شما خانم خلعتبری و خانم طاهری. بله»گرفت: به چشمانم 

 بیاندر  ،هایی که علی به او در تئاتر برای تاکید یک کلمه یاد دادو برجسته گفت که انگار از تمام فوت و فن

آید که هیچ انگار ناراحت هم شدم. دختری ام نمیدیدم خنده ،واستم بخندمی خانم استفاده کرد. خاین کلمه

داد. برایم سنگین بود. ترجیح دادم فضا را عوض کنم: درس ادب می سال آخریبه من  ،بود هنوز ترم اولیکه 

آره... اتفاقا االن داشتم به : »انداختپاکت چیپس را درون سطل آشغال « راستی اسباب نقاشیتو آوردی؟»

که امام پناهش شد. هر رو بکشم آهویی همون چشمای تو مراحل مختلف کردم. به یه طرح. همین فکر می

مهم حسیه که باید بیاد. یعنی حس چشمهای  .خورهزیاد به دردم نمی کارچی فکر کردم دیدم تکنیک تو این 

نگفتم. به « کن خب از چشمهای خودت نقاشی»بگویم:  لم بوددر د «آهو. که اینو هم باید خود آقا بخواد

ها خودم رو تو مراحل مختلف جای عقلجلوی آیینه بایستم و مثل بی گییعنی تو می»چشمهایم زل زد: 

عرق سردی بر تمام تنم نشست. نفسم بند آمد. « آهو بذارم و از چشمام نقاشی بکشم... واقعا چی فکر کردی؟

ن در دلم بود به زبان آوردم یا خیر؟ چقدر غیرقابل پیشبینی بود این ه همین اآلحرفی کشک کردم که وقعا 

برو یه شکالت بخر که فشارت افتاده پایین. »رم آمد که ریحانه خندید و گفت: دانم چه بالیی سریحانه! نمی

« خانواده شی؟ مرد یهخوای ی بعدا میردونم تو که با یه حرف ساده به این حال و روز میفتی چجونمی

مسیر ضایع کردن.  درافتاد شد. میاش بود. دیگر تحمل نداشتم. گاهی اوقات اینجوری میسومین ضربه

 . صدایخواستم بخرم. سریع راه افتادم به سمت کوپهیادم رفت از بوفه چه چیزی میبیا هم نبود. بیرون

کنم. مهماندار ایستاده است. به دور و برم نگاه میمهماندار کنار در واگن پیچید. اش اما تو گوشم میخنده

کنم گذرم. حس میراهرو می گوید که عجله کنم، قطار اآلن است که حرکت کند. ازمی ،متوجه من است

نم. نشیرسم و سر جایم میکنم. به صندلی خود مییک مسافران به من است. من اما نگاهشان نمییکنگاه 

 ازاش کرده. چقد است. این یک ماه فکر کنم ده باری دوره آن و در حال خواندن غزاله مفاتیح را باز کرده

آورند. فقط ادا. دعا می آید. ادای انسان دینی را دربدم می ،اندهایی که فقط ظاهر دین را چسبیدهآدم

دمها از همین آکنند. چقدر من بدبختم که یکی ها به راحتی بازی مید اما با سرنوشت و آینده انسانخواننمی

هم  لبهایم را به« قبول باشه» کند:نگاهم می باید همسفر من باشد و آن هم کل مسیر را کنار من بنشیند.

 این رفتارها و حرفهایبا دانم واقعا نمی !تواند گستاخ باشدیک آدم چقدر می گویم.دهم و چیزی نمیفشار می
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ای ست که خود او شروع کردنش هم قسمتی از بازی گونه رفتارعین خیالش نیست؟ یا هست اما این ،من

ا پیراهن پوشیده ب . کت و شلوار کرم رنگیکنمبه مردی که رو به رویم نشسته نگاه می کرده؟ او و همدستانش.

ش به ما هم هست. سای در آورد و مشغول خواندن آن شد هرچند زیرچشمی حواسفید. از همان اول روزنامه

خورد و نرم و آهسته کند. دوباره تکان مالیمی میای توقف میکنم. قطار لحظهاشا میاز پنجره بیرون را تم

ها و مامان به قول خودشون یادته خاله»کند: ه سرم نزدیک میبندد سرش را بغزاله مفاتیح را میافتد. راه می

 کردیم.حسودی می ساراه بردند؟ وای ما دو تا چقد بهم با خودشون می سارارفتند مشهد، می زنونه و مجردی

شد. ای که پیاده میلحظهتا همون  ،گفتذاشت میای که پاشو تو قطار میگشت از لحظههم وقتی برمی سارا

 اراسکرد و شد! خاله همیشه به نگاه پر از حسرت ما نگاه میخاله اگه بدونی قیافت چقد دیدنی میوای پسر

رند. بداد دفعه دیگه اگه بچه خوبی باشیم ما رو هم با خودشون میکرد که دیگه ادامه نده. قول میرو دعوا می

گوید. چه با ذوق و البته حسرت پای صحبتهای خواهد لبخندی بزنم. راست میدلم می« وقت نبردند.که هیچ

ی بعد با این جمع زنانه به مشهد برویم. کردیم خوب و مودب باشیم تا دفعهنشستیم. چقدر سعی میمی سارا

کردیم. اینقدر نبردنمان و اینقدر شماری میبردنمان برای سفر بعدی لحظهنمی و چقدر بعد از هر سفری که

توانم به او نمیخورم. اما و پای محرم و نامحرم آمد وسط. لبخندم را میشماری کردیم که بزرگ شدیم لحظه

دهم و شود. فقط سرم را به پشتی صندلی تکیه مینمی ،کنم که بگویمی میبگویم ساکت شود. هر کار

 خواستام بیرون آورد و هر کاری که دلش میریحانه با آن حرفها انگار قلبم را از سینه بندم.چشمانم را می

فکرم قابل حدسم و از هرچیزی که در  رکرد. اول از همه که به من درس ادب داد و بعد نشانم داد که چقد

 گی و ناشناخته بودن خود را به رخم کشید.پیچید ولی او چه غیر قابل پیشبینی است. ،گذشت آگاهی داردمی

این جمله را « تونی مرد یک خانواده شی؟چجوری بعدا می»تیر خالص را زد. من مرد نبودم. و بعد از آن، 

بودم که تازه از خواب بیدار شده بود و کلی پور بارها و بارها توی ذهنم مرور کردم. بی توجه به حرفهای قلی

ه فکر نکن. دیووناینقدر به جمالت من » انرژی برای صحبت کردن داشت. من مرد نبودم؟ ریحانه پیامک داد:

دانستم این نمی« ؟کی بود آباد در میاریا. بعد با چه رویی بگم تدارکاتچی تئاتر منمیشی سر از امین

هایش بدانم؟ گیج و مبهوت شدم اما این را پیامک را عذرخواهی تعبیر کنم یا در ادامه همان ضایع کردن

گذرم و به انتهای واگن دانستم که با این رفتارها و حرفها قلب من را در دستش گرفت. از راهرو میخوب می
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شویم. چند مسافر منتظر سوار شدن هستند. یبرم که به ایستگاهی نزدیک مرسم. از حرکت قطار پی میمی

شود. کشم، رد میکند. خودم را کنار میآید در را باز میام مییک زن چاق به طرف دری که من ایستاده

غزاله خوابیده است. قطار به راه  اند.ها را خاموش کردهچراغ گردم.کنم و به طرف صندلی برمینفسی تازه می

این روزهای پایان انتظار احساس دهم. نشینم و سرم را به کنار پنجره تکیه میلی میافتد و من روی صندمی

اند. معنی دیگر پیدا کرده وزها حرکت عقربه های ساعت برایمکنم تمام جاده های عالم کش آمده. این رمی

ها. لعنت. این عقربه دانم که تا آن دقیقه های نزدیک به طلوع باید به همین عقربه ها خیره بمانم. لعنت بهمی

  بندم.چشمانم را می

ها را جمع کنیم. من بیدار بودم، با این حال چشمانم را مالیدم و قطار گفت که بیدار شویم و ملحفه مهماندار

های علی زدم که بیدار شود. علی غرولندی کرد. چشمانش را باز کرد و دوباره بست. قلی پور از صدای به شانه

گفتم جواب ریحانه را ندهم تا کمی نگران شود که نکند خواب مانده باشم. « بیداری آقاهه؟»علی بیدار شد. 

ا... رم آقنماز صبح تو ح»هنوز پیامکم تحویلش داده نشده بود که پیامک دیگری فرستاد: « بیدارم»دلم نیامد: 

ندهد. یک بار هم به  توانست احساستش را بروزریحانه نمی« خوش به حالمونها... گوش کردن صدای نقاره

های زیادی را دلش او گفتم که توان انجام هر کاری را دارد اال این. همان موقع بود که گفت اتفاقا احساس

کرم رد. تمام فبودیم. آن شب را تا صبح خوابم نب دانشکده پنهان کرده. غروب بود و ما در سالن آمفی تئاتر

بخند از او تشکر ریحانه. قلی پور ملحفه ها را مرتب کرد. با لهای پنهان شده در دل شده بود این احساس

دفعه نقاره رو از نزدیک نداشتم... خدا کنه اینصدای من هیچ وقت شانس شنیدن » فکر کردم: کردم و به نقاره

معطلی گفتم چشم و به سرعت بیها را بیدار کنم. پور از من خواست تا به کوپه دخترها بروم و آنقلی« بشه

 گوشی را در جیبم گذاشتم و صورتم را به در کوپه« میشه ایشاهلل»روشن بود.  دخترها یافتادم. برق کوپه اهر

صدای خنده ریحانه را که شنیدم به در چند ضربه زدم و وارد شدم. ریحانه حاضر و « ایشاهلل»نزدیک کردم: 

و  پتو را دور خود پیچیدکرده، پف ینچشما با کرد. السا امااش را جمع میآماده بود. مریم هم داشت ملحفه

 پور گفت آماده بشین که سریعها رسیدیم. قلیبچه»ام گرفت: ستفاده کرد. خندهه عنوان روسری ااز ملحفه ب

به را  شالسا خمیازه ای کشید و ریحانه با دیدن این خمیازه بالش« حرم بخونیمتو نماز صبح رو  و راه بیفتیم

این ایشاهلل یعنی چی؟ مگه من نگفتم مراقب رفتارت باش... بیا ببین مریم »در را بستم. پرت کرد.  طرف السا
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یک  «تو که خندیدی از این حرکتم. صداش هم شنیدم»سریع جوابش را دادم: « !کنهچجوری نیگام می

من صدای خنده ریحانه را خوب  !ی یکی دیگر بود، اما نهلحظه شک کردم به اینکه شاید صدای خنده

حال و حوصله جر و بحث را نداشتم.  «آره نتونستم خودمو کنترل کنم. ولی این چه کاری بود؟»شناختم. می

جوابش را ندادم. قطار سرعتش را کم کرد و مهماندار اعالم کرد که به ایستگاه مشهد رسیدیم. هوا سرد است. 

تی کشم. در هر دو دست غزاله ساک دسدست دیگر چمدان را می برم و باییک دستم را در جیبم فرو م

بح نماز ص» زند:نفس میایستم. غزاله نفسای مییک تاکسیآید. نزدمیاست. با قدمهای تند پشت سر من 

 کنم که نه. زنم. با سر اشاره میاش را صدا میکنم و رانندهدر تاکسی را باز می« ریم حرم دیگه؟رو می

پور کمی جلوتر از دخترها بودیم. من و علی و قلی هوا سوز عجیبی داشت.. میگوبه راننده میا مقصدمان ر

گاه لبخندی زدم و خیره باب الجواد؛ چه قدر این ورودی را دوست داشتم. میخکوب گلدسته ها شدم. ناخودآ

ها قا تشکر کردم. و خیره گلدستهاز آ. باشیم شد من و ریحانه با هم در حرم آقا. باورم نمینگاه کردم روبه روبه

ر لب کنم. غزاله زیبینم بغض میها را که میدهم، گنبد و گلدستهاکسی تکیه میسرم را به پنجره تماندم. 

خیلی دوست »زند: هایم میغزاله بر شانهگویم. دلم پر است از زمزمه. کند. من اما چیزی نمیچیزی زمزمه می

« امعاشق صدای نقاره رو گوش کنیم. من خوندیم، حداقل بریم صدای نقارهمیحرم داشتم نماز صبح رو تو 

زدگی در . شوق و ذوقبودیم خانه خیره شدهقارهنمازمان را خواندیم و شش نفرمان در صحن انقالب به ن

ن کدامماگویند که هیچها چه میدانیم نقارهر از ما پرسید که میزد. قلی پوچشمان ریحانه فریاد می

ر جای س .را پنهان کند ن کردند. ریحانه باز هم نتوانست خوشحالی خودها شروع به نواخت. نقارهتیمدانسنمی

 :گهاینو گوش کنید! می» :پور بین من و علی ایستاد اما مخاطبش همه ما بودیمقلی .داشتخود آرام و قرار ن

ه ریحان« علی بن موسی الرضاولی مولی مولی م :میگه ؟شیدغریب. متوجه می :دهامام رضا. حاال جوابشو می

 رقلی پور نگاهش رو به زمین بود و با س« رضا جان :جوابشو فهمیدیم میگه»با خوشحالی دستش را باال برد: 

دوران  :یا غریب یا امام رضا و این هم جوابش که :گهاینم که شنیدیم می .بله» و البته لبخندی ریز تایید کرد:

آمدند. انگار خوشحالی خود را از اینکه دوران دوران امام رضاست طبلها هم به صدا در« امام رضاست دوران

که گفتند ها از دادرسی و فریادرسی امام رضا . نقارهشدیم خانه خیره. ما همگی با وجد به نقارهدادندنشان 

ه بدانستم چه مرگم شده بود. نمی هق بزنم زیر گریه. خودمدلم خواست هق . راه گلویم بسته شد.مکرد بغض



11 
 

تند. اخنوسمت سقاخانه اسماعیل طال رفتم و لیوانی برداشتم و پر از آبش کردم. چقدر گوشنواز می

کنه هم عقلتو میاره سر جاش. هم شاد و شنوی؟ به نظرم این تنها صدا تو کل جهانه که هم دیوونت میمی»

ریحانه هم در دستش لیوان آب بود و کنارم به یکی از « لتغم بزرگ مینداره تو د یه کنه همشنگولت می

. های سقا خانه تکیه داده بود. بچه ها اکثرا پراکنده شده بودند. ریحانه را نگاه نکردم. چیزی هم نگفتمستون

چقدر »ه بود. خانای نقارههای فیروزه. نگاهم به کاشیراه گلویم را بسته بود بغضتوانستم که چیزی بگویم. نمی

زنه. صدای خالمه که داره از تو دل همین صدا، صداهای مختلفه. صدای مامانمه که داره تنهاییشو داد می

لرید. پس چرا به صدای ریحانه می« گه، وای آقا این همه صدا... این همه صدا...کوچولوی سرطانیش می

 اموزونن  شنیدم. صداینه یک صدا میاخکه فقط از این نقارهمن بی اعتنا بود.  ،بردصدایی که باید پی می

 وخت.سبرگرداندم. چشمانم میها به گنبد و گلدستهخانه پسر. همین. چشمانم را از نقاره قلب یک هایتپش

ز اگفت که نمنمیشود. کاش غزاله گوشه چشمم تر میبه ریحانه افتاد شروع کردم گریه کردن. نگاهم که 

 ها تنگ شده. و برای نمازنقاره صدای حرم بودم. چقدر دلم برای شنیدن نگفت اآلصبح حرم باشیم. اگر نمی

ه شویم. بپیاده می آپارتمان-سوئیتروی روبه کشند.ها فقط انتظار را فریاد میاین دفعه نقاره در حرم آقا.

گوید قیمتش دانم. میگویم میگوید اتاق سه نفره است. میخواهیم. میرا می 605گویم که اتاق مسئولش می

کند: دانم. غزاله ساکش را زمین گذاشته و کنارم ایستاده. با تعجب به من نگاه میگویم میبیشتر است. می

مام بدنم ت« ت اول زندگی یه کم هوای جیبتو داشته باشی؟ببین تفاوت قیمتش خیلی زیاده ها. بهتر نیس»

سرم را « مبرو بشین تا بیا به تو این کارا نیومده!»کشم: افتد. فریاد میاز کار میای . مغزم لحظهشوندداغ می

گوید. مدارکم را کند چیزی نمیگردانم. بنده خدا با چشمانی خیره نگاهم میمیبه طرف مرد پشت میز بر

 گیرم. با دستاو می کنم و کلید را ازمی پرداختروز را دو شبانهدهم و تمام پول اجاره اتاق برای ش میتحویل

چشمانش خیس و  ،اندازمزنم. نگاهی به غزاله میکنم که پا شود و دکمه آسانسور را میبه غزاله اشاره می

فت گشوم. پدربزرگ میزمین خیره میگیرم و به قرمز است. رنگ صورتش هم پریده. نگاهم را از صورتش می

ه به انگار استغفراهلل داری تیش شکنیشمیدل جای خداست. وقتی »هیچ گناهی بدتر از دل شکستن نیست. 

زده، بازی کردن چه گناه ینده و احساسات یه آدم بدبخت فلکگفت با آچرا پدربزرگ نمی «زنی.نه خدا میخو

 آرزویش این است کهاو بود که به مادر و خاله گفت . زیر سر او بود همه چی گفت.نباید هم می ؟ستبزرگی
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ریع بگوید که سدانست این حرف را کی و کجا زرنگ بود این پدربزرگ! می خیلیرا ببیند. من و غزاله ازدواج 

 ت.یک عمل سخت اسانجام  شنتیجه گرفت تنها راه درمان بیماری پزشکدر بیمارستان وقتی که  ؛عملی شود

جلو آمد، بوسم کرد و  ،کردمها احوالپرسی میاه آوردم و دم در تاالر با مهمانموقعی که غزاله را از آرایشگ

 شود.در آسانسور باز می تواند به ادامه درمانش برسد.حاال با خیال راحت می گفت که به آرزویش رسیده.

پور گفت . قلی605و دخترها  615خترها. ما ق داتا ،مااتاق روی آسانسور اتاق ما پسرها بود و روبه درست کنار

 اتاقمان گذاشتیم که صبحانه را با هم بخوریم. دخترها آماده کردن صبحانه را به عهده گرفتند. وسایل را در

یده دیسی د ،رنگش را سرش کرده بود. وسط سفره آبیها رفتیم. ریحانه همان چادرنماز سفیدو به اتاق دختر

 .بودم کار ریحانه استمطمئن بودند. ار با سلیقه خاصی در آن ردیف شدهگوجه و خیشد که تیکه های می

سلیقه ریحانه جون حرف نداره. دستپختش هم خیلی خوبه. »پور نگاه کرد: السا به چشمهای من و علی و قلی

بخند ل اش،یگلادر نماز سفید گلریحانه با آن چ« ماکارانی درست کنهکه برای ما حاال امشب باید قول بده 

ر کشیدم. احساس سوختگی عجیبی کردم. سزد. قلبم دوباره به تپش افتاد. چای داغ را یک نفس  نمکینی

کردند. شاید اینجوری دیگر حواسم به تپش قلبم نیفتد. سرم را که باال گرفتم همه داشتند خیره نگاهم می

ده و ریحانه یک دفعه زد زیر خن« نسوختید؟مطمئنید »قلی پور با چشمهایی گرد با نان در دستش بازی کرد: 

ی او کل جمع خندیدند. من هم خندیدم. اینقدر که از چشمانم اشک آمد. غزاله روی تخت دراز و با خنده

سرش را درون بالش فرو برده است. « پناهم... خیلی!من خیلی بی»کند: کشد و با صدایی خفه گریه میمی

کرد و برایمان از ها را دور هم جمع میما نوهپدربزگ  شود.س تر میبالشی که لحظه به لحظه خیس و خی

 ی دینهمه»گفت: کسی نرسد. می کرده آزارش به هیچتالش می رگفت. از اینکه چقداش میخاطرات جوانی

تو این حدیث امام رضاست. اول واجبات دین و بعد از اون شاد کردن دل مردم. مراقب باشیم دل کسی رو 

م ملی های تیم به چیز دیگری فکر کنم. به بازیکنسعی می ؟کنم نیستچرا پدربزرگ ول« نکنیم ناراحت

تیم ملی چرا در نیمه دوم وا داد؟ من چرا وا دادم؟ چرا تسلیم پدر بزرگ شدم؟ چرا االن ذهنم تسلیم  فوتبال.

هق بینم که در آن دختری هقمیفیلمی انگار دارم کند؟ شود؟ چرا صدای بم او ولم نمیصدا و تصویر او می

 بینم، خودم بازیگر بدبختهای پدربزرگ است. نه فیلم نمیکند و صدای روی این تصویر، صحبتگریه می

کن نیست. ناراحت نکن دل کسی را. دل خانه سان مگر چقدر اشک دارد. غزاله ولاین فیلم هستم. یک ان
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دانهای سفیدی دارد این پدربزرگ. چه بوی خوبی خداست. ناراحت نکن. شاد کن. خانه خداست. چه دن

هایی که را درآوردند. من را کشتند. همان کنم پدربزرگ. ناراحتم کردند. پدرمدهد دهانش. ناراحت نمیمی

 داشی خداست. اینقدر نگو. بهمدستشان شدی. من را کشتند تا تو به آرزویت برسی. حاال اینقدر نگو دل خانه

قدر هم اشک کردم با چشمانی پر از اشک. غزاله هر چهخانه شیطان بود؟ التماس میمن ی خدا. دل دل خانه

های این چهار سال من برسد؟! بگذار اشک بریزد. امام رضا ی اشکبه همهتوانند می اشکهایشمگر  ،بریزد

ام دانم امد. میگوید بعضی ها را باید ناراحت کرگوید کسی را ناراحت نکن. اما حتما حدیثی دارد که میمی

کی م از یوبر ،اش را تمام کردرضا این حدیث را دارد. یادم باشد بعد از اینکه خوابیدم و غزاله این بازی مسخره

خواهم. های سفید تو را نمیاز این همه روحانی بپرسم حدیثش را. یادم باشد. پدربزرگ برو. برو که دیگر دندان

و به کاری کردند که تم. برو دخترهایت را در آغوش بگیر. یت نیستها مشتاق شنیدن حرفهادیگر مثل بچگی

را ادامه بدهی. چیزی نگو. دیگر دهانت برایم بوی  درمانتآرزویت برسی. به آرزویت برسی تا با خیال راحت 

ن... بو... امام رضا... واجبات... شادی... ناراحت.... دندا تیشه... پناه...بی دهد. خانه خدا... دل...دلنشینی نمی

 بندم.خنده...آرزو... مرگ... چشمانم را می

اند. به ساعت های نقاره خانه زرد شدهشود. کاشیخانه به جای طبل و کرنا، ویولن و پیانو دیده میدر نقاره

ت. هیچکسی نیسصحن انقالب در گردند. شوم. عقربه ها به جای اینکه به جلو بروند به عقب برمیخیره می

بخدا  !هالعنتی ،نرید عقب تر از این !اآلن باید برید جلو !عقربه های لعنتی»زنم: فریاد می. فقط من. فقط منم

رفته آن باال و  غزالهآید. خانه صدای پیانو مینقاره زنم. ازداد میو کنم گریه می« من تحمل ندارم دیگه

لند، مثل یه خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد، صدا، مثل یه کوه ببا صدای بی» خواند: میکروفنی برداشته و می

ناگهان همه  پیچم.دور خودم می« یه مردهای محروم، با پاهای خسته، یه مرد بود با دستای فقیر، با چشم

نم، بیزنم رو به نقاره خانه. نوازنده پیانو را میسوزاند. زانو میتخوانم را میسسرما ا شود. سوزجا تاریک می

شب با تابوت سیاه، نشست »دهند: را میغزاله ها هم پشتش. همه با هم جواب مادر و خاله پدربزرگ است.

موند هرگز پشت سرش، غمگین بود و توی چشماش، خاموش شد ستاره، افتاد روی خاک، سایه اش هم نمی

 ز،همه چی خیالباال دارید بی آنآره تنهایم. تنهای تنها. شما منو تنها کردید. شما که « خسته، تنهای تنها

به ها عقر ؟بینید تو صحن انقالب به این بزرگی فقط منممیید. هدسر می انید و سرود تنهایی من راخومی



13 
 

زرگ پدر بگذشتید. گذشتید اما میکردید. دیر میمی شما که تا االن کار خودتان را ؟دی درآوردیچرا بازشما 

زنم: کنم و فریاد میام را جمع میتمام انرژیو مادر هم.  در حال نواختن پیانو برایم چشمکی میزند. خاله ها

شود. گیرم. آب منحرف میروم. دستم را زیر آب میشود. به سقا خانه میتشنه ام می« آد؟پس چرا نمی»

کنم آب را بگیرم، نمی توانم. دوباره زانو خواهد در دستانم بنشیند. هر کاری میدهد. نمیتغییر مسیر می

رم. آورا برای ساعت در میخندم. زبانم آید. حتما خودش است. با صدای بلند میزنم. از رو به رو صدایی میمی

 ی. همهآیدی نمیبندم. دیگر از نقاره خانه صدایساعت می کنم و یک شیشکی بزرگ بردستهایم را لوله می

 کنند. صدای پا نزدیکها مثل تماشگرانی آرام نگاهم میو پدربزرگ و مادر و خاله غزالهاین عمله شکوه یعنی 

دود. به سرعت به طرفم می .خشمگین یآهویک گیرم. یک آهو است. شود. سرم را باال میو نزدیکتر می

دهد هایش را به من نشان میآهوی درنده. دندانشکلش فقط آهو است. گرگ است انگاری. درنده است. یک 

با تمام  تر.نزدیک و نزدیک شود.زنم. آهو دارد نزدیک میکنم. داد میآورد. گریه میم میو به سمتم هجو

شدن است. صحن انقالب شلوغ و ی روشن هوا در آستانهستد. یاآهو می« یا امام رضا»زنم: وجود فریاد می

ن... گاپیچد. غریب... دادرس بیچارها در صحن میصدای نقارهی ها دیگر زرد نیستند. کاششود. تر میشلوغ

اند. از جایم رس... بر تمام بدنم عرق سردی نشسته است. لبهایم خشک شدهدادرس درماندگان... فریاد

اله ه تخت غزلرزد. بکشم. دستانم میآورم و تا آخرش آنرا سر میخیزم و از یخچال بطری آبی بیرون میبرمی

آیم. شود. کنار پنجره میها روی بالشش دیده میکنم. نیست. احتماال رفته باشد زیارت. جای اشکنگاه می

دارم. شود. دیگر تحمل نشوم. چشمانم تر میکشم. به گنبد طالیی آقا خیره میپرده لیمویی رنگ را کنار می

یاد مرد تنها. یاد تشنگی. یاد کاشی های زرد. سرم را افتم. یاد غریبی در صحن انقالب. یاد آهوی وحشی می

یاد گریه های  شوند.چشمانم خیس و داغ می دهم و شروع می کنم گریه کردن.به شیشه پنجره تکیه می

افتم. تا کی گریه کرد؟ من تا کی خواب بودم؟ نماز صبحم را نخواندم. تمام ذهنم نقاره است اما غزاله هم می

نقاره برای این  دگنمی»گفت:  ،ت اما طوری که همه بشنوندپور نگاهی به من انداخ. قلینمازم را نخواندم

ون اما زنندشکه اطالع بدند نمازتون رو فراموش نکنید. البته موقع شادی و شفا گرفتن هم می شهنواخته می

تر بود. خیلی راحتکم جزئی از جمعمان شده پور کمقلی« ه که ما رو از غفلت دور کنهخب اصلش برای این

رین بیان خترها بودیم. علی با ریحانه تمراتاق دمه دهکردم، جمع ما او را پذیرفت. از آن چیزی که فکر می
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گفت که ریحانه حرف ش علی ناراضی بود. می« .شب شبی، دیشب شبی، در شهر شام آشوب شد» :کردمی

گفت. هم نزدیک به ش را یک جور خاصی میکند. من اما عاشق تلفظ حرف ش او بودم. را خوب تلفظ نمی

عیار داورها دوست چ هم نزدیک به ژ. این را در گوشی به علی هم گفتم. علی هم با اخم به من فهماند که م

های زد. ش که هیچ همه حرفریحانه اما چشمهایی داشت که خودش کلی حرف میداشتن من نیست. 

کرد این چشمها. ده دقیقه اول تئاتر زبانش هیچ لفظ میکشف نشده عالم را هم به بهترین شکل ممکن ت

پناهی و از غریبی. و باز هم همین چشمان گفتند. از بیگفتند. از انتظار میزد. فقط چشمانش میحرفی نمی

کامل ا نمایشنامه ر کهپور گفت گفتند. از یک پناه مطمئن. قلین تئاتر از آرام گرفتن میابودند که در پای

 ،یه روز جمعه امور فرهنگی خوابگاه»که ریحانه جواب داد:  «؟اومده اش از کجاایده» از علی پرسید:ه. خواند

جنگل  ریحانه در یک« وقتی برگشتیم اینقدر خسته بودم که سریع خوابم برد. .برای زیارت برده بود قمما رو 

د. یترسهای وحشی. اما نمیقاببزرگ گیر افتاده بود. جنگلی که زمینش پر از مار بود و آسمانش پر از ع

داد. بازوهای مرد را . همین احساس امنیت به او مییک مرد قوی و درشت اندامرکنارش یک مرد بود. د

نان یبا شجاعت و اطم دید که مرد چگونهرسید. اما وقتی میترفت. ریحانه از مار خیلی میگرفت و پیش میمی

ماند . ریحانه بلعیدو مرد را  کردشد. تا اینکه زمین دهن باز ع می، او هم شجاگذاشتپایش را روی مارها می

د. یک گله خرس به یلرز. تمام بدنش میو وحشی ندهوانات درتنهای تنها. در آن جنگل پر هیاهو و پر از حی

م قدرتش دوید. ناگهان جسم سنگینی به سرش خورد. بیهوش و با تما زد. ریحانه جیغ آورندهجوم طرفش 

ای نشسته و آرامش عجیبی دارد. اما یک چیزی کم ه هوش که آمد دید در حرم امام رضا است، گوشهشد. ب

گذارد. آید کنارش. به زودی. مطمئن بود تنهایش نمیداشت. آن مرد را. با خودش گفت که حتما مرد هم می

وده نکشد. انتظار بیه گفتندگردد. به او که آن مرد دیگر برنمی گفتندمنتظر چیست به او فهمیدند زائرها که 

اما ریحانه نگاهش به گنبد امام رضا کردند. اش میمسخرهانداختند. اما ریحانه منتظر ماند. زائرها دستش می

و  جمعیت مات. گرفت. ریحانه دست آهو را شد نزدیکشآرام آرامکشید. تا اینکه آهویی زیبا بود و انتظار می

آهو از بین جمعیت گذشتند. مریم فکر کرد ریحانه دیوانه شده که آن طور  کرد. ریحانه ومبهوت نگاهشان می

مریم ریحانه را بیدار کرد خوابید. سر و صدا میریحانه همیشه آرام و بیخندید. سابقه نداشت. در خواب می

یا  شودزده میوقتی آدم خیلی ذوق ای از جنسخندید. یک جور خنده عجیب. خندهاما ریحانه همچنان می
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قدر چگردانم. شوم. بالش را برمینشینم و به بالش خیره میغزاله می شنود. روی تختای میمنتظرهخبر غیر

. ا مادر متوجه نشوندخوردم تا پدر یصدایم را می کردم.صدا گریه می! بیشد از دلتنگیهایم خیس میبالش

ا صدای بلند گریه کنم. این یک بالش است خیال همه زار زار ببی ،هاخواست یکی از آن شبچقدر دلم می

 های خیس برسد.در مقابل آن همه بالش. خیلی جا دارد که به تعداد آن بالش

ام. به یکی از سکوها شود. انگار توان راه رفتن را از دست دادههایم سست میاشوم. پالجواد خیره میبه باب

 امن برای آقا نیامدم. با چه رویی بروم حرم آقا. پاهایم مر توانم. من برای زیارت نیامدم.دهم. نه نمیتکیه می

بروم از او دانم درست چیست؟ نادرست چیست؟ از او چه بخواهم؟ چرا نمی برد. بروم به آقا چه بگویم؟نمی

دانم درست است یا نه؟ چرا آقا حدیثی ندارد که به انتقام گرفتن تشویقمان کند؟ چیزی را بخواهم که نمی

انش را کسگوید. فقط پناه بیشود. چیزهایی میدانم. پیرزنی گریه کنان از مقابلم رد میرد و من نمیحتما دا

یک جایی گوشه ذهنم چنبره زده و هر دفعه نیشش را به من  ؟کندشنوم. این کلمه پناه چرا ولم نمیمی

ی و بزرگ پناه کنندگان نباشند مگربیه کند که دیگری بتواند پناه دهد. اصال اگر پنازند. خب یکی باید بیمی

پناه کرد که او اکنون با عشق امام حتما کسی بود که این پیرزن را بی شود؟!!دهنده مشخص میعظمت پناه

 اه تر از من کیست؟ تنها تر از من!پنپناهند. بیکنندگان هم خودشان بیپناهکند. بیپناه دهنده خطاب میرا 

اش را بخواهد. من تواند خواستهتواند از غمش بگوید. میدرد دل کند. میرضا امام  تواند باغزاله حداقل می

را بیان کنم. چه بگویم؟  گذرد. رو ندارم آن چه بر دلم میکردن با آقا را هم ندارمدرد دل  یچی؟ حتی رو

گویم ذرد؟ بگام چه میشدهها بنشینم و صحبت کنم. بگویم در این دل خرابچرا کسی نیست برایش ساعت

کنندگان ظالم نیستند. آن شکارچی انسانی بدی پناهام مشهد. بگویم به خود امام رضا قسم همه بیچرا آمده

 دانست که ضمانتخود امام هم این را میکرد. باید سیرشان میبچه داشت.  ،نبود. شغلش این بود. زن داشت

به نظرت »خورد. نگاهش میکنم. سکوییتی میداده و بیآهو را کرد تا برگردد.  کنارم پسر جوانی به سکو تکیه 

دارم: گوید. من اما نگاهم را از او برنمیکند. چیزی نمیپسر با تعجب نگاهم می« دم بدی بود؟آاون شکارچی 

م حرم آقا. وباید برشود. دهد و از من دور میپسر اینبار سرش را تکان می« پناه بود.اون شکارچی هم بی»

یم کشش م. اما پاهاوگیرم و ول نکنم. سرم را بچسبانم به ضریح و همه اینها را به او بگویم. باید برضریحش را ب

کنیم به سمت دانشگاه خونیم. بعدش حرکت مینماز رو تو حرم می»پور گفت: قلیآید. ندارد. صدای اذان می
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پور گفتم که شماها بروید، من کشد. به قلیریحانه گفت که تا خودش را آماده کند کمی طول می« فردوسی

پور قبول کرد و با علی و مریم راه افتادند. السا هم آییم. قلیهم کار دارم، تمام که شد با خانم عقیلی می

وضو را گرفتم که ریحانه هم زده بودم. خواب بود. از اینکه این موقعیت فراهم شد تا با ریحانه تنها باشم ذوق

آمد. صدای اذان موذن زاده اردبیلی بود. نزدیک حرم که شدیم صدای اذان میآماده شد و گفت که برویم. 

من خیلی بچه بودم. سه ساله. یادمه موقع سحری دوست داشتم همیشه »ریحانه ایستاد و به آسمان نگاه کرد: 

م و تو ذهنام بابامودونستم روزه چیه. االن هر وقت بخبیدار شم و کنار بابا و مامانم سحری بخورم. اصال نمی

 «مجسم کنم، تصویرش کنار سفره سحری میاد تو ذهنم و اذان موذن زاده که میشه موسیقی متن این تصویر

دف گشت که تصاپدر ریحانه ماه رمضان تصادف کرده بود. شب ضربت خوردن حضرت علی بود. از مسجد برمی

 همون احتماال: »به ریحانه نگاه کردم .. پیراهن سیاهش با سیاهی شب ترکیب شده بود و راننده او را ندیدکرد

زاده اردبیلی است. اذان موذن« آره...: »افتادریحانه دوباره راه « ماه رمضونی بود که پدرت به رحمت خدا رفت

سکوها که با چمن پوشیده شده است،  خرم. روی یکی ازشود. از مغازه یک ساندویج مرغ میام میگرسنه

طرف  به تندشهای تا آفتاب گرمم کند. پسری با قدم نشینمزنم. طوری میمینشینم. ساندویج را گاز می

ماند. عملیاتی که همه در آن خواهد از نماز جا نماند. کاش پدرم از آن عملیات جا نمیمی حتما رود.حرم می

ب الجواد چند ماند، االن منی نبودم که بخواهم اینجا جا بمانم. که باشهید شدند. اگر پدرم آن موقع جا نمی

خواهند با چه اشتیاقی میباشم که دیگران بنشینم و تماشاگر متر جلوتر از من باشد و پاهایم مرا نبرد. که 

ماند دیگر مادرم پسری آقا را زیارت کنند و نمازشان را در حرم آقا بخوانند. اگر پدرم از آن عملیات جا نمی

زرگ به او یک مرد بدیگر سالمتی . جایش تصمیم بگیرند به و ی فامیل برایش نقشه بکشندنداشت که همه

 شوممان مییروم. پشدانم کجا بروم. به سمت دستشویی میشود. نمیداشت. ساندویجم تمام مینبستگی 

گردم. دوباره روی همان روم. بر میشوم. به سمت باب الرضا میبروم. پشیمان می سوییتخواهم به سمت می

خیره  ،قراریم را ببیند. این همه سرگردانیم را. نگاهم اما سرگردان نیستنشینم. کاش آقا این همه بیسکو می

آبی است  نشنشیند. کاپشن کرم رنگی بر تنش است. چشماگنبد و گلدسته هاست. مرد میانسالی کنارم می

کند. به او و ته ریش دارد. موهایش مجعد و جوگندمی است. درست مثل موهای پدربزرگ. مرد نگاهم می

این چه سوالی بود از آن پسر بیچاره پرسیده بودم؟ او باید « عاشق شدی؟»کند: توجهم. نگاهش اذیتم میبی
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شوم. روحانی جوانی م و از جایم بلند میکنبه مرد نگاهی میجور آدمی بود؟ دانست شکارچی چهاز کجا می

م از او بپرسم که آیا دل غزاله هم خانه خداست؟ باید تصمیمم را با او در میان وشود. باید براز کنارم رد می

کند: نگاهم می« حاج آقا!»کنم: کند. نگاهش میکند. حتما تشویقم میبگذارم. او حتما دلم را محکم می

ناه پرفتن به حرم... بیبالش خیس غزاله... یک مرد تنها... آهوی خشمگین.... ن« سالم علیکم، بفرمایید»

اش شدیم. رفت. همه ما خیره روحانیریحانه دوان دوان به سمت « حاج آقا خیلی دعام کنید: »کردن....

 هایش که تمام شد روحانیریحانه صحبت. کردهای ریحانه گوش میبه صحبتسرش پایین بود و  روحانی

که  در دستش بودکاغذ سبز رنگی  ریحانه با روحانی خداحافظی کرد و به طرف ما آمد. داد. اوچیزی به 

رفتم به حاج آقا گفتم : »کاغذ را به ما نشان داد . ریحانهبودآن نوشته شده رویصلوات مخصوص امام رضا 

و لبخندی زد. همه ما لبخند زدیم « آقا هم اینو بهم دادجخیلی دعام کنید. گفتم استرس دارم برای اجرا. حا

به جز علی. دخترها که هنگام زیارت از ما جدا شدند، علی گفت که چقدر نگران است. گفت که ریحانه 

استرس دارد و از آنجایی که تئاترمان همین یک بازیگر را دارد، دور از ذهن نیست که با یک اشتباه کوچک 

ینها را که شنید گفت دلش روشن است. زیارتم را کردم. باید زودتر پور اقلیریحانه، کل تئاتر بر هم بخورد. 

ک رفت. قرار شد یرفتم. تئاتر ما آخرین تئاتری بود که روی صحنه میها به محل برگزاری جشنواره میاز بچه

. اما از همان چند ساعت مانده نبود من مهمها در محل حاضر شوند. مسئولیت بچهساعت قبل از اجرای تئاتر، 

 کرد. اینقدر که بعد از دست دادندر دلم آشوبی به پا بود. کف دستم عرق می. داشتمبه اجرا استرس عجیبی 

توانست جلوی آن همه جمعیت بازی خودش را کند؟ با دبیر جشنواره کلی خجالت کشیدم. یعنی ریحانه می

کرد خودش این نقش را بازی کند. نکند ریحانه ضایع ول نمیای نداشت. کاش ریحانه قبریحانه که تجربه

چقدر سالن آمفی تئاتر شلوغ کردند. ی این افکار به سرعت از ذهنم عبور میشود. نکند خودش را ببازد. همه

بود. گوشی را برداشتم و شماره خانه پدربزرگ را گرفتم. زیاد منتظر نماندم. از پدربزرگ خواستم که دعا کند: 

ایی رض تو که هم پیش امام»پدربزرگ نفس عمیقی کشید: « بابزرگ! برامون دعا کن. خیلی هم دعا کن.با»

دستم « کنم برات. ان شاهلل همیشه موفق باشیگیره. اما باشه منم دعا میهم جوونی و پاکی، دعات می

جوونا  ان شاهلل همه»کرد:  ایپدربزرگ خنده« ی دیگه موفق باشه... بازیگرمونبابابزرگ دعا کن یک»لرزید: می

ود. عجیب آرام شده بخش بچقد صدای گرم پدربزرگ آرامش« کنمموفق و سالم باشند. چشم من دعا می
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فتم که گگرفتم و میاش را خاموش کند، وگرنه با او تماس میبودم. حیف که علی به ریحانه گفته بود گوشی

پدربزرگ زیاد گفته بودم. اینقدر که ریحانه آرزو کرده بود به پدربزرگ سپردم تا دعایش کند. قبال به او از 

پدربزرگ را ببیند. کارهای مقدماتی را که انجام دادم به نماز خانه رفتم و برای موفقیت ریحانه نماز خواندم. 

حیاط محوطه، منتظر من هستند. در ها پور تماس گرفت که با بچه. قلیندگذشتچطور ها نفهمیدم ساعت

م خواستصالبت و مطمئن ببینم. نمی. دوست داشتم ریحانه را همیشه باآمد ریحانه را نگاه کنمدلم نمی

خواستم ریحانه از استرس من با خبر شود. به ی پر از استرس او در ذهنم بنشیند. فقط این نبود. نمیچهره

ا ت شد که به ریحانه اینگفتم؟ آخر یک مسئول تدارکات چرا باید این همه استرس داشته باشد؟ او چه می

پور بین جمعیت روی صندلی نشستیم. علی و مریم هم کنار زده شد. من و و قلی خود اجرا نگاه نکردم. پرده

پور نگاهی به من انداخت. لبم خشک شده بود و دستم اتاق فرمان بودند. السا هم پشت صحنه بود. قلی

 «توکلت به خدا... نگران نباش»د و لبخندی به من زد: پور دستم را در دستش گرفت و فشار دالرزید. قلیمی

کشیدم. من که این پایین بودم این همه شد. سخت نفس میقلبم داشت از جا کنده می ،دیتا نور صحنه بیا

 دهم وی پالتو را باال میگیرد. یقهلرزم میاسترس داشتم، بنده خدا ریحانه آن باال چه حال و روزی داشت. 

هایم را تا سوییت بشمارم. خواهم قدمکنم. میچسبانم. به طرف سوییت حرکت میخودم می آن را تنگ به

ینجا تا سوییت یک... دو... سه... چهار... پنج.... شش... هفت... هشت... حوصله ندارم. چه اهمیتی دارد بدانم از ا

 چند قدم فاصله است؟

ورم. آمیکند. پالتوام را درتیکه میدستش است و خیار را تیکه در کند. چاقوییغزاله دارد ساالد درست می

کشم. تلویزیون را و روی کاناپه دراز می زنمآبی به دست و صورتم میدهم. کند. جوابش را نمیسالمم می

بچه که ای بزرگ است. شوم. پسری کوچک در حال دویدن در مزرعهکنم. مثال خیره تلوزیون میروشن می

ردیم. کیین میعمقصدی ت ،رفتیمدادیم. به باغ پدر بزرگ میمی یدندو یبا همین غزاله مسابقه بودم چقدر

رسید برنده بود. مهم هم نبود از چه راهی. مهم فقط مقصد بود. من اما هر کسی که زود تر به آن مقصد می

ورد و من به تقلید از خگذشتم. باد به سر و صورتم میمارپیچی می ،دویدم و از الی درختانمستقیم می

کردم. برایم برنده شدن تر میام را اغراق شدهحرکات مارپیچیدیدمشان در تلویزیون میی که بازهایاسکی

های درختان سبز و پر از پرتقالباغ پر بود از زیاد مهم نبود. بیشتر دوست داشتم در نمایشم موفق باشم. 
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 اهمدرسهباز شدن نزدیک  اواخر شهریور درخت گردو بود. . وسط آن همه درخت پرتقال یکرنگنارنجی خوش

شد. پدربزرگ خودش هایمان سیاه میمن و غزاله اجازه نداشتیم به گردوها دست بزنیم. دست ،شدکه می

ه غزالآورد. چه لذتی داشت خوردن این گردوهای تازه. کرد و مغز سفیدشان را در میپوست سبزشان را له می

دانم کلی حرف در دلش است که بزند اما دیگر جرات می کند.به همین خاطرات فکر می هم احتماال دارد

ماه  مگر یک ؟زنم. باالخره کم آورد. باالخره مغلوبم شد. چرا خوشحال نیستملبخندی می گفتنشان را ندارد.

ا ام یاهار خوردهپرسد نگوید. حتی نمیگذرد اما غزاله چیزی نمیمنتظر چنین وقتی نبودم. زمان زیادی می

گرسنمه... ساعت رو نیگا کن! تا االن »زنم: فریاد می گوید؟نه. دوست دارم بدانم ناهار چیست. چرا چیزی نمی

دارد و مقداری رود. در قابلمه را برمیو به طرف اجاق گاز می شودبلند میغزاله ساکت است و « کجا بودی؟

 «!ها ؟مگه با تو نیستم»شوم: جا میوع کرده. روی کاناپه جابهانگار شر ریزد. بازی جدیدی راآب در آن می

دار است. اگر مغلوب کارهای من شده پس خنده کند. غزاله، به من؟!!!توجهی میشنود. به من بیانگار نمی

کر . فخرت و پرتخورد که پر است از ای میشوم. نگاهم به کیسهچرا حس پیروزی ندارم؟ از کاناپه بلند می

کنم. نخود است و کشمش و نبات و تعدادی مهر و تسبیح. صدایم سوغاتی است. در کیسه ها را باز می کنم

 :ودشهایم گرم میگوید. گوشنمی باز هم چیزی« !ها ؟با کدوم پول این همه خرید کردی»کنم: را بیشتر می

برد. با خود به آشپزخانه میدارد و آید کیسه را بر میگویم، غزاله میاین را که می« چیه الل مردی؟»

کند و یک مشت دست میکند. جوی چیز نامعلومی داخل نایلون را نگاه میدر جستلرزد. دستهایش می

خواهد کند، بغض دارد. مشخص است که میدارد. چشمانش قرمز شده. صورتش هم. نگاهم مینخود برمی

رون د یکی پس از دیگری تند تند نخود ها را. ودمشب تا حاال اینطور ندیدهبزند.  ش راخورد و حرفببغضش را 

دارد. در این گیر و دار حوصله بیمارستان و دکتر دهد. ترس برم میاندازد. انگار آنها را قورت میدهانش می

گویم. غزاله خیره به چشمانم شده، که نمی ،بازی ها را تمام کندخواهم بگویم این مسخرهرا اصال ندارم. می

 یمغز گفتم تو این دوره و زمونهمن احمق، من خر، من بی»آید: لرزد و از گوشه چشمش اشک میصدایش می

نتی؛ رفتشناسمت. فکر کردم همون پسر قبل دانشگاه مسخره که نمیشه هیچ پسری رو شناخت، حداقل می

مه فامیل ه ه.اصال حرف زشت بلد نبود بزن شد.پذیر. پسری که صداش بلند نمینجیب و مهربون و مسئولیت

رسمو هنوز د ،از متانتت از ادبت. وقتی خاله اومد خواستگاری گفتم من که آماده نیستم ،کردندازت تعریف می
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تموم نکردم. به همین امام رضا به جون مامان و بابا که تموم دنیای منند، پدر و مادرت ول کنمون نبودند. 

گفتم  ،شناسمتسریع عقد کنیم. دل مسخرم خوش بود میباز هم گفتم نه. تا اینکه بابابزرگ اومد. گفتند 

دونستم اینی. با خودم گفتم خوب میشی. حتما مشکلی داری. اما دیگه به اینجام چه میباشه عقد کنیم. 

کردند. از گل کمتر بهم دونی چقدر بهم احترام میرسیده. من که خونه بابام زیادی نکرده بودم. خودت می

. نخود نشیندلرزد. گوشه آشپزخانه میگذرد بیشتر مییس است. صدایش هر چه میصورتش خ« گفتند.نمی

توانم. دستانش را دور پاهایش خواهم چیزی بگویم، نمیاندازد. میها را یکی پس از دیگری درون دهانش می

یگم هزار تا حرف تو دلمه به هیچکی نگفتم. فقط تو خودم ریختم. مامان زنگ میزنه، م»کند: حلقه می

 ندارم حرفامو بهش رو ترین شوهر دنیایی. هیچکیترین زن دنیام. بابا زنگ میزنه میگم مهربونخوشبخت

انواده دونستی ما چه خ. تو که میندارم بالهایی که این یه ماه سرم آوردی رو بهش بگمرو بزنم. هیچکی 

نند. کطالق بخدا پدر و مادرم سکته میآبرومندی هستیم، چرا اینکار رو کردی؟ چرا اومدی خواستگاری؟ بعد 

دهم. غزاله زند. لبهایم را به هم فشار میغزاله حرف طالق را می« ؟من با چه رویی تو کوچه و خیابون راه برم

حاال هم منو تو این شهر آوردی و هرکاری دوست »زند: آید و پرده را کنار میشود. نزدیک پنجره میبلند می

ا این ج که دلم خوشه .. فقطپناه بودم.. بیمشهر غریب. من خودم تو خونت غریب بود کنی. تو اینداری می

دهد و شروع به پنجره تکیه می« کنمبه خود امام رضا واگذارت می یا غریب الغربا. .هاستشهر امام غریب

ه انانه. چشود. منتظر چنین روزی بودم. منتظر یک دعوای جکند اشک ریختن. یا امام رضایش قطع نمیمی

بینم ی این دختر را که میتوانم. گریهتوانم کارم را انجام بدهم. اما نمیزمانی بهتر از حاال؟ اینطوری بهتر می

 مشهچرا شد. دلم برایش کباب می کردگریه میکه  وقتیکرد اما کم گریه می ،آید. بچه که بودحرفم نمی

 پوستش بست.اسبی میرا دم آنهاهمیشه و بور بودند. موهایش صاف  ؟ذهنم یآید تواش میی کودکیچهره

د. اش را خوربستنی ساراکند. انداخت. این کودکی غزاله است که گریه میهایش گل میسفید بود و گونه

او را به امام رضا واگذار کن. اینقد هم پناه پناه نگو.  ،ات را خوردبستنی سارابروم برایش بستنی بخرم. غزاله! 

دانی پناهم. غزاله نمیپناهم غزاله. به همین امام رضا بیدرست. اما من هم بی ،ها استپناهامام رضا امام بی

اش دانی. همهدانی در شب عروسی چه بالیی سرم آمد. تو هیچی نمیاین چهارسال چه بر من گذشت. نمی

کنی. تو اگر نبودی این چهارسال حال و روزم این نبود. تو بود. تویی که حاال مظلومانه داری گریه می خاطربه



21 
 

ی تو هم مثل من به خواسته کشد. باشد قبول،فهمی؟ میکشد غزاله! میاین همه دلتنگی آدم را می

 ی فامیل بودیدختر خوبه اینقد بزرگترهایت عمل کردی. اما چرا یک کالم حرف دلم را از من نپرسیدی؟ چرا

ریحانه . زدمهای صندلی را چنگ میدسته پرید.کشد. پلکم میتا دل پدر و مادرم را تسخیر کنی؟ سرم تیر می

گفت: زد رو به گنبد آقا و میگفت. این قسمت خیلی مهم بود. ریحانه باید زانو مییادش رفت که چه باید می

بود و ترس خود را از دامن امن تو فروکاست. من همان آهویم که  من همان آهویم، آهویی که همزاد خطر»

 «غریبانه نگاهش را به دست اجابت تو دوخت. ای که ضامن تمام آهوان غریبی. چشمان پر از غربتم را ببین.

ش ا. با خودم گفتم کبگویم ها راخواست فریاد بزنم و به او اینمیهای ریحانه را از بر بودم. دلم تمام منولوگ

بودم. گلویم خشک شده بود. از امام رضا خواستم خودش ریحانه را کمک کند. ریحانه آن باال جای السا من 

یا غریب الغربا... چشمان پر از غربتم را »اشک در چشمانش حلقه زد: سکوت کرد و خیره گنبد شد.  ،زانو زد

ا اش دارد اشکش ریدم که با گوشه مقنعهبا چه سوزی این را گفت. دور برم را نگاه کردم. دختری را د« ببین

کرد. نفس راحتی کشیدم. ریحانه روی زمین افتاد. نور صدا گریه میطرفتر دختر دیگری بیکند. آنپاک می

سبز صحنه را فرا گرفت. تصویر آهویی پشت سر ریحانه دیده شد. آهو انگار ریحانه را صدا زد. ریحانه بیدار 

د. حاال صدای شمیرفت. صحنه پر شد از نور سبز. هیچ چیز دیگری دیده ن شد، لبخند زد و به سمت آهو

الی حصدا تشویق کردند. از خوشتماشگران با هم بلند شدند و یکها هم آمد. پرده آرام آرام بسته شد. نقاره

مانتوی بلند و مقنعه سفیدش  با آنپور پرده ها را کنار زدیم. ریحانه گوشه چشمم خیس شد. من و قلی

باشیدی گفت و رفت. من اما نپور خسته کرد. قلیهمچنان گریه میدستش را تکیه گاه بدنش کرده بود و 

. شدند ی ریحانهآمد. السا و مریم و علی هم مثل من خیرهماندم. خیره آن چشمها شدم که اشکشان بند نمی

گیرم. آهوی خشمگین به من حمله کرد. ا زیر شیر آب سرد میهیچکداممان به او نزدیک نشدیم. سرم ر

پاهایم من را نبردند داخل حرم. غزاله با چشمانی پر از اشک به امام رضا واگذارم کرد. با دستانم دو طرف 

نشینم. بوی سوختگی اتاق را گرفته. زیر قابلمه را خاموش ریزم. روی تختم میدهم. اشک میسرم را فشار می

دارم و روی سرش برمی ،ش افتادهتکه کنار تخرا . غزاله خودش را جمع کرده و خوابیده. پتویی کنممی

ندازم. اشود. نگاهی به سوییتمان میکم دارد تاریک میزنم بیرون. هوا کمپوشم و میپالتوام را میکشم. می

نم. کم را در جیب فرو میستانگیرد. دکند. لرزم میخورد. سرم درد میپرده لیمویی رنگ توی باد تکان می
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گویم هر گیرم به راننده میشود. دستم را به نشانه تاکسی باال میرسم، سوز باد بیشتر میالرضا که میبه باب

رم . سبا سرعت بیشتری براندخواهم شوم. از راننده میکند. سوار میخواهد مرا ببرد. راننده تعجب میجا می

اش خورد چشمانم را از کاسهکشم. هر بادی که به سرم میته پایین میخیس خیس است. پنجره را تا 

ساز دو طرف خیابان های نیمهرسد که فقط روشنایی آپارتمانماشین به جایی میخواهد بیرون بیاورد. می

 رکنم. به بریدگی وسط بلواهایم را تندتر میها دراز و تاریک است. قدمشوم. خیابانمعلوم است. پیاده می

اند. پیرمردی کنار آن ایستاده شوم که انگاری تازه اسکلتش را زدهرسم. متوجه آتش جلوی ساختمانی میمی

زند و دستانم را روم. پیرمرد لبخندی میبه طرفش می« آدبیا پسر خودتو گرم کن... بد سوزی می»است: 

آتش بنشینم. خودش هم روی کند روی سطل حلبی کنار فشارد. چقدر گرم است دستانش. تعارفم میمی

ا به ها رگیرم. باد شعلهریزد. استکان را میبرایم چای میو از کتری روی آتش « مسافری؟»نشیند: زمین می

اما »کند: پیرمرد نگاهم می« یه مسافر بدبخت .آره»شود: ف بدنم داغ میردهد. یک طسمتم پیچ و تاب می

آقا با من قهر کرده. باور »کشم: رقصد. چایی را تا ته سر میشعله آتش همچنان می« خوب جایی اومدی که

شود. دوطرف سرم را با دستانم کنم نفس کشیدن برایم سخت میبغض می« کنید امروز راهم نداد حرمنمی

اومدی  یکنه. تو این همه راه پا شدآقا که قهر نمی»کشد: پیرمرد دستی بر سرم میدهم. محکم فشار می

من بخاطر زیارت آقا »شوم: دهم و به زمین خیره میاستکان را به پیرمرد می« اینجا. حتما طلبیدت دیگه

کند که باز هم برایم چای پیرمرد اشاره می« ای اینجامنیومدم. به همه گفتم برای زیارت. اما برای چیز دیگه

ت شناسم باز هم خجالبگویم. اما با اینکه او را نمی را برای پیرمرد زگویم نه. دوست دارم همه چیبریزد که می

لوار های وسط بنگاهم به سمت چراغشوم. هوا تاریک تاریک شده. کنم و بلند میکشم. از پیرمرد تشکر میمی

دانستم چیزی به دعای کمیل نمانده. وارد رواق رفت. عجله داشتم. مستقیم تاکسی گرفتم به سمت حرم. می

ا ب ای پیدا کردم و نشستم. کمی نفس تازه کردم. صبر نکردم. هنوز شروع نشده بود. گوشهامام خمینی شدم

درست و  توانستمتوانستم ریحانه را ببینم. ریحانه با من چه کرده بود؟ نمینمیها بیایم. ریحانه و بقیه بچه

ریحانه  .شده بود ریحانهم گذرد. تمام تصاویر ذهنیتوانستم بفهم اطرافم چه میحسابی حرف بزنم. اصال نمی

 گلی... ریحانه با چادر ملی منجوق دوزی شده... ریحانه با مانتوی بلند و مقنعه سفید...با چادر نماز سفید گل

وقتی  افتد... ریحانهی اخمو... ریحانه با بغض گلویش وقتی یاد پدرش میند نمکینش.... ریحانهخریحانه با لب
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ریزد... چشمان سیاه و درشت ریحانه... چشمان پر از . ریحانه وقتی اشک میزند..آقا را درمانده صدا می

شیطنت ریحانه.... چشمان منتظر ریحانه... سمت راستم را نگاه کردم چند دختر جوان را دیدم و ندیدم. فکر 

ک  لّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُاَلخندیدم اما نخندیدم. اند. قلبم به لرزش افتاد. باید به حال و روزم میشان ریحانهکردم همه

 فکری به حال این حال و روزم بکن. به گنبد بِرَحْم تِک  الَّتى و سِع تْ کُلَّ شَىْءٍ و  بِقُوَّتِک  الَّتى قَه رْت  بِها کُلَّشَىْءٍ

خواهد. دیگر حتی خوانند. چقدر دلم دعا میدانم درون حرم دعای کمیل میشوم. میها خیره میدستهلو گ

م. چه برسد داخل حرم! چرا چشمانم را نبستم تا چشمان غزاله را والجواد برکشند که نزدیک بابنمی پاهایم

نبینم؟ چرا چشمان غزاله اینقدر معصوم بود؟ نه معصوم نبود. چشمی بود مثل تمام چشمان. مثل چشمان 

ل چشمان مردش گرفته و مث مردش را که دست زنکشد. مثل چشمان این همین مرد که دارد سیگار می

شد در آن دید. اشکهای غزاله زنش را گرفته. معصوم بود. چشم غزاله فرق داشت. غربت را می که دست

ی هخریدم اما با گریکرد برایش بستنی نمیگریه می ساراهمیشه با اشکهای دیگر فرق داشتند. چرا وقتی 

خریدم؟ سرم تیر اش را میمورد عالقهغزاله هر طور شده بود، هر وقت شده بود باید همان بستنی چوبی 

سوخت. هیچوقت موقع دعا کردن ند بیرون. چشمانم مینخواهند از جایشان بزکشد. چشمانم انگار میمی

ی کسانی که به هر زحمتی . خیرهشدم ضریح ی. خیرهایستادمروی ضریح اینقدر گریه نکرده بودم. روبه

ها، ناله ها، با صدایرضا، با صدای گریهصلولت، با صدای یا امامخواستند دستشان به ضریح برسد. صدای می

شد. از آقا خواستم فکری به حال این دلم کند. گوشه چشمانم خیس شده بود. ها ترکیب میخواسته با صدای

 ی ریحانه هر لحظه جلوی چشمانم بود. ریحانه چگونه آن غریب الغربا را گفت که تماشاگران را به گریهچهره

ی خداست، این گفت دل خانههمان کسی که می. کنمالغربا! به خود امام رضا واگذارت می انداخت؟ یاغریب

شود. همان کسی که عملش با موفقیت انجام شد. همان گفت که دعای دل شکسته زودتر اجابت میرا هم می

له با دلی شکسته من را به امام غزاکشد. کسی که من و غزاله را قهرمان فامیل کرد. مغز استخوانم تیر می

همینجا دراز بکشم،  گیرد؟ دوست دارمیعنی دعای من میرضا واگذار کرد. خب دل منم شکسته است. 

فردا چشمانم را باز کنم و ببینم که در صحن انقالبم و تکیه دادم پس چشمانم را ببندم و هنگام طلوع آفتاب

ا داخل اتاق بود. را زدم. فقط الس 605دارم. در اتاق میم بریت قدسمت سوی بهبه سقاخانه اسماعیل طال. 

ها با هم رفتند حرم و احتماال تا نماز صبح آنجا بمانند. گفت که خیلی منتظر من ماندند و گفت که همه بچه
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ا حرف بزند که ب تئاترخواست از اتفاقات بعد از اجرای ام خاموش بود. میبا من تماس هم گرفتند که گوشی

اندارم. غزاله نیست. خوش به حالش خندی از او خداحافظی کردم و در را بستم. خودم را روی تخت میلب

خوردند. پاهایم هایم از شدت لرز به هم میدنداندهم. سرم را به بالش فشار می امروز را حسابی زیارت کرده.

رام با هم آام با صدای نکه خوابیدهپیچم. قلی پور و علی به خیال ایپتو را دور خودم میکنند. مورمور می

 برد. در سیاهی محضگفتند. من چشمانم را بسته بودم اما خوابم نمیکردند و از سرمای مشهد میصحبت می

ه زور گفتم. بگرفتم و همه چیز را به او میکنم نبود. تصمیمم را گرفتم. باید با پدرم تماس میهم ریحانه ول

 کنم بازشود. چشمانم را سعی میخورد. پیشانیم خنک میی محوی تکان میهرهکنم. چهایم را باز میپلک

دارد، در ظرف غزاله دستمال خیس را از پیشانیم برمی «لرزیچقد داغی! وقتی اومدم دیدم داری می»کنم. 

ست ربیا دیروز چیزی نخوردی. برات سوپ د»گذارد: کند و روی پیشانیم میپر آبی که کنارش است مچاله می

دهد و دوباره دستمال خیش را از آورم. ریحانه کاسه سوپی را به من میسرم را باال می« کردم. بیا بخور.

 «اذان صبح رو گفت؟»کنم: کند. به غزاله نگاه میکند. سوپ انگار تمام وجودم را گرم میپیشانیم جدا می

نزدیک طلوع آفتاب... طلوع آفتابی که « وعهآره... نزدیک طل»گذارد: غزاله دستمال خیس را روی پیشانیم می

چه « صبر کن برم برات آب بیارم...»چرخید. چهار سال قصد غروب نداشت این طلوع. چهار سال در سرم می

ه زند و به سمت آشپزخانغزاله لبخندی می« دستت درد نکنه»آرامشی دارد این دستمال خنک روی پیشانیم: 

نماز صبح و نقاره ها رو که »دانم چه تعبیرش کنم. صدای گوشی بیدارم کرد. رود. لبخندی که نمیمی

 حانه رانباید ری پور خواب بودند. داد. علی و قلید پرده را تکان میبا« پیشمون نبودی... بیدار شو آقا تنبله

خواستم نقاشیمو نشونت بدم خب... می »نشستم و به دیوار تکیه دادم. « بذار یک وقت دیگه: »دیدممی

اش قاشیکند ن گفتم نه که ازم دلخور شود؟ که فکر گفتم به او؟ میچه می« فکر کردم دوست داری ببینیش

ی هانهبای کشید من را ول نکند؟ اشکال نداشت. خب یک یم بی اهمیت است؟ که فکر اینکه چه نقاشیابر

خواستم چه نه برایم بهانه ایجاد بهانه. بهانه برای حال و روزم. ریحانه که چه میآن همه  کناردیگر هم 

را شستم و موهایم را مرتب دست و صورتم « باشه. االن میام دم درتون»شد مقاومت کرد. کرد. نه نمیمی

ام خندهاز کارهای این دختر  «نیا دم در اتاقمون. بیا صحن انقالب، کنار اسماعیل طال. من اونجام»کردم. 

ام بپرد. بگذار به پته پته گرفت. با خودم گفتم اشکال ندارد. بگذار حال و روزم را بفهمد. بگذار رنگ چهره
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که تصمیم گرفتم امروز بعد از تماس با پدر و مادرم همه چیز را به او بیفتم. اصال اینجوری بهتر است. من 

اقب مر»گذارد: بگویم. خب بفهمد. نه! غزاله نباید بفهمد. نباید بفهمد. کاسه سوپ را درون ظرفشویی می

از تو را پفهمانم که برو. با لبخندی به او می« خودت باش. من برم سوپرمارکت پایین تخم مرغ بخرم برگردم.

م ها و پاهایم ککشد. اما دستروم. سرم دیگر تیر نمیشوم و کنار پنجره میکشم. بلند میدور خودم کنار می

روند. روی تخت شوند و میکشم. چند کبوتر سفید در قاب پنجره ظاهر میپرده را کنار میرمق هستند. 

دارم. کلمات است. دفترچه را بر می افتد که خودکاری در کنارشای مینشینم. چشمم به دفترچهغزاله می

گاه غربت... ها...پرسه زدن... تکیهریای عشق... غوغای فرشتهروند: امام بیدفترچه جلوی چشمانم رژه می

د تواناین نمی ،اند. نهپنجره فوالد... مشرق نورانی... چشمان آهو... کلمات چه مرتب سر جایشان قرار گرفته

حتما چیزها نبود. اوج هنرش آشپزی بود و گلدوزی. اینذوق و شعر و شاعری و کار غزاله باشد. غزاله اهل 

ها را کنم. دوباره نوشتهنویسد. کاری که خود من هم میشعرهای زیبای دیگران را در این دفترچه می

خواهم دفترچه میکند. شود. غزاله نگاهم میر باز میزنم. دگیرد. دفترچه را ورق میخوانم. دستانم جان میمی

ریحانه نگاهش به ساعت بزرگ در صحن انقالب بود. دوباره قلبم به تپش . را بگذارم سر جایش، دیر شده

های ای درست همرنگ کاشیای به سر کرده بود. فیروزهافتاد. محلش نگذاشتم. ریحانه شال و سربند فیروزه

بگذار یک دل سیر  ،غرق ساعت شدهنگاهش م گفتم حاال که حواسش به من نیست و خانه. با خودنقاره

اش آرامش عجیبی داشت. پر از آرامش و آورد. چهرهدانستم این نگاه چه بالیی به سرم مینگاهش کنم. می

ن خواستم ریحانه را در ذهنم تصور کنم قبل از هر چیزی آدر عین حال پر از هیاهو. من اما هر وقت می

آمد. از آقا خواستم که این چشمها برای همیشه مال من باشد. این را چشمان سیاه درشتش سراغم می

خواستم و به طرف ریحانه راه افتادم. ریحانه زیر چشمانش پف کرده بود و خود چشمانش هم قرمز شده بود: 

خواستم می« حاال نخوابیدم؟ باورت میشه از دیروز که اجرا داشتیم فقط یه چرت کوچیک تو تاکسی زدم و تا»

د. نگفتم. تصور گفتنش گلویم را خشک کرده بو« تو هم باورت میشه بعد از تئاتر نخوابیدم تا حاال؟»بگویم: 

لبخند زدم و سرم را به نشان تایید تکان دادم. ریحانه انگشت « تو هم انگار نخوابیدی که»ریحانه نگاهم کرد: 

شیر آب را باز کردم و لیوانی برداشتم. لیوان « ی سکوت گرفتی آقا؟روزه: »اش را جلوی چشمم تکان داداشاره

را پر از آب کردم. به ریحانه تعارف کردم. از دستم گرفت و آب را یک نفس سرکشید. دوباره لیوانی برداشتم. 
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یتو ی نقاشاوخنمی»مره کنان پایین دادم تا گلوی خشکم را تر کند: کمی لبم را تر کردم و یک قلپ را مزه

ای در مورد اجرام چیزی بگی؟ تو حتی بهم خسته نباشید هم نگفتی. وخنمی»ریحانه اخم کرد: « نشونم بدی؟

من اومدم باال »دستانم را مشت کردم. کف دستم عرق کرد: « دادیاس میامازت انتظار داشتم حداقل یه اس

دت بودی. بعدش اون اوایل که تو حال خو: »آب دهانم را قورت دادم« که بهت خسته نباشید بگم. راستش...

قلی پور گفت »ریحانه در همان حالت اخم لبخندی زد: « هم گفتم سریع بیام حرم از دعای کمیل جا نمونم

کردی. گفت اونجا که من یادم رفت چی بگم، دعا می ترس داشتی. گفت همش داشتی زیر لبکه چقد اس

پور با خودم گفتم چرا باید قلی« ای صندلی رو از جاش در بیاریهمیخواستی دستهو  شدیداشتی دیوونه می

ری دیگر خب« تونه حرف بزنه؟پور این همه میقلی: »اینها را به ریحانه بگوید؟ دندانهایم را به هم فشار دادم

ری و ش ها را طو« رگشو نیگا! شده عین شیلنگ آتیش نشانی»از اخم ریحانه نبود، با صدای بلند خندید: 

فظ کرد که تپش قلبم بیشتر شد. انگار نه انگار که علی این همه با او نحوه تلفظ ش را تمرین کرده بود. تل

ینیم. اند بنشهایی که پهن کردهاندازم. ریحانه گفت که به صحن جمهوری برویم و روی فرشسرم را پایین می

ز بعد ااو و همسرش عکس بگیرم.  خواستیم برویم که پسر جوانی جلوی من را گرفت و از من خواست که از

ازه ایم. خودشان که تاینکه عکسشان را گرفتم، به من و ریحانه نگاهی کرد و پرسید که چند وقت عقد کرده

سه روز بود ازدواج کرده بودند.  این را که پرسید سرخ شدم. نفسم بند آمد. فقط توانستم لبخندی خشک و 

 شود. این که یکباورم نمی« نویسمیه وقتایی یه چیزایی می»د: زنخالی تحویلش بدهم. غزاله لبخند می

 اله حرف نزنم:کنم قرارم را با خودم. اینکه هیچوقت با لبخند با غزچیزایی نیست. یک لحظه فراموش می

نه خب، دو سه باری برای یه مجله فرستادم چاپش »گذارد: غزاله چادرش را روی تخت می« ؟فقط برای دلت»

وم. شرود. به سقف خیره میسرم گیج می« ذارنکارامو می ی از این سایتهای شعر نو هم اکثر وقتایک کردند. تو

چشم توی چشم با چشمان آهو. چشمان نگران... چشمان درمانده... چشمان م. شدانگاهم را از نقاشی برنمی

ش. عجیب بود. هایدادمحتاج... چشمان آرام و مطمئن و چشمان عاشق. ریحانه جادوگری کرده بود با م

زدند. میخکوب شده بودم. تصویری از امام رضا نبود اما حضورش در نقطه نقطه کاغذ ها با من حرف میچشم

خواستم از او بپرسم که چشمانم اآلن در می« ها رفتند کشیدمشامروز صبح بعد اینکه بچه»شد. میحس 

کنی بعد تم برای این نقاشی باید حسش بیاد؟ باور نمییادته تو قطار بهت گف»چیزی نگفتم.  ؟اندکدام مرحله
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کردم از خواب. بد جوری خمار خواب بودم. حتی مریم چند بار بهم گفت بیا نماز صبح داشتم غش می

یهو نیگام افتاد به یه دختر همسن و ساالی خودمون. زل زدم تو چشماش. روی ضریح برگردیم تا بخوابم. روبه

افتاد تو وجودم. بعدش بالفاصله چشم و نگاهشو تو ذهنم  ها تو همون لحظهاین حس یکنی همهباور نمی

کشد: ریحانه نفس عمیقی می« ؟چشماش چرا آبیه »نگاهم خیره چشمان آهو بود: « تصور کردم و اینو کشیدم.

 «چشمای اون دختر آبی بود...»

آره خاله »رود و لبخند میزند: پنجره می فهماند که آن طرف خط مادر است. کنارغزاله با اشاره به من می

واقعا جای شما و عمو خالیه... مگه میشه مشهد بد باشه؟... هوا یه کم سرده اما خیلی خوبه... آره بنده خدا 

 تون خوبه... زیارت همدونهیه دستش درد نکه یه سوییت خیلی تمیز و بزرگ گرفت... بله که پسر یکی 

دم بهش... از من خداحافظ به عمو ... سوغاتی هم خریدیم... باشه اآلن گوشی رو میرفتیم... دعاتون هم کردیم

ب بابا دیش»و احوالپرسی کرد. پدر گوشی را برداشت لرزید. دستانم می« سالم برسونید... محتاجیم خاله

 شون باشند...اهبچه دادنتر به فکر سر و سامون زودباید آقا بعد از دعای کمیل گفت که پدر و مادرها حاج

نه این خوب نبود. ....« این باره. خب منم یه دختری روامام رضا حدیث داره در  ده خدا...اون دنیا پاداش می

گفتی عاشقی دست خود آدم نیست؟ یادته گفتی یهو عاشق مامان شدی؟ خب منم دست بابا یادته می»

 .خوام ازدواج کنمبابا می»نه!نه! « عاشق شدهبابا یه فکری برای دل این پسرت بکن که »نه. « خودم نبود...

زدم. نه!نه!نه! احوالپرسی ها تمام شد. باید حرفم را می« خوام که...دخترش رو هم سراغ دارم. ازت کمک می

قبال چیزهایی در مورد ریحانه گفته بودم. اما خب اینقدر جدی نبودم. پدر و مادر هم جدی نگرفتند و اصال 

یده گرفته بودند. به گنبد آقا نگاهی کردم و از خود آقا کمک خواستم. آب دهانم را قورت آن حرفهایم را نشن

دانم ترکیبی شد از آنچه که قبال تمرینش را کرده بودم. ترکیبی پر از هرج دادم. نفهمیدم چه گفتم. فقط می

ند. بعد از آن مادر و مرج. گوشهایم گر گرفته بود. پدر کلی صحبت کرد. مادر هم. نفهمیدم دقیق چه گفت

. دانم چه بگویمنمی« ؟جون هستی دیگه؟ پسرم خیالم راحت باشه غزالهپسرم مواظب »کلی دیگر حرف زد. 

انی ددانی نباید خیالت راحت باشد. خودت که میمادر اینقدر این سوال تکراری را از من نپرس. خودت که می

های من را ندیده باشی. ها و گریهکنم شب بیدارینمی کنم. باورنمیدانی که باور چه مرگم است. نگو نمی

کنم نفرت و کینه من را از غزاله تفاوتی من را شب خواستگاری نفهمیده باشی. باور نمیکنم بیباور نمی
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دانی که شب عروسیم انگار شب داماد اطرافت زیاد دیدی. میده باشی. تو که به قول خودت تازهمتوجه نش

من  یشود. تویی که با دیدن چهرهنمی متی از قصد انتقامم هم با خبر هستی. نگو نه که باورعزایم بود. تو ح

چه کسی ناراحت شدم و هر چه را که قصد ای گرفتم، در مدرسه با کی دعوا کردم، از گفتی چه نمرهمی

 ی منر چهارسالهگذرد. تو از انتظادانی در فکرم چه میفهمیدی، چگونه نمیپنهان کردنشان را داشتم می

دانی من دل غزاله را خون کردم. خودت را به دانی که من به غزاله دست هم نزدم. تو میخبر داری. تو می

پرسی خیالم راحت کنی تا از عذاب وجدان رها شوی. اینقدر از من میدانم اینکار را میندانستن نزن مادر. می

تو حتی در ظاهر هم که شده راحت  تاادر خیالت راحت! که من یک بار مجبور شوم به دروغ بگویم باشه م

پخت خود توست. تو و آشپزهای دیگر. تو که سرت را روی بالش بگذاری و بخوابی. این وضعیت دست

 کردم که حداقلریختم و التماست می. تو که دیده بودی چگونه اشک میرا دانستی عشق من به ریحانهمی

مامان تو رو خدا... چه جوری وقتی ندیدیش این »ت آمد. شاید رضایت دادی. . شاید خوشببین بیا ریحانه را

اگه یه چیزی میگم به خدا صالح تو رو »مادر پشت تلفن صدایش را بیشتر کرد: « گی؟ش میهچیزا رو دربار

 احساساتی شدی، فکر کردی شو نداشتیهاولین بارت بود با یه دختری رفتی سفر جنب ،ام... اآلن داغیوخمی

ندازند تو صورت ما که این فردا یه چیز بشه مردم تف نمی. من و پدرت چی؟ پسخبراییه. تو جوونی و خامی

. درست که تموم شد، سربازیت هم زنیدیگه حرفش هم نمی بچه بود، شما عقل نداشتید راهنماییش کنید؟

های مادر مثل میخ فوالدی در سرم صحبت« دیممیکه رفتی بیا من و پدرت یه جای خوب سر و سامونت 

چی بگم خب؟ دعا »خورد: کنم که دارد نخود میبه غزاله نگاه می« پسرم چرا ساکتی مامان؟»رفت. میفرو

کنم. مانم و قطع میاش نمیگوید. منتظر خداحافظینمی مادر چیزی« کنم خدا ببخشتت. منو هم ببخشهمی

وانست تداد چیزی بخریم. اما نمیپول نمی ساراق تنقالت است. پدربزرگ به من و هایش عاشغزاله مثل بچگی

فرستادیم تا پول بگیرد. به های غزاله را نداشت. ما غزاله را میبه غزاله پول ندهد. او هم تحمل دیدن اشک

کند را باز میمشتش  کنم. او همرا باز می مشتمگیرد. مشتش را به طرفم میغزاله شد و به کام ما. نام او می

ابلمه ست. من برم حرم نماز تو این ق پز کردم.برات تخم مرغ آب»کند: شود از نخود. نگاهم میو مشتم پر می

پرد. . پلکم میشنوم. فقط دو اذان دیگر ماندهصدای اذان را می« مراقب خودت باش گردم.بخونم، سریع برمی

نبود که اذیت شوند. با تمام زوری که داشتم برای خودم راه باز  زدم. برایم مهمبا قدرت مردم را کنار می
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دستم به ضریح رسید. صدای توجه بودم. ارم کردند. بهشان بیکردم. چند نفر در حین صلوات فحشی بمی

صورتم را چسباندم و با صدای بلند گریه شد. ا صدای من در بین آنها گم میقدر بود که حتمناله و گریه آن

ریختم. زد. و من اشک میمیهای مادر کل تصویر را برهم آمد در ذهنم. و صحبتتصویر ریحانه میکردم. 

ها دارند یکی پس از دیگری ثانیه ی من هم قاطی این همه ناله.زدم. چیزی برایم مهم نبود. نالهفریاد می

را تا ته جویدم.  این همه منتظر  هایمآیند. تمام ناخنجوند و جلو میگذرند. به قول ریحانه زمان را میمی

کند تیر چنین روزی بودم. پس این چه حالی است که من دارم؟ چرا ذوق زده نیستم؟ دوباره سرم شروع می

دارم و تخم مرغ ها را در میاندازم. دفترچه اش را برده. سر قابلمه را برکشیدن. نگاهی به تخت غزاله می

سوخت و صدایم مانم میشاسماعیل طال باشد. چ ،ک دادم که بعد از نمازگذارم. به ریحانه پیامای میکاسه

 گفتم برویم رواق دارالرحمه. از پله ها پایین آمدیم. به آینهگرفته بود. ریحانه من را که دید تعجب کرد. 

د. رتیکه شده بود! نشستم و به ستون تکیه دادم. ریحانه پریشان نگاهم کها خیره شدم. چقدر من تیکهکاری

 تو بهتر از هر کسی»های تیکه شده خیره شدم: لرزید. دوباره به آینه و منآرام شده بودم. دست و پاهایم نمی

. آدبینمت چی به روزم میدونی که وقتی میدونی که چه حسی نسبت بهت دارم. بهتر از هرکسی میمی

ها پته کردندونی که این پتهکسی میدونی چرا سخته برام جلوت حرف زدن. بهتر از هر بهتر از هرکسی می

ریحانه سرش را پایین انداخته بود. تمام بدنش شروع کرده بود به لرزیدن. نگاهم را « و لکنت ها علتش چیه

دونی چی به روزم آوردی. سه سال تو دانشگاه حواسم به دلم بود. نذاشتم ریحانه نمی»ها: گردانم به مناز او بر

لرزید. ریحانه همچنان می «آخر یه دختر ترم اولی این بال رو سرم بیارهم درست سالدونستغلطی بکنه. نمی

دونی. اما اینو ها همه رو میاین»گذاشت چشمانش را ببینم: نمیگفت. نگاهش به زمین بود. چیزی نمی

ن مو بهشون گفتم که من عاشق شدم. گفتم که  مدونی که چند ساعت پیش زنگ زدم به پدر و مادرنمی

لرزید. ریحانه با تعجب زل زد به هم گرفته بود هم میآمد. صدایم در نمی« خوام با این دختر ازدواج کنممی

دانم چقدر گذشت که چشم توی چشم بودیم؟ ریحانه با چشمانش از من پرسید که خب؟ و چشمانم. نمی

 م... گفت احساساتی شدم... گفتمادرم گفت حرفشو نزنم... گفت جوگیر شد»من سرم را به ستون تکیه دادم: 

بغض « فهمم... نذاشت حرفمو کامل بزنم.... گفت بعد از تموم شدن درس و سربازی یه جای خوب...نمی

 چشمش خیس شده بود.  یریحانه گوشهنگذاشت که ادامه دهم. راه گلویم را بست. 



31 
 

ه ها را به اندازه چهار سال روی خواهم ثانیکشم. میدارم و روی صفحه یک دایره بزرگ میخودکاری بر می

ثانیه.  50دقیقه. هر دقیقه  50ساعت. هر ساعت  42روز. هر روز  556این کاغذ بیاورم. چهار سال. هر سال 

 !هزار ثانیه را در این دایره جا دهم 122میلیون و  145. خدای من چگونه 2در  556در  42در  50در  50

این دایره را بکشم. این دایره  ،را بردارم و روی دیوار خودکارشود. دوست دارم کشم. جا نمیدایره را بزرگتر می

ها چه به روزم آوردند. اصال پنجره را گویم این ثانیهدهم. میبا این همه ثانیه در آن. به غزاله هم نشانش می

ینند. های توی آن ببها بیایند و این دایره را با ثانیهیر مشهدیها و غزنم تا تمام مشهدیکنم و فریاد میباز می

گفتم در این مسئله باید ساعت را به ثانیه هایش. هر چه به او میشود، درست مثل بچگینه غزاله متوجه نمی

ت آموز بدبخاین دانش ،گفتم کاری ندارد کهشد. میتبدیل کنی، گیج و درمانده به صفحه کاغذ خیره می

با میانگین  ضرب کن و اختالفش را 50حاال همین را در  .دقیقه 00ساعت و نیم مطالعه کرد. یعنی قط یک ف

م های انتظار تمام مردتواند این همه ثانیه را حساب کند و با میانگین ثانیهن چطور میکالس حساب کن. اآل

شود. نجام بدهم باز هم متوجه نمیاش را خودم برایش اروی زمین مقایسه کند. حتی اگر تمام کار محاسبه

ریحانه با لبخندی مصنوعی نگاهم کرد. خیلی حرف زد اما من نشنیدم چه گفت. « متوجه منظورم شدی؟»

ریحانه نفس عمیق کشید و دو دستی بر سرش زد که انگار از دستم کالفه « نه! ببخشید»خجالت کشیدم: 

سه : »کردریحانه دوباره نگاهم « به خدا حالم خوب نیست حق داری... ریحانه: »دادمسرم را تکان شده است. 

چه ها ب کنی. پیشکنی و هیچی نمیگی. به حرفام هم که گوش نمیساعته فقط خیره به دور و برت نیگا می

اس داد با یه شکلک چشمک ازم پرسید امپور. مریم بهم اسبو بردند، حتی قلیضایع شد. شک ندارم همشون 

ت ریحانه عصبانی« خنگ که نیستند. سه ساعته جفتمون باهاشون نیستیم. .فهمند دیگهیکه با توام؟ خب م

 گفتماو  با سر به« تو رو خدا گوش کن ببین چی میگم دیگه: »کردهایم اشاره هم زیبا بود. با انگشت به گوش

ارند. تو هنوز گم تو اآلن باید به حرف پدر و مادرت گوش کنی. خب حق هم دمن می: »زد که باشه. لبخند

دانشجویی. یه دانشجوی معمولی. نه کار داری. نه پول داری. حتی سربازیت هم نرفتی. این یعنی فقط چشمت 

خوام. یعنی اصال اینجوری خواند. من هم اینو نمیباید به دستای پدرت باشه. خب پدر و مادرت هم اینو نمی

خب بگو دوستم نداری. بگو : »کردمتهایم را مشت دس «خوام مرد زندگیم مستقل باشه.دوست ندارم. من می

. چه داشته باشمبه فرض اینکه : »خندیدریحانه « منو نمیخوای. تکلیف خودمو بدونم. این حرفا دیگه چیه؟
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اصال این  اینا مشکلشون»نفس عمیقی کشیدم: « تونی کاری کنیکار میشه کرد؟ تا وقتی مستقل نشی نمی

و به غزاله فکر کردم. یک « کنندفند. مستقل هم بشم باز هم مخالفت میلمخادونم چرا چیزا نیست. من می

 145توانم. او این توانم از غزاله متنفر باشم. دوست دارم متنفر باشم. اما نمیلحظه از غزاله متنفر شدم. نمی

یش سیاه شد. و های زندگیم را سیاه کرد اما خودش هم به اندازه چهل روز ثانیههزار ثانیه 122میلیون و 

ند کند و لبخشود. غزاله نگاهم میدر باز میهای دیگری هم از زندگیش سیاه شود. قرار است که کلی ثانیه

از امام »مالم: پیشانیم را می« حالت بهتر شد؟ از چهرت که پیداست رنگ و رو اومدی خدا رو شکر»زند: می

خوام؟ بیشتر از همه خوشبختی. چی می»نشیند: میروی تختش « خوای این همه میری زیارت؟رضا چی می

تیر  زند. سرملبخند می« اینکه زندگیمون رو به راه بشه. بتونیم با آرامش و خوشی کنار هم زندگی کنیم

گوید. راست نمی« نه...»رود: نگاهش به طرف پنجره می« خیلی نفرینم کردی این روزا پیش آقا، نه؟»کشد: می

واگذار کردن که »رود: غزاله به طرف پنجره می« کنمروز گفتی به امام رضا واگذارت میخودت دی»دانم: می

جه چرا ریحانه متو« سپارمت به امام رضا. این که خوبه. نفرین نیستبد نیست. گفتم من درمونده شدم. می

یم. به کنبدونند، عقد بدون اینکه مامان و بابام  تونیممیریحانه. ما »حمل این شرایط را ندارم؟ که تشد نمی

« !هکنم ریحاندم یه زندگی پر از آرامشو برات فراهم کنم. تموم تالشمو میخدا به همین امام رضا قسم قول می

دونی که من چقد عاشق این جور کارای مسخرم. اما خب این ازدواجه. خودت می»کند: ریحانه خنده می

شتش درچشمان سیاه و  یخیره« . فقط خوب گوش کنرمدا ایشوخی نیست که. ببین من یه پیشنهاد دیگه

ها گم چهار سال دیگه. هشتم آبان. موقع طلوع آفتاب یعنی موقع به صدا در اومدن نقارهمن می»شوم. می

کنیم. ذاریم. اونموقع اگه پدر و مادرت راضی شدند که بهتر اگه نه هم پنهونی عقد میجا قرار میهمین

چقدر همو دوست داریم. هم اینکه درس من تموم میشه. تو هم فرصت داری سربازیتو  فهمیمهم می ،اینجوری

ریحانه هم « بعدش چی؟»تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد. نفسم بند آمد: « یه پولی جمع کنیبری و 

م ریمی ،نبودند و پنهانی عقد کردیم راضی اگه .بعدش اگه بابا و مامانت راضی بودند که هیچی»لرزید: می

این چهار سال تکلیفمون »آب دهانم را به زور قورت دادم: « شهرمون. اونجا هستند کسایی که حمایتمون کنند

الح ای داشته باشیم. یعنی به صما تو این چهار سال نباید کوچیکترین رابطه»ریحانه نگاهم کرد: « چی میشه؟

ارسال فرصت خوبیه برای فکر کردن و روی کردیم. تو این چهزیادهجفتمون نیست. همین اآلنش هم خیلی 
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اینکه عشقمونو بسنجیم و خودمونو برای یه زندگی عجیب و غیر معمول آماده کنیم. حتی تو دانشگاه هم تو 

ال بدون تصور چهار س« شناسیم.این یه ترمی که هستی باید طوری رفتار کنیم که انگار اصال همدیگر رو نمی

ها با صدای بلند گریه کنم. ریحانه صدایش به زور ل بچهست داشتم مثریحانه گوشه چشمم را خیس کرد. دو

شناسیم. هشت آبان چهارسال دیگه موقع طلوع باشه؟ بعد این سفر تا چهار سال ما همو نمی»آمد: میدر

م و پوشام را میپالتو «خونه باشه. قبوله؟آفتاب، صحن انقالب کنار اسماعیل طال. نگاهمون هم رو به نقاره

کنم. روی اش نگاهی میزند عکس یادگاری. به داخل مغازهزنم. مردی با صدای بلند فریاد میبیرون می

، مادربزرگ چادر مشکی سرش بود و جفت پدربزرگ ایستاده بود، پدربزرگ هم کاله خانه پدر بزرگ یتاقچه

ی گذاشته بود. مادربزرگ از من راض اشسینهی سالم روی بافتنی مشکی به سر داشت و دستانش را به نشانه

رود دار شوی. نگران غزاله نباش. بعد از مدتی میروم، غصهکنم و میات را ول میباش. نکند از اینکه خانواده

وقت به تمام گیرند. آنقد دورش را میهای قد و نیمکند و بچهپی زندگیش. با یک مرد مهربان ازدواج می

ی دخترت را هم نخور. شک نکن. غصه ،شود مادربزرگخندد. غزاله خوشبخت میمیاین روزها و روزهای بعد 

 دنیادور تا گیرد با دل خوش و سرزنده دست شوهرش را می و کنداو هم بعد از مدتی به نبود من عادت می

خوب  . شوهر عزیزت هم که وقتی دید به آرزویش رسیده، درمانش را ادامه داد. اآلن حالشبگردندبا هم  را

ای از قاب عکس خانه پدربزرگ تا مشهد بیایی؟ آمدی فقط بگویی است به لطف ما. مادربزرگ! چگونه توانسته

نگران نباش. برو به قاب عکس برگرد. برو که هوای مشهد سوز عجیبی گویم نگران نباش. نگرانی. خب می

؟ دادمبه ریحانه ایمیل  هار سال چندنت است. این چک کافیگردانم. کنار این مغازه یمیسرم را بر دارد.

شد که برایم ایمیل جدیدی آمده قلبم وقتی روی صفحه، نمایش داده میشمارشش از دستم دررفته است. 

نگاهم  ند.کن نبوددیدم ریحانه نیست باز هم تپشهای قلبم ولکردم و میافتاد. ایمیل را باز که میبه تپش می

د؟ علی هم که دهش کرده؟ مریم چرا جوابم را نمیاش را خاموگوشی چرا ریحانهشد. روی صفحه خشک می

رسد این هشت آبان؟ هشت آبان، صحن انقالب، سقاخانه اسماعیل طال، پس کی میخبر بود. از همه بی

 دادجوابم را نمیحتما های عالم در همین مکان خالصه شده بود. ریحانه خانه. انگار تمام مکانروی نقارهروبه

هم االن نگاهش به ساعت دانم او وگرنه میعشقش را محک بزند. تا احساساتی نشود. تا احساساتی نشوم. تا 

رانده. از آن گذمنتظر را چهارسال سخت  مثل من کند. ریحانه همشماری میاست. تا طلوع آفتاب لحظه
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کرد منتظرتر. باید برگردم. باید یک جوری به غزاله بفهمانم که از فردا همسر شهیدی که نقشش را بازی می

حاال : »به ریحانه گفتمشود. شوم. موسیقی بوی پیراهن یوسف پخش میوارد آسانسور میدیگر منتظرم نماند. 

ه ها دیگو کنار هم بخوریم. باور کن من جلوی بچهشامول خودت فهمیدند. بیا بریم بیرون ها به قکه بچه

ریحانه لبخندی زد و قبول کرد. سوار تاکسی شدیم و از راننده خواستم که « تونم باهات همسفره شمنمی

 روی میزی دو نفره کنارمان کند. رستوران بزرگی بود. من و ریحانه ههای شهر پیادیکی از بهترین رستوران

خورد برای من روی میز ضرب گرفتم و از ریحانه خواستم هر چه را که خودش مینشستیم.  ستونی بزرگ

هم سفارش بدهد. برای اولین بار بود که بدون ترس و بدون خجالت در چشمانش زل زدم. ریحانه هم کاری 

ریحانه سرخ شد و سرش را « ریحانه خیلی دوستت دارم»به کارم نداشت. او هم زل زده بود به چشمانم. 

شد که بتوانم این حرف را به ریحانه بزنم. بعد از آن حرف اما تمام وقتمان به سکوت ین انداخت. باورم نمیپای

خواهم این شب آخری را با غزاله شام کنم. میکداممان چیزی نگفتیم. به سفره نگاه میو نگاه گذشت. هیچ

شود در نگاهش خواند. د. خوشحالی را میزننشینم. غزاله لبخند میزنم و میبخورم. آبی به سر و صورتم می

گردد. رود و برمیشوم. با عجله به آشپزخانه میاش میسفرهدر این چهل روز این اولین باری است که هم

نی زمیاندازم. یک ردیف کتلت، یک ردیف گوجه، یک ردیف خیارشور، یک ردیف سیبنگاهی به دیس می

. چقدر زندکند. لبخند میکنم. نگاهم میبا لبخندی از او تشکر می اند.کرده. چقدر باسلیقه چیده شدهسرخ

رنگ چشمان پدرش است. یک بار در بچگی به او گفتم که دندانشهایش سفید است. چشمانش آبی است. هم

پسر خاله چقد خوبه که اولین بار تو »کاش. کاش رنگ چشم من هم آبی بود. او هم خندید و گفت ایای

کنم راستی اینکه گفتم به امام رضا واگذارت می»خندد: شود و میو سرخ می« ره نشستیممشهد سر یه سف

ر د« دونم...می»گذارم: کتلتی را همراه با خیارشور و گوجه الی نان می« به خدا منظورم نفرین و اینها نبودا

لتت خیلی کتفراموشش کن...  نه»کشم: آب را تا ته سر می« ازم به خاطر دیروز ناراحتی؟»ریزد: لیوانم آب می

کاش  «نوش جان... خدا رو شکر حالت هم بهتره»مالد: خندد. دستانش را به هم میدوباره می« خوشمزه شد

ها را چطور فراموش ها و این خوشحالیشدم. این چه کاری بود که کردم؟ حاال این خندهبا غزاله همسفره نمی

گذارم و با یک دختر دیگر حال نباش! چند ساعت دیگر تنهایت میکنم؟ غزاله تو رو خدا نخند! اینقدر خوش

بیمارستان پیش در خاله و مادر  توانم غزاله را متوجه کنم؟روم پی زندگیم. چرا متوجه نیستی. چرا نمیمی
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نه. مادر برگشت که که چیزی  سارارفتم. غزاله و . من مدرسه میسارامادربزرگ بودند. من بودم و غزاله و 

ای ای برقدر گریه کرد که مادر مجبور شد تا او را هم با خود به بیمارستان ببرد. غزاله گوشهآن ساراارد، برد

کرد. من بعدازظهری بودم. هر چه صبر کردم مادرم نیامد. روپوش و شلوارم را پوشیدم که خودش بازی می

های درمانده شدم. اشک« ترسمنجا تنهایی مینرو! تو رو خدا نرو! من ای»کرد: غزاله نگاهم کرد و گریه می .بروم

روپوش و شلوارم را درآوردم تا خیالش  توانم.محلی کردم اما بعد دیدم نمیشدند. اولش بیغزاله قطع نمی

 هایم دعوا کرد. کالسیراحت شود. روز بعد معلم کلی مرا جلوی هم

شود. برد. تیک تاک، تیک تاک، چرا این صدا خفه نمیخواهم بخوابم. خوابم نمیکشم. میسرم می یپتو را رو

گوش کنم.  توانم بیشتر از این به این صدای لعنتیدانم که نزدیک است. چیزی نمانده. باید بخوابم. نمیمی

های آخر ولم کنید. ین لحظهبس کنید. ولم کنید. چهار سال به جای زمان ذره ذره بدنم را جویدید. حاال ا

سال مرا سرحال ببیند. تیک  خواهم ریحانه بعد از چهارمی خواهم استراحت کنم.بگذارید آرام بخوابم. می

آورم. راحت شدم. اش را در میروم. باطریشوم. به سمتش میتاک، تیک تاک. به ساعت رو به دیوار خیره می

 لرزد. سرم را درتوانم که نگاهش کنم. دست و پاهایم می. نمیکنممیتوانم راحت بخوابم. غزاله را نگاه نمی

گیرد و گریه را در آغوش می غزالهریزند. خاله ریزم. مادر و پدر هم اشک میبرم و اشک میبالش فرو می

ام را بشنوی. و گریه کردم. خواهم صدای گریهکنند. به مادر زنگ زدم گفتم هیچ حرفی ندارم فقط میمی

دانم. در جشن عروسی من که خیلی خوشحال بود. پدر ک ریختم. مادر پشت تلفن چه حالی داشت، نمیاش

به هر که دستش پدربزرگ را بگو، تا حاال اینقدر سرزنده و خندان ندیده بودمش.  هم ذوق زده بود. خاله هم.

حیف که نیستم صدای شود که همیشه خوشحال بود. کمی هم اشک بریزید. نمی داد. رسید شاباش میمی

ت ه دوسترسید. همیشی شما را بشنوم. شما به این دختر هم ظلم کردید. غزاله همیشه از تنهایی میگریه

کند. من که باطری ساعت لعنتی را در آوردم. یا کنارش باشد. چرا صدای تیک تاک ولم نمی داشت کسی

 شیباشی. تنها غزالهخواهم پناه وجودم از شما می امام رضا این مدت هیچی از شما نخواستم. اما اآلن با تموم

یحانه ر به محض اینکهصدا گریه کردن دردناک است. یادم باشد شود. چقدر بیذاری. تمام صورتم خیس میگن

 بارد.آید. باران با صدای تیک تاک میصدای بارش باران میرا دیدم با صدای بلند گریه کنم. 
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خواهد از جا کنده شود. به تخت غزاله اند. قلبم میلرزند. دستهایم یخ زدهمیآید. تمام بدنم صدای اذان می

شوم. . به بخاری نزدیک میکند. چرا این لرزش لعنتی ولم نمیزنمموهایم را شانه میکنم. نیست. نگاه می

د شوم. بایخیره میروم. به گنبد و گلدسته ها لرزم. به کنار پنجره میچسبانم. باز هم میخودم را به آن می

بغض  آید.پیچید و تا گلویم باال میبروم وضو بگیرم. این دو روز نمازهایم را نخواندم. در دلم چیزی به هم می

قطار جمع شده بودند و در رستوران  هابچه شد. همهکرد. قطار داشت به ایستگاه تهران نزدیک میولم نمی

ی سردرد در کوپه ماندم. کل مسیر برگشت را بغض من اما به بهانه .خوردندی مقام آوردن ریحانه را میشیرین

جویدم که در کوپه باز شد. ریحانه اش را دراز کشیده بودم و چشمانم را بسته بودم. ناخنم را میداشتم. همه

چشمانم بسته بود و هر دو دستم روی سرم. ریحانه روی چیزی ضرب جوابش را ندادم.  «چرا نمیای؟» بود:

فهمانم او می با سر به« دیگهکنند چه اتفاقی افتاده. بیا فکر میخدا زشته. همه شک کردند. ببین به»رفت: گمی

 خدا رو»خیز شد: پور برایم نیمآیم، خیالت راحت. ریحانه رفت و چند دقیقه بعد هم من رفتم. قلیکه می

 همهماندار اعالم کرد که تا پنج دقیق توانستم چیزی بگویم.لبخندی زدم. نمی« که سردردتون بهتر شدشکر 

 ورپام انگاری در گلویم جمع شده. با قلیهر چه خورده دوم.سمت دستشویی میبرسیم. دیگر به تهران می

خداحافظ علی : »شیدمعلی را در آغوش ک کنم.شیر آب را باز می «پورخداحافظ آقای قلی»دست دادم: 

زنم و باز هم عق می «.خانم خلعتبری، خانم طاهری خداحافظ»نگاه کردم:  السا و مریم را آورم.باال می. «جان

تا با من خداحافظی کند. لبخند بر لب دارد. فقط  آمدریحانه به سمتم پیچد. دلم به هم می ورم.آباال می

ه یگذارم و با صدای بلند گری روشویی میافتد. سرم را بر لبههای کتلت میچشمم به تیکهنگاهش کردم. 

خواهم ریحانه مرا با این چشمان پف کرده و قرمز ببیند. فکری به حال چشمانم بکنم. نمی باید یککنم. می

به طلوع آفتاب خیره شدم. با خودم گفتم هشت آبان چهارسال دیگر آیا هنوز هم  شود. از پنجرهاذان تمام می

چهار سال زمان آید؟ چه بالیی سرم می در این چهار سالریحانه را دوست دارم؟ ریحانه هم دوستم دارد؟ 

گیرم و پالتوام ریزم. وضو میهای آن دو روز اشک میکمی نبود. آن دو روز را خیلی اشک ریختم. به یاد اشک

ویسم: نی سفیدش میدارم و در اولین صفحهمیافتد. دفترچه را بررچه غزاله میکنم. نگاهم به دفترا تنم می

ها پیچید: آهو، پناه، غربت... این کلمهطنینشون توی سرم میم چند تا کلمه مدام این دو روزی که مشهدی»

غزاله اون هم اینکه مواظبت باشه.  ،به خدا تو این مدت از امام رضا فقط یه چیزی رو خواستم کردند.ولم نمی
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رو ردم. تو هم بگخواستم اینجوری بشه. من دیگه برنمیدونم که واقعا چی باید بگم؟ نمیمنو ببخش. نمی

شود ام میتمام تصویر ذهنی« تونه هر مردی رو خوشبخت کنهدنبال خوشبختیت. دختر مهربونی مثل تو می

توجهی زد بیچاره. بهشان بیاش موج میهای آبیهای غزاله هنگام شام دیشب. خوشحالی از چشمخنده

 . کشاندمیهایی که مرا به سوی ریحانه هغزاله تمام شد. آن سفر هم تمام شد. من ماندم و ثانی کنم.می

برم. چسبانم و دستانم را در جیبم فرو میتوام را سفت به خودم میلزنم بیرون. هوا سوز عجیبی دارد. پامی 

ه کنم. بمزه میکنم. برفی را در دهانم مزهنشینند. دهانم را باز میدانه های برف رقص کنان روی پالتوام می

د و کنم، تا هم گرمم شوتر میهایم را تندلرزد. قدم. بدنم میکنم که زیرشان گل چسبیدهمیهایم نگاه کفش

کنم. چشمانم را الجواد نگاه میحس شده. به بابیگوشم بهم زودتر برسم. چیزی به زدن نقاره نمانده. 

افتد. ینگاهم به نقاره خانه مبرد. . پاهایم مرا به صحن انقالب میگنبد و گلدسته ها نیفتد بندم تا نگاهم بهمی

 سرعت« یا غریب، یا امام رضا»شنوم: ای. به سقاخانه اسماعیل طال. صدای نقاره را میهای فیروزهبه کاشی

خانه و نگاهش رو به نقاره م. همان چادر سفید گلگلی سرش استبینکنم. ریحانه را میقدمهایم را بیشتر می

شود. لرزش دستهایم بیشتر میداده. پاهایم دیگر توان راه رفتن را ندارند. طال تکیه است. به ستون اسماعیل

مه شود. آن هها جلوی چشمم ظاهر میشود. تمام چهار سال نخوابیدنکشد. تپش قلبم تندتر میسرم تیر می

روم. باید ب. نا ندارندشود.  لعنت به این پاها. ها ترکیب میهمه گریه. صدای ساعت با صدای نقارهانتظار. آن 

. دارممیآرام قدم برتر. هایش درشتشود و دانهریحانه در این سرما منتظر من است. برف هرلحظه تندتر می

ت. خانه اسچند قدم از من فاصله دارد. نگاهش خیره نقارهفقط دهم. ریحانه به ستون اسماعیل طال تکیه می

گذارند ریحانه را های برف نمیشود. دانهسوز باد بیشتر می« ریحانه... ریحانه... من اومدم»خورم: بغضم را می

نم زیزل م. گرداندصورتش را به رویم برمیریحانه زنم. همانجا زانو می ،واضح ببینم. پاهایم دیگر توان ندارند

ها و پدربزرگ افطاری مهمان ما بودند. خیلی وقت بود که به چشمان غزاله زل نزده بودم. به چشمانش. خاله

طرف گرم صحبت. من و غزاله داشتیم ها در آشپزخانه بودند و مردها هم همه آنشد. نامحرمم بود. زننمی

خیره چشمانش شوم. درشت و آبی. فرصت خوبی بود. گفتم تا مشغول چیدن سفره است چیدیم. سفره را می

. به چشمان ریحانه خیره ام شد. سرخ شده بودم. مردم از خجالتچقدر زیبا بود. ضایع کرده بودم، خاله متوجه

 به رنگ شب. همیشه خودش سیاهبود.  سیاهشوم. درشت است و آبی. چقدر زیباست. ریحانه که چشمانش می
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ام اش خیرهکه با چشمان آبی ر کیستین دیگا؟! کنندکار می گفت. این چشمها پس این جا چهمی این را

خدای »و تکان دادم. گفتم: برداشتم کشیدیم. مدادرنگی آبی را من و غزاله نقاشی می ؟ریزدو اشک می شده

آره اما » گفتم:« همش یه خدا داریم... ؟مگه خدای من و خدای تو داره »گفت:« تو نقاش بهتری بود غزاله...

؟ چی دارم میگم «گی؟مگه خدا مدادرنگی داره؟ چی می»گفت: « شیدن تو مدادرنگیش گم نشده بودموقع ک

دهم به سمت چشمها. سیاه ه زل میزنم. تمام حواسم را میام حتما. دوباردیدهاین چشمها سیاهند. اشتباه 

حانه به من اما ری فقط نگاهش کردم چیزی نگفتم کنم.باید دوباره نگاه کنم. دوباره نگاه میکجا بود؟ آبییند. 

نگاهم به نقاشی چشمان آهو در دستش « !ظ آقاخداحاف»اش نگاهم کرد: نزدیک شد و با لبخند همیشگی

انگار همه منتظر خداحافظی من از ریحانه بودند. به زور لبخندی زدم:  ،ام شده بودندها خیرهافتاد، بچه

ازم، اندخودم را روی زمین می .آیدپیچد، باز چیزی تا گلویم باال میام به هم میدهدلم و رو« !خداحافظ ریحانه»

ریزم ام را دارم میکنم دل و رودهحس میچیزی ندارم که باال بیاورم. وان نشستن هم ندارند. پاهایم حتی ت

ام هگرمای دستی را روی گون زنم.زار می یمصداهای بیکنم. با صدای بلند. به یاد تمامی گریه. گریه میبیرون

دستانش  د.آیچقدر این چادر سفید به او میشوم. اش می. خیرهکنم. دست برای چشمان آبی استحس می

گرداند و به نگاهش را از من بر میکند انگار. گرمای دست به تمام وجودم نفوذ میفشارم. را در دستانم می

 « بیا بریم زیارت»زند: گنبد زل می


