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 لهجه خراسانیآهوهای 

 تهران –ابراهیمی خبیر زهرا 

 

کرد از درونم، از جایی نزدیک بطن زنان دویدم. عطش فوران میی دو کوه را نفسمثل همیشه فاصله

گ، دنگ، دنگ ... دری، هشت بار نواخت : دنام ! ساعت لنگردار اتاق پنجی زندگیکرد تا همهچپم و شرّه می

کرد کرد از درونم، از جایی نزدیک بطن چپم و شرّه میو من خودم را باالی کوه یافتم ... باز عطش فوران می

های کرد جز سنگ و صخرهی اساطیری گیجم کرده بود و امّا تا چشم کار میام !  بوی چشمهی زندگیتا همه

مق رفت باال تا عپیچید گلویم را و میشده بود و میعطش پیچکی صیقلی، جز زمین سترون، چیزی نبود. 

ی باالی کوه دوم، ی دریاها را گریه کنم ! و ناگهان بوی چشمهخواست ، آب همهکه دلم میچشمانم، طوری

دویدم تمامِ سراشیبی کرد به نبردی دیگر ... آن وقت من میرمقم را و دعوتم میداد پاهای بیجانی دوباره می

دادم به سرباالیی تند کوه دوم تا به چشمه برسم ! بوی اب، بوی زندگی، بوی تولّدی ا و جان میکوه اول ر

های صیقلی کوه دوم ولو شدم، ساعت لنگردار اتاق کرد ! وقتی نیمه جان، روی صخرهدوباره کیفورم می

کرد از درونم، از وران میدری، باز هم هشت بار نواخت : دنگ، دنگ، دنگ ...  و برای هزارمین بار، عطش فپنج

ام ! و مثل همیشه چشمه از من گریخته بود، درست ی زندگیکرد تا همهجایی نزدیک بطن چپم و شرّه می

 !  های دوردشت مثل آهوهای لهجه خراسانیِ

خواب را از چشمانم ربود م پدرشوهر، 1کلیدر یصدایِ پر جذبه و مردانه که بودخ مانده نوز تا پاییز جَه

 گفت : می که

  2رضا !  ، مسافر طوسیم ! مِرِیم پابوس آقا امام صباحباراتانه ببندین ... صباح نه پس -

                                                           

کردند کلیدر صدایش می، . کربالیی حیدر ... که مردم برای سهولت بیان  1

. 

 ی شیرین قزوینی است . ها به لهجه.  دیالوگ2 
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خنکای و من ، سراسیمه از !  پدردرجدّ پدری کلیدر، غوغا به پا شد 3دشتِنرَی دَتوی خانهو آن وقت 

ودم بی توی باغ، همهمه گیجِ پرید و من، همانطور که. پلک چشم راستم میم کنده شدم خوابگاهی رختصبح

 :  کردم، زیر لب گفتمو لباس عوض می

 به پریدن پلکت اعتماد کن ! -

 زمیآمن و ریزی و بریم نریم و بشود و نشود، باالخره بعد از سه ماه برنامهدیری نگذشت که دانستم، 

جمیله ، با  میزمحمودآی بزرگ بتول خانم، عمّه – شوهرممادر  –، خانجان ( ) میرزا محمود شوهرم محمود

 ، با شوهرش را آقاو عصای دست خانجان ش، رباب خانم مستاجر قدیمیِ دو تا اتاق ته حیاطعروس وسطی

 ! برای پابوسی طلبیده بود ،  قربانش بروم،  امام رضا

های چوبی بسیار قشنگی داشت، خم زد و نردهی ساختمان را دور میی باال که همهاز ایوان طبقه

را گذاشتم توی سبد کنفی کنار صندلی.  امشده شال بزرگ گلدوزیشدم توی حیاط که برای خود باغی بود. 

 ن تحویلم داد و گفت: خانجان، ازهمان پایین،درست از زیردرخت بزرگ انجیرهای سیاه و درشت، اخمی مهربا

ن لی بار کخر بیار و باقا! حاال  ها آویزان نشو بَبَم ... مِفتی کار دستمان مِدیچن بار بگم ازون نرده -

 دم رفتنی ! 

ها، کرد. اصالً خیلی وقتام ، ادب خطبم میشد که خانجان به جای مادر نداشتهقند توی دلم آب می

ها و گوییکلفتخارید برای جانم می» قول آمیزمحمود دعوام کند. بهآوردم که از قصد کفرش را باال می

الجورد های سفید اتاق سه دری خانجان را که از توی لگن بزرگ آبرباب خانم پرده  «های خانجان نیشگون

 ی آناش را از پشت گردنش باز کرد و با گوشههای چادر کُدریبیرون کشیده بود، خوب چالند. گره دستک

بندی انگور شاهانی. دست به جیب جلیقه برد، سیگار ی چفتهنشست زیر سایهق صورتش را خشک کرد. عر

                                                           

 . بزرگ به گویش قزوین 3
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ش اتوانست شادیکرد نمیهای غلیظی که هزار معنا داشت. و هر چه میاش را درآورد و روشن کرد، با پکنصفه

 ی غلیظ آذری گفت : را پنهان کند، با لهجه

 ا کلیدر ... الهی ساق سالمت باشی همُّشه ! آق ادری کمت نکندخدا از بر  -

ی دعاهایش را به جانِ آقاجان نشنیدم . از خوشحالی رفته بودم ، بقیهکه آوار شد توی گلوبغضش 

ها های ایوان باال را یکی دوتا رد کردم تا برسم توی حیاط. هوا گرم بود، پشهگوش . پلهتوی جلد خرگوشی بازی

ها آمد، حتّا از بید. و صدای سیرسیرکی پخته میها بوی میوهکردند، از درختمی ها و زنبورها وزوزو مگس

 بلند هایِکاج را آن داخل دیوارهای دور تا دور که بود نبش سه باغِ بزرگ آقاجان-خانهریخت. از در و دیوار می

 و عطر اب ها،بچّه  تابستان و بهار تا بود کاشته باغ توی میوه درخت کلّی خودش، دستِ با آقاجان. بود پوشانده

 هایدندان به شاخه، روی از که بشود پُر هاییسیب و خرمالوها با هم زمستانشان و پاییز و رنگی هایِمیوه رنگِ

 شاتوت و سیب و طال قطره آلوی و انجیر از. داشت میوه جور همه خانه حیاط!  زدمی چشمک شان،شیری

 خانجان. شدمی کالغ از پر هاغروب درخت،. داشت کاغذی پوست گردوهای که بزرگ، گردوی درخت تا بگیر

 جلسه. کنندمی دعوا هم با. گیرندمی عزا و عروسی تویش!  هاستکالغ یخانه درخت که گفتمی همیشه

گفت تا ها را میاین ! دربیاورند چطوری را فضول هایبچّه چشم تا کنندمی مشورت و شور و گذارندمی

 گوش و شیطان رباب خانم ناغافل نروند سراغ گردوهای نرسیده و حرامشان کنند !های بازیپسربچّه

 یهپرد با سرتاسرش که حیاط راست سمت راهِپیاده طرف مپیچید ، پایم که کف حیاط را لمس کرد

 دایص پیچش، در پیچ هایشاخه الیالبه از خدا یهمیشه و بود شده پوشیده الدولهامین پیچ هایبرگ بلند

ای بهم رفت که یعنی باز غرّهخانجان چشم ،م رسید که خانه غربی دیوار آخر به.  آمدمی وحشی هایبلبل

ها !  کنارش روی تخت چوبی نشستم و تنگ از پهلو بغلش کردم. فشارش دادم، ایخودت را به شوران زده

 : قاجان گفتمآای سرخ و سفیدش را بوسیدم و رو به ! صورت پنبه طوری که آخش درآمد

 خیلیآقاجان خدا شما را برای ما نگه دارد به حقّ آقام اما رضا ... دلمان لک زده بود برای پابوسیش.  -

 موقع بود رفتنمان ! به



4 

 

اش تهرانی، نازنین زهرا تنها عروس  رفت از لفظ قلم حرف زدن منهمیشه دلش ضعف میکه آقاجان 

ریخت توی پرِ   4مشتی مویز درشت شاهانی و گردوی باغات آوج جیبش و دست کرد تویبه عادت همیشه   !

ت بندش گفو پشت پر بود از تنقالت ترش و ملس !  ی خداهمیشهبزرگش ی هاجیبکه دار بلندم دامن چین

: 

 مَتانَم !وخ نداریم، دو روز دیَه مسافریم. فکر بار و بنه باشین! با هَ -

ه ی راه بهایمان را گره زدیم. توشههایمان را بستیم . بقچهساک، ی که به سفر مانده بودتوی دو روز

خانجان بردیم، برداشتیم . البته هر کدام از در و همسایه هم سفارشی داشت که باید می سه چهار روزقدر 

 الطلوع از خانه زدیم بیرون. مش سلطانعلیصبح علیروز سفر،  امیدشان را ناامید کنیم.  ردات نداخوبیگفت می

کشانده بود جلوی در! تا بار و  5بندیرا از زیر چفته شاهای سمت چپ خانه، چرخ تهافی کهنهاتاق ساکن

 .  6مان را بیاورد گاراژ طهماسبی توی خیابان شاهبندیل

زن  –م خانم کردیم و بگَََََََُ ، حرکتخوانی مش سلطانعلیوشیوصلوات در و همسایه و چاو با سالم 

هایش، خدا تازه یک دختر الغر که تازه بعد از چهار شکم زاییدن و مُردن بچّه –سلطانعلی و هووی عمّه طال 

ی گل گذاشته بودند، بلکه بماند و تلف نشود ! کاسه« بمانی » مردنی مریض احوال بهش داده بود و اسمش را 

شت و آبش را پاشید روی زمین، درست پشت سرمان ! چرخ تهافی جلو مرغی را از توی سینی مسی بردا

پیچ میدانگاه هنوز از  ریختیم! خوانی سلطانعلی اشک میرفت و ما هم پیاده پشت سرش و با چاووشیمی

  ! را کشانداسودم حریر   تیر خودش را به ما رساند و از پشت چادرِمثل شصتطال نگذشته بودیم، که عمّه

                                                           
 به استان همدان واگذار شد.  بعدها.  یکی از مناطق سردسیر کوهستانی  قزوین که 4 

کردند توی حیاط درست می داربستی که با بافتن چوب روی چهار ستون.  5

د و انگورها از ی انگور از چهار طرف دورش بپیچد و باال بروتا بوته

 شد . سقفش آویزان شود و معموالً برای انگور چفته از آن استفاده می

 . خیابان امام فعلی در قزوین6 
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در حمام  ینفسش بند آمده بود. انگار سرباالیی کوچه را دویده بود. مرا کشاند توی آستانه برگشتم،

ی یک شدهدوخته بود، و چند اسکناس مچاله 7پیرحصار و دست برد توی جیب مخفی که روی تنبان کوتاهش

 تومانی بیرون کشید و گذاشت کف دست من و گفت : 

نگه دارد!  رَ 8این وِندِرَ بچّه بلکَمآقا جان ... این پنج تومنَ بنداز توی ضریح  نازنین زهرات برَم قربانِ -

 « ها را کُشت ! از پوست و گوشت درآمَدیم از بس این بَگُم خاک بَسّر زایید و دانه دانه بچّه

ود، شیدار نمکردم که چقدر زن باگذشتی بود. وقتی دیده بود بچّهطال فکر میتوی راهِ گاراژ به عمّه

رای مش ب، ای بگویی نگویی کمی هم مشنگ بود که م سادات که پیر دختر خانه بود را خودش رفته بود و بگُ

نم م خاطال بود و بگُی خانه، عمّهکارهسلطانعلی گرفته بود. ولی به هر حال هنوز که هنوز بود سوگلی و همه

 جرات نداشت روی حرفش حرف بزند !

رفت یا هنوز به یک زایید یا سر زا میر شکمی که دخترِ اوالد پیغمبر میحاال چه حکمتی بود که ه

وچکم ی کگذاشتم توی کیف منجوق دوزی شدهدانست .  پنج تومان را شد ! کسی نمیسال نرسیده تلف می

 که خانجان از مکّه برایم سوغات آورده بود .

 نزب مرسدس جلو موتور اتوبوسباالخره به گاراژ رسیدیم. هنوز به اذان ظهر چند ساعتی مانده بود که 

سبز رنگ آقای طهماسبی که بهترین اتوبوس گاراژش بود، از خوش اقبالی ما، راهی مشهد بود. بارهایمان را 

 لقا جاریِ بزرگمها حرف زدم. مهکننده. من کنار آمیز محمود ایستادم و با بدرقهتحویل شاگرد اتوبوس دادیم 

 به آقاجان گفت: ر خواهرِ بزرگ آقاجان بود، با دلخوری که دخت

 س؟  عروس بزرگا یعنی دل ندارن؟عروس کوچیکه رَ طلبیدهدایی حاال چرا امام رضا فقط خان -

                                                           

های کامالً نخی سفید .  همان شلوارک فعلی که توی خانه با پارچه7 

 پوشیدند . ها زیر پیراهنشان میو زندوختند می

وندر به گویش قزوینی یعنی عنکبوت و وندر بچه کنایه از کودکی . 8 

 دارد که خیلی نحیف و ضعیف و شکننده است. 
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 : لقا، صورتش را بوسید و گفت، دست انداخت گردن مهآقاجان

باید دلِته قبلن مِفرستادی براش تا  ی دیگه همه با هم مِریم دایی جان! آقاس دِیَه ...ان شااهلل دفعه -

 نامه بفرستد ! در جوابت دعوت

 و طوری که من بشنوم گفت :خوری غنچه کرد، ی دلهایش را به نشانهلقا اخمِ ترشی کرد و لبمه

 روم. توانم به سفر ببهمینطوری  یالقوز که نیستماند و خب البت که دخترها دست و پای مرا بسته -

از نیش مار بوآیش، قلبم سوخت. به آمیزمحمود نگاه کردم، نگاهم که توی چشمان سبزش سُر خورد، 

نار ، مسافرها از گوشه و ک سال اتوبوساهلل شاگرد میان هلل یاا صدای یابا سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. 

بندش شتو پ ی اتوبوس باال رفتپلّه از بلندی که گفت اهللبسمگاراژ به سمت اتوبوس روانه شدند. خانجان با 

 ریزش را مثل قرقی یها کشیده نشود، جثّهرباب خانم همانطور که چادر خانجان را باال گرفته بود تا روی پله

کنان از جاکنده شد، دود غلیظی را پشت سرش هنهناتوبوس ی مسافرها که جاگیر شدند، باال کشید. همه

انداخت توی خیابان شاه و بعد هم از گاراژ ها ، هیکل سنگینش را کنندهبدرقه و با صلوات به یادگار گذاشت 

رفت سمت خراسان. پیرمردی که جلوی اتوبوس ، درست پشت راننده نشسته بود، همانطور که چُپُقش را چاق 

 دادند ! و مردم با صلوات جوابش را می کرددعا میکرد، یک ریز می

 هایپشت لیالند سیاهی خراسان و افتادن جادههای کمر باریک خشک بعد از سه روز گز کردن جاده

باالخره به قدمگاه رسیدیم. خانجان به پهنای صورتش اشک پر بود از بار کاه !   انشمافنگی که تا خرخره

های سر و دست خانجان و دانم چرا ولی از تکانزد. نمیریخت و ریزریز زیر گوش رباب خانم حرف میمی

های رباب خانم، قلبم فشرده شد. یک لحظه از دلم گذشت که نکند این سفر مصلحتی، برای نذر دادن سرتکان

های بزرگترش، شده است باشد، که به قول جاری ایو نیاز روشن شدن اجاق کور عروس بلبل زبان تهرانی

 کلیدر !   باغِسوگلی خانه
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 رخ نگاهشهایش را بسته بود. از نیمشمآمیز محمود سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و چ

به سرنوشتِ انتظار دچار شده بود. انتظارِ پیچیدن  ی پرکیا و بیای حکاک قزوینی،طغاری خانوادهکردم، پسر ته

ها بود در حسرت داشتن باغ بزرگ کلیدر، کلیدری که سالصدایِ قان و قون یک پسر کاکل زری توی خانه

کوچکش گره زده بود تا آرزویش را برآورده  نگار تمام امیدش را به بطنِ عروسسوخت و ای پسری مییک نوه

طال افتادم ... یاد بگم سادات ... یاد دانم چرا ناگهان یاد عمّهنمی حکاک قزوینی بشود !  کند و چلچراغ خاندانِ

و عرق ترس و  مردی که قلبش را دوشقّه کرده بودند ! دلم هرّی ریخت کف پایم -بمانی و مش سلطانعلی

 ی کمرم شرّه کرد تا پایین ! استیصال از تیره

هایم روی صورت آمیز محمود دور افتاد . توی دلم گفتم نکند دست تقدیر، هایم لرزید، چشملب

فکر دوشقّه شدن قلب آمیزمحمود، در وجودم مثل  طال سنجاق کرده باشد؟!  سرنوشت مرا به سرنوشت عمّه

پنج سال بود که این مرد شده بود دماوند بلندم، شده بود پشت و پناهم، شده بود  کوبید،زد ! مینبض می

روم، مثل تشت ی دریا فرو میترین نقطهام. ناگهان احساس کردم که در عمیقهای پاییزیهای داغ ریهنفس

! و   ه خفتم کردی راو لرز همان میانهشوم. آن وقت سرما بود که تمام جانم را منجمد کرد و تبنشین میته

 من دیگر هیچ نفهمیدم. 

سوخت را روی یکی از سوزاند و هم میی جوشانم که هم میزدهچشم که باز کردم ، جسد یخ

، باالی سرم نشسته بود و ذکر یا ضامن آهو گرفته ی باباکوهی پیدا کردم. خانجانخانههای پیزوری قهوهتخت

 ایچ علف یاهو گ آدم بابا یریشهداشت معجون همانطور که ، قرقیبود. رباب خانم اما به رسم همیشگی، مثل 

به  ،کرد تا بخوردم بدهدجوش حل مییش را توی لیوان آبسنا برگو  کاکوتی برگو  بیان شیرین یریشه و

 مالید، گفت: دار کنار تخت زانو زده بود و دستم را آرام آرام میپریده و غصّهآمیز محمود، که رنگ

 س، االنَه با این جوشاندَه سر پا مِشَد !بَبَم ... تب نوبه خوف نکن -

لخ ی تجوشانده خواندند که در قبر بگذارندش ! ای تلقین میزدم، انگار برای مردهمن امّا پلک هم نمی

و ی دمثل همیشه فاصلهو دوباره همان خواب همیشگی! را که قاشق قاشق به حلقم ریختند، به خواب رفتم. 
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کرد از درونم، از جایی نزدیک بطن چپم و عطش فوران میمثل همیشه زنان دویدم. کوهِ سرنوشتم را نفس

دری، هشت بار نواخت : دنگ، دنگ، دنگ ... و ام ! باز هم ساعت لنگردار اتاق پنجی زندگیکرد تا همهشرّه می

کرد جز سنگ و ی اساطیری گیجم کرده بود و امّا تا چشم کار میمن خودم را باالی کوه یافتم ... بوی چشمه

ت باال رفپیچید گلویم را و میهای صیقلی، جز زمین سترون، چیزی نبود. عطش پیچکی شده بود و میصخره

ی باالی کوه ی دریاها را گریه کنم ! و ناگهان بوی چشمهخواست ، آب همهکه دلم میتا عمق چشمانم، طوری

کرد به نبردی دیگر ... امّا این بار قضیه توفیر اساسی رمقم را و دعوتم میداد پاهای بیانی دوباره میدوم، ج

ها مرا با چشمان شهالیشان گوشِ لهجه خراسانی، هر کدام پایین یکی از کوهاین بار دو بچّه آهوی بازی داشت. 

ی باالی کوه سمت راست. او آب اول دویدم تا چشمهی آهو بچّه پایپابهآن وقت من  خواندند ! راهی میبه هم

ی دیگری که مرا در پی آهو بچّهدادم به سرباالیی تند کوه دوم جان گاه آن و نوشید و من هم نوشیدم،  

و من !  کردب، بوی زندگی، بوی تولّدی دوباره کیفورم آبوی ای دیگر.  باال که رسیدیم خواند تا لب چشمهمی

 هزار سال عطشِ داغ، آب نوشیدم و خنک شدم !  یبه اندازه

ی آمیزمحمود را بیدار که شدم حالم بهتر شده بود، دست چپم را بلند کردم و ردّ اشک روی گونه

خواند ! ی سکوت میخواستم خوابم را برایش بگویم ، اما زبان پس کشیدم. انگار کسی مرا به روزهپاک کردم. 

صلوات فرستادند و ساعتی بعد، اتوبوس مرسدس بنز آقای طهماسبی باز هم وجوشم، مسافرها با دیدن جنب

 رسیدیمانتظار به سر رسید و ما به مشهد خدا را شکر کرد. جاده را آرام آرام به سمت ورودی شهر مشهد گز می

 ت ورودینو درسی قدیمی نزدیک حرم ، توی خیابان خسرویبرایمان یک خانه ، خانم از قبلشوهر عمّه. برادر 

قت و این یعنی وبازار سرشور گرفته بود که راحت برویم حرم و برگردیم. قرار بود بیست روز مشهد بمانیم. 

مهتابی،  یبرای من، جا پهن کردند روی تخت بزرگ گوشهتا خستگی سفر را از تنمان در کنیم. کافی داشتیم 

عروس وسطی عمّه خانم که دو ماهه باردار بود،  ی تخت را پوشانده بود.  جمیله ،بند بزرگی که همهزیر پشه

سوخت که تمام روزهایش را .  دلم برایش می کنارم روی تخت دراز کشید. رنگش پریده بود و ضعف داشت

 کابوس زاییدن یک دختر دیگر، پر کرده بود. 
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دانم آخر به زن بیچاره چه دخلی دارد که بچّه دختر بشود یا پسر؟ حکماً خواست خداست هنوز نمی

ادر ی دل مشیشه تا، سنگی است که پدرش پرتاب کرده است  دانند هر دخترها نمیخیلیکه کدام را بدهد . 

زدن نداشتم ولی دلم  دست جمیله را توی مشتم گرفتم، و فشار دادم. نای حرف !  مهری بشکندبا بیرا 

 فهمم . خواست بداند که دردش را میمی

نماز ظهر را حمام عمومی سر بازار!   ها هم صبح رفتندزنغسل زیارت و  ،رفتند حمام شبانهمردها 

های تکهدانم چرا از همان رکعت اوّل که چشمم دوید دنبال تکهبه جماعت خواندیم در حرم آقا و من نمی

دانم چه شد و باز نمی صورتم آوار شد روی بلورهای اشک تکّه شد و شکست و رم، دلم تکّههای حکاریآینه

 مرا و، هوهو کرد توی فضای ذهنم ، آنقدر که گردبادی شد که در رکعت دوم طوفانی تمام وجودم را پیچید

 برد تا باالهای خوب !

به گنبد طال. کبوترها را  ی حضرتی بودم، روی تختی مشرفخانهوقتی به هوش آمدم، توی مریض

چرخیدند و با هوهویی که توی تک و یا فوج فوج در وسعت آبی باالی گنبد، میدیدم که دوتا دوتا ، تکمی

کردند. آقاجان امّا خانجان و رباب خانم باالی سرم، آرام مویه می کردند !شد،  رقص سماع میسر من تکرار می

چرخاند، به کبوترهای جره ایستاده بود، تسبیح شاه مقصودش را میکرد. کنار پنمثل همیشه خودداری می

گفت. جمیله باالی سرم نشسته بود روی صندلی لهستانی سفید رنگ کرد و ذکر میگوش حرم نگاه میبازی

 مالید. چشم که باز کردم، انگار ولوله افتاد به جانشان. ام را میآرام شانهو آرام

شنیدم. هایشان را نمیکمی دورتر از من.آنقدر دورتر که حرفارد اتاق شد. دکترجوانی باآمیز محمود و

 ایهیچ حرفی! حکم ماهی گلی کوچکی را داشتم که از حوض فیروزهکردم، بیمیرمق و منجمد نگاهشان بی

زد ، م آرام با آمیز محمود حرف میدکتر جوان آرا ! داند راه برگشت را نمیحیاط خانه بیرون افتاده است و 

آمیز دوخت به دهان سرخِ اناری گفت، چشم میچون با هر جمله که میکرد. پیچش میسوالنه، انگاری 

  داد !کرد و سرش را به عالمت ندانستن تکان میتا جواب بگیرد. و آمیز محمود اما فقط سکوت میمحمود ، 
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وقتی  .گلی بیچاره بپرسندهی ما وقتش رسیده بود که بیایند سر اصل مطلب. واصل مطلب یعنی از 

خورد و پشتم تیر هایم به هم میلرزیدم، دندانجهت میدانم چرا بیباالی سرم رسیدند، لرزم گرفت، نمی

 ی رضاییه را ... شوریِ دریاچههایم خشکی کویرلوت داشت و کامم طعمِ تلخکشید. عطش داشتم، لبمی

زد ! غلط نکنم گریه کرده بود، سوخت و دو دو میمیجنگل سبز چشمان آمیز محمود انگار در آتش 

داد که اشک شوق ریخته است کرد. فهمم بیجک نمیدیدم که گیجم میامّا ته ته چشمانش برق عجیبی می

 ی ماتم سر داده است !و یا گریه

د ردستم را گرفت، باال برد تا نزدیکی صورتش، و بوکشید با تمام نفسش، صورتش را نزدیک صورتم آو

 و آرام طوری که دکتر جوان نشنود گفت :

 ی ! دعجیب بوی مادر بودن می -

ی باباکوهی دیده بودم. با خانهمن بغض کردم، به عادت همیشه ! یاد خوابی افتادم که توی قهوه

 صدایی لرزان گفتم :

 یعنی ؟ ...  -

نزدیک تختم شد، وقت،  خواست که از اتاق بروند بیرون. آن آمیز محموداز همه بجز دکترجوان ، 

 : کرد. پرسیدداشت نبضم را امتحان میو همانطور که دست لرزانم را توی دستش گرفت ، 

 اید؟چند وقت است قاعده نشده -

از سوالش خجالت کشیدم و زیر چشمی به آمیز محمود نگاه کردم. با عالمت سر بهم اطمینان داد که 

 : محکم جواب بدهم. دلم قُرص شد. گفتم

 دو ماه یا سه ماه پیش بود به گمانم ! -

 ید:سدکتر جوان ، با تعجب نگاهم کرد و پر
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ی سه ماه، قاعده نشدید و هیچ دنبالش را نگرفتید. عجیب است برای خانم جوان و به قاعده -

 صی مثل شما.متشخّ

 : رمقی پاسخش دادمام خجالت کشیدم. با صدای بیمباالتیاز تعریفش خوشم آمد ولی از بی

 ی پنج ماهام. حتا شده به قاعدهکند که به آن عادت کردهنظمی قاعدگی در من آنقدر بیداد میبی -

 جا بیاورم !گی بهام و باید سنّت زنانهام و دوباره یادم افتاده زن جوانیقاعده نشده

م برایام، لبخند کم رنگی روی لبانش نشست، و همانطور که روی سربرگ طبابتش از جواب رندانه

 : ، جواب دادپیچیدمینسخه 

ق دارد. نظر مامای بیمارستان هم این است که شما مهمان توراهی دارید. مبارک رولی این بار ف -

 است. 

به آمیز محمود نگاه کردم. و تازه راز برق سرخِ جنگل سبزِ چشمانش را کشف کردم. دهانش را به 

خواست دست از تکان داد. دکتر جوان اما انگار نمیعالمت تصدیقی محکم جمع کرد و سرش را با شادی 

 شگفت زده کردن من بردارد، دوباره گفت:

 خواهید چه باشند؟ دختر یا پسر؟البته نظر ماما این است که شما دو قلو باردار هستید. حاال می -

تم چشمانم را بس زبانم قفل شده بود. انگار الل شده بودم و یا نه! اصلن انگار الل به دنیا آمده بودم !

آب و آب  وی باباکوهی برگشتم. به دو کوه، دو چشمه، دو بچّه آهوی لهجه خراسانی خانهو باز به خواب قهوه

د کرکرد از درونم، از جایی نزدیک بطن چپم و شرّه میفوران میها سالعطشی را که تمام برد و آبی که فرو 

 ام ! ی زندگیتا همه

کاچی آمد باالی سرم و بمانی تاتی تاتی نشست کنار یراق ی ماه بعد وقتی بگم سادات با کاسه شش

 ، تازه فهمیدم با کریمان کارها دشوار نیست ! و مرضیه  غالمرضا کاری دوقلویی منبتگهواره


