
 تابید سرم پشت آفتاب

 خراسان رضویاستان  -فرشته علیجانی

 

 و باد و بود دریا اولش که ای جاده به. جاده به دوزم می را هایم چشم. کند می داغ را گردنم پس و تابد می سرم پشت از دارد آفتاب

 خاک کند می کار چشم تا که است کویری حاال و آلود مه های پیچ و ها گردنه و خیس ی گسترده سبز حجم یک بعد و. باران

 .تفتیده خاک.است

 طوفان مثل. ای نداشته بر سرم از دست هم لحظه یک حتی ام افتاده راه که بندر از. مانده کیلومتر 011 هنوز گوید می سبز تابلوی

 .برنداشته جنگل و دریا سر از دست هنوز ها کوه همین پشت دانم می که

 گرا نفهمید یعنی. شوم له پسره لگدهای و مشت زیر گذاشت می کاش. بود نزده را ها حرف آن کاش بود، نکرده را کار این عمو کاش

 چوب یک هم خودش کاش بمیرم؟ جا همان دارم دوست که است این برای بگیرم، را اش کرده گره مشت که آورم نمی باال را مدست

 کنم را گورم همیشه برای و بروم گفت می و جاده لب انداخت می کشید می را لشم هم بعدش و پسره کمک آمد می و داشت برمی

 .بود تر راحت خیلی بود، تر راحت وقت آن. نیفتد بهم چشمش دیگر که

 بی های حرف برای رود می غنج دلم گفته کی آید؟ می خوشم تو از من گفته ابلهی کدام بدانم خواهم می اصال دختر؟ دانی می

. داری رمیب بلند های قدم شتر عین پشتت روی ی کوله آن با وقتی قیدت بی رفتن راه برای طلبکارت، همیشه صدای برای پروایت،

 ...و شق کله قدر این دختر آخر! باشم گفته من اگر شوم الل

 ام گفته الکی و وامانده شهر این سمت ام افتاده راه پارسی هارسی بی جور همین که کند عاقم مادرم خواهم می مگر! اهلل اال اله ال

 مچش آن تصویر لحظه یک هک دارد؟ نمی بر سرم از دست لعنتی توی فکر دم یک که دارم را خودم هالک قصد مگر مشهد؟ روم می

 چه من آخرلعنتی من؟ نکبتی زندگی روی ای افتاده بختک عین چرا آخر شود؟ نمی گم چشمم جلوی از ات وحشی و مورب های

 کنم؟ چه گیرد می را تو ی بهانه روز و شب که نفهم زبان ی وامانده دل این با برگردم حاال همین اگر مادرم؟ با آهو، با تو، با کنم

 یم را دستت پدرت ای کرده فکر! است؟ این از غیر بگو خودت.بشنوم بیراه و بد هم پدرت از است قرار کم دست بیایم گرا حتی

 رگردم؟ب باید دانستی نمی چه؟ یعنی بودن ترکمن فهمی نمی فهمی؟ نمی واقعا! نخیر! سالمت؟ به بروید：که دستم توی گذارد

 من .کردم می کج را راهم دیدمت می تا که من. بودم نگفته چیزی که شکسته دنگر من لعنتی؟ کردی که بود کاری چه این پس

 می را هایت چشم چرا شوی می نجیب قدر این رسی می که من به چرا... دلم مبادا کردم نمی نگاهت حتی واجب احتیاط بر بنا که

 دزدی؟

 هن یا حرم ام رسیده که پرسد می! نه اما. نرود ادمی زعفران و زرشک بگوید خواهد می است ننه که ندارم شک.خورد می زنگ گوشی

 ساعت دو یکی قاعدتا. حرم ام نرفته هنوز و مشهد ام رسیده تازه که گویم می. نرود یادم آهو برای سوغاتی که گوید می و هنوز؟

 :آورم می و بیاورم ای بهانه باید. مشهد رسیدم می باید پیش

 .ودب بسته راه بودن افتاده درختا جنگل تو -

 کشد می عقلم. است من ی کرده نشان آهو که کشد می عقلم من. رود نمی یادم را آهو سوغاتی که کنم می راحت را خیالش هم بعد

 !کشد نمی عقلت نیست، خواندنت کتاب همه آن به. کشد نمی عقلت تو چه، یعنی "کرده نشان"



 جور همین شود نمی بگیرم؟ است من ی خورده شیرینی است سال دو و اند کرده نشان برایم که را آهو و بروم باید دانستی نمی تو

 شرم از بیند می مرا تا دارد اهمیتی چه حاال. است من ناموس حاال او. خدا امان به کرد ولش بعد و گذاشت اسم مردم دختر روی

 عمر یک هک دخترهایی که گفته احمقی کدام اصال. افتد می پته تته به و بزند حرف من با دوکالم تواند نمی و شود می سفید و سرخ

 اریسوارک و قالی و دشت از هیچی و اند کرده نشخوار کتاب و اند جویده کاغذ بز مثل چی؟ بگویم... مثل و اتاقشان توی اند چپیده

 باید نم دانی نمی مگر بهترند؟ ترکمن حیای و شرم با و خو نرم و خوشزا دخترهای از شود نمی سرشان یال سرخ های مادیان و

 حراص و دشت بدون من دانی نمی مگر بخرم؟ را مادرم دواهای و بروم محصول پول با و شوند تر پربار تا ها درخت زیر بریزم بار و بروم

 بروم هک دارم؟ نگه زنده را نسلشان که خواهند نمی این جز برگشته بخت من از دانی نمی مگر کند؟ می تنگی نفسم آورم نمی دوام

 شکد؟نخ اش ریشه نکرده خدای وقت یک زایند نمی پسر یا است کور اجاقشان هایش زنش یا که عموجان تا بگیرم را یمدخترعمو آهو

 مانزندگی آهو وبا کنم جور و جفت پولی ، ببرم عروس برایش است منتظر طفلی خواهد؟ می چه رضا امام از پیرم مادر کنی می فکر

 رمگ. خودش زندگی خانه سر برود زودتر هم زری که این یا. کنم شروع مات رنگی های شهشی با دارد لت دو در که بغلی اتاق در را

 ار مادرم تا خانه بیاورم بگیرم را آهو دست آن از قبل و احمد دست در بگذارم را دستش و کنم جور را زری جهیز پول باید دانی نمی

 کند؟ جور و جمع

 و دمتندی انگار که کنم می رفتار جوری شوم؟ می گور و گم و کنم می فرار فتدا می بهت چشمم تا که بینی نمی المروت توی مگر

 بیرون؟ بپرد حلقومم از خواهد نمی قلبم و ننشسته عرق به تنم که نزده جانم به آتشی هیچ نگاهت

 عموق چرا افتی؟ می راه دنبالم بخورم چای استکان یک دانشکده تریای روم می که ها چراظهر شوی می سبز راهم جلوی چرا باز پس

 هب چرا. نکن تر سخت هست که اینی از را کار بخندند؟ بهم همه و کنم گم را پایم و دست که پرسی می سوال همه این کنفرانس

 نمیکنی؟ خالص را من و خودت و دهی نمی جواب اشکان پسره همین

 چیز، همه به بزنی آتش نگاه یک با که ترسم می!  ترسم یم تو از من! ترسم می اما. بگویم بهت را ها حرف این همه باید. بگویم باید

 یادم الاص و بگیرم مانی الل.ببرد ماتم و کنم نگاهت فقط که بگیرم خون خفه که شود فراموشم ها حرف این ی همه ببینمت تا که

 تو شبیه هایم بچه خواست نمی دلم من کنی می فکر. بگیرد را زندگیمان دامن دخترعمویم آه ترسم می. ام آمده چه برای برود

 می کرف برود؟ پایین گلویم از خوش آب و کنم زندگی تو با توانم می میکنی فکر. ترسم می خدا از! …ترسم می خدا به اما! باشند؟

 نزند؟ زنگ گوشم در آهو پنهانی های هق هق صدای که این بدون بخوابم توانم می ها شب کنی

 محرومت ارث از که کند؟ سکته نترسیدی ای؟ شده ترکمن القبای یک جوان یک عاشق که بگویی پدرت به توانستی چطور تو خود

 واندبت و دهنش بگذارد غذا و بگیرد لگن برایش زری جای به روز فردا که ببرم مادرم برای عروسی باید من دخترجان ببین ؟ کند

 !ودمب نگذاشته لعنتی شده خراب این به را پایم و بودم نکرده ول را آهو و زری و مادرم و ها اسب و را بندر کاش. بکند دیگر کار هزار

 ارسو خواهم می. دارم تعلق آن به که جایی به... برگردم خواهم می باز که من خورد؟ می دردم چه به زپرتی صنایع مهندسی این مگر

 یانقل برایم زنم و ترکمن های پشتی به مبده تکیه ها شب خواهم می بگذاریم پا زیر هم با را ها تپه و ها دشت ی همه و بشوم رعد

 ؟کنم می فکر تو به حقی چه به من اصال. لرزند می اش گوشتی بازوهای گرداندو می زغال طور چه که کنم نگاهش من و کند چاق

 ای ازهجا چه به من اصال. شوم عاشق که بکنم غلط من اصال. شوی می شکلی چه ببندی چارقد و بپوشی محلی لباس اگر که این به

 ...که توام ی کاره چه من...  که منی ی کاره چه تو بشود من زن است قرار آهو. کنم می مقایسه آهو با را تو

 حتی که من! دانم؟ نمی خودم که ام کرده غلطی چنین کی من گذاشتی؟ مایه من از چرا کنی باز سرت از را پسره خواستی می تو

 کرده غلطی همچین کی من کنم می فرار ها زده جن عین _خودت قول به_ بینمت می ات که من دارم واهمه تو به کردن نگاه از

 راه داد و جیغ هم ها آن و. بگیردم لگد و مشت زیر آهو و زری جلوی و بیندازد؟ راه آبروریزی جور این بیاید پسره این که بودم



 گردی اطوارها این پس است مریض مادرم قلب دانی نمی مگر. بکشد بیرون پایش و دست زیر از مرا و بیاید عمو وقت آن بیندازند

 من کنم؟ نگاه هایت چشم توی مستقیم ام کرده جرأت کی حال به تا اصال بودم؟ شده پیچت پا کی من المصب آخر چیست؟

 !ندارم؟ خبر مخود که ای بوده من نامزد کی تو. نخورده تو به دستم هم خیالم توی حتی من! اهلل اال اله ال …که ام کرده مجبورت

 !ایم؟ خوانده محرمیت ی صیغه کی ما

 دندان صدای داد می فحش و زد می جار داشت پسره وقتی …ای کرده خیال خودت با تو که بود سادگی همان به چیز همه کاش

 :برد باال باهم را صدایش و دست عمو عمو داد، که ناموس فحش. آمد نمی در خونش زدی می کارد. شنیدم را عمو های

 کَتش به دست اگه هم جوون این! وایستادی زمینم خاک رو که اینه احترام به کنه خرد رو دندونات زنم نمی اگه! اوهوی  -

 جمع رو نامزدت دل و چشم داشتی عرضه و مردونگی اگه هم تو. مردیشه از کنه خرد رو هات دنده گرده برنمی و گرفته

 .نده پا غریبه مرد به که کردی می

 ：گفت کردم باز را دهانم تا اما بدهم توضیح عمو به آمدم ترف که اشکان

 می گیری می را دختره دست ری می گفت و گپ بی فردا همین کنی؟ می غلطی چه اینجا خوردی گهی همچین که تو! خفه -

 .جا همین آریش

 ：که صورتش به انداخت چنگ زری و رفت حال از جا همان آهو

 !داداش؟ زن شدی چی! مرگم خدا -

 "!یونس غیرتت به تف"：گفت می هم شاید کرد می نفرینم شاید نبودم بزرگترش برادر اگر. ترکید بغضش جا همان عدب و

 تهبس را دهنش که را کسی انگار لرزد می هم بدجوری. رود می ویبره دارد جیبم ته ام انداخته و سکوت روی ام گذاشته که را گوشی

 ندهم جواب توانم نمی. کند خارج اش حنجره از صدایی که بزند حرفی کند می سعی دارد اند

 دیگه؟ حرمی االن ننه  -

 :پرد می دهانم از. بگویم چه ام مانده

 آره -

 کشد می باال را دماغش

 .بزنم حرف آقا با خوام می ننه، ضریح سمت بگیر رو گوشی -

 رو. سرم شتپ آفتابِ طرف گیرم می را گوشی یدترد با! بگیرم؟ سرم به گلی چه حاال! بودم نکرده دیگر را جایش این فکر! لفضلابا یا

 مسیش کوری و پیری شفای و عمو زن شدن پسردار تا گرفته آهو و زری بختی سفید از. کردن دعا به کرده شروع ننه البد. شرق به

 شکست، را شنمکدان پسره که هم آخر از و کرد پدری پسرش برای عمر یک که کند می دعا دارد البد هم عمو خان حق در. خانوم

 .خرید ها غریبه پیش را عزتش و کرد مردانگی باز

 پیش دارد اتوبوس که مسیری خالف سمت ام گرفته را گوشی که شود می ای دقیقه شش پنج .کنیم می رد را کیلومتر پنجاه تابلوی

 دارد .کنم خداحافظی ننه از که گوشم روی گیرم می را گوشی. شده خسته دستم. باشد شده تمام دعاهایش باید دیگر ننه. رود می

 .است نامفهوم و خفه کلماتش و کند می هق هق



 ...برگرده سالمت شده، هرکی با شده، هرجوری کن کاری فقط کردم حاللش من هشتم امام یا -

 تا جیبم توی اندازم می جوری همین را گوشی کنند می درد هایم سلول تک تک. است آهو صدای شود، کنده جا از میخواهد قلبم

 .بزند را هایش حرف بقیه آهو

 د؟ز می را ها حرف آن آهو جلوی باید عدل بارید؟ می خون هایش چشم از که بدبخت پسره آن به بودی گفته چه دیگر ببینم بگو

 زبانی کدام با است؟ دروغ شنیده هرچه که شده؟ تفاهم سوء بگویم و کنم نگاه رویش تو حاالچطور…ای آورده روزم به چه ببین

 .صفت بی ی پسره آن و است تو ذهن توهمات شنیده چه هر بگویم شبه

 توی آهو برگردم، باید من. دهم توضیح برایت را چیزی هیچ خواهم نمی بپرسم، ازت چیزی هیچ خواهم نمی. ببینمت خواهم نمی

 .ام آمده اشتباه را راه نمگما. بخرم سوغاتی برایش بروم باید کند، می گریه جیبم توی دارد زنم کند، می هق هق دارد جیبم

 می ساعتی دو کم دست ساعت، یک هم ورش آن از و ساعت یک ورش این از ترمینال تا. است کیلومتر پنجاه هم کیلومتر پنجاه

 می و شوم می پیاده. دارد نگه که گویم می راننده به و روم می. شوم می بلند جایم از و دوشم روی اندازم می را کوچکم ساک. شود

 .آمده باال دیگر که آفتابی به رو شرق، به رو جاده، طرف آن مرو

 .اینجا برسند باید دیگر کم کم مشهد، سمت اند افتاده راه تاریک صبح که هایی اتوبوس


