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 اول فصل
 

*** 
 

 کتش یگوشه و برد فرو شلوارش جیب توی را دستش
 باد .ایستاد افرا به پشت  و خورد ُس  دستش مچ روی
 موهای میان کوبیدمی شالق و وزیدمی رحمبی و تند
 افرا دل آرام آرام بعد و کرد مکثی !جهتش هر به باری
 .فرشد سخت و گرفت شکلامت میان را
 

 یهمه .بوده خاصی بوی برام همیشه سیب بوی   -
 !سیب بوی توی شده خالصه زندگیم

 
 کریستالی انگشتی بند گلدان و چرخید پا یپاشنه روی
 سخ های  دانه و کشید بیرون را بود جیبش توی که
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 مروارید یک یاندازه به کدام هر که آن داخل سیب
 کرد نوازی چشم خورشید تاللو و باد سوسوی میان بود،
 باال را گلدان سیاوش و زد برق افرا نشان آهو چشامن و

 :گفت افرا به رو و آورد
 

 هایسیب گممی بهشون .کردم درستشون صبح  -
 .مرواریدی

 
 هزار باز چشامنش و شد باز کوتاهی یخنده به افرا لب

 سیاوش تقدیم کرده، پیچ کادو را نگفته حرف
 سیاوش دست از را گلدان و آورد جلو را دستش  .کرد

 :گفت و گرفت
 

 !خوشگلن خیلی  -
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 نظر از دور یک را صورتش دلربا اما محجوب سیاوش
 :زد لب چشامنش آهوی در خیره و گذراند

 
همه به چنگی گذاشته پیش پا ارسالن فهمیدم وقتی   -
 ..بگم بیام تا زدم زندگیم ی
 

 بیخ درست و شیدک جلو را سش باراین و کرد مکث
 گرانه اغوا و کشید پایین را صدایش تن دخرتک گوش
 :زد لب

 
 با شام، با شام؛ کنار   دارم اجازه خانم، افرا بگم اومدم  -

 رو، داشنت دوست رو، عشق مروایدی هایسیب عطر
  !کنم؟ تجربه

 
 افرا هایگوش و شدمی قاطی باد سوسوی با صدایش
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 عشق از لبالب جام تا کردمی پیدا سکشی میل
 یخانه تراس روی .بکشد س نفس یک را صدایش
 توی شهریور اواخر نرم نرم باد و بودند ایستاده سیاوش
 .پیچیدمی جانشان

 
 
 

 مشت یک کسی انگار آمد کش که افرا شیرین سکوت
 قدم هامن که پاشید شسیاو قلب به و برداشت جرئت
 چشامن آهوی در فاصله از و شد دور را شده نزدیک
 :گفت و شد خیره افرا

 
 که چیزها خیلی به نیست گرم پشتم ارسالن مثل من   -
 اما، آقازادگی گنمی بهش روزها این
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 دل بارواین گرفت آسامن به رو را اشاشاره انگشت
 :داد ادامه ترقرص

 
 بده دیگه، است معامله باالیی، اون به گرمه پشتم   -

 خواستی اگه .نده و بخوام نشده .باهم داریم بستون
 و سخته راه باشه حواست دستم توی بذاری رو دستت
 یه .دارم ایامن سیب بوی به من اما سنگالخیه مسیر
 دونممی مغزم، تو زنهمی بار هر که واسم است نشونه
ه راه که اونی  از که رفاقتی این توی منیذاره لنگم بلد 
 زدم پا پشت اگه اومدم، اگه .رقابت شده بعد به امروز

 من که اینه خاطر واسه معرفته اسمش که چیزی هر به
 توی که حسی شبیه بینممی حسی یه چشامت توی

 مدیون   ارسالن، مدیون   خودم، مدیون   نخواستم سینمه،
 .مبونم تو
 



 

Romanzo_o 7 

 
 نیکام رنگین خورشید، تابش میان افرا روشن چشامن
 با بود گرفته اشبازی موهایش موهایش، و بود شده
 و دنیا هایسختی از بود آمده تنگ به که مردی قلب
 و هامهریبی از بشوید تنی تا عشق یجاده به بود زده
 بوی که نشانیجنگل موهای با را نرفته راه هزار برود
 و گذاشت پس را قدمش که دخرتک .دادمی افرا

 برد صورتش روی شده رها موی هطر  سوی به را دستش
 رنگ سیاوش چشامن .زد عقبشان اشگونه روی از و

 :گفت و آمد ک ش خنده به لبش و گرفت شیطنت
 

 ..بشه خط رو خط بذار نکن  -
 

 لب و بویید آرام و آورد باال را دستش توی گلدان افرا
 :زد



 

Romanzo_o 8 

 
 ...میدن سیب بوی  -
 
 
٣ 

  
 
 
 
 
 
 

 و برد فرو شلوارش جیب توی را دستش یک سیاوش
 تار تار و رفت فرو موهایش جنگل میان دیگرش دست

 :زد لب و کشید مبارزه به را موهایش
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 سیا شنیدی منیده، آننت جان افرا اَلو .خانوم اَفرا اَلو  -

 گفت؟ بهت چی
 

 دامن .رفت عقب دیگری قدم و زد پلک کوتاه دخرتک
 گرفت دوران باد میان بود تنش که رنگی یشمی ساحلی

 ..رفت عقب دیگری قدم و
 

 آننت داره بد که چشات میده؟ آننت افراجان اَلو  -
  !دخرت بزن حرفی یه !میده

 
 بازیش چشامنش رفت هایشدندان میان افرا زیرین لب

 و راند عقب به را موهایش دیگر بار یک دستش و گرفت
 :گفت آرام آمد جلو قدمی سیاوش
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 شهر تو.رضاست عالمت سکوت گنمی ما آبادی تو  -
 تلفنی؟ سیم دخرت چی شام

 
 و رفت هایشدندان زیر دیگر بار یک افرا زیرین لب

 رنگی طوسی خط باراین و گرفت دوران چشامنش
 :زد لب آرام و نشست رنگش هفت ایتیله چشامن میان

 
 .ترسممی   -

 
 :پرسید محکم و آمد جلو نهمردا باراین سیاوش

 
 چی؟ از   -

 
 :گرفت جواب قاطعانه و
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 ...ارسالن   -
 

 خیالت و من به بسپار رو ارسالن .من با شو دله یه تو   -
 .نباشه

 
 
٤ 
 
 
 
 
 

 زیر تا کشیدش باال کمی نشست دامنش روی افرا دست
 و کرد تند پا عقب به رو و مناند جا تندش هایقدم
 :گفت
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 ...اما میده آننت نشده خط رو خط   -

 
 !افرا من با اماش  -
 

 و ماند جا هایشقدم از سیاوش و آمد ک ش افرا سکوت
 :زد لب بلندتر شدمی دور دخرتک که هامنطور

 
، باغ چیدن فصل دیگه یهفته  -  روز اون تا من سیب 

  ...باشه دلت حرف   که جواب یه افرا، جوابم یه منتظر
 هاپله پایین و آمد پایین تند و تند را هاپله دخرتک
 ویلچر روی که زنی روشن چشامن به افتاد چشمش
 برای خواندمی ذکر بسته هایلب با گویا و بود نشسته
 که بود حرف پر شکوفه مامان نگاه آنقدر .پرسش
 بیاورد تاب را نگاهش در زدن زل آن از بیش نتوانست
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 و گذاشت ویلچر هایدسته روی را دستانش و آمد جلو
 :گفت آرام و شکوفه صورت توی شد خم

 
 .باهاش بشم دله یه خوادمی  -
 

 مضطرب خندیدمی که هامنطور شکوفه مامان چشامن
 :گفت و بوسید را اشپیشانی افرا که بود هم
  ...برم قربونت نکن نگام اونطوری  -
 

 هر از بیشرت و لغزید قلبش از هشکوف نگاه اضطراب
 افرا که نشست چشامنش لرزان مردمک روی زمانی
 :بگوید و بزند زانو پاهایش مقابل شد مجبور

 
 مامان ترسممی ..داره تاوان باهاش شدن دل یه   -

 بعدش که برادری و ارسالن از ترسممی شکوفه،
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  شکوفه؟ مامان میشه چی بعدش....
 
 اما بود سیاوش مادر که شکوفه مامان گویای چشامن به

 شکوفه مامان بگویند او به بودند گرفته یاد شانهمه
 .بزند او با تا داشت هاحرف .شد خیره

 
 
٥ 
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 سکوت لختی و گذاشت شکوفه پاهای روی را سش افرا
 سیاوش جان   که دبگیر  را اویی تن عطر جهانش تا کرد
 اگر حتی نگاهش حرف به بود، وصل ولیچرش چرخ به

 و شده ُمهر دنیا مهریبی از هایشلب که بود هاسال
 هاییکودکی و بود افرا .بود کرده تن بر سکوت یجامه
 که درختی مثل حاال و بود دیده را متامش زن این که
 دوران دوست ملیحه زیبای دخرت دیدمی بنشیند بار به

 سیاوشش دل که است شده متاشایی آنقدر شنوجوانی
 دله یک پی در و برود رنگش هفت چشامن پس در

 موهای میان که نداشت دستی .باشد او با شدن
 .او یرمیده دل برای شود نوازشی و دهد تکان دخرتک
 یک را، هایشحرف صدای را، پاهایش را، دستانش
 دنیا از وشسیا سهم و بود برده خودش با دور یحادثه
 قد و نشسته ولیچر روی هاسال که مادری بود شده



 

Romanzo_o 16 

 داده دل حاال و بود کرده نگاه سکوت در را کشیدنش
 و گذاشته او زانوی روی س و آمده محبوبش و بود

 افرا مانند آه نفس .گرفتمی بازی به را دلش عجیب
 نفس ارادهبی هم او شد، خارج اشسینه میان از که

 و دنیا هایحرست از آه از پر شد بشل و کشید عمیقی
 :زد لب افرا

 
  من؟ جواب و من به بخوره گره بعدش نکنه  -
 

 کرد نگاه شکوفه چشامن توی و کرد بلند که را سش
 از سعت به افرا و کرد پر را فضا سیاوش پاهای صدای
 :زد لب شکوفه به رو و گرفت فاصله شکوفه

 
 .نباش نگران تو بود، دل درد    -
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 آرام برای زدن پلک همین گویا و زد پلک آرام کوفهش
 نزدیک سیاوش که بود کافی افرا تند قلب رضبان کردن
 :گفت بوسیدمی را مادرش پیشانی که هامنطور و شد

 
  شکوفه، مامان بگو ..نرتسه بگو بهش تو  -

 .بذاره تاثیر تصمیمش توی ترس نذاره بگو بهش
 :گفت و کرد مرتب موهایش روی را شالش افرا

 
 .دیگه برم من  -
 
 
٦ 
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 :گفت و چرخید سمتش به سیاوش س

 
 عروس، خونه بیان که اینه خواستگاری رسم دونممی _
 خودت با اول که بود این شکوفه مامان خواست اما

  ... اگه تا بزنم حرف
 

 شد باعث مکثش و کند کامل را اشجمله نتوانست
 قلبش رضبان باز و بخورد گره هم در افرا دستان
 :کند کورنش

 
 ...خانم افرا ببین  -
 

 افرا بعد و جان افرا بعد و بود افرا لحظه یک اینکه
 که چشمش مردمک کرد،می کالفه را افرا همیشه خانم
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 :گفت تندی سیاوش گرفت بازی
 

 تا مبونه فهشکو  مامان و تو ومن بین موضوع این  -
 چیز همه بعدش .بشی دله یه خودت با تو که وقتی
 ارسالن نگران هم تو میره پیش عرفه و رسم که اونطور
 .نباش

 
 رفنت عزم و داد تکان پایین و باال را سش آرام افرا
 :پرسید آرام باراین سیاوش که کرد

 
  باشی؟ پیشمون ناهار بود قرار   -

 
 :داد جواب خجوالنه باراین افرا

 
 !بهرته برم االن  -
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 :گفت و داد باال ابرویی تای سیاوش

 
 ..رسومنتمی خودم بذار اما .کنممنی ارصار باشه  -
 

 !!نه  -
 
 شد باعث بود داده جوابش در افرا که تندی «نه»

 را ماشینش سویچ افرا که کند نگاهش متعجب سیاوش
 :گفت و آورد بیرون کیفش از
 

 .هریس برم باید س یه آوردم ماشین  -
 

 دستانش هرن متام که جایي بود کارگاهش نام هریس
 چون و خوردمی گره آنجا رنگ هزار هایفرش میان
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 از افرا و زد پلک آرام سیاوش .درخشیدمی جواهری
 راه خانه درخروجی سمت به و کرد خداحافظی شکوفه
 فقط که طرزی به آرام و شد همراهش سیاوش که افتاد
 :تگف بشنود او
 

 بپوش سبز شال بود مثبت جوابت اگه دیگه یهفته  -
 ...چینی سیب مراسم واسه

 
 از این و لرزیدمی دستانش .زد پا را هایشکفش افرا
 با کرد شخالص سیاوش که نبود پنهان سیاوش نگاه
 :جمله یک گفنت

 
 پای وقتی اونم سخته واست زدن حرف دونممی  -

 سبز شال همون .نکن سختش پس میاد، وسط احساست
 ..بسه بشه جنگلی هم چشامت که بپوشی
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٧ 
 
 
 
 
 کشیده آتش به را افرا هایگونه زدنش حرف طرز این با

 با افرا دل و دست دیدمی اینکه از شدمی کیفور و بود
می جریان تنش در خوشی حس لرزد،می هایشحرف
 .اوست بازی این یبرنده کردمی احساس و گرفت
 سیاوش گذاشت بیرون خانه از را پایش افرا که همین
 :گفت و کرد صدایش ترراحت باراین

 
 .کن فکر چیز همه به کردنات فکر این توی افراجان،  -
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  .بیشرت ارسالن و من بین فرق به
 

 آمد خوش مذاقش به افتاد افرا ابروهای بین که چینی
 :داد ادامه بیشرت و
 

 فهمیمی هست، چیز همه توش گممی که چیزی همه  -
 که؟

 
 :داد را جوابش وتیز کرد نگاهش برنده افرا

 
 !فهمممنی نه  -
 

 سوار و داد فشار را دستش توی ریموت و گفت را این
 سقف روی را دستش سیاوش .شد رنگش سفید ماشین

 را ماشین یشیشه افرا تا کرد صرب و گذاشت ماشینش
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 :گفت و آورد پایین را سش بعد و بکشد پایین
 

 رو چشامت کافیه فقط فهمیدنش، نیست سخت  -
 و وایستادم تزندگی کجای من بیاد یادت و ببندی
 ...کجا ارسالن

 
می بیشرت و بیشرت افرا اخم زدمی حرف او که لحظه هر
می جا را دنده که طورهامن و کرد روشن را ماشین .شد
 :داد را اوشسی جواب زد

 
 زنیمی که حرفی کنی،می که کاری متوجه اصالً  -

 .نیستی
 

 من .رو سش تو کنممی نگاه رو ماجرا این ته من  -
 فکر توی لطفاً  پس رو، حال تو بینممی رو آینده
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 ..شکوفه مامان به حتی کن فکر چیز همه به کردنات
 

 :راند را نامش پرتحکم و گرفت شتاب ستمش به افرا س
 

 !!..سیاوش  -
 
 آرام افرا اصوالً .ببیند عصبانی را او آمدمی پیش کم
 اما بود کرده مجذوبش را او بودنش آرام همین و بود

 از بیشرت که چیزی درخت پر خیابان این وسط اینجا
 سکشی حس این کردمی نفوذ او جان   و قلب در همه
 هجوم افرا چشامن به شکوفه مامان نام   بردن با که بود

 او گرفت، فاصله ماشین از آرام و زد لبخند .بود آورده
 چشامن میان رنگی هایرگه میان از چیز، همه از پیش
 را جوابش بود زده صدا خطاکارانه را نامش وقتی افرا

 بازی این یبرنده .شدمی دله یک او با افرا .بود گرفته
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 .بود او
 
 
٨ 
 
 
 
 

 افرا
 

 پارک هریس مقابل پارک جای اولین توی را ماشین
 .بود کرده قفل سیاوش پیشنهاد مقابل در ذهنم .کردم
 آنقدر روز چند مدت ظرف کردممنی فکر هرگز
 به کدام هر و بدهند موضع تغییر اطرافم هایآدم
 شبه یک که ارسالن از آن کنند، غافلگیر مرا نوعی
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 که سیاوش از هم این و بود زده برهم را تممعادال  متام
 کرده مجهولی چند را ارسالن یریخته بهم یمعادله
می سیاوش پیشنهاد مقابل در دستم هم هنوز .بود

 دادن جواب گذاشتم ماشین فرمان روی را سم .لرزید
 را «کجایی؟ »بود پرسیده که را ملیحه مامان پیامک به
 دل و کشیدم عمیق نفس چندبار .کردم موکول بعد به

 های بازی پیامک اهل سیاوش نه که این به شدم خوش
 دادمی فرصت من به این و ارسالن نه بود عرف از خارج

 ترعاقالنه تصمیمی و کنم نگاه قضیه به تردرست تا
 ساز   دست مرواریدی هایسیب بوی هرچند .بگیرم

 خوددار یهمه با را این و بود کرده مستم سیاوش
 پیشنهاد مقابل در قلبم .کنم پنهان توانستممنی مبودن

 که طوری یک .بود زده دیگری طور یک سیاوش
 را آنجا فوراً  و بیاورم دوام آن از بیشرت بودم نتوانسته

 بلند ماشین فرمان روی از را سم .بودم کرده ترک
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 .شدم خیره ماشین وسط یآینه در چشامنم به و کردم
 نشسته برجانم سیاوش پیشنهاد از بعد که ترسی متام   با

 حال این در لحظه چند .بود خوب چشامنم حال   بود
 در کیفم توی از را یادداشتم دفرتچه بعد و ماندم باقی
 را دفرتچه .«گفت باالخره »نوشتم و زدم تاریخ و آوردم
 .کیف توی کردم پرتش و بستم

 
 و کردم باز را ماشین در  و کشیدم عمیق نفس چند
 که ارسالن ماشین دیدن با شد مصادف مشدن پیاده
 .بود شده پارک هریس روبروی خیابان سوی آن درست

 کردم حس و گرفت لرز دستانم ناخودآگاهی طور به
 پرتاب بیرون به مغزم اندرون متام که است االن همین
 و من بین  اتفاقی چه که شود متوجه ارسالن و شوند

 راهنمپی دامن روی را دستم کف .افتاده سیاوش
 زیاد ارسالن .کنم حفظ را آرامشم کردم سعی و کشیدم
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 عجیبی چیز "اصال آنجا بودنش و زدمی س هریس به
 اما بود هریس از بخشی هم خودش ارسالن "اصال نبود
 دیگر من بودیم کرده چت هم با که پیش روز سه از

 رنگ سیاوش حرفهای که حاال و نداشتم او از خربی
 خیلی خیلی برایم دیدنش بود داده تغییر را نگاهم

 که کردم طی را خیابان طول آرام .بود غیرمنتظره
 روی که ولیچری و شد کشیده ارسالن ماشین به نگاهم
 محکم را بازدمم .بود کرده خوش جا ماشین سقف
 .بود کرده دستی پیش ارسالن باز فرستادم، بیرون
 و بود همه از جلوتر قدم یک کردیمی جانش به جان
 مثل درست کرد،می عصبی را سیاوش گاهی شهمین
 .ریختمی بهم را ارسالن که سیاوش کارهای از خیلی

 
 
٩ 
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 شتاب آرامم هایگام به و کندم ولیچر از را نگاهم
 کرد باز را کارگاه اصلی در رسیدنم از قبل نادره .دادم

 قدمی و زد داری جان لبخند دیدنم با .دآم بیرون و
 :گفت و آمد جلو

 
 رنگرزی، رفتممی داشتم افرا، اومدی موقع خوش  -

 نداری؟ جدیدی سفارش
 

 :گفتم و دادم جواب لبخندی با را لبخندش
 

 ..عزیزم سالم  -
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 :گفت و بست کوتاه را چشامنش

 
 کنم سالم رفت یادم که دارم رنگارو اسرتس ا نقدر  -
 
 :پرسیدم قبلش سوال به دادن جواب جای به
 

 اومده؟ ارسالن  -
 
 :گفت و کرد اشاره ماشینش به
 

 نیست؟ معلوم  -
 

 را چرت سوال آن چرا نفهمیدم و مکیدم تو از را لبم
 ارسالن که زدمی دل دل ناخودآگاهم شاید پرسیدم،
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 لو را چیز همه چشامنم ترسیدممی که چرا باشد نیامده
 :پرسید دوباره شد اسرتسم متوجه که نادره .بدهد

 
 ..افرا میشه دیرم نداری؟ جدید سفارش  -
 

 کیلو یه بده سفارش ارغوانی مرینوس کیلو دو یه چرا  -
 ..یادمه فقط این "فعال االن ..بژ هم

 
منی هریس واسه چیزی خودت بود، گفته اینو سامیه  -

 ..خوای
 

 :دادم تکان سی کالفه
 

 که منیشه پیدا  -
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 صدای آن بند پشت و آمد در مجدد شدن باز ایصد
 :پیچید گوشم توی ارسالن گرم

 
 منیشه؟ پیدا گفته کی  -
 
 
٠١ 
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 مغزم از هاکلمه کردم احساس و چرخیدم سمتش به
 شد سخ رنگم .نشستند هایشگوش توی و کردند پرواز

 .کرد تعبیر دیگری چیز به را سخی این نارسال  و
 و آمد جلو آرام و برد فرو شلوارش جیب توی را دستش

 :گفت نادره به رو
 
 ..بفرمایید میشه دیرتون شام  ــ
 

 و کرد خداحافظی سسی و کرد معناداری نگاه نادره
 همیشه از بیشرت عطرش بوی آمد، جلوتر ارسالن .رفت

 ارسالن .کرد پر را امامهش و رساند تکاپو به را خودش
 تازگی این و بود عطرخوش و پوشخوش همیشه
 به گشت،برمی او به من روز آن نگاه اما نداشت
 فکر این توی !افراجان» :بود گفته سیاوش که ایجمله

 ارسالن و من بین فرق به .کن فکر چیز همه به کردنات



 

Romanzo_o 35 

 پررنگ برایم ظاهریشان تفاوت کاری اول   هامن .«بیشرت
 ببینم، نامرتب بار یک را ارسالن آمدمنی یادم .شد

 بود پیک و شیک و کرده آالگارسون خدا یهمیشه
می دویدن برای صبح و پوشیدمی اسپرت وقتی حتی
 به اما نه، ها باشد نامرتب اینکه نه ..سیاوش اما .رفت

 کرد،منی سپری آینه جلوی را وقتش ارسالن اندازه
 دور را مورچه پاهای و دست رد حتی شدمی گاهی
 آنقدر کردمی کار بس از هاشب گاهی و دید گردنش
 از که رشتیتی هامن با که رسیدمی خانه به خسته
 از جلوتر عطرش بوی .بردمی خوابش بود آمده بیرون
 بر مانده هایچوب خرده بوی گاهی و آمدمنی خودش
 ارسالن برای که اتفاقی .زدمی فریاد را اصالت تنش

 باید هم حالت ترینمفتضح در .بود محال دادنش خر 
 روی که نگاهم .خوابیدمی بعد و گرفتمی دوش

 و شد دارترجان اشخنده آمد ک ش ارسالن
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 بود آمده رسامً  که شبی از !ترپررنگ هاسوءتفاهم
می که بود بار اولین این و بودمش ندیده خواستگاری

 یک را رشمم و اسرتس و نگاه معنای حاال او و دیدمش
 ریشش ته روی دستی کرد،می برداشت دیگری طور
 :پرسید زدمی چشمک که طورهامن و کشید

 
 تو؟ بریم  ــ
 

 را برهمم درهم افکار و دادم تکان طرفین به را سم
 :پرسیدم و کردم اشاره ماشینش به و بخشیدم نظم

 
 ارسی؟ چیه این  ــ
 
 
٠٠ 
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 لبخند و کرد فرو جیبش توی را دستش دو هر باراین
 را جوابم خودش مخصوص ژست هامن با زد، ایفاتحانه

 :داد
 
 .است شکوفه مامان برای  ــ
 

 کند،می را کار این جانش و دل با ارسالن دانستممی
 او مثل سیاوش اما فهمیدممی را لبخندش جنس حتی
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 .گرفتمی نشانه را سیاوش غرور ارسالن کار این نبود،
 :گفتم و بستم کوتاه را چشامنم

 
 منیاد؟ خوشش سیا دونیمنی تو  ــ
 

 :داد باال ابرویی تای
 
 !کنم؟می کاری سیا اُومد خوش واسه من نظرت به  ــ
 
 !بکنی رو کار این تونیمنی نیاد چه بیاد خوشت چه  ــ
 

 :پرسید طلبکارانه
 
 وقت؟ اون چرا  ــ
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 :گرفت جواب قاطعانه و
 
 !نداره دوست رو ترحم سیا چون  ــ
 

 :شد گرد چشامنش
 
  ترحم؟ ومن  ــ
 

 را کلامت کردم سعی و فرشدم هم به کوتاه را لبانم
 سوءتفاهم دچار ارسالن تا بچینم هم کنار ترمرتب
 اهل کسی هر راجب ارسالن گفتمی راست .نشود
 .نبود هشکوف مامان به راجه بود ترحم

 
 یشکوفه مامان عاشق   تو دونممی من ارسالن، ببین  ــ
 مامان گیممی شکوفه مامان به فقط ما اینه واقعیت اما
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 حسی یهمه با رفتارها جنس این پرسشه، سیاوش اما
 ..میشه متوم سنگین سیاوش برای هست توش که

 
 :گرفت خود به ایطلبکارانه ژست

 
 یه گرفنت شده سیا کار خرابه، ماهه چهار ولیچرش  ــ

 ویلچر نه ...ویلچر اون جون به افتادن و اَنربدست
 سیا مسموم فکر   نگران .میره رو از سیا نه میشه درست

 ..کنممی کم حقوقش از نباش، هم
 
 
٠١ 
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 همین کارگری، به کارفرما نگاه همین همین،
 همین ها،کردن نگاه پایین به باال از و هااندیشیُدگم
 ُمد همین زورکی، زور هایتصمیم همین ها،بینیکوته
 عصبی را سیاوش همیشه که بود ارسالن هایبودن باال
 یک ارسالن، یعجوالنه کارهای متام از بعد تا کردمی
 بعد و "!ارسالن باشه خودت کار تو ست" :بگوید کالم
 واسطه یکی و بگیرند قیافه همدیگر برای هفته چند تا

 !خیر به ختم ماجرا و شود
 
  .کردمنی قبول سیاوش دانستممی باراین اما

 
 بود خریده شکوفه مامان برای ارسالن که ویلچری
 یک .کند قبول بود محال سیاوش و داشت گزافی قیمت
 را حرفش ارسالن بود هامدت که آمریکایی برقی ویلچر
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 نیاز آن به بود گفته تحکم با بار هر اوشسی و زدمی
  .کندمی تهیه حتامً  خودش باشد نیاز هم اگر و ندارند

 
 .نکنی رو کار این بهرته ارسالن  ــ
 

 :گفت و چرخید کارگاه در سمت به من حرف به توجهبی
 
 .دارم کارت تو بیا شام  ــ
 

 کارگاه به ورودم محض به .افتادم راه ارسالن س پشت
 سمتم به هابچه س و کرد پر را گوشم هادفه صدای
 را سالمشان جواب رسا و بلند .دادند سالم و چرخید
 باز را اتاقم در ارسالن .رفتم اتاقم سمت به و دادم

 از بعد و شدم وارد اول من .برسم من تا بود نگهداشته
 دار به و بست را اتاق در و شد داخل ارسالن من
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 :گفت و کرد اشاره اتاق یگوشه
 
له  ــ  خوایمی چی سی این کلک بستی؟ ترکی ي چ 

 ؟..بزنی
 

 :گفتم و گذاشتم میز روی را کیفم
 
 .خصوصیه  ــ
 

 در یدستگیره سمت به را دستش و زد چشمک شیطان
 :گفت و برد

 
 برم؟ من پس  ــ
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٠٣ 
 
 
 
 

 و زدم باد را خودم کمی شامل یگوشه با و خندیدم
 :گفتم

 
 .میشه پاییز داره انگار نه انگار گرمه خیلی  ــ
 
 نه؟ یا برم نگفتی  ــ
 
 !اومدیمنی بودی برو تو  ــ
 

 بود اتاق وسط میز روی که ایجعبه سمت به را دستش



 

Romanzo_o 45 

 :گفت و کرد باز را درش و برد
 
 ..دارم سوپرایز برات ببند رو چشامت  ــ
 

 :یدمپرس متعجب
 
 اومد؟ کجا از این  ــ
 
 .ببینم رو چشات ببند  ــ
 

  .رفتم میز روی یجعبه سمت به و زدم دور را میز
 

 :گفت و کشید عقب را جعبه ارسالن
 
 !رو چشات ببند  ــ
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 و شد نزدیکم قدمی ارسالن و بستم کوتاه را چشامنم
 :زد لب گوشم مامس درست

 
 و پیچ ا نقدر ننبک اضافه غلط تو پیش نور هایجنگل ــ

 لولت لول موهای خرمن این با تو بعد باشن داشته شکن
 منو افرا؟ ُمردم من گردی،می نخ دنبال و بازار میری
 بینی؟منی

 
 چشامنم و گرفت اوج نفسش گرم هرم از بدنم دمای
 نیاز ارسالن صدای توی بود بار اولین این .شد باز آرام
 .داشتیم هاترفاق هم با عمری ما وگرنه زدمی موج
 گرفت جان چشمم مقابل   رنگ، روناسی ابریشم نخ دسته

 و کردم شنا کرانشبی در من و آبی شد دنیا آنیک و
 هایملحظه روی خاکسرت گرد کسی انگار دم هامن
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 رقصید،می هوا توی که بود خاکسرت هاآبی میان بپاشد
 قیمتی؟ چه به اما داشت نیاز نخ این به قشنگم هریس

 
 
٠٤ 

 
 
 
 
 

 را زحامتش نیامد دمل من و خندیدمی ارسالن نگاه
 یدسته سمت به را دستم که طورهامن و بگیرم نادیده

 :گفتم بردممی دستش توی نخ
 
 سوپرایز واقعا...مرسی مرسی مرسی ارسی، وای  ــ
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 .شدم
 

 :تگف و کشید عقب را نخ کالف  
 
 بدی؟ رو امجایزه خوایمنی شه،منی که اینطوری  ــ
 

 دوست که بود هریسی طرح دادن نشان به اشاشاره
 کس هیچ نداشتم دوست ببیند، را آن کسی نداشتم
 .بداند را نامش حتی

 
 !نه  ــ
 

 :پرسید و کشید ترعقب را  کالف
 
 ترنجه؟ لَچک  ــ
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 :دادم تکان طرفین به را سم

 
 !نه_
 
 ؟..شکارگاهه  ــ
 

 :دادم امبینی به چینی
 
 !نیست نه  ــ
 
 کدومشه؟ درختی؟..ساده کف ..گلدانی  ــ
 
 !کدوم هیچ  ــ
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 :گفت مصمم
 
 !هریسه پس  ــ
 
 نشونت محاله ارسالن؛ بکشی حرف ازم نکن سعی  ــ

 !بدم
 

 از را کالف و دادم خودم به کشی من، و شد شل دستش
 :گفتم و گرفتم دستانش میان

 
 !خواستممی که همونی رنگه خوش خیلی  ــ
 
له  ــ  من بشه متوم تا ابریشمه هم تنخ زدی، ابریشم چ 

 ..هاُمردم
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٠٥ 

 
 
 
 

 جان برای من پای به پا و بود من مثل فرش به شعالقه
 حرفش مقابل در .بود کشیده زحمت کارگاهم گرفنت
 :گفتم و کردم اخم

 
 ..جونت از دور  ــ
 

می دانستممی چه ..آخر بود رفیقم داشتم، دوستش
 رقیبم؟ شود
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 زدی؟ طرح تلفیقی  ــ
 

 را روحم از بخش آن شدمنی ارضا کنجکاویش که این
 لبخندم .کردمی شاد را داشت دادنش آزار به میل که
می نخ روی را انگشتم که طورهامن و خوردم فرو را

 :گفتم بردممی لذت کیفیتش و نرمی از و کشیدم
 
 خواستم،می که همونی رنگش، هم جنسش، هم  ــ

 ..فقط نکنه درد دستت
 

 :پرسید مهربان
 
 عزیزم؟ چی فقط  ــ
 
 نخ دنبال بازار برم خودم دارم دوست من فقط  ــ
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 ..بخرم رو خواممی که اونی تا بچرخم ا نقدر و بگردم
 
 نگاه به فقط باش نداشته ستدو گممنی که من  ــ

 کنی؟می فکر اطرافت هایآدم مسموم
 

 فلورسنت نور زیر و آوردم باال دیگر بار یک را کالف
 :دادم جواب حال هامن در و کردم نگاهش

 
 مسئول اما نیستم؛ کسی مسموم نگاه مسوول من  ــ

 .عزیزم هستم عالیقم و خودم
 

 :داد باال ابرویی تای
 
 !طوراین که  ــ
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 :گفتم ارسالن به رو و گذاشتم میز روی را نخ
 
 بزنیم؟ حرف شب  ــ
 
 
٠٦ 

 
 
 
 

 :پرسید متعجب و شد گرد چشامنش
 
 است؟ چهارشنبه مگه   ــ
 

 و بودیم شده بزرگ هم با کودکی از ارسالن و من
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 شامر   من .دیمبو  هم دوستان ترینصمیمی و بهرتین
 مثالً دانستممی و داشتم را ارسالن دخرتهای دوست
 چه هدیه برایش رفته یکشيان مهامنی به که روز فالن

 چقدر کرده عوض را ماشینش که بار آخرین و خریده
 برای هاشب گاهی دانستممی وحتی رفته کاله سش

 آن از و آرامبخش قرص خوردن به دارد نیاز خوابیدن
 دانستمی داشت را من هایکراش آمار ارسالن طرف
 چه از ملیحه مامان به هاحرف خیلی نگفنت برای

 چه به را عطرم فالن یا و کنممی استفاده ترفندهایی
می وحتی گفتم را قیمتی چه همه به و خریدم قیمتی
 سخت با مرا خیلی خیلی ملیحه مامان وقتی دانست
 .کشمیم هم سیگار گاهی کندمی اذیت هایشگیری
 بعد به جایی یک از اما نبود پنهان بینامن حرفی هیچ
 داشتیم هم با قراری یک شدیم تربزرگ که وقتی از

 بدون کردیم،می بازی پیامک هم با هاشب چهارشنبه
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 در دخالت بدون حتی و داوری پیش بدون قضاوت،
 گاهی و شنیدیممی را هم هایحرف همدیگر، نظرات
 بیشرت که را هاچت این اسم .بودیم شنونده فقط حتی
 آن از بعد ما و داشت ما برای را کاتالیزور نقش مواقع
 .رنگرزی بودیم گذاشته را شدیممی روحی یتسويه یک

 این فرش، یک هاینخ کالف کردن رنگ مثل درست
 بعدش و شدیممی وارد خام داد،می جهت ما به هاچت
 و بزس گاهی و قرمز گاهی و بودیم خاکسرتی گاهی
 ما روح کردمی تعیین که بود رنگرزی خم این ..آبی
 قرار یک در .شود رنگی چه هاچت این از خروج از بعد
 هرگز هرگز هاچت این از بعد ما شده تعیین پیش از داد
 دنیای و زدیممنی حرف آنها به راجه مستقیم صورت به
 .کردیممنی قاتی حقیقیامن دنیای با را هاچت این

 اصالً  شود، آن وارد نخواست هرگز سیاوش که ایرابطه
 و کردمی عصبی مرا سیاوش هایگرفنت فاصله همین
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 در داشتم مربمی نیاز لحظه آن .مدعاتر پر را ارسالن
 .بزنم حرف ارسالن با سیاوش عجیب خواستگاری مورد
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 !مونده روز چهار رشنبهچها تا نه  ــ
 

 و کشید لباسش ییقه به دستی بعد و کرد فکر کمی
 :گفت

 
 !شدم نگران  ــ



 

Romanzo_o 58 

 
 !نباش  ــ
 

 :گفت و برگشت لبش روی لبخند
 
 .منتظرتم پس  ــ
 
 ارسالن؟  ــ
 
 !!جانم  ــ
 
 .شکوفه مامان به نده رو ویلچر اون کنممی خواهش  ــ
 

 :زد موهایش به چنگی کالفه
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 هم سیا خرابه، ویلچرش شکوفه مامان جان افرا  ــ
 با فرقی چه من مگه گفت کنم زیاد رو حقوقش نذاشت

چی من میگی نگرفت، هم وام دارم، دیگه کارگرهای
 کنم؟ کار

 
 .کنه حل خودش رو مشکلش بلده سیاوش  ــ
 
 ..نیست سیاوش مادر فقط شکوفه مامان  ــ
 
 واسش فکر یه حتامً  سیاوش چینیه سیب بعد یهفته  ــ

 ..داره
 

 توی سیاوش صدای و شد پاره دمل بند گفتم که را این
 بود مثبت جوابت اگه دیگه یهفته »گرفت جان گوش
  .«...چینی سیب مراسم واسه بپوش سبز شال
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 :پرسید و کشید هوفی ارسالن

 
 ؟..اوکی کنمصربمی روز 15 فقط  ــ
 
 .خوبه  ــ
 

 :گفت و کرد موبایلش یصفحه به نگاهی
 
 گرفتیم دورهمی یه شب اصفهانه، عازمه فردا ا رمیا  ــ

 که؟ میایی
 

 :گفتم و دادم تکان پایین و باال را سم
 
 میام، بعد خرید برم س یه عرص فقط گفت بهم اومم  ــ
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 .بفرستید برام رو لوکیشن
 
 .دنبالت میام  ــ
 
 حاال؟ تا کی  ــ
 
 ..اینطوریه بعد به این از  ــ
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 جدیدمان یرابطه به حاشیه بدون بار اولین برای
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 کردم سعی و شدم سخ گوش بنا تا من و کرد اشاره
 بگیرم را خودم جلوی نتوانستم اما بدزدم او از را نگاهم
 گیر گلویم بیخ خواستگاری روز هامن از که سوالی که

 .نپرسم را بود کرده
 
 بپرسم؟ چیزی یه  ــ
 
 .بپرس چیز دوتا   ــ
 
 :گفتم و کردم اشاره میزم جلوی یکاناپه به
 
 .بیارن قهوه یه برات بگم بشین   ــ
 

 و خودم برای گالب رشبت لیوان یک .زد پهنی لبخند
 روی آرام بعد و دادم سفارش او برای قهوه فنجان یک
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 .ادری به زدم دل و نشستم ارسالن مقابل صندلی
 
 .رهمی پیش خوب ُسها با اترابطه کردممی فکر من   ــ
 

 .شد ترجدی کمی و کرد تغییر نشستنش حالت
 
 برسه تهش باید بره پیش خوب که ایرابطه هر مگه  ــ
 ؟...ازدواج به
 

 آرامش با کردم سعی و کردم قالب هم به را دستانم
 :نکند تغییر بینامن جو تا بپرسم را سوامل بیشرتی

 
 ..بود خوب باهاش حالت تو،   ــ
 
 و کنم ازدواج خواستممنی که بود وقتی مال اون   ــ
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 اون توی دومون هر حال و بود خوب پارترن یه ُسها
 .بود خوب رابطه

 
 کردمی فکر اینکه کرد،می اذیتم ارسالن ُدگم نگاه این

 خوانده چندبار دفرت یک خواندن مثل ُسها با ازدواج
 .است شده

 
 !ندارم خوبی حس من   ــ
 
 هم با که بیاد پیش رشایطی یه داشتم دوست خیلی  ــ

 سابق مثل چیز همه بودی گفته خودت اما بزنیم حرف
 هم سوال یه بذار کشیدی پیش رو حرف که االن باشه
 کنی؟می فکر من به اصالً  بکنم، ازت من
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 نفر یک کردیمی حس و داشت خاصی رنگ سوالش
 در آنقدر و زده سیاه رنگ با را درختی هایطرح یهمه
 رنگ و شوند گم هاطرح که  کرده روی زیاده کار این

 .ببازند
 
 پیش ماه یه تا تو که سخته هضمش برام راستش   ــ

 تصمیم دفعه یه بعد و بودی خوب یرابطه یه توی
 .کنی ازدواج من با بیایی گرفتی

 
 گرفتم؟ تصمیم دفعه یه من گفته کی   ــ
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 و گرفت صندلی از را اشتکیه دید که را متعجبم نگاه
 اصل س رفت حاشیه بدون باراین و آمد جلوتر کمی
  :مطلب

 
 که گفتی و وایستادی پا لنگه یه تو که روزی از من   ــ
 که وقتی از .بخونم تجسمی هرنهای برم خوام می

 توی خونه یه ها،طرح و هارنگ با زدی گره رو دنیات
 همیشه تو و بود قالی دار یه توش که ساختم مغزم
 خونه توی همیشه اتدفه صدای و بودی نشسته پشتش

 قلقلک رو گوشمون شجریان هامیون صدای و .بود پر
  .دادمی

 
 !!!ارسالن   ــ
 

 رنگ اشهچهر که زدم صدا را نامش متعجب آنقدر
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 :زد لب آرام و گرفت یمهربان
 
 جانم؟   ــ
 
 هم از پنهونی چیز هیچ ما کردممی فکر من   ــ

 ..نداریم
 
 هدف تو کنم؟ خراب رو ذهنت داشتی توقع چطور ــ

 اومدم پات به پا من و بود مهم هاتهدف برات داشتی
 چیز همه وقتی و بگیری شکل تو  بگیره، جون هریس تا

 فکرمه، توی چی بدونی که بود وقتش نشست سجاش
 طرح این گذاشتم و نبودم مطمنئ خودمم از اینکه کام

 دیگه طرف یه از .بشینه جاش س خوب ذهنم خوشگل
می چیزی بهت حسم از اگه نبودم موندن تنها اهل من
 ..حوض لب بذارم تونستممنی که رو ُسها امسال گفتم
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 :دویدم کالمش میان
 

 .. تو اما  -
 

 پیش خودش ارسالن و امجمله یادامه از ماندم عاجز
 :کرد دستی

 
 من زندگی توی دونسنتمی همه آنا، ُسها، شیده،   ــ
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 پیش از یرابطه یه وارد وقت هیچ من نیسنت موندگار
 .نشدم باشم ازدواج به مجبور تهش که شده تعیین
 حال اینکه برای هستی که گفتم فمطر  به اولش همون
 با انتخاب نیستی؛ موندگار اما کنیم خوب رو هم

 .بوده خودشون
 
 ..ارسالن خودخواهی خیلی ــ
 
 احساسم و دل تکلیف من عزیزم نیستم خودخواه   ــ

 عمر یه خواممی که کسی با که نداشتی توقع ..مشخصه
 من هوم؟ بپرم؟ زیرمیزی هم سالی ده یه کنم زندگی
 دارم امآینده همرس از که شناختی همه با دارم دوست

  .کنم شکشف نرم نرم کم کم
 
ت ُسها ارسالن   ــ  .داشت دوس 
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 من بشه؟ ازدواج تهش قراره داشتنی دوست هر مگه   ــ
 بودم؟ داده ازدواج قول ُسها به
 
 احساساتش به نسبت اما باشی نداده قول شاید   ــ

 .مسئولی
 
 ُسها مسئولن احساساتشون به راجع شونخود هاآدم   ــ
 براشون رابطه این ته دوننمی وقتی ُسها امسال حتی و

 میشن؟ واردش چرا نداره چیزی
 

 ارسالن صدای باراین که زدم عقب به را موهایم کالفه
 هامن .چرک صورتی به شبیه رنگی گرفت دیگری رنگ
 :نفوذ پر قدر هامن و دلخور قدر

 



 

Romanzo_o 71 

 هااین از ترقبل باید ؟...افرا کنیمنی فکر من به   ــ
 !نکنی فکر من به تو که زدممی حدس

 
 تا اتفاقاً  نبود، اینطور نه نکنم، فکر او به اصالً  اینکه نه

منی اما بودم کرده فکر او به هم خیلی قبل شب
 کشیده بطالن خط سیاوش پیشنهاد کنم کتامن توانستم

 .او پیشنهاد به نسبت تفکراتم متام به بود
 
 !نیست طوراین   ــ
 

 :زد تلخی پوزخند
 
 چطوریه؟ پس   ــ
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 :زد تلخی پوزخند
 
 چطوریه؟ پس   ــ
 
 هم به چیز همه شدم، گیج کم یه من ارسالن ببین   ــ

 باهاش خوایمی که کسی شدم دوستت از یهو ریخته،
 کردم فکر اولش کنی، رشوع رو زندگیت جدید فصل

 بهم خب .همینه نظرت واقعاً  نه دیدم بعد اما شوخیه،
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 ذهنم توی ُسها امثال و کنم فکر درست نتونم بده حق
 ..بشن پررنگ

 
 :داد را جوابم جانب به حق

 
 امثال کنیمی فکر اینکه چیه، تو مشکل دونیمی   ــ
 بذار اما کردنیم فکر مدت طوالنی یرابطه یه به ُسها
 من که بود راضی خیلی خیلی ُسها .بگم چیزی یه بهت
 .خواممنی مدت کوتاه دوستی یه از بیشرت چیزی ازش
 اینکه تا کردمی ترشراضی بود مشخص تکلیفش اینکه
 توی الکی هایبهانه با رو دستش بعد و ببنده دل

 نباید دونستمی اینکه کن باور .بذارم گردو پوست
 کمک بهش کنه رویپیش احساسش توی یخیل خیلی
 خوبه، حامل که من مثل درست خوبه حالش االن .کرد
 توامنون در که الکی توقعات ایجاد با رابطه یه توی ما
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 مدت یه کردیم سعی فقط ما نزدیم، صدمه هم به نبود
 هم رابطه از بعد تا تاثیراتش و کنیم خوب رو هم حال

 بدون بزنم زنگ ونمتمی االن همین ...مبونه برامون
می رو هاشحرف داری تو که بشه متوجه ُسها اینکه
  نه؟ یا خوبه حالش ببينی شنوی

 
 نفس کردم سعی و گذاشتم صورتم روی را دستانم کف

 :گفتم آرام و بکشم کوتاهی
 
 !نیست کار این به نیازی نه   ــ
 
 داشتم که روابطی از کدوم هیچ توی من کن باور   ــ
 حال االن و نزدم صدمه هاآدم اون از کدوم هیچ به

 اونی چرا که باشه این افسوسشون شاید و خوبه همشون
 امخونه کلید قراره بگم بهشون اول از من که نبودن
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 .باشه کیفشون توی
 
 .گیجم خیلی  ــ
 
 بیایی، در بالتکلیفی این از که کنهمی کمکت چی   ــ
 !کنم کمکت من بگو
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 گفتیم کلی ، کردیم دل درد   هم با کلی ما ارسالن   ــ
 شکل هم با هامونبچگی اصالً کردیم دعوا خندیديم
 زحمت هریس گرفنت پا واسه من یاندازه تو گرفته،
 قبالً چی هر دور بریز گفتی اومدی یهو اما کشیدی
 هیچ ازدواج درخواست از ارسالن کن باور رو، بوده
  .نکردم تعجب تو یاندازه به کس

 
 خیلی رو فکر این بذر .نبود من خواست فقط این   ــ

 توی فقط من و کاشت ذهنم توی مامانم پیش هاسال
 ...دادم برگ و شاخ بهش زمان گذر

 
 برای و آورد را سفارشامتان موقع هامن خانم مژگان
 اتفاقات انستمتو منی .شد سکوت بینامن دقیقه چند
 من استیصال اوج این شاید و کنم مدیریت را برم و دور
 اشقهوه فنجان ارسالن .بود امزندگی سال چند آن در
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 سکوت و  داد تکیه عقب به باز و گرفت دست به را
 :شکست را بینامن

 
 رو خوشگلیت گول .امحسابگری آدم من دونیمی   ــ
 پایینت و باال حسابی نخوردم، کرده کر، رو عامل که

 چرا گفتم خوامیمی که همونی نه دیدم وقتی و کردم
می مامان پرسخوب هم میزنم نشون دو تیر یه با نه که
 دمل و خودم به هم خوادمی که همونی عروسش که شم

 .کنه تجربه رو عاشقی همیشه واسه بار یه دممی فرصت
 

 گویا که بود غیرارادی اتفاق یک هایمگونه سخی
 :نشستمی ارسالن دل به زیادی

 
 حساب هم دلش کار ه توی که اونی میگه همیشه بابا   ــ
منی پیش رو دلش حرف جایي هر چون داره کتاب و
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 به قشنگ لپهات گُلی   گُل این با االن  .است برنده کشه
 .رسممی حرفش
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 چند همین کنم، نگاه او به سابق مثل توانستممنی دیگر
 زده برهم را بینامن معادالت متام بود گفته که ایجمله
 ادامه که چرا بود نکرده قانع را خودش ظاهراً  اما بود
 :داد



 

Romanzo_o 79 

 
 
 ...نه هم معمولی خواسنت یه...افرا خوامتمی من   ــ
 که شناسیمی منو ا نقدر ...دارم دوست عجیبی طور یه

 ته بودنت من با بدونی و ندم سخرمن یعدهو  بهت
 میزنم بهم رو زمان و زمین من چون دنیاست خوشبختی

 که دونیمی خوشبختانه ... کردنت خوشبخت واسه
 واسه کردن تالش از اصالً  و هستم هم صبوری آدم

می پایین و باال ا نقدر .ندارم ابایی خواممی که چیزی
 هیچ من واسه شد،ن...خواممی که اونی بشه تا کنم

 انقدر باشه راحت خیالت و صبورم هم االن .نداره معنی
 من مال خودت میل با آخر دست که کنممی صرب
 ...بشی
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 برای است مصمم وقتی بدانم که آنقدر شناختمشمی
 و داندمی برنده پیش از را خودش آوردن دست به

 بلد دانستممنی اما بنشیند، عقب قدم یک است محال
 رد هاآدم روی از خواهدمی آنچه به رسیدن برای است
 میل با دانستممنی .رویاهایش برای بسازد پل و بشود
منی را چیز هیچ من چه؟ یعنی شدن او برای خودم
 دخرت من کردممی فکر لوحانهساده .دانستم

 که ارسالن مثل مردی که هستم خوشبختی
 نقدرآ  برایم ریزدمی ودیوار در از هایشخاطرخواه

 نداشتم خرب و شوم او مال خودم میل با تا کندمی صرب
 گفت.بدهد زهر طعم تواندمی چقدر «خودم میل» این
می محور همین روی برایم آن از بعد هایمشنیده و

 و گفت است؟ شکلی چه دقیقاً  خودم میل که چرخید
 .زد دنیایم به کبود آبی از رنگی بعدها که هاییشنیده
 کشیدم بیرون را یادداشتم دفرتچه من رفت که ارسالن
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 بودم نوشته را سیاوش اقرار که صفحه هامن توی و
 را دفرتچه و زدم تاریخ «شد رشوع جنگ» نوشتم کوتاه
 پیدا را این میل دستم که جایی کیفم ته کردم پرت
 بازنده من» بنویسم و بزنم س آن به دوباره تا نکند
 .داشتم شک آن به هم خودم که حالی در «نیستم
 و دوباره که را مامان نگرانی از ساس پیام جواب

 و دادم دلخوری با هستم کجا بود پرسیده چندباره
 دستم میان را سم .«مامان منیشم گم خدا به »نوشتم
می مرا که فرداهایی کردم، فکر فرداها به و گرفتم
 .ترساند
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*** 
 را الهاسه تخته و بود ایستاده زن خط دستگاه پشت
 که هوا تهویه دستگاه » *کالکرُت داست .دادمی بُرش
 کارخانه سمت آن .«کندمی جمع را هوا غبار و گرد

 مسئول که کارگری نبود راضی او و بود شده خراب
 از بیاستد، زن خط دستگاه   پشت بود هاتخته بُرش
 خط این محصوالت به کارخانه 6 خط هم دیگری طرف
 و ایستاده دستگاه پشت خودش الجرم او و داشت نیاز
 و هاگرده را جانش متام چند هر .بود داده کار به تن

 پر روز .بود ترراضی او اما بود گرفته هاچوب خرده
 کردمنی هم را فکرش حتی .بود کرده سپری را تالطمی
 چشامنش بگوید افرا به اشقلبی یخواسته از که وقتی
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 اخم که لحظه آن .بلرزد صدایش و شود نشان جنگل
 زده صدا گونه ترش را نامش و نشسته افرا ابروهای میان
می صحبت او با شکوفه مامان به راجع که وقتی تا بود
 برای فقط شکوفه مامان که کند جمع را حواسش کند
 دخرتک گردن دور را دستش داشت، دوست نیست؛ او
 میل که چرا کند دعوت هابوسه شهر به را او و کند هحلق

 از قبل .بود شده رشوع افرا زیبایی از افرا به اشتیاقش
 و بود داده افرا هایتلفنی سیم به دل چیزی هر

 گویا آنقدر افرا حرفی کم همه با انگار که چشامنی
 برای کند باز لب دخرتک تا نبود نیازی که بودند
 دلربی چشمش پیش را افرا آنچه اما بعدهایش !دلربی
 موهایش دلربی نه و هاچشم زیبایی نه بود کرده زیبا
پاکی و صرب و مهربانی متانتش، .بود افرا خود بلکه بود
 خود به جا یک را وهوشش عقل و دین و دل که بود اش

 حتی که بود ساخته عاشقی او از و  داده اختصاص
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 بايستد، نارسال  مقابل بود حارض او به رسیدن برای
 از عجیب او و بود او با رقابت عاشق همیشه که ارسالنی

 انتخاب او با را رفاقت جایش به و بود بیزار رقابت این
 استقاللش که بود گرفته افرایی را چشمش .بود کرده
 پله پله و کارش و کسب برای مجزا هویتی ساخت در
 که چرا بود، ستودنی پیش از بیش او برای رفتنش باال
 اَلوار از نیمی منازعبی مالک افرا دانستمی وبخ
 که مجزا تولید خط ده از بیش با اَلوار صنعی گروه .بود

 و اعتامدی داریوش جز نبودند کسی مالکینشن
 .بودند ارسالن و افرا پدران دو هر که کیانفر هوشنگ
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 کرده ازدواج دوست دو با قضا برحسب که یقیرف دو

 دوران دوست دویشان هر که گوهر و مليحه .بودند
 دوست فقط ملیحه اگرچه بودند شکوفه دبیرستان  
 هم طرف آن از .بود هم اشدخرتخاله و نبود شکوفه
 که ایرابطه .بود گوهر برادر زن یعمه عروس مليحه
 کسی به استندخو می بار هر که بود خورده پیچ آنقدر
 دست و خوردمی گیج طرف دقایقی تا بدهند توضیح
 .«دوستید تا سه فهمیدم »گفتمی و خندیدمی آخر
 خانه باهم آنقدر دبیرستان دوران در که دوستی سه
 را گروه نگران   همیشه یشکوفه نام که بودند یکی

 هم فرزندانشان بعدها و «شکوفه مامان »بودند گذاشته
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 از که ایشکوفه مامان .گفتندمی نماما شکوفه به
 گرفته را جایش مليحه بود، بسته را لبانش تقدیر وقتی

 شکوفه همرس اما محمد...نگران و بود نگران همیشه و
 او آشنایی سآغاز او با شکوفه ازدواج که همرسی .بود
 به بودند رسیده تهش و بود شده داریوش و هوشنگ با

 شاید و رقابت اهیگ و عشق دوستی جنس از رفاقتی
 جان  که بود محمد فرزند   و پرس تنها او ... گاهی هم

 بود شده حاال و بارمرگ یحادثه از بود برده در به سامل
 روی اَلوار که کسی .داریوش و هوشنگ راست دست
 همه محبوب را او اشجربزه و چرخیدمی انگشتش یک
 اشتهگذ کنار را او با رقابت هم ارسالن حتی بود، کرده

 .بود کرده اعتامد اشتوانایی به و
 که شدمی آن از مانع زن خط دستگاه برش تیغ صدای
 سمت به را دستش .بشنود درستی به را حجت صدای
 و کرد خاموش را دستگاه و برد دستگاه آف یدکمه



 

Romanzo_o 87 

 تکاندمی جانش و س از را چوب هایگرده که هامنطور
 :گفت حجت به رو

 
 !؟نشنیدم گی؟می چی  -
 

 :گفت و فرستاد گوشش پشت را دستش توی مداد حجت
 

 ...کردن تپیج  -
 

 پرش از تا زدمی چشمش به کار هنگام که طلقی عینک
 روی از را کند گیری جلو چشمش به ها چوب خرده

 :پرسید و آمد جلو به گامی و برداشت صورتش
 

 کی؟  -
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  .بود خان ارسالن خود کردن، تپیج االن همین  -
 

 :پرسید و داد باال ابرویی تای
 

 نشنیدم؟ چرا پس  -
 

 :گفت و انداخت باال ایشانه حجت



 

Romanzo_o 89 

 
 دستگاه هم رو دستت اگه بودی غرق تو که طوراون  -
 ..فهمیدیمنی زدمی تیغ

 
 ستدانمنی که حجت .شد باز کوتاهی یخنده به لبش
 روز هامن که بود شده دخرتی هایتلفنی سیم غرق او
 با و داد تکان سی .شود همرسش بود خواسته او از

 ساختامن سمت به غبارش و گرد از پر وضع سو هامن
 .ارسالن اتاق سمت به رفت راست یک و رفت اداری
 به عطرش رد که بود ارسالن اتاق به منتهی سالن توی

می را ارسالن .کشاند خنده هب را لبش و رسید مشامش
 و کردمی غرق درعطر را خودش صبح به صبح شناخت،

 توی هامدت تا عطرش رد که این به بود کرده عادت او
 خانم نامش که ارسالن منشی به سی .مباند سالن
 او دیدن از توکلی خانم چشامن و داد تکان بود توکلی
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 گم شتن روی مانده جا چوبهای   خرده میان رسامً  که
 پیدا آن از روشن یقهوه چشم دو جز چیزي و بود شده
 :گفت و شد گرد نبود،

 
 شدید؟ اینطوری چرا  -
 

 :پرسید جایش به و نداد را منشی جواب
 

 مگسی؟ یا اوکیه  -
 

 انگشت پنج و کرد جمع را اشلوچه و لب توکلی خانم
 و داد تکانی هوا در و کرد باز هم از را راستش دست
 :گفت

 
 .فیفتی یفتیف  -
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 و پایین کشید را در دستگیره و داد تکان سی سیاوش
 :گفت

 
 !بده خرب مامانم به نیومدم بیرون  -
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 بعد ایثانیه و خندید ریز او شوخی به توکلی خانم
 تاقا وارد که همین .شد گم دیدش یزاویه از سیاوش
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 کل از منایی که دید یا پنجره پشت را او شد ارسالن
می هامنجا او و گذاشتمی منایش به را تولید سالن
 کودکی از که اَلواری .کردمی نگاه اَلوار به و ایستاد

 کم تالطمش این هرگز و بود تالطم مناد برایش شا
 و رسید ارسالن گوش به هایشقدم صدای .بود نشده
 از قبل و زد اشبینی زیر تنش بر اندهم هایچوب عطر
 زوال به رو که صدایي با بگوید، چیزی سیاوش اینکه
 :زد لب بود

 
 .کنهمنی فکر من به افرا  -
 

 از برود قنج دلش اینکه از ماند شک به دو سیاوش
 دوست که بود این حقیقتش اما نه؛ یا جمله این شنیدن
 ایآگاهانه انتخاب و کند فکر هم ارسالن به افرا داشت
 دستانش که کشید موهایش میان دستی .باشد داشته
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 چرخید پا یپاشنه روی ارسالن و کرد گیر موهایش الی
 :رفت ترش و گفته چه کرد فراموش او دیدن با و
 

 سیا؟ شکلیه و س چه این  -
 

 را هاچوب خرده و کشید صورتش سو روی دستی سیا
 :گفت و کرد جدا تنش از
 

 خودم گفتم شده خراب هشت خط تورکالکداست  -
 .بزنم برش رو هاتخته

 
 :رفت کالمش میان عصبی ارسالن

 
 ..رو خط ببند آوردی؟ راه س از رو اتریه خودت  -
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 :داد را جوابش آرامش با سیا
 

 .خوابیدمی کارها  -
 

 .خوابیدمی درک به  -
 

 .اماوکی من نزن جوش  -
 

 میکروفون سمت به کند نگاه سیاوش به اینکه بدون
 از جلوتر و کرد تند را قدمش سیا که رفت میزش پشت
 :گفت و رسید میز به او
 

 دنبال هشت خط کارگرهای .کنممی حلش خودم  -
 ببندم؟ رو خط چطور من بعد انکار اضافه
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 سیاوش به خطارگونها و داد تاب هوا روی را انگشتش
 :گفت

 
 رو خط نشده درست اونور کالکتورداست وقتی تا  -
 فهمیدی؟ بندی می

 
 .خودم روش به اما بندممی باشه  -
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 :کرد تاکید گونه ترش ارسالن
 

 .االن همین  -
 

 :گفت و داد تکان پایین و باال را سش سیا
 

 .قربان چشم  -
 

 لبی زیر که هامنطور و چرخید پنجره سمت به ارسالن
 :گفت زدمی غر

 
 رو خودش کار کردن تعطیل جای به شعوربی  -

 ...اومده راه س از خودش انگار وسط، انداخته
 

 روشنش چرخاندو خودش سمت به را میکروفن سیاوش
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 :گفت آرام  و کرد
 

 3 خط برین بشه خاموش هادستگاه هشت خط هابچه  -
پو واسه  ..د 

 
 دلش در و خندید کوتاه اشکامی تلخ یهمه با ارسالن

 را کارخانه هم لحظه یک حتی که کرد تحسین را او
 نفع به هم بود اَلوار نفع به هم این و کردمنی تعطیل
 سیاوش .گرفتندمی کامل را حقوقشان که چرا کارگرها

 :گفت او به رو و کرد خاموش را میکروفون
 

 کنه؟منی فکر بهت افرا بگی که بودی کرده پیجم  -
 

 و نشست اتاقش وسط یکاناپه روی و چرخید ارسالن
 :گفت و کشید بند به را موهایش
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 بزنیم؟ حرف هم با شب باید گفت  -
 

 :پرسید آرام سیاوش
 

 رنگرزی؟ تو  -
 

 !اهوم  -
 

 خب؟  -
 

منی فکر من به که کرده پر رو ذهنش یکی نداره خب  -
 ..بگه اون از بخواد نگرانم کنه

 
 رانی؟نگ چرا بگه خب  -
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 بگه خوادمی دیگه یکی از گممی دارم سیا نگو چرت -

 .خرباییه یه گهمی بهم حسم ؟..فهمیمی
 

 کالفه و برد فرو موهایش میان را دستانش باز سیاوش
 هوفی کردمی گیر موهایش بین انگشتانش اینکه از

 :گفت و کشید
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 کرده، خواستگاری ازش هم دیگه یکی کن فرض تو  -

 کجاست؟ مشکل
 

 سیاوش و ماند جا صورتش روی ارسالن یخیره نگاه
 :داد ادامه

 
 برات که کنه انتخاب نفر چند بین از رو تو اینکه  -

 رقابت که تو .باشی اشگزینه تنها تو اینکه تا بهرته
 بود؟ جذاب برات همیشه
 :رسید گوشش به ارسالن یسنگ و سد صدای

 
 .ندارم دوست رو رقابت که یزمینه تنها این  -
 

 عمر یک به رفت و شکافت را سیاوش ذهن اشجمله
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 و بود کرده دعوت آن به را او ارسالن که اجباری رقابت
 دعوت را ارسالن او که بود رقابتی تنها رقابت این حاال
  .بود کرده

 
 .شد سخت کارت پس  -
 

 دونی؟می یچیز  تو  -
 

  بگیریم؟ تصمیم من قراره مگه کنهمی فرقی چه  -
 

 :کرد تکرار را سوالش ارسالن
 

 دونی؟می چیزی  -
 

 جا افرا ذهن در که نفری یک آن بگوید داشت دوست
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 داشت را این بیم اما نیست او خود جز کسی کرده باز
 تصمیم برای را افرا آرامش زدنش حرف موقعبی که

 سوال با را ارسالن سوال دلیل همین به دبزن برهم گیری
 :داد جواب

 
 بهت افرا شده بپرس، ازش شب خودخوری جای به  -

 بگه؟ دروغ
 

 روی برگشتی و رفت صورت به را دستش کف ارسالن
 :گفت و کشید اشپیشانی

 
 .شدم زنده و ُمردم من شب تا اما نشده نه  -
 

 کنارت تخاراف با عمر یه تا کنه انتخابت آزادانه بذار  -
 .باشه
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 هیچ بدون و آزادنه افرا داشت دوست هم حقیقاً 
 حتی ارسالن که چیزی .کند انتخاب را او ایمخاطره
 ارسالن راست پای کف   .کند فکر آن به توانستمنی
 :گفت و گرفت رضب زمین روی
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 .بشنوم «نه» خواممی کنممی احساس باره اولین این  -
 

 برسی؟ «نه» این به زندگی توی که نیست این از بهرت  -
 

 و کرد پرت مقابلش میز روی را موبایلش عصبی ارسالن
 :زد فریاد

 
 دونی؟می چی افرا و من از تو ..نیست نه  -
 

 :کند آرامش کرد سعی و نشست کاناپه روی سیاوش
 

 اگه و ترینزدیک بهش همه از تو هک دونممی ا نقدر  -
 از شناختنش خاطر به بده مثبت جواب بهت نخواد افرا
  .ایدیگه چیز هیچ نه .توئه
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 از ترکالفه و انداخت اشمچی ساعت به نگاهی ارسالن
 :زد لب قبل

 
 .مونده خیلی شب تا  !چهار   ساعت  -
 

 سیاوش به رو باشد آمده یادش چیزی انگار تازه بعد
 :پرسید و کرد

 
 میای؟ شب  -
 

 مامان تونممنی شب من گفتم بهت صدبار من ارسی  -
 رو شب کنه قبول پرستارش اگه بذارم تنها رو شکوفه
 .میام حتامً  مبونه پیشش

 
 .بگیر خرب یه ازش خب  -
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 :گفت شوخی به سیاوش

 
 توی اَلوار وسط اینجا و قربان کاریه ساعت االن  -

 به نزدیک شام  و ممنوعه کاری غیر متاس کاری ساعت
 گرفتید، غیرکاری یمسئله برای منو وقت از ربع یک
 ؟..کارم س برگردم من نیست یدیگه امر اگه
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 روز پچ پچ یاد به و گرفت باریکی رد ارسالن چشامن
 افتاد بود هشت خط استادکار که حجت با سیاوش قبل
 :پرسید و
 

 گفت؟می بهت چی دیروز حجت   -
 

 داشت الزم پول کمیه ماهه به پا زنش  .نیست چیزی   -
 .دادم بهش خودم که

 
 من؟ پیش نفرستادیش چرا   -

 
 گور و گیر هم خودت تو .تو پیش میان هابچه همه   -

 ..شهمی الزمت پول کردی عوض تازه رو ماشینت داری
 

 شه؟منی تالزم تو   -
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 واسه کنار بودم گذاشته رو پول این اتفاقاً  چرا   -

 ..بعد ماه واسه مبونه حاال ..شکوفه مامان ویلچر تعویض
 

 شکوفه مامان برای که ولیچری یاد به ارسالن قلب
 بود، خواسته فرصت روز 15 او از افرا و بود خریده
 دل درد   دلش و کرد نگاهش مهربان و کوبید محکم

 .خواست
 

 زنی؟می حرف افرا با تو سیا   -
 

 اگر ریختند سیاوش س روی سدی آب تشت انگار
می چه او با کرده هوایی را افرا او فهمیدمی ارسالن
 :داد جواب و بلعید زحمت به را بزاقش کرد؟
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 .باشه   -
 

 :گرفت جا کاناپه روی کنارش و شد بلند ارسالن
 

 بیشرت تو از اما تو، از ترنزدیک من به افرا دونممی   -
 یخواسته این از گیج   گفت بهم امروز .داره شنویحرف
 براش و خواممی رو خاطرش من که بگو بهش تو .من
 .کنممی کاری همه

 
 کسی شنیدمی اینکه از شدمی منبسط گردنش رگ
 دست و خواهدمی طوراین را افرا خاطر هم دیگر

 :شدمی مشت دستانش که نبود خودش
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 بود گفته من به پیش وقت خیلی ارسی بگو بهش   -
 خوب که تو .دیگه بزن رو مخش .. خوادمی رو خاطرت
 !بلدی

 
 .بود داده انجام ارسالن برای را کار این هم ترهاقبل
 باشد داشته آنا با ایمراوده داشت دوست که وقتی آن
 با او و بود شده واسطه سیاوش داد،منی راه او به آنا و
 رفتارهای چند هر بود، کرده رشوع را ایتازه فصل آنا
 یشانرابطه یفاتحه زود ارسالن بود شده باعث آنا تلخ
  .بخواند را
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 بلند جایش از و گرفت اتاق یخفه هوای از کوتاهی دم
 :گفت رفتمی در طرف به که طورهامن و شد

 
 .میزنم حرف باهاش شب باشه   -

 
 من کنه، فکر بهم بذار کن حلش تو دادا نوکرتم   -
 .رممی گاز تخته خودم رو اشبقیه

 
 در یدستگیره رو دستش و رسید اتاق در به سیاوش
 و شد گم یکباره به اتاق هوای کرد احساس و ماند باقی
 حرف از که ارسالن صدای .ماند جا اشسینه توی نفس
 را اتاق ینداشته هوای بود گرفته ایتازه جان او

 :رسید او هایگوش به و شکافت
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 .من با نارنجستونش کن، جور رو افرا تو خور سگ -
 

 زد، بیرون در از تا و کشید پایین را دستگیره سیاوش
 رشوع و 8 خط زن، خط دستگاه ساغ رفت راست یک
 آن تورکالکداست کرد فراموش و هاتخته بریدن به کرد
 .داده هشدار ارسالن و است خراب خط

 و شدمی خراب تند تند بود هامدت که کالکتوریداست
 از بیش بود گفته تعمیرکارش که سی ا ن سی دستگاه

 گاهی و شده کشیده کار آن از ماشین ظرفیت حد
می دیده خطی وسط وفور که طبیعی چوب هایبراده
 بر را اف دی ام هایالیه سه تخته برش مسولیت که شد

 کرده پر را ذهنش بود هامدت هاهمین  داشت، عهده
 .بود
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 افرا
 
 

 دور چند را رنگم کالباسی لب رژ و ایستادم آینه مقابل
 هامنطور و شد نزدیکم پشت از مامان .کشیدم لبم روی
 :گفت داشتمی بر تتخ روی از را شامل که

 
 گذاشتم خشکبار و آجیل بسته چند ا رمی واسه  -

 .برب خودت با اونم رفتنی
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 و آمد شدنش بسته تق صدای و کردم چفت را لب رژ در
 :پرسیدم و شدم مامان به خیره یآینه توی از من

 
 یه چطوری تهش بدونی اما باشی دل دو شده مامان  -
 رو شدن دله یه ینا چطوری بزنی دل بعد شیمی دل
 دل که بدی توضیح عزیزه خیلی برات که یکی به

 !شدنت؟ دل یه این از نشه چرکین
 

 :پرسید تعجب با و شد گرد نشانش زمرد چشامن
 

 مامان؟ گفتی چی فهمیدی خودت  -
 

 سمتش به کیفم، ته کردم پرت را لب رژ و خندیدم
 محکم .گذاشتم اشگونه روی را لبم و چرخیدم
 و افتاد تکاپو به اشگونه روی لبم جای و بوسیدمش
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 :گفتم او به خندان
 

 گیر جای شهمی چی .بشم تعجبت اون قربون الهی  -
 مبونی؟ تعجب حالت در همیشه دادن

 
 :گفت و کشید موهایم روی را دستش

 
 جوابم عرص تا که دلخورم هنوز نکن لوس رو خودت  -
 !ندادی رو

 
 ..افرا جان   بود شلوغ سم  -
 
 به را دستش و گرفت چشمم جلوی را دستش شتپ

 :گفت و داد تکان طرفین
 



 

Romanzo_o 116 

 راست و چپ که دهنت تو بزنم یا دهنت بریزم فلفل  -
 هم دادن پیامک یه قد خوری؟می قسم رو امبچه جون
 بود؟ شلوغ ست

 
 که چیزی بلکه نبود شلوغ هم هاآنقدر سم چرا دروغ
 چکم مدام مامان نداشتم دوست من بود این بود مهم
 روی که هامنطور و گرفتم مامان دست از را شامل .کند
 :دادم را جوابش انداختممی سم
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دبستانی بچه مثل سه یه میاد بدم کنم؟ کارچی خب  -
 دستت از شممی حرصی خدا به !کنیمی چکم ها

 .مامان
 

 :داد تکان تأسف هب سی
 

 بگذره که هم سال هزار دونیمنی نیستی مادر  -
 کف یک !دستت دادن اول روز که همونیه برات اتبچه
 دنبال خورهمی تکون ماهی مثل دهنش که بچه دست
 !گردهمی تو به شدن وصل

 
 استخوانم، و پوست و گوشت با روز یک دانستممی چه
 فکر کنم؟می درک را حرفش وجودم یذره ذره با اصال
 دو هامن س بر گرفنت قرار یاندازه به زندگی کردممی
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 که فرداها از خرب است، سخت شدن دله یک راهی
 داشتم؟ نداشتم،

 
 و گفت ایشی مامان و بوسیدم را اشگونه دوباره
 :گفت و کشید عقب را خودش

 
 .من به مالیدی بودی زده ماتیک هرچی  -
 

 االنم  بال، شیطون کنممی یخال برات دارم رو خونه  -
 !عاشقی خط تو بزنید میاد داریوش

 
 :کرد اشاره شانگشت نوک با داد اشبینی به چینی

 
 .داشنت حیا شاهی یه هایبچه قدیام  -
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 را وسایلم و موبایل و برداشتم را کیفم و خندیدم صدا با
 در .همیشه مثل درست بود، مرتب چیز همه .کردم چک
 :دادم را مامان ابجو  هم حال هامن

 
 ا رمی دیدن برم خواممی وقت هر من !داری حق واال  -
 شیطنتش دخرت این بس از دممی قورت درسته رو حیا

  .باالست
 

 گردن نداز رو همه نداری اون از کمی دست خودت  -
 .طفلک اون

 
 

٣٥ 
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 یصفحه  و زدم کنار را صورتم توی شده رها موهای
 خط هامن .بخواند مامان تا گرفتم باال را ا رمی چت
 و گذاشت صورتش روی را دستش خواند که را اولش
 :گفت

 
 این با نکنه درد گوهر دست !بده مرگ منو خدا هی  -
 .کردنش تربیت بچه

 
 :بود داده پیامک برایم ا رمیا رسید، اوجش به امخنده
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 لباس روی از بس از شده ضعیف هوشی یچشام »
 گوهر واسه سکرت ویکتوریا ست یه .کنهمی اسکن

 ست یه هم تو .لوچه و لب کار تو برن  کنار، گذاشتم
 خواست خدا شاید ببین تدارک داریوش واسه تقویتی
 را پیام این وقتی هم خودم .«شدی دار برادر خواهر
 به کشیدممی خجالت را اول یدقیقه ده بودم خوانده
 بعدی پیام ترسیدممی کنم نگاه گوشی یصفحه
 .نیست بعید چیزی هیچ ارمیا از باشد، انسانی یفاجعه
می همیشه مامان و نداشت متامی  هایششیطنت
 قل یکی اون عقل قل یه گنمی نیست خودبی »:گفت
 دخرته این عاقله ارسالن هرچی داره،می بر هم رو

 امخنده دیدن با مامان .«تنیس اشکله تو عقل انگار
می بیرون اتاق از که هامنطور و کرد پررنگ را اخمش
 :گفت کنان غر غر رفت
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 من به اون از حیاتربی هم تو فرستاده تو برای اون  -
 خشکبار براش خواستممی باش منو .میدی نشونش
 ..خشکبار جای بخوره کوفت .راهی تو بفرستم

 
 یآینه توی را خودم هامنطور و زدم بیرون اتاق از

 رنگ میان خودم دیدن از و دیدممی راهرو وسط قدی
 :گفتم بردممی لذت کاربنیآبی

 
 اگه  .شهمی دیرم داره کم کم رممی دارم دیگه من  -

 منتظره؟ ا رمی که برم نداری کاری
 

 :برسد گوشم به تا کرد بلندتر را صدایش مامان
 

 و بده جواب ور  ماسامسک اون فقط ندارم کار نه  -
  ..نکن دمل به خون ا نقدر
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 که او گوش به تا دادم اوج صدایم به کمی خودش مثل
 :گفتم و برسد تراس توی بود رفته حاال

 
 من .کجایی نپرس ا نقدر خدا رضای محض هم تو  -

 !خداحافظ رفتم
 
 روشنم آبی هایصندل که حالی در و رفتم در سمت به
 :شنیدم را مامان صدای کردممی پا به را
 

کیسه توی گذاشتم در جلوی نره یادت خشکبارها  -
 .حیابی ا رمی اون بخوره کوفت .است
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می غرغر شدت به که حالی در بود همین همیشه مامان
 .بود همه به حواسش و بود مهربان بود، نگران و زد

 .زدم بیرون در از و برداشتم را مامان سفارشی یکیسه
 خودم دیگر یکبار آن یآینه توی و شدم آسانسور سوار
 .بود تنم کاغذی لی شلوار و تاپ .کردم برنداز را

 سال از فصل آن هوای مناسب حسابی بود بگ شلوارم
 بود پایم مچ تا بلندیش که کاربنی آبی حریر پانچ .بود
 را دریا باراین چشامنم و من از روشن آبی شال و
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 زدم چشمک آینه در خودم تصویر به خودم .بود ساخته
 :گفتم و
 

 !سخته اولش چیز همه افرا نباش نگران  -
 آن به تا دادم،می آبکی امید خودم به داشتم هم باز

 .است خرب چه آنجا بدانم تا بودم نشده گود وارد زمان
 و بودم ادهایست گود بیرون قهرمانی مدعیان متام مثل
 گود داخل حوادث از خرب «کن لنگش »گفتممی

 باالترین الیق تا آوردمی قهرمان س بر چه که نداشتم
 روی را موبایلم گوشی شدم ماشین سوار .باشد سکو

 :گفتم و گرفتم را ا رمیا یشامره و گذاشتم اسپیکر
 

 نفرستادی؟ لوکیشن چرا پس ا رمی  -
 

 .نفرستاده منم برای نوزه بفرسته اَرسی بود قرار  -
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 :زدمی فریاد صدایش را این و بود کالفه

 
 لوکیشن برام اَرسی ببینم برم افتادم راه من اُکی  -

 .نه یا فرستاده
 

می لب به جون سپاریمی بهش کار یه بزنه گندش  -
 .بده انجام تا رو آدم کنه

 
 یا فرستاده چیزی ببینم برم باش خط پشت دقیقه یه  -
 !نه؟

 
 یقوه و حول به کنممی جمع رو ساکم دارم من برو  -

 از شممی راحت و کویته چی همه دیگه فردا از الهی
 .نچسب یُبس این دست
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می گوش ا رمیا نشدنی متام غرغرهای به که هامنطور

 ارسالن یعنی دوقلویش برادر از خدا یهمیشه که دادم
 مف س و شدم ارسالن با چتم یصفحه وارد بود شاکی
 و بود فرستاده را اشخانه تراس عکس ارسالن .خوابید
 .«خوشگله منتظرتم» :بود نوشته
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Romanzo_o 128 

 
 .شهمی چروک پوستت ا رمی نزن جوش  -
 

می اتبچه »گنمی موارد جور این توی پاستوریزه  -
 ...«افته

 
 :گفتم و زدم دنده توی را نماشی و خندیدم ریز

 
 !فرستاده رو اشخونه آدرس که این  -
 

 :داد را جوابم حرص با ا رمیا
 

 گاو رو ارسالن یا کن محو منو یا االن همین خدایا  -
 .کن
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 :گفتم و خندیدم صدا با
 

 .ریخت هم رو آخرش زهر  -
 

 .نکنم نصفش نزنم شب نیستم ا رمی  -
 

 داشته کارایی بذار ن،نک نصفش رو سی این حاال  -
 .باشه

 
 .گمشو  -
 

  .کرد قطع را گوشی حرص با و گفت را این
 

می زنگ متاسش به دادن خامته محض به دانستممی
 پلیر به را دستم .آیدمی در خجالتش از و ارسالن زند
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 پرت به لحظه آن بردم، باال را صدایش و بردم ماشین
 برم آنجا به بود قرار که جایی از غیر فضایی به شدن
 مثل ارسالن یخانه به رفتنامن دانستممی .داشتم نیاز
 اگر ارسالن باشد، سویه دو تواندمی تیغ یلبه رفنت راه
 بی داشته درخواستی چه من از صبح سیاوش فهمیدمی
 فکر برایم .زدمی هم بر را بازی یقاعده برگرد برو

 کردن بازی از ترسخت مراتب به موضوع آن به کردن
 تا را سیستم صدای دلیل همین به بود ارسالن مقابل
 شدن نزدیک از قلبم که کردم فراموش و بردم باال تهش
 بزرگرتین .کوبدمی وقفه بی و تند ارسالن یخانه به

می و نبودم متارض اهل من بود این زمانم آن مشکل
 را حامل ارسالن و سیاوش همزمان دیدن دانستم
 پرستار مامان که کردممی اخد خدا و کندمی دگرگون
 بیاید، مهامنی به نتواند سیاوش و نباشد شکوفه
 .هوا به رفت و شد دود سعت به که آرزویی
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 دو اسرتسم رسیدم که ارسالن یخانه نزدیکی به

 ماشین.کرد کردن، عرق به رشوع دستانم و شد چندان
یشیشه و کردم متوقف پارک جای تریننزدیک در را

 تا کشیدم عمیق نفس چندبار و کشیدم پایین را اش
 باز با و بستم کوتاه را چشامنم .شود بهرت رشایطم
 که برجی اصلی درب مقابل که دیدم را ارسالن کردنش
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 مکیدم تو از را لبم .بود ایستاده کردمی زندگی آن در
 زدم کوتاهی یرضبه امگونه روی دستم دو هر کف با و
 :کردم دعوت آرامش به را خودم و
 

 .دخرت باش آروم  -
 

 من و شود داخل ارسالن تا بودم منتظر که هامنطور
 تا کنم روی پیاده کمی و شوم پیاده ماشین از بتوانم
 رد که شدم متوجه شود منظم هایمنفس ریتم حداقل
  .است من ماشین سمت به نگاهش

 
 در ماندن زیادی گرفت راه امپیشانی روی سد قعر 
 دل به زدن آدم من کرد،می تروخیم را حامل حالت آن

 آرام و رفت در یدستگیره سمت به دستم .بودم میدان
 شدنم پیاده .شدم پیاده ماشین از و کردم بازش
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 با من خالف بر که ارسالن هایگام با شد همزمان
 یکیسه و شدم خم .شدمی کشیده سمتم به اشتیاق
 بیشرتی فرصت تا برداشتم ماشین از را مامان سفارشی
 که برد زمان ثانیه چند .ارسالن با رویارویی برای بخرم
 :گرفت جان گوشم توی ارسالن  صدای

 
 .اومدی خوش عزیزم سالم  -
 
 جان اما دادم را جوابش محجوب و چرخیدم سمتش به
 .بود گرفته ریدیگ رنگ ارسالن چشامن شد خارج تنم از
 

 توی انداختی رو خودت باز چرا جان اَرسی سالم  -
 !خب بیرون رفتیممی زحمت،

 
 زیر رسام مرا داشت که هامنطور و آورد جلو را دستش
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 دستم از را کیسه کرد،می رو و زیر کنجکاوش نگاه
 :گفت و گرفت

 
 .زحمتا این از باشه تا  -
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 :پرسیدم و شدم همگام او با آرام
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 نیومده؟ ا رمی  -
 

 :خندید کوتاه
 

 .بعد کنه تیز رو شمیرشش بذار  -
 

 .بیرون بریم داشت دوست طفلک  -
 

 رفنت بیرون از کی وگرنه تریدراحت شام اینطوری  -
 !میاد؟ بدش

 
 بیرون و خانه در ارمیا و من پوشش تفاوت به اشاشاره
 .بود خانه از
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 دو قشنگ بردار و خواهر دوتا شام ..واال بگم چی  -
 .ربایید آهن همگن قطب

 
 :کرد شیطنت و داد تکان طرفین به را سش

 
 قراره ناهمگن قطب یه کنار االن یکیمون عوضش  -

 .خوادمی رو جذب قانون دلش عجیب و گرفته
 

 برای .بازیش زبان این با گرفت راه کمرم یتیره از عرق
 :پرسیدم و لرزید دمل ارسالن با شدن تنها از بار اولین

 
 نیومدن؟ هنوز هابچه  -
 

 بگیره دوش یه گفت سیا اما میاد دیر کم یه که اَردی  -
  .افتاده راه
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 وارد .بودیم تنها ارسالن و من شد، پاره دمل بند

 بودن آنجا هم دیگر جوان مرد و زن یک شدیم آسانسور
 کار چه بدانم تا دادمی زمان کمی بود بهرت برایم این و

 بود این ذهنم سوال اولین نه؟ یا باشم همیشه مثل .کنم
 طرز به رشایط چه؟ را شامل نه؟ یا بیاورم در را پانچم
 سیب آن بودم شده من حاال و بود کرده تغییر عجیبی
 کرده پیدا را چیدنش میل عزیزدمل دو که سخی
می مامان از کاش ای کردم وآرز  دمل توی .بودند

 آن در ماندن حقیقتا .است بهرت کاری چه پرسیدم
 ارسالن یخانه وارد وقتی .بود سخت برایم رشایط
می رفتار همیشه مثل من بودم گرفته را تصمیمم شدیم
 داخل به ورودم محض به  .بود بهرت اینطور کردم،
 لخت یخانه یک گرفت جان مقابلم در که چیزی سالن
 وسط کاناپه دست یک فقط که بود وسایلی هیچ ونبد
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 هیچ از خربی و کشیدمی رخ به را خودش خانه هال
 .نبود چیزی

 
 
٤١ 

 
 
 
 

 :گفت و داد باال ابرویی تای دید را تعجبم که ارسالن
 

 از قبل هاجر گفتم .نامرتبه خونه کم یه ببخشید  -
 ..همی دور واسه کنه آماده رو تراس رفتنش

 
 خاطر به بگویم چیزی چه دانستممنی و بودم شده هول
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 :گفتم و دادم تکان طرفین به سی همین
 

 .دارم دوست تراسش خاطر به رو اتخونه من اتفاقا  -
 

 و سالن که بود دوبلکس آپارمتان یک ارسالن یخانه
 و بود خانه اول یطبقه در شارمویتی و آشپزخانه

 نقطه اما داشت قرار فوقانی یطبقه در هاخواب اتاق
 از شدمی که بود زیبایش اندازهبی تراس اشخانه قوت
 عاشق من .رفت تهران هایشب با بازیعشق به آن

  .بودم اشخانه تراس
 

  !دونستممی  -
 

 که ماندم .کرد دراز سمتم به را دستش و گفت را این
 و شال مکث کمی با همین خاطر به کنم ریکا چه باید



 

Romanzo_o 140 

 یخنده با کردم سعی و دادم دستش به را پانچم
 :کنم عوض را جو بودم کاشته لبم روی که تصنعی

 
 لباسم برم بودم بلد نکندی؛ که رو لباس باکس دیگه  -
  .اونجا بذارم رو

 
 :گفت مهربان و کرد خم سشانه سمت به را سش

 
 .بکنم رو کارها این تبرا خودم دارم دوست  -
 

 همیشه از زودتر کردم آرزو و بستم کوتاه را چشامنم
 من که نباشیم تنها این از بیش ما و برسد س نفر یک

 کمد سمت به را هایملباس ارسالن .نداشتم را طاقتش
 و برگشت سمتم به و گذاشت آنجا و برد سالن انتهای
 :گفت و گرفت تراس در سمت به را دستش
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 .نکن رفتعا  -
 
 
٤٠ 

 
 
 
 
 
 خواستگاری اما نداشتم هم با هاتعارف این از ما

 به آرام .بود داده تغییر را چیز همه ارسالن ناگهانی
منی .نشستم آن صندلی اولین روی و رفتم تراس سمت
 یکس هر از زودتر سیاوش کردم آرزو اما چرا دانم
 .پرسید و ایستاد مقابلم ارسالن .برسد
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 گالب؟ یا لیموبه رشبت   -

 
 !لیموبه   -

 
 پیام ا رمیا برای سیع شد خارج تراس از که ارسالن
 :فرستادم

 
 پس؟ کجایی   -

 
 این و نبود آنالین ا رمیا اما شود دیده پیامم داشتم امید
 به رشبت جام دو با ارسالن .کردمی ترسخت را کار
 هاجام از یکی .گرفت سمتم به را سینی برگشت راست
 میز روی را سینی ارسالن .کردم تشکر و برداشتم را

 :گفت و گذاشت میز روی کلید دسته یک بعد و گذاشت



 

Romanzo_o 143 

 
 .دادممی بهت رو اینا هااین از ترقبل خیلی باید   -

 
 :پرسیدم و نوشیدم را امنوشیدنی از ایجرعه

 
 اینا؟ هسنت چی   -

 
 !استخونه کلید   -

 
 چیزی شنیدن از بپرد گلویم توی رشبت بود مانده کم
 ارسالن که کردم ایسفه تک .گفتمی ارسالن که

 :گفت و خندید
 

 نکن پارک خیابون توی رو ماشینت وقت هیچ دیگه   -
 .عزیزم
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 برود، را جاده ته تا گاز تخت بود کرده قصد ارسالن نه،

 دسته بین نگاهم .بود منانده من تصمیم منتظر حتی
 زنگ که گرفت بازیش ارسالن چشامن و میز روی کلید
 برآورده موعد از زودتر آرزویم .آمد در صدا به واحد
 آرامی باد شد، تراس وارد .بود آمده سیاوشم بود، شده
 مثل آورد،می در حرکت به را موهایش وزیدمی که

 با همیشه مثل کرد، پرسیاحوال و داد دست همیشه
 .زد لبخند اشخستگی همه

 
 

٤١ 
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 بود معلوم .کردمی رُشه دلربایش چشامن از خستگی
 به بود نکرده فرصت حتی گرفته، دوش یک فقط

 پیچید، مالیمش عطر نشست که کنارم .برسد موهایش
 و خوردمی بُر راش هایچوب بوی با که عطری هامن
  .کردمی ترشخواستنی بار هزار

 
 از باراین را بود پرسیده من از که سوالی ارسالن
 :پرسید سیاوش

 
 گالب؟ یا لیمو به رشبت   -

 
 در دارشحالت و پُر موی چرخید، سمتش به سیاوش

 :گفت و آمد در رقص به هوا
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 یه فقط االن که امخسته ا نقدر !اَرسی کدوم هیچ   -

 .ارمد الزم چرت
 

 :پرسید دوباره ارسالن
 

 بیارم؟ برات قهوه یه خوایمی   -
 

 صندلی هایدسته روی را دستش دو هر سیاوش
 :گفت شود بلند داشت سعی که حالی در و گذاشت

 
 .بزنم چرت یه برم من بیان هابچه تا !نه   -

 
 ..برو   -

 لب آرام که شدمی رد کنارم از داشت .رفتمی داشت
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 :زدم
 

 ..ونر    -
 

 هامن در که کرد میخ زمین به را پاهایش کسی انگار
 :کرد شیطنت و چرخید سمتم به و ماند حالت

 
 چرا؟   -

 
 رشمنده و شدم سخ بناگوش تا و مکیدم تو از را لبم
 او به که ایمهامنی به ا رمیا از زودتر اینکه از شدم

 دلربی از دست سیاوش .بودم رسیده بود مربوط
 :نکشید

 
 نرم؟ چرا نگفتی !تلفنی سیم نگا ومن   -
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 یک و گرفت شتاب سمتش به بود افتاده زیر به که سم
 ارسالن جلوی تا کرد خانه چشامنم میان التامس دنیا
 :نشد کن ول سیاوش اما نگوید چیز

 
می محکم دلیل یه زدن رو خواب قید و موندن واسه   -

 .خوام
 
 

٤٣ 
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 رشبت لیوان یک با و داد نجات برزخ آن از مرا ارسالن
 :گفت و  شد سیاوش نزدیک لیمو

 
 حال س بخوری رو رشبت این نیستی بخواب که تو   -
 !شیمی

 
 :گرفت مشتش میان را قلبم سیاوش

 
 .خواممی محکم دلیل نخوابیدن واسه اتفاقاً   -
 

 :زد برهم را بازی یقائده ارسالن
 

 یه امشب من برای بود قرار اینکه از ترمحکم دلیل   -
 بکنی؟ کارایی
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 دهانم توی نبضم و آمد در رقص به دو آن بین نگاهم
 رنگ مثل درست .زد زردی به سیاوش رنگ زد،

 از زیادی که قشقایی فرش یک الکی وسط کهربایی
 را لیوان و پرید اشتیاقش و شور .زندمی چشم توی حد
 :گفت و سکشید نفس یک و گرفت ارسالن دست از
 

 .داداش شبه اول هنوز   -
 

 روی سیاوش و نشست مقابلم صندلی روی ارسالن
 .گرفت جا امکناری صندلی

 
 این مارس من و گرفت مشتش توی را بازی ارسالن
 :شدم خودخواه حاکم

 
 که دارم وقت کلی من و شبه اول هنوز گیمی راست   -
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 .زونمنسو  رو تو بلیط
 

 :خنده و شوخی به زد سیاوش
 

 مرتوئه؛ کارت منیری تو نیست بلیط که من واسه   -
 .نیست کارش توی سوخت

 
 :چرخید سمتم به و زد چشمک

 
 افرا؟ نیست اینطور   -

 
 نشود؟ سوتفاهم که گفتممی چه منگنه، الی بودم مانده
 را موضوع که بود این آمد بر دستم از که کاری تنها

 :کنم عوض
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 ارسی؟ نداری کاری شام واسه   -
 

 از فقط شام راحت، خیالت کرده رو کارها همه هاجر   -
 .کنید پذیرایی خودتون

 
 و برداشت میز روی از انجیری هلو یک سیاوش
 :گفت زدمی گاز آن به که هامنطور

 
 االن از ارزیدمی اگه بگو حاال؟ شام واسه زدی چی   -

 .بزنم باال آستین برات
 

 نوک سیاوش و نشست ابروانم میان ناخودآگاه اخم
 :گفت و زد امبینی روی را انگشتش

 
 فکر؟ توی رفتی تلفنی سیم شد چی   -
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٤٤ 
 
 
 
 
 

 به رو گذاشت زانوانش روی را هایشآرنج س ارسالن
 :گفت و شد خم جلو

 
 ..فکر توی منیره اصال که اینکه ما مشکل    -

 
 :داد را جوابش سیاوش

 



 

Romanzo_o 154 

 !شده خطی خط فکرش شاید دونیمی کجا از تو   -
 

 :دادم را جوابشان کالفه
 

 .کنممی خواهش کنید بس هابچه   -
 

 :شد جدی سیاوش
 

 افرا؟ کنیمنی فکر ارسی به چرا   -
 

 منی؟ فکر توی شام   -
 

 غلط تو ویدبگ داشتم دوست .دادم را جوابش دلخورانه
 محکم اینکه نه کنی فکر من جز کسی به کنیمی

 .کنیمنی فکر دیگری به چرا بگوید و بیاستد مقابلم
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 میزان این اشبینی روشن همه با امزنانه حس
 .نداشت دوست را فکریروشن

 
 من جواب اما زد چشمک او به رو سیا و خندید ارسالن

 :داد را
 

 !نیستم فکرت توی نه   -
 

 .نگو هیچی پس   -
 

 باز را در تا رفت ارسالن و شد بلند واحد زنگ صدای
 :گفت من به رو سیاوش و کند

 
 !قلبتم توی من .نیستم فکرت توی معلومه   -
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 :دادم را جوابش تلخ و چرخیدم سمتش به
 

 .نباش امیدوار هم همچین   -
 
 

٤٥ 
 
 
 
 
 

 طرح یک وسط بژ رنگ رفنت راه مثل گرفت برق نگاهش
 :فرش یک یساده کف طرح در رنگ یسمه

 
منی فکر بهش چرا گفتم شدی دلخور !جونم ای   -
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 کنی؟
 

 چفت هم روی فکم و خورد گره هم به بیشرت هایماخم
 گارد سیاوش وجه این مقابل در نبود خودم دست شد،

 :دآور  نزدیکم را سش سیاوش .داشتم
 

  !خانم افرا نگا منو   -
 

 طرفین به چشامنم مقابل را دستش او و نکردم نگاهش
 :گفت و داد تکان

 
 پس؟ بخوابم برم   -

 
 که رفتم ترش چشامنم با و کرد نگاهش دلخورانه باراین
 :نشد کن ول او
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 توی بری اول باید زن یه به رسیدن برای گفته کی   -

 زن یه به رسیدن رایب دونهمنی هنوز ارسالن مغزش؟
 جسم متام قلب اون بعد کنی فتح رو قلبش باید اول
  .کنهمی فتح رو زن اون

 
 حرکت و کشید امبینی یتیغه روی را انگشتش س

 :گفت و داد ادامه امچانه روی تا را دستش
 

 داره فتح سفید پرچم یه شام قلب روی نداره خرب   -
 .زنهمی چشمک

 
 بیرون لبخندی با را سفیدش ایهدندان و گفت را این

 حتی .بود کرده فرار چشامنش از خستگی انگار .ریخت
 :زد لب وقتی بود شده بکرتر هم تنش بوی
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 اخم بیایی، پایین بری، باال !خانم افرا !افراجان   -

 چشامش زدن حرف جای که خودمی تلفنی سیم کنی،
  .زنهمی حرف آدم با
 

 کف و گرفت راه صورتم روی و مناند کاربی دستش
 روی شستش انگشت  و گذاشت امگونه روی را دستش

 :گفت و آمد در بازی به لبم
 

 رو دلت هایحرف کنممی کیف من نزن حرف من با   -
  .کنم شکار چشامت توی از
 

 هر و بود گرفته را جانم لبم روی شستش انگشت حرکت
 و آورد ترنزدیک را سش .بروم حال از بود ممکن آن
 :گفت
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 که خونممی چشامت توی از کنممی کیف االن مثال   -
 مثال یا سیا نذار تنهام سیا، دارمدوست گیمی بهم

 کنی فکر من جز کسی به کنیمی غلط بگو بهم میگی
 ..اما

 
 

٤٦ 
 
 
 
 
 

 او و شد بسته نفسش گرم ُهرم از چشامنم و کرد مکث
 :زد لب آرام
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 خودش مال رو متامت فکر این بذار و بهش کن فکر   -

 با بجنگم قلبت همون با من بعد .رو قلبت جز به  کنه؛
 و فقط سیگنال این نشده خط رو خط بگم و دنیا همه
 .داره مقصد یه فقط

 
 اتومات چشامنم برداشت، لبم روی از را شستش انگشت

 :گفت و دکر  اشاره قلبش به او و شد باز
 

 .سینه این وسط اینجاست، مقصدش   -
 

 ایجاد را این میل من در نگاهش ریتم حتی لبخندش،
 چه» :بگویم و بگذارم اششانه روی س که کردمی
 باشه .بگویم تو به را هاحرف یهمه نیست الزم که خوب
 دهممی اجازه و کنممی فکر ارسالن به من عزیزم
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 مقصد آنجا که را قلبم جز به کند خودش مال را متامم
  .«توست غائی

 
 آن طبع به و کرد خودش مال را خانه کل ارمیا صدای
 :رسید گوشم به اردیان انگیز دل صدای

 
می همه، به سالم ما، به سالم تو، به سالم من، به سالم   -
 بغل غم زانوی جذابتون دادن دست از غم از که بینم

 .کردید
 

 توی را ارمیا دست و شد دبلن و خندید صدا با سیاوش
 :گفت و فرشد دستش

 
 .جدایی این واسه الزمیم تلخی االن   -
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 :گفت و کوبید اشسینه به مشتی ارمیا
 

 تجارت منو درخت هایسیب کنممی اتقیمه قیمه   -
 ..کنی

 
 یسشانه روی از را دستش بود ارمیا س پشت اردیان

 :گفت و رساند من دست به و کرد رد او
 

 .گیرهمی آرامش رفتنش با هامونگوش   -
 
 

٤٧ 
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 نتوانستم دیگر و ماند هایشریش ته روی نگاهم
 خواهرانه دمل دیدممی را اردیان بار هر .باشم خوددار

 اردیان .انداختم آغوشش توی را خودم .خواستمی
 .بود شده مردانه صورتش بود؛ دهش بزرگ بود؛ شده مرد
 مچ روی که نبود شیطانی و تخس پرس هامن دیگر
 خودش بلکه کشیدمی ساعت و گرفتمی گاز را دستم
 پهن مچ روی رولکسش ساعت که بود شده جذاب انقدر

 آغوشش توی ثانیه چند .کردمی دلربی اشمردانه و
 و کشید عقب مرا و گرفت را امسشانه ارمیا که ماندم
 :گفت

 
 گرفتی اشتباه نیست این کنی بغل باید که اونی   -

 ..خواهر
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 :داد را جواب ارسالن

 
 .ارمی بگو چرت کم   -

 
 مرا همه جای به اردیان و کرد کجی دهن برایش ارمیا
 :گفت هایامنبچگی یاد به و فرشد آغوشش توی بیشرت

 
 آجی؟ بکشم ساعت یه   -

 
 باال را دستم مچ و برداشتم اشسینه روی از را سم

 :گفتم و گرفتم
 

 .بکش   -
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 از اشک قطره یک و شد گم هایشدندان میان دستم مچ
 عاشق من دانستندمی همه .گرفت راه چشمم یگوشه
 بردارهای و خواهر متام جای برایم اردیان .اردیانم
 دلش .بود کرده پر را همه خالء تنه یک و بود نداشته
 فقط دهد، فشار دستم مچ یرو  بیشرت را دندانش نیامد
 به رو بعد و ماند دستم مچ روی دندانش از ردی

 :گفت سیاوش
 

 خودکار یه سیا داش   -
                                                                                داری؟

             
 

 :گفت و زد چشمک سیاوش
 

  .داره حتام خودش   -
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 همراهم همیشه که بود یادداشتی دفرت به سیاوش اشاره
 :گفت و گرفت اردیان سمت به خودکاری ارسالن .بود

 
 ..ها بکشی خوشگل   -

 
 :گفت و انداخت صندلی روی را خودش و خندید ارمیا

 
 .منیشه کم جذابیتش از نباش نگران   -
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 جای خندید، ریز و کشید اشبینی زیر دستی سیاوش
 :داد جواب اردیان همه

 
 .موقوف حسودی   -

 
 ساعت اردیان و داد تکان ارمیا به ابرویی تای ارسالن
 :گفت و کشید  حوصله با را دستم روی مچی

 
 !شد خوشگل   -

 
 :گفتم و کردم مچم روی شده نقاشی ساعت به نگاهی

 
 !خیلییییی   -
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 و گرفت دستش توی را دستم مچ و شد کنزدی ارسالن
 :گفت کردمی نگاه که هامنطور

 
 !نیست بدک ای   -

 
 :داد را جوابش اردیان

 
 .نیست تجسمی شام مثل غیرتجسمیه هرنهامون ما   -

 
 طعنه بافی قالی به ارسالن حدبی یعالقه به اردیان
 :گفت سیا به رو ارسالن و خندید بلند سیاوش زد،می

 
 !کوفت   -
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 :گفتم ارسالن از دفاع ودر زدم عقب را موهایم
 

 هرن میدونن چه اینا رو، هرنهابی این که ولشون  -
 !چیه

 
 :کشید باالیی بلند سوت ارمیا

 
 رو؟ راه همه این میره کی   -

 
 :کشید موهایش روی دستی ارسالن

 
 !کنید تف رو اشهسته خوردید   -

 
 :گفت و کرد سیا به رو اردیان
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 بند و زد اینا داداش بریم کن عجم   -
                                                                               !کردن

  
 

 سپری سعت به روزها آن زمان .خندیدند صدا با همه
 بعدش روزهای آمدن کش از خرب کسی و شدمی

 آماده را باربیکیو داشت که حالی در ارسالن .نداشت
 کشیدن سیخ به حال در که سیاوش به رو دکر می

 :گفت .بود ها گوشت
 

  !زدم ترش کباب تو برای طوسیه ظرف اون توی سیا  -
 

 مثال بود، ما یهمه یذائقه به حواسش همیشه ارسالن
 اردیان و دارد دوست ترش کباب سیاوش دانستمی
 ارسالن .نداشت فرقی برایش ارمیا و ترد من و تند



 

Romanzo_o 172 

 ارسالن برای ما ما؛ غرور اال بود چیز همه به حواسش
 برای گاهی که بودیم شطرنج یک یپیاده های مهره
 کرد می قربانی یک به یک را ما یهمه موقیتش حفظ
 ...که وقتی مثل درست
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 .خان ارسی کرده چه   -
 

 :داد را جوابش ارمیا
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 !میشه خالص من دست از میده سور قشنگ داره   -

 
 :گفت ارمیا به رو ارسالن

 
 !واال آره   -

 
 :گفت اردیان به رو ارسالن و کرد نگاهش حرصی ارمیا

 
 !فرودگاه برب رو ارمی خودت صبح اردی   -

 
 :گفت و داد تکان طرفین به را سش اردیان

 
 !دارم قرار شیش ساعت خودم تونممنی من   -
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 رو ارمی کن کنسلش داری؟ قراری چه صبح شیش   -
 !فرودگاه برسون

 
 :گفت و شد خم گوشم زیر اردیان

 
 ..َدَدر برم باهاش باید و دارم ر ل منم کنهمنی درک   -

 
 را کباب هایسیخ که حالی در ارمیا و خندیدم ریز من
 :داد جواب رساندمی ارسالن به و گرفتمی سیاوش از
 

 !اباب میرم خودم   -
 

 :کرد ترش ارسالن
 

 حاال بود اومده زمان قحطی گرفتی پرواز 5 ساعت   -
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 رم؟می تنها گیمی هم
 

 اردیان به رو ارسالن و کرد نازک چشمی پشت ارمیا
 :گفت

 
 !دیدنش میری 8 ساعت بگو مادمازل به   -

 
 :گفت گوشم کنار کرد خم را سش باز اردیان

 
 بنده کجا دستم ونهدمی هم خودش .حال   اهل ببین   -
 !میده گیر باز

 
 و انداخت اردیان و من به نگاهی چشمی زیر سیاوش

 :زد لب
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 شام؟ گیدمی چی   -
 

 :گفت ارسالن به رو سیاوش و انداختم باال ابرویی تای
 

 !کنهمی پر رو اردی داره مارموز این ارسی   -
 

 :چرخید سمتم به ارسالن س
 

 آره؟   -
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 :شد درشت چشامنم
 

 !گهمی الکی   -
 

 :گفت من به رو و گرفت باال را دستانش اردیان
 

 بربیش تو استساله دو بچه مگه گفتیمنی االن تو   -
 چه؟ من به بگو فرودگاه؟

 
 تیم توی بود رفته که کردم نگاه اردیان به متعجب
 :سیاوش



 

Romanzo_o 178 

 
 ...اردی   -

 
 خوشش ما هایشوخی از اصال بود معلوم کرد اخم ارمیا

 :گفت گزنده لحن هامن با بود نیامده
 

 نگران اینطوری دوساله یبچه واسه فقط نگفته بدم   -
 !میشن

 
 :کرد دلجویی و گذاشت اشسشانه روی دستی ارسالن

 
 نگرانتم؟ بده   -

 
 :داد را جوابش کالفه ارمیا
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 .بده ارسالن خدا به آره   -
 

 :بوسید را اشگونه ارسالن
 

 !میشه تنگ هانگرانی همین واسه دلت بندممی رشط   -
 

 من جای کنممی خواهش منیشه، ارسالن منیشه   -
 نه صبح 5 فرودگاه برم بلدم خودم من نگیر، تصمیم
 خوادمی دمل من بفهم ارسالن .شب نصف سه ساعت
 !کنم تجربه رو زندگی خودم

 
 :داد را جوابش دلخورانه ارسالن

 
 !نشی پشیمون تجربه این از امیدوارم   -
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 رفت،می پیش تلخی سکوت در چیز همه آن از بعد
 بعدی هایسیخ سیاوش و پختمی را هاکباب ارسالن

 داخل به و کرده ترک را تراس ارمیا .کردمی آماده را
 .بود موبایلش گوشی توی سش اردیان و بود رفته خانه
 طاقت شد،می زیادتر رج به رج ارسالن هایاخم

ناراحتی طاقت وقت هیچ من .نداشتم را اشناراحتی
 به و شدم بلند ....که وقتی حتی نداشتم را اش

 :گفتم و ایستادم کنارش .رفتم ساغش
 

 !ارسالن نیست بدی چیز تجربه   -
 

 :چرخید سمتم به آرام سش
 

 شدن و کنن ربهتج خواسنت که هاییآدم از پر تاریخ  -
  !عربت درس
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 پخته ظاهرا که کباب هایسیخ از یکی سمت به را دستم
 اولین و داشتم برش باربیکیو روی از و بردم بود
 :گفتم و گرفتم ارسالن سمت به را اشتکه

 
 و کردن تجربه که هاییآدم از پر تاریخ البته صد و   -

 ! شده دگرگون فتحشون با جهانی
 

 سیخ از را تکه اولین و آورد سیخ سمت به را دستش
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 :گفت و گرفت سمتم به و کرد جدا
 

 !نگرانشم فقط کنم زندگی ارمیا جای خواممنی من   -
 

 گذاشتم، دهانم توی و گرفتم دستش از را گوشت یتکه
 دهانش توی و کرد جدا سیخ از دیگری یتکه ارسالن
 .باشد نگرانت ارسالن مثل کسی بود خوب چه  .گذاشت
 فوق طعم از و کردممی مزه مزه را گوشت که هامنطور
 :دادم را ارسالن جواب بردممی لذت اشالعاده

 
 !َبد   اتروش فقط تو دونممی   -

 
 و شد خیره من به چندثانیه فقط و کرد سکوت ارسالن
 :پرسید
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 خواستیمی بگی شهمی !رنگرزی ایبی بود قرار    -  
 !بزنی؟ حرف چی راجب

 
 و مکیدم تو از را لبم .گرفت گُر تنم و شد پاره دمل بند
 :گفتم

 
 !شد حل نبود مهمی چیز   -

 
 !امیدوارم   -

 
 دوست دیگری وقتی نداشت حق کسی بود ما قانون این

 مجبور را یکی آن بزند حرف موضوعی راجب نداشت
 را کار ارسالن یطعنه پر گفنت دوارمامی این اما کند
 و گرفتم کوتاهی دم .کردمی سخت دویامن هر برای
 :کردم زمزمه آرام
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می که قولی تنها این ارسالن، کنممی فکر بهت من   -
 !بدم بهت تونم

 
 این به را شب متام من و شد باز کوتاهی لبخند به لبش
 یرشدرگ اما کرد فکر کسی به شودمی چطور کردم فکر
 اما دیگری از کنی پر را متامت شودمی چطور نشد؟
 نشوی؟ مبتال
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 کدامشان هر که کسانی کنار سال فصل آن ملس هوای
 کمی جو وقتی .چسبیدمی عجیب بودند شده تنم پاره
بی من شد تراس وارد چای سینی با ارمیا و شد عوض
می بر سینی توی از را چای لیوان وقتی اراده
 :گفتم  داشتم

 
 !خالیه واقعا جاش میده رو ُسها بوی خونه جای همه   -

 
 که شد باعث بود آمده در دهانم از ارادهبی که حرفی
 سکوت آن متعاقب و بپرد ارسالن گلوی توی چای
 بود افتاده ناخواسته که اتفاقی .کند پر را جمع تلخی

 شدم مجبور که طوری به کرد ناراحت مرا عمیقاً  ماا
 :بگویم و بیاستم ارسالن کنار
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 !نداشتم منظوری واقعا متاسفم   -
 

 هایچراغ به که حالی در و نشست خندی کج به لبش
 :داد را جوابم بود زده زل شهر روشن

 
 !نیست مهم   -

 
می کسی هر از بهرت را ارسالن که منی را این بود مهم
 و هاخنده با شب آن یادامه .دانستممی ختمشنا

 رفته اشکشی منت به ارسالن که ارمیایی هایشیطنت
 رفتند همه که وقتی درست شب انتهای اما شد متام بود
 در دست نفر یک آمدمی ماشینم سمت به داشتم من و

 :کرد زمزمه و آمد راه سم پشت شلوارش جیب
 

 کیاست؟ فصل پاییز   -
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 به که نزدیک آنقدر شد ترنزدیک او و ستادمای سجایم
 :گفت و کرد من به رو و داد تکیه ماشین کاپوت

 
 دیگه؟ عاشقاست فصل   -

 
 روی خورد ُس  نگاهم و ماند ثابت ماشین در روی دستم
 :گفتم و بادش در رها موهای

 
 !اُهوم    -
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 بزرگ خراش یک  .کرد باز چشمم مقابل را دستش کف
 ندیده لحظه آن به تا که چیزی بود، دستش کف

  :بود تازه ظاهر به زخمش .بودمش
 

 شده؟ چی دستت   -
 

 با را سوامل جوابم مهربان که بودم پرسیده نگران
 :داد شیرین سوالی

 
 هست؟ هم نگرانی فصل پس   -

 
 :رفتم ترش را نامش
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 !وشسیا   -

 
 !نه؟ یا عاشقی ببینم خواستم نشو نگران تلفنی سیم   -

 
 و گرفتم دست به را دستش و گرفت آتش هایمگونه
 :گفتم

 
 !شده؟ چی دستت سیا نشو مزهبی   -

 
 کنه فکر بهم بگو بهش بزن حرف افرا با گفت ارسالن   -

 خط دستگاه پشت دیگه، بدون خودت رو بعدش دیگه
 !شد زخمی دستم کرد بقال  تیغه وایستادم زن

 
 :دادم تکان تاسف به سی و انداختم امبینی به چینی



 

Romanzo_o 190 

 
 زدی؟ سیخ رو هاکباب دستت همین با بهت آفرین   -

 !نکردیش پانسامنم آوردی، در رو جیگرت زدی قشنگ
 

 :شد جدی صورتش
 

 عمیق شکاف یه زخم همین مثل درست من زندگی   -
 شکاف این به حواست افرا نشده پر شکاف این داره،
 !بذاری امزخمی دست توی دست خواستی اگه باشه

 
 درآباد در پدریش درندشت یخانه به سیاوش یاشاره
 مامان اما بود رسیده ارث به برایش که ایخانه .بود

 .دادمنی را آن ساخت و فروش یاجازه شکوفه
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 زیر را سیاوش زندگی آن روی گذاریسمایه قطعا که
 شکوفه مامان نانوشته قرار یک طبق اما کردمی رو

 شکاف این .چرا پرسیدمنی هم سیاوش و کردمنی قبول
 شده نشین ولیچر شکوفه مامان که روزهایی عمق به
 از دیگری وجه داشت سیاوش حاال و داشت قدمت بود

 :کردمی عیان برایم را اشزندگی
 

 !اصالته اسمش سیاوش، نیست شکاف اسمش اینا   -
 !ندارن هاخیلی که چیزی
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 .شد باز کوتاهی یخنده به لبش

 
 نیست؟ کیاست اسمش احتامال شام تعبیر این و   -

 
می رها را دستش که حالی در و گرفت عمق لبخندش

 :گفتم کردم
 

 !؟نیست اینطور الزمه، زنی هر واسه کیاست ذره یه   -
 

 مسخ و گرفت بازی به را صورتم کنار رهای موی دستش
 :زد لب شده

 
 دلربی، واسه کنهمی خلق خدا رو هازن بعضی نه،   -

 !ندارن هیچی به نیازی
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 .کند بازی قلبم با بود آمده دوید، هایمگونه توی آتش
 ماندم، اشخیره ثانیه چند و شدم جذابش صورت مات
 و نداشت را هایشریش ته از شدن جدا توان هایمپلک
 :گفت و کشید عقب کمی و آمد خودش به او باراین

 
 تونهمی چی دلیلش آرومم همه این پیشت اینکه   -

 باشه؟
 

 رشد هیجان از گلویم سیبک بلعیدم، زحمت به را بزاقم
 بینی پیش عاشقی وقت به سیاوش .بود کرده
 جواب جای به .شناختممی که بود سیاوشی تریننشده
 زبان به را روزهایم آن اصلی یدغدغه سوالش به دادن
 :آوردم
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 !اضطرابم از پر من تو آرامش جای به   -
 

 و کشید باال را امچانه و آمد جلو را اشرفته عقب قدم
 :گفت آرام و زد زل نگاهم توی

 
 چیزی از منی با وقتی بگم و بدم قول بهت تونممنی   -

 !آرامشت واسه کنممی کاری هر بگم تونممی اما نرتس
 

 فرار کنارش هاکلمه شد بسته و باز صدابی لبم چندبار
 رفتند،می و بستندمی را بارشان هادغدغه .کردندمی

 :بود آرام تشویشش متام با دنیا بود که سیاوش
 

 !سیاوش شدم غافلگیر خیلی من   -
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 :زد پلک آرام
 

 !دونممی   -
 

 !بده فرصت بهم کم یه پس   -
 
 :داد جواب قبل آرامی هامن به
 

 !تونممنی   -



 

Romanzo_o 196 

 
 و کردم نگاهش زده بیرون حدقه از چشامنی با

 :پرسیدم
 

 چرا؟؟؟   -
 

 :زد لب اغواگرانه و آورد گوشم نزدیک را سش
 

 !بشی محرمم که فهمیمی وقتی رو چراش   -
 

 ورق به ورق او و بودم ایستاده سجایم حیران و مات
 درست دنیا آدم نابلدترین من و کردمی مشق را عشق
 :زدممی رج را امعاشقی هایخطی خطی سش پشت

 
 ...افرا دارم دوست   -
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 گوشم کنار هنوز او لب و بود دستش توی هنوز امچانه
 از اینکه بدون دستم کشاند،می جنون به مرا داشت که
 چنگ تیرشتش روی و کرد تخطی بگیرد فرمان زممغ
 عشق یک کردن مزه مزه معصومیت به چشامنم و شد
 :زد لب دوباره او و شد بسته

 
 !من فقط افرا، شو من تلفنی سیم   -

 
 اصیل هایطرح متام در یاغوتی رنگ مثل صدایش
 طعم حتی و داشت حس داشت، جان بود، قشقایی
 زیبایی به و ودب شهد شیرینی به صدایش .داشت
 و نشست می هم کنار رج به رج که فرش یک هایگره
 کشیدم که عمیق نفس !«تلفنی سیم »جمله یک شدمی

 حرفی هیچ بدون شد دور باراین و گرفت فاصله سش
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 رفتنش با حتی که حضورش کاریزمای و ماندم من و
 متام و شدم ماشین سوار .شدمنی کم جهانم از این هم

 بگویم ارسالن به چطور که کردم فکر ینا به را مسیر
 چطور؟ ام؟شده عاشق
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*** 
    

 پر دهان هامن با و گذاشت دهانش توی را لقمه آخرین
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 :گفت و کرد مادرش به رو
 

 اممعامله کن دعا قبضه دو برام امروز خانم شکوفه   -
 !بشه جور

 
 او باراین و کرد نگاهش مهربان همیشه مثل مادرش
 یمانده ته و برد اشچای فنجان سمت به را دستش
 :گفت و کشید س نفس یک را چایش

 
 !آوردم عروس برات بشه جور !توشه خوبی پول   -

 
 کرد رشوع و زد هوا توی بشکنی خندان و گفت را این
 :خواندن به
 

 زلفاش به دست ...بله نگهقش عروس.. بله تنگه کوچه   -
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 مبارک ایشاهلل بادا مبارک یار...بله بنده مروارید نزنین
 ..بادا

 
 و شد خم سیاوش و خندید صدا با باراین شکوفه مامان
 :گفت و کرد مهر ایبوسه به را مادرش پیشانی

 
 رشکت نیست، بند مروارید که شام عروس زلفای به   -

 ... بنده مخابرات
 

 و ریخت نگاهش توی را عشقش متام شکوفه مامان
 باراین و ریخت پایین چشمش از درشت اشکی قطره

 خودش و شد دست او دستان جای و نکرد تعلل سیاوش
 آغوش به حرست که انداخت مادری آغوش به را

 تحویل او به و شستمی چشمش اشک در را هاکشیدن
 .دادمی
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 مرده اسی مگه چی؟ واسه اشک .من برم قربونت آخه   -
 کنی؟می نگاهم بارونی اینطوری تو که

 
 سیاوش و کشید درهم اخم باراین شکوفه مامان

 :گفت و برد باال را دستانش
 

 !خوشگله پرست جون از دور خب، خیلی خب خیلی   -
 

 بود بلد خوب چه سیاوش و نشد باز هم از شکوفه اخم
 در مانده جا هایحرف او اشک و لبخند و اخم میان از
 مانده کامش در زبان روزگار قهر به که مادری ینهسی
 مادرش یگونه روی را بوسه آخرین .بخواند را بود

 :گفت و کاشت
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 برو بدو پس .میشه بخوای تو دونممی میرم، دارم   -
 .داریم عروسی که بده سفارش رو خوشگالت لباس

 
 سیاوش شد باز دلگشا یخنده به که شکوفه مامان لب

 شد که ماشینش سوار .رفت و کند دل او از باالخره
 .زد هم بر را ماشین سکوت موبایلش صدای
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 برداشت داشبورد روی از را موبایلش گوشی و برد دست
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 در ماشین کردن روشن جای به ارسالن نام دیدن با و
 :داد اسخپ متاسش به و ماند حال هامن

 
 !ارسی جانم   -

 
 ..دادا سالم   -

 
 !شدی؟ خیز سحر علیک   -

 
 !پیشم بیا س یه موحد پیش رفنت قبل سیا دارم کارت   -

 
 :گفت و انداخت اشمچی ساعت به نگاهی سیاوش

 
 هشت هم االن دارم قرار دوازده ساعت موحد با   -

 ..کجایی تو صبحه
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 !امخونه   -

 
 ..کارگاه ابی پاشو پس خب   -

 
 :رفت ترش ارسالن

 
 !!سیا   -

 
 توی رسام رو یازده تا 9 ساعت من رئیس جناب   -

 بیا داری کار تو میاد حساب به کاریم ساعت و اَلوارم
 .کارگاه

 
منی موحد با قرارت همون بچسب رو امروز شام   -

 ..باشی کارگاه فکر به خواد
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 و برد ماشینش سوییچ سمت به را دستش سیاوش
 :داد را او جواب هم حال هامن در و کرد روشنش

 
 از بزنن رو امته و س من رئیس، دونیمی که تو   -

 .کارگاه بیا پاشو نزن چونه پس میارم در س اَلوار
 

 :داد را جوابش حرصی ارسالن
 

 .برش ذاتت تو تُف   -
 

 .موال به نوکرتم   -
 

 عدب ساعتی .کرد قطع را متاسش و گفت را این سیاوش
 که کرد پارک اَلوار نگهبانی در جلوی را ماشینش وقتی
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 :پرسید و شد نزدیک او به .بود اتاقک بیرون نگهبان
 

 ها؟دوربین تعمیر واسه بیان زدی زنگ آقا حسین   -
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 اتاق رویراه و اصلی سالن هایدوربین که بود مدتی
 شدمی وصل و قطع مدام و بود شده خراب مدیریت
 اما بودند زده زنگ مربوط کار سویس به هم چندبار
 و امروز به را هادوربین تعمیر و انداختمی گوش پشت
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 تر صاف را بندش کمر آقا حسین .کردمی موکول فردا
 و خوردمی ُس  کمرش از مدام که را شلوارش کرد
 سیاوش به رو و باال کشید را رفتمی شکمش پایین
 :گفت

 
 منیشه گارانتی شامل گفنت اما آقا زدم زنگ   -

 .شده متوم شونگارنتی تاریخ هادوربین
 

 سویس بیان اونا میشه؟ گارانتی شامل گفتم من مگه   -
 .بگیرن رو اشهزینه کنن

 
 .زنم می زنگ آقا چشم   -

 
 اسهو  بیان بگو فرصت اولین توی ننداز گوش پشت   -

 ..تعمیر
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 !چشم   -

 
 هوشنگ ماشین که بود آقا حسین با صحبت حال در

 ایستاد سجایش .شد محوطه داخل ارسالن پدر کیانفر
 سمتش به بعد و شود پیاده ماشین از خان هوشنگ تا

 .کرد پرسی احوال و سالم و داد دست مهربانی با و رفت
 که داشتندمی بر قدم مدیریت سالن سمت به هم با
 :پرسید شنگهو

 
 راهه؟ به رو اوضاع خربا؟ چه   -

 
 این فقط عموجان خوبه چی همه شکر رو خدا   -

 انگار اما شده تعمیر بار چند کرده امکالفه هادوربین
 .کنیم تعویضشون باید لحیمه خرج آفتابه
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 علیک سالم منشی با راهرو توی که حالی در هوشنگ
 :گفت و کرد سیاوش به رو شد رد و کرد کوتاهی

 
چی رو موحد با قرارت .رسیممی هم اون به وقتش به   -
 کردی؟ کار

 
 نگران عموجان بندمش می .دوازدهه ساعت امروز   -

 !نباشید
 
 جا هامن هوشنگ که شدند هوشنگ کار اتاق وارد هم با

 و گذاشت او یشانه روی را دستش و ایستاد در جلوی
 :گفت

 
 !ستادمفرمنی رو تو که بودم نگران   -
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 .دارید لطف من به همیشه شام   -

 
 .داری رو اشعرضه   -
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 به هوشنگ که کرد اکتفا کوتاهی لبخند به سیاوش
 نشستمی میز پشت که طورهامن و رفت میزش سمت
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 :پرسید
 

 اومده؟ ارسالن   -
 

 ..هراه تو اما نه   -
 

 :گفت و زد معناداری لبخند هوشنگ
 

 افتاده کرده تعطیل رو کار .مخش توی زده عاشقی   -
 بله خانم افرا بلکه کنه نوار نو که زندگیش خونه جون به
 !بده

 
 سش روی انگار داغ سب هاحرف این شنیدن با

 به افرا اگر که بود این به امیدش یهمه شدمی ریخته
 ساغ به ارسالن یمسله حل ایبر  بدهد مثبت جواب او
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 و کند پدری هم او برای بخواهد او از و بیاید هوشنگ
 باراین هوشنگ نکند که بود گرفته را این بیم یکهو حاال
 پای وقتی هم آن کند فراموش را کردن پدری رسم

 جان دانستندمی همه که ارسالنی بود وسط ارسالن
 .بود بسته جانش به هوشنگ

 
 ؟!ندارید یامر  من با   -

 
 دراز میزش مقابل یکاناپه سمت به را دستش هوشنگ

 :گفت و کرد
 

 !دارم کار باهات اتفاقاً  بشین  -
 

 :پرسید نگران
 



 

Romanzo_o 213 

 !باشه؟ خیر   -
 

 :گفت و خندید صدا با باراین هوشنگ
 

 !نشو نگران بشین پرسه خیره   -
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 متام و نشست آن روی و رفت کاناپه سمت به سیاوش
 :گفت آرامش با باراین هوشنگ که شد گوش جانش
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 اَلوار، توی کنم رشیکت خواممی بستی که موحد با   -
 .کنی کار خودت برای که وقتشه

 
 :پرسید متحیر سیاوش

 
 رشیک؟   -

 
 هر بود، موافق من با اونم زدم حرف داریوش با   -

 درصدش بیست ببندی موحد با که دادی رارق درصد
 .خودت مال

 
 بپرسد سوالی اینکه از قبال و شد گرد سیاوش چشامن
 :داد ادامه هوشنگ خود

 
 .خودت پای هم پروژه تحویل صد تا صفر جاش به   -
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 جمله یک همین به سیاوش هایسوال یهمه جواب
 سمایه بدون چطور بود فهمیده حاال و بود شده داده
 به مربوط یپروژه مثل بزرگی گذاری سمایه یکرش

 هوشنگ که رفت فرو فکر به فکورانه .شودمی موحد
 :پرسید

 
 چیه؟ نظرت   -

 
 جواب اشذاتی ادب هامن با و کرد مکث کمی سیاوش

 :داد
 

 بهرت هم شام خب اما شامست محبت و لطف اینکه   -
 من هاستپروژه تحویل مسئول ارسالن معموال دونیدمی
 .کنممی داد قرار عقد فقط



 

Romanzo_o 216 

 
 !داره فرق داد قرار این   -

 
 ...ارسالن که میگم داره فرق چون -
 

 :رفت کالمش میان هوشنگ
 

 شده حل رو قضیه ور اون نباشه ارسالن به کاریت تو   -
 !بدون

 
می لطف من به دارید شام دونممی من جان عمو   -

 رو منظورم چطور دونممنی فقط کنید
می من کنه فکر ارسالن خواممنی من راستش...برسونم
 .بگیرم رو اون جای خوام
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 به رشوع و برداشت را میزش روی خودکار هوشنگ
 :داد جواب و کرد مقابلش یبرگه روی نوشنت

 
 تصمیم که اونی اما رشکته مدیرعامل ارسالن درسته   -

 قرار هم کسی .هستیم داریوش و من گیرهمی رو نهایی
می  رو خودش کار ارسالن بگیره، رو سیک جای نیست
 یه اَلوار خروجی کهاینه مهم رو، خودت کار هم تو کنه

 رقبای با رقابت قابلیت که باشه کیفیت با محصول
 ساغ اومده موحد اگه االن .باشه داشته رو خارجی
 بزرگ توی تو که اَلواره رسم و اسم خاطر به اَلوار

می خوب رو نای ارسالن ,نکشیدی زحمت کم شدنش
 .دونه
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 :گفت و گرفت سیاوش سمت به را دستش زیر یبرگه
 

 از بعد بده انجام رو کارهاش منشی بده رو این   -
منی هم "فعال .امضا واسه بیارش بستی موحد با اینکه
 به خودم بزنی حرفی ارسالن با رابطه این در خواد
 .گممی بهش وقتش

 
می هوشنگ از را برگه که حالی در و کرد تشکر سیاوش
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 یاندازه به .شد خارج اتاق از و گفت چشمی گرفت
 رابط موحد .بود کرده تغییر اشزندگی روز، نصف
 ساخت بود قرار که بود دایمون ملیتی چند رشکت
 دست در هایبرج حریق ضد  و سقت ضد هایدرب
 بود ممکن که ایپروژه بسپارد، اَلوار به را تشانساخ
دیواری کمد ساخت حتی و کند پیدا تریوسیع یدامنه
 ساخت دست در مسکونی هایبرج هایکابینت و ها

 سشار سود .شود واگذار اَلوار به هم دایمون رشکت
 با واسطه بدون رشکت این با داد قرار عقد از ناشی

 چندانی دو مسولیت عوض در و شدمی تقسیم سیاوش
 اما شدمی سخت کارش .شدمی گذاشته او یعهده به
 پر داد قرار همین با اشزندگی عمیق شکاف بیشرت نیم
 به شکوفه مامان دعای که شدمنی باورش .شدمی

 برای جانش متام حاال باشد شده اجابت زودی همین
 به را آرامش هایقدم .بود گرفته نبض موحد با قرارش
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 ارسالن صدای که داشتمی بر خودش کار اتاق سمت
 :شکافت را اشتنهایی دیوار

 
 .تو نفع به هیچ یک   -

 
 دلش توی و برداشت شتاب ارسالن سمت به سش
 با بار دو ناخواسته هفته این توی .شد پا به آشوب
 متایل هیچ که رقابتی بود شده رقابت وارد ارسالن
 داشت دوست .رودب پیش ناجوامنردانه آنقدر نداشت
 آن .بگیرد قرار رقابتها این جریان در الاقل ارسالن
می پیدا جذابیت شاید هم کردن رقابت برایش طور
 داد دست .شد نزدیک ارسالن که ایستاد سجایش .کرد
 :گفت و کوبید اشسشانه روی مشتی و
 

 !کنممی تالفی وقتش به   -
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 اکج و کی ارسالن دانستمی کسی چه راستی به

 حقیقتی به اششوخی این و کندمی پیدا تالفی فرصت
 شود؟می تبدیل تلخ

 
 :پرسید و نشست لبش روی تلخی لبخند

 
 !رئیس؟ داشتی کارچی   -
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 :گفت و کرد تر زبانش با را لبش ارسالن

 
 !اتاقم توی بیا   -

 
 ؟واجبه   -

 
 :داد جواب سیاوش و داد تکان تایید به سی ارسالن

 
 !بیام بعد بزنم خط به س یه بذار پس   -

 
 !بیا االن نه   -

 
 س پشت الجرم او داد را جوابش قاطعانه که ارسالن
 هر اتاق توی .رفت اتاقش سمت به و گرفت راه ارسالن
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 متام شیاشیشه منایی از که بودند یپنچره به رو دو
می مشت یک دلش سیاوش و بود زیرپایشان لواراَ 

 که ایوسوسه بریزد، پایین تا شیشه این وسط خواست
 اینکه از قبل .را بود انداخته جانش به بزرگ کیانفر
 در س کالف سیاوش بکند زدن حرف به رشوع ارسالن

 :میدان دل به زد و گرفت دست در را بازی این گم
 

 موحد با داد قرار اجبر  بودم حاجی پیش تو قبل   -
 !زد حرف باهام

 
 ادامه سیاوش و شد تنیده بهم ارسالن ابروهای خط
 :داد

 
 !داشت جدید پیشنهاد   -
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 خب؟   -
 

 با کامل و چرخید چپش پای یپاشنه روی سیاوش
 :شد رخ به رخ ارسالن

 
 !داداش باشه تو رضر توش که سودی اون خواممنی   -

 
 از را فرصتی چه اشجمله این با دانستمی خوب

 رقابت این تا گفت اما کرد خواهد دریغ خودش
 بزرگ کیانفر اگر حتی شود عادالنه کمی ناجوامنردانه

 و شد باریک ارسالن چشامن .شدمی دلخور او از
 :پرسید تلخ و انداخت بینی به چینی

 
 داد؟ رشاکت پیشنهاد   -
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 مال درصدش بیست بستی موحد با چی هر گفت   -
 !خودت دوش روی   هم کار صد تا صفر جاش به خودت

 
 

٦٣ 
 
 
 
 
 

 گفتی؟ چی تو   -
 

 که شد ایشیشه به رو باز و انداخت باال یشانه سیاوش
 حاال دادمنی نشان برایش قبل زشتی به را الوار منای
 شده زیبا برایش اَلوار کوتاه یجمله چند همین حد در
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  .بود
 

 !ارسالنه هاپروژه مسئول گفتم بگم؟ دارم چی  -
 

 :پرسید مکث بدون ارسالن
 

 گفت؟ چی حاجی   -
 

 :پرسید دلخورانه و رفت باال سیاوش ابروی تای
 

 کنی؟می استنطاق   -
 

 جای و شد محو یکباره به ارسالن صورت روی از اخم
 :داد جواب و نشست رنگی کم لبخند آن
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 هم مثل چقدر پرسی و پدر ببینم خواممی فقط نه   -
 ؟!کنیممی فکر

 
 :بخورد یکه که بود سیاوش نوبت باراین

 
 چی؟   -

 
 موحد قرار س بگم بهت که بیایی گفتم بهت صبح   -

 برصفه خودت برای که ببندی طوری یه باشه حواست
 یه با تونممنی زیاده گورم و گیر روزها این من چون
 !بردارم هندونه تا هد دست

 
 و نشست سیاوش متعجب صورت روی رنگی کم لبخند
 :داد ادامه ارسالن
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 رو ُسها رنگ خونه جای جای گفتمی افرا شب اون   -
 !داره

 
 

٦٤ 
 
 
 
 
 
 

 دست ارسالن و کشید پر سیاوش صورت روی از لبخند
 :داد ادامه و ایستاد اَلوار به رو سینه به
 

 با بیاد خودش که بودم کرده خالی رو خونه من   -
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 به انگاری اما رو، چیز همه بچینه خودش سلیقه
 !کنم عوض رو جنس اصل باید .زدم کاهدون

 
 رو داشت ارسالن .ریخت فرو سیاوش یسینه ته چیزی
 فشار بیدارش همیشه وجدان به همین و کردمی بازی
 :خورد تکان او اذنبی لبش .دآور می

 
 !کرده خراب رو افرا ذهن یکی..ارسالن توئه با حق   -

 
 چی؟   -

 
 کارگری دو درگیری با شد همزمان ارسالن گفنت چی
 در سمت به قدمی سیاوش و بودند شده یقه به دست که
 :گفت تند و برداشت ارسالن اتاق
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 !زده رو افرا ُمخ یکی ارسالن شده سخت کارت   -
 

 گی؟می چی ببینم وایستا   -
 

 .کرد تند پا اصلی سالن سمت به و نیستاد دیگر سیاوش
 بود؛ گرفته باال درگیری و بود پا به همه هم سالن داخل

 درگیر هم با که نفری دو کردن جدا مشغول کارگرها
 نیم .شد بحث علت جویای سیاوش و شدند بودند شده
 بعد و کنند آرام بتوانند را دونفر تا کشید طول ساعت
 :پرسید و کیوان جلوی ایستاده سیاوش

 
 منتظرم؟ خب   -

 
 من کرد رم خودش نداشتم کاریش من مهندس آقای   -
 یا داغه موتورش سی ا ن سی دستگاه گفتم بهش فقط
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 کنم روشنش االن .کشیدن کار ازش صبح تا یا خرابه
 .صورتم توی زد مشت یهو میدی؟ جواب تو برتکه

 
 چی؟ یعنی   -

 
 به دست بود شده اینطوری هم قبال مهندس آقای   -
 .انگاری گرفته آتیش موتورش بزنید دستگاه بدنه
 خطیش خط بزنم برداشته یابو اینو نیست هم حجت
 !کنم
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 :گفت و رفت فرو هم توی هایشاخم سیاوش
 

 حسابرسی؟ بری داری دوست هاینک مثل   -
 

 چه کرده فکر که صابر   کنممی رو کارم دارم من آقا   -
 .شده پُخی

 
 محکم و گرفت سالن انتهای سمت به را دستش سیاوش
 :گفت

 
 قراره واسه نیست، اَلواتی و بازی الت جای اینجا   -

 اگه گذشته وقته خیلی تونمدرسه سن از گذشنت دعوا
 .بری بهرته بدی ادامه کشیدن نهشو  و شاخ به خوایمی
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 :گفت و کوبید دستش کف مشتی کیوان

 
 دستگاه ترکوندممی زدممی بود حقش شام، از اینم   -
 ..جا این واسه بسوزونم دل که سننه و من رو

 
 ..بیرون  -
 

 به سیاوش و رفت عقب غرغرکنان لب زیر کیوان
 دو هر سی ا ن سی هایدستگاه .کرد فکر هایشحرف
 این به یریشه باید و داشتند را مشکل همین خط

 حاال دانستمی هم را این اما کردمی رسیدگی موضوع
رسیدگی باید نبود خط مسئول ذهن کردن پرت وقت
 کمی دلیل همین به .دادمی انجام نامحسوس را هایش

 آخر دست و زد حرف خط مدیریت راجب صابر با
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 این تا .کنند مصالحه و کیوان ساغ برود کرد مجبورش
 راحت خیال با توانستمنی فتگرمنی صورت مصالحه
 بود اَلوار از خروجش موقع .موحد با قرارش ساغ برود
  .دید ماشینش کاپوت به داده تکیه را ارسالن که

 
 رفتی؟ و مخم توی انداختی چیزی یه  -
 

 با کرد سعی و گذاشت ارسالن یشانه روی دستی
 :بدهد را جوابش آرامش

 
 !ارسی زنیممی حرف   -
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 کیه؟ بگو بهم فقط   -
 

 دوست اگه افرا کن، سفت رو خودت پای جا تو   -
 !گفتمی بهت خودش داشت

 
 راه موهایش میان دستش و کشید یکالفه پوف ارسالن
 :پرسید و گرفت

 
 ی؟چین سیب ریممی کی   -

 
 :داد جواب شدمی ماشینش سوار که هامنطور سیاوش
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 گره هم به چیز همه که بریم هفته این بود قرار   -

 جمش جمعه تا که دیگه هفته شنبه سه انداختم خورد،
 !کنم

 
 توی را ماشین سیاوش و نپرسید هیچ دیگر ارسالن
 ارسالن سوال میان جانش و روح اما رفت و زد جا دنده
 کیست بود پرسیده تالطم با که ارسالنی .بود مانده جا
 کرده؟ مشغول خودش به را او تلفنی سیم ذهن که

 آرامش حس روحش ارسالن به حقیقت گفنت با اگرچه
 کردمی حس و بود ریخته فرو درونش چیزی اما داشت
 را افرا شامره .داد خواهد افرا را او بودن آرام تاوان
 گوش جذابش پیشواز آهنگ به .گرفت وقت فوت بدون
 عاشق...شبی هر رویایی توام یدلداده» سپرد جان
می کیفور که طورهامن «...ببین شدم عاشق شدممنی
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 افرا گرم صدای خواننده انگیز دل صدای شنیدن از شد
 :کرد پر را گوشش

 
 جانم؟   -

 
 !بشم جانت قربونت   -

 
 ..سیا   -

 
 جیبع دلش بند  و بود کرده صدا را نامش آرام و نرم

 .دلفریب شدن صدا این از بود رفته مالش
 

 خوبی؟ سیا جون   -
 

 باز که کردمی آب دلش توی قند افرا شیرین مکث
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 :زد لب دلربانه
 

 رو صورتت کنار یشده لول موهای اون کن ول   -
 ؟..شام بودی کی سخی سیب ببین رو رنگش....
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 کسی مثل و کرده پر را گوشی افرا ریز یخنده صدای
 صورتش کنار رهای موی طره باشد شده رصد واقعاً  که
 :گفت و بعلید را بزاقش و کرد رها را
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 کردی؟منی رو و بودی حفظ منو همه این   -

 
 ..گاماس گاماس برات، کنممی رو !دمل جون     -

 
 خوبی؟   -

 
 :گفت و کرد پارک و کشید جاده نارک را ماشین سیاوش

 
 مثل اولش کردم، رشوع رو عجیبی روز یه راستش   -

 قعر شدم پرت بعدش و گرفتم اوج سینوسی منودار
 معلق شد چی برات نگم هم گذشت که کم یه منودار
 محوری با تالقی نقطع روی رسیدم هم االن و بودم
 ..صعود یه واسه میرم دارم و عرضی
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 .دارم ایامن بهت صعود، برای شدی هآفرید تو   -
 

 این.داشتم نیاز نفست به اعتامد پر انرژی همین به   -
 !انگیزه پر جهش یه واسه دورخیز بشه صدات که

 
 را دلش سیاوش و شد ترپررنگ افرا یخنده صدای
 :گرفت بازی به بیشرت

 
 ..اما قشنگرته چشات از هاتخنده   -

 
 دین و دل ایشده ورگهد صدای با باراین و کرد مکث
 :فرشد سخت و گرفت مشتش توی را افرا

 
 که آخ ...رسهمنی موهات جنگل گرد به کدوم هیچ   -
 تو زده افرات هایجنگل بوی که شب اون از برات نگم
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 .روش بشینه سبز شال یه نیست دمل تو دل و مغزم
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 چشم او زیبای تعبیر این از مست خط سوی آن افرا
 هایجنگل در دویدن تکاپوی به او صدای با بود، بسته
 .افتادمی افرا

 
 ..سیاوش است چهارشنبه امروز  -
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 .بود رنگرزی روز هاچهارشنبه
 

 با جنگ به بری خوایمی که نگو !جونم ای  -
 ؟...دژخیامن

 
 بیرون را نفسش قطعم مقطع باراین و کرد مکث افرا

 :زد لب دخرتانه رشمی با و ریخت
 

 !بگم رو چی همه ارسالن به خواممی   -
 

 !تلفنی؟ سیم بگی خوایمی چی حاال !اینطور که ا     -
 بگی؟ من به اول میشه

 
 فاصله گوشش از را گوشی و درید را افرا هایگونه رشم
 :گفت و گرفت عمیقی دم و دارد
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 !همرات به خدا برو -
 

 ..خوشگله وایستا   -
 

 برای بگیرد عمیقی دم که بود سیاوش نوبت باراین
 :بود گرفته را گلویش بیخ که حرفی گفنت

 
 به شدم مجبور که اومد پیش رشایطی یه امروز   -

 تحت خواست اگه نباش نگران ..بگم چیزایی یه ارسالن
 ..کنممی حلش اینور خودم بگو بذاره فشارت

 
 :زد صدا گونه ترش را نامش افرا

 
 سیاوش؟   -
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 !خوبه قدرش حریف خوب، دخرت گفتم نباش نگران   -

 
 گفتی؟ خودت از   -

 
 !نیست تنها میدون توی گفتم فقط عزیزم نه   -
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 .تو دست از وای ا ی   -
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 به قراره که رفیح باشی تو تا من نفع به هیچ یک   -
 .بگی خودم به اول رو بزنی رقیب

 
 !بینمتمی باالخره که من   -

 
 :داد جواب و خندید صدا با سیاوش

 
 !املحظه اون منتظر صربانهبی   -

 
 رو خودت..سیا آقا خوبه قدرش حریف منم برای   -
 .انداختی دردس توی

 
 !بگردم خوشگلم رقیب این دور   -

 
 ...نریز زبون برو   -
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 !بوسمتمی   -

 
 !همرات به خدا   -

 
 !نبود این جوابش   -

 
 !همرات به خدا ایضاً    -

 
 !بشم فدا رو ایهامت پر ایضاً    -

 
 .الهی که نشی   -

 
 !بوسمتمی   -
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 دیگه ؟برو..نداری کاری قراره مگه سیاوش وای   -
 !شهمی دیرت

 
 .بوسمتمی قبلش اما رممی  -
 

 متاس این به و بکند او از دل نستتوا زحمت به سیاوش
 خدا این روزی دانستمی چه .بدهد خامته خاطره پر
 قلبی شود؟می قلبش آرزوی افرا هایگفنت همراه به
نباتی زندگی به فقط و کرد فراموش را تپیدن بعداً  که
 .داد ادامه اش
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 رااف
 

 به رج .کوبیدم رنگ ایسمه منظم هارج روی را دفه
 برایم دیدنش و بودند شده چیده انار هایدانه مثل رج
 دادمنی پیام ارسالن اگر تنها و اگر بود بخش لذت

 شدمنی خالی دمل ته و «بزنیم؟ باهم رو ناهار هستی»
  .نبودن و بودن این از
 
 به و زدم دیگری یوگره کشیدم پایین دار روی از را نخ
 دفرت ساغ بروم کنم؟  رشوع کجا از کردم فکر این

 به و امزده تاریخ بگویم و امسالگی چند یادداشت
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 به کرد خواهد اقرار سیاوش روز یک امداده قول خودم
 داشتنم؟ دوست

 
 :بگویم و کنم نگاه چشامنش توی نه یا
  «شدم؟ عاشق من ارسالن متأسفم »

 و بود کرده ریشه وجودم ته سیتر بود؟ درست کدامش
زندگی از سکانس این برای خوبی بازیگر گذاشتمنی
 که کردمی زندگی افرایی من در روزها آن .باشم ام

 اول رشط پرواییبی و بود مغزش اول رشط احتیاط
 ارسالن برای که پیامی از کردم خالی را فکرم .قلبش

  .«تممنتظر  رنگرزی توی »بودم نوشته و بودم فرستاده
 

 .کشیدم پایین را رنگ اینقره نخ و بردم باال را دستم
 چفت هم به تارهای میان را انگشتم لطیف، و بود نرم
 .زدم رج را اینقره باراین و بردم فرو شده
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 بشود بود قرار و قشنگم هریس بود ابریشم متام

 به خشت روز یک که ایخانه .عشقم یخانه یسجاده
 تنهاترین من او بی شب یک و تیمساخ او با را شخشت
 جایک را بودیم ساخته عشق از چه هر و شدم شهر دخرت
 و کردمی بازی دار روی تند تند دستم .پاشیدم هم از

 که کامیبی موسیقی صدای میان که ایدفه صدای
 .کردمی پُر را کارم اتاق گاهی از هر شدمی پخش
 را هریس روی یپرده .شد داخل آرام و زد در سامیه

 با ببیند، را آن سامیه حتی نداشتم دوست کشیدم،
 بیندمی را آن که نفری اولین بودم بسته عهد خودم
 .بس و باشد سیاوش

 
 تحویل رو فرشش اومده خانم عروس این جان افرا  -

 رو فرش .بیارن رو سفارشیش فرش هابچه گفتم بگیره
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 اب همین لنگه گهمی اومده خوشش شکر رو خدا دیده
 هر .خوادمی کوچکرت سایز توی دیگه دوتا طرح، همین
 نه، رنگش اما شهمی همین طرحش گممی بهش چی
 بگم؟ بهش چی کنه،منی قبول
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 او لحن از متأثر و کردم نگاه زدنش حرف آرام ریتم به
 :دادم جواب آرامش هامن با
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 برای رنگرزی میره نخ وقتی قشنگم عروس بگو بهش  -
 طرح توی میاد در رنگ یه بگیرم سفارش که تعداد هر

 نداره وجود امکان این میده سفارش داره که بعدی
 برای ارصار جای به بهرته .بشه تولید دوباره رنگ همین

 یه با رو طرح این رنگ، همین با طرح همین سفارش
 دیزاین توی هم بده؛ سفارش جدید بندی رنگ
 و دست یک حالت از رو خونه و داره تأثیر اشخونه
 تأثیر خودش روحیه توی هم میاره در کننده خسته
 هر و دارن جون هافرش این که چرا داره مثبت

 .زننمی آدم با حرفی یه رنگشون
 

 ...جان افرا منیشه قانع  -
 

 که جدید طرح چند میز روی از و کردم بلند را دستم
 :گفتم و برداشتم بودم نکرده رومنایی هنوز
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 چون گفت اعتامدی خانم بگو بهش بده نشون رو اینا  -

 اشمنونه و نرفته دار روی هنوز که کاری عروسی
 کدوم هر اینا بین از میده نشون بهت رو نیومده بیرون

 !بزنیم برات رو همون کن انتخاب داری دوست که رو
 

 :گفت و آمد ک ش دلچسبی یخنده به لبش
 

 آخه؟ ماهی تو چقدر  -
 

 پرده من و رفت او و دادم لبخندی با را محبتش جواب
 هارنگ زدمی حرف من با داشت هریس .زدم کنار را

 نگاه .گفتندمی چیزی من به کدام هر و داشتند جان
 یک هنوز انداختم بودم زده که هاییگره تعداد به کلی
 رفته رج چند مینه توی دمل اما بود نشده هم قبال
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 بود وقتش برداشتم را روناسی رنگ انداختم چنگ .بود
 من با فرش زدم که را اول یگره .بدهم جان طرحم به

 وسط گفتمی مثال .ُسودمی هاعاشقانه و زدمی حرف
 به خورشیدی درخشدمی ایسمه تاریک هایشب انبوه

 !روناسی درخشندگی
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می و بود آشنا دار با دستم بستم، چشم و زدم لبخند
 یار درد و باشد پیش یار حرف که بنشیند کجا دانست
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 بیرون هایدفه صدای که بافتم و بافتم آنقدر...دور
 گفتمی که موبایلی و هریس و ماندم من شد قطع
 خودم باید .دادممی رنگ به تن باید است رنگرزی وقت
 به جدید رنگی با و شستممی رنگرزی هایرنگ میان را

 را موبایلم و نشستم فرش به پشت گشتم،می بر دنیا
 .شدم رنگرزی چت یصفحه وارد گرفتم دستم توی

 آنالین دیدن محض به .آماده و بود آنالین ارسالن
 :داد پیام شدم

 
 .سالم  -
 

 از را داشتند ردا روی که اشتیاقی میل دیگر انگشتانم
 اینجا و بزنند رج عشق بود قرار آنجا بودند داده دست
 ..بزنند برهم رویا بود قرار
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 خوبی؟ !عزیزم سالم  -
 

 اویی بود نشد هنوز بود عزیزم هنوز ارسالن روزها آن
 :نوشتم پس .باید که

 
 خوبی؟ تو عزیزم خوبم  -
 

 !نه  -
 

 !نه منم، راستش خب  -
 

 تیم؟داش مگه هم دروغ  -
 

 :کردم تایپ برایش تندی
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 !نه  -
 

 خوبی؟ پس خب  -
 

 !ترسممی ارسالن  -
 

 چی؟ از  -
 

 را ترساندمی مرا که حقیقتی عین برایش تعارف بدون
 :نوشتم

 
 !دادنت دست از از  -
 

 !دیمنی دست از منو وقت هیچ  -
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 !نشه؟ خوایمی تو که اونی اگه حتی  -
 

 از زودتر اما کند کثم دادن جواب برای بودم منتظر
 :داد جواب همیشه

 
 !نشه خواممی من که اونی اگه حتی  -
 

 بلکه نشد آرام تنها نه امشده وحشی قلب   رضبان
می مرد این به چطور من کوبید قرارتربی و تروحشیانه

 :داد پیام باراین خودش کشید طول که سکوتم نه؟ گفتم
 

 چرا؟ بپرسم میشه  -
 

 و رگ به بیشرت که بود نشده گکمرن تنها نه ترس
 :بود کرده نفوذ امریشه
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 !عزیزمی تو ارسالن  -
 

 :آمد مکث با جوابش باراین
 

 !دونممی  -
 

 !مبونی هم عزیزم خواممی  -
 

 !.افرا دارم دوستت من  -
 

 ..ارسی دارم دوستت منم  -
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 هم نخوای اگه حتی مضطربی؟ چرا برم قربونت  -
 !نده جواب نگرانی با انقدر شهمنی عوض بینمون چیزی

 
خصوصی تونممی که راحتم پیشت انقدر من که خوبه  -

 !شدم عاشق من ارسالن .بزنم هم رو هامحرف ترین
 

 تایپ برای رفت انگشتم که آنقدر آمد، مکث با جوابش
 :رسید زودتر او جواب اما

 
 !باشه؟ مبارک بگم االن یعنی  -
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 :زد خمیه گلویم توی نگرانی

 
می بیشرت..نزن حرف اینطوری خدا رو تو ارسالن  -

 .ترسم
 
 :سکشید نفس یک را عشق می و خرابات یجاده به زد

 
 یه امالک رفتم بیرون زدم اَلوار از که عرص امروز  -

 کهاین مثل گفت امالکه مشاور دیدم، توپ کیس چندتا
 گفتم بهش تره،مهم خونه خود   از خونه تراس براتون

 دوست خیلی رو خونه تراس خانومم آخه همینطوره
 پات زیر تهران و باشه امسی طبقه که مخصوصا .داره
 هاوس پنت یه .نده رو ُسها بوی خونه جای هیچ و باشه
 رو پاسداران از تراس توی شستیمی داد، نشون بهم
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 اما داشتم کم رو پولش سوم یک .امام حرم تا میدیدی
 نرسیده و کردم امضا رو داد قرار معامله؛ واسه نزدم دل

 .کرد نقدش سوته دو فرشید دادم رو ماشین خونه
 نه؟ میده حال عشقت خاطر واسه بشی سوار دوچرخه
 میده حال بخنده عشقت لب که بره پات زیر پورش

 نشده عاشق عشقت اینکه رشط به میده حال آره...
 ..اشهب
 
 :زدم صدا را نامش وجودم در مانده صدای تتمه با
 

 ...ارسالن  -
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 همونا قد میده، سفارش که فرش مشرتی یه قد کم یه  -
 کنیمی قانعشون تو بدن سفارش ماهی میان که

 ..جان...افرا میذاشتی وقت برام قشنگه هم گلدونی
 اون من خونه اومدممی ماشین بدون داشتم که عرصی
 توی حتی چیدم، بار چندین خیامل توی رو خونه

می شب به شب تو که گذاشتم قالی دار یه تراسش
 هر با خط به خط من و بافتیمی و پشتش شستی
 هم با هاشب .شدممی عاشقت بیشرت و بیشرت اتگره

 کلی و مزدیمی حرف جدیدت طرح به راجع
 به حتی گرفتممی زندگی برای جدید هایتصمیم
 بافتم رویا من سادگی همین به .کردم فکر مونبچه
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 حباب ترکوندی زدی سادگی همین به تو اونوقت ...افرا
 خواممی ماشین کار؟ چی خواممی خونه ...رو رویاهام

 عاشق من هایبافی رویا وسط عشقم وقتی کار؟ چی
 شده؟

 
 او و بودند مانده حرکت از انگشتانم و بودم شده الل
 مچاله را قلبش که آنچه هر کردمی ریزی برون تند تند
 .بود کرده

 
 .کشممنی دست داشتنت دوست از من نه... افرا نه  -
 عاشق .رممی رو خودم راه من برو، رو خودت راه تو
منی دست داشتنت دوست از من بدون اینو اما شو
 از نور سعت به تو و بافممی رویا تند تند من .کشم
 از نه شممی ناراحت دستت از نه...شو رد همشون روی
منی داشتنت دوست از دست فقط من میدم دستت
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 .کشم
 

 حریفش، فهمیدمی اگر ارسالن مردممی داشتم
 بینی پیش قابل چیزی هیچ دیگر است سیاوش رقیبش،

 ندبنویس چیزی برایش تا کردم را دستانم التامس .نبود
 توان باشد داشته پارکینسون هاسال که کسی مثل اما

 دستم از گوشی .نداشتم را دستم توی گوشی نگهداشنت
 هم افتادنش زمین روی اما افتاد زمین روی و ُسخورد
 .نبینم را ارسالن پیام آخرین من نشد باعث

 
 جنگممی افرا، دممنی دستت از آسونی این به من  -

 قد کنم خواهش ازت باشه شده اگه حتی داشتنت واسه
 بکنی امقانع تا بذاری وقت برام ساده مشرتی یه

 .باشه قشنگ ماهی طرح قد تونهمی هم گلدونی
 



 

Romanzo_o 266 
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 موبایلم زنگ صدای که شدم مچاله خودم توی آنقدر
 زحمت به .دبو  شده نگران همیشه مثل مامان آمد، در
 :دادم پاسخ را متاسش و برداشتم را گوشی و شدم خم

 
 !میشه؟ ده داره دیگه ساعت مامان کجایی  -
 

 !بودم بافت گرم کارگاه توی مامان میام  -
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 بابات که بیا زود مادر، باشه گرم خیر به همیشه ست  -
 !زنهمنی غذا به لب نیایی تو تا
 

 !باشه  -
 

 به درنگ ایلحظه بدون بارنای و کردم قطع را متاس
 میکرفون آیکون وی را انگشتم و رفتم رنگرزی ساغ

 توان انگشتانم فرستادم ویس ارسالن برای و نگهداشتم
 :نداشنت تایپ

 
 بهت چت یصفحه همین توی روزی یه عزیزم ارسالن  -

 خرببی وقتایی یه نیست آدم خود دست آدم دل گفتم
 ذارممنی و مشتم توی من دل گفتی بهم روز اون ..میره
 کردم افتخار بهت روز اون شب اون .بره من از خرببی
 بسازه پل ازت تونهمنی کسی که مقتدری انقدر اینکه به
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 ..ارسالن ترسیدم امروز اما .رویاهاش به رسیدن برای
 دادنت دست از از، من نه؛ .زدی که هایحرف از نه

 نداشته النیارس من که برسه روزی یه اینکه از ترسیدم
 به نکنه گوش اون و شدم عاشق بگم بهش بیام که باشم
 بگم بهش نتونم من که برسه روزی یه اینکه از هامحرف
 دنبامل بیا کنم رانندگی تونممنی نیست خوب حامل االن

 اینکه از .شده نگرانم باز ساله دو های بچه مثل مامانم
 سجای وت اینکه از .ترسممی ازت من ارسالن بگم نتونم
 این دنیامون و نباشم خودم جای س من نباشی خودت
 ....ترسممی نباشه شکلی
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 پشت .بود اشک از خیس صورتم و بود شکسته بغضم
 تریطوالنی مکث با و کشیدم صورتم روی را دستم
 :دادم ادامه

 
 دست من داشنت دوست از خودت فقط کردی فکر  -

 دوست از منم نیست؛ اینطوری ارسالن نه کشی؟منی
 بگه من به بیاد تونهمنی کسی کشم،منی دست داشتنت

 بوده نامی ارسالن زمانی یه روزی یه دور بریز مغزت از
 اون من .دنیا توی کسی هر از بیشرت بوده محرمت که
 ارسالن ایهگوش امنیت واسه ارسالن، غرور واسه روز
 که عشق نیاورد روم به باریک و شنید من از عمر یه که



 

Romanzo_o 270 

  .میدم جون  سهله
 

 داشتم رسامً  و بود شده خارج دستم از هایماشک شامر
 :کردممی هق هق

 
 دوست از من... ارسالن رو هاتگوش کن باز  -

 هیچ ...وقت هیچ وقت هیچ .کشممنی دست داشتنت
  ... وقت

 
 صدا با و برداشتم میکروفون کونآی روی از را دستم
 ندادم اهمیت دیگر و گذاشتم زانوان روی س .زدم هق
 مدام نفر یک و شده هایماشک از خیس دستم کف

 من که نفر یک زندمی چشمک امگوشی روی اسمش
 آن و لحظه آن من .«عشق ».بودم گذاشته را نامش
 انگار و شنیدمی که را ارسالن هایگوش امنیت زمان
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 چیزی تنها این و خواستممی را است نشنیده کردمی
  .کردمی آرام مرا که بود

 
 هرگز که بود برادری برایم اردیان .بود همین بود تا

 و کردمی بازی را دوست یک نقش خوب ا رمیا .نداشتم
 که بود امزندگی یسیاره در دور نقطه یك سیاوش
 نارسال  اما است محال آن به رسیدن کردممی احساس

 و نبود دور من از هرگز .بود مشتم توی بود دستم توی
 یعنی امزندگی تصمیم زیباترین کنم باور توانستممنی
می را ارسالن هامن من، .بگیرد من از را او شدنم عاشق

 او اما رفتند و دادند لفت رنگرزی از همه که خواستم
 در که کاری .دهد گوش هایمحرف به صبورانه تا ماند

 س آن از ارسالن هم امزندگی روزهای کرتینوحشتنا
 .نزد باز
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 این که مبانم شک به دو ماندنش با من تا ماند همچنان
 دیگرش س و است خشم سش یک که است عشقی چه
 تاریخ یادداشتم دفرتچه توی را شب آن باید حتام مهر؟
 از ایبارقه شاید و نبود شدنی فراموش شب آن زدممی

 تا که رنگی .نشست جانم در شب هامن از سیاهی
 چطور اینکه .نداشت را من از شدن دور خیال هامدت
 اما مباند؛ گذراندم را شب آن چطور و رسیدم خانه به

 امتختی رو یملحفه زیر بودم خزیده که بود شب آخر
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 به را دستم .شد خاموش و روشن امگوشی یصفحه که
 عشقم، سیاوشم، نام دیدن با و بردم گوشی سمت

 گوشی نوتیفیکیشن .شد بسته تلخ و سخت چشامنم
 :دادمی منایش را پیامش

 
 !بزن زنگ یه تونستی نگرانتم خیلی افراجان  -
 

 روی نشست نرم انگشتم و کشیدم سم روی را ملحفه
 گوشم توی کامل اشخطی پشت صدای هنوز .نامش

 :کرد ُپر را گوشم اشخسته صدای که بود نپیچیده
 

 !میشم نگرانت گیمنی عزیزم؟ تو کجایی  -
 

 جواب نشد ببخش .بودم کارگاه توی دیروقت تا  -
 !بدم رو متاست
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 دیگه؟ شد چی نپرسم یعنی  -
 

 سم بر چه رنگرزی در نپرسد که بود معنا این به سکوتم
 به بود آمده او و بودم سیاه شب آخر تا که آمد

 که آمد کش سکوتم آنقدر ..سیاهی این با مخاصمه
 :شکستنش برای شد قدم پیش خودش

 
 خوبی؟  -
 

 !شممی خوب  -
 

 :گرفت غم رنگ صدایش
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 .بدونم بابام از داشتم دوست که بود سامل دوازده ده  -
 آلبوم روز یه .کنه تعریف برام چیزی ازش بودن کسی
 رشوع .کنارش نشستم رفتم و برداشتم رو شکوفه مامان
 حتی موقع اون شکوفه مامان .سوالی بیست به کردم
 فیزوتراپی با بعدها بده تکون تونستمنی هم رو سش

 ...برگشت بهش هاحس سی یه
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 داشت قلبم جمله همین شنیدن با من و کرد مکث
 و بود ما هایروزمرگی سیاوش رویاهای .شدمی خسورا 
 :نکشید طول زیاد مکثش .بود دردناک عجیب این

 
 تو بود خوب پرسممی چی هر من مامان گفتم بهش  -

 مامان از اومل سوال .نزن پلک هم بود بد بزن پلک
 افرا دونیمی داشتی؟ دوست رو بابام .بود این شکوفه
 کرد؟ کار چی مامان
 :زدم لب آرام و کنم مهار را صدایم غضب کردم سعی

 
 کرد؟ کار چی  -
 

 ...کرد گریه مامان  -
 

 رویاهای .کرد خودش مال را قلبم متام غمی حجم
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 و بروم شبی نیمه هامن که داشتمی این به مرا سیاوش
می من که خوب چه بگویم و ببوسم را بابا و مامان دست
 دریغ من زا ترینساده این و بزنم حرف شام با توانم
  .است نشده

 
 عاشقش مامان فهیمدم کرد گریه مامان که شب اون  -

منی حتی مامان .نپرسیدم ازش چیزی دیگه .بوده
 ریختتم بهم من دید وقتی کنه پاک رو اشکش تونست
 دیگه من اما بپرسم ازش بازم من تا بخنده کرد سعی
 من هایسوال یهمه نداشتم، پرسیدن برای سوالی
 عاشق مامان اینکه .بود شده خالصه هااشک همون توی
 سیزده توی بتونم که بود کافی انقدر برام بود بابا

 و بایستم خودم پای روی که بخوام .کنم کار سالگی
 روی درش یپاشنه یه اَلوار که باشه باال سم امروز
 موحد با خوبی داد قرار امروز .چرخهمی من مهارت
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 خوب هم خودت اما داره زندگیم توی زیادی تأثیر بستم
 دارآباد باغ توی گذاری سمایه مقابل در دونیمی

 حرمت به رو، خومنون رو، دارآباد اما من .نیست چیزی
 پاک ساله دوازده من   رو اشگونه روی اشک که مادری
 با برام بابا به عشقش بدونه تا نگهداشتم کردم
 جایی منیذارم و دارم دنیا توی که چیزیه ترینارزش

 برای شهمی خالصه بابا خاطرات به سانتش به سانت که
 مردی یه به بگم بهت خواممی حاال .بره من رویاهای

 دنبال زدن واسه قلبش شم،می خوب نگو عاشقته که
 ..گردهمی بهونه
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 وشسیا نبود، عشقم فقط سیاوش .شکست بغضم
 دوران از که کسی بود، زندگی برای من یاسطوره
 پوشیدن برای حتی که بوده مادری همراه اشکودکی
 تنهایش لحظه یک او داشته نیاز او به هم لباسش
 نفس هامن به بلکه نزده، غر نشده، خسته و نگذاشته
 .هست که بوده گذار شکر هم مادرش مسیحایی
   .بود نیستود برایم مرد این معرفت و مردانگی

 
 !عزیزم خوبم  -
 

 :افتاد خش صدایش
 

 ....که نیستی  -
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 !!...سیاوش  -
 

 سیاوش؟ جان  -
 

 !نباشم ناراحت تونممنی .شکست من از دلش ارسالن  -
 

 بشی؟ آروم که کنم کارچی  -
 

 !کن درکم  -
 

 !چشم  -
 

 ..پرنور چشمت  -
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 !ببینمت بیام کار از قبل صبح  -
 

 :گرفت امخنده غضب پر حال یک وسط
 

 موقع اون شم؛منی پا خواب از سحر کله تو مثل من  -
 !خوابم

 
 متوم خوابت تا وایستم  -

                                                                                  بشه؟
                   

 
 جواب و رفتم حدشبی مهر یصدقه قربان دمل توی
 :دادم
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 !شکوفه مامان دیدن بیام خواممی عرص فردا  -
 

 :کرد دلربی
 

 خونه؟ بیام زود گیمی یعنی آهان  -
 

 :زدم لب کننده اغوا و آرام
 

 ..بیا زود  -
 

 .میام س با  -
 

 .عزیزم بخیر شبت  -
 

 .بوسمتمی  -
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 اشبوسه صدای بلکه نکرد بسنده حرف این گفنت به

 با .بوسیدنش رایب رفت دمل من و کرد پر را گوشم
 مثل درست مطلق سفید یک بود، سفید دنیا سیاوش
 سفید ابد تا امزندگی رنگبندی در که شکوفه مامان
 تیره و خاکسرتی هایرنگ از خربی او با .ماند مطلق
 هایکریستال درخشنگی به بود شفاف بود چه هر نبود

 سیاوش چشامن درخشندگی به .فونیکس دستساز
 ...گفتمی عشق از و کردمی اهنگ چشمم توی وقتی
  من زیبای بگو عشق از
 توام کنار روی کجا هر به
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*** 

 
 

 هایگام با را مدیریت اتاق به منتهی راهروی طول
 بزرگ کیانفر بود نشده .بود نگران .رفتمی پیش تندی
 فوری آنقدر هم آن بخواهد، ار  او کاری ساعت این در
 اتاق سمت به برود بود گفته او به وقتی حجت !فوتی و

 چه بود کرده گم را پاهایش و دست هم خودش مدیریت
 چیست جریان ببیند تا رفتمی باید حاال که او به برسد

 کارگرها میان و زده هم بر را اَلوار نظم چیزی چه و
 کیانفر هوشنگ تاقا به وقتی .است افتاده راه به پچپچ

می هم اتاق درهای پشت به فریادش صدای که رسید
 :رسید
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 هم دوزار برام که فردا خوام،می رو پرست امروز   -
 ...نداره ارزش

 
 طرفی از نداشت؛ دوست را ایستادن گوشفال گاههیچ
 کمی .شود اتاق وارد زده س اینطور نداشت دوست هم
 را حضورش منشی داد اجازه و گرفت فاصله اتاق در از

 اتاق وارد کیانفر خود درخواست با بعد و بدهد اطالع
 منشی خالف بر که برگشت منشی میز سمت به .شود

 و بود جدی خیلی که نبود شوخ تنها نه ارسالن
 صورتش روی بزرگی مشکی فرم عینک خدا یهمیشه
  .دادمی نشان جدی را او پیش از بیش که عینکی بود،

 
 بدید، اطالع رو حضورم کیانفر آقای به یشجاع خانم  -
 !برسم خدمتشون بودن فرموده امر
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 وارد خواستمی وقتی .نداشت هاعادت این از قبالً
 با خودش بشود اَلوار دیگر بخش هر یا مدیریت اتاق
 دلیل همین به .کردمی اعالم را حضورش در به ایتقه

 و کرد نگاه را او تردید با عینکش زیر از شجاعی خانم
 روی گوشی سمت به دستش هم تردید هامن با بعد

 .خواست اتاق به را ورودش یاجازه و رفت میزش
 به رو و گرفت بزرگ کیانفر اتاق در سمت به را دستش
 :گفت سیاوش

 
 .منتظرتونن بفرمایید   -
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 که چند هر بود شده بهرت نظرش از شدن وارد اینطور
 صدایش و بود نداده خامته متاسش به هنوز کیانفر
 شد، اتاق وارد حرفی هیچ بدون .بود باال کامکان
 .شود متام هوشنگ یمکامله تا ایستاد اتاق یگوشه
 :بود همرسش خطش پشت ظاهراً 

 
 مثل سش کننمی خبطایی یه دارن گوشمون زیر   -

 دفاع ازش خدا رضای محض بار یه ..برفه توی کبک
 .......بگیر گردن رو اشتباهش نکن

 
 این به نداشت دوست اصالً انداخت پایین را سش
 ترجیح .باشد ناخواسته اگر حتی بدهد گوش مکامله
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 هایشگوش توی تا بود همراهش اشهندزفری دادمی
 :را شنیدمی نباید که را آنچه شنیدمنی و گذاشتمی

 
 که دیگه فردا دو ...نیومد در عصا یه اتبچه تا سه از   -
 ...هوا رو مونهمی کارخونه این زمین بذارم رو سم
 ارسالن به امروز خوام،می رو پرست امروز من گوهر
 !دیر   فردا...خورهمی جرز الی درد به فردا دارم، نیاز
 .نداره فایده نبودش و بود برام دیگه

 
 :گرفت اوج بارهیک به صدایش

 
 ..بسه...بسه   -

 
 صورتش روی کالفه را دستش کف کرد، قطع را متاسش
 :گفت سیاوش به رو مکث بدون و کشید
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 شمرده دیگه بار یه رو گفتی بهم دیروز که اونی   -

 ...بگو شمرده
 

 :داد را جوابش محکم و آمد جلو قدمی سیاوش
 

 چوب بُراده زدن، خط دستگاه توی هشت، خط توی   -
 .بود طبیعی

 
 :پرسید و داد تکان طرفین به سی شنگهو

 
 چی؟ یعنی این   -
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 سفارش مجزا خط هر و داریم خط تا ده جااین ما   -
 چوب توش هشت خط .میده انجام و مشرتی هر

 .نیست طبیعی
 

 تن با و برد باال را دستش سیاوش به رو کالفه هوشنگ
 :گفت بلندتری صدای

 
 ....بیارم در س من بزن حرف درست  -
 

 کار هر اصالً و میده برش اف دی ام فقط هشت خط  -
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 هایخط به میره اونجا از و اونجا میره باشه افی دی ام
 یکی یعنی این..باشه طبیعی چوب اونجا محاله دیگه،
 یه گوشمون زیر داره یا کنهمی سواستفاده خط از داره

 ...خربیمبی که شهمی کارهایی
 
 مثالً؟ -
 
 در رو توش و ته باید بشه انجام ممکنه چیزی هر -

 تند تند خط اون سیا نسی  و کالکتور داست .بیاریم
 دیر تا رفنت همه که دیروز شد باعث این شه،می خراب
 بُراده به رسیدم تهش کنم رو زیر رو خط و مبونم وقت
 .طبیعی چوب

 
 جواب تا کرد نگاه سیاوش چشامن توی مممص هوشنگ
 :بشنود درست برگرد برو بدون را پرسدمی که سوالی
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 مطمئنی؟ زنیمی که حرفی از سیاوش -

 :گرفت جواب ترقاطعانه
 
 .خربایی   یه ندارم شک تخت، خیالتون بله -
 

 زدی؟ حرف کیا با موضوع این از  -
 
 .گفتم شام به فقط -
 

 :گرفت باریکی رد هوشنگ چشامن
 
 چی؟ ارسالن -
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 .گفتم شام به فقط و فقط راحت، خیالتون عموجان نه  -
 

 که بود آخری تیر پرسیدمی هوشنگ که بعدی سوال
 به امیدش متام و کردمی پرت شب تاریکی در داشت
 که چرا سیاوش، از بشنود باید که را آنچه که بود این

 رو پیکان این نوک نداشت دوست و بود جانش ارسالن
 :برود ارسالن به
 

 کیه؟ به تَشک خودت  -
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 :پرسید متعجب سیاوش

 
 من؟ -
 
 داری؟ شک کی به تو آره -
 
 کنم؟ شک باید کی به خرب ، چه دونممنی هنوز که من -
 

 محمدی پرس تو .دونممنی بگو بعد کن نگاه منو  -
 که بزنی حرفی نیاورده در رو چیزی توی و ته ل  محا

 کیه؟ به شکت باشه، داشته بدی عواقب
 

 :کرد باز و بست را هایشپلک کوتاه سیاوش
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 موضوع این به اما .ندارم شک کسی به من عموجان -
 پی پا کیوان و صابر دعوای از بعد از بودم، کرده شک
 .خربایی   اینکه به رسیدم و شدم

 
 ما و باشه خربایی یه چشممون جلوی همیش چطوری -

 ندونیم؟
 

 دم سیاوش که بود رفته باال ناخواسته هوشنگ صدای
 :بدهد جواب آرامش با کرد سعی و کشید عمیقی

 
 خودم رو کاری ساعت متام .کردم شک همین به منم  -

می دارم،منی بر هاخط از کدوم هیچ از چشم و هستم
 یه به نیاز بشه بخواد یکار  هر اونم که تعطیل ایام مونه

 .داره تیمی هامهنگی
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 تکیه عقب به و کرد پرت میز روی را خودکارش هوشنگ
 :گفت و کرد نگاه سیاوش چشامنش توی و داد

 
می خوب رو جنست من و محمدی پرس گممی وقتی -

 شک مالکین به بگو .کنیمی نگاه وری یه بهم شناسم
 تعطیل ایام توی تونهمی کارخونه رشکای جز کی .کردم
 اَلوار؟ توی بذاره رو پاش
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 !کنممنی رو جسارتی چنین من   -
 

 گفتی؟ چیزی هم داریوش به   -
 

 با شام جز به من خدمتتون کردم عرض عموجان نه   -
 !نزدم حرف باره این در احدی

 
 :بود شده تند عصبانیت طفر  از هوشنگ هاینفس

 
 گی،میذاریمنی احدی به گفتی من به که اینی   -
 .باشه سابق مثل چیز همه

 
 !چشم   -

 
 :کرد تاکید و گرفت سیاوش سمت به را اشاشاره انگشت
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 دار خرب موضوع این از احدی سیاوش حالت به وای   -
 ..ارسالن حتی بشه

 
 تیر کسی ارانگ نشست اشجمله انتهای که ارسالن نام

 آمد ترنزدیک که رفت نشانه را سیاوش غرور و برداشت
 :گفت و کرد نگاه هوشنگ چشامن توی صاف و
 

 یه رفته درسته کرده عوض رو اشخونه اَرسی درسته   -
می رشط باهاتون گردنم َس   من اما خریده جدید ماشین
 خرب ماجرا این از هم روحش اَرسی که بندم
 ...رو فکرا این دور بریزید...نداره
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Romanzo_o 299 

 
 
 
 
 

 :نشست گوشش توی هوشنگ عصبی صدای
 

 تو...منه نقل جا هزار ایمونت میره جا یه به مالت   -
 پاره به پرسش به پدر یه شک از پرس دونیمی چی

 تنش؟
 

 به...عموجان نکن من، پدر   نکن حاجی، نکن   -
 .نکن شک رسالنا
 

 به رو و رفت عقب را اشآمده جلو قدم و گفت را این



 

Romanzo_o 300 

 :گفت هوشنگ
 

 روز سه چینی، سیب ریممی است شنبه سه فردا   -
 سابق مثل چی همه بذارید هم رو روز سه این .نیستم
 .خربه چه ببینم شنبه من تا باشه

 
 نکن خرابش سیاوش کنممی اعتامد بهت دارم   -

 ..رو اعتامدم
 

 شب نگهبان میذارم رو مسلم هم رو روز سه این   -
 ...راحترته خیامل اینطوری مبونه

 
 !کنیمی چه ببینم   -

 
 اجازه بعد و داد تکان پایین و باال را سش سیاوش
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 بود، پا به بلوا سش توی رفت، بیرون اتاق از و گرفت
 اگر بود ریخته جانش و دل توی هوشنگ را بدی شک
 را چیز همه بود حارض ارسالن به رسیدمی ماجرا این ته

 منی .نرود ارسالن پای به خاری اما بگیرد گردن
 ببیند را ارسالن به هوشنگ باور ریخنت فرو توانست
می پدرش مرگ مجدد یتجربه مثل برایش دیدنش
 روز سه دانستمی چه .آور زجر و تلخ هامنقدر ماند
می شانیقصه که خوردمی پیچ هم به جوری ماجرا بعد
 دنیا؟ کالف ترینگم در س شود
 از را افکارش و بیاورد دوام توانست زحمت به شب تا

 از چینی سیب پایانی روز در بود قرار که جوابی و افرا
 .دارد نگه دور بشنود او
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 منایان که هاستاره رفت، که خورشید شد که شب
 تن .نشست شکوفه مامان پای زیر و شد بلند شدند،
 هر از بیش او زدندمی چشمک او به هاستاره عریان
 دورترین به که هامنطور .شدمی ترآشوب دل زمانی
 تنها مادرش کاش گذشت دلش از کردمی نگاه ستاره
 از حرستی پر دم .کند نوازش را موهایش توانستمی

 مادرش زانوان روی را شس و گرفت اطراف هوای
 :گفت و گذاشت

 
 ....خانم شکوفه میدی بهشت عطر   -
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 :زد لب باز و داد تکیه مادرش زانوی روی را صورتش

 
 از هم افرا و من ماجرای از هم .شده آشوب دمل   -
 ..افتاده کارخونه توی که یگره

 
 :شدمی تند مادرش هاینفس اما زدمی حرف آرام او
 

 فهمیدم امروز .کننمی کارایی یه دارن اراَلو  تو   -
 چی هر که باشه دستکاری تونهمی هم هادوربین نقص
 ...خوریممی بسته در به گیریممی رو پیش

 
 محمد هم روزی یک .بود افتاده لرزه به شکوفه تن

 از بود کرده دل و درد گذاشته او زانوان روی را سش
 خوردن ورق و ویلچر روی بود نشسته او بعد به روز آن
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 باخت برای یبرگه .کردمی متاشا صدابی را تقدیر
 جرب به که لبی و بود سیاوش برگش آخرین .نداشت
 شو دور »بزند فریاد نتواند او تا بود مانده بسته روزگار

 .«..سیاوش اَلوار از شو دور...سیاوش آدمها این از
 کرد پر را سیاوش گوش که تندش هاینفس صدای
 چشامنش توی و برداشت او زانوان روی از س سیاوش
 :گفت آرام و کرد نگاه مادرش مضطرب

 
 چوپ اَلوار ا ف؛ دی ا م محصوالت دپوی یسوله تو   -

 ..مامان کردمی کجی دهن بهم آرندهاش .بود طبیعی
 

 سش و کرد بسته و باز را دهانش چندبار شکوفه مامان
 و شد خم سیاوش و داد تکان طرفین به زحمت به را

 :گفت و بوسید را پشتش و گرفت دست به را دستش
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 آسه .نیست خطر اهل پرست شکوفه، مامان نرتس   -
 ..گرفته یاد خودت با رو رسیدن هدف به و رفنت آسه
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 روی و خورد ُس  اشگونه روی از شکوفه هایاشک
 :آمد فرود یاوشس موهای

 
 توش ارسالن رد کن دعا شکوفه مامان کن دعا   -

 ... باشه اگه که ...نباشه
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 از پر بعدیش یجمله دهد ادامه را اشجمله نتوانست
 :بود بغض

 
 قشنگی جای دنیا دیگه باشه، توش ارسالن رد اگه  -

 ...بیشرت ارسالن برای .کن دعا برام .مامان نیست
 

 غرق را شکوفه مامان صورت شدو بلند و گفت را این
 عذرخواهی کردنش نگران برای بار هزار و کرد بوسه
 تا ماند آنجا آنقدر و اتاقش توی برد را او بعد و کرد

 به خواب دل در شکوفه مامان منظم هاینفس صدای
 مطمنئ که شکوفه مامان بودن خواب از .رسید گوش
 و نشست خانه ایوان روی و رفت و شد بلند شد،
 دوباره که بود نربده زیادی زمان .گرفت را افرا یامرهش

 هامن به بیشرت و کردمی متاشا را هاستاره داشت
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 افرا صدای که بود دوخته را چشامنش دور یستاره
 :تکاند را قلبش

 
 !!سیا جانم   -

 
 ..بالبی جانت   -

 
 حال متوجه سعت به افرا که بود خسته آنقدر صدایش
 :دپرسی و شد خرابش

 
 شده؟ چیزی   -

 
 .بهم خوردم گره بد   -

 
 که فرش یه شهمی گاهی گره ..نیستا بد همیشه گره   -
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 ...قشنگ تابلو یه بشه تا زنممی رج من
 
 :زد لب اشمانده باقی توان تتمه با
 

 .بزنه رج منو یکی کاش   -
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 :داد مالش را دلش افرا طناز یصدا
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 !شهمنی که بخوری رج اگه تو   -
 

 ؟...انوقت چرا   -
 

 :شد دلربتر و ترآرام افرا صدای باراین
 

 که شهمنی .بربن لذت و ببین همه میذارن رو تابلو   -
 ..عموم دید معرض در گذاشت رو تو

 شیطنت پلید، خیال و فکر عامله یک وسط دلش
 :خواست

 
 ناراحتی؟ همه بردن لذت از بگو سپ   -

 
 !مباند   -
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 زنگ بهت خورده گره من که تلفنی؟ سیم اینطوری ا     -
 ؟...مباند بگی تو بزنم

 
 :خندید ریز افرا

 
 خوردی؟ گره چرا تنوع همه این حاال   -

 
 سیم قضا از که خوشگل خانم یه که خوردم گره   -

 من و دار بشه زندگی .بزنه رج باهام بشینه خودم   تلفنی
 بزنه رنگی .بزنه طرح هی و طراح بشه اون و گره بشم

 !ناموساً 
 

 رنگی؟ چه مثالً   -
 

 و چسباند گوشی به توانستمی که جایی تا را لبش
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 :زد لب گوش توی آرام
 

 هم با بشینیم بعد تا بزنه سبز رو هفته این .... سبز   -
 .کنیم امتحان هم رو دیگه هایرنگ

 
 دلربانه سیاوش و شد بیشرت کمی افرا یخنده صدای
 :پرسید

 
 ؟...تلفنی سیم خندیمی چی به   -
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 ...ا رمی تربیتیبی پیام به بگم که نیست زشت   -
 

 ما حال و عشق وسط دیگه، تویی اما هست که زشت   -
 فرستاده چی کرد؟ شهمی چه خندیمی ا رمی پیام به

 حاال؟
 

 !تربیتی  بی که گفتم   -
 

 ؟...چنده مثبت     -
 

 !..نیست هم اونجوری بابا نه   -
 

 پس؟ جوری   چه   -
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 درخت اگه شنبه پنج داده پیام...سیا تو دست از   -

 هم اگه .بکنم لبت از خر ماچ یه بیام چیدی را سیبش
 ...بدی خر صدای که بزنم بهت پسی یه بیام نچیدی

 ...انگاری داره عالقه خر به کالً
 

 :داد جواب و شد باز خنده به سیاوش لب
 

 خودش که نچینم رو سیبش درخت خواستممی   -
 نوکر کمرت و کنه جمع رو سیباش بیاد بکشه زحمت
 نه؟ که چرا شیرینه ا نقدر اشجایزه که حاال اما بگیره
 چینمیم رو سیبت درخت گفت سیا بگو بده پیام بهش
 ..اصفهان فرستممی کنممی کارتون برات هیچ که

 
 ...پررو   -
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 بیایی باهام فردا از شنبه پنج جای به تو شهمی   -

 دماوند؟
 

 برای افرا که جدی آنقدر بود؟ پرسیده جدی را سوالش
 تردید بدون بتواند تا کرد مکث او به دادن جواب
 .بدهد را جوابش

 
 نه؟ که چرا بشه باز هاتگره اگه   -

 
 

٨٩ 
 
 

 به رو را سش و گذاشت قلبش روی را دستش سیاوش
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 :گفت و گرفت آسامن
 بود دور خیلی ستاره یه دیدم،می رو هاستاره داشتم   -
 کنم دراز سمتش به رو دستم هم چقدر هر کردم فکر
 توی مشتمه توی ستاره دیکر  ثابت بهم تو .دوره بازم
 ... افرا دستات با میشه باز هام گره ...قلبم

 بزنه گره عمر یه که دستی کردمی رو فکرش کی   -
 کنه؟ باز گره حاال قالی؛ دار روی

 گذارش شکر ما زیبا و زشت که االن تا دیگه تقدیره   -
 با باشه قشنگ بعدش به این از ایشاهلل بشه .بودیم

 ...کنن باز گره قراره مرع یه که دستایی
 باز زبون حال عین در و مظلوم ا نقدر منیاد بهت   -

 ..باشی
 دلربانه و برد فرو موهایش میان را دستانش سیاوش
 :داد را جواب

 در قبلنا کنیمی توجه هاتازگی شام دمل جون نه   -
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 .بودم که همونیم من وگرنه نبودم دیدت معرض
 ...آخه بودی هدور  ستاره اون شام قبلنا   -
 سیا؟ جون   -
 ..رو جونت نخور قسم   -
 .پوکرتم نوکر   -
 !دملی عزیز   -
 ؟...ها خونتون در میام شبی نصف   -
 من به بشی رد ملیحه سد از بتونی کن فکر درصد یه   -

 .کرده قفله شیش رو خونه در برسی،
 میام و خونتون دیوار و در به میزنم تار منم اگه   -
 ...باال
 صرب اندکی نده، زحمت خودت به هم انقدر حاال   -

 ....است نزدیک سحر
 ...ازم خورشید روزها این دور افرا، ازم دور     -

 :رفت نشانه را جانش افرا دلواپس صدای
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 !...سیا نکن نگرانم   -
 
 
٩١ 

 
 

دلواپسی شاید تا ندهخ شوخی به زد و خندید سیاوش
 :کند کم را او های

 جات من نخور غم بگم نیستم مردا مدل این از من   -
می بهت میام وقتایی یه که اینام از من خورم،می غم
 برو راه جام بخور، غم جام ذره یه توی شدم خسته گم
 ...بکش نفس جام

 !خودته شبیه چقدر مدلت   -
؟ من شبیه  -  چطوری 
 بعد کننمی نگرانت شب نصف که امییمزاح شبیه   -
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 هوا کن باور گنمی و چپ علی کوچه به زننمی
 .آفتابیه

 نگران تو اما میمیرم نزنم حرف باهات اگه من   -
 ...هنوز هست خدا...نشو
 .خدا به سپارمتمی راحت خیال با منم پس   -
 از خوادمنی ببین، رنگی هایخواب و بخواب برو   -
 شکوفه مامان به حواست فقط ماوند،د بیای هم فردا
 زحمتی اگه بیارش خودت با شب چهارشنبه و باشه
 ..نیست

، که شکوفه مامان   -  سختت تنها دست تو فقط رحمت 
 شه؟منی

 شکوفه مامان از خیامل که همین برم قربونت نه   -
 !کافیه باشه راحت

 ..همرات به خدا برو هم االن .راحت خیالت   -
 !بوسمتمی   -
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 ..پررو بخیر شب   -
 .تلفنی سیم بخیر هم شام شب   -

 فرو موهایش توی را دستش دو هر شد متام که متاسش
 شنیدن اگرچه کرد، بلند آسامن به رو را سش و برد

 توانستمنی اما بود کرده آرامش کمی افرا صدای
 کرد تر زبانش با را لبش .شده آشوب دلش کند کتامن

 :زد لب آرام و
 ...خدا برام بخواه تو   -

 او نظر از خدا خواست خواست؟می برایش خدا یعنی
 بود؟ چطور

 
 
٩٠ 
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 افرا
 

 صدای و ریختم داغ روغن توی را شده خرد هایپیاز
 اول یهفته اینکه با .کرد پر را آشپزخانه ولزشان و جلز
 و بود دماوند اصال بود، سد اندازه بی واه اما بود پاییز
 پنجره .کشاندمی آنجا به مرا همیشه که هوایش سدی

 دوش داشتند که کارگرهای هیاهوی صدای کردم باز را
 را هاجعبه توی شده چیده هایسیب سیاوش دوش به
 گم پیازها ولز و جلز صدای میان کردندمی جا به جا
 دمل من و کردمی پر را خانه کمکم داغ پیاز بوی .شد

 شاهد بود هاسال که مراسم این به رفتمی ضعف
 جمع سیاوش پدری باغ در هم دور همه .بودم تکرارش
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 دلچسبی مراسم .شدمی رشوع چینی سیب و شدیممی
 قامت از نگاهم .کننده خسته نه شدمی تکراری نه که

 با رابطه در کارگری با داشت که سیاوش یکشیده
 چسبید و شد کشیده کردمی بحث من درخت هایسیب
 کدامامن هر .بودند شده طالیی خوب که پیازهایی به

 من درخت و داشتیم سیب درخت یک باغ آن توی
 از . ترافتاده همیشه هایششاخه و بود تر بار پر همیشه
 هایسیب چیدن مسولیت بودیم کشیده قد که هم وقتی

 برای که الس آن و بود خودمان به مربوط درختامن
 هایشسیب قبلش روز سیاوش نبود ما با ا رمیا بار اولین

 سنوشت از هنوز کسی و بود چیده صدا و سبی را
 صورت روی نگاهم .نداشت خرب ارمیا درخت هایسیب
 را نگاهم سنگینی لحظه یک که بود سیاوش یخسته
 پنجره سمت به را سش و کرد حس خودش روی

 به و رفت صورتش از و آورد در بال خستگی .چرخاند
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 دمل .زد چشمکی بود کنارش که کارگری چشم از دور
 زندگیامن قالی طرح هنوز داشتنش، برای رفت ضعف
 به سبز تنپوش افرایش هایجنگل هنوز بود، نشده سبز
 در و آورده در بال دمل حرف انگار اما بودند نکرده تن

 زدیم حرف هم با هایامنچشم بود، کرده رخنه نگاهش
 با بزند حرف هایتچشم که این از بهرت چیزی چه و

 هوابی لبخند وجودت؟ بند بند به خورده بند که اویی
 آشپرخانه در از مامان .نشست هایملب روی و آمد

 دزدیدم سیاوش دار تب نگاه از را چشامنم .شد داخل
 :داد قرار مخاطب مرا  مامان و
 

 هنوز میرن دارن کم کم دیگه کارگرها مادر؟ شد چی   -
 .نشده آماده آش

 
 مامان دلخوشی برای مامان نانوشته قانون یک طبق
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 هیچ خاطر در که دوری روزهای آن گویا که شکوفه
 کارگرهایی برای پختمی رشته آش آمدمنی ما کدام
می آش او حاال بودند، کار مشغول متام روز چند که

 گارروز  جرب به که مظلومش یدخرتخاله رسم تا پخت
 .شود انجام بود، شده نشین ویلچر

 
 .مامان است آماده   -

 
 

٩١ 
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  .دستت قربون بیارشون پس   -
 

 داخل دستش در مرصف بار یک ظروف با گوهر خاله
 و گذاشت وسط میز روی را هاظرف و شد آشپزخانه

 :گفت
 

 ..تو دوش روی افتاده کارها همه نیست ارمی امسال   -
 

 ..که نکردم کاری جون خاله نه   -
 

 من تا کردمی آش از پر  را هاکاسه که هامنطور مامان
 به زد کنم، تزئینش داغ نعنا و داغ پیاز سیرداغ با

 :خنده شوخی
 

 کرد؟می کار هم خیلی ارمی حاال نیست   -



 

Romanzo_o 325 

 
 :گرفت غم را گوهر خاله یهچهر

 
 ...خالیه حسابی امبچه جای ملیحه؛ نگو اینجوری   -

 
 :داد جواب و کرد نگاهش مهربان مامان

 
 خودش جای اما نیست خالی کردنش کار جای   -

 ...خالیه خیلی
 

 و گرفت مهر رنگ را گوهر خاله چشامن لحظه یک
 روی ماشینی الستیک حرکت صدای همزمان
 .ختری فرو سینه توی قلبم و آمد باغ هایسنگفرش

 با و باز یپنجره به شد کشیده نگاهش گوهر خاله
 :گفت لبخند
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 ...اومد هم ارسالن   -

 
 .بود محرم در طبل کوبیدن صدای مثل قلبم صدای

 ..گومب گومب گومب ..صدا پر اما شجاعانه جسورانه،
 انگشتان حرکت بود جسور قلبم صدای که اندازه هامن
 به را دستم زشلر  گوهر خاله .لرزان و بود ضعیف دستم
 گرفت دستم از را داغ نعنا و گذاشت هوا سمای هوای

 :گفت  و
 

 ..کن تنت چیزی یه برو خاله، من بده   -
 
 و شد ثابت دستم روی مامان نگاه خاله حرف این با

 :گفت
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 واسه هم بریز چای خودت واسه هم مامان برو   -
  .رسیده راه از تازه که ارسالن

 
 سمتش به را نفرمان سه هر س هپنجر  از ارسالن صدای
 :چرخاند

 
 اترشته آش بوی جووون .خودم خوشگالی به سالم   -
 ...جون ملی کرده چه

 
 

٩٣ 
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 س فقط من و دادند را جوابش شعف با خاله و مامان
 داغ نعنا .بود کیف س زیادی انگار ارسالن .دادم تکان
 چای سینی یک و رفتم سامور سمت به و کردم رها را

 خاله و مامان چای .چسبیدمی سد هوای توی ریختم،
 بزرگ تراس سمت به پر سینی با و گذاشتم میز روی را
 داشتند هوشنگ عمو و بابا که آنجایی درست رفتم باغ

 از که اردیانی کنار ارسالن .کردندمی بازی شطرنج
 و بود ایستاده بود کرده کار سیاوش ایپ به پا صبح
 عمو مقابل اول را چای .زدمی حرف او با داشت

 کامل تعارض در لبخندش زد، لبخند او گرفتم هوشنگ
 :ناراحتش یچهره با بود

 
 .دخرتم نکنه درد دستت  -
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منی عمو، ایدخسته خیلی معلوم   .جونتون نوش   -
 .کنید؟ اسرتاحت خواید

 
 :گفت و داد تکان شناسی قدر ینشانه به سی

 
 ..درگیره کمرت ذهنم اینطور   -

 
 :گفت و خندید صدا با بابا

 
 .شده مسجل باختش آخه   -

 
 مورد در هوشنگ عمو و بابا بین بود، همینطور همیشه
 دراز س قصه واین بود خوانی کُری همیشه شطرنج
 هوشنگ عمو که پاشیدم بابا صورت به لبخند .داشت
 :داد را جوابش
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 اون بیرون بکش !خطر مرد !داریوش باش خطر مرد   -

 ..کردن اسکورتش که سبازی همه این زیر از رو وزیرت
 

 شلیک و برداشت سینی توی از را چایش فنجان بابا
 :زد لب  و رفت هوا به اشخنده

 
 !بسه خطری مرد تو که همین   -

 
 لبش روی لبخند گل و چرخید ما سمت به ارسالن س
 نکردم قلبم گومب گومب صدای به اعتنایی .گرفت جان
 و بیشرت سینی هایدسته روی فشار با را دستم لرزش و

 و ایستاد مقابلم درست ارسالن .کردم کنرتل بیشرت
 :گفت
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 .سالم   -
 
 

٩٤ 
 
 
 
 
 

 وحشی لبتق که وقتی تا نه اما بود واجب سالم جواب
 چای سینی به .انداخته را جنگ اتسینه توی و شده
 :کردم اشاره

 
 ...چای   -
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 باد انگار و چرخاند سشانه سمت به مظلومانه را سش
 مشامم به محبا بی را شیوش افرت بوی تا کرد عظم

 .برساند
 

 !چشم   -
 

 :گفت و برداشت سینی توی از را اشچای فنجان
 

 شده؟ سدت .انداخته گل لپات   -
 

 ما بین که انگار نه انگار که کردمی رفتار طوری ارسالن
می س به قهر در تقریبا رنگرزی از بعد از و شده چیزی
 را ما دماوند در همیشه که گاهی عرص باران نم نم .بریم

 او از نگاه تندی من و شد رشوع یکهو کردمی غافلگیر
 :گفتم و دزدیم
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 !سده خیلی هوا آره،   -

 
 خم ارسالن زدممنی را حرف این شدممی الل کاش ای
 تنش از را کتش و گذاشت میز روی را اشچای و شد

بی باراین عطرش و انداخت دوشم روی و کرد خارج
 با شد بسته کوتاه که چشامنم .نشست جانم توی واسطه

 که سیاوش گویای چشامن در نشست شدنش باز
 اخم قبال یک .بود دستش توی بزرگی سیب یجعبه
 نگاهش در عشق زدن رج دمل .اشپیشانی روی نشست

 با .نگاهش در خنده *قبال دو بشود که خواست را
 گذاشتم جا سم پشت را ارسالن دوشم روی کت هامن

 نم حاال .ایستادم اشقدمی یک در رفتم سمتش به و
 :گفتم که وقتی بود صورتم توی باران
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 !عزیزم نباشی خسته ..شدی خسته خیلی   -
 

 نشست و گشت و گشت محبا بی صورتم توی نگاهش
 :گفت و چشامنم توی

 
 ..رفت در خستگیم   -

 
 را جعبه و شد خم سیاوش و نشست لبم روی لبخند
 کت طرف دو کرد صاف قامت تا و گذاشت زمین روی

 :گفت و کرد نزدیک تنم توی را ارسالن
 

 تلفنی سیم نشی مریض خونه، تو برو سده خیلی هوا   -
 ..نیست مریضی وقت االن که

 
 اساس بر  بايف قايل در بافنده هر دستمزد :قبال*
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 است گره ٠٤١١١ قبال هر كه است قبال
 
 

٩٥ 
 
 
 
 
 

می مریض من و بودیم بچه وقتی که بود این اشکنایه
 شکوفه مامان یخانه به شدممنی خوب وقتی تا شدم
 و من طبع داشت اعتقاد مامان که چرا رفتیممنی

 .گیرممی مریضی هم از و خوردمنی هم به سیاوش
 ُس  سیاوش دستان از نگاهم و شد منادندان لبخندم
 مهامن را باران قطرات که هایفنجان روی و خورد
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 .نشست بودند
 

 !میارم رو گرمش یه برات االن کرد یخ اتچای   -
 

 :گفت و برداشت سینی توی از را چای فنجان عسی
 

 .چسبهمی هم اتکرده یخ چای   -
 

 :آمد گوهر خاله صدای .سکشید نفس یک را فنجان
 

 بیاریم رو هاآش این بده کمک بیا مادر ارسالن   -
 ...اینجا

 
 را خاله و گذاشت سینی توی را خالی فنجان   سیاوش
 :داد قرار مخاطب
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 .لهخا میام االن   -

 
 :رفت ترش گوهر خاله

 
 ..پایی س صبح از   -

 
 :گرفت را خاله پشت ارسالن

 
 ..میارمشون خودم   -

 
 هاجعبه آخرین داشتند که کارگری دوتا به کرد رو بعد
 :گفت و کرد بردندمی باغ ته سمت به را
 

 !بربید هم رو جعبه دوتا این  -
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 سالنار .بود سیاوش پای کنار هایجعبه به اشاشاره
 از یکی .رفت مادرش کمک به بعد و گفت را این

 :گفت و آمد هاجعبه سمت به سعت به کارگرها
 

 ..آقا بربم من بذارید   -
 

 :گفت بعد و کرد تشکر لبی زیر سیاوش
 

 .است آماده آش بیان بگو هابچه به   -
 

 سمت به را چای سینی .بود نم نم هامنطور باران
 خروج هنگام که گذاشتم رتکان روی و بردم آشپزخانه
 هاآش سینی داشت که ارسالن یسشانه به امسشانه

 توی محکم را سینی ارسالن .کرد برخورد بردمی را



 

Romanzo_o 339 

 لب زیر .شد سینی شدن چپ از مانع و گرفت دستش
 را سینی رسید راه از اردیان  و کردم زمزمه ببخشیدی

 :گفت و گرفت ارسالن از
 

 .بربم من بده   -
 
 

٩٦ 
 
 
 
 
 

 کامل .داد دستش توی را سینی خواسته خدا از ارسالن
 به و گرفت دستش توی را دستم مچ و چرخید سمتم به
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 .کشید عقب را صندلی و برد آشپزخانه وسط میز سمت
 مقابلم خودش بعد و بست را آشپزخانه یپنجره اول

 :گفت و نشست
 

 ای؟پاچه دست انقدر چرا افرا؟ چیه   -
 
 است؟ شده چه دانستمنی یعنی .کردم نگاهش ب ر و ب ر
 انکار   .کردمی انکار را چیز همه داشت فقط دانستمی
 .بود هایشکودکی عادت نبود میلش باب که آنچه
 که بعدهایی نکرد، ترکش هم بعدهایش حتی که عادتی
 .نکشید دست انکار از او اما افتادم پایش و دست به من

 
 .نیستم پاچه دست   -

 
 یخه؟ انقدر چرا دستت   -
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 روی بود نشسته که شد دستش سنجاق نگاهم تازه
می غریبه ارسالن روز یک اگر .لرزید بیشرت تنم .دستم
 دوشم روی از را کتش من که هایغریبه نوع آن از شد
  چه؟ زدممی پس را دستش یا داشتممی بر
 

 ننداختی؟ راه رو اینجا پکیج این سیا   -
 

 هم به دستان دنیای از مرا که بود ارسالن صدای
 در کسی هر که سپرد لحظاتی به کند یامنشده سنجاق

 سیب مراسم این شود متام تا بود کاری مشغول باغ
 با و بکنیم قربانی بعدش روز هرساله رسم به و چینی
 که را سیب درخت آخرین خندان لبی و خوش دلی
  .برگردیم تهران به و بچینیم بود سیاوش مال
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 خاموش دوباره امروز ولی بودمش انداخته راه چرا   -
 .میزنم س بهش االن .شده

 
 بود ایستاده در چهارچوب در که بود سیاوش من خدای

 .کردمی نگاه بود ارسالن دست بند که من دست به و
 ترسیدممی که بود طوری باراین قلبم گومب گومب

 بلند جایش از ارسالن .برسد سیاوش گوش به صدایش
 :گفت و داد باال را پیراهنش آستین و شد

 
 .ندازممی بهش نگاه یه االن   -
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 که هامنطور کردم دعا و نشستم سجایم شده مسخ
بی هم او ودب شده شدنم پاچه دست خیالبی ارسالن
 با که نداشت رفنت خیال انگار نه اما برود و شود خیال
 را دستش و رساند من به را خودش بزرگ قدمی
 ارسالن قبل ثانیه چند که دستم هامن روی گذاشت
 :گفت و بود گذاشته

 
 ..ارسالن داره حق یخی خیلی   -

 
 :گفت و کشید سک آشپرخانه توی اردیان

 
 پکیج جون به افتادید که چیه سیمل این به هوا بابا   -
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 و پوشممنی بیشرت شورت یه بشه گرم هوا من باشم گفته
 بربید، رو فیضش هاپک سیکس این از قشنگ میذارم

 رو اتنکرده اپالسیون پاهای این چرا نگید بعد
  .بود گفنت من از ..هااا بیرون انداختی

 
 صدا با کند کنرتل بیشرت را خودش نتوانست سیاوش
 زد صورتش به کوتاهی یرضبه اردیان و یدخند
 :کرد اضافه  و
 

 ما کن جستجو خودت توی رو سما دلیل جون افرا   -
 .مبیره تن این نکن زده گرما رو

 
 ترینمیلیمرتی از و چرخاند سمتم به را سش سیاوش
 :گفت ممکن یفاصله
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 تلفنی؟ سیم باشه تونهمی چی درونت سمای دلیل   -
 

 :گفتم و کردم نگاه چشامن توی
 

 .ترسممی خیلی   -
 

 :گفت و فرشد دستشتوی کمی را دستم
 

 .نرتس   -
 
 

٩٨ 
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 اینکه از قبل و چشمم توی نشست بست و آمد اشک

 سالن انتهای اتاق به را خودم و شدم بلند شوم رسواتر
 را شکوفه مامان داشت مامان که جایی به رساندم،
 یرشته آش هم دور هم با و بیاید تا کردمی آماده
 و گذاشتم مامان دست روی را دستم .بخوریم را نذریش
 مامان یشناسانه قدر نگاه .کنممی اشآماده من گفتم
 :گفت و نشست چشامنم روی

 
 کردی؟ گریه  -
 

 :گفتم و کشاندم چشمم زیر را دستم
 

 .گرفت دمل یهو فقط نه،   -
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 :گفت و نشست امگونه روی مامان دست
 

 ...بشم قربونت چرا   -
 

 :گفتم و انداختم مامان آغوش توی را خودم
 

 ...نداره برادر یا خواهر یه سیاوش چرا مامان   -
 

 مامان و نگاهم میان باخت جان شکوفه مامان نگاه
 :گفت و کرد رانوازش موهایم

 
  ید؟سیاوش چیه هاشام پس   -

 
 بغل توی انداختم و کندم مامان آغوش از را خودم
 :گفتم و شکوفه مامان
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 .ببخشید   -

 
 بودم پرسیده که جاییبی سوال .بودم کرده ناراحتش

گونه .بود کرده ناراحت را شکوفه مامان هم را مامان هم
 :گفتم و بوسیدم را شکوفه مامان ی
 

 ...دیگه ببخشید   -
 
 

٩٩ 
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 یفیروزه رنگ مثل درست .شد مهربان نگاهش رنگ
 .ابریشمیگل قالی یک وسط
 :گفت من به رو مامان و کرد صدا را مامان گوهر خاله

 
 .بیرون بیاین و بپوشونش خوب   -

 
 حسابی و دادم انجام را بود گفته مامان که کاری هامن
 من مثل هم شکوفه مامان .پوشاندم ار  شکوفه مامان
 که هم هاآنقدر هم روز آن هوای هرچند .بود سمایی

می درست اردیان و نبود سد کردممی سما حس من
 را آششان کارگرها .بود وجودم در سما دلیل گفت،
 در مانده باقی درخت چهار جز به بودند رفته و خورده
 بود مانده قطف .بودند شده چیده هادرخت یهمه باغ

 درخت حتی اردیان، و ارسالن و سیاوش و من درخت
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 بزرگ تراس توی هم دور همه  .بود شده چیده هم ارمیا
 .بودیم آش خوردن مشغول و بودیم نشسته خانه

 شکوفه مامان کنار نشست اشخستگی هامن با سیاوش
 :گفت آرام و
 

 .میدم رو آشش خودم   -
 

 دادم دستش به را وفهشک مامان قاشق و نکردم مقاومت
 و گذاشت شکوفه مامان دهان توی را قاشق اولین او و

 به رو باشد کرده مزه را آش خودش اینکه بدون بعد
 :گفت قدرشناسانه مامان

 
 ..نداره حرف آشت جون ملی کردی چه   -

 
 مادرش گویای زبان سیاوش دانستمی خندید مامان
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 دل به لد  و گفت کنمیمی خواهش دلیل همین به شده
 :داد سیاوش

 
 ؟!همونه هم هنوز نظرت ببینم بخور هم خودت   -

 
 هامنطور و گذاشت دهانش توی را آش قاشق سیاوش

 :گفت کردمی مزه مزه که
 

  !است معرکه   -
 

 :گفت و کرد من به رو جمع یمالحظه بدون بعد
 

 رفته؟ مامانت به هم تو پخت دست تلفنی سیم   -
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 بدجنسی ارسالن و کردم نگاهش زده وق چشامن با

 :کرد
 

 به هریس توی که نیمروهای اون از خوایمی   -
 کنم؟ تعریف میدی خوردمون

 
 :رفت ترش همه به رو هوشنگ عمو اما خندیدند همه

 
 ..هااا بخندید دخرتم به نبینم   -
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 :گرفت دستش توی را جمع باز ارسالن

 
 چیز همه شبیه رو نیمرو دیدی می اگه سیا تو جون   -
 ...سوخته تهش پخته وسطش خام روش.. نیمرو اال بود

 
 :پراند منک اردیان

 
 !پس برسه دادت به خدا   -

 
 :گذاشت سش روی دستی سیاوش

 
 کنه رحم خدا   -

 
 با خون و گرفتم را سیاوش پهلوی دو حرکت معنی من
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 .آمد در من پشت بابا .کرد حمله هایمگونه به شتاب
 

 ..بگیر رو دخرت ببین رو مادر گفنت قدیم از اتفاقا   -
 چی دخرتش ببینید دیگه زده زبون ملیحه پخت دست
 ..میشه

 
 :امسشانه دور را دستش اردیان

 
 ..بلوریت پای و دست قربون جون   -

 
می صدا با هم مامان حتی هوا روی رفت جمع
 میز روی را آشش یکاسه هوشنگ عمو  .دخندی

 :گفت و گذاشت
 

    ..محمد روح به برسه   -
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 چرخید، باغ سمت به عمو س .شد سکوت لحظه یک      

 :گفت و کاوید را باغ بغض پر و دلتنگ
 

 اینجا اومدیم هم با خرید رو باغ این که روزی اون   -
 .ببینن رو باغ بودیم نیاورده رو شکوفه و ملی هنوز
 ...بودن ساله یک نهال همه هادرخت

 
 پر آه واداشت، سکوت به را همه سکوتش با و کرد مکث

 :داد ادامه و کشید حرستی
 

 باغ این قد عمرت گفتم بهش شوخی به روز اون   -
 کم؟ انقدر فتگ و خندید...

 
 آرام و پوشاند اشک یحلقه را هوشنگ عمو چشامن
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 :کرد زمزمه
 

  ...بود باغ این قد عمرش کاش  -
 

۱۰۱ 
 
 
 
 
 

 آه ناخودآگاه همه که بود حرست از پر اشجمله آنقدر
 و دمحم عمو بین رفاقت و عالقه .کشیدیم حرستی پر

 رفاقت مثل درست .نبود پوشیده کسی بر هوشنگ عمو
 رفاقت شدمنی را دو این رفاقت نه....ارسالن و سیاوش
 ...که چرا دانست
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 ..رفت جوون خیلی محمد   -

 
 42 فقط محمد عمو هوشنگ، عمو گفتمی راست
 تصادفی در هم آن .بود کرده فوت که بود سالش

 عمو به وفهشک مامان نگاه .حادثه پر و وحشتانک
 با همراه نگاه یک بود، معنا پر نگاه یک همیشه هوشنگ
 با را حرف هزار انگار که نگاهی یک .قدردانی و احرتام
 به را بیامرزی خدا لب زیر همه .کشیدمی یدک خودش
 وسط این  کرد، تشکر سیاوش و گفتند محمد عمو

 :شد بلند گوهر خاله حرست پر صدای
 

 !خالی ارمی جای   -
 
 موبایلم زنگ صدای که باشند زده آتش را مویش گاران
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 که حالی در هم آن افتاد گوشی روی او اسم و شد بلند
 صدای کردم، برقرار را متاس .بود گرفته تصویری متاس

 حرست دچار لحظاتی برای انگار که فضایی شادابش
 :کرد خنده و شادی ساس را بود شده

 
 مه؟ک گلتون جمع جمعتون که بینممی   -

 
 :کرد شیطنت ارسالن

 
 !کمه خلمون واال  -
 

 :زد لب زدمی گاز بزرگی سیب به که حالی در ارمیا
 

 ..بسه اونجاست خل دونه یه همون   -
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 هم دور راه از حتی دو این ..هوا روی رفت جمع باز
 گوشی گوهر خاله .داشتندمنی بر خوانی کُری از دست
 :گفت مادرانه و گرفت دستم از را
 

 .غربتی تو که دورت بگردم   -
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 سیب هنوز شام که خورممی قسم بابا؟ غربت کدوم   -
 ...خورممی رو درختم سیب دارم من اما نخورید
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 :زد لب ارسالن

 
 .منیاره حناق که دروغ   -

 
 :داد جواب ارمیا

 
 انقدر سیاوش مثل هابعضی که، یسنتن تو مثل همه   -

 رو محصولش که چیننمی رو درختم تنها نه که مردن
 ..فرسنتمی برام اتوبوس با هم

 
 کرد تشکر گوهر خاله و سیاوش روی چرخید همه نگاه
 شیطنت ارمیا و کرد خم احرتام ینشانه به سی سیا و

 :کرد
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 ربگی تعاونی رشکت از رو سیبت برو گفتی که صبح   -
 .سیا بیسته کارت خدایی اما کنیمی شوخی کردم فکر

 
 :داد طعنه پر را جوابش سیا

 
 ..هنوز نگرفتم رو امجایزه فایده چه   -

 
 زنند،می حرف جایزه کدام از دانستیممی سه هر

 لبهای از باید که بود خری ماچ هامن منظورشان
 منک ارمیا  بود، ارمیا ی توصیه و شدمی سیاوش
 :ریخت

 
 ندادی؟ رو پرسم جایزه جنس بد افرای ای   -

 
 و بابا .خندید ریز و گرفت را اشبینی نوک سیاوش
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 ما هایشوخی به چند هر .بودند آنجا هایامنمامان
 و شدم سخ مقابلشان گوش بنا تا من اما داشتند عادت
 :دادم خودش مثل شیطنتی با را ارمیا جواب

 
 .عشقم خودته پیش که اشجایزه   -

 
 :گفت ارمیا و خندید باز سیاوش

 
 ...من با بعد دفعه کن حساب تو سی این حاال   -
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 قصد از .افتاد قهقه به گذشت خنده از سیاوش کار
 که کردم وامنود و فرشدم قرمز یدکمه روی را دستم
 به را موبایلم هم سیع .است شده قطع دلیلبی متاس
 زنگ باز دراز زبان ارمیای تا آوردم در پرواز حالت
 ماند؟منی من منتظر ارمیا دانستممی چه نزدند

 
 ....گرم دمت سیا   -

 
 :پیچید که بود ارسالن صدای

 
 بابت؟   -

 
 .بود بهش حواست که خوبه   -
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 ...در ما واسه تو جمعی حواس همه اون به   -

 
 قلب ته از ما .داشت واقعیت هااین متام .نبود دروغ

 کردیم،منی عشق به تظاهر و داشتیم دوست را همدیگر
 و هم با کوه مثل همه که نشستیم نظاره به وقتی را این
 گفته را این کسی هر .ریختیم فرو هم دست به دست
 گریه هاکوه درد، و زیاد فشار وسط بود، درست بود
 که ما مثل درست ریختندمی فرو ها کوه کردند،منی

 فشار اولین قربانی مراسم از بعد درست روز آن فردای
 .شدیم فروپاشی یآماده کم کم و دیدیم را زندگی

 
 .ریختیم هم با همه پیوسته همه به جبال سلسیه مثل
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 آخر روز .بود زده مس  به خوابیبی و بود شب نیمه
 و داشت تفریح جنبه بیشرت برایامن چینیسیب
 جمعامن و شدیممی جمع هم دور همه .گذرانیخوش

 روز یک و کردیممی قربانی بود، راحت و خودمانی
 خاطر روزهای مدل این از .زدیممی رقم را سازهخاطر
 بعدها که روزهایی .داشتم امزندگی در زیاد ساز

 دل به که من فقط نه .نشست دمل به نداشتنشا حرست
 .نشست ما یهمه

 را مادرش اشخسته تن هامن با شب آخر سیاوش
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 در اشاراده و عزم به خواباند، بعد و داد ماساژ حسابی
 نفر یک اینکه .شدمی امحسودی مادرش از نگهداری

 از فارق پذیرمسولیت همه این و باشد عاشق همه این
  .بود خدا تمحب کشید،می که دردی
 خواب از خربی ولی زدم غلت رختخوابم توی بار چند
 که بافتی ارشاپ و شدم بلند جا توی از آرام .نشد

 پاورچین پاورچین و انداختم دوشم روی را بود همراهم
 عمو باغ  در که ویالیی .کردم حرکت سالن سمت به

 یک و سالن یک و داشت خواب اتاق   سه بود محمد
 رفتیم می آنجا به بار هر و نبود بزرگ خیلی آشپزخانه،

 که وقتی از اما شدمی تعیین خانواده یک برای اتاق هر
می پذیرایی توی تایشانسه هر بودند شده بزرگ پرسها

 پاورچین این مبادا که بودم این نگران من و خوابیدند
 نور میان وقتی .کند بیدارشان هم رفتنم راه پاورچین
برمی قدم تابیدمی سالن داخل به بیرون از که مهتابی



 

Romanzo_o 367 

 .نیستند سجایشان کدام هیچ که شدم متوجه داشتم
 ارسالن که شدممی متصور شاید پرید باال ابرویم تای

 صورت در که خستگی میزان آن با اما باشد نخوابیده
بی کردممنی را فکرش اصال بود اردیان و سیاوش
 قدم خانه تراس سمت به آرام .باشند شده خواب

 تراس توی سیاوش و اردیان دیدم که برداشتم
 تراس کشویی در .نیست ارسالن از خربی اما اندنشسته

 س شد باعث در شدن باز آرام صدای کردم باز آرام را
 شکل لبم روی محوی لبخند .بچرخد سمتم به پرسها
 شورتی هامن فقط .اردیان نشسنت طرز دیدن از گرفت
 است بهرت البته .ودب تنش بود داده را اشوعده که

 بود این از مانع اشبلندی چون بود تنش شورتک بگویم
 .باشد ریخته بیرون اشداده وعده یپروپاچه هامن که

 و گرفت اشخنده من یخیره نگاه دیدن با هم خودش
 :گفت
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 !گرمم   خدایی   -

 
 :گفت مهربان و آمد کش خنده به لبش هم سیاوش

 
 .تو برو ،عزیزم سد   هوا تو برای   -

 
 

٠١٥ 
 
 
 
 

 و کرد اشاره دستش کنار به سیاوش برخالف اردیان
 :گفت
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 بشین اینجا بیا و کنار بذار رو هابازی تیتیش این   -

 کنی؟می کارچی آلسکا بری تو... خدا به مهر   اول هفته
 

 که حالی در و چیدمپی خودم دور بیشرت را ارشاپم
 نشستممی دویشان هر وسط صندلی روی داشتم
 :پرسیدم

 
 کو؟ ارسی   -

 
 نوک با اردیان اما بدهد را جوابم سیاوش بودم منتظر

 :گفت و داد نشان را باغ ته انگشتش
 

 ..میشه بلند کنده از دود   -
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 را زدمی دم آن از او که دودی کردم تالش چه هر
 دود مشغول باغ ته ارسالن که دمفهمی اما .نشد ببینم
  .است سیگار کردن

 
 نشدم؟ که مزاحمتون   -

 
 مقابلم را بود خودش جلوی که چایی فنجان اردیان
 :گفت و کشید

 
 بیا کرد، کاریش شهمنی باشی شده هم مزاحم حاال   -
 .نزنی قندیل بخور رو چای این

 
 :دادم هل خودش سمت به را فنجان

 
 .مرسی نه   -
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 :داد را جوابم وخیش به
 

 .منیره چای به میلم من بابا بخور ..خرسی بچه   -
 

 اشصندلی پشتی از و شد بلند حرفی هیچ بی سیاوش
 :گفت و دوشم روی انداخت و برداشت را نازکی پتوی

 
 .تلفنی سیم نشو مریض رو هفته این یه   -

 
 خودم از داشتم واقعا کردم، نزدیک را پتو یگوشه دو

 چه من پس نبود، سد حد این در هوا کردممی تعجب
 بود؟ شده مرگم

 
 داری؟ کم چقدر نگفتی   -
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 واقعاً  کردم حس من و پرسید اردیان از که بود سیاوش

 :گفتم و انداختم زیر را سم .شدم مزاحمشان موقع بد
 

 .شدم مزاحم موقع بد کنم فکر   -
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 :گفت و انداخت امشانه دور را دستش اردیان
 

 بدی؟ بهم داری پول آجی   -
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 :گفت و خندید ریز سیاوش و کردم نگاهش متعجب

 
 .مارمولک   -

 
 :پرسیدم بُهتم هامن با
 

 پول؟   -
 

 :بوسید را امگونه و کرد خم را سش
 

 !دیگه کن شل رو کیسه س آجی   -
 

 خوای؟می چی برای   -
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 به ایمآبانه مرد ژست و داد فاصله را صورتش کمی
 .رفتم اشصدقه قربان دمل توی که گرفت خودش
 :گفت و کرد صاف صدایی اردیان

 
 !بندازم راه کاسبی خواممی   -

 
 :کشتشمی رسامً  هوشنگ عمو .شد گرد چشامنم

 
 !!کشتتمی عمو   -

 
 :کرد تایید را حرفم سیاوش

 
 کارخونه توی کارگری دنبال مردم واال داره حق   -

 گی؟می نه ریاست میز به تو بعد گردنمی تو بابای
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 :شد جدی اردیان
 

 ریاست میز اون واسه خواممی !همینه منم درد   -
 ..بکشم زحمت

 
 :کرد نصیحت برادرانه سیاوش

 
 حاجی بذار کن رشوع صفر از .بکش اَلوار تو بیا   -

 رفته نکن افرا به نگاه...شپشته اشبچه باشه گرم دلش
 مارومولک ارمی او به نگاه یا زده کارگاه خودش برای
 دست از کم یه اصفهان بره تا کرد بهانه رو دکرتا که نکن

 محیط چرا دروغ....بشه راحت هاشدادن گیر و ارسی
 دنبال رفته افرا که بهرت همون است مردونه خیلی اَلوار
 چی؟ تو اما پیچونده، ارمی و خودش کار
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 :پرسیدم من و کرد سکوت اردیان
 

 کنی؟ کارچی خوای می حاال   -
 

 !پاالدیوم توی بفروشم، جین..بزنم بوتیک  -
 

 کار   با آسامن تا زمین بدهد انجام خواستمی که کاری
 رفته ختیس به من که مسیری .بود متفاوت کارخانه
 باال ایشانه .برود خواستمی اردیان حاال را بودم
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 :گفت دلخورانه باراین سیاوش و انداختم
 

 تا نه، یا بیاد مشرتی یه که وایستی سپا شب تا صبح   -
 اَلوار خوب پرس   نه؟ یا بفروشی بهش جین یه بتونی تو

  !تنهاست دست ارسالن که خدا به داره، احتیاج بهت
 

 زیاد آنقدر خوب پرس   گفتمی داشت که یوقت تحکمش
 اردیان خورد،می حرص دارد کردم احساس که بود

 :داد را اشگالیه جواب صادقانه
 

 .دیگه هستی تو   -
 

 .بود راحت همه خیال بود که سیاوش گفتمی درست
 :پرسیدم کوتاه
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 حاال؟ داری الزم چقدر   -
 

 !تا 500 -
 

 :گفتم و دادم باال ابرویی تای
 

 .زیاد   خیلی اوو   -
 

 مستقل تو مثل دارم دوست من دیگه وایستا پشتم   -
 .بکنم جون استقالل این واسه سیا قول به اگه حتی باشم

 
 گاریبی با رو رسیدن استقالل به و کندن جون   -

 ...نگیر اشتباه
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 اردیان خود خواستمی دمل اما بودم فقموا سیاوش با
 پله و باشد پدرش کنار تواندمی که برسد نتیجه این به
 که چرا نبود، این از بهرت چیز هیچ و برود باال او با پله
 داشت نیاز او به اَلوار بودم معتقد سیاوش مثل هم من
 :بزنم اردیان یسینه روی رد دست نیامد دمل اما

 
 .کن حساب پول سوم یک واسه من روی   -

 
 در شومینه شدن روشن مثل .شد گرم اردیان چشامن
 گونه ترش را نامم سیاوش .سوز جان زمستان   یک سمای
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 :زد صدا
 

 !!...افرا   -
 

 :پرسیدم و انداختم باال ایشانه
 

 منیاد؟ ارسالن چرا سد   هوا   -
 

 کردم سعی من اما کردمی نگاهم دلخور سیاوش هنوز
 امشانه دور انداخت را دستش باز اردیان منکن نگاهش

 :گفت و
 

 .دیگه خودمی آجی   -
 

 خودش سمت به و گرفت دستش توی را بازویم سیاوش
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 :چرخاند
 

 کنی؟می کار چی داری دونیمی   -
 

 :گفتم و کردم نگاه اعتامد با چشامنش توی
 

 .میدم رو کردن تجربه فرصت بهش دارم   -
 

 :گفت و دفرش  ترمحکم مرا اردیان
 

 خالیه، دستش ارسی خدا به ..فهم چیز آدم قربون   -
 تو به وگرنه برداشته قسط متام ماشین کامران از رفته
 !زدممنی رو

 
 !نشی پشیمون روز یه امیدوارم   -
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 او حرف   ینا با دمل ته و داد را جوابم که بود سیاوش
 پا به شسنت رخت دمل توی موقع هامن از و شد خالی
 دستش توی سیگار هنوز .رسید موقع به ارسالن .شد
 رو و زد موهایش توی چنگی کالفه رسید که ما به .بود
 :گفت من به
 

 افرا؟ داری مسکن یه   -
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 :پرسیدم نگران
 

 شده؟ چیزی   -
 

 ..ترکهمی داره سم   -
 

 :رفت باال کمی صدایم ناخودآگاه
 

 !کن دود رو زهرماری اون کم   -
 

 خستگی؛ و تشویش ناامیدی، از بود مخلوطی نگاهش
 زمین روی کرد پرت را سیگارش .زدمی فریاد را سه هر
 :گفت و
 

 داری؟ مسکن چی االن   -
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 از جلوتر سیاوش و شد مچاله نگاهش توی درد از قلبم
 :گفت و شد بلند من

 
 بشه باز کولت و کت این بدم مالت و مشت کم یه بیا   -
 ...بُیفتی درد از بلکه

 
 :زد لب و سیاوش روی داد ُس  را نگاهش ارسالن

 
 .درد این دیگه شده فرسایشی   -

 
 فشار که بار هر نبود جدیدی چیز ارسالن دردهای س

 اردیان .شدمی درد س شدمی زیاد او روی روانی
 :کرد شوخی
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 مالش و مشت تو نکرده وسل رو خودش همه این   -
 !بدی

 
 :گفتم و کوبیدم اردیان بازوی روی مشتی

 
 ..زهرمار   -

 
 مسکن ارسالن برای و شوم بلند من تا .خندید ریز

 ماساژ را ارسالن گردن و سشانه متام سیاوش بیاورم
 وقت هنوز من و مردمی خستگی از داشت خودش .داد

 این با اما ه؛شد خواببی چرا بپرسم او از بودم نکرده
 را دردش کرد سعی توانست تا و بود ارسالن نگران حال

 توی .شد متام ارسالن با کارش وقتی بدهد تسکین
 دستم توی که آبی لیوان .شد وارد که بودم آشپزخانه

 :گفتم و گرفتم سمتش به را بود
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 !شدی خسته   -

 
 :گفت و کرد تشکر س با و گرفت دستم از را لیوان

 
 .دارهن عیب   -

 
 شدی؟ خواببی چرا  -
 

 :شد بازیگوش چشامنش
 

  !!باشه چی دلیلش داری دوست   -
 
 ..سیا -
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 :زد چشمک
 

 دیگه؟ بگو   -
 

 !دلیلی هر به حاال بشی، خواببی ندارم دوست   -
 

 :گفت و کشید خمیازه منایشی
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 ..چشام توی ریخت خواب دنیا یه هوی   -
 
 :گفتم و پاشیدم لبخند مهربانش صورت به
 

 .بخوابی خوب پس   -
 

 :گرفت دستش توی را مچم
 

 با چطوری فردام نگران نیستم، امشبم خواب نگران   -
 بخوابم؟ توبی و تو
 

 :گفتم و دادم باال ابرویی تای
 

 !نباش مطمنئ خودت از ا نقدر   -
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 و کرد انگشتانم به نگاهی و آورد باال را مدست ترمطمن
 :گفت

 
 .داره کم فقط حلقه یه   -

 
 از را بکوبش بکوب قلبم و کرد رنگی را هایمگونه رشم
 :گفتم آلود رشم .گرفت س

 
 !بخیر شب   -

 
 !بوسمتمی   -

 
 دیدن بود، نگفته را جمله این من به هرگز فاصله این از

 چشم من اما شت،دا عجیبی لذت بازیگوشش چشامن
 آتش یگدازه شد تنم متام .گذاشتمنی حیا دزدیدم،
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 :زدم لب و
 

 ...حیابی   -
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 صبح، تا و رسیدم اتاق به و رهانیدم دستش از را خودم
 بودن اوبی و بودن او با این .دیدم را شبش فردا خواب
 هایسال شب مشق دانستممی چه است؟ ممکن چطور
 با خورشید وقتی صبح .شودمی همین عمرم از زیادی
 کردم، باز را چشامنم .بود کرده دوباره سالمی زمین
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 تردیدنی آسامن و تابیدمی زمین بر ترمهربان آفتاب
 بستم تکه دو را موهایم و پوشیدم رنگی کرم لباس .بود

 اول هامن نداشتم دوست .اسبی دم نیمی و باز نیمی
 را سیاوش کمی داشتم دوست بپوشم، سبز شال صبحی
 سبز شال دنبال به وقتی صبحی اول هامن .کنم اذیت
 گردنم دور سبزی گردن دستامل حتی یا بود سم روی
 به .گرفت اخم را صورتش متام نکرد پیدا چیزی  و بود
 دمل تا باز بناگوش تا نیش با و نیاوردم خودم روی
 که انقدر کردم، شوخی ارسالن و اردیان با استخو 

 با داشتم وقتی .شد اضافه جمعامن به هم مامان حتی
 چشامن   روی خورد ُس  نگاهم خندیدممی وجود متام
 سیاوش اخم به نگاهش صبحانه میز س شکوفه، مامان
 زیادی نیامد دمل من و کرد نگاهم مکدر و افتاد

 :گفتم گوشش توی مآرا و رفتم سمتش به .کنم نگرانش
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 .دیگه کنم اذیتش ذره یه بذار   -
 

 :زدم پچ من و داد قورت نیامده را لبش روی لبخند
 

 .کن اخم همینطوری من تیم توی بیا   -
 

 و شدم خم خودم که بود محبتت از پر آنقدر نگاهش
 من اما نگفت هایشلب با چیزی او بوسیدم را اشگونه
 دعایی .کردم شکار چشامنش توی از را خیرش دعای
 به و بشید خوشبخت .باشه مبارک »گفتمی مادرانه که
 سنگینی شدم دور شکوفه مامان از وقتی .«پیر هم پای
 شکوفه مامان و  کردم حس خودم روی را سیاوش نگاه
 همین و تردلخورانه و ترپررنگ داد، ادامه اخمش به

 بیرون و بکشد عقب را اشصندلی سیاوش شد باعث
 آنقدر .شود عصبی اینطور سیاوش بودم ندیده .برود
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 مشت که دیدم بعد و رفت پیش باغ تو توانست تا که
 قلبم دستش درد برای .زد درخت یک یتنه رو محکمی
 آرزو و شدم پشیامن بودم کرده که کاری از و گرفت
 سبز شال هامن و قبل دقایقی به گشتممیبر کردم

 من و بود شده دیر دیگر اما .کردممی س را دلخواهش
 نشینی عقب شده رشوع بازی این وسط توانستممنی
 بود صورتش توی که سیاوش اخم من یک هامن با .کنم
 حتی و کردیم قربانی دادمی کوتاه را همه جواب و

 درخت بود مانده فقط چیدم را درختامن هایسیب
 من دزید من از نگاه سیاوش چه هر  .سیاوش خود  
 داشتنم تب در گذاشتم و دزدیدم او زا را نگاهم بیشرت
 و خوردیم را ارسالن معروف هایچنجه ناهار .بسوزد
 که شدیم بندیلامن و بار کردن جمع مشغول کم کم

 را درختش هایسیب رفت و گفت ایاجازه با سیاوش
 رفت قلیان آخرین ساغ خودش قول به اردیان .بچیند
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 .رفتم سالن انتهای اتاق سمت به من و
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 محبوب سبز شال و کردم صورتم روی مالیمی آرایش
 در سبزش رنگ   انعکاس پیچیدم گردنم دور را سیاوش
 توی زمرد دو و انداخت راه به سبزی جنگل چشامنم
  .درخشید صورتم

 نبضم روی عطر کمی زدم، لب به اناری دونه لب رژ
 امشده هامنی کردم احساس که وقتی درست و اشیدمپ

 باز را موهایم اسبی دم و بردم دست دارد دوست او که
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 خرامان جنگل این میان از روان آبشاری و کردم
 .گرفت راه خرامان
 آن من و بود او به خدا محبت اوج زن یک زیبایی
 که روزها آن .داشتم دوست را زیبایی این عجیب روزها
 طعم هنوز .بودم نشده متنفر افرا هاینگلج از هنوز
  .بودم نچشیده را زیبایی زشت
 در سیاوش درخت   .رفتم بیرون ساختامن پشتی در از

 به تا بود کاشته آنجا را آن پدرش بود، پشتی حیاط
 که دیدمش .باشد دور به هاچشم نظر از خودش قول
 دست یک با که هامنطور و بود تنش توی سفید رشتتی

 دیگرش دست با چیدمی را درختش سیب تند و عصبی
 سمتش به پاورچین پاورچین و آرام .کردمی دود سیگار
 میان که بود آرام هایمقدم صدای آنقدر .شدم نزدیک

 درختش سیب چیدن برای سیاوش که الکی وصدای س
 ایستادم اشقدمی یک در .شدمی گم بود انداخته راه
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 سنگین رخش نیم روی نگاهم یسایه که وقتی درست و
 :گفتم آرام ایستاد باز حرکت از کردم حس و شد

 
 خوای؟منی کمک   -

 
 من و نداد جوابی و چرخاند مخالف سمت به را سش
 خیال و بود ایستاده هامنطور .شدم نزدیک دیگر قدم
 داشتممیبر اگر دیگر قدم یک .نداشت را کردنم نگاه
می مرا نه، یا خواستمی چه او و شدممی رخش به رخ

 از .بچرخاند سمتم به س خودش داشتم دوست اما دید،
 شاخه نزدیکرتین از که سیبی سمت به را دستم هامنجا

 کندم را سخ سیب و کردم بلند بود شده آویزان من به
 .چرخید سمتم به الجرم او و گرفتم سمتش به و

 .هامنا نگاهش شدن باران ستاره و هامنا چرخیدنش
 سخ رنگ جانش متام ثانیه صدم در مخور می قسم
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 حتی هستیم، کجا کرد فراموش لحظه یک .گرفت عشق
 تنها نه  .هستند همراهامن کسانی چه کرد فراموش
 شد حلقه مهابابی دستش که نگرفت دستم از را سیب
 و کرد درختش پشت دیوار سنجاق   مرا و کمر دور

 :کرد پا به بلوا گوشم توی نفسش
 

 بخوای تا بدی دق منو تلفنی؟ سیم گهدی اینطوری   -
 بدی؟ جواب
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Romanzo_o 398 

 حسی .کرد فرو گردنم توی را سش او و خندیدم ریز
 این آدم من یافت، جریان تنم در بکر و شور ساس
 آمده تنه یک سیاوش و نبودم هنگام زود هایمعاشقه

 :بربد را قرارم و جان بشود شبه یک تا بود
 

 سش تو مقل عقل صبورم من گفته بهت که اونی   -
 !خوشگله نبوده

 
 امشده آریتمی قلب شد پخش گوشم توی که نفسش
 خجالت از .انداخت راه امسینه توی بکوب بکوب
 وسط جاهامن کرده قصد سیاوش و شدممی آب داشتم
 و بشورد ار  خجالتم متام پدرش یادگاری سیب باغ
 ..بربد

 
 !شدممی دیونه داشتم که آخ...افرا آخ   -
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 بس از سیبش درخت هایشاخه که کردم شکر را خدا
 پشت آن رسامً  ما و آمده زمین روی تا بود ور بار

 دست و بود کمرم به دستش یک .بودیم شده محصور
 :زدم لب من و شد بند موهایم به دیگرش

 
 عشق باغتون، هایسیب طرع با شام، با دارم اجازه   -
 کنم؟ تجربه رو، داشنت دوست رو،

 
 عمیقی دم و موهایم روی نشست مکث بدون لبش
 :زد لب و گرفت

 
 ..افرات هایجنگل بوی واسه میمیرم   -

 
 عشق و فرشد آغوشش در را متامم و نشد قانع کم به
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 :کرد بازی
 

 .عاشق...افرا عاشقتم   -
 

 هنوز بود، ننشسته کامم هب اشعالقه ابراز حالوت هنوز
 به بود کاشته امپیشانی روی که ایبوسه امنیت حس
 به افتاد چشمم اشسشانه روی از که بود نرسیده قلبم
 کردمی سوراخ داشت که خیره یقهوه چشم جفت دو

 سیاوش آغوش در شده محبوس من ..را قلبم دیوار
 کنم وا لب آمدم تا من و بود او به سیاوش پشت  و بودم

 لب کنم؛ جدا خودم از را سیاوش و بگویم چیزی و
 و کرد پرپر هابوسه و نشست امگونه روی باراین سیاوش

 این در بود خورده رکب خودش زعم به که اویی او،
 :کشید عربده رفاقت
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 ...زاده حروم   -
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 و رسید سیاوش ییقه به پشت از که دستش که وقتی
بی را مرگ کاشت، سیاوش یگونه روی را اول مشت
 از من و شد پا به بلوا ایثانیه به .کردم متاشا صدا
 باغ توی که دخرتی به شدم تبدیل خانواده خوب دخرت

 امین که بودند گرفته ایمعشوقه با را مچش خانوادگی
 عقب عقب یاوشس و زدمی مشت ارسالن .بود خانواده

 ارسالن رفتمی عقب که قدمی هر در .رفتمی
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 سیاوش و دادمی نسبت او به را هافوش ترینرکیک
 :داد را جوابش جمله یک فقط

 
 .دممنی رو جوابت اینجا که من  -
 

 خاله و مامان که بود نرسیده باغ پشت به اردیان هنوز
 زمین به را پاهایش که کسی مثل من .رسیدند س گوهر
 تکان توانستممنی و بودم مانده سجایم باشند دوخته
 و برداشت خیز سیاوش سمت به دوباره ارسالن .بخورم
 :زد لب

 
 ..بدی نداری جوابی لقمه حروم  -
 

 و کشید لبش یگوشه خون روی را دستش سیاوش
 :گفت و داد هل عقب به را ارسالن
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 مادرت پیش که من بگو کنهمی آرومت چی هر  -

 ..منیدم رو جوابت
 

 اوجش به لحظه یک معرکه آتش .رسید س اردیان
می آنورتر خانه هفت تا فریادهایامن صدای رسید،
 را ارسالن توانستند زحمت به گوهر خاله و مامان .رفت
 خط سیلی یک صدای بعد و کنند جدا سیاوش از

 بودم بسته را چشامنم .شده پا به هیاهوی به شد ممتدی
 دوم سیلی صدای اما نبینم را هاتحرم ریخنت فرو تا

 .کرد باز را چشمم
 دومی و بود زده ارسالن به را اول سیلی هوشنگ عمو
 زخم   دویشان هر صورت روی کبودی رد...سیاوش به را

 کل هوشنگ عمو صدای .وکاری عمیق زخمی .بود قلبم
 ارسالن سمت به را انگشتش و کرد خودش مال را باغ
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 :گفت و گرفت
 

 .لقت دهن واسه خوردی رو یلیس این   -
 
 را انگشتش تهدیدوار و سیاوش سمت به کرد رو بعد و

 :گفت و داد تکان
 

 ...نامردیت واسه خوردی رو این هم تو   -
 

 حرف داشت  و بود نشده قطع هوشنگ عمو صدای هنوز
 :لرزاند را تکتامن تک جان سیاوش صدایی که زد می

 
 ...مامان   -

 
 س حتی چرخید اتاق یپنجره سمت به سها یهمه
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 خودش به حالی در پنجره پشت شکوفه مامان .ارسالن
می بیرون کف فوج فوج دهانش توی از که لرزیدمی
 به وقتی نبود خودش دست دیگر سیاوش هایگام .زد

 بلند که هقم هق صدای .داشتبرمی خیز مادرش سمت
 و بستم چشم من و چرخید سمتم به هوشنگ عمو س شد
 مثلث یک ضلع سه هر ما .شدم سوم سیلی یدهآما

 را یکی آن دامن ریختمی فرو که کدامامن هر بودیم
 .گرفتمی لرزشش هم

 
 اول فصل پایان
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 "دوم فصل"

 لحظه هر که شدمنی آرام تنها نه سش توی صداهای
 و انداختمی تکاپو به را دشخو  بیشرتی شدت با

 »فرشدمی کلامت سخیف مشت توی را جانش
 .«زادهحروم
می رضب داشت انفجار حال در مببی مثل اششقیقه
 خندان را شکوفه مامان آمدمی یادش وقتی از .گرفت
 به جان نیمه را او که باری آخرین و بود دیده

 فوت خرب که بود وقتی بودند رسانده بیامرستان
 دست از عنان شکوفه و بودند داده او به را جانشآقا

 ویلچر روی از که بود لرزیده خودش به آنقدر و داده
 شده هیجان دچار ایلحظه حاال .بود افتاده زمین روی
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 کار مکان؛ و جا فراموشی و فکریبی همین و بود
 بودن عجول با خانواده سه یشیرازه .بود داده دستش

 کسی .بود ریخته فرو هاحرمت هدیوار  و بود پاشیده او
 قطع صداها «..لقمه حروم »زدمی فریاد سش توی
 محکم و گذاشت اششقیقه روی را دستانش .شدمنی
 حتی که شدمی ساعت هشت و چهل به نزدیک .فرشد
 نیاز حاال و بود نگذاشته هم روی پلک ایلحظه برای

 دچار شکوفه مامان .داشت خواب و فراموشی به مربمی
 که داشت را این بیم دکرت و بود شده عصبی یملهح

 با بود داده دستور لذا شود تکرار حمالت این دوباره
 تحت هم دیگر ساعت دو و هفتاد شکوفه سوابق به توجه
 و فرشد مشتش میان را سش دیگر بار یک .باشد نظر

 جایی اش،گوشی خاموش یصفحه به کشاند را ذهنش
 گفتمنی ایکننده جرمنز  صدای با کسی دیگر که

 روی .باشدمی خاموش نظر مورد مشرتک دستگاه
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 نوع این به عمری ایستاد، لرزانش اما محکم پاهای
 زدمی حرف کسی با باید .بود کرده عادت ایستادن
 به که مادری هایگوش و هاچشم با بود شده اگر حتی
 خواب و شده استیبل رشایطش تازه هابخش آرام رضب
 حناق شدمی اشسینه توی بغض   زدمنی رفح اگر .بود
 درست .داشتمنی بر سش از دست سال هایسال تا و

 خاک توی را جونشخان خودش که روزی آن مثل
 .بود ارسالن اما روزها آن .لرزید هایششانه گذاشت

شانه متاشای به بود ایستاده خوب اما بود ایستاده دور
 باشد مرهمی شآغوش نیاز صورت در تا او لرزان های
 را خودش جمله یک زیر حاال که هاییرفاقت متام برای
 .«زاده حروم »بود انداخته تکاپو از
 
 

٠٠٦ 
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 استیشن سمت به و کشید پرش موهای به دستی
 چشامن که دخرتی چشامن توی و رفت پرستاری
 بود گویا بدنش در عضوی هر از رتبیش ایشقهوه درشت
 :گفت و کرد نگاه

 
 متوم شارژ گوشیم نخوابیدم، که ساعته هشت و چهل   -

 داری؟ بخش آرام یه .نیست کنارم باید که اونی و کرده
 

 تو از را لبش و انداخت اطرافش و دور به  نگاهی دخرت
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 :گفت آرام و کرد مکث کمی و مکید
 

 !...بیارم برات اتاق توی بشین برو   -
 

 و چرخید دخرتک صورت توی ایشناسانه قدر نگاهش
 :پرسید مقدمهبی

 
 نده رو داره دوسش که اونی متاس جواب زن یه اگه   -

 چی؟ یعنی
 

 دو افرا .داشت نیاز سوال این جواب شنیدن به چقدر
 زیاد را دردش همین و بود نگرفته متاس او با بود روز
 هم شکوفه مامان نگران یعنی کنار، به او .بود کرده
 چیزی بود مقابلش که ایپرونده توی دخرتک .شدمنی
 قالب هم در را دستانش بست، را  پرونده بعد و نوشت
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 :داد جواب و کرد
 

 یا نداره رو دادن جواب رشایط یا داره، حالت دو   -
 !دلخوره

 
 دومش بند و زد بند را سیاوش دل اشجمله اول بند

می دلخور او از باید چرا افرا .دکشی بند به را جانش
 :داد ادامه دید را اشخوردهگره ابروان که دخرتک شد؟

 
 !...داره هم دیگه حالت یه   -

 
 :پرسید سعت به

 چیه؟   -
 

 داره دوسش که اونی متاس جواب نشه روش اینکه   -
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 !بده رو
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 کمی سش توی صدای شاید و باخت رنگ اخمش
 باراین بود جوانی دخرت که پرستار .شد کمرنگ
 :گفت و کرد نگاهش ترمهربان

 
 .بیارم مسکن برات مادرت، پیش برو   -
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 کالفه دیگر بار یک چرخید دیگری سمت به سیاوش س
 که رفت مادری اتاق سمت به و زد موهایش به چنگی
 باز آرامی به را اتاق در .بود یدهخواب صدابی و آرام
 تختش کنار   کند روشن را چراغی اینکه بدون و کرد
 دستش توی را شکوفه مامان دست .نشست صندلی روی
 :گفت آرام و گرفت

 
 !نگرانشم خیلی داد؛می پیام یه حداقل کاش ای   -

 
 تنش عطر و کاشت مادرش دست روی عمیقی یبوسه
 :خرید جان به را
 

 !مامان کشتی منو هک تو   -
 

 بلکه گذاشت مادرش دست کنار تخت روی را سش
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 و زشتی چه هر از شود دور ذهنش و گیرد آرام صداها
 .بود کامیتلخ

 
 جای هوشنگ عمو نکن، صورتم روی کبود رد به نگا   -

 .پدرمه
 

 یبسته چشامن به بود تخت روی سش که طورهامن
 :کرد نگاه مادرش

 
 هر نیست هوشنگ عمو دست کار مه کبود رد این   -
 ...بود سنگین دستش چند

 
 :داد ادامه و داد لبانش به جانیبی انحنای

 
 .نقاشه دست کار   -
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 را شکوفه مامان چشامن اتاق؛ در آرامش صدای پژواک

 جفت دو به و کاوید را اطرافش موشکانه و کرد باز
 گرفته دستانش میان را دستش که رسید ایخسته چشم

 :بود زده زل او به و
 

 !برم قربونت کردم بیدارت  -
 

 گرفت جان شکوفه مامان نگاه نینی توی نگرانی رنگ
 سیاوش دل دیوار معنیبی هایپژاوک هامن صدایش و
 :تکاند را
 

 ....آآآ...آآآ ...آآآ   -
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 پیشانی به چسباند را لبش و شد بلند باراین سیاوش
 :گفت و کشید آغوش به را او و مادرش

 
 اینطوری که قشنگته دل اون توی چی مامان؟ جانم   -
 ؟...زنی می بال بال

 
 به را خودش ترمضطرب باراین نیامد کوتاه شکوفه
 افسوس و گرفت اوج کمی صدایش و انداخت زحمت

 :تالشش همه این نداشت معنی که
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 به .نیستم ناراحت ارسی دست از من نباش راننگ   -

 !مامان گممی محمد بابا جون
 

 س زحمت با و اندخت تکاپو به بیشرت را خودش شکوفه
 به را سش و پیچید سیاوش دست دور را انگشتانش
 هوای و حال تا خندید کوتاه سیاوش داد تکان طرفین
 :کند عوض را مادرش

 
 این من به کنم؟ عواد ارسی با برم من شدی؟ بچه   -

 بریزم؟ بهم کافه برم که میاد هابازی فردین
 

 قرارش حاال که مادری کردمی آرام را مادرش داشت
 :بود گرفته جای او، دست به شده سنجاق دستان   میان  
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 ...نزنم حرف باهاش روز دو اینکه تهش ته بابا   -
 

 را مادرش صورت متام سیاوش .گرفتمنی آرام شکوفه
 :گفت گوشش دم آرام و کرد باران بوسه

 
 اینجا پا لنگه یه روزه دو من مثل دیگه، پرسکوچیکته   -

 حرف پرستارا با طوری یه هست هم پرو بچه .وایستاده
 اون و انداخنت روز این به رو تو اونا انگار زنهمی

 !..نداره خرب ماجرا از روحش
 

 ادای و انداخت غبغب به بادی شکوفه شدن آرام محض
 :آورد در را ارسالن

 
 تلفن این بشه کم مادرم س از مو تار یه اگه ببیند   -

 طوری یه رو هاتوناومدن اطوار ادا و ها کردن بازی
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 ..کنن ثبت گینس تو که زنم می طرح براتون
 

 زد لبخندی نیمچه و زد مادرش دست به دیگری یبوسه
 :داد ادامه و
 

 بتونی که نهای هرنت اوج تو بگه بهش نیست یکی   -
 گینس؟ به چه رو تو بزنی طرح رفیقت صورت روی
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 که  بود شده آرام کمی او هایحرف این با شکوفه
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 یک با پرستار باراین و نشست صندلی روی باز سیاوش
 ندلبخ شکوفه باز چشامن دیدن با .شد اتاق وارد سینی
 :گفت و زد

 
 .شده بیدار هم خوشگلمون مامان خب   -

 :پرسید و چرخاند سیاوش سمت به را سش
 

 کنم؟ روشن رو برق   -
 

 :گفت و داد تکان طرفین به سی سیاوش
 !کنهمی اذیت رو مامان نور نه   -

 
 را سینی و داد تکان تایید ینشانه به را سش پرستار
 :گفت سیاوش به رو و گذاشت میز روی
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 ی،گرسنه میزد داد داره قیافت اما ایگرسنه نگفتی   -
 نگران چای، و گرفتم گردویی کیک پایین از برات
 ..بیامرستان حساب روی بزنن گفتم نباش پولش

 
 سمش و رفت شکوفه مامان سمت به و خندید ریز بعد
 :گفت و چرخاند سیاوش سمت به را سش و کرد چک را
 

 برات اما نیست من کار بیامر راههم به دادن مسکن   -
 .گرفتم محبی دکرت از آرامبخش یه
 

 :گفت و کرد نگاهش قدرشناسانه سیاوش
 

 داری؟ فرق تو یا خوبن ا نقدر پرستارا یهمه   -
 

 :گفت و نشست پرستار لب به لبخند
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 همه باشن شام مثل بیامرها همراهای یهمه اگه   -

 شست منو که نبرادرتو  اون مثل نه .خوبن پرستارا
 بخش آرام به نیاز شام بفهمونم بهش تا بند رو گذاشت
 .خوابیدن برای دارید

 
 مامان به نگاهی نیم و پرید باال سیاوش ابروی تای

 :پرسید و انداخت شکوفه
 

 کجاست؟   -
 

 هم؟ با قهرید .سالن   توی   -
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 در روزگار ترکش از که شد تیری پرستار ییکباره سوال
 :نشست سیاوش قلب به و رفت

 
 !دونممنی   -

 
 .کردمی بیشرت را دردش همین و دانستمنی واقعا

 :گفت و داد باال ابرویی تای پرستار
 

 بگیرم گردویی کیک براتون گفت اون صورت هر در   -
 .. هم تهش البته
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 مامان چشامن به و گذاشت متام نیمه را اشجمله
 :پرسید و زد لبخند و کرد نگاه شکوفه

 
 نداره؟ الزم چیزی که مامامنون   -

 
 :پرسید سیاوش و داد تکان طرفین به سی شکوفه

 
 چی؟ تهش   -

 :گفت و شد نزدیک پرستار
 

 براتون دارن شارژر اگه هابچه بگم چیه؟ گوشیتون  -
 بیارن؟

 
 :کرد تکرار را سوالش باز و کرد نگاهش مات سیاوش
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 چی؟ تهش   -
 دوسش که اونی بهت زدی زنگ .نیست مهمی چیز   -

 داری؟
 
 نیم لبخند بود شده مفرد هم پرستار برای اینکه از

 :گفت و زد بندی
 

 چیه؟ اسمت   -
 

 :خندید پرستار
 

 .خلیلی سارا   -
 

 :کرد تکرار زیرلب
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  ...سارا   -

 
 :گفت و آورد باال را سش

 
 !آراسته .سیاوشم   -
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 :گفت و کرد دراز سارا سمت به تردید با را دستش
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 ...سارا آشناییت از خوشبختم   -
 

 نگران دم هامن و فرشد دستش توی را دستش پرستار
 :گفت

 
 سده؟ چقدر دستت سیا وای   -

 
 :خندید منادندان باراین سیاوش

 
 نصفه هممون به افرا اصالً ...سیا گهمی بهم هم افرا   -
  .داد یاد رو کردن صدا

 
 افراست؟ اسمش پس   -

 
 :گفت سارا و کرد بسنده زدنی پلک به فقط سیاوش
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 بهت هابچه گممی کنی بندی ته ذره یه تو تا   -

 .کنن تزریق آرامبخش
 

 از را یلشموبا گوشی و کرد نگاهش مهربان سیاوش
 :گفت سارا به رو و کشید بیرون جیبش

 
 ..افرا نگرانی   از میمیرم دارم !کن پیدا برام شارژر یه   -

 
 ایسمه روپوش جیب توی از را موبایلش گوشی سارا

 :گفت سیاوش به رو و کشید بیرون رنگش
 

 !داد جواب شاید بزن زنگ بهش   -
 

 :گفت و داد تکان طرفین به سی سیاوش
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 زده زنگ خودم گوشی به اون ببینم خواممی مرسی،   -
 نه؟ یا شده نگرانم اصال نه؟ یا
 

 :گفت و خندید ریز سارا
 

 ...بگو بهم داشتی کار شیفتم، امشب   -
 

 به رو و کرد تشکر کوتاه و زد موهایش به چنگی سیاوش
 :داد ادامه شکوفه مامان

 
 یدید کنیم؟ قهر هم با روز دو ما تهش گفتم دیدی   -

 دوست گردویی کیک من گفته پرستار به رفته خودش
 !دارم
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 خوب هم اماخودش گفتمی شکوفه مامان به را هااین
 این آشتی و قهر روز دو با نبود، شدنی که دانستمی

 نبود نشینی عقب آدم ارسالن .نبود شدنی حل مشکل
 او چشم مقابل را روز دو این سامجت با بود اگر که

 راست به را، رفتمی چپ به او که ار  راهرویی هامن
 .بجنگد تا اینجاست بگوید بود مانده ارسالن .رفتمنی
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 هاسال که کسی با داشت، دوستش که کسی با جنگیدن
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 آدم او .نبود او کار بود، اشتنهایی روزهای رفیق
 و زده گردویی کیک به برشی .بترقا نه بود رفاقت
 آرام و گذاشت شکوفه مامان دهان توی را اولش یتکه
 افرا اگر .شد زنده و مرد کیک هامن جویدن میان آرام
 بکوب با کرد،می باید چه زدمی جا افرا اگر ترسیدمی

 و بزند را خواب و مسکن قید گفتمی که قلبی بکوب
 ساغ برود است شده آرام کمی شکوفه مامان که حاال
 حق بگذارد، خربیبی در را او ندارد حق بگوید و افرا

 ..ندارد حق..ندارد حق ندارد
 

 دراز شکوفه مامان تخت کنار شویتخت یکاناپه روی
می را خودش کار داشت سارا تزریقی مسکن کشید،
 شارژ به سارا مدد به که ایشده روشن گوشی حتی کرد
 هر کرد،می را دشخو  کار داشت هم بود شده زده
 به نیاز او و کردمی را خودش کار دنیا این در کسی
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می بر دنیا این به باز چشامن با وقتی تا داشت خواب
 برای دنیا مقابل ایستادن قدر به بتواند هم او گردد

 سنگین چشامنش .بکند را خودش کار افرا به رسیدن
 ..عمیق خیلی بود عمیق خوابش .رفت خواب به و شد
 ا نقدر که سیبی درخت و محمد بابا و بود شکوفه انمام

 محمدش بابا .بودند ننشسته بار به هنوز که بود جوان
 توی و ریخته شکوفه مامان که چایی لیوان
 ایجرعه و برداشت را بود گذاشته مقابلش  سینی
 :گفت و نوشید

 
 ..طال دستت !خانم شکو داره عطری چه   -

 
 :داد وابج و خندید ریز شکوفه مامان

 
 .باشه سوز لب و دوز لب باید چای خانجون قول به   -
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 .اوناست از یکی اینم
 

 و برداشت را سینی توی از سیبی و کرد دراز را دستش
 روی دستی شکوفه مامان و زد سیب به بزرگی گاز

 :گفت و کشید موهایش
 

 خواستیمی سیب کرد؟منی درد مگه دندونت مامان   -
 .بکنم پوست تبرا گفتیمی بخوری

 
 :کرد نگاهش پرغرور محمد بابا

 
 مردونه هاشدندون داره کم کم .دیگه شده مرد پرسم  -
 !شهمی
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 به رو و کاشت موهایش روی ریزی یبوسه شکوفه
 :گفت محمد

 
 .ریهخی به بدمش خواممی رو امسال قربونی    -

 ...بود موافق هم خانجون
 
 .کردندمی قربانی برایش شدمی که تولدش سال هر

 سال هر که بود آقاجانش امر آخر، بود مراد سال هفت
  .کند رشوع قربانی با را تولدش
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 .کنیمی خوبی کار   -

 
 !محمد   -

 
 محمد؟ جان   -

 
 زدی؟ حرف هوشنگ با   -

 
 !زدم حرف   -

 
 ؟شد چی اشنتیجه   -

 
 !شهمی درست .خانم شکو نباش نگران   -
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 نباشم؟ نگران شهمی   -
 

 رنگ کرد نگاه مادرش به و زد سیب به دیگری گاز
 .بود همیشه از تر شفاف آفتاب نور زیر چشامنش
 :داد جواب پدرش

 
 ..نیاد هوشنگ اگه حتی کنممی رشوع   -

 
 چی؟ داریوش  -
 

 !بگم اونم به شد قرار   -
 

می نگران .هااا نگه ملی به وقت یه بگو ریوشدا به   -
 !شه

 :داد جواب و برگرداند سینی توی را چای لیوان محمد
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 !نباش نگران تو میگم؛   -

 
 دنبال به و کرد رها سینی توی را اشخورده نیم سیب
 :زد صدایش آرام شکوفه و دوید توپش

 
 !مامان ندو   -

 
 توی لق ندندا هامن با و برگرداند عقب به را سش
 :داد جواب کردمی گیر زبان نوک به که وقتی دهانش

 
 !هست سم ...حواس   -
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Romanzo_o 438 

 
 
 
 
 
 

  :گفت محمد به رو و خندید الکنش زبان به شکوفه
 

 وقت !شده لق سیاوش مثل هم ارسی هایدندون   -
 برم فردا کنه آماده رو چهب بگم گوهر به گرفتم دکرت

 !دنبالش
 

 :بوسید را شکوفه یگونه و شد خم محمد
 

 چیز همه .برم قربونت نکن خسته رو خودت ا نقدر   -
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  .شهمی درست
 

 و چرخید توپ و زد توپش به محکمی شوت سیاوش
 جواب شکوفه .خورد سیب نهال به محکم و چرخید
 :داد کوتاه را محمد

 
 ...خدا به امید   -

 
 نورس درخت زیر که انداخت توپش به نگاهی سیاوش
 :زد صدایش محمد و بود گرفته آرام

 
 ..بابا بزنیم کوچیک گل یه بیار رو توپ اون بدو   -

 
 توپ به چه هر دوید توپ سمت به خندان سیاوش
 را چشامنش وقتی .شدند دور هاخاطره شدمی نزدیک
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 خم رنجآ  از دستش کرد باز اتاق روشنی و تاریکی میان
 را اتاق ارسالن عطر و بود اشپیشانی روی و شده

 اتاقی کرد نگاه خالی اتاق به و شد خیز نیم .بود بلعیده
 .است بوده ارسالن میزبان قبل دقایقی زدمی فریاد که

 رقیب؟ یا است رفیق دانستمنی حاال که ارسالنی
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 افرا
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 قیژ صدای که شد رشوع وقتی از تو با من   فصل

 با را شکوفه مامان که آمبوالنسی ماشین الستیک
 چه هر بعد و پیچید دماوند باغ   خانه   در بردمی خودش

 .ایستادم قلبت به ترنزدیک و نزدیک من شدی دور تو
 آن از بیشرت پدریت باغ خانه   حرمت   نگذاشتم که آنقدر
 کردم، مرتب را خانه خودم دستان با خودم .بریزد
 و کردم جمع یک به یک را میز روی کثیف   هایلیوان
 برایم تو که را پکیجی  و زدم جارو را پذیرایی .شستم
 را گاز یفلکه شیر و کردم خاموش را بودی کرده روشن
 بود حواسم حتی .کردم کیپ را هاپنجره متام و بستم
 را بود شده خراب آنجا هشکوف مامان حال   که جایی
 رفتی که تو قرارم؛ سیاوشم، .کنم متیز اولش روز مثل
 جوشش، همیشه سامور به بود، تانخانه به حواسم من
 به حواسم حتی باغش، یگوشه کوچک   یفواره آب به
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 روی هنوز توبی هایشسیب که بود سیبت درخت  
 قالی دار   َقد   که فرشی مثل درست بودند، مانده درخت
 ماندند منتظرت هاسیب بنشیند، انتظار به را اشبافنده

 با و چیدم سیب دانه به دانه وقتی شدم تو دست من و
خانه هامن خانه تا چیدم جعبه توی را همه چشمم اشک  
 همیشه دارچینش و هل و محمدی گل عطر که باشد ای
 وقتی .کردمی مستت سیبش عطر پاییزها و بود راه به
 نادعلی ذکر لب زیر بردی را شکوفه انمام و رفتی تو

 یخانه حاال که ایخانه مهامن تلخ خربی تا گرفتم
 نایلون توی گرفتم لقمه برایت .نشود دانستممی خودم

 بیاورم، بیامرستان به خودم با وقتش به تا گذاشتم
 خشک و ماند نایلون توی بعدش هایساعت که ایلقمه
 پچ صدای .کردم هخف گوشم پشت را صداها یهمه  .شد
 تو تا گذاشتم .گفتمی تو و من بند و زد از که هاییپچ

 از نکشیدم خجالت و بدهیم را همه جواب هم با و باشی
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 به مرا همه حاال و بود شده قفل تو دستان در که دستی
 ارسالن که وقتی حتی .خواندندمی خطاکار تو نام

 چرخاند خودش طرف به و گرفت خشم با را بازویم
 و نشست خشم با صورتش توی وقتی شد تو دست ستمد
 .بود زده تو به که تلخی هایحرف متام تقاص به

 :زدم فریاد و کرد نگاهم مات ارسالن
 

 .نزن دست من به دیگه  -
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 و داد تکان تهدیدوار چشمم مقابل را اشاشاره انگشت
 صدای دومین دانی،می بهرت خودت را بعدش...بعد

 مخاصمه به را حیات کف   هایسنگریزه که ماشینی
 از بعد .بود ارسالن ماشین صدای کردمی دعوت

 بود شده همراهت واردیوانه که اردیانی و آمبوالنس
 هشدار و باشد مقابلت تا آمدمی که بود ارسالن این

 حواسم همههم آن یانم من .نشیندمنی عقب او بدهد
 حواسم حتی .برسانم تو به را پولت کیف و موبایل بود
 دستت به یخ یکیسه صورتت روی کبود رد برای بود

 بگویم، تو به را تلخی حقیقت بگذار سیاوشم اما بدهم،
 .نبود خودم به حواسم دیگر من بعد به لحظه آن از

 افرا .بود شده گم افرا .بود شده خالصه تو در من متام
 و نشستی آمبوالنس توی وقتی تو چشامن اطمینان را
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  .بود برده خودش با «!مطمئنم منیشه هیچی» :گفتی
 تقاص ما دوی هر بعدها که چرا تلخ حقیقت گویممی
 بگذار و بیار جلو را ست .دادیم را افرا شدن گم این
 ندارم دوست است،خصوصی خیلی بگویم چیزی یک

 آمبوالنس توی تو وقتی .بداند تو و من جز کسی
 و دادم دستت به را پولت کیف نگران من و نشستی
 زیر و گذاشتم را امبانکی کارت پولت هایکارت میان
 یک تو «تولدته تاریخ   رمزش »گفتم آرام تگوش
 شکوفه مامان دست از را دستت لحظه یک فقط لحظه،
 داشتنت دوست واسه چرا »کردی زمزمه کوتاه و کندی
 تو و من تقدیر   که خدایی به .«کردم؟ دست تدس انقدر

 دنیا متام لحظه آن قسم، کرد فصل هاوصل فصل در را
 نبود مهم دیگر .شدمی خالصه جمله همین در من برای
 هایشامتت حتی کند،می سزنش مرا چطور مامان
 بعدهایش و زدمی جوانه داشت تازه که گوهر خاله
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 هم ها شامتت همین با زد گره هم به مرا پاهای و دست
 هیچ بابا سخ صورت هوشنگ، عمو اخم .نبود مهم
 مهم تو . نبود تو حرف پر نگاه اهمیت یدرجه در کدام
 مهم تو فقط آن از بعد بکنم راحتت سیاوشم اصالً بودی،
 ....تو بار هزار و.. تو...تو بودی
 با مامان زدم ویال ورودی روی که را در کتابی   قفل
 را شکوفه مامان کرد،می صحبت اردیان با داشت گریه

 حالش وخامت میزان هنوز و بیامرستان بودید رسانده
می در توی را قفل داشتم که وقتی دستم .نبود مشخص
 با بود قرار که پاییزی هایبرگ مثل لرزیدمی چرخاندم

 آخرین .شوند زمین نقش یک به یک و بلرزند قلبم و من
 دار تب تن بر بود بابا ماشین الستیک صدای صدا

 و مامان و من وقتی .باغامن نه ..باغتان هایسنگریزه
 ی دردها یدریچه انگار تازه شدیم تنها سه هر بابا

 به جلو صندلی  دو بین  از را سش .بود شده باز مامان
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 هایاشک رد روی را دستش پشت و کشید خم عقب
 :گفت و کشید صورتش

 
 نفری آخرین ولمعم طبق ما که مونده چی دیگه  -

 بشنویم؟ باید که هستیم
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 مچ کردمی فکر دانستمنی کسی هر «!معمول طبق »
 حاال که اندگرفته نفر چند و چندین با تو از قبل را من
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 هامنقدر .رفتمی پیش معمول طبق چیز همه برایشان
 .معمولی هامنقدر و تکراری نقدرهام و دستی دم

 زیر کبودی حرمت به خواستم و بستم کوتاه را چشامنم
 :نبود کن ول مامان اما باشم آرام شده که هم چشمت

 
 ..کردنم تربیت بچه این با کنن سم تو خاک   -

 
 که گذاشت گستاخی پای به متانت جای به را سکوتم
 فقط اما دانستممنی هم دادن جواب الیق را او حتی
 او تا بودم ساکت .نبود اینطور که داندمی خدا هامن
 دار خدشه داشت را اشمادری آنچه هر کند ریزیبرون
 .کردمی

 
 بافتی، فرش دوتا بچه؟ دونیمی چی شکوفه از تو  -

 عقل کردی فکر خریدن اومدن ترکم خودت از چهارتا
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 شدی؟ کل
 

 فشار مهایلب روی توانستمنی آن از بیشرت دندانم
می دعوا مرا دیدیمی را لبم کبودی اگر حتام .بیاورد
 ..کردی

 
 منم خیالت به و دوختی و بریدی خودت واسه   -

 کنی؟ تنت میذارم
 

 به یک که کنم نگاه جاده هایبرق تیر به کردم سعی
 اصالً  انگار بعدش و شدندمی رد چشامنم جلوی از یک

 فقط مامان هک کنم فکر این به کردممی سعی نبودند،
 اما کندمی سزنش مرا اشمادرانه نگرانی س از دارد
 چشامنم وقتی نشد ختم مامان هایحرف به چیز همه
 کردمی طلب را بابا حامیت ماشین وسط یآینه توی
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 گرفت باال را راستش دست   و کاری زخم شد خودش بابا
 :رفت ترش مامان به رو و
 

 حرمت برات اشهب مبارک یه قد   بینیمنی مگه   -
 !متوم و باشه مبارک بگو پس گذاشنت؟

 
 و زدم پلک .شد خسته اشک نگهداشنت از چشامنم
 خالی با دمل عزیزدمل، اما شد خالی صورتم روی بارش
می قضاوت را تو داشت بابا .شد پر چشامنم اشک شدن
 به را دردی هر و آوردممی کم تو مقابل در من و کرد
 قفل .نربد اشتباه به کسی را تو نام تا خریدممی تن

 :شد باز لرزش با امبسته دهان
 

 بابا؟ زنیدمی حرف چی از   -
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 :زد داد و سش پس انداخت باراین را صدایش
 

 !باشه مبارک   -
 
 

٠١٨ 
 
 
 
 
 
 

 خسورا  را قلبم داشت و بود برداشته چاقو کسی انگار
 و من بین شده خرب چه پرسیدمنی کس هیچ .کردمی
می قضاومتان داشتند نشنیده همه ارسالن، و تو
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 :پرسید هوابی مامان.کردند
 

 سیاوشی؟ با کی از   -
 

 انگار .را روزم و حال ببینی که نبودی که خوب چه
 » .کند پوست را قلبم زنده زنده و برداشت چاقو کسی
 استفاده کلامت از رحامنهیب چه مامان !عجب «کی؟ از
 این از قلبم است ممکن آن هر نداشت خرب و کردمی

 عشق به این از بیش نگذاشتم .بایستد سنگدلی
 بابایی به رو گرفتم باال را سم .شود توهین اهواریامن

 :گفتم شمرده شمرده بود زده فریاد را «باشه مبارک» که
 

 زما رسمی خیلی و درست مادرش جلوی سیاوش   -
 دلیلش نگفتیم شام به چیزی ما اگه و کرد خواستگاری

 دلیلش کنیم کاری مخفی ازتون تا بخوایم که نبود این
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 کنه پیدا درز خرب این خواستمنی سیاوش که بود این
 خواستگاریش به باید که اونطور من نذاره ارسالن و

 ..بگیرم تصمیم عاقالنه من خواستمی .کنم فکر
 

 .داد را جوابم بابا جای به مامان
 

 عاقالنه به که کردی زندگی شکوفه با شب یه تو   -
 برسی؟ گرفنت تصمیم

 
 :گفتم مامان به رو و گرفتم شامل پر با را چشامنم نم
 

 ...کردم گوش دمل حرف به من   -
 

 :چرخید سمتم به کامل مامان باراین
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 زندگی دونیمی تو ...تو با کرد غلط دلت حرف   -
 سخت تونهمی چقدر شکوفه مثل معلول   یه با کردن
 چون کنهمی ول رو مادرش سیاوش خیالت به باشه؟
 ...محمد محمد   پرس اون شده؟ تو ابروی چشم عاشق

 
 روی بابا مشت باراین بدهم را مامان جواب آمدم تا

 :کرد صادر را سکوت حکم و نشست ماشین فرمان
 

 بگی باید فقط االن که بشی متوجه خوایمی کی   -
 َملی؟ ها باشه؟ مبارک
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 با مرا داشت رسامً  بابا .کرد خانه چشامنم توی عامل غم

می قضاوت را تو داشتند .کردمی سالخی کلامتش
 از را موبایلم گوشی .بود ظلم خود   خود   این و کردند
 روی گذاشتم را لرزانم شتانگ و برداشتم کیفم توی
 را دستم .شد خاموش گوشی و صفحه کنار یدکمه
 ماشین کنسول روی را گوشی و بردم پیش لرزان

 :گفتم و گذاشتم
 

 یا کنید حبسم خونه توی که نیستم ساله پونزده دخرت   -
 یه قد   کنیدمی فکر اگه بگیرید ازم رو موبایلم گوشی
 صرب ندارم حرفی من مونده حرمت براتون باشه مبارک
 تا و بیاد جلو شامست الیق که اونطور سیاوش تا کنممی
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 بینمون ایمراوده هیچ نشدید راضی شام که وقتی
 نامرد اینطوری محمد عمو پرس نیست درست .نباشه

 ا نقدر پدرش انگار هیچ، که خودش ظاهراً  .بشه شناخته
 بگید همتون میون در خط یه حاال که داشته قرب و ارج
 ...محمد پرس محمد پرس محمد پرس

 
 کرد، فرق ماشین سکوت رنگ شد متام که هایمحرف
 یا بود ممکن آن هر و بود خاکسرتی ماشین سکوت رنگ
 این از من .سفید سمت به یا شود مایل سیاه سمت یه

 :داد ادامه هق هق با مامان اینکه تا ترسیدممی سکوت
 

 بهت اگه !خامل   دخرت نکن فکر خواهرم   مثل شکوفه  -
 ناتوانی یدرجه با معلول یه با زندگی از تو گممی

 واسه باالش به درصد هشتاد دونیمنی هیچی شکوفه
 ...تو نه است شکوفه خاطر



 

Romanzo_o 457 

 
 رنگ مشت یک مامان حرف این محض خاکسرتی وسط
 متام انتظار به من و کرد اضافه ماشین سکوت به سفید
 شب .گفتمنی چیزی هیچ بابا .نشستم سکوت این شدن
 .سخت خیلی گذشت، سخت عزیزم توبی و تو با اول

 راه اتاقم تراس توی را شب متام اتنگرانی از که آنقدر
 این و شدمنی متام شبش سیاهی .ریختم اشک و رفتم
 چند به بودم راضی اما بود کشته مرا تو از خربیبی
 دارخدشه تو مردانگی دامن گذاشتممنی اما مرگ روز
می پایت به من بودیم قضاوت معرض در که حاال .شود

 قلبت توی دمل حرف کردممی خدا خدا و ایستادم
می اردیان از را شکوفه مامان حال مدام مامان .بنشیند
 بابا به رو که شنیدم که بود صبح هایدم دم پرسید،
 :گفت
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 !شده رفع خطر شکر رو خدا  -
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 رکعت دو و کرد پهن را اشسجاده بعد و گفت را این
 فرقی انگار نبودنم و بودن خانه توی .خواند شکر مناز

 انگار انتظار و بودم مانده تو پیش من که چرا نداشت
 دانممی .آوردمی و بردمی مرگ مسلخ به ثانیه هر مرا
 از امانم وقتی که چرا تو، از داشتم زیادی توقع



 

Romanzo_o 459 

 داد خرب شکوفه مامان مدت کوتاه ولو شدناستیبل
 از خرب تو .بزنی زنگ تو که ماند خانه گوشی به چشمم
 کنی شک موبایلم گوشی ماندن خاموش به و بگیری من
 من داشتی، حق .بود پر من از دلت انگار دمل عزیز   اما
 دادم ترجیح من اما بودممی کنارت باید هالحظه آن

 بود الزم ماندن کنارت برای .کنارت تا تمبایس پشتت
 روز .بایستم پشتت مردانه بودنم زن همه با روز چند
 اهمیتبی که کرد من با کاری تو از امخربیبی دوم
 سیگار با را خودم تراس توی و خانه در بودنم به شدم
 بود برداشته را خانه کل سیگارم بوی حتام .کردم خفه
 این در گذاشتند و نیامدند ساغم به بابا نه مامان نه که

 چند اصالً  که ببینم و کنم مزهمزه را عشقت تلخ، تنهایی
 داشت قلبم و بودم شده کالفه .میدانم این حالج مرده
 بابا نه مامان نه وقتی .ریختمی بیرون امسینه توی از
 داشت بیخ خیلی اوضاع یعنی آمدندمنی بیامرستان به
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 که بودم شنیده مامان هایحرف اللوی در چند هر
 این .است مانده بیامرستان در تو پای به پا هم ارسالن
 همه .ترساندمی همه از بیشرت مرا ارسالن سد جنگ
 برایم جنگ این بودن گرم جای به اما بود عیان چیزش
 که سومی روز هامن آخر روز .یخ مثل درست بود، سد
 ی؟حال چه در تو که رسیدممی خدا به داشتم دیگر
 اصال نخوابیدی؟ است شب چند است؟ خوب حالت
 که انداخت حالی به مرا دلواپسی نه؟ یا خوردی چیزی
 حامم به مدام مامان و ماندم حامم دوش زیر هاساعت
 بعدها که بکنم خریتی مبادا اینکه از ترسید و زد س

 دید وقتی آخر دست .بدهد هم را خودش جواب نتواند
 از که کرد مجبورم ترش و توپ با کنممنی دل حامم از

 ترینعجیب روز سه آن متام در .بیایم بیرون حامم
 بیرون و بود مانده خانه توی هم بابا که بود این اتفاق
 زندگی یادامه به میل کسی هیچ انگار .رفتمنی
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 و آمدم بیرون خیس موهای با حامم از وقتی .نداشت
 با که بود اباب باراین تراس توی کردم پرت باز را خودم
 میز روی را گوشی  و آمد ساغم به موبایلم گوشی
 :گفت و گذاشت تراس

 
 !میشی مریض کن خشک رو موهات   -
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 بود محال را گوشی آن من .کردم نگاه بابا چشامن توی
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 رسیدمی هم اه ماه به خرببی این اگر حتی کنم روشن
 نظر به دستی دم آنقدر عشقامن گذاشتممنی من

 توی حاال که بودی من آسامن دور یستاره تو .برسد
 من از را تو باطلی حرف گذاشتممنی داشتمش، مشتم
 بابا  و چکید صورتم روی درشتم اشکقطره .کند دور
 :زدم لب من و بست چشم

 
 !نیست کنیدمی فکر شام که اونطور   -

 
 :گفت و کشید خیسم موهای روی را دستش بابا
 

 !دونممی   -
 

 واحدمان زنگ صدای که بود نشده متام هنوز بابا حرف
 ثانیه .چرخید صدا سمت به دویامن هر س و شد بلند
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 :گفت و شد تراس داخل دستپاچه و هول مامان بعد ي
 

 !سیاوش     -
 

 مطلق سیاه بودم ایستاده من که آنجایی از شهر متام
 نور مرا شهر   یکهو آمدی تو گفت مامان وقتی اما بود

 خانه هر دل در و شد روشن هاچراغ یک به یک .بلعید
 دست مناندم، آنجا .گرفت جان عشق یک قصه، یک

 پرواز سمتت به من اذن بدون پاهایم نبود، خودم
 وارد نامرتب وضع س و ریخته بهم موهای با تو و کردند
 سالم کوتاه تو و کرد باز رویت هب را در بابا خود   .شدی
 :پرسیدی مضطرب من دیدن از قبل و دادی

 
 عمو؟ کجاست افرا   -
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 بود ثانیه چند همش .... تو و چرخید سمتم به بابا س
 نزدیک من و آمد ک ش زمان اما سمتم به ست چرخیدن

 .بخورم زمین بار چند و چندین ثانیه چند هامن در بود
 سمتم به قدم یک و شد چشمم زنجیر دلخورت نگاه تا

 :کرد راحت را خیالت بابا برداشتی،
 

 .بود من دست گوشیش  -
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 این با زود چه دمل؟ بند   کرد تغییر زود چه نگاهت رنگ
 و داد موضع تغییر رشم به دلخوری از نگاهت بابا حرف
 خوب ندادی امان و چرخیدی بابا سمت به عسی دوباره
 .کنم نگاهت

 
 بشه بهرت مامان حال کم یه بدید اجازه اگه جان عمو   -
 افرا .سوتفاهم این رفع واسه برسیم خدمتتون مامان با

 حرفی هر سوالی هر هم االن نداره، تقصیری هیچ
 ...خدمتتونم در بپرسید، من از افرا جای به دارید

 
 آمد جلو قدمی بود مانده ساکت موقع نآ  تا که مامان

 :گفت و
 

 .بشینید بیاید وایستادید؟ چرا در جلوی   -
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 سمت به بابا اما بود شده سنجاق زمین به من پاهای
 کرد تعارف تو به دستش با و رفت سالن وسط یکاناپه
می کاناپه سمت به داشتی وقتی .بنشینی مقابلش که

 پلک کوتاه و دیچرخان سمتم به را ست آرام رفتی
 آنقدر من به زدنت پلک کوتاه هامن بگویم چطور .زدی
 بجنگم؟ داشتنت برای آن از بعد هامدت تا که داد توان
 چطور؟ خواندی؟می را دمل حرف خوب آنقدر چطور

 
 

 از مامان که بود مردانه آنقدر بابا و تو هایحرف ظاهراً 
 به وخودش کنم خشک را موهایم که بخواهد من
 بابا با داشتی تو که مدتی آن .بربد پناه زخانهآشپ
 نامرتبت موهای سشوار باد زیر داشتم من زدیمی حرف
می مرهم زخمت هر برای و زدممی شانه دست دسته را
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 بابا زبان از را اسمم که آمد من س چه دانیمنی .شدم
 .بشنوم
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 !بابا افرا   -
 

 شدم مطمئناً  که کردم خاموش تند آنقدر را سشوار
 خواهی خنده یسوژه بعدها و امداده گزک تو دست
 :گفتم و ایستادم بابا مقابل تندی .داشت
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 !بابا بله   -
 

 :گفت جدی خیلی
 

 !داره کار شام با سیاوش   -
 

 تهگف بابا به چه تو زدمی بیرون حدقه از داشت چشامنم
 کرده یکنش فی کن دقیقه چند هامن در که بودی
 :گفت و کرد اخم کمی دید مرا بهت که بابا بودی؟

 
 !اتاقت توی کن راهنامییش   -

 
 ظرف که مامان من، فقط نه .کردم شک هایمگوش به

 شک هایشگوش به هم آوردمی سالن به داشت را میوه
 :پرسید که چرا کرد
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 گفتی؟ چی جانداریوش   -

 
 و شدی بلند جایت از تو و کرد تکرار را حرفش بابا

 :گفتی
 

 .نیست راهنامیی به نیازی  -
 
 و حیرت هامن با سالن توی را من و رفتی اتاقم سمت به

 مامان صورت توی نشسته اخم وقتی .گذاشتی جا بهتم
 تو شدم متوجه تازه دیدم حدم از بیش گیجی برای را

 .ایمانده انتظارم به اتاق توی را دقایقی
 باراین مامان هایقضاوت ترس از آمدم، اتاق سمت به
 نشسته تو دست از امان... تو و گذاشتم باز را اتاق در

 موهای داشتی و آرایشم میز مقابل پاف روی بودی
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 و زدی چشمک دیدنم با که کردیمی مرتب را نامرتبت
 :گفتی

 
 گذاشتنت؟ هم داغ قاشق   -

 
 :کردم بغض

 
 خوبه؟ حالش شکوفه مامان   -

 
 و گرفتی را دستم بود، ذاتت توی پرواییبی .شدی بلند
 اتاق در   دید زاویه از و کشیدی خودت سمت به مرا

 به را صورتم و امچانه زیر نشست دستت .کردی خارجم
 :گفتی و کشیدی باال سمت

 
 کردی؟ گریه   -
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 !اهوم   -
 

 !زیاد؟ یا کم   -
 

 !خیلی   -
 

 هم باز..اما کنی دعوایم و شوی عصبانی داشتم توقع
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 و انداختی باال ایشانه خیالبی که تو دست از امان
 :گفتی

 
 .شدممی نگران داشتم شکر رو خدا خب   -

 
 و بودی خسته .ریخت پایین چشمم از اشک قطره یک
 مرا خستگی بودی آمده اما زدمی داد چشامنت را این
 گوشم کنار را ست اشکم دیدن با که بروی و کنی در

 :گفتی آرام و آوردی
 

 کنیم گریه زنونه هم مردها ما شدمی کاش ای   -
 ...کشیدمی درد مردونه هازن شام که همونطور

 
 اشک چشمت توی گوشم کنار از گرفتی فاصله وقتی
 :بود
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 !باش محکم ،شده رشوع تازه ماراتن   -

 
 توی مانده مزخرف   بغض   وقت یک تا بلعیدم را بزاقم
 تو که نرسد بابا گوش به صدایم و نشود هق هق گلویم
 در مانده جا هایاشک متام به کشیدی بطالن خط باز

 :چشمم یکاسه
 

 !خندیممی روزها این همه به که میشه روز یه   -
 

 :گفتی و گرفتی مقابلم را دستت کف بعد
 

 من آسیاب .باشم آسیاب زیرین سنگ نیستم بلد من   -
 رشیکم بلدی تو .کشهمی درد اندازه یه اشکفه دو هر

 باشی؟
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 تو و زدم پلک آرام کردم نگاه اتشده باز دست به

 :دادی ادامه
 

 روز، دو واسه یا روز یه واسه نه ..بگیر رو دستم پس   -
 ..عمر یه واسه

 
 روز دو برای نه و وزر  یک برای نه .گرفتم را دستت
 باشم آسیابی رشیک تا گرفتم را دستت عمر یک برای
 .نداشت زیرین سنگ راستی به که
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***  

 
 
 

 را خیالش هم همین و بود دیده را افرا قبلش شب
 تانبیامرس بود برگشته که وقتی از اما بود، کرده راحت
 گردو یاندازه به چیزی یک شکوفه مامان س   باالی
 .بود بسته را نفسش راه و کرده گیر گلویش توی

 به بود کرده پرت را او نزده، را استارت سوت داریوش
 قبل که بود خواسته وقتی هم آن !ماجرا این پایان خط
 را داریوش یخانه در   و بگیرد را مادرش دست اینکه از

 مهر را ازدواج این یقباله پشت وشنگه رضایت بزند،
 و بیامرستان کریدور صندلی روی نشست .باشد کرده
 یبرگه فروزش دکرت .فرشد دستانش میان را سش
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 انجام منتظر او حاال و داده را مادرش ترخیص
 دست تا بود اداری بر س حوصله هایبوروکراسی

 فراا چون عروسی که ایخانه به بربد و بگیرد را مادرش
 آن و نگاهش برق افرا، چشامن .بود نشسته انتظار به را

 گرفته راه چشمش یگوشه از معصومانه که اشکیقطره
می خون را دلش دیگران نابهنگام قضاوت برای بود
 و گرفت بیامرستان نچسب هوای از عمیقی دم .کرد
 .را گلویش یناخوانده مهامن براند عقب کرد سعی
 سش توی صدای انگار رسید اشریه به هوا که کمی
 زنگ صدای  آن جای به و شد قطع یکباره به هم

 اینکه هوای به او و کرد پر را سالن یکباره به موبایلش
 دستانش میان را گوشی مکث ایلحظه بدون باشد افرا

 .شد بلند نهادش از آه حجت نام دیدن با و گرفت
 

 کنار چسباند را گوشی و کشید صفحه روی را انگشتش
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 :گفت آرام و گوشش
 

 !بله   -
 

 روبه چطوره؟ مادر خوبی؟ چطوری؟ سیا سالم   -
  ...راهی

 
 این به صبح خود تا که گرنه و رفت حجت کالم میان

 :دادمی ادامه هاپرسیدن رگباری
 

 خرب؟ چه اونور .خوبیم همه خداروشکر سالم؛ علیک   -
 

 !اومد ارسالن   -
 

می او گوش به را نیاد خرب ترینممنوعه داشت انگار
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 هم همین .بود آورده پایین را صدایش تن که رساند
 :گفت و انداخت خنده به را سیاوش

 
 کردی؟ تهی قالب چرا حاال   -

 
 ...گرفته رو همه پاچه نیومده سگه، خیلی   -

 
 :گفت محکم و گرفت باال به رو را سش

 
 و دست توی باال بدین رو هاتونپاچه جونش، از دور   -

 .گرفت بایدم رو گ لی پاچه نباشه، بالش
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 جوابش تریپایین مراتب به صدای تن با باراین حجت
 :داد را
 

 نیومده که گُهی   سهله که گ لی خودت پاچه کنم فکر   -
 نیست معلوم مسئولیتتونبی رئیس اون مثل »گفت
 .«کنیدمی غلطی چه دداری

 
 کارگرها جلوی که ارسالن فکریبی این از شد دلچرکین

 از دست باز اما بود کرده پول یک یسکه را او
 :نداشت بر ارسالن داریجانب

 
 .هواست رو روزه چهار کارخونه خدا، بنده داره حق   -
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 خوش خود   بود مادرت ساطور زیر دستت تو   -

 بود؟ کجا مسئولیتش
 

 هالوژن نور چشامنش کردن باز با و بست پلک هکوتا
 کرد مجبورش و زد چشمش توی مستقیم سش باالی
 جواب قبل از ترآرام باراین و ببندد را چشامنش دوباره
 :بدهد را حجت

 
 سفارش ببینم بگو نباشه کارا این به کاریت تو   -

 زدید؟ رو ساجدی
 

 ینزم رو کار یه .استآماده همه داداش زدیم   -
 مثل شام حاال کنه، ترش بابتش بخواد ارباب که منونده
 یه کارگرها همه آخرش .بکن رو جانبداریش همیشه
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 گند   شازه این بس از کارخونه این از میرن میذارن روز
 !...دماغ  

 
 یپاچه کله دست ده خربا، چه گفتم کلمه یک   -

 بده دل هاحرف این جای به گذاشتی، بار رو ارسالن
 سفارش شاهدی که اورتانی پلی رنگای ببینم وبگ کار
 اومد؟ در همونطوری بود داده

 
 :داد را جوابش دمغ حجت

 
 تایید فرستادیم براش منونه اما نشده متوم که هنوز   -
 .رفتیم پیش رنگ همون با رو بقیه کرد که

 
 حجت؟ .کردی خوب   -
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 ...دادا بگو   -
 

 بگو .باشه بهش حواست ارسالن با کل کل جای به   -
 یه تخیلیش اعصاب بلکه بربه دمنوش براش متانت اون
 اگه میرزایی کارهای منونه  هم خودت .بگیره آروم کم

 بقیه کنه تایید اون..ببینه ارسالن بده بربه است آماده
 .بزنید همونطوری رو

 
 میایی؟ کی خودت   -
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 .کرد گیر گلویش بیخ حجت سخت اما ساده سوال

 با اما بود اشروزه چنده این کابوس اَلوار به برگشنت
 .ماندمی باقی برایش راه یک تنها داریوش حجت امتام

 ترس از اشنگرانی .ارسالن با شدن مواجه و برگشنت
 جلوی همه آن هاحرمت ریخنت بیم بلکه نبود ارسالن
 سوالش حجت شد طوالنی که مکثش .داشت را کارگرها

 :کرد تکرار را
 

 میایی؟ کی خودت نگفتی   -
 

 :داد جواب مکث بدون باراین
 

 !میام س یه امروز خونه بذارم رو مامان   -
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 !خوبه   -
 

 هست؟ حاجی   -
 

 .هست   -
 

 !فعال پس   -
 

 سمت به و شد بلند داد خامته جمله این با را متاسش
 لبش روی لبخند سارا دیدن با .ترف پرستاری استیشن
 سد هایصندلی میان ماند جا اشکالفگی و نشست

 :پرسید و بیامرستان
 

 شد؟ متوم   -
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 :گفت و گرفت مقابلش را ایبرگه سارا
 

 !متوم     -
 

 !مرسی   -
 

 سمتش به که سارا دست توی یبرگه سمت به را دستش
 مخاطب را او سارا برگه گرفنت با و برد بود شده دراز
 :داد قرار

 
 رو مادرت دیگه روز ده کرده تاکید فروزش دکرت   -

 .ببینش بیاری
 

 اینجا؟   -
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 .بیامرستان کلینک توی .دکرت مطب بربی باید نه   -
 

 سارا و کرد فوت را نفسش و برگشت اشکالفگی دوباره
 :پرسید

 
 ترکالفه چرا شدن آروم جای به که، دیدیش رفتی   -

 شدی؟
 
 :داد جواب و خاراند را ریشش ته
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 !بود کالفه  -
 

 توی داشت که هامنطور و پرید باال سارا ابروی تای
 جواب نوشتمی را توصیاتش آخرین مقابلش یپرونده
 :داد

 
 !قشنگه   -

 
  :پرسید سیاوش

 
 قشنگه؟ چیش

 
 چشامن در مستقیم و گرفت پرونده از را اشتوجه سارا

 :داد جواب و کرد نگاه سیاوش
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 !عمقش   -

 
 :عمیق و منادندان خندید، سیاوش

 
 !بده بهم رو کلینک شامره   -

 
 !میدن وقت حضوری   -

 
 را نفسش و زد چنگ موهایش میان ترکالفه باراین

 :داد را جوابش مهربان سارا که کرد فوت بیرون
 

 .براش یگیرمم وقت من   -
 

 :گفت و درخشید سیاوش چشامن
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 !اینطوری افتیمی زحمت تو   -

 
 :گفت و دوخت چشم مقابلش یپرونده به باز سارا

 
 شد؟ کی برای وقتش که بدم پیام شامره این به   -

 
 :گفت و کرد خم پرونده توی را سش سیاوش

 
 !همینه آره   -

 
 !باشه   -
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 مامان اتاق سمت به باراین کرد، تشکر باز سیاوش
 بهیاری و بودند آورده در را آنژیوکتش .برگشت شکوفه
 و رفت بهیار کمک به .کردمی عوض را لباسش داشت
 خانه سمت به اشخستگی متام با شد متام کارش وقتی
 .بخنداند را درشما بود کرده سعی را مسیر متام .راند
 اینکه از بعد  و گرفت سسی دوش رسید که خانه به

 را سفارشاتش متام شد، راحت مادرش بابت از خیالش
 درب جلوی .راند کارخانه سمت به کرد پرستارش به

 دست و زد ترمز روی جاده کنار کشسینه در کارخانه
 سیم نام روی نشست انگشتش و برد اشگوشی سمت به



 

Romanzo_o 491 

 !تلفنی
 

 و پیچید گوشش توی افرا پیشواز آوای موسیقی ایصد
 نوازش را گوشش گرمش صدای که مناند منتظر زیاد
 :داد

 
 سیا؟ جانم   -

 
 .بالبی جونت   -

 
 خوبی؟   -

 
 پشتی به را سش و کشید پرش موهای میان دستی
 :گفت و داد تکیه صندلی
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 .سالم   -
 

 :خندید ریز افرا
 

 !سالم   -
 

 !شده نگت برات دمل   -
 

 !ایضاً    -
 

 !شده تنگ برات دمل بگو قشنگ...کوفت و ایضاً    -
 

 .بگیرم نشنیده رو کوفتت کنممی سعی   -
 

  گفتی؟ چی نشنیدم،   -
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 :رفت ترش افرا

 
 ..!سیا   -

 
کالفگی که دخرتی با هم آن خواستمی شیطنت دلش
 عشق این عمق بود گفته سارا و بود کرده ترشکالفه اش

 :تزیباس
 

 افرا ...اَلو ..منیده آننت..تلفنی سیم اَلو ..نشنیدم   -
 ...افرا ... افرا...
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 دل توی چیز زدمی صدا را نامش سیاوش که بار هر

 چیزی خورد،می تکان قلبش و ریختمی فرو دخرتک
 گلی شاخه تبدار تن بر ریبها خنک باد نوازش به شبیه
 .زمستان سمای دل از زده جوانه تازه

 
 .عزیزم شده تنگ برات دمل   -

 
 !نیستا خوب هنوز آننت شد؟ چی جان   -

 
 !شده تنگ برات دمل   -

 
 به شدمی پخش افرا اتاق توی که موسیقی صدای
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 برای قبل از بیشرت بار هزار دلش و رسیدمی گوشش
 :تپیدمی دخرتک

 
 کنار به امخسته دل کنار، به مستم شب هر
 هستم تو فکر خوابم توی حتی من
 کنار به شکستم دل  

  هزاره روی رضبان
 هستم دیگه جور یه ام،بینم می رو تو وقتی

 
 شنوم،منی رو تو صدای که خواننده خونهمی چی   -

 !تلفنی سیم بگو بلندتر
 

 را گآهن و اتاقش توی باند به چسباند را گوشی افرا
 :خواند باز خواننده و کشید عقب کمی
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 کنار به امخسته دل کنار، به مستم شب هر
 هستم تو فکر خوابم توی حتی من
 کنار به شکستم دل  

  هزاره روی رضبان
 هستم دیگه جور یه امبینم می رو تو وقتی

 
 مستی؟ هرشب روشن چشمم  -
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 توی آرام و کرد پر را گوشش افرا یخنده صدای
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 :زد لب گوشی
 

 .سیا شده تنگ برات دمل   -
 

 خورده تکان عجیب سیاوش قلب اما بود، زده لب آرام
  .بود

 
 شب هر دیگه حاال خوشگله، نخور ُس  زیرش از   -

 مستی؟
 

 !نشه مست و کنه فکر تو به که کیه   -
 

 ...بلدیاااااا   -
 

 روزی دانستمی چه کرد، کم را موسیقی صدای افرا
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 خواهد تکان جوری را دنیایش ساده بیت چند همین
 رو آهنگ این هرگز کاش ای کند آرزو بار هزار که داد

 گوش توی هم هایشنفس صدای حاال داد؟منی گوش
 :نشستمی سیاوش

 
 رو؟ چی   -

 
 !رو مرد یه پوکوندن   -

 
 توی هاسال تا هایشخندیدن ریز این .خندید ریز افرا
 .ماندمی سیاوش قلب

 
 .خواستممی رو همین   -

 
 :پرسید اغواگرانه افرا



 

Romanzo_o 499 

 
 عزیزم؟ خواستیمی رو چی   -

 
 عمقش سارا قول به...رو هاتخنده صدای شنیدن   -

 !قشنگه
 

 سارا؟   -
 

 :داد جواب آرام و کشاند لبش به لبخند افرا سوال
 

 صدای امکارخونه در جلوی االن .حاال بهت گممی   -
 که دنیایی برتکونم بزنم برم که خواستممی رو اتخنده
 !دمل عزیز بخند..نداره رو تو و منو خیالش توی

 
 :زد لب آرام و چسباند لبش به بیشرت را گوشی افرا
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 !دارم دوست انقدر که، همینه ... که همینه   -
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 جای گوشی بوق صدای و شد بسته سیاوش چشامن
 این خواست،می را همین .کرد پر را افرا یهانفس

 پشت نبود مهم برایش دیگر .را افرا شیرین اعرتاف
 برایش .کشیدمی را انتظارش چیزی چه اَلوار دیوار
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 متام از برایش همین .داشتنش دوست و بود مهم افرا
 .بود بس یادن

 اشهمیشگی جای در و برد محوطه داخل به را ماشین
 تا را ماشینش که شد اردیان ممنون و کرد پارک
 ماشین روی کوتاه نگاهش .بود آورده یشانخانه

 با وقتی  .کشید موهایش میان دستی و چرخید ارسالن
 خودش رفتمی اصلی سالن سمت به محکمش هایگام
 تنش روی راه گَرد هنوز .ودب کرده چیز همه آماده را
 بود نداده درستی به را کارگرها سالم جواب هنوز و بود
 :کرد پر را سالن کل ارسالن صدای که

 
 رئیس؟ آوردید ترشیف بَهبَه   -

 
 »زد فریاد سش توی صدای و شد چفت هم به فکش
 گیر گردوی و بست کوتاه را چشامنش .«زاده حروم
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 و بلعید افرا دارم وستتد صدای با را گلویش در کرده
 هامن از .برگشت ارسالن اتاق قدی یپنجره سمت به

 متام با نگاهشان .خواندمی را ارسالن کالم خشم فاصله
 شمشیر ارسالن .بود خوانا هم برای هم باز بودنشان دور
 کرد سعی و گرفت باریکی رد نگاهش .بود بسته رو از را

 ارسالن به نطورهام و بایستد اَلوار وسط سینه به دست
 میکرفون توی و کرد خم را سش ارسالن .مباند خیره
 :زد پچ

 
 لباسات؟ نشه خاکی   -

 
 تکان طرفین به را سش .شد اکو اَلوار توی صدایش

 جمع دورش داشتند کم کم که کارگرانی به رو و داد
 :زد لب شدندمی
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 .کارتون س برگردید   -
 

 میان واپچ و پچ تا بود کافی کوتاه یمخاصمه همین
 به ارسالن طلبکار لحن به اعتنابی .شود بیشرت کارگرها
 هوشنگ همه از اول باید رفت، مدیریت راهروی سمت
 ممکن جای تریندرست از باید را اول سنگ .دیدمی را

می هموار برایش مسیر خود به خود بعد و داشتبرمی
 بد منشی از و ایستاد بزرگ کیانفر اتاق در پشت شد
 مقابل بعد دقایقی .خواست حضور یاجازه خمشا

 مقابل که زمانی برخالف سش .بود ایستاده هوشنگ
 .بود زیر به بود، ارسالن

 
 

٠٤٣ 
 



 

Romanzo_o 504 

 
 
 
 
 

 نشان سگرم مقابلش کاغذهای به را خودش هوشنگ
 :زد لب محکم اما آرام سیاوش و داد

 
 .خواستگاری برید برام بخوام ازتون اومدم   -

 
 :کرد پرت میز روی را خودکارش هوشنگ

 
  بعدش به اون از بودم بلد تو قد بودم، تو اندازه   -

 
 محمد؟ پرس رفته کجا نظرت به
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 !عمو   -

 
 :کرد پرت میز روی را خودکار هوشنگ

 
 رو پالونم اولی راهزن .زدنم گول واسه اومدی دیر   -
 ..برد

 
 .جونتون از دور   -

 
 ..سیاوش شم قانع بگو چیزی یه   -

 
 چشامن توی نرمک نرم  و آمد باال باراین سیاوش س

 .نشست هوشنگ
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 کنید؟ باور که بگم چطوری   -
 

 .کنممی باور بگی طوری هر   -
 

 و شد قرص کمی دلش هوشنگ حرف این با سیاوش
 :خواست حامیت و شد بازیگوش دلش دست   باراین

 
 ...عمو نیستم نامرد من   -

 
 نامردی اگه اسمش ارسالن به زدی خنجر پشت از  -

 چیه؟ پس نیست
 

 کنید؟می باورم گفتید  -
 

 !کنم باورت تا بگو  -
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 :شد زیر به باز سش

 
 ارسالن دونممنی چون دونم،منی رو ارسالن قبل از   -
 خواسنت از و بیاد که گرفته دست به رو دلش افسار کی
 دونممی اما بود خوب حالش سها با ارسالن .بگه رااف

 از بود خربایی یه من قلب توی و افرا چشامی توی
 نه داشتم رو گفتنش جرئت من نه که قبل سال خیلی
 پیش پا که ارسالن .داشت گذاشنت پیش پا شهامت افرا

  ..خالیه حفره یه امسینه توی دیدم گذاشت
 

 چشامن توی تقیممس و آورد باال باراین را سش
 :کرد نگاه هوشنگ
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 فشار تاثیر تحت افرا نخواستم محمدم بابا روح به   -
 ذاشتمنی فهمیدمی ارسالن اگه بگیره، تصمیم روحی
 اگه خواستمی رو ارسالن افرا اگه .کنه فکر درست
 که بودم نفر اولین خودم شدیم یکی ارسالن با دلش
 با تفاوتم از من .چرخوندممی رو شونرشینی سینی
 یه با فرقش و سخت مسیر یه از .گفتم افرا به ارسالن
 از عشقت واسه سخته ...عمو سخته ...آماده پیست
  .گفتم من اما بگی رقیب خوبی

 
 سیاوش و داد تکیه شصندلی به سینه به دست هوشنگ
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 :داد ادامه قبل از رتآرام باراین
 

 انتخاب رو کی بدونه باید آدم معتقدم چون گفتم   -
 و دونست افرا .مونهمی پاش بدونه وقتی کنه،می

 .کرد انتخاب
 

 داری؟ ارسالن از خرب   -
 

 خرب شهمی بود بیامرستان توی پام به پا روز سه   -
 باشم؟ نداشته

 
 !چطوره؟ شکوفه   -

 
 .خداروشکر خوبه   -
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 گیرت ارسالن، اال کردی فکر چیش همه به که تو   -
 ؟..کجاست االن

 
 پدری   گیرم .زاده حروم میگه بهم که برادری   گیرم   -
 کردن نگاه از دارم رشم که مادری گیرم...نیست که
 گهمی بهم که عمویی   گیرم ...چشامش توی
 گیرم ...پاشیده شبه یه که ی  خانواده گیرم..نامرد

 ....افراست و من شدن قضاوت
 

 :تکاند را گوشش هوشنگ قاطع صدای
 

 زنیمی حرف داریوش با تو االن .خودت با ارسالن   -
 من؟ یا
 

 اینبار اما بود دیده چشمش به را مرد این حامیت بارها
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 و برداشت شتاب هوشنگ سمت به سش ناباورانه
 :شد خیره نگاهش

 
 

٠٤٥ 
 
 
 
 
 

 افرا
 

 تششعات و بود ترکیده مبب مثل بودمنان هم با خرب
 را چشامنش زد، زنگ که بود گرفته را ارمیا اشایهسته
 باد به بست را تو ومن و کرد باز را دهانش و بست
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 قلب با که خواند خائن را دویامن هر و مغزش توهامت
 در بیشرت که اویی حاال و بودیم کرده تا بد برادرش
می خدا فقط که تویی عزیزم، بودی تو بود سیبل راس
می که را ارمیا  .بودی رابطه این گناهرتین  بی داند

می خودش !نیست دادنم توضیح به الزم عزیزم شناسی
 گذاشتم کرد،می تنامن خوش و بافتمی خودش برید؛

 روی را گوشی دادم اجازه حتی کند، خالی را خودش
 هابازی بچه این با خودش خیال به و کند قطع من

 ارمیا مثل زد زنگ اردیان اما ..را کارمان کند تالفی
 و پرسید سوال نکرد، باز را دهانش و نبست را چشامنش
 از من و داد گوش هایمحرف به آرامش با .گرفت جواب
 هایسیب به زدی گره را قلبم که ایلحظه آن

 چیدیم را درختت سیب که لحظه آن تا مرواریدی
 کاش »گفت و کشید عمیقی نفس فقط او و گفتم برایش

 احرتام هایشکاش ای برای .«شدمنی اینطوری
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 اینکه داشتم، را آرزو همین هم خودم که چرا گذاشتم
 و خوردیممنی گره هم به یامنهمه اینطور کاشای

 .آمدمنی در وخامت این به اوضاع
 بابا با نگهوش عمو تلفنی متاس که وقتی از دمل عزیز
 تو عشق قدرت به من بود کرده پا به بلوا یامنخانه در

 ساعت یک از کمرت در که تویی .بودم آورده ایامن
 عمو از و برداشتی را راهامن مسیر سنگ بزرگرتین
 بود که هوشنگ عمو .ساختی یار یک برایامن هوشنگ
 عمو مهم چند؟ سیری مخالفتش چند؟ سیری ارسالن
 که تویی و من پشت کوه مثل ،بود که بود هوشنگ
 برایت کردن پدری وقت و بودی محمد پرس برایش
 شد بعد یهفته انتهای برای بابا با قرارش .بود رسیده

 هم گوهر خاله و بخوابد ماجراها این آتش کمی تا
 دیگر طور یک مامان حاال .کند کش فرو خشمش کمی
 خطرات از را من گاهی .کردمی فکر پیشنهادت به
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می تو هایخوبی از گاهی و کردمی آگاه تو با دگیزن
 متام در و رفتمی ترش گاهی خندیدمی گاهی .گفت
 »گفتمی و کردمی خانه اشک چشمش یگوشه هاآن
 پرس کردممی فکر این به مدام من و «محمده پرس

 یادم حتی .استدلچسبی برچسب چه بودن محمد
 روی را مموهای و ایستادم آینه جلوی بار یک هست

 کردم نگاه آینه در خودم تصویر به و کردم رها سشانه
 جانم در شیرینی شهد چه «محمده عروس »گفتم و

 و کردم خم را زانویم و رفتم عقب کمی .گرفت جریان
 من  .کردم تشکر بودن محمد عروس برای خودم از

 از سال بیست از بیش که شدممی مردی یخانه عروس
 کامکان اشمردانگی یآوازه اما بود گذشته فوتش
 .کردمی کر را افالک گوش
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 در خواستگاریامن مراسم بود خواسته هوشنگ عمو
 همه و بگیرد آرام ارسالن کمی شاید تا باشد سکوت
 بگذار اما را؛ اشخواسته و حرف بودیم کرده تایید
 بگذار .بگویم تنامن یپاره از دوستامن، از برایت
 چهارشنبه روز صبح ارسالن  .بگویم ارسالن از برایت
 از دورادور .داد پیام روز ده به نزدیک از بعد داد پیام
 شیشه توی اَلوار در را خونت ارسالن بودم شنیده بابا

 شدنتان یقه به دست خرب است ممکن آن هر و کرده
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 گفتی،منی من به چیزی هیچ تو اام کند پر را جا همه
 و گذاشتیمی جا اَلوار در را اَلوار در هایتخستگی
 داده پیام ارسالن حاال .آوردیمی برایم را هایتخنده
 هم ببینیم خرابم، خیلی » ایکلمه پنج پیام یک بود،
 تکاپو به را خودش رنگرزی در که پیامش این به .«رو؟

 فکر و کردم نگاه یقهدق بیست از بیشرت بود انداخته
منی را دادنش دست از من و بود دوستم ارسالن .کردم

 کردمی فکر دادنش دست از به که قلبم اصالً  .خواستم
 از قلبم تو برای بودن عاشق همه با زدمنی کوک دیگر
 را داشتنش من ،.شدمی آریتمی دادنش دست از ترس
 انیزم هاترپیش خیلی هم آن بودم داده قول خودم به
 رفیق حاال .ارسالن خود حتی نه بودی، تو نه که

 چه دانستممنی من و بود داده پیام امتنهایی روزهای
 قبلی قدم در قلبم داشتممیبر که قدمی هر .کنم کار
 »دادم پیام برایش و بستم را دمل چشم   ماند،می جا
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 هایهشت ساعت .«!بینمتمی هریس توی هشت ساعت
 که هاییزمان .بودیم دیده را گرهمدی هریس در زیادی
 و گفتمی دیگر هایخیلی از حتی یا سها از ارسالن

 .کردممی دعوت را دویامن هر قهوه فنجان دو به من
 بابا کمک بدون که را هریس چک آخرین هست یادم
 نفره دو کوچک کیک یک ارسالن همین کردم پاس
 هریس در دوتایی چهارشنه روز هشت ساعت   و گرفت
 بودم حارض من و بود خراب حالش حاال .گرفتیم جشن
 کنار سین تیک دو .نشود ترخراب حالش اما مبیرم
 از تشویشم عامل شد بودم کرده ارسال برایش که پیامی
 .بروند کردم رد را کارگرها متام شش ساعت .دیدار این
می .بدهد دستم کار ارسالن عصبانیت ترسیدممی

 هایگوش و کند نتوهی دمل عزیز تو به ترسیدم
 خیلی از من .بشنود را شدنت حرمت هتک نامحرمی
 مختلف مدل هفت هفت، ساعت تا .ترسیدممی چیزهای
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 خارج اتاق از چیزی هیچ برای تا چیدم را اتاقم میز
 که شدم مطمنئ و کشیدم را هریس روی یپرده .نشوم

 .بینیدمنی را امقالی دار ارسالن
 و ایستادم آینه جلوی و بستم محکم کش با را موهایم
 شاید تا بشود بود که آنی از ترپریده رنگم کردم آروز
 به دقیقه ده ساعت .نیاید چشمش به امزیبایی دیگر
 ارسالن با »گفتم و فرستادم ویس برایت که بود هشت
 سعت به ویسم «برام کن دعا دارم، قرار هریس توی
 »فرستادی ویس برایم مکث کمی با تو و خورد سین
 بر بهت گفت وری دری بهم اگه کنی آرومش کن سعی
 از قبل نره یادت .نکن ترشَجری نگیر، جبهه و نخوره

 بهم داره حق لیچار چهارتا پس بوده رفیقم ارسالن تو
 قلب برای فرستادم قلب استیکر یک برایت .«.بگه

 درست تو و بود بلد را بودن مرد خوب ا نقدر که بزرگت
 برایم بیاید ارسالن بود اندهم دقیقه 5 فقط وقتی
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 اینطوری بباف فرش ».کردی تجویز را خوبی داروی
 «.کنی ترآروم رو اون بتونی هم شاید میشی ترآروم
می ارسالن را هریسم طرح که نکردم فکر این به دیگر
 .دار پشت نشستم و کشیدم کنار را پرده بیند،

 
 

٠٤٧ 
 
 
 
 
 
 

 چقدر .زد ترآرام و شد سبک قلبم زدم که را گره اولین
 در من دانستیمی که جانم آرام شناختیمی مرا خوب
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 همین و کنممی سنجاق قلبت به عشق چقدر گره، هر
 .کندمی آرامم هم

 دل آهنگ و امگوشی لیست پلی روی نشست انگشتم
 ارسالن عطر بعدش بعدش، و کرد پر را سالن آرامی
 و آمد .لبش یگوشه سیگار .اشریخته بهم موهای .بود

 :کشید سیگار و قالی دار کنار نشست
 

 میشه ور شعله ثانیه کنیمی گریه تو وقتی
 میشه خاکسرت گلخونه نسیم، بال گیرهمی گُر

 میشن تربم هاترانه کنیمی گریه تو وقتی
 میشن کمرت هاآینه ترسن،می هاشمعدونی

 
 تا چهار دوتا، نه یکی، نه .کرد دود سیگار النارس

 .زدم رج زد او که پوکی هر با من و کرد دود سیگار
 عمیق هاینفس صدای بود، گوشم توی دفه صدای
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 محض سکوت در من، نه زدمی حرف او نه ارسالن،
می را آن خواننده زخمدار صدای فقط که میامنان
  .کشیدیم درد دو هر شکست
 .کردمی خاموش سیگاری جا توی که ار  سیگار آخرین
 :گفت و چرخید سمتم به سش

 
 تحسین رو رنگت انتخاب همیشه روناسی، و ایسمه  -
 هم رو طرحت انتخاب توی جسارتت حتی .کردممی

 همه تو بودی آور نو همیشه اینکه .کردممی تحسین
 ...چیز

 
 تو برای میشن آبی شهر نازک دل ابرای
  رازقی دسته یه ثلم سوزنمی ها ستاره
 کنیمی گریه تو وقتی تو، پای به میشن پرپر
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 شک که صدایی با و داد حرکت دار روی را دستش
 :پرسید باشد نزده فریاد هاساعت داشتم

 
 بزنم؟ گره من   -
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 وقتی چند ودب معلوم .کردم نگاه پریشانش صورت به

 .کشیده تنهایی خیلی بود معلوم .نخوابیده خوب است
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 .نشست کنارم ارسالن و کشیدم عقب را خودم آرام
 بیرون روناسی نخ یک بعد کشید طرح روی را انگشتش
 .زد را اشگره اولین و برد زیر به را قالب و کشید
 تلخ چرخید سمتم به سش خوردمی هم به هایامنشانه

 :پرسید قبل از دارترخش و ترمآرا و خندید
 

 شد؟ خوب   -
 

 براشون خوندن میشه بد هاقناری میشن غمگین
 از ریزهمی نگار و نقش شنمی دلگیر هاپروانه
 کنیمی گریه تو وقتی پراشون کمون رنگین
 شدن خالی از میشم پر بودنم به کنممی شک
 میشم وزنی بی اسیر تنم از  چیزی میشه گم
 خودم از میشم کالفه قفس یک توی شده رها

 کنیمی گریه تو وقتی کس همه از میشم خسته
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 حرف پهلو دو با کند سالخی مرا داشت عادت ارسالن
می من فقط اما بود اشگره از سوالش ظاهر به .زدنش
 را سم .بود پشتش حرف چقدر شد خوب این دانستم
 یگره ارسالن و کردم خم پایین به بعد و باال به رو اول

 نخ روی هوابی و محکم را چاقو وقتی .زد را بعدی
 از صورتم .کرد شتک صورتم روی دستش خون کشید
 تکان جایش از حتی ارسالن اما شد خون دستش خون
 هریس .گذاشتم دستش زخم روی را دستم .نخورد
 زخمی برای سوختمی دستش برای دمل سش فدای
 عمق بود خورده تریکاری زخم که او برای انگار که

  .نکشید بیرون دستم توی از را دستش .نداشت
 در خیره دادممی فشار را انگشتش س من که هامنطور

 :زد لب صورتم رخ نیم
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 !شد خونی صورتت   -
 

 تو برای میشن آبی شهر نازک دل ابرای
 رازقی دسته یه مثل سوزن می هاستاره
 کنیمی گریه تو وقتی تو پای به میشن پرپر

 
 ام تنهایی روزهای رفیق با کالمی نبود توانم در هنوز
 که بود کرده گیر گلویم توی گردویی هنوز بزنم، حرف
  .نبود نامردی بود چه هر اسمش کردمنی پیدا را اسمش

 
 نگاهم خوب و زد عقب شسامل دست با را مویم طره
منی فوش چرا ارسالن .صورتم روی کرد رُشه اشکم .کرد
 مرا آرام آرام چرا ارسالن بگو تو عزیزم؟ هان داد؟

 کرد؟می سالخی
 



 

Romanzo_o 526 

 !شده خونی که وری همین بود؛ صورتت ور همین   -
 
 

٠٤٨ 
 
 

 فهمیدممی خوب .زدم پس را گلویم نانجیب گردوی
 که بود هایبوسه به اشاشاره .گفتمی چه از ارسالن
 ...بود دیده او و بودی کرده پرپر ورتمص ور همین روی

 !نیست کنیمی فکر تو که اینطوری   -
 :بود فاصله بینامن نفس یک آورد، ترنزدیک را صورتش

 .دیدم عزیزم؛ نکردم فکر  -
  !!ارسالن -

 چشمم مردمک تازه که بودم زده صدا را نامش شتابان
 تازه .نگاهش داشت غم چقدر .نشست نگاهش توی
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 روی از شد خم و کشید بیرون دستم میان زا را دستش
 دستامل و پیجید انگشتش دور را کاغذی دستامل میز

 :گفت و داد دستم به دیگری
 .کن پاک رو صورتت   -

 هم خودش صورت .کردم پاک را صورتم روی خون
 شتک خون لحظه یک فقط لحظه یک .بود شده خونی
 الح به وای .بود اینطور صورمتان حال که بود کرده
 .بود زده شتک آن به خون دریا یک انگار که دملان

 سیگار کردنش دود جای به باراین و زد آتش سیگاری
 :گفت  و کرد اشاره دستش به و گرفت سمتم به را

 صورمتون همینه خاطره به ترهکاری خودی زخم   -
 !شده اینطور
 »کردم زمزمه دمل توی و بستم را چشامنم
 به و شد بلند کنارم از «..نارسال ...ارسالن...ارسالن
 داخلش از باندی و رفت اولیه هایکمک جبعه سمت
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  .آورد بیرون
 !زنیمی ترعمیق نیست حواست زنیمی که خودت   -
 روی بتادین اول و گرفتم دستش از را باند شدم بلند

 کارگاه توی همیشه که بخیه چسب از و ریختم دستش
 را باند بعد و مزد زخمش روی و کردم جدا یکی داشتم
 مانده سیگاری روی نگاهش هااین متام در .پیچیدم

 زیرسیگاری روی من و بودم داده دستم به که بود
 :بودمش گذاشته

 چرا برات، بودن دستی دم به کنممنی عادت چرا   -
گرفنت نادیده به ها،انداخنت دور به کنممنی عادت
 !هات؟
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 :گفتم و سیگار روی ُسخورد نگاهم

 .بود ترمهم دستت   -
 :گذاشت کنار را کنایه باالخره

 بنده؟می رو اون زخم کی نیست؟ مهم چی دمل   -
 پوک و آمدم سیگار سمت به شد متام دستش با که کارم

 :گفتم و زدم آن به عمیقی
 !اینجایی که مهمه دلت   -

 نکرده آرامش بودنم آرام !عصبی و هیسرتیک خندید،
 کالفه و شد طاقت کم که انگار بود شده عصبی بود

 :داد را جوابم
منی رشم یکی اون ...شام هستید مهربونی ضارب چه   -
 برام تازه و رهمی راه کارخونه توی راست راست و کنه
  .... که هم تو میده سفارش هم زبون گاوگل

 میان از سیگار دود و شد قفل نگاهش توی که نگاهم
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 :داد تکان تاسف به سی شد؛ خارج هایملب
 !...خیالبی بابا   -

زخمی دست هامن ارسالن و زدم سیگار به دیگری پوک
 :گفت و کشید اشپیشانی روی را اش
 دراز خر یه با کردید فکر که افرا نوشته چی اینجا   -

 طرفید؟ گوش
 و کنم عیان برایش را ماجرا ته تا داشت نیاز ارسالن

 جلو قدمی و زدم دریا به دل خودت عشق به من...من
 پوک آخرین و کردم نگاه غمبارش چشامن توی و آمدم

 :گفتم و زدم دستم توی سیگار به را
 !دارم دوستش   -

 
 

٠٥١ 
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 هم قلبش از شاید .شد خون از پر لحظه یک چشامنش

 چشامنش توی خون زدنش پلک هر با که چکید خون
 :زد لب داد تکان را اششده چفت فک شد، بیشرت

 کی؟ از  -
 من که بود ستاره یه وقتی از ...ترقبل خیلی از   -

 من آسمون توی انگار ...دونستممی بعید رو داشتنش
 !نبود

 :شد عصبی
 بیاد گفتممی بهش من که وقتی   اون از منظورت   -

 زنی؟ مخ اومدمی چیز همهبی اون و بزنه حرف باهات
 هایشتوهین مقابل در بودی کرده سفارش من به تو

 این که عاشق قلب اما نکنم ترشجری و باشم صبور
 و برداشتم در سمت به بلندی گام .فهمدمنی را هاحرف
 :گفتم محکم اما آرام کردم باز را در
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 .خورهمنی ما درد به گفتگو   -
 :غرید و داد بیرون شتاب با را نفسش و زد پوزخندی

 گوگفت درد به تو و من کی از افرا؟ حاال تا کی از   -
 خوریم؟منی
 :کردم نگاه چشامنش توی هم باز
 !رقیب شدی رفیق جای به تو وقتی از   -

 :زد لب و داد تکان طرفین به را سش
 رو ریزیمی اتباب کارگر با افرا؟ شدی خور هوله هله   -
 هم؟

 :بدهم خودش مثل را جوابش نخواستم
 اگه شکوفه؟ مامان پرس   محمدمه؟ عمو پرس منظورت   -

 باعث که ازت ممنونم بگم باید که سیاوشه به منظورت
 !بذاریم کنار رو تردید ما شدی

 پشت دیوار به محکمی مشت اشزخمی دست هامن با
 :کشید عربده باراین و زد سش
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 نامرد؟ یه پرش سکوی شدم من که نگو   -
 
 

٠٥٠ 
 
 

 دور چین برای حتی ترکید اشزخمی دست برای قلبم
 :بود شده جمع درد از که چشمش

 ...برو...ارسالن برو   -
 برای !بود نبود؟ بس دادممنی را جوابش که همین
 نه .دیدم هم ارسالن شامنچ توی را تهدید بار اولین
 بلکه خوردمی تکان طرفین به که اشاشاره انگشت فقط
 :زدمی فریاد را تهدید صورتش متام

 !نکن فراموش وقتهیچ اینو...برم که نیومدم من   -
 انتخابم به و باشی خواممی بری، خواممنی منم   -
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 !کردی انتخاب رو رفنت که خودتی این بذاری، احرتام
 :آمد لوج قدمی

 باخت آدم من منو، شناسیمی ...افرا نکن خر منو   -
 !نیستم

 !برو گممی که شناسمت،می خوب   -
 بابای گور گیمی خودت با راضی بز راضی، دزد   -

 ناراضی؟
 که هاییحرمت از شد سوراخ دمل و کردم نگاهش خیره
 دید که را سکوتم .ریختمی فرو بینامن یک به یک

 :گفت و رداشتب جلو به قدمی
 !بیافته من زمین تو توپ که روزی از برتس   -

 را بودنش دمل چرا دانممنی اما لحنش از ترسیدم
 را غرورم در .بستم بودم کرده باز که را دری .خواست
 .ریختم اشک صدابی و نشستم کاناپه روی و کردم تخته

 را هایماشک دیدن طاقت داشت، دوستم ارسالن
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 کمی اولش  .بود کرده ثابت من به رهابا را این .نداشت
 :زد زانو مقابلم بعد و رفت جلو و عقب به

 کنی؟می گریه داری کی خاطر واسه   -

٠٥١ 

اصال ردم کن برم پی کارم اما با ...افرا به من بگو نه   -
 ! منیشه افرا این زخم خوب...برادرم رو هم نریز

 !بهش گفتی حروم زاده   -

به . به خدا که دیدم داشت جان میداد برای حرف زدن
 :ها سوختمخدا دیدم و مثل پروانه

 !داشت جلوی چشمم متومت میکرد   -

فتاد سم به زیر ا. دیگر نتوانستم به چشامنش نگاه کنم
 :و ارسالن ُس خورد روی زمین و تکیه به کاناپه داد
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ف خومنون چی میشه؟ هان اَفرا؟ توکه گفتی اون تکلی  -
خونه بوی ٌسها میده من واسط به در و دیوار زدم که یه 

 ..جایی خومنون بشه که فقط بوی تو رو بده

ی ارسالن را نه منیتوانستم جواب دل  خون شده
بدهم،فقط اشک ریختم که ارسالن به ستم چرخید 

 ی چشمشی کاناپه گذاشت، گوشهدستش را روی دسته
 :اشک جمع شده بود

ی که هنوز تو که هنوز خومنون رو ندیدی من با خونه  -
 بوی عطرت رو منیده چی کار کنم اَفرا؟

صورتم را میان دستانم پنهان کردم خانه ی رویاهایم با 
 :ی منی خواستمتو معنا داشت من جزبا تو خانه

 !دوسش دارم ارسالن  -

 :بگویم این تنها چیزی بود که میتوانستم

 ...نه به اون اندازه که من دوست دارم اَفرا  -
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 ! ارسالن دوستم مبون  -

 :کالفه شد و صورتش توی هم جمع شد

 !خوب منیشه...این زخم خوب منیشه افرا   -

٠٥٣ 

ا هایت ر صدای هق هقم اتاق را پرکرد و دمل فقط شانه
هایی که قرار بود بشود محل خواست هامن شانه

هایم که لرزید دستش روی ران پایش شانه. آرامشم
 .مشت شد

 هامون سجاش میمونه؟قرار چهارشنبه   -

صدایش صدای ارسالن نبود، صدای کسی بود که سالها 
 :با هامن صدای بغض دارم لب زدم. زخم خورده بود

 !میمونه   -

 :هایش لرزیدآرام آرام شانه سش به زیر افتاد و



 

Romanzo_o 538 

این یه صلح یه نیست افرا این یه آتش بسه واسه قلبی   -
.. ..بهش بگو... که واسه اشکات جون میده، بهش بگو 

 .یام که ورق برگردهمن منتظرم روز

ورق برگشت، خیلی زودتر از آنی که من و تو فکرش را 
میکردیم ورق برگشت و آن روی ارسالن برایامن دیگر 

نه از هریس، نه از . ارسالن رفت. قابل شناخت نبود
پیشم، ارسالن از زندگیم با دلی شکسته و قلبی پر خون 
رفت و من هرگز فکر نکردم یکی روز برای بسنت زخم 

قلبش چاقو به دست میگیرم و قلبت را، قلبم را  سالخی 
 .میکنم

٠٥٤ 

صبح مامان شکوفه را با افرا عازم مطب دکرت کرده بود و 
برای سارا پیام فرستاده بود اگر میتواند کمک دست افرا 

خیالش از « باشه: » باشد و سارا کوتاه جواب داده بود
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مامان شکوفه جمع شده بود هر چند حس میکرد 
تر از روزهای دیگر بود و این پریدهمادرش امروز رنگ

 ای بود به او سبرمیگشت به اینکه گوهر دو هفته شاید
دلخوری به این طوالنی مدتی را هرگز تجربه . نزده بود

 ذهنش. نکرده بود و این برایش کمی گران متام میشد
را از قرار  خواستگاری شب بعد دور کرده بود و حاال 

ی مقابل کیانفر بزرگ نشسته بود و داشت روی کاناپه
ش را یک سو میکرد تا بتواند آنچه افکار درهم برهم

هوشنگ کیانفر کامکان داشت . میگوید را یک دست کند
ا بدون توجه به طرفی که کیانفر ب. با تلفن صحبت میکرد

او صحبت میکرد فقط به این فکر میکرد چطور 
میتوانست ببیند و خودش را به ندیدن بزند؟ با هر سه 

یش هاحرف ینگهبان رشکت صحبت کرده بود اما نتیجه
حاال هم . چیزی ورای آن چیزی بود که در جریان بود

که ارسالن صبح آمده و متام کارگرها را به خط کرده و 
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بعد از یک ساعت سخرنانی گفته بود که مدتی را در 
کارخانه نخواهد بود اما تک به تک کارگران را با دوربین 

مدار بسته چک خواهد کرد و نبودش به معنی عدم 
. یست چرا که او هست فقط در اَلوار نیستحضورش ن

دوست داشت ارسالن باشد و در این اوضاع قاراشمیش 
ای هم به دست او باز شود کمک دستش باشد شاید گره

. اما ارسالن ظاهراً وقتی هم بود او را نادیده میگرفت
هامنطور که در افکارش غرق بود صدای هوشنگ او را 

 :به خودش آورد

 میگفتی؟خب داشتی    -

کوتاه پلک زد و ذهنش درهمش را یک کاسه کرد و 
 :گفت

 ...لُب مطلب اینکه چیزی دستگیرم نشد   -

٠٥٥ 
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هوشنگ آرنج هر دو دستش را روی میز گذاشت و به 
 :جلو خم شد

 !یرت بشهشاید اصالً چیزی نبوده که بخواد دستگ   -

بار نوبت او بود که س هر دو آرنجش را ستون این
 :زانوانش کند و به جلو خم شود و آمرانه بگوید

 ...عمو در اینکه یه خربایی هست شکی نیست اما   -

 :هوشنگ میان کالمش دوید

اما چی؟ منیشه که یه خربایی باشه و همه جن باشن    -
 و ما بسم هللا؟ میشه؟

ها کم کم دارن درگیر میشن من رشط متام خط   -
 . میبندم

 :هوشنگ کیانفر به عقب تکیه داد و قاطعانه گفت

 !به جای رشط بسنت یه سنخی چیزی پیدا کن   -
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شیفت شب . با مسلم و سلامن و حسین آقا حرف زدم   -
 ....ها همیشه سلامن  

 :کیانفر تای ابرویی باال داد

 مگه چرخشی نبود؟   -

را بود، ظاهراً با هم توافق کردن و بعد رفنت ساغ چ   -
ارسی، اون هم بهشون اجازه داده کارشون رو اونطور 

ریزی کردن پیش بربن اما تغییری که خودشون برنامه
االن صبح تا ساعت چهار . توی حقوق و مزایاشون نیست

بعد از ظهر حسین آقا وایمیسته، چهار تا ساعت دوازه 
اینطوری . تا هشت صبح سلامن شب مسلم، دوازه شب

ظاهراً مسلم و سلامن به دانشگاهشون هم میرسن، 
 ...حسین آقا هم که سنش بیشرته به زن و زندگیش

 خب؟   -
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ما اینا رو .. همه چی از نگهبانی رشوع میشه عمو   -
گردشی کردیم که حواسشون به کارخونه باشه دوتا چشم 

 .بهرت از یه چشم  

٠٥٦ 

 :های مقابش کرد و گفتای به برگهکیانفر اشاره

اداره برق پرینت کاری داده راس ساعت هشت    -
خاموشی میخوره توی کارگاه و بعد از اون به شکل 

 .مشخصی مرصف محدود میشه

هایش را تو سیاوش دستی توی موهایش کشید و لب
 :ب دادکشید جوا

 !ترین راه دور زدناینکه ساده   -

 چی میخوای بگی؟    -
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میخوام بگم ما اینجا ساعت خاموشی نداریم عمو،    -
وقتی هم برق به هر دلیل قطع میشه به اندازه کافی 

 .منبع تامین برق داریم

جواب اینه همه خط رو ! منابع ما محدوده پرس   -
 ...منیده

جور دیگه بچینیم، اینجا ما تا بذارید پازل رو یه  -
از  بعد. ساعت هشت شب به طور پیوسته کار می کنیم

خاموشی تا ساعت نه کارخونه تخلیه میشه از کارگرها و 
از ... از ساعت نه تا دوازده هم شیفت کاریه مسلم  

ام ای. دوازده شب تا هشت صبح هم شیفت کاریه سلامن  
ها هم که جمعه تعطیل هم این رویه ادامه داره یعنی ما

نیستیم حسین آقا، مسلم و سلامن همونطوری به 
. کارشون ادامه میدن که روزهای کاری ادامه میدن

اونی که بخواد از کارخونه سو استفاده کنه یا باید با هر 
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سه اینا مچ باشه یا فقط می تونه توی تایم کاری که به 
من حتی ..سلامن و مسلم مربوط میشه دخالت کنه

به مسلم رو هم گذاشتم کنار و حساب کردم اگه  اعتامدم
یه نفر بخواد از ده شب تا شیش صبح از کارخونه کار 
بکشه اونم بدون اطالع ما، میشه هشت ساعت کار در 

ساعت کاری و در ماه  ٥٦شبانه روز و در هفته هم میشه 
این میدونید یعنی چه حجم . ساعت ٠٦٨١میشه 

.. .سوم تولید اَلوارتولیدی؟ یعنی چیزی حدود به یک 
این جحم کار دپو میخواد و هزارتا فیلد دیگه هم الزم 
داره اما چیزی که اینجا اتفاق میافته با این وسعت 

کسی که داره با ما این کار رو میکنه یا به کم . نیست
 ...قانع  یا 

٠٥٧ 
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امه گفنت حرفش برایش سخت بود و مکث کرد، اد
میدانست عواقب زیادی هم در پی خواهد داشت اما 

چهار شب بیداری نکشیده بود تا بتواند س از کار اَلوار 
در بیاورد و بعدش دستش توی پوست گردو مباند، 
 یمکثش که طوالنی شد هوشنگ با چشامن ریز شده

 :اش را کامل کردجمله

نه که یه شبش به اندازه سی شب یا داره قاچاق میک   -
 !بهش جواب میده

 :تر چنگی به موهایش زد و جواب دادسیاوش کالفه

من چهار شب اینجا کشیک دادم و نذاشتم احدی از    -
این موضوع چیزی بفهمه، ساعت نه که خاموشی میشه 
سلامن مثل یه کارمند خوب راس ساعت دوازده میاد و 

ی حت. به کارش ادامه میده پست و رو از مسلم میگیره و
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اینجا پشه پر ... شبونه پریدم اومدم توی کارخونه
 ..منیزنه

ها را هوشنگ بهت زده به پرس محمد نگاه کرد، پازل
خوب کنار هم چیده بود، درست مثل پدرش که یک روز 

ها را کنار هم خوب چید اما اجل امانش نداد، متام پازل
ت خودش آمده بود اجلی که هرگز معلوم نشد به خواس

. یا کسی آن را به آمدن به ساغ محمد سوق داده بود
هوشنگ دستش را به سمت کشو برد و سیگاری آتش زد 

سکوت بینشان تلخ بود، هر دو . ی لبش گذاشتو گوشه
ای که به آن فکر میکنند چقدر میدانستند فرضیه

خطرناک است و هر ریسکی ممکن است جانشان را به 
ها را میخورد و دود سیگار بوی چوب. خطر بیاندازد

 :پیش میرفت که سیاوش باز سکوت را شکست
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چیزی که بیشرت توی چشم میاد این  که با یه شب    -
ها خراب منیشن و بهشون دوشب اضافه کاری دستگاه

این وسط یه چیزی با هم منیخونه، یا اونی . فشار منیاد
میخواد  که داره این کار رو میکنه خیلی باهوش  که

 ...دست ما توی پوست گردو مبونه یا 

هایش وقفه میافتاد هوشنگ کالفه وقتی میان حرف
 :تبار عصبی گفپک دیگری به سیگارش زد و این. میشد

 !یا چی سیا؟ نصفه حرف نزن   -

تر سیاوش چشامنش را کوتاه بست و نفسش را پرشتاب
 :از همیشه بیرون فرستاد

 .گ را بده یکی میخواد بهمون   -

٠٥٨ 

 که چی بشه؟   -
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سیاوش دستانش را در هم قالب کرد و سعی کرد فکورانه 
 :به موضوع بیاندیشد و بعد رو به هوشنگ کرد و پرسید

 منیخواید پلیس رو در جریان بذارید؟   -

سیگاری خاموش کرد و هوشنگ ته سیگارش را توی زیر 
توی دلش رخت میشستند و . سیگار دیگر روشن کرد

پک اول و دوم را به سیگار . پرس محمد از آن بیخرب بود
دوست داشت قلبش را . زد و دستی به محاسنش کشید

 :از توی سینه بیرون بکشد و این همه بیقراری نکند

 ام توش باشه چی؟اگه رد پای بچه   -

 :ا آرام نامش را زمزمه کردسیاوش پرتحکم ام

 !عمو هوشنگ   -

انگار بعید بود ته این ماجرا برسد به پرسی که برای 
هوشنگ جانش بود و برای سیاوش معنی هر آنچه 

دلشوره امان هر دویشان . اسمش را رفاقت میگذاشتند
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را برده بود که ارسالن بیخرب در اتاق پدرش را باز کرد 
مش را در هم گره زد و دیدن سیاوش اخ. و داخل شد

پیشانیاش چین خورد اما با بیاعتنایی قدمی به سمت 
 :میزکار پدرش برداشت و لب زد

 حاجی من دارم میرم، کار با من نداری؟   -

 چقدر. چقدر هر دویشان به حضور ارسالن نیاز داشتند
الزم بود تا ارسالن هم بنشیند پای این پازل و شاید 

شود و دل هر دویشان آرام شود ای از سمت او باز گره
اما . که ته این بلوا از ارسالن دور است خیلی دور

ارسالن آمده بود که برود، ماندن و دیدن یکی شدن 
افرا و سیاوش در توانش نبود که رفنت را به ماندن 

هوشنگ سیگارش را توی زیر سیگاری . ترجیح داده بود
 :چوبیاش تکاند و آرام پرسید

 بابا؟ کجا میری    -
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٠٥٩ 

چقدر بابا گفتنش به دل ارسالن نشست اما به جای 
 :جواب دادن به سوال پدرش گفت

ها حواسشون به کارا یه چند وقت نیستم سپردم بچه   -
باشه، میرم دورکاری، منیرم تعطیالت؛ فقط شام حواست 

هاشون دیر نشه، ون باشه، سفارشبه رشکت دایم
فرهودی از رشکت دایمون زنگ زد، طرحامون راضیش 

 !نکرده

ی موحد بود که مسولیتش به رشکت دایمون هامن پروژه
ی سیاوش بود و ارسالن داشت به کنایه آن را به عهده

هوشنگ دستی به محاسنش کشید و ته . پدرش میسپرد
ن آ . فشار داد سیگارش را دیگر بار توی زیر سیگاری

روز روز عجیبی بود انگار متام جانش را این نخ به نخ 
 :های سیگار آرام میکرد والغیردود کردن
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 !با خیال راحت برو تعطیالت، سیا هست   -

اش پوزخندی روی لبان ارسالن نشاند و با همین جمله
هایی که انگار رنگ کریه خشم را صدا خندید، خنده

 .بیشرت یدک میکشیدند

اینطوری که خیلی بد شد هر آن ممکنه منتظر باشم    -
در اَلوار رو سه قبضه تخته کنن، باالخره ایشون خنجر 

 !از پشت زدن رو خوب بلدن

های سیاوش به جنگ با هم رفتند و ارسالن به دندان
 :تاخت رفت

هر چند جناب اعتامدی بزرگ ترشیف آوردن و اعالم    -
رصدش رسامً و عمالً مال د ٥١حضور کردن که اینجا 

 ...شون  داماد سخونه
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چشامن سیاوش بسته شد و دیگر سکوت را جایز 
اش های کلید شدهبلند شد و از زیر دندان. ندانست
 :غرید

تره به تخمش میره حسنی به باباش، به کی رفتی    -
ارسالن که من هر چی توی این مرد مردونگی میبینم 

 نیست؟ توی تو رد و نشونی هم ازش

٠٦١ 

ارسالن یک وری نگاهش کرد و بدون اینکه تغییر در 
پوزیشن ایستادنش بدهد چشامنش را باریک کرد و 

 :گفت

، تو ببین با خودت چند    - من که تکلیفم با خودم معلوم 
ی بدن اش تو چندی که هیچ ردی از مردی که کلیه

پدرم  و مادرم میگه جون بابات رو بهش مدیونیم توت 
 !نیست
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سیاوش یکه خورد و انگار تشت آب سدی روی سش 
ریختند که چشامنش به سمت هوشنگ چرخید، باورش 
منیشد کلیه محمد توی تن هوشنگ باشد و او بیخرب 

مانده باشد؛ هوشنگ به یکباره سخ شد و از جایش بلند 
 :نام ارسالن را به زبان راندشد و ترش گونه 

 !ارسالن   -

 :سیاوش بهت زده از هوشنگ پرسید

 بلوف میزنه دیگه نه؟   -

مت بار به سپوزخند روی صورت ارسالن بیشرت شد و این
 :سیاوش چرخید و رخ به رخ جوابش را داد

 !کمرت از اونی که بخوام برات بلوف بزنم   -

داغی افتاده بود که انگار متام تن سیاوش در کوره 
جانش را میسوزاند، دیگر چه چیزهای از گذشته باید 
میدانست و منیدانست؟ بیخربی حاال برایش بدترین 
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درد دنیا بود کجا بود خانجونش تا بگوید بیخربی خوش 
خربی است؟ بزاقش را به زحمت بلعید و چشم باریک 

 :کرد و رو به هوشنگ پرسید

 م که منیدونم؟دیگه چیا رو باید بدون   -

ارسالن طعم خندههایش حاال زهر بود که رو به پدرش 
 :گفت

من ساعت هشت پرواز دارم، یه س هم باید برم دیدن    -
 !مامان شکوفه، دیرم میشه

٠٦٠ 

دستش را به سمت پدرش دراز کرد و دستان خشمگین 
ی پا میان دستانش گره خورد و روی پاشنه هوشنگ

چرخید و به سمت در رفت و سیاوش را با دنیایی از 
اتاق که از هوای ارسالن خالی . استیصال جا گذاشت

 :شد وقت عرض اندام هوشنگ رسید
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 ...این یه موضوع خیلی شخصی بین من و محمد بود   -

 :صدای سیاوش حاال خش داشت

 هراً همه میدونسنت اال من؟موضوع شخصی که ظا   -

هوشنگ میزش را دور زد و رو به روی سیاوش ايستاد و 
با اشاره به سياوش او را به نشسنت دعوت كرد و خودش 

تنش داغ بود مثل داغی روزی که . مقابلش نشست
دیالیز دیگر جوابش را منیداد و دستش به دست محمد 

ه و سنجاق شده بود انگار کسی او را از حال برداشت
های قبل، صدا صاف کرد و زبان پرتش کرده بود به سال

نه تش. روی لبش کشید، درست مثل هامن روز تشنه بود
بود و محمدی نبود تا یک لیوان آب به دستش بدهد و 

 :بگوید او هست هنوز

این روزها ارسالن خیلی شاکی بود گوهر مجبور شد    -
 !ای منیدونهباور کن کس دیگه. بهش بگه
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وت سیاوش تلخ بود، درست مثل فریادهای بیصدای سک
 :مادرش که عمری بیصدا با او حرف زده بود

ت بود و ارسالن و ارمی تازه به دنیا تو شیش ماه   -
زود به دنیا . اومده بودن، قد یک کف دست بودن

گوهر و شکوفه متوم جونشون شده بود . اومدن و نارس
درد . ت مبوننها که مبادا همین یه کف دساین بچه

ام همون موقع رشوع شد همون موقعی که دکرتا کلیه
گفنت دیر فهمیدی و این دیر فهیمدن  کارت رو رسونده 

با محمد دنبال درمان بودیم و نذاشتیم زن و . به پیوند
مون بفهمن، نارس بودن ارسالن و ارمیا خودش بچه
کار گذشت تا که رسید به دو سالگی . شون بودبسه

به هر زحمتی که شده بود پیوند رو کش داده  ارسالن،
بودیم اما دیگه منیشد، به هر دری زدم بسته بود تا که 

یه روز دکرت بهم گفت یه پیوند پیدا شده نپرسیدم کیه و 
ه وقتی ب. چیه همون روز بسرتی شدم، جایي باز نداشت
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خودم اومدم که کلیه محمد توی شکمم بود و جونم کف 
کسی بفهمه نذاشت کسی بفهمه،  محمد نخواست. دستم

حتی گوهر و شکوفه هم منیدونسنت تا اینکه یه بار که 
.. .رفته بودم چکاپ از دهن دکرت در رفت و گوهر فهمید

این روزها ارسالن زیاد بیتاب بود و دلخور به اینکه چرا 
 ...گوهر نتونست خوددار مبونه. من طرف تو وایستادم

٠٦١ 

کف . اش قلب سیاوش را به درد میآوردشنیدن ادامه
 :دستش را باال گرفت و گفت

فقط بگید این همراهیتون رو مدیون کلیه بابام    -
 ؟..نیستم

 .بار نوبت هوشنگ بود که چشامنش تلخ بسته شوداین
 :سیاوش ایستاد و خشدارتر از هر زمانی لب زد
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اگه به . رفاقت شام و بابا به خودتون مربوط  عمو   -
خاطر جونی که یه روز بینتون تو عامل رفاقت رد و بدل 

 !من فردا تنها برم بهرت  ! شده دارید میاید، نیاید عمو

زهر کالمش کاریرت از آن بود که بتواند سکوت هوشنگ 
دارتر کند الجرم لب باز کرد و جواب سیاوش را را ادامه

 :وارنه داددلخ

تو مثل ارسالمنی پرس، که جای ارسالن تو اینجا    -
نشستی و دارم باهات شخم میزنم دردی رو که توش 

 !نشنوم دیگه زبون به ناحق باز کنی. گرفتار شدم

 دست. برندگی کالمش آب روی آتش قلب سیاوش بود
خودش نبود اگر با ترش های این مرد آرام میشد، آخر 

ی پدرش باشد، حاال فهمیده بود رد نه فقط که او جا
ونشانی از پدرش هنوز در این جهان مانده و توی تن 

همین مردی که حاال . همین مرد زندگی را ورق میزند
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دیگر برایش فقط یک مرد نبود، یک دنیا بود که دستش 
وقتی از اَلوار بیرون میرفت مقصدش . را میگرفت

همید که شامره افرا را گرفت و ف. آغوش مادرش بود
کارشان در بیامرستان متام شده و به سمت خانه در 

پشت فرمان نشست با متام جانش به . حرکت هستند
ذهنش را یک چیز پر کرده بود آن . سمت مادرش راند

هم این بود نکند عمری درگیر ترحم شده بود و نه عشق؟ 
های پر ترافیک تهران را زیر پا گذاشت و رسید خیابان

باغ دارآباد به مادری که در خانه به امنیت آغوش
افرا با دیدنش روی ایوان آمد او .انتظارش نشسته بود

اما انگار فقط مادرش را میخواست که دست دراز 
 های تندیی افرا را به سمتش کوتاه فرشد و با قدمشده

سش را . خودش را به آغوش مامان شکوفه رساند
لین بار بدون مکث روی پای مادرش گذاشت و برای او 

 :گله کرد
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 !کاش القل صدات رو داشتم مامان   -

٠٦٣ 

اش را از پشت شنید و قدمی افرا صدای به خش افتاده
انگار میدانست وقت مادر و . رو به عقب برداشت

دستان سیاوش روی دست . فرزندیشان نباید باشد
چفت شد و شکوفه با تتمه توانش تکانی به مادرش 

سانگشتانش داد و توی دلش آرزو کرد کاش میتوانست 
ترین این حداقل. رد اشک صورت پرسش را پاک کند

چند دقیقه به همین منوال . اش از دنیا بودخواسته
گذشت که سیاوش سش را از روی زانوان او برداشت و 

 :توی چشامنش نگاه کرد و آرام لب زد

 !آرامش دریا رو داری توی نگاهت مامان   -
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چشامن شکوفه پر شد و از دلش گذشت کاش میتوانست 
گار ان. اش چیستالاقل از پرسش بپرسد درد توی سینه

 :خط نگاهش کار خودش را کرد که سیاوش لب زد

؟   -  تو میدونستی کلیه بابا توی بدن عمو هوشنگ 

بود ها برایش خوب نرنگ شکوفه به یکباره پرید، گذشته
و هر وقت سیاوش به گذشته نقب میزد او میرتسید و 

 :این ترس اول از همه در رنگ صورتش منود پیدا میکرد

 !پس میدونستی   -

سیاوش این را گفت و مقابل ویلچر شکوفه روی زمین 
 :سقوط کرد

 !دیگه چیا رو منیدونم خدا میدونه   -

 سیاوش به سمتشصدای نفسهای شکوفه که تندتر شد 
 :چرخید
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به نظرت عمو هوشنگ واسه خاطر بابا پشتم    -
 وایستاده؟

٠٦٤ 

صدایش ناخواسته به گوش افرایی که سینی چای به 
دست پشت در رسیده بود رسید و افرا به جای شکوفه 

 :جواب داد

طر بابات پشتت وایستاده باشه ست حتی اگه به خا   -
ها خوبه آدم یه پدری داشته باشه که سال. رو باال بگیر

 .بعد هم حرف و حرمتش سند باشه واسه آدم

لب سیاوش به خنده باز شد و ترس کمی از چشامن 
افرا نزدیک شد و سینی چای را روی . شکوفه دور شد

میز گذاشت و آرام روی زمین درست جلوی ویلچر 
 :وفه نشست و پرسیدشک

 اینطور نیست مامان شکوفه؟   -
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بار چشامن شکوفه نرم نرمک میخندید که سیاوش این
خم شد و س روی زانوان افرا گذاشت، چشامن افرا از 

 :بهت درشت شد و سیاوش آرام گفت

اینی که فکر کنی یه عمر کسی به خاطر خودت    -
 .دوست نداشته قشنگ نیست افرا

ا بین نگاه شکوفه و س سیاوش که روی چشامن افر 
پاهایش قرار گرفته بود بازیاش گرفت و شکوفه که کوتاه 
 :پلک زد دستش میان موهای سیاوش فرو رفت و لب زد

هیچ کس توی این دنیا نیست که نتونه تو رو دوست    -
تو مثل راه گرفنت یه چشمه وسط یه زمین . داشته باشه

 ..یگیریسنگالخی توی قلب همه راه م

چشامن سیاوش آرام بسته شد و لبش مخمور تکان 
 :خورد

 .اغواگری رو خوب بلدی سیم تلفنی   -
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حاال لب شکوفه هم میخندید این خنده برای آغوش 
ر دستان افرا بار دیگ. امنی بود که پرسش پیدا کرده بود
 :میان موهای سیاوش بازی گرفت

 ...تو هم سواستفاده رو خوب بلدی سیا   -

هر سه با صدا خندیدند و این آغاز خندههایی بود که 
تقدیر عزم کرده بود تاریخ انقضایشان را زودتر از موعد 

 .برساند

٠٦٥ 

 افرا

خواستگاری برای من ریخنت چای در ! خواستگاری
ن تگاری برای مفنجان و گرفتنش مقابل تو نبود، خواس

دار مثل اینکه من دامن چین. تری داشتمعنای عمیق
چهارخانه بپوشم و شومیز سفید آستین پفی تنم کنم اما 

 میگویم. به خودم قول روزهای سخت اما شريين را بدهم
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سخت چرا كه دنیا من و تو شبیه هم نبود، مامان متام 
 زهایت برایم گفته بود، اشب قبلش نشسته و از گذشته

اینکه مردی مثل تو فوالد آب دیده است، از هزارن هزار 
مامان به . آتش عبور کرده و حاال به آب رسیده است

من از مادرت شکوفه میگفت، از روزگارانی که با پدرت 
محمد خوشبخرتین زن دنیا بود و عجیب دست روزگار 

پیچ کرد زندگیتان را، میدانی عزیزم وقتی مامان از ورق
میدونی شکوفه چرا خونه باغ دارآباد رو تا » من پرسید

ی محمد از رشکت االن نگهداشته و با یه حقوق ساده
، من فقط نگاهش کردم و «بیمه زندگیش رو گذرونده؟
 :مامان خودش ادامه داد

اون وقتا شام بچه بودید، وقتی هممون توی یه    -
آپارمتان دو وجبی زندگی میکردیم و خودمون رو به در 

محمد . ار میزدیم که زندگیمون جفت و جور بشهو دیو 
. میداشتدارآباد نگه باغاش رو توی خونهزن و بچه
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  .زندگیشون یه س و گردن از همه اطرافیان باالتر بود
شکوفه میخواد مدام یادمون بندازه که اگه از اسب 

اون خونه رو نگهداشته واسه . افتاده از اصل نیافتاده
چر نشسته روی ویل. دستش رو بگیرهروز مبادا پرسش تا 

اما نگاه نکن نه زبون داره نه دست و پا، سیاوش رو با 
 . همین نگاهش بزرگ کرد

دمل آفرین میگفتم به مامان شکوفه که کم پوشید،گرد ته  
. خوابید اما حواسش به تو بود و تو را مرد بار آورد

های زیادی برای گفنت داشت که نفسش را مامان حرف
 :انند بیرون داد و گفتآه م

روزی که به خاطر شهریه مجبور شد سیاوش رو از    -
ی هیات امنایی بیرون بیاره انگار دوباره محمد مدرسه

حاج آقا بود، حاج خانومم بود اما . رو از دست داده بود
شکوفه آدم زیر بیرق موندن کسی نبود حتی اگه اون 
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محمد رفت . اش بودنها پدربرزگ مادر بزرگ بچهآدم
سیاوش ده . اما شکوفه یه تنه سیاوش رو مرد بار آورد

 حاج. دوازده سالش بود که اومد گفت میخوام کار کنم
جاش توی مدرسه است، پشت میز و  بچه» آقا گفت
حاج خانم گریه کرد، اما شکوفه آروم پلک « نیمکتش

نه به پدر شوهرش بیاحرتامی کرد نه دل ... زد
اش رو اما حریم خونه و خانوادهمادرشوهرش رو شکوند 

ها سیاوش رو رسوند به ته اون پلک زدن. حفظ کرد
 ...ی اَلواردانشگاه علم و صنعت و تهش شد همه کاره

٠٦٦ 

باورت میشود وقتی مامان از گذشته میگفت چشامنش 
اوش چشامن من هم نم نم داشت؟ باورت میشود سی

داشت؟ برای متام کودکیهایی که کودکانه دویدن را به 
 .تو بدهکار مانده بود



 

Romanzo_o 569 

دست روی زانوش گذاشته این بچه و حرف رو حرف    -
فکر نکن امروز رفتی فردا . مادرش نیاورده و بلند شده

مادرش . با یه قهر و تهر میتونی بشینی جای مادرش
اری زن مردی میشی که بدون د. خدایی روی زمینش  

 !قبل تو عاشق بودن رو خوب یاد گرفته

های مامان مچاله شده بود مامان وقتی قلبم از حرف
بار طرف تو ایستاد دستش را گذاشت روی دستم و این

 :عزیزدمل

فکر نکن این بده، اونی که به مادرش به چشم  یه    -
نا رو یمامان ا. پروری رو یاد گرفتهملکه نگاه کنه، ملکه

 . میگم که با چشامی باز عروس خونه شکوفه بشی

 !نگرانم مامان   -

ن مثل اال . نگرانی همیشه بد نیست یه وقتایی خوبه   -
ات باشی تا درست تو که باید نگران زندگیت و آینده
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انتخاب کنی، پرس محمد پدرش رو هفت سال بیشرت 
ات رو ابندیده اما هفتاد هزار مرتبه بیشرت از تویی که ب
، میدونی چرا؟  هر شب میبینی به پدرش شبیه 

 .ببخش اگر صدایم بغض داشت

 !!نه   -

 :چشامن مامان دنیا دنیا اعتامد را ورق میزد

چون مادرش عاشق پدرش بود، با دست بسته با زبون    -
بسته از اون یه محمد ساخت بدون اینکه مجبورش کنه، 

ت  راس. اش باشهبچهاش با بدون اینکه جرب توی رابطه
میگن اگه زنی عاشق شوهرش باشه متامش رو میذاره 

 .که یکی مثل شوهرش به دنیا بده

ی اشکم روی صورتم ُسخورد مامان خم شد وقتی قطره
 :ام را بوسیدو گونه
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، عروس    - زن سیاوش شدن با همه سختیاش قشنگ 
 .ترمحمد شدن قشنگ

آرزو کردم  ی مامان گذاشتم وسم را روی شانه
هامنقدر عاشق باشم که بتوانم عروس محمد بودن و زن 

شب شد و تو آمدی . سیاوش بودن را قشنگ رصف کنم
. دسته گل زیبایی از گلهای هفت رنگ دستت بود

صورتت مثل ماه میدرخشید و خدا انگار موهایت را شانه 
 .زده بود که در مرتبرتین حالت ممکن قرار داشت

٠٦٧ 

آستین کت اسپرتی که پوشیده بودی را تا آرنج باال زده 
. بودی و من دمل ضعف رفت برای آن تیپ اسپرتت

آمدی و نشستی کنار مادرت، درست میان عمو هوشنگ 
ی اعرتاض نیامده خاله گوهر به نشانه. و مامان شکوفه

و متام تصورات من را شست  عمو هوشنگ حرف زد. بود
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عمو هوشنگ تصویر جدیدی از تو ! و گذاشت کنار
از کاری بودنت گفت، از تعهدت به کار و به . منایان کرد

های بیکاریت را به کارگاه زندگی و از اینکه حتی وقت
میدانی . سفالت میروی و آنجا عشق را ورق میزنی

 سیاوش هر کسی که از تو حرف میزد یک چیز جدیدی
 .در جان  من کشف میشد

قتی و . من آمده بودم تا با هر کالمی بیشرت عاشقت شوم
بابا از آینده از تو پرسید قرص و محکم جوابش را 

های سخرمن که وعده. دادی و رویا بافی نکردی
یک رنگ واقعیت به خود منیگیرند هم ندادی و هیچ

ظاهر و باطن همینی که » حتی یادم هست تهش گفتی
وتون  عموجان، اما یه چیزی هست که شاید نشه پیش ر 

دید، اونم اینکه من واسه خوشبخت شدن افرا متام 
 ..«تالشم رو میکنم اما
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مکث کردی و مامان خیره به دهانت ماند و تو باالخره 
 :دست از دل دل کردن برداشتی و گفتی

 . .من برای خوشبختی افرا هر کاری منیکنم عموجان   -

گاهت کرد و مامان متعجب شد و تو بابا خیره ن
 :تر ادامه دادیعاشقانه

 شاید هم. خوشبختی برای من یه معنای عمیقی داره   -
معنی متفاوتی داشته باشه، مثالً من هیچ وقت اخالق رو 

ار از دیو . کنار منیذارم که افرا احساس خوشبختی کنه
بندی پای.. کسی باال منیرم ظلم منیکنم و دروغ منیگم

 .تر از هر چیزی  برامیه سی اصول مهمبه 

 :به من نگاه کردی و چینی به صورتت دادی و گفتی

 یه کم سخت شد نه؟   -

و من زمان و مکان را گم کردم و خیره در چشامنت لب 
 :زدم
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 .نه قشنگرت شد   -

٠٦٨ 

 :من گرفتی و رو به بابا ادامه دادیتو نگاهت را از 

ی اینا اضافه کنید، شلخته بودن و دیر خونه به همه   -
اومدن و مدام پی کار و کار و کار بودن رو؛ اما چیزایی 
که میتونم قول بدم این  که، قلب دخرتتون رو نشکنم، 
بهش به عنوان نه فقط یه همرس که یه انسان احرتام 

م بشمرم و  دوسش داشته ش رو محرت بذارم، حقوق
باشم، بهش ا نقدر عشق بدم که تالفی این شلختگی و 
دیر اومدن و هزارتا چیز دیگه رو بکنه و تهش تا وقتی 

 .نفس دارم بهش وفادار مبونم

مامان زد به شوخی خنده تا جو بینامن کمی عوض 
 :شود
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های روز جمعه رو از قلم تا لنگ ظهر خوابیدن   -
ها تا کوه رو واسه افرا که صبح جمعهاین .. انداختی

 .نبینه، روزش روز منیشه، عین برزخ  

ی توی های برجستههمه خندیدن اما من میان رگ
نگاهت که آخرین حرفت را نگفته بیداد میکرد جا ماندم 

 ات را عاشقانهو تو دست مامان شکوفه را گرفتی و جمله
 :گفتی

  .بدون اون معنی ندارم... منم و این مادر... و اینکه    -

اشک در چشامن مامان شکوفه جوانه نزده تو دستش را 
 :بلند کردی و بوسیدی و ادامه دادی

 .اش روی سم نباشهمنیخوام روزی رو که سایه   -

 :سکوت جمع را عمو هوشنگ پدرانه شکست

 !عمرش طوالنی باشه و خوشبختیت رو ببینه انشاءهلل   -



 

Romanzo_o 576 

بابا سی تکان داد و بعدش قلبامن مامان آمین گفت و 
سینی شیرینی را به دستور بابا . تا ابد به هم گره خورد

خودت پخش کردی و من غم توی نگاهت را تا تهش 
خواندم که اولین شیرینی را خودت با دستان خودت 

نگذاشتم کارت متام . توی دهان مامان شکوفه گذاشتی
تم و شود نزدیکت شدم و دستم را روی دستت گذاش

ی شیرینی را خودم توی دهان مامان شکوفه بقیه
تو چشامنت خندید و باور میکنی با خندهات . گذاشتم

 خانه رنگ عشق گرفت؟

٠٦٩ 

اولین قرار یواشکیامن مصادف شد با اولین سفر یک 
ی چون تو دوست میگویم یواشک. مان به دماوندروزه

تویی که تا شب نشده . نداشتی کسی از آن خربدار شود
من .  خودت عامل را از این قرار یواشکی خربدار کردی
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بودم و مامان شکوفه و تو، متام مسیر را تو پشت فرمان 
نشستی و یک نفس سیب خوردی و موسیقی گوش دادی 

 آنقدر. و از فواید صلح میان عروس و مادر شوهر گفتی
دیده بودم که احساس میکردم عضالت صورتم به خن

اند، حسی که توی صورت مامان طرز عجیب ک ش آمده
ی شکوفه هم هویدا بود هر چند رنگ نگاهش با همه

ای از نگرانی را به همراه حس نابی که داشت بارقه
سیاوش . داشت و من دل میزدم بدانم نگران چیست
 د درست مثلمیدانی تو که بودی دنیا خیلی رنگی بو 

ی ههم. متاشایی بود و پر حس. یک طرح اصیل شکارگاه
ها به اندازه استفاده شده بود و به طرح جان داده رنگ

بود، مثل آهویی که حس میکردی االن است از روی 
حضور تو به متام . فرش بیرون بپرد و جان دارد

آن روز من هرگز فکر . های من جان میدادلحظه
مان به دماوند برای سفر یک روزهمنیکردم درخواستت 
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ی هاآن طور پیش برود و مرا با تو همراه سازد که تا سال
 .سال به آن لحظات فکر کنم و روحم مملو از تو بشود

مملو از کسی که انگار از ازل زاییده شده بود تا در قلب 
آبان ماه بود و هوا کمی . من جایی ابدی داشته باشد
متام سدیها را با خودش  سد بود اما گرمای وجودت

ی سفره. ی جهانمیشست و میربد به دورترین نقطه
از ظرف ترشی . ناهار را که روی ایوان پهن کردم

محبوبت دوتا توی سفره گذاشتم یکی برای تو، یکی 
سبزی خوردن و ماست و دوغ . برای من و مامان شکوفه

هم س سفره گذاشتم و یک دور نگاهش کردم با نان 
ای داغی که تو خریده بودی و بویش مستم هسنگک

تو . کرده بود هیچ چیزی سفره کم نداشت اال تو را
آمدی و اول مامان شکوفه را باالی سفر روی زمین 

 :گذاشتی و جایش را فیکس کردی و گفتی

 !دیزی فقط روی زمین میچسبه   -
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ریز خندیدم و تو پیشانی مامان شکوفه را بوسیدی و 
 :گفتی

 ؟..میشی جمع کنیم بریم روی میز اذیت  -

مامان شکوفه لبخند کوتاهی زد و سش را به طرفین 
تکان داد و من از این محبت خالصت به مادرت مملو از 

مامان راست میگفت تو ملکهپروری را پیش . عشق شدم
 .از من با مادرت مترین کرده بودی

٠٧١ 

دلربیهایت با مامان شکوفه که متام شد بلند شدی و 
ی دیزی برگشتی و قابلمه را کنار سفر رفتی و با قابلمه

های آبی رنگ گذاشتی و قبل از ریختنش میان کاسه
سفالی که روی سفره چیده بودم به مامان شکوفه نگاه 

 :کردی و گفتی

 ..!االن؟ نه داری شوخی میکنی   -
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ن شکوفه اخم شیرینی کرد و من هامنطور که ماما
داشتم تربچه را توی دهانم میگذاشتم به رد نگاه تو و 

 :مامان شکوفه خیره شدم  و تو ادامه دادی

 .!؟باشه.. جدی  -

حرفت کامل نشده و من هنوز در شیش و بش این بودم 
 امکه چه چیزی میان شام رد و بدل شده است که گونه

 .های یکهویی بودیو استاد بوسهسیاوش ت. داغ شد
داً به اتفاقاً تعم. ام متاس نداشتلبت اصالً کوتاه با گونه

ات ک ش دادی و من قشنگ ذره ذره جلوی چشامن بوسه
ای مامان شکوفه آب شدم و با چشامن درشت شده

 :نگاهت کردم و آرام نامت را ترشگونه صدا زدم و گفتم

 .سیاوششششش   -

ام فاصله دادی و رو به مامان شکوفه ست را از گونه
 :گفتی
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 سهم من چی میشه؟...! این که از طرف تو بود   -

اش را گرفته بود و من مامان شکوفه به زور جلوی خنده
دستانم را به هم قالب کرده بودم تا لرزشش بیشرت از 

این هویدا نشود و تو نگذاشتی توی شوک باقی مبانم و 
انگار یک ..لبم را مکیدیرسامً به جای بوسیدن 

ی لپت انداخته باشی و بخواهی از کلم گوشهپرگل  
ا ات ر من حتی صدای بوسه. طعمش نهایت لذت را بربی

ست که فاصله گرفت من دیگر نتوانستم . میشنیدم
دو دستم را روی صورتم . هامنطور آرام س سفره بنشینم

گذاشت و  حس عجیبی که به آن دچار شده بودم را 
تو مرا جلوی چشامن مادرت عاشقانه . مزه کردمهمز 

 .ی کامل، بدون هیچ نقصییک بوسه. بوسیده بودی
رضبان قلب  من به هزار رفته بود و تنم از عطر 

 ات به هوا رفت وشلیک خنده. هایت گُر گرفته بودنفس
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من نتوانستم دستم را از روی صورتم بردارم و تو به کم 
 :ام و گفتیاختی دور شانهقانع نشدی و دستت را اند

خیلی خب اونطوری نگام نکن ... آب شد قشنگ   -
 !کاری با دخرتت ندارم سامل برش میگردونم تهران

٠٧٠ 

ام زیاد کردی و مرا که از فشار دستت را روی سشانه
ت  و بیشرت به خودرشم چسبیده بودم به تنت را بیشرت

 :مبتال کردی و گفتی

 !قول دارم میدم بابا   -

 :خودت به حرفت خندیدی و اضافه کردی

؟ دارم غلط اضافه میکنم قوالم مثل وعده   -  ی سخرمن 

هایت مامان شکوفه بود اما با اینکه مخاطب متام حرف
، بار دارد بینتان چه اتفاقی میافتدمیتوانستم بفهمم این
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 ی تو با مادرتداشتم کم کم به آن سوی دیوار رابطه من
راه پیدا میکردم و همزمان دچار احساسات غلیان 

گوشی موبایلت را از کنار سفره . ی خودم هم بودمیافته
 :برداشتی و توی گوشم آرام گفتی

دستت رو از روی صورتت بردار ! متوم شد سیم تلفنی   -
 .. تا کارم بیخ پیدا نکرده

 :رو کردی به مامان شکوفه و گفتیبعد 

 !االن حلش میکنم جون تو   -

گوشی را گذاشتی روی اسپیکر و به محض پخش صدای 
تو قصد . خطی متاست فهمیدم مقصدت کجاستپشت

دستم را به آرامی از روی صورتم . داشتی مرا فتح کنی
 بار صدای بابابرداشتم اما سم را باال نیاوردم که این

 .خش شدتوی فضا پ

 ؟...جانم سیا   -
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 سالم عمو جان، خوبی شام؟   -

 شام خوبی؟. ممنونم پرسم   -

ست را پایین آوردی و در حالی که از کلامتت کنایهی 
 :میپاچید به بابا گفتی

 !از این بهرت منیشم   -

 :طفلک بابا سادهلوحانه جوابت را داد

 !الحمدهللا   -

٠٧١ 

 .فقط عموجان یه مشکل این وسط هست   -

 !خیرباشه   -

خیر باشه گفنت بابا انگار بند دلت را پاره کرد که یکهو 
انرژی فاصله گرفت و صدایت از آن حالت طنز و پر
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ی من شل شد و بیحس جواب حتی دستت هم دور شانه
 :بابا را دادی

و افرا با مامان شکوفه اومدیم دماوند من. عموجان   -
 ...اما 

 :بابا نگران شد و مضطرب پرسید

 !چیزی شده سیا؟ نگران شدم  -

 !خیر  . نه نه نگران نباشید   -

سیع جواب بابا را دادی تا بیش از آن نگران نشود و با 
 :آن یکی دستت روی صورتت دست کشید و ادامه دادی

خواست ازتون یه درخواست داشته مامان شکوفه می   -
 !باشه
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همین جمله کافی بود تا من دلیل لرزش صدایت را 
جای مامان شکوفه حرف زدن همیشه برایت . بفهمم

 .سخت بود

راستش مامان میخواد بین منو افرا یه محرمیت کوتاه    -
 .خونده بشه که انشاهلل همه چیز رسمیرت بشه

نگار ا. به سم تکیه دادیاین را گفتی و ست را از پهلو 
ا ی چشمت ر من حتی اشک گوشه. ست سنگین شده بود

 .که هرگز پایین ریخته نشد را هم میتوانستم حس کنم
تو دوست نداشتی جای پدر و مادرت حرف بزنی و این 

بابا مکث کرد و چیزی نگفت و . همیشه برایت سخت بود
م نگاه من ک ش آمد روی چشامن مامان شکوفه که او ه

 .مثل تو داشت ل ه میشد زیر فشاری که روی تو آمده بود
جان  همهی ما روی گوشی مانده بود که بابا سکوت را 
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بشکند اما صربش انگار زیاد بود که طاقت تو را متام 
 :کرد و آرام لب زدی

 !بیخیال عمو برمیگردیم تهران   -

٠٧٣ 

بار نگذاشت حرفت کامل شود و محکم جوابت را بابا این
 :داد

اگه افرا راضیه، هر کاری شکوفه میخواد رو انجام    -
 .بدید من مخالفتی ندارم

به  بار مراجواب بابا به دستانت جان داد عزیزدمل که این
 :خودت پرچ کردی و خندان جواب بابا را دادی

 .خیالتون راحت دار خوبیامامانت   -

بار بابا جوابت را طوری داد که حتی چشامن  مامان این
 :شکوفه هم خندید
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 مراقب دخرتم..پرس محمد بخواد هم منیتونه بد باشه   -
 .باش

این خاصیت تو . از بابا کوتاه اما مبسوط تشکر کردی
بود که میتوانستی جمعی از متناقضات جهان را گرد هم 

متاس را که قطع . کان نخوردبچینی و آب از آب ت
ا دو دست ر . کردی دیگر هیچ ابایی نکردی از ملس تنم
 :میان موهایم فرو بردی و با شیطنت گفتی

و  و و َزَوجت و دو دست رخت و دوتا تختکَهتاَن   -
دوتا اجاق مطبخ و پشت پا نزن بخت و یه دوماد 

 خوشبخت و عروس راضی شدی؟

با من چه میکردی که اگر سیاوشم عزیزم تو منیدانی 
میدانستی به خدا قسم عقب مینشستی و منیگذاشتی 

طور مبتالیت شوم و این. طور در تو غرق شوممن این
طور برایت مبیرم که حتی وقتی اسیر طوفان زندگی این
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سیاوش آن . شدم ذکر نامت یک لحظه از یادم نرود
ات مقابل لحظه که خودت با صدای دیوانه کننده

ی محرمیتامن را خواندی مامان شکوفه خطبه چشامن
ی  افرایی دیگر وجود نداشت، همه. من در تو حل شدم

من شده بود سیاوش و تو وقتی بله را گرفتی نه تنها به 
تر، ات را عمیقی عاشقانهکم قانع نشدی که بدتر بوسه

تر و خواستنیرت ادامه دادی و من رسامً میان دلربانه
سیاوشم من معنی متام . شدم هایت ذوبعطر نفس

ها بعدی ها بعد فهمیدم، مدتکارهای آن روزت را مدت
تو . که تکرار آن لحظات برایم حرست شد و آرزو

دهی زندگی کردن کنار مادر میخواستی به من نشان
بیامرت که به حضور  ما نیاز داشت هرگز هرگز خط 

د و هایامن نخواهد کشید و عجیب این ببطالن به عاشقانه
وقتی تو ست فاصله . که مادرت هم با تو همراه بود

گرفت مامان شکوفه به گونههای سخم فکر نکرد و سش 
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را دلخورانه به طرفین تکان داد تا بگوید به این بوسه 
 :قانع نشده است و تو به شوخی به مادرت گفتی

 لبش رو کندم بعد تو راضی نشدی؟   -

٠٧٤ 

دار خندید و تو بیحیاتر شدی و مامان شکوفه جان
 :گفتی

اش رو هم بذار واسه شب لعنتی، منیخوای که یه ذره   -
 !همش رو جلوی تو مترین کنم؟

دوباره کف هر دو دستم را روی صورتم گذاشتم و تو 
 :بار به دیزی اشاره کردی و گفتیاین

د اما من داغم االن آب یخم بخورم برام حکم یخ کر    -
 .رشبت مذاب رو دارم



 

Romanzo_o 591 

وقتی هم داشتی بلند میشدی تا قابلمه را بربی و دوباره 
 :گرمش کنی گفتی

آخه ...شاعره این شعر  خدایی سش تو کار نبوده   -
 کی بعد از عروسی به دو تا تخت نیاز داره؟ نه کی؟

و  تو با شیطنت رفتی ام را کنرتل کنم ونتوانستم خنده
عطرت که از دور . من و مامان شکوفه را تنها گذاشتی

سفره کم شد هوا هم رفت، میل به زندگی هم رفت من از 
 .هامن لحظه یاد گرفتم فقط و فقط کنار تو زندگی کنم

ی دیزی برگشتی و ی گرم شدهوقتی دوباره با قابلمه
عد ب کنار سفره نشستی گذاشتی تا من غذا را بکشم و

 :آرام کنار گوشم گفتی

بعد ازخوردن دیزی هم به نظرت بازم نفست بوی    -
 وانیل میده؟
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چشامنم روی اجزای صورت خواستنیات چرخید و در 
عمق نگاهت گم شدم و تو یک قاشق از غذا را توی دهان 

 :مامان شکوفه گذاشتی و گفتی

 !ببین چی پخته عروست   -

اش زی نخورده بود همهمن حتی انگشتم هم به آن دی
کار تو بود اما تو میخواستی همه چیز به نفع من متام 

شود و من باز یاد گرفتم وقتی کنار تو نفس میکشم باید 
کاری کنم که همه چیز به نفع تو باشد همه 

حتی اگر من له میشدم و چیزی از من باقی ...چیزهااا
 .منیامند

٠٧٥ 

قاشق پری از نان تلیت را توی دهانت گذاشتی و رو به 
 :من گفتی
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است زودتر میدونستم دست پختت انقدر معرکه   -
 .میگرفتمت

ست را برگرداندی روبه مامان شکوفه چشمک زدی و 
 :گفتی

 .جفایی کردیم به شکممون هاا   -

یک نفر چقدر هاج و واج به چشامنت نگاه میکردم، 
این روی تو را چرا من هرگز . میتوانست خواستنی باشد

 ندیده بودم سیاوش؟

ناهار را با دلربیهای بیانقطاع تو خوردیم و من به زور 
ها را خودم تنهایی شستم و تو هی رفتی و آمدی ظرف

 :کنار سینک و گفتی

 .خسته نکن خودت رو   -

 :تمهای توی سینک اشاره کردم و گفبه کاسه



 

Romanzo_o 594 

 .ستهمش سه تا دونه کاسه   -

ام گذاشتی و برش داشتی دستت را روی شال روی سینه
 :و گفتی

اگه بدونی چه آشی برات پختم از االن میری    -
 .اسرتاحت

 اولین بار. ام خیره شدمی بیرون افتادهبه کاپ سینه
بود جلوی تو انقدر راحت لباس پوشیده بودم و تو بدون 

 ام نگاه کنی پشتت را به سینک تکیه دادیهاینکه به سین
ها را و دست به سینه رو به منی که داشتم لیوان

 :میشستم ایستادی و لب زدی

های خدادادیش استفاده کنه آدم باید از موهبت  -
 ...افرا

همیشه با سایز کارومل مشکل داشتم و دوست داشتم 
کمی کوچکرتشان کنم و معذب بودم از این همه توی 
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چشم بودنش، زیر چشمی به یقهام نگاهی انداختم و 
 :گفتم

این همه مدت این بیحیایی رو کجا قایم کرده    -
 ؟..بودی

٠٧٦ 

مرا نگاه میکردی و چشامنت از روی چشامنم تکان 
را  اممنیخورد اما ست را خم کردی و درست خط سینه

 :بوسیدی و گفتی

 !نگهداشته بودم واسه زنم   -

 !!سیاوش  -

آنقدر متحیر نامت را صدا زدم که به خنده افتادی و 
 :گفتی
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من برم مامان شکوفه رو بربم یه کم اسرتاحت کنه بر    -
 . میگردم

دور شدی یک قدم، دو قدم و من فکر کردم چطور 
برود و به تو میشود تو دور میشوی اما جان از تن من 

بچسبد؟ چطور؟ رفتنت و آمدن به ایوانی که من دوتا 
چای ریخته و توی آن منتظر تو بودم زیاد طول نکشید 

ی کنارم نشستی و اما تو وقتی آمدی بدون هیچ فاصله
 :دستت را انداختی دور گردنم و گفتی

میدونستی من وانیل دوست دارم، دمل تند تند وانیل    -
 میخواد؟

ا هایت ر چرخیدم تا ببینم منظورت چیست نفسوقتی 
هایم بُر زدی و نگذاشتی زیادی در حال میان نفس

 .ها بردیخودم باقی مبانم و مرا با خودت به شهر وانیل
ها زیاد شد آنقدر که یخ گشت و گذارمان در شهر وانیل



 

Romanzo_o 597 

. من هم ریخت و آخرین دورش را مهامن من بودی
ات تو سم را روی شانهخوب که همدیگر را کشف کردیم 

 :تکیه دادی و گفتی

افرا می خوام ازت یه سوال بپرسم اما قبلش دوست    -
دارم بهت بگم تنها چیزی که از این سوال میخوام 

 .خوشحالی توئه

زبانم را روی لبم کشیدم ذره ذره طعم وانیل میداد 
 :لبخند زدم و گفتم

 .بپرس عزیزم   -

 :کیه دادی و گفتیست را از پهلو به سم ت

 ...من میتونم یه خونه دو طبقه بگیرم واسه زندگی اما   -

٠٧٧ 
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ات نگذاشتم حرفت کامل شود و سم را از روی شانه
 :برداشتم و نامت را ترش گونه صدا زدم و گفتم

 !سیاوش   -

 :تاب دادی و گفتیچشامنت را توی کاسه 

 چرا میزنی؟   -

 :دلخورانه اخم کردم و تو گفتی

زندگی کردن با مامان شکوفه انقدرها هم راحت    -
 لهبه وقتای بیتابه یه وقتایی کم حوص. نیست سیم تلفنی

 ..است

زندگی کردن با منم راحت نیست، یه وقتایی عصبیام    -
 ..ام یه وقتایی خسته

 :گرفتی و گفتی یژست ظفرمندانه

 ؟ هاپو هم میشی؟...اوو دیگه چی   -
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 .تا دلت بخواد  -

 :مچ دستت را جلو آوردی و گفتی

 ...یه گاز بگیر ببینم هاپو خوشگله   -

هایی که کشیدنشان روی مچ  یاد اردیان افتادم و ساعت
هایم را روی مچ دندان. من، برایش متامی نداشت

 :ادم و تو گفتیدستت گذاشتم و آرام فشار د

 .این که نیش زنبور هم نیست چه برسه به گاز هاپو   -

 .جدی جدی گازت میگیرم هااا   -

تندی مچ هر دو دستم را توی دستانت گرفتی و مرا طاق 
 :باز روی ایوان خواباندی و کنار گوشم گفتی

 .امروز دمل تند تند وانیل میخواد   -

 :ات را کوتاه بوسیدم و گفتمچانه

 .الفتوحات داشته باشینه شام عزم کردی امروز فتح   -



 

Romanzo_o 600 

 !آخ آخ محرمیت چقدر شیرین  آخه؟   -

 .زیاد روی کنی دلت رو میزنه این شیرینیش هاا   -

تر آوردی و صورتت را چسباندی کنار ست را پایین
 :گوشم و گفتی

اتفاقاً این از اون مدل شیرینیهاست که هر چی بیشرت    -
 ...تر میشیحریص بزنی

عزیزم یه کم آروم آروم تست کن من قلبم توان این    -
 .همه هیجان رو نداره

دستانم را رها کردی و کنارم روی زمین طاق باز دراز 
 :کشیدی و گفتی

آروم آروم هم پیش میریم بذار یه امروز مال من    -
 !باشه
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 حتی روزهای بعدش هم برای. متام آن روز برای تو بود
تو آمده بودی مبانی، رفتنی با تو نبود هر چه . تو بود

رفنت بود من در دنیا مشق کردم و تو فقط ماندی مرد 
 .مهربان و باوفای من

٠٧٨ 

*** 

فرش خانه نشسته بودند و بوی رنگ متام روی سنگ
ز وصلت میان افرا و سیاوش بعد ا. خانه را گرفته بود

اش را، که با مامان شکوفه گنج  نهانش را،خانه
های زیادی نگهداشته بود، به سیاوش داده بود تا مشقت

اش را رنگیرت گذاری کند و آیندهبفروشد و سمایه
اش از آن خانه ختم میشد به انگار متام خواسته. بسازد،

اید و دست ی کافی مرد بار بیاینکه پرسش به اندازه
روی زانوان خودش بگذارد و بلند شود، در نهایت برسد 
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به اینکه وقت شکفتنش بال پروازش شود برای پر 
کشیدن اما چیزی ورای نیازهای مادی اینجا رنگ گرفته 

بار افرا مانع فروش خانه شده و خواسته بود تا این. بود
ی عشق محمد و شکوفه رخت عروس بر تن کند در خانه
حرفی که با همه . اش را روشن کندخانه و اجاق

سختیهایی که بر روی دوش سیاوش میگذاشت برای 
و ا. تهیه مخارج عروسی اما به دل سیاوش نشسته بود

زنی میخواست از جنس افرا که برای خاطرات او به 
حاال خانه در . ی متام کودکیهای او متعصب باشداندازه

مادی شود که دست تعمیرات بود تا مهیای عروس و دا
افرا خواسته بود . کوله بارشان عشق بود و ایامن
ی قلموی رنگ را به دسته. خودشان خانه را رنگ بزنند 

دست گرفت و به سیاوشی که از عرص در سکوت خانه را 
 :رنگ میزد نگاه کرد و دست آخر آرام لب زد
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اینطوری نباش دیگه، دوست ندارم کارهای خومنون    -
 .انجام بدیرو با دلخوری 

سیاوش کمی خودش را به سمت افرا کشید و توی 
 :چشامن روشنش نگاه کرد و گفت

 .دلخور نیستم؛ فقط ناراحتم   -

 !      سیاوش   -

                                                                                                     
ود تا شاید کمی جو عوض دلربانه نامش را صدا زده ب

  یاز شب قبلش که تولد  مامان شکوفه بود و همه. شود
خانواده دور هم جمع شده بودند و حتی گوهر هم آمده 
بود، مثل سابق نبود اما گاردش را کمی کنار گذاشته 

بود و همین سیاوش را خوشحال کرده بود، اینکه 
ی تخانواده، آن دو را بدون هیچ پیش فرضی بپذیرند ح

اگر ارمیا پیام بدهد گریه کند و بگوید هیچ کدامشان را 
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نخواهد بخشید اما باز سیاوش به ته این ماجرا 
ها کمی حال سیاوش شبیه ی اینبا همه.  بین بودخوش

 .خودش نبود

٠٧٩ 

رده بود و ی بی وقت ارسالن خراب کحالش را هدیه
حس میکرد کسی از دیوار تحقیر او باال رفته و حاال 
دلش چرکین بود از افرایی که میگفت این ویلچر را 

. ها قبل برای مامان شکوفه خریده بودارسالن مدت
ا هانتظار داشت حاال که افرا محرمش بود جلوتر از این

او را در جریان میگذاشت تا سیاوش به ارسالن میگفت 
وانند این هدیه را بپذیرند و اینطور سیاوش در که منیت

حتی محرمیت سه . عمل انجام شده قرار منیگرفت
ای که بین او و افرا خوانده بودند هم نتوانسته بود ماهه

رنگ دلخوریش را کم کند، آخر افرا از اَلوار و اتفاقات 
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او که منیدانست ارسالن به ظاهر نیست . آن بیخرب بود
از همیشه حضور دارد و این را از  و در واقع بیشرت

کارشکنی کارگرانی میفهمید که دیگر مثل سابق به 
دست افرا که روی بازویش قرار گرفت . حرفش نبودند

تکان ریزی خورد، افرا لبانش را تو کشید و با مکث 
 :کوتاهی گفت

ارسالن خیلی قبل که هنوز چیزی نشده بود این    -
 ..ویلچر رو خریده بود

 :ت افرا حرفش را کامل کندنگذاش

هام زیاد شده اما حواسم به ویلچر درسته مشغله   -
 ...مامان بود افرا

 :افرا کوتاه پلک زد

 ..میدونم فقط   -

 :آرام پرسید



 

Romanzo_o 606 

 فقط چی؟   -

مردمک چشامن افرا به چشامن سیاوش گره خورد و 
چیز ته دل سیاوش فرو ریخت چیزی که نامش را میشد 

 :گذاشت عشق

 ..سیاوش یه چیزی میگم از دستم دلخور نشو   -

چشامنش رد باریکی گرفت و صبورانه چشم به دهان افرا 
 :دوخت

مامان شکوفه رو دیگه از ارسالن نگیر، بذار براش    -
هر طور که آرومش . هر طور که بلده. پرسی کنه

 !میکنه

٠٨١ 

اش را آرام و پر خواهش گفته بود که دلش آنقدر جمله
مالش رفت برای به آغوش کشیدنش و دست انداخت 

اش به هامن دور گردن افرا و او را چسباند به سینه
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جایی که چیزی درونش فرو ریخته بود و رضبان قلبش 
را به هزار کشانده بود خوب که فکر میکرد افرا ُپر بیراه 

آرام  .سالن بارها برای شکوفه پرسی کرده بودمنیگفت ار
 :و زیر لبی زمزمه کرد

 !چشم   -

چشم شیرینش دستان افرا رو دور تنش حلقه کرد و س  
 :جا را بوسید و گفتاش گذاشت و هامنافرا روی سینه

 مامان شکوفه که فقط مال تو نیست، انقدر بدجنسی؟   -

 :لب سیاوش به خنده باز شد

ی که االن دمای بدن منو کشونده به هزار اون   -
 بدجنس نیست احیاناً؟ 

 :افرا لب برچید و نفسش را آه مانند بیرون داد و گفت
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ارسی اون روز که اومده بود بیامرستان با مامان    -
 !شکوفه خداحافظی کنه اصال منو ندید

 :سیاوش خم شد و انگشتش را نوک بینی او زد و گفت

 ناراحتی؟  -

 :اش خم شدافرا به سمت سشانه س

خب نه جواب سالمم رو داد نه خداحافظی کرد، یه    -
 لحظه هم نگاهم نکرد، ناراحت نباشم؟

 دلت چی میگه؟   -

 ...دمل   -

 :افرا مکث کرد و معصومانه پرسید

 راستش رو بگم؟   -

 ..به من همیشه راستش رو بگو   -
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مکث کوتاهی س به زیر افرا دم کوتاهی گرفت و بعد از 
 :شد و لب زد

 !دمل، دلتنگش     -

٠٨٠ 

 :چشامن سیاوش بازیگوش شد

 !دل شیطونی داریا   -

 :س افرا به سمت باال شتاب گرفت

 .ارسی بهرتین دوستم  سیا   -

 :لب زد ای روی پیشانیاش کاشت وسیاوش بوسه

اینکه فرق بین عشق و دوستی رو میدونی خیلی    -
 .خوبه، واسه داشنت دوستت تالش کن افرا

 تو ناراحت منیشی؟   -
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ی بینی افرا اش را روی تیغهسیاوش انگشت اشاره
گذاشت و از باال تا به پایین بینیاش خطی فرضی کشید 

 :و گفت

یت هیچ های مهم زندگاز اینکه واسه داشنت آدم   -
 .تالشی نکنی بیشرت ناراحت میشم

 :اش را بوسیدافرا کمی سش را باالتر برد و گونه

 .دوستت دارم   -

 همینطوری خشک و خالی؟   -

افرا سخوشانه خندید و سیاوش دست برد و س بندش 
خرمن موهایش چون آبشاری . را از سش جدا کرد

 و برد وروان باریدن گرفت و سیاوش س در گردنش فر 
 :گفت

 !اوممممم بوی افرا میدی   -
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اش با لبش روی گردن افرا به رقص در آمد و بوسه
 :بوسهای مهر شد

وسط این همه بوی رنگ خوب شامهات کار میکنه    -
 ...هااا

افرا وقتی این را میگفت که طاق باز روی زمین افتاده 
  .بود و سیاوش دستانش را کنار سش عمود کرده بود

 !من که فقط یه بو میشنوم، اونم بوی افراست   -

٠٨١ 

 :منا شدلبخندش دندان

 !خب خداروشکر از بوی وانیل دل کندی   -

سیاوش سش را نزدیک آورد و درست کنار گوشش لب 
 :زد و گفت

 چی گفتی سیم تلفنی؟   -



 

Romanzo_o 612 

 :نش را بوسید و گفتافرا گرد

 !من که یادم منیاد چیزی گفته باشم   -

ی تر برد و درست میان اللهسیاوش سش را نزدیک
 :گوشش لب زد

 بوی وانیل منیاد؟   -

ها افرا ریز خندید و سیاوش یک نفس او را به شهر وانیل
دقایقی بعد هر دو طاق باز کف زمین خوابیده . برد

 :شان نگاه میکردندبودند و به سقف خانه

 ی سیم تلفنی بتونه جمعهکی فکرش رو میکرد یه وزه   -
ساعت شیش صبح منو از خواب بیدار کنه، اونم واسه 

 رنگ کردن خونه؟

بار بلند شد و هر دو دستش را کنار س او عمود افرا این
 :کرد و گفت



 

Romanzo_o 613 

عوضش یه ماساژ حسابی بهت میدم خستگی از تنت    -
 در بره؟

 :وش دلربانه نگاهش را کاویدسیا

تو فقط نگاه کن من خودم یه تنه میتونم کوه رو جا    -
 .به جا کنم

 :افرا سش را به سمت خانه چرخاند و گفت

 ..خومنون داره کمکم خوشگل میشههاا   -

 میشه تو جایی باشی و خوشگل نشه؟   -

 :افرا تای ابرویی باال داد و اغوگری کرد

 !کتهاش دقت نکرده بودم؛ اینم هستبه این ن   -

٠٨٣ 

 اش را بوسید وسیاوش سش را کمی باال برد و زیر چانه
 :سش را به آغوش گرفت گفت
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 شب بریم اون. بابات گفت شب یلدا عروسی بگیرم   -
 ؟!سالنی که بهت گفتم رو ببینم

 ماهه کارمون جمع و جور منیشه هاا؟دو    -

 !تو اوکی بده. میشه ایشاهلل   -

افرا خودش را بیشرت در آغوش او فرو برد و روی 
 :بازویش را بوسید

 منیخوام تحت فشار باشی؟   -

 :سیاوش زد به شوخی خنده

 .نیستم که قرار شد مثل اردیان دست منم بگیری   -

 :گوشش لب زد سیاوش توی. افرا با صدا خندید

صد و پنجاه بهش پول دادی لعنتی بعد هر هر    -
 میخندی؟

 !عمو هوشنگ میخواست منو بکشه   -
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 !آی آی گفتی، منو باش خودم رو انداختم وسط   -

 !شوهر خودمی دیگه   -

 :سیاوش خم شد و توی صورتش نگاه کرد

ها باید مثل اَردی دمم رو من با اینا خر منیشم   -
 !   یببین

تر خندید و دنیا قاب شد میان خندهاش و افرا مستانه
 :میآمد کاش زمان هامنجا منبسط میشد و تا ابد کش

 !خستگی در کردنتون متوم شد بریم ادامه رنگ   -

سیاوش بلند شد و کش و قوسی به خودش داد و غر 
 :زدن را رشوع کرد

رای بکار نذاشتی، ببین چه آشی بهت گفتم بدیم رنگ   -
 !ما پختی آخه

 :افرا مشت آرامی به بازویش کوبید
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بغل خرس پالستیکی هم این همه میخوابیدم    -
 !خستگیش در میرفت

خرس پالستیکی سش تو کار نیست بفهمه آدم هیچ    -
وقت اینطوری خستگیش در منیره که تازه کش هم پیدا 

 !میکنه

ا ر  افرا که به سمتش نیم خیز شد سیاوش تندی خودش
 :عقب کشید و گفت

 سیم تلفنی باز هاپو شدی؟   -

 :افرا قلموی رنگ را به سمتش پرتاب کرد و گفت

 !یه هاپویی نشونت بدم   -

٠٨۴ 
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سیاوش دستش را به سمت پلیر برد و با پخش شدن 
تش را روی لبش ی خواننده دسصدای دیوانه کننده

 :ی برای افرا فرستادگذاشت و بوسه

 های شامستام عطر نفسنفس نفس تو سینه

 ی دل جای شامست اگر که قابل بدونی خونه

افرا غلتک را درون رنگ استخوانی رنگ فرو برد و 
 :صدا با خواننده خواندسیاوش هم

 هاست، نگاهتون چه آشناستتو چشمتون چه قصه

را بود که همزمان که غلتک را روی دیوار حاال نوبت اف
 :میکشید به سمت سیاوش بچرخد و هم صدا با او بخواند

 .اگه بپرسید از دمل، میگم گرفتار شامست

 نگاهتون پیش منه، حواستون جای دیگه است

 .تاسخیالتون اینجا که نیست، پیش یه رسوای دیگه
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نه احاال پیشانی به پیشانی هم چسبانده و هر دو عاشق
 ها لبها ببیند از آنای که قرار بود عاشقانهوسط خانه

 :زدند

 های شامستام عطر نفسنفس نفس تو سینه

 ی دل جای شامست اگر که قابل بدونی خونه

 تر به گوش شکوفه میرسید وصدایشان یک طبقه پایین
دلش مالش میرفت برای پرسی که حاال وقت دامادیاش 

چشامنش رو به خورشید دم هامنطور که . رسیده بود
ظهر بود در آسانسوری که بعد از آن حادثه در خانه 

بار افرا به ساغش آمد و او تعبیه شده بود باز شد و این
ی ارسالن بود یک طبقه باالتر با ویلچری که حاال هدیه

خواننده اغواگرانه خواند و سیاوش دل به . رفت
 .های مادرش دادبوسه

 دلی که دلدار شامستمیمیرم از حسادت، 
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 کاش میدونستم اون کیه که این روزها یار شامست

 خوشا به حال اون کسی که توی رویای شامست

 که توی رویای شامست

٠٨۵ 

ها، وسط بوی ی پرسش، وسط بوی رنگخانه میان
سیاوش س میان . هاعشق، دل داد به دلدادگی آن

موهای افرا برد و هامنطور که قلموی رنگش را روی 
 :چهارچوب در میکشید با خواننده خواند

 شام گناهی ندارید این روزگار بیوفاست

 ام خالی فقط جای شامستتو خلوت شبونه

افرا به سمتش چرخید نوک انگشت رنگیاش را روی 
رد خوانی کبار با صدای بلند هم بینی سیاوش زد و  این

 :عشق را
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 .تو جام می متوم شب نقش دو چشامی شامست

 های شامستام عطر نفسنفس نفس توی سینه

 .ی دل جای شامستاگر که قابل بدونی خونه

انقدر عاشقی کرده بودند که نفهمیده بودند کی شب 
شام را سه نفری خورده بودند و چقدر دنیایشان . شده

ن ی حضور افرا زندگیشادنیایی که به سادگ. قشنگ بود
ده یشان بر بعد از شام افرا را به خانه. را رنگی کرده بود

 .هایشش دل کنده بودبود و به سختی از او و شهر وانیل
پرستار مامان شکوفه بعد . حاال تازه  به خانه رسیده بود

از خوابیدنش رفته و او روی تراس خانه نشسته و به 
روی گوشی موبایلش  فرداها فکر میکرد که نام هوشنگ

خودش را به تکاپو انداخت، متاس را برقرار کرد بعد از 
 :سالم و احوال پرسی کوتاهی با مهربانی گفت

 جانم عمو امری داشتید؟   -
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خواستم بگم این فرهودی چی ..! جانت بیبال پرس  -
 میگه؟

حرفی که میخواست بزند را بارها مزه مزه کرده بود و 
 .که گفتنش بهرت از این بود که نگویدرسیده بود به این

به طور محسوس متوجه کارشکنیهای ارسالن در 
به همین خاطر سعی . ی رشکت دایمون شده بودپروژه

کرد با آرامش و بدون جبهه گیری حرفش را به هوشنگ 
 :بگوید

 میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟   -

 :هوشنگ هم مثل خودش با آرامش جوابش را داد

 !بگو   -

ی رشکت دایمون رو بدید به میشه لطفاً پروژه   -
 !ارسالن
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همین جملهاش کافی بود تا هوشنگ تا ته ماجرا را 
 :برود

 !باز چی شده؟   -

 !چیزی نشده، من سم شلوغه منیرسم   -

 :هوشنگ آنور خط نفسش را کوتاه بیرون داد

 !با ارسی حرف میزنم کم موش بدونه   -

٠٨۶ 

 :سیاوش نامش را پرخواهش زمزمه کرد

 !عموجان   -

 :و آمرانه جواب گرفت

االن اگه بهت بگم حق پدری به گردنت دارم بشین    -
 کنار مخارج عروسیت گردن  من، حرف گوشی میدی؟
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سیاوش چشامنش را بست و در جواب هوشنگ سکوت 
 :کرد

پس وقتی حرف گوش منیدی بذار منم کار خودم رو    -
 .بکنم

به پول این پروژه نیاز داشت و در آن شکی نداشت اما 
ی پدر و پرسی ارسالن دوست نداشت نیازمالیاش میانه

سش را رو به آسامن بلند کرد و کوتاه . را بر هم بزند
 :لب زد

 !خدا بزرگ     -

 کی گفته نیست؟   -

 :مقابل این مرد و مردانگیاش نداشت باز حرفی در

های یه حسابرس گرفتم به طور نامحسوس حساب   -
رشکت رو بررسی کنه کارش حرف نداره مو رو از ماست 
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بذار س ارسالن با تو گرم باشه . میکشه بیرون
 ..اینطوری

بار نتوانست سکوت کند، دلخورانه میان حرفش این
 .:رفت

 . بیارید بیرونذهنتون رو از ارسالن    -

 .سه هفتهای جمعش میکنه خیالت جمع   -

خیامل جمع نیست تا وقتی متام فکر و ذهن شام شده    -
 .ارسی

 :هوشنگ نچی کشید و گفت

 !ارسالن فردا بر میگرده   -

٠٨۷ 

ود که بر تن خرب برگشت ارسالن مثل شالق خیسی ب
اش میخورد و ویلچر مامان شکوفه را توی ذهنش خسته
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هر چند به افرا قول داده بود اجازه . تر میکردپررنگ
بدهد ارسالن برای مامان شکوفه پرسی کند آن هم هر 
طور که خودش بلد است اما تهش دلش هنوز دلچرکین 

 :بود از اینطور نادیده گرفته شدن توسط ارسالن

 !روشن چشمتون   -

. مشچشمم روشن نیست وقتی نگران دو فردای دیگه   -
گفتم حسابرس به اسم کارگر تازه کار بیاد ور دست 

خودت کار کنه که ارسی هم بهش شک نکنه، آدم کار 
بلد و مطمئنیه البته یکی دو روز بیشرت منیاد اَلوار، 
بیشرت کارش رو بیرون کارخونه انجام میده اما گفته 

 ...که یه دور با محیط هم آشنا بشهنیاز داره 

 حسابرس  یا کاراگاه خصوصی؟   -
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من هر کاری میکنم که جای . تو فکر کن هر دوش   -
تو هم فردا یه کم زودتر . پای پرسم توی این ماجرا نباشه

 !بیا، می خوام قبل ارسالن اَلوار باشی

 !چشم زود میام   -

د بتونم بهرت از ارسالن که خیامل راحت بشه شای   -
 .تصمیم بگیرم

 هنوز هم منیخواید به پلیس چیزی بگید؟   -

نه تا وقتی از ارسالن مطمنئ نشدم، بعدش هم این    -
کار برای خودمون هم عواقب داره تا بیایم بگیم ما که 

ایم روحمون از ماجرا بیخربه اصل کاری توی کارخونه
نجور ای تو که بهرت میدونی توی. صد تا کفن پوُسندیم

موارد با متهم اصلی کار ندارن با اونی کار دارن که 
 ..دست کرده توی لونه زنبور
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به هوشنگ حق میداد، پُر بیراه منیگفت یک س این 
ی خودشان را میگرفت و خوب یا بد تر و ماجرا یقه

 :خشک را با هم میسوزاند

 !     حق با شامست   -

                                                                                            
این را گفت و کوتاه از هوشنگ خداحافظی کرد و دل به 

هرگز فکرش را منیکرد دو فردای . ها داددل ستاره
ی خودش را دیگری که هوشنگ از آن نگران است یقه

 .بیشرت از هر کسی بگیرد

٠٨۸ 

 افرا

بعد از یک هفته چرخیدن در بازار یافت آباد و دالوران 
مبلامن . و هرجایی که خرب از مبل و صنایع چوبی بود

 .مان شده بود سبزخانه. مان را انتخاب کرده بودیمخانه
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ها من میگفتم رنگ مبل. ها هم سبز بودحتی رنگ مبل
 :هرهر میخندیدی و میگفتیشده سبز درباری و تو 

مثل . مگه آبی  که درباری داشته باشه؟ این سبز    -
 .های افراجنگل

 :بعد من سامجت میکردم و میگفتم

رنگ سبز درباری هم داریم، خودم این رنگ ! داریم   -
درست مثل سبز نعنایی که یه رنگ . رو اخرتاع کردم
 ...اخرتاعی خودم  

ا بوسه باران میکردی و تو میخندیدی، پیشانیام ر 
 :میگفتی

های افرا یه دست مبل سبز درباری باشه وسط جنگل   -
تر هم باشه چیزی از دنیا کم منیشه که هیچ؛ دنیا قشنگ

 !هم میشه
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های آرام و پرمهرت در هیچ منیدانستی با این محبت
راستی چه شد آرام جانم . درونم چه بلوایی به پا میکنی

های سبز دنیا منتفر شدم؟ مگر من و که من از متام مبل
تو چند بار زیر باران قدم زدیم که تندباد حادثه آمد و 
از روی ما رد شد؟ یادت هست آن ذرت مکزیکی که در 
خیابان پر باران ولیعرص خوردیم و تو بگو اصالً خیس 
شدیم؟ مگر به من قول یک شب تا صبح قدم زدن زیر 

قول ندادی یک طلوع  باران را نداده بودی؟ مگر به من
را با هم ببینم؟ چه شد آرام جانم تو که بد قول نبودی؟ 
بودی؟ به خدایی که فرصت عاشقی را از ما گرفت من از 

مگر اصالً فرصت عاشقی پیدا کردیم؟ . تقدیر منیگذرم
مان را تا انتها بچینیم؟ چرا اصال فرصت کردیم خانه

 رم کجا ستها آمد تو نبودی؟ به من بگو قراوقتی مبل
ا هرا روی سنگ گذاشته و خوابیده بودی که رنگ مبل

دیگر سبز نبود سیاه بود؟ به کدامین گناه در این دنیای 
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قدم سکش لبخندهایم را جا گذاشتم و با تقدیر هم
شدی؟ آرام جانم، آرام جانم آرام جانم تو نبودی اما 

 من به جای تو متام مبلهای را با هامن بیامری قرینگیام
فنجانها ...چیدم، فنجان چای گذاشتم باران زد اما من 

 ..یخ کردند، قلبها نیز هم

٠٨۹ 

های افرا و بعد هر مان را گذاشته بودی جنگلاسم خانه
های افرا را بار مرا میبوسیدی میگفتی بوی جنگل

؟ نه اول بگذار یک چیزی یک سوال بپرسم. میدهم
بگویم این فصل را نوشتم که تو بخوانی پس با عشق 
بخوان، دردهایش را، حتی سوال تلخم را هم با عشق 

به کدام گناه نکرده تاوان دادیم؟ آن هم آنقدر ! بخوان
سخت و طاقت فرسا؟ سیاوش خاطرات تلخ را دور بریز 

ایت امروز و این لحظه میخواهم از یک شب دو نفره بر 
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آلبوم خاطره انگیز کودکیهایت را برای چندمین . بگویم
بار ورق زده و دیده بودیم و تو هی از خاطراتت گفته و 

تر شده بودم، حتی صفحه آخر آلبوم را نشان من عاشق
دادی و گفتی که یک عکس دو نفره به این آلبوم 

نشین آخرین بدهکاری و قرار شد عکس عروسیامن چله
ود و بعدش شاید خدا میخواست تو بابا برگ آن آلبوم ش

می خواهم ... آخ دنیا... میشد و من مامان و شاید هم 
ی یک شبی که تا دیر وقت خانه. برایت از آن شب بگویم

بعد از سه روز سخت کاری . رنگ شده را متیز میکردیم
ها بودی و متام کمد که با تیمت مشغول نصب کابینت

ی مهندس سیاوش ر گونهدیواریها را با وسواس اَلوا
آراسته نصب کردی و هی مدل دادی به خانه، هی 

دیوار جا به جا کردی، هی ترمه و کاشی به جای جایش 
ی عشقامن اما من خانه بیتو را زدی تا جان بگیرد خانه

میخواستم چه کار؟ حتی اگر بهشت میشد وسط این 
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تنها چیزی که مرا به آنجا سنجاق . ی خاکی  بی مهرکره
های تو که میان ترمه و میکرد بوی تو بود، عطر نفس

کاشیها و میان چارطاق پنجره، میان کف  میکروسمنت 
های مهامن آمده از اَلوار جا خانه، میان تک تک چوب

چه  کسی فکر . مانده بود مرا به آنجا سنجاق میکرد
میکرد تا با آن خشم نشسته در نگاهت یک روز توی 

ید خانه را از من بگیری و چشامنم نگاه کنی و کل
توی که تلویزیون را روی دیوار !«.  به درک» بگویی

پشت پنجره نصب کردی و کنارش شومینه زدی با 
 :خندیدی و گفتی.اَلوارهایی که زیبا می سوخت

 !« ها که اینجا با هم ببینیم؟اُوف چه فیلم» 

 :پریدم و صورتت را بوسیدم و گفتم

 !«وسیمون باشهایشاهلل اولیش فیلم عر »

 :ست را مهربان تکان دادی و گفتی
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 !«ایشاهلل»

٠۹۰ 

چرا کسی صدایامن را نشنید؟ حتی خدایی که باالی 
ابرها سیاه ایستاده بود صدای ایشاهلل گفتنامن را نشنید 

ز خودمان هم و ما را کشاند به قعر جهنمی که حتی ا
متنفر شویم؟ من از افرا بودن و تو از سیاوش بودن؟ 

مان را از قبل طراحی کرده بودم؛ های خانهچرا؟ فرش
ات را جلو بیار تری که تو نبودی، گوشاز خیلی قبل

ها که عشق رج زدند، چه بافنده. حتی داده بودم ببافند
شد ما درد درو کردیم؟ هان؟ یک نفر بیاد جواب 

های مرا بدهد، چه شد که من درد ورق زدم جای فریاد
به من بگو سیاوش اگر آن شب نبود چه؟ من با . عشق

درد بعد از آن چه میکردم؟ من با زخم روی جای جای 
بدنم چه میکردم؟ اگر آن شب نبود چطور شب 
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ها سیاوش به من از عاشقان. میخوابیدم و صبح منیمردم
ای دنیا، از متام از متام دوستیه. اممن خسته.. بگو

ام؛ برایم خاطرات نو بساز خاطراتی خاطرات دنیا خسته
فقط عشق . که در آن هیچ دوستی نباشد، هیچ کس

رب مرا ب. باشد وعشق باشد و تکرار یک شب و دیگر هیچ
ی لحظاتی که اگر نبود تا ابد در تارک زندگی به خلسه

ها را نشانت وقتی طرح فرش. خودم را منیبخشیدم
 :ست را جلو آوردی و پرسیدی دادم

 !تو این مدت کم میرسن ببافن؟   -

هامنطور که داشتم ساق شلوارم را مرتب میکردم سم را 
 :باال و پایین تکان دادم و گفتم

 .اگه تو خوشت بیاد آره   -
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چپکی نگاهم کردی دستت را آرام روی مچ پایم 
 م ومن دست از شلوارم برداشت. گذاشتی و ماساژ دادی
 :ات را بوسیدم و گفتمخیز برداشتم و گونه

خب اینا رو قبال بافنت، اما اگه تو دوست نداشته    -
 .باشی عوضش میکنیم

ست را به سمت سشانه خم کردی و موشکافانه نگاهم 
 :کردی و گفتی

 جون به جونت کنن همه طرحات هریس نه؟   -

٠۹۱ 

 :با صدا خندیدم

فکر کنم من مبتکر هزارن رنگ از هریس بشم و تهش    -
 .یه طرح تو متام زندگیم نقش ببنده
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ای نگاهت این را گفتم و بعد با چشامن درشت شده
 :کردم و گفتم

 های فرش رو میشناسی؟مگه تو طرح   -

 :نوک بینیام را فشار دادی

 !تو میشناسی پ نه پ فقط   -

 !سیاوش چرا هیچ وقت منیای هریس؟   -

 :چینی به بینی انداختی و گفتی

 اصل داستان  هریس بغلم نشسته بیام چی کار؟   -

 :خودم را لوس کردم

 !انقدر بیذوق نباش؛ یه بار بیا دیگه   -

ام را میان مشتت گرفتی و کمی به سمت باال چانه
 :کشیدی و گفتی

 !بخواهتو جون    -
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با هامن تن  صدا، با . به من هزار بار این جمله را بگو
تو » به من هزار بار بگو. هامن لحن پر از طمع و نیازت

 .تامن جوابم را هزار بار دیگر تکرار کنم!« جون بخواه
 :چینی به بینی انداختم و گفتم

 !من خودت رو میخوام. جونت سالمت   -

امنطور ولو شده بودی های پیراهنت باز بود و هدکمه
ام با یک حرکت پیراهنت را از روی زمین با همین جمله

 :تنت کندی و گفتی

مربا نشو نرو تو شیشه من ... نسخم به خدا. آخ گفتی   -
 .عسل شو گوشهی لپم... از پشت شیشه لیست بزنم

٠۹۹ 

وقتی میگفتی که من رسامً توی بغلت در حال  ها رااین
 :مچاله شدن بودم
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دائم و موقت نداره که بیست روز ! عقد، عقد دیگه   -
 دیگه عروسی  منیشه ما زفافش رو امشب بگیریم؟

هایت روی تنم راه میرفت سلول به سلول وقتی عطر نفس
تنم با همه جان و عشق و روحم با تو یک مسیر را میرفت 

و عروسی که ناز نداشته باشد، هست؟ من عروس اما ک
؟ لباس عروسم را چه کسی پوشید؟ هامن لباس ...بودم

عروسی که با هم رفتیم و با هزار وسواس انتخاب کردیم 
و تو وقتی خواستی مرا در آن ببینی من پرده را کشیدم 

 «.شگون نداره:»و با هزار ناز گفتم

میان آن  الل میشدم که حرست دیدنم. الل میشدم
چه کسی تاج و تورم با . لباس را بر دلت گذاشتم

خودش برد و داد به یک نامرد که مرا با آن سالخی 
کند؟ چه کسی سیاوش؟ چه کسی؟ دسته گل عروسم که 
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هفت رنگ بود چرا شب و روزم سیاه شد و بعد از آن 
 .رنگ نداشت؟ سیاوشم من پر از خشنم، مرهمم شو

و خالی که منیشه، آداب و  زفاف رومنا داره خشک   -
 !مناسک داره یهویی که منیشه

دستت را روی قلبت گذاشتی و موهایت ریخت روی 
 :پیشانیات

 بسه واسه رومنا یا بیشرتش کنم؟   -

آداب و . دستم میان موهایت راه گرفت، رومنا یادم رفت
مناسک یادم رفت، دمل عاشق شد و حریصان به قلب 

ی گوشم رشوع ات از اللهقانهی عاشبوسه. موهایت زد
شد و گوشم شنید تک به تک رضبان قلبت را و تک به 

سیاوش . هایت را تا ابد ثبت کرد در جانشتک حرف
کدام زن است که مردی چون تو در بسرت داشته باشد و 
چشم بپوشد به روی خواستنش؟ هست؟ تو مرا با یک 
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ی و دبوسه به آسامن میربدی و به دیگر به دریا میکشان
های خوش خرام دریا دستم را میگرفتی و وسط موج

آنقدر مرا با خودت، با عشقت . عاشقی را یادم میدادی
 یک.. های افراتاب دادی تا که مرا کشیدی وسط جنگل

قدم من، ده قدم تو پیش آمدی میرسمان سخت نبود، 
عشق . ای که حرمت داشتوسط خانه. تو آسانش کردی

ای که عرش خدا خانه. اشتداشت، پیش خدا آبرو د
بود برایامن، من عروست شدم یادت هست؟ بدون هیچ 
لباس عروسی، بدون هیچ تاج و توری من آبسنت عشقت 

 :یادت هست؟ تو گفتی. شدم

 ..موهات خودش یه دریاست و آخ چشات   -

٠۹۹ 

بستی و وقتی داشتی مرا با خودت چشامنت را مخمور 
 :یکی میکردی لب زدی
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 ..قلب منیمونه واسم وقتی بهش خیره میشم  -

 :لبت را چسباندی میان گوشم و آرام لب زدی

 ...نگیره خدا این چشا رو از من  -

آرام آرام مرا . تو استاد مسخ کردنم بودی آرام جانم
ه تو آنقدر مسخ کردی که من خدا را در آستین نگا
ی وقت. وقتی تو را به من هدیه میداد به نظاره نشستم

 :آرام توی گوشم لب زدی

 !عروس خانم مبارک باشه  -

ی که از روی گلربگ گلی مثل پروانه. دنیا رنگی بود
خیس پر میزند در آسامن اوج میگیرد من با تو اوج 

 :ام را بوسیدیمیگرفتم خم شدی و گونه

 ! فنی خودم شدیدیگه شیش دنگ سیم تل  -
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صورتم را روی ته ریشت گذاشتم و هیچ چیزی نگفتم 
ای هحضورت خودش کافی بود تا آرام شود متام تشویش

یامن ی نیمه آمادهشب را هامن جا وسط خانه. درونیام
ترین خوابی بود میان آغوشت خوابیدم و شاید این آرام

که تا آن زمان تجربه کرده بودم و مگر عشق جز این 
ست؟ جز آرامش؟ پس چرا سهم روزهای بعد من از ا

عشق درد بود؟ بگو سیاوش این خواب خوب را چه کسی 
خراب کرد؟ آنقدر خراب که ردش را هیچ کس نتوانست 

 !بشورد حتی ارسالن

بگذار از صبح روز بعدش برایت بگوید چهارمین روز بود 
که تو باید با تیمت در خانه مشغول میامندی تا کارهای 

آن روز . ه متام شود و با خیال راحت برگردی اَلوراخان
تو عزم کرده بودی آبروی مرا جلوی مامان شکوفه بربی 
چرا که وسط صبحانه یکهوو لیوان شیر را از جلوی من 

 :برداشتی و گفتی
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 مگه نباید تو کاچی بخوری؟  -

به روی " خون با شدت توی صورتم دوید و تو اصال
رو . ایچه شاهکاری خلق کردهمبارکت هم نیاوردی که 

کردی به سمت مامان شکوفه و با پرروی متام وقتی 
 :داشتی موهای جلوی ست را میخارندی گفتی

 سدی َمردی نباید بخوره نه؟  -

مامان شکوفه لبش به خنده باز شد و من در دم ُمردم و 
تو از رو نرفتی وبدترش کردی هر چه روی میز بود را 

 :جمع کردی و گفتی

ای بابا دوست دخرت مخرتای قبلیمون همه خنگ و   -
چفت بودن هیچی یادم ندادن االن من باید چی کار 

 کنم؟

٠۹۴ 
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عزیزم تو الزم نبود کاری کنی همین که کاری منیکردی 
وی جلخودش ده هیچ به نفع من بود تا اینکه آبروی مرا 

 .مامان شکوفه بربی و مامان شکوفه از خنده ریسه برود
ی وسایلی تو همه. در معنی واقعی کلمه الل شده بودم

که روی میز را جمع کرده بودی توی سینی چیدی و 
 :گفتی

 !یه کاریش میکنم ده دقیقه تایم بده  -

سینی را به آشپزخانه بردی و من با مامان شکوفه تنها 
کردم کاش زمین دهن باز کند و مرا با ماندم و آروز 

خودش بربد حتی جرات نداشتم توی چشامنش نگاه 
کنم اما یک حسی دست دمل را گرفت و گفت مامان 

شکوفه میخواهد حرفی بزند با متام خجالتی که جانم را 
 .گرفته بود سم را بلند کردم و توی چشامنش نگاه کردم

بخندش ل. هزاران تربیک توی چشامنش موج میزد
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چشامنش حتی تک تک میمیک صورتش حرف داشت 
برای گفنت آنقدر که مرا مجبور کرد دستش را میان 

 :دستم بگیرم و آرام بگویم

 !ممنونم  -

ی کوتاه باعث شد تا نفسش را به همین یک کلمه
 :آسودگی بیرون بدهد و من بگویم

 .بیحیاست" ببخش مامان شکوفه، سیاوش واقعا  -

ی مامان شکوفه خانه را پر کرد و تو از صدای خنده
آشپزخانه در حالی که صدایت را تغییر داده بودی بلند 

 :بلند گفتی

 ..!طرز تهیه کاچی  -

 :بعد ست را از آشپزخانه بیرون آوردی و گفتی
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االن یه کاچی بهت ... خدا وکیلی دم تکنولوژی گرم  -
 ..بدم اوووم انقوشاتتم بخوری

دی و گذاشتی روی لبت و یک بوس دستت را مشت کر 
 !برایم فرستادی

٠۹۵ 

ده دقیقه شد یا نه منیدانم اما چیزی که مقابلم گذاشتی 
و بعدش ست را خاراندی شبیه همه چیز بود اال کاچی، 

دم یدار مبانم با صدا خندبیشرت از آن نتوانستم خویشنت
و تو گوشی را روی میز گذاشتی و آهنگی را پلی کردی 

شهرام . که من و مامان شکوفه را از خنده کشت
 :میخواند و تو قر میدادی

 وا ویال لیلی واویال لیلی  

 دوست دارم خیلی

 تو لیلی من مجنون
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 خونتو شاد من دل

دستت را روی قلبت گذاشتی و با پیچی به کمر لب 
 :زدی

 ت نکن منو بیرونز خیمه قلب

 مبادا یک شب در هوسی مبادا روزی مال کسی باشی

 وا ویال لیلی واویال لیلی  

 دوست دارم خیلی

 واویال بر من کشتی منو هم س

 واویال بر تو به خون زدی دامن

 .دستم را گرفتی با یک حرکت از کنار میز بلندم کردی
 دست را زیر موهایم بردی و هامنطور که مرا مجبور می

کردی با تو قر بدهم موهایم را به هوا فرستادی و  
 :خواندی
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مبادا ......منو پریشون کن......موهات رو افشون کن 
 روزی مال کسی باشی

واویال لیلی .....مبادا روزی در هوسی باشی 
 .دوست دارم خیلی.....

٠۹۶ 

رین آهنگها را گذاشته بودی در صبحی که از تو شادت
ها را ترینزفاف عشق بلند شده بودیم اما تقدیرمان تلخ

مامان شکوفه با نگاهش تو را تشویق کرد و . خواند
 :شهرام لب کارون خواند

میشه وقتی که .....چه گل بارون ... لب  کارون»
می خونن ...ها تو قایقها دور از غم...میشینه دلدارم

هر روز تنگ غروب تو شهر ما ... غمه خوش لب کارونن
خوشی با چنگ و نی، .... صفا داره لب شط کنار نخلها

 ..« ساغر و میشه با شادی و غم زمومنون طی
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ما که لب شط زندگی تا بود غم درو کردیم و غصه 
مباند برای هامن . خوردیم عاشقیاش مباند برای شهرام
مباند برای ... بود چلچراغی که شاهد عشق بازیهایش

هامن دخرتانی که طنازی بلد بودند و راه بلد هیچ 
 . اشکی نبودند

چراغ آسمون پیدا میشه س گذر توی این شبا تا چهل» 
دسته دسته دخرتون اهوازی میان بیرون .... غوغا میشه

گیسوها پریشون قد بلند و خوشگل ...از خونه با طنازی 
 ...«.همه رهزن دل 

ایت متام شد من هرگز فکر منیکردم آن وقتی شینطته
ی مشرتکامن بعد از یکی شدن اولین و آخرین صبحانه

حتی وقتی دستم را توی دست مامان شکوفه . باشد
 :گذاشتی و گفتی
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هیچیش نیست از من بیشرت بهش خوش گذشت تا   -
 ...میتونی ازش کار بکش

با صدا خندیدی و با سخ شدن من اهمیتی ندادی و 
زدی و رفتی ساغ کارت و من هرگز فکر نکردم چشمک 

 نه فقط. آن شب اولین و آخرین بار با هم بودمنان بود
 .من حتی مامان شکوفه و تو هم فکرش را منیکردید

٠۹۷ 

*** 

هوای تهران، هوای سد . باران میبارید، تند و رگباری
ماه بود که میرفت شب یلدا را به نظاره بنشیند و آذر 

های خیس از ساز کوچهبرف کم کَمک بشود خاطره
تیک تند برف پاکن صدای تیک. های طالیی شدهبرگ

میشد و چشمش  هایش گماشک فینمیان صدای فین
از روز قبلش که از مادرش . تند و تند پر و خالی میشد
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اند به یقه شده شنیده بود ارسالن و سیاوش دست
دار مباند و شال و کاله کرده بود و با نتوانسته بود خود

اولین پرواز خودش را رسانده بود تهران و حاال پشت 
اید ب. باغ دارآباد منتظر سیاوش بودی خانهدرهای بسته

ش ذهن...به جواب سوالش میرسید و شاید یک سیلی هم
وست ط دیاری منیکرد برای کاری که میخواست بکند فق

داشت سیاوش را ببیند و بپرسد چرا؟ وسط این همه 
های رنگ و وارنگ پایتخت دلش چرا گیر دخرت
تلفنیهای دخرتی شده بود که از قضا بند دل ارسالن سیم
پسند را پاره کرده و حاال ارسالن افسار دلش در سخت

 .این وانفسا گم شده بود و هیچ کس خربی از او نداشت

و گاهی گریز میزد به صدای خش قلبش ناکوک بود 
 اون وقتی که باید باشی» ی ارسالن که گفته بودافتاده
ه ی مادرش کو گاهی گریز میزد به صدای گریه« نیستی

هرکار میکنم دمل با این وصلت صاف منیشه » گفته بود
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هیچ وقت نه آنقدر اهل خانواده بود که صدای «. ارمی
قدر دور بود هاشان اشک شوق چشمش شود نه آنخنده

شان خون به دلش نکند، معلق بود بین که صدای گریه
خواسنت و نخواسنت و این را همیشه از ارسالنی میدید 

گوشی . که بیشرت از خودش جای او زندگی کرده بود
موبایلش را از روی داشبورد برداشت و انگشتش نشست 
روی نام افرا، میان ملس اسمش و برقراری متاس مردد 

 .باغ باز شد و ماشین سیاوش بیرون آمدر خانهبود که د
قبل از اینکه فکر کند و گوشی را پرت کرد روی صندلی 

 .و در ماشین را به رضب باز کرد و با هامن رضب بست
باران تند روی صورتش نقش زد  و گامهایش محکم روی 

جلوی ماشین سیاوش ایستاد نور . زمین کوبیده شد
 .عیدچراغ ماشین ستاپایش را بل

٠۹۸ 
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یک دست سیاه پوشیده بود و انگار بیهوا خودش را 
سیاوش با دیدنش چشامنش . ی سیاهش کرده بودآماده

تنگ شد بعد به سعت از ماشین پیاده شد و متعجب 
 :نامش را صدا زد

 ...ارمی   -

و موتور ماشینی که انگار  میانشان صدای باران بود
دوست داشت با سعت حرکت کند و از روی حوادث 

ارمیا نفسش را توی سدی هوا رها کرد و پر . بگذرد
 :بغض گفت

 چرا؟؟   -

سیاوش متعجب نگاهش کرد و با گامی بلند خودش را 
 :به او رساند و بازویش را گرفت و گفت

 خیس آب شدی دخرت، کی اومدی؟   -
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ستش را از میان بازوان سیاوش بیرون کشید و ارمیا د
گامی به عقب برداشت و سش را به طرفین تکان داد و 

 :لب زد

چه فرقی میکنه؟ مهم این  که اومدم جواب سوامل رو    -
 !بگیرم

چشامن سیاوش قفل چشامن پف کرده از اشک او شد و 
سعی کرد آرام با اویی که حاال میدانست طغیان کرده 

 :بزند است حرف

 ...حرف میزنیم با هم   -

 :ارمیا فریاد زد

 .خب حرف بزن   -

 اینجا زیر بارون؟  -
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ارمیا اعتنایی به لحن پر از دلخوری سیاوش نکرد و 
اینبار به جای فریاد با دستانی که مشت شده بود از زیر 

 :دندانهای قفل شدهاش غرید

 !دیقحط دخرت بود؟ چطوری تونستی؟ تو برادرش بو   -

٠۹۹ 

باران سو صورت هر دویشان را خیس کرده بود و 
 :سیاوش دستی به صورتش کشید و آرام جواب داد

 ...من کاری نکردم که ازش پشیمون بشم   -

های ارمیا حرف توی دهانش نصفه ماند چرا که مشت
ت و او هاج و واج از آنچه اتفاق روی س و صورتش نشس

ارمیا یک نفس فریاد . میافتاد سجایش میخکوب شد
 :هایش روی تن او آرام میگرفتمیزد و مشت

چطوری منک میخوری و منکدون میشکنی؟ ارسالن    -
چطور دلت اومد جلوی . واسه تو همه کاری میکرد
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؟ مگه ارسالن رو ...کارگرهاش دست روش بلند کنی
 ....!؟ اون تحمل منیکنهمنیشناسی

دلش آرام منیشد، میگفت و رضباتش یک به یک روی 
 :ی سیاوش مینشستتن مسخ شده

چند روز دیگه عروسیت  نه؟ با دخرتی میخوای بری    -
؟ اسمت رو ...حجله که قبل تو دل ارسالن براش ٌسیده

؟ از دیشب کسی ازش خرب نداره، اگه ..میذاری مرد
اشه چی؟ اگه زبونم الل یه طوریش بالیی سش اومده ب

 شده باشه چی؟

دستش آرام از تنش فاصله گرفت و میان رشرش باران 
دور تن دخرتی حلقه شد که آمده بود تقاص برادرش را 

میان لغزش بیامان باران ا رمیا را با هامن . از او بگیرد
تن لرزانش به آغوش کشید و سش را روی سینه 

خیس شده بود، آخر ارمیا  غرورش زیر باران. گذاشت
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هر چه ارمیا مقاومت کرد تا از . داشت گریه میکرد
تر به هم قفل شد و آغوشش بیرون برود دستان او محکم

های آسامن ارمیا میان آغوشش آرام آخر میان اشک
گرفت و او با صدایی که شکسته بود از شکسته شدن 

 :غرور ا رمیا لب زد

 ....!اتهمین امشب پیداش میکنم بر   -

۹۰۰ 

پیشانی ا رمیا چسبیده بود به لباس  خیس  تن او که لب 
 :زد

 چه فایده داره؟   -

ا رمی عزیزم، ارسالن فقط ناراحت اینکه چرا از افرا    -
نه شنیده، ارسالن طاقت نه شنیدن نداره وگرنه اون با 

 ..لش خوب بودسها حا

 :صدای هیس گفنت ارمیا تن خلوت خیابان را شکست
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 تو چی میدونی از ارسالن؟ !! هیسسسسسسسسس   -

به چشامن خیس ا رمیا نگاه کرد و با سکوتش اوی قفل 
 :شده در آغوشش را به حرف زدن وا داشت

فقط من میدونم کی و کجا دل ارسالن ُس خورد    -
 غرور...نم چطور براش میمیرهواسه افرا، فقط من میدو 

 ...از هر دوتون متنفرم.... داداشم رو له کردید

اه چشامنش را که کوت.. تنفر برایش از بیحسی بهرت بود
بست، یاد درگیری روز قبلش افتاد، وسط اَلوار بیآنکه 
 »بخواهد وقتی که ارسالن مقابل فرهودی طعنه زده بود

بیهوا « ن استاد  توی هر کاری آماتور باشه توی دور زد
ی ی ارسالن رفته و مشتی روی گونهدستش به سمت یقه

کارگرها مداخله کرده و جدایشان کرده . او کاشته بود
بودند اما او کمرت از یک ساعت بعدش پشیامن شده بود 
از اینکه نتوانسته بود خودش را کنرتل کند و به وخامت 
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ه د باز طرفی ذهنش گریز میز . اوضاع اضافه کرده بود
ش به های خانهآن چند روزی که برای نصب کابینت

کارخانه نرفته و بعدش هوشنگ گفته بود حسابرسی که 
تر با او صحبتش را کرده بود در زمان غیبتش به پیش

این ندیدن . کارخانه رفته و کارش را انجام داده بود
حسابرس را گذاشته بود به پای اینکه مبادا هوشنگ به 

دلش از همین آشوب بود و شاید . بود او هم شک کرده
ی ارسالن کاشته بود بیشرت برای مشتی که روی گونه

این بود که به غرورش بر خورده بود که او هم رفته بود 
بین هوشنگ، شاید ناخودآگاهش این را از زیر ذره

اهامل کاریهای احتاملی ارسالن میدانست شاید هم 
ن گفته بود و ای بود که ارسال تاثیر آن حرامزاده

کدورتش هرگز با همه تالشی که کرده بود از دلش پاک 
 . نشده بود

۹۰۱ 
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وقتی به خودش آمد که با ا رمیا توی ماشین نشسته 
 میداد ی ساس خشمبودند و او دستامل به دست ا رمیا

رمیا هامنطور که ا  . هایش را پاک کندتا اشک
هایش را پاک میکرد با قلبی که صدای رضبانش را اشک

 :حتی سیاوش هم میشنید لب زد

وقتی مامان بهم گفت توی سیب چینی چی شده    -
. ..باورم نشد؛ گفتم سیاوش ا نقدرها هم نامرد نیست

، باورم منیشد.. گفتم افرا ا نقدرها هم بیمعرفت نیست
نوز هم حس میکنم دارم خواب هنوز هم باورم منیشه، ه

 ...میبینم

 :سش را به سمت سیاوش چرخاند و پرسید

چطوری با خودت فکر کردی ارسالن یه شبه عاشق    -
افرا شده؟ س و ته ارسالن رو میزدی س از هریس در 

 ..میآورد
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 :سیاوش چشامنش را کوتاه بست و لب زد

 ...ُسها   -

 :ارمیا باز میان کالمش رفت

تو خودت مرد نیستی؟ منیدونی ُسها و امثالش واسه    -
ها چی تو زندگی ارسالن بودن؟ تو خودت از این ک یس

 ...نداشتی

های سیاوش به هم چفت شدند و با خشم دندان
 :ای نامش را ترشگونه صدا زدفروخورده

 !!ا رمیا   -

 :ارمیا دستامل توی دستش را مچاله کرد و بیپرواتر گفت

سه شام رشع و قانون راه گذاشته، زن نیستید که وا   -
ید، اشام جنس خوب جامعه...بگه گور بابای نیاز جنسی

نت این زنای بدبخ. با قربتاً الی هللا کارتون راه منیافته
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که باید با ایامن، تقوا و عمل صالح برن به مقابله به یه 
. .نیاز کوفتی که حتی حیونای توی جنگل هم دارنش

ای بخوره برادر گردن دا بخواد دری به تختهتهش هم خ
کلفتشون اجازه بده، باباشون شب خوب خواب ببینه و 
از هزارتا فیلرت رد بشن وبرن بشن زن یه یالغوز عوضیرت 
از همه که نرفته همه حق و حقوقشون رو سلب کنه و بگه 
بشین خونه هر وقت دمل خواست باهات میخوابم، جایزه 

ه که من تعیین میکنم کجا زندگی این خوابیدن هم این
کنی، کجا بخوابی، کجا کار کنی، کجا کپه مرگت رو 

ی از من توی شکمت اومد بدون بذاری و تهش اگه تحفه
ای که جاش تر نباشه، شکمش گشنه که تو فقط وسیله

نباشه وگرنه ولی اون هم منم حتی اگه تو مادرش 
 ..باشی

۹۰۹ 
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به قول خودت افرا اندازه حیون  توی جنگل حق نداره   -
خودش رشیک زندگیش رو انتخاب کنه؟ از دل  ُس 

ی ارسالن میگی و بهش حق میدی به افرا؛ به من خورده
اگه من ...حق منیدی؟ من از حس  قلبم بهت میگم اگه 

ر انتی که به هبه افرا منیگفتم هرگز خودم رو بابت خی
افرا  توداره؛ عشقش، . مون کرده بودم منیبخشیدمسه

احساسش برون ریز نیست که بیاد داد بزنه بگخ منم بهت 
عالقه دارم اما من کر نبودم، کور نبودم، وسط نگاه افرا 

االن به جای ... و وصل کرد بهشیه چیزی بود که من
و هم ت... ات بهرته با خودت کنار بیاییاین نگاه یه طرفه

 .جای من بودی این کار رو میکردی

من جنس  خراب جامعهام؛ . من جای تو نبودم و نیستم  -
نخندم، بهم میگن . بلند بخندم بهم میگن هرزه

رنگی بپوشم بهم میگن جلف و جفنگ، مشکی ... افرسده
من هیچ وقت جای تو نبودم . بپوشم بهم میگن ماتم زده



 

Romanzo_o 664 

ه رابطه جف پا منیپریدم و نیستم سیاوش اما من وسط ی
من .. حتی اگه تهش اونی که میباخت من بودم

ها ته بکشن بعد اگه من هنوز توی میذاشتم رابطه
زندگی طرف جا داشتم یه قدم واسه دمل و خودم بر 

 .میداشتم

صدای کوبیده . ارمیا این را گفت و از ماشین پیاده شد
د و خیابان باران زده پیچیشدن در ماشین در خلوت  

با هوشنگ در . چشامن سیاوش تلخ و سخت بسته شد
اَلوار قرار داشت و دیدن ناگهانی ارمیا قرارش را به 
عقب انداخته بود گوشی موبایلش را برداشت و به 

 .هوشنگ پیام فرستاد

عمو جان من یه کاری برام پیش اومد اما خودم رو می »
 .«رسونم

۹۰۹ 
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کف هر دو دستش را روی صورتش کشید و نفس عمیقی 
کشید، بوی خاک باران زده و عطر باقی مانده از ا رمیا 

در مشامش جان گرفت و صدای ا رمیا در هزار توی 
 ها ته بکشن بعدمن میذاشتم رابطه» مغزش رنگ گرفت

 اگه من هنوز توی زندگی طرف جا داشتم یه قدم واسه
چند بار کوتاه پلک زد لبش .«. دمل و خودم بر میداشتم

را از تو مکید، فکری موزی ذهن و جانش را رشوع به 
ی ارسالن و افرا شده بلعیدن کرد، نکند زود وارد رابطه

بود؟ نکند ا رمیا درست میگفت و هزار نکند دیگر در 
هامن چند ثانیه توی مغزش ردیف شد و فرمان ماشین 

مقصدش اَلوار بود جای که با . خیددرون دستش چر 
هوشنگ قرار داشت و کیانفر بزرگ تاکیید کرده بود به 

با وجود  باران،  . کسی از دیدارشان چیزی نگوید
ترافیک سبکی بود همین رسیدنش به اَلوار را راحت 

میکرد بیخرب از اینکه بداند در اَلوار چه چیزی 



 

Romanzo_o 666 

ه خیر انداختا رمیا رفتنش را به تا. انتظارش را میکشد
بود اما اگر از ساعتی بعدش خرب داشت آرزو میکرد ای 

نگاهش قفل . کاش هرگز پایش به اَلوار باز منیشد
ی سیاه مقابلش بود و خطوط سفید کف جاده تند جاده

تند و خیس و مندار از مقابل نگاهش رد میشد و انگار 
خطوطی نبود درست مثل ساعتی بعد که انگار اصال 

دلش پیش افرای که ا رمیا .  ن دنیا نبودعدلی در ای
میگفت مقصد اول قلب  ارسالن بوده است جا مانده بود 
و دوست داشت برگردد به دقایقی قبل و یک چسب پهن 
سفید رنگ بردارد و دهان ا رمیا را محکم چسب بزند تا از 

دلش   .قلب مبتالی کسی دیگر به سیم تلفنی  او نگوید
ه ترش کرگردد به خیلی قبلمیخواست زمان به عقب ب

صدای خوش مادرش را موقع صدا کردن نام پدرش 
ی چقدر حافظه« محمدم» میشنید وقتی که میگفت

های کمی را به کودکیاش کوتاه بود که صدای خنده
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چقدر افسوس ته دلش جا مانده بود که . خاطر داشت
مادری باشد؛ گوشی شنوا و لب گویا داشته باشد تا به او 

که سهم او از این عشق نامردی و بیمعرفتی بگوید 
 .نیست

۹۰۴ 

ن هایش را میشنید قلبش بیاماصدای رضب گرفنت شقیقه
میکوبید که تابلوی اَلوار مقابل نگاهش جان 

ماشین را مثل همیشه «. صنایع چوبی اَلوار»گرفت
یری ی تاخنگهبانی پارک کرد و با همه نرسیده به اتاقک

که برای رسیدن به این قرار داشت دلش راضی نشد به 
ا ی که بنشنیدن صدای افرا قبل این قرار فوق محرمانه

گوشی موبایلش را در آورد و انگشتش . هوشنگ داشت
نشست روی نام سیم تلفنی انتظارش طوالنی نشد که 

 :صدای گرم افرا گوشش را نوازش داد
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 ..جونم سیا  -

 ..جونت بیبال  -

انگار همین دو کلمه کافی بود تا کسی توی دل افرا 
 .رشوع به رخت شسنت کند

 دار؟خوبی قربونت برم؟ چرا صدات خش  -

 هست کسی صدات رو بشنوه و خوب نشه؟  -

 :تر پرسیدافرا اینبار مضطرب

 نگرانم کردی چیزی شده سیا؟  -

هایش طمع گس چند خندهسیاوش ریز خندید؛ هر 
 .خرماآلو میداد

 ...شبیه مامانا نشو   -

 شبیه کی بشم دوست داری؟  -

 :از ته قلبش گفت
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 ! شبیه خودت  -

خود افرا را بیشرت از هر چیزی در این دنیا دوست 
داشت و ذهنش خط خطی میشد از یاد آوری حرفهای 

ا لبش را از تو مکید و کوتاه نفسش ر . مسموم ا رمیا
 :بیرون داد و افرا گفت

 خودم واسهات چه شکلیه؟  -

 ..خودت مثل اسمتی اصیل و زیبا  -

۹۰۵ 

صدای افرا کمی رنگ مهربانی گرفت به دور از 
ش ی قلبی که ساعتی بعدش بست نشین خانهدلشوره
 :میشد

 .م مثل اسمتی اصیل و باوقارپرس کیکاوس تو ه  -

 :سیاوش دلرب کرد



 

Romanzo_o 670 

 .سیم تلفنی دمل همین االن بغلت رو میخواد  -

 .افرا اغواگرانه جوابش را داد

 !منم  -

سیاوش نگاهی به ساعت روی دستش انداخت؛تاخیرش 
آرام اما با اطمینان توی گوشی لب . داشت زیاد میشد

 :زد

 .نبالتدو ساعت دیگه آماده باش میام د  -

 .باشه عزیزم منتظرتم  -

 !میبوسمت  -

 !منم  -

چه کسی فکر میکرد این آخرین باری است که بدون 
هیچ نگرانی برای گذر زمان میتواند با افرا ساعتها از 
دلتنگیاش برای آغوش او بگوید؟ چقدر زود زمان 
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متاسش را زودتر از آنی که باید خامته . برایشان کم شد
ه فکر کند این آخرین باریست که صدای داد بدون اینک

از ماشین . افرا بدون لرزیدن توی گوشش مینشیند
لباسش هنوز خیس بود اما دلش گرم بود به . پیاده شد

باران . ی که افرا از راه دور برایش فرستاده بودبوسه
هنوز بوی خاک توی مشامش بود هنوز . هنوز میبارید

 .زندگی زیبا بود

۹۰۶ 

دستی میان موهای خیسش کشید و پافرش را از روی 
از مقابل نگهبانی رد . صندلی عقب برداشت و تن زد

میشد که متوجه خالی بودن اتاقک نگهبانی شد، 
 .تر رفت و با دو انگشتش روی شیشه رضب گرفتنزدیک

 این تیپ. نبود شیفت مسلم بود و کسی درون اتاقک
 چند بار. احامل کاری از مسلم  مورد اعتامدش بعید بود
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نام مسلم را صدا کرد و وقتی جوابی نگرفت سی به 
تصمیم گرفت نگهبانیهای شب را هر . تاسف تکان داد

دیگر به هیچ کس اعتامد . طور شده دو نفره بکند
بار دیگر به ساعتش نگاه کرد ساعت هشت و . نداشت

بود و او با هوشنگ راس ساعت هشت قرار  چهل دقیقه
هایش سعت میبخشید هامنطور که به گام. داشت

نگاهش کشیده شد به ماشین بزرگ مشکی رنگ هوشنگ 
از در  اصلی کارخانه . که توی محوطه پارک شده بود

سوله تقریبا تاریک بود تک و توک المپی از . وارد شد
 ای اطرافشی به فضنگاه موشکافانه. سالن روشن بود

انگار نه . انداخت و اَلوار خاموش را از نظر گذراند
انگار زیر پوست آن خربهای بود که او و هوشنگ را 

مکث کوتاهی کرد و بعد .  شبانه به آنجا کشیده بود
مسیرش را به سمت راهروی اتاق مدیریت تغییر داد و 

سنسورهای برق راهرو با ورودش . از طول راهرو رد شد
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راهرو روشن شد و او سش را به سمت  فعال شد و
دوربین انتهای راهرو چرخاند دوربینی که هنوز تعمیر 

به . نشده بود و این مترکزش را برای کار برهم میزد
ی لیست کارهایش تعمیر نهایی سیستم مدار بسته

کارخانه را اضافه کرد هر چند که تقریبا فهمیده بود که 
ترجیح میداد از ها دست کاری میشوند اما دوربین

ی موجود در های مدار بستهآخرین سیستم دوربین
به  نرسیده.  بازار استفاده کند تا به راحتی هک نشوند

ر و کشیده شدن  ر خ  اتاق هوشنگ متوجه صدای خ 
مکثی کرد و خوب گوش داد و . چیزی روی زمین شد

 :نام هوشنگ را به زبان راند

 ...قاحاج آ ... عمو هوشنگ...عمو هوشنگ  -

۹۰۷ 
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وقتی جوابی نشنید اینبار با قدم بلندتری به سمت اتاق  
در  نیمه باز اتاق را به عقب راند و . هوشنگ گام برداشت

. آنچه مقابل چشمش جان گرفت وحشت بود و ترس
های میز قطرات خون روی زمین راه گرفته بود و تا انت

چشامنش از فرط تعجب و . کاری هوشنگ پیش رفته بود
اضطراب توی کاسه درشت شد و با صدای رو به زوال 

 :نام هوشنگ را برای چندمین بار روی لب راند

 ..عمو هوشنگ  -

ر کسی توی گوشش جان گرفت، کسی که  رخ  صدای خ 
به سعت میز را دور زد و . های آخرش را میکشیدنفس

 :ستانش با فریاد میان موهایش رفتاینبار د

 ...یا زهرا  -

هوشنگ با پیراهن  سفید و . تا نهقلبش یکی میزد و ده  
بافت کرمی رنگی که آغشته به خون بود دمر روی زمین 
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کاری که از پشت توی ی ٌمغار منبتافتاده بود و دسته
های سیاوش دهن قلبش فرو رفته بود به متام یاخته

ول دستپاچه چند بار زیر لب ذکر گرفنت ه. کجی میکرد
 یرا آغاز کرد برای لحظاتی کوتاه نگاهش روی پنجره

خودش را به هوشنگ رساند؛ . باز اتاق هوشنگ چرخید
سعی کرد بلندش کند و هوشنگ که واپسین لحظات 
عمرش را سپری میکرد با دیدن او دست  کم جان  
 کرد خونیاش روی پیراهن او چنگ کرد و بی صدا سعی

سیاوش ساپا جان شد و به لبهای او  . چیزی بگوید
 : چشم دوخت و بیقرار لب زد

 ..باش عمو..ب...آ آ آرم   -

دست  هوشنگ روی پیراهنش بیشرت از قبل چنگ شد و 
با آخرین رمق مانده در جانش چیزی  را لب زد که 

چشامن سیاوش را  تا نهایت ممکن باز کرد و از هامن 
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ناباور و گیج . ا در درون او آغاز کردلحظه انکار ر 
دستی روی صورت خونی هوشنگ کشید و متام جانش با 

 .خون او یکسان شد

 .االن میکشمش بیرون.. ال... ترس عمو ...ن  ن  -

لکنت گرفت بود  درست مثل وقتی که فهمیده بود 
مادرش برای همیشه ویلچر نشین شده و زبانش، زبان 

ه ذهنش خطور کرد بیرون اولین چیزی که ب. سکوت
کرده  گیر کشیدن ُمغار از کمر هوشنگ بود تا شاید نفس  

ی مرد مقابلش که دست کمی از پدرش نداشت در سینه
 .باز شود و او زنده زنده کابوس رفنت جانش را نبیند

ی ُمغار رسید و عزم هامن لحظه که دستش به دسته
ب هل عقبیرون کشیدنش را کرد، کسی با شتاب در را به 

ار سیاوش را ُمغ. داد و با گامی بلند به آنسوی میز رسید
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به دست دید و هر دو دستش محکم و با رضب روی 
 :سش فرود آمد و با لحنی آشنا فریاد زد

 !   حروم زاده  -

                                                                                                       
 �🍀�پایان فصل دوم

۹۰۸ 

 فصل سوم

 افرا

فاصله بین و حقیقت و رویا چیست؟ چند دقیقه طول 
میکشد تا حقیقت مسلمی که مال توست به رویا تبدیل 
شود؟ آیا در عوامل متافیزیکی این دنیا چیزی به اسم 

داند قطع به یقین عشق معنی دارد؟ آیا کسی می
ی خودش نفس بکشد؟ میتواند دمی دیگر را با اراده
های قلبم مرز بین رویا من، افرا اعتامدی زمانی دیوار
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حقیقت را شناخت که هامن لحظه فرو ریختنش را دید 
فرو ریخنت دیوار رویاهایم صدایش آنقدر بلند . و شنید

لبم  ژبود که میان رُشرُش باران پاییزی درست وقتی که ر 
را چند دور روی لبم کشیده بودم و شال اناری رنگی 
س کرده بودم میان گورستانی تاریک از وهم پیچید و 
جانان  من، کسی که با او امنیت را، حال  خوش را، 

باران را، تجربه کرده بودم با دستانی بسته و صورتی 
 :ناک ناباورانه فریاد زدغرق خون میان وهم شبی وهم

 ...کن افراباور ن  -

به گفنت و نگفتنش که نبود، باور زمانی اتفاق میافتد که 
ها را ها را سنجاق  جان کند و گوش شنیدهچشم دیده

تر از دیدن واره؛ من وصف مردنگیاش را پیشگوش
میان رُشرُشه پر . صورت خونیاش دیده و  باور کرده بودم

 ر  رضب باران وقتی که  شال  من سخ بود درست رنگ انا
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شب یلدا و صورت او سخ بود درست به رنگ  خون  
مظلوم مردی که مثل کوه ایستاده ُمرد و من سیاه پوش 
کسی شدم که پدرم بود، پشتم بود و دروغ که نیست 

سیاوشم باور من به . جانم بود، من مرگ باورها را دیدم
 .مردانگیاش را باور نداشت که فریاد بیگناهی س میداد

 .دن تشت از بوم صدا کرده و پیچده بودخرب؛ مثل افتا
تک زنگی که قرار بود زنگ تفریح عشقامن بشود شد 

ناقوس بد شوم خربی نحس که مرا زودتر از همه کشاند 
آخ از آن شبی که کسی آمد . جلوی اَلوار و آخ تنهایی

و حقیقت و رویا را در هم پیچید و آخ از ارسالنی که 
ران روی زمین افتاد و میان تاریکی هوا، میان خشم  با

آن کاور سیاه رنگ زندگیامن را شبق کرد و رفیق 
روزهای تنهاییام درست وقتی که َمرَدم را دست بسته 
میربدند، دست روی قلبش گذاشت آخ از زمین  خیسی 
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که رشم نکرد از زمین خوردن ارسالنی که هنوز سی و 
 .چهار سالش بود

۹۰۹ 

پاهایم را با بسنت زیپ کاور . پا  کجا؟ من که پا نداشتم
  .مشکی رنگی که آرام  جانم میانش خوابیده بود بستند

دستم را میان . دست کجا؟ من که دست نداشتم
 .زنجیرهای دستبند سدی که قرارم را میربد بسته بودند

 میان رضبان قلب  قلب کجا؟ من که قلب نداشتم قلبم را 
رفیقی که روی زمین  خیس از باران افتاده بود جا 

ها چطور میسوزند؟ زیر باران آخ پروانه. گذاشته بودم
اید؟ من زیر باران سوختم تا نشونم و سوختنشان را دیده

نبینم که دکرت اورژانس باالی س ارسالن بایستد و 
 :بپرسد

 ی بیامری قلبی داره؟سابقه  -
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ج از آنچه اتفاق میافتاد س تکان بدهم و او و من گی
 :فریاد بزند

 !خطر ایست قلبی داره  -

و همین بشود بهانه تا در دنیای من دو صدا بیرحامنه 
. «خطر ایست قلبی داره...«»باور نکن افرا» اکو بشود 

خدایا تو بگو . ارسالن  من فقط سی و چهارسالش بود
 باراباس مشکی رنگی که میان پرستوی بال و پر بسته

به رضب مامور سیاه پوش کناریاش نشسته و مثل اسفند 
روی آتش بال بال میزد تا برسد به ارسالن  افتاد روی 
زمین و قلبش قرار بگیرد از ریتم رضبان قلب ارسالن، 
مگر چند سالش بود؟ من که هیچ، اما تو بگو خدا کدام 

عروس رخت سفیدش را سیاه میبیند و از این داغ 
 !منیمیرد؟ تو بگو خدا
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چقدر زمان برد تا ارمیا  و اردیان بیایند و داغ  نشسته بر 
دملان را ببینند منیدانم، فقط میدانم به چشم بر هم 

ی جرم و ما همه مجرم و کسی زدنی اَلوار شده محدوده
کسی به پیراهن سیاه . از حال دملان چیزی نفهیمد

امن دل یتنامن رحم نکرد کسی به اشک روی گوشه
ی که تا ساعت ما همه مجرم بودیم در محدوده. نسوزاند

یامن قبلش اَلوار بود و گرم میکرد اجاق خانه
ارسالن به مرگ و رسید شاید او؛ اوی که آن باالها ..را

نشسته و ما را نگاه میکند خواست قدرت منایی کند که 
او را به ما برگرداند و بعد تک به تک نشستیم پشت میز 

همه حتی . ی جنایی استان تهرانی دایرهبازجو 
 .ارسالن

۹۱۰ 
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آلت  قتاله موجود و گزاراش رصیح . قتل محرز بود
پزشکی قانونی حاکی از این بود که مقتول به رضب 

اش که بخشی از ریه و ی سینهمستقیم ُمغار به قفسه
ز کار انداخته بود، قتل رسیده بود و اثر قلبش را ا

ی اسمش انگشت جان  من سیاوشم هامنی که به اندازه
ی جرم موجود اصالت داشت و وقار، روی تک تک صحنه

بود، و اینطور صدای شکسنت رویاهای من پژواک شد 
هنوز . در جهانی که تا ابد به ما لبخند را بدهکار ماند

ما تحویل نداده بودند  جسم صد چاک عزیزمان را که به
های سفارشی آمد و من چقدر متنفر شدم از که آن مبل

ی فوت کردن دنیای که در آن لبخند عمری به اندازه
پیکر بیجان عمو هوشنگ منتظر بود .... یک شمع داشت

تا وارثش، پرسش، ارسالنش از تخت  بیامرستان بلند 
و  یشبهای بازجوی. شود و بعد به آرامگاه ابدیش برود

وحشت بعد از آن مباند اما یادم هست من الیق 
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خداحافظی با عمو هوشنگ نبودم چرا که بابا کت 
اش را مقابلم گرفت و مشکیاش را تن زد و انگشت اشاره

 :تر از همیشه گفتپر تحکم

 .به هیچ وجه حوالی بهشت زهرا منیایی  -

بدون هیچ " مستقیام. حرفش نه خواهش بود، نه متنا
ی عزیزم منع دستور میداد و مرا از بدرقه تعارفی
ام را ندید آخر من زن  هیچ کس اشک روی گونه. میکرد

 .قاتل بودم

یه مدت به هیچ وجه جلوی ... جریشون نکن افرا   -
چهار صبا دیگه به رضایتشون نیاز ...چشمشون نباش

 ..داریم

هنوز دادگاهی تشکیل نشده بود اما موهای بابا که توی 
حتامً بیشامر بیگناه باالی دار . سفید نشده بود آسیاب

 .دیده بود که حکم نیامده را پیش پیش صادر میکرد
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۹۱۱ 

اشکهای مامان سیل شده بود و به بخت شوم دخرتش 
درست مثل بارانی که آن شبها از دل سیاه . میبارید

 ...ارید و متامی نداشتآسامن میب

بابا و مامان که از خانه رفتند من شال مشکی سم 
توی آینه به خودم نگاه کردم شال مشکی به . کردم

 راستی. سیاوش مشکی دوست نداشت. صورتم منیآمد
سیاوش در چه حال بود؟ چند روز بود نه صدایش را 

شنیده بودم؛ نه صورت مثل ماهش را دیده بودم؟ چند 
ی ی به خودم آمدم که تابوت ترمه پوش شدهروز؟ وقت

میان انبوه جمعیت چرت به دست و قطرات بی رحم 
صدای . باران میرفت و کسی خرب از قلب  من نداشت

های سوزناک ا رمیا دل آسامن را هم به درد میآورد گریه
پاهای لرزان . چه برسد به  دل  عروس سیاه پوش یلدا
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ابوت پدرش بایستد اردیان که حتی منیتوانست زیر ت
ام به زمین را هزاربار بیشرت از هر پاهای بسته شده

زمانی سست میکرد و من زمین میخوردم اگر چه 
ی حرف. ایستاده بودم و ایستاده مردن را تجربه میکردم

برای گفنت از ارسالن ندارم، فقط همین را میگویم که 
اش روی جانم میرفت میان هر قطره اشکی که از گونه

تش میریخت و دستی که مدام روی قلبش مینشست صور 
و موهایی که انگار هرگز موهای ارسالن نبود، چرا که 
ارسالن همیشه مرتب بود من یادم منیآمد ارسالن را 

ی ما را عادت داده بود در اینطور ببینم، ارسالن همه
این  ارسالن. بدترین رشایط هم او را آالگارسون ببینیم

از همه که . ه ما یاد نداده بودهمه پریشانیاش را ب
بگذریم صورت سخ از سیلی خاله گوهر از هامن لحظه 

دعا دعا ...هایششد داغ  روی قلبم و آخ از ناله و نفرین
ها گوشهای مامان شکوفه را بگیرند تا باد میکردم فرشته
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 .های خاله گوهر را به گوشش نرساندهم صدای نفرین
ه نگاهم میکرد و باور ی که ده روز خیر مامان شکوفه

اما من ریخنت . اش کج شده باشدمنیکرد ستون خانه
ی که هنوز اجاق گازش روشن نشده بود را ستون خانه
باورش سخت بود اما من فرو ریخنت خیلی . دیده بودم

چیزها را دیدم و بی سبب نبود که میان موهایم تار 
ا همناز را خواندند صدای گریه.  سفیدی روشن شده بود

 :که اوج گرفت

تو که ارسالنت رو داماد نکردی کجا داری ... بابا  -
بابا مگه تو به من زنگ نزدی گفتی ا رمی بیا ... میری بابا

... .من که هنوز بغلت نکرده بودم بابا... دمل برات تنگ
 ...بابا کی قلبت رو سوراخ کرد بابا

۹۱۹ 
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ها میان صدای مداحی که از شنیدن صدای صدای گریه
 :ارمیا بغض کرده بود گم میشد

ودت بابا خ... بابا قلبم فدای قلبت چطور تونسنت بابا -
بلیط پرواز گرفتی بابا خودت گفتی ارمی این سی دمل 

من اومدم پس کوشی ... خیلی بیشرت تنگ شده زود بیا
 ...بابا ... بابا

دای تلقین خواندن که بلند ارمیا آرام که نشد هیچ ص
 :بدتر اوج  گرفت

بابا دمنوش گذاشته بودی براش جوابت رو اینطوری  -
بابا مگه نگفتی سیاوش پرسمه؟ پس کو پرست ... داد 
 ؟ بابا منو دعوت..بابا پرست قلبت رو پاره کرد... بابا 

کرده بودی عروسی گفتی بیا عروسی داریم پس کو 
اش آتیش بگیره قلب تو رو پاره کرد؟ مادت؟ بابا حجلهدا
 ..بابا
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صدای بابا گفنت ارمیا قطع منیشد مداح همه را به 
آرامش دعوت کرد و ارسالن سعی کرد ارمیا را آرام 

تلقین که خوانده شد لحد را که گذاشتند، ا رمیا .  کند
که خودش را روی خاکهای خیس از باران کنار قرب 

ی اردیان که شل شد، دست ارسالن که انداخت پاها
من . نشست روی قلبش من دیگر زن سیاوش نبودم

دخرتی بودم که از وقتی چشم باز کرده بود روی زانوان 
مردی بزرگ شده بود که حاال آرام و زخمی در بسرت 

وقتی به خودم آمدم که صدای . مرگ خوابیده بود
ا به تان ر هایم پا به پای صدای ارمیا تن خیس  گورسگریه

درد میآورد  و صورتم چسبیده بود به خاک خیس روی 
ام را گرفت و کسی از پشت بیخ یقه. مزار عمو هوشنگ

مرا با متام قدرتش روی زمین کشید و مثل تفاله پرتم 
 ...کرد درست زیرپای ارسالن
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بابام رو کشتید ...گمشو  از این جا بروووو   -
گمشو ... خواید؟دیگه چی از جومنون می...بیرشفاااا
 بروووو...برو برو .. برووووو

 صدای زخمی ا رمیا بود که قلب زخمی از دردم را نشانه
ی وقتی صورتم را از زمین بلند کردم که گونه. میرفت

راستم زخمی بود و تنم خیس از باران، مامان که زیر 
بازوهایم را گرفت و با نگاهش شاممتم کرد من تازه 

نم و در چشامن ناشناس ارسالن نگاه توانستم س بلند ک
 .اشک بود که بیصدا از چشامنش فرو میریخت. کنم

همین که خواستم تسلیت بگویم دستش را از روی قلبش 
برداشت و روی زخم صورتم گذاشت سش را جلو آورد و  

 :آرام گفت

 !ببخش عزیزم داغداره منیفهمه چی کار میکنه  -

۹۱۹ 



 

Romanzo_o 691 

چه شد که اطمینان کردم به سدی صدایش و خودم را 
توی آغوشش انداختم و زار و زدم و درست زیر گوشش 
هق زدم؟ زود بود برای دست و پا زدن چرا به آن سعت 

 دست و پا زدم و ناتوانیام از هامن لحظه عیان شد؟

قلبم ... تو میخوامارسالن تو رو خدا سیاوشم رو از   -
ی یه کار . داره وایمسته ارسالن تو رو خدا یه کاری بکن

 ..بکن 

صدایش خروار خروار از . دستش آرام دور تنم حلقه شد
صدایش مثل کسی بود که انگار از .. ارسالن دور بود

 .ها آمده و من  دیگر منیشناختمشسزمین یخ

 .برش میگردونم بهت عزیزم  -

باور خودم را بیشرت توی آغوشش فرو  ناشینانه و خوش
های خاله گوهر و ا رمیا را پشت بردم و فریادها و نفرین

 :خوش باوریام جا گذاشتم و لب زدم
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 .قول بده ارسالن  -

دستش آرام روی سم نشست و هامنطور سد و یخ زده 
 :جواب داد

مشکی ست رو در نیاری هاا؟ همین روزهاست که   -
 ...بهت تحویلش بدم

ی رصیحش خشکم زد و ناباورانه عقب کشیدم و از کنایه
ارسالن در تضاد میان اشکهای گرم و سدی صدایش 

 :ادامه داد

 !قول میدم  -

سم را به طرفین تکان دادم و ناباورتر نگاهش کردم و 
 :ارسالن برای آخرین بار بیصدا لب زد

 !قول میدم  -
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پرت کنم بابا زیر  تا آمدم خودم را روی پاهای ارسالن
 :بازویم را گرفت و غرید

 چرا یه بار به حرفم گوش منیدی؟... نگفتم نیا  -

۹۱۴ 

اصال من آدم جنگ و دعوا و . من دخرت سخودی نبودم
ته مخالفتم با خانواده هامن چند نخ . مرافعه نبودم
که هرزگای میکشیدم یا هامن موبایلی بود  سیگاری بود

های مامان خاموشش که برای جلوگیری از سیم جین
میکردم اما حاال حق با بابا بود هر چه قدر هم که داغ  
دمل بزرگ بود من نباید به خاکسپاری عمو هوشنگ 

باید صرب میکردم تا سدی خاک کار خودش را . میرفتم
ی عمو هوشنگ کم دهبکند و کمی از آتش سوزان خانوا

روزهای بعد از آن روز . شود بعد به دیدارشان میرفتم
کابوس شال  مشکی که ارسالن به . متامش کابوس بود
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کنایه گفته بود از سم در نیاورمش و من هر شب خواب 
مامان شکوفه . به دار آویخته شدن سیاوش را میدیدم

روز به روز تحلیل میرفت، یک پایم در هریس بود یک 
ی که بعد از سیاوش هنوز جرات باز کردن پایم در خانه

مامان روزهای اول مدام گریه میکرد و . درش را نداشتم
 »یک روز میگفت... تحلیل رشایط برایش سخت بود
منک خورد و منکدون ...خودت رو درگیر این پرسه نکن

یک صیغه ... تو زندگیت رو تباه نکن.... شکست
نم خدا رو شکر وقتش محرمیت خونده بودید که او 

" گوربابای چهار تا تیکه جهاز اصال... متومش شده
اون خواهر الدنگش از سیاسی .. سمت خونه شکوفه نرو

بازی دست برداره برگرده پیش خواهر معلولش به تو 
یک وقتی هم کافی بود فقط چند دقیقه دیر «.. چه؟

کنم جوری چپکی نگاهم میکرد که درد از یاد میرفت و 
به کی دلش رو خوش کرده اون بچه » ایه میگفتبا کن
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شکوفه تا االن تنهاست نه؟ منیگی یه وقت بال مال ...
سش میاد؟ جمع کن ساکت رو برو پیش شکوفه غم باد 

ه هم«... بگیره دق میکه رو سیاه میشی پیش سیاوش
چیز برای مامان به همین سعت تغییر میکرد و من 

ن بابا یکی از بهرتی. ترین آدم این دنیا بودمبالتکیف
وکال را برای سیاوش گرفت اما ارسالن بیکار ننشست 

تر از آن را برای عمو هوشنگ یکی بهرت و کار کشته
پرونده به دادسا ارجاع شد و سیاوش از بعد از . گرفت

بازجویهای پیاپی به زندان منتقل شد و این تازه رشوع 
ه بود و ی محرمیتامن متام شدصیغیه نامه. ماجرا بود

هامن رویایی .. دیدن سیاوش برای من شده بود رویا
ابا ب. که تا چند وقت قبلش حقیقت محض زندگیام بود

قول داد با یکی از دوستانش صحبت کند تا برایم یک 
اوش ی آن بتوانم سیصیغه نامه بفرستند بلکه به واسطه

را ببینم اما چیزی که مرا آزار میداد این بود سیاوش 
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مامان . نتقال به زندان به من زنگ نزده بودبعد از ا
ا باب.« ترسیده و هنوز به زندان عادت نکرده»میگفت 
و من از خدا میخواستم « زنگ بزنه چی بگه؟» میگفت

سیاوش فقط زنگ بزند اصالً هیچ چیزی نگوید فقط نفس 
بکشد من به شنیدن صدای نفسهایش رشطی شده بودم 

ی که ارسالن حرفش را و میرتسیدم از آن شال سیاه رنگ
 .زده بود

۹۱۵ 

 ها را زیاد کردهبیشرت زمانم را توی هریس بودم سفارش
بودم تا بیشرت و بیشرت توی کارگاه مبانم و کمرت به 

ی بروم که نبود سیاوش را هر لحظه به رخم خانه
دوست نداشتم وقتی سیاوش بر از طرفی هم . میکشید

اش میگردد رشایط خانه تغییر کرده باشد و من رشمنده
 .شده باشم خودم را مسئول مامان شکوفه میدانستم
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چمدانم را بستم و به مامان فهامندم من دیگر فقط 
اتاق . ی دیگرمدخرت او نیستم و حاال عروس یک خانه
ف های پر حر سیاوش شد اتاق من و شدم رفیق سکوت

خسته از روزهای تلخی که بیرحامنه . مامان شکوفه
میگذشت و ما منتظر دادگاه بودیم روی صندلی اتاقم 

نشستم و به سامیه سفارش قهوه دادم تا شاید کمی ذهن 
 .آشوبگرم آرام شود که صدای زنگ موبایلم بلند شد

شامره ناشناس بود و اولش خواستم جواب ندهم اما بعد 
شد که انگشت روی صفحه کشیدم و  انگار بند دمل پاره

صدای اپوراتور شد صدای زندگی که هنوز جریان 
من تا ....« شام با زندان اوین صحبت میکنید» داشت

همین جایش را شنیدم بعدش متام جان گوش شدم تا 
او یک بار دیگر بگوید سیم تلفنی و من مبیرم برای زنگ 

 ..صدایش

 اَلو افرا   -
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 :تا یک کلمه بگویم جانم زبانم الکن شده بود

 ..جانم..جان...ج  -

صدایش مثل کسی بود که ساعتها در دل بیابان بدون 
 .واهمه فریاد زده و زخم برداشته

افرا جان خوب گوش کن چی میگم برو رشکت بیمه   -
اونجا هامهنگ کن ... مامان شکوفه رو بیمه عمر کردم

خونه . .بدونن بدون سپرسته انتقالش میدن آسایشگاه
 ...هم از قبل به نامم بوده بفروشش

۹۱۶ 

 . باور منیکردم؛ نه این سیاوش من نبود

 ...سیاوشش  -

 :نامش را فریاد زدم
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وکیل تسخریام همه کارها رو میکنه اما گفتم یکی   -
 .. پیشش باشه

 :دای گریه و هق زدصدای زخمی اش شد ص

 .تنها نباشه مامان بهرته  -

 :اش را قطع کردصدای فریادم اینبار صدای گریه

وکیل تسخیری؟ مگه تو وکیل نداری؟ کم آدم جلومه؟   -
تو هم شدی یکی از همونا؟ زنگ زدی بهم دلداری بدی؟ 

 ....بعد از این همه مدت زنگ زدی اینا رو بگی 

 :اش بلندتر شدصدای گریه

سیاوش با من داری اینطوری حرف میزنی؟ امروز   -
 من... بارون زده مگه ما با هم آفتاب رو تجربه نکردیم

 انقدر بیمعرفتم؟ زن و شوهری یعنی این؟

 ...افرا تو خیلی جونی   -
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 تو چی تو جون نیستی؟  -

همه چی بر علیه منه بذار خیامل از مامان شکوفه   -
 ...راحت باشه

 ن چی؟از م  -

 :زدمستاصل صدایم

 ...افرا جان  -

خوبم سیاوش، مراقب خودمم سیاوش، نگرانم نباش   -
 ..غذام گرمه، جام نرمه، دملم خوش

 :صدایش رنگ خشم گرفت و ترش گونه نامم را صدا زد

 !!افرا  -

تا وقتی نفهمیدی و با خودت کنار نیومدی من چی   -
کن مثل همهی اون  کاریه زندگیتم شامرهام رو فراموش

 ...چیزای که باید میپرسیدی و فراموش کردی
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۹۱۷ 

 :تا آمد چیزی بگوید با گریه لب زدم

ام رو منیفروشم مامامنم رو هم جای من خونه  -
ان فدای ست تو هم یه دله که همه شکسته. منیذارم
زنده و سامل برگردد ما هنوز زندگی اما ..بکشن
 ...هنوز...نکردیم

هنوز داشتم حرف میزدم که صدای بوق ممتد توی 
لعنت به زندان و طول . گوشی پیچید و زمان متوقف شد

همین . من با سیاوش حرف زده بودم…کم متاسهایش
هم از سیاهی آن روزها بس بود برای قلبی که برای 

باید کاری . از داشتتپیدن به صدای نفسهای او نی
های گره خورده را میکردم اینطور بیهوده نشستنم گره

باید میرفتم دیدن عمو . بیشرت به هم زنجیر میکرد
بارانی بلند . هوشنگ حتام از دست او کاری بر میآمد
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ی جدید عمو ی رنگم را تن زدم و مسیر خانهسمه
 برف .هوا سد بود و زمستانی. هوشنگ را در پیش گرفتم

. کم حجمی روی زمین نشسته بود و آسامن سخ بود
ترافیک سختی را پشت س گذاشتم و رسیدم به جای که 

های بیجانم زمانی گام. سنوشتم را تغییر داده بود
کنار مزار عمو  تر شد که دیدم یک نفر غریبانهسست

  .هایش آرام آرام تکان میخوردهوشنگ نشسته و شانه

اش گذاشنت اردیان شانهنزدیک شدم و دست روی 
 بلند شد و با دیدنم دستش. مردانه و بیصدا گریه میکرد

 :را روی چشامن سخش کشید و پر بغض گفت

 ...بابام افرا  -

آغوشم را که به رویش باز کردم او نه مثل ارمیا خشم 
داشت نه مثل ارسالن سد بود او پرسی بود که 

شانههایش را تکیهگاهش را از دست داده بود و تنهای 
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سش را روی شانهام گذاشت و با هم . خم کرده بود
 .آرام و آرام گریه کردیم و من یک قدم جلو رفتم

۹۱۸ 

  *** 

ی ون مخصوص صدای نم نم بارانی که روی شیشه
ش وبجایی زندانیان میخورد هم منیتوانست دل آشجابه

را آرام کند و او را حتی شده برای لحظاتی اندک دور 
تا ساعتی بعد .کند از فضایی که در آن قرار داشت

تکلیفش با دنیا مشخص میشد و بعد از بازجوییهای 
ها زیاد باالخره میفهمید روی مکرر و بعد از باال و پایین
سکوی مرگ، یا حیات؟  همین . کدام سکو ایستاده است

دلتنگ مادری که . دلتنگ بود. میکرددلش را خون 
های زیادی را بدون او س بر بالین گذاشته و شب

منیدانست جایش گرم است؟ غذایش به راه؟ وضعیت 
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زخم کمرش چطور است؟ خوب شده یا نه بدتر شده؟ 
دکرت فیزیوتراپش به موقع به او س میزند یا نه؟ 

هایش هست که یک وقتی پرستارش حواسش به مالفه
نباشند؟ دلش خون بود برای افرایی که یکهو پرت  خیس

شده بود وسط میدانی که خوب میدانست از افرای 
 اش را باالدست  بسته. ی او دور بودگرا و شکنندهدرون

سش ونگ ونگ . آورد و کمی چشامنش را ماساژ داشت
میکرد و انگار کسی توی سش طبل به دست گرفته و 

را ندیده بود، این اولین  هنوز افرا. یک نفس میکوبید
ی دادگاه بود و او میرتسید از دیدن عروسی که جلسه

. رخت سفیدش را سیاهی شومی با خودش برده بود
ی ون تکیه داد و سعی کرد با چشامن سش را به شیشه

بسته خستگی چشامن افرا را تصور کند، با خودش عهد 
ن ای بسته بود جواب دادگاه هر چه شد تکلیف افرا را در
بالتکیفی روشن کند و بگوید که برود و انگار کند 
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حتی بنا کرده بود . سیاوشی در زندگیاش نبوده است
اگر الزم شود به افرا یادآور شود که دیگر محرمیتی 

بینشان نیست و همین را بهانه کند برای بریدن پای افرا 
در مدتی که توی زندان مانده . از مشکالت زندگیاش

ت کامل شود و دادگاه برگزار شود به اندازه بود تا تحقیقا
کافی امیدهایش را از دست داده بود از بس شنیده بود 

ی دار رفته بودند حتی که بیگناهان زیادی پای چوبه
هم بندیهای زیادی به او گفته بودند از همین اول کار 

برود ساغ رضایت اولیای دمی که خوب میدانست برای 
نم اشکی که از . و محال او این رضایت محال بود

ی چشمش چکید همزمان شد با باز شدن درهای گوشه
داشت . ونی که باران تهران را برای او زشت میکرد

میرفت جانانش را براند و مادرش را به خدا بسپارد که 
خوب میدانست جای حق نشسته است و او در این 

سش را زیر باران رو . دنیای نامرد جز او امید نداشت
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آسامن بلند کرد و زیر لب ذکری را گفت اصالً یادش  به
یا :» منیآمد آخرین بار کی آن را بر لب رانده بود

 «.حق

۹۱۹ 

ی کوتاه را باال رفت و مامور کناری که یک چند پله
ز اهایش تندتر دستش را به دست او بسته بودند قدم

اویی بود که دوست نداشت باران را از دست بدهد و او 
الجرم با او همراه شد و اولین کسی که نرسیده به سالن 
درست جلوی درب اصلی دادگسرتی استان تهران دید 

شال مشکی روی سش بود انگار نه انگار که . افرا بود
های افرایی بود که خرمنشان یک شب موهایش جنگل

های افرا و ده بود به بوی جنگلمستش کرده و تن ز 
موهایش انقدر سفت و سخت بسته . مالکش شده بود

شده بود که دلش گرفت و خواست بدون هیچ مانعی 
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دستش را بلند کند و از زیر شال مشکی ک ش موی افرا 
را باز کند بگوید حق به دار آویخنت موهایش را ندارد 

را  هایشحتی اگر او نباشد و دنیا دیگر صدای نفس
نشنود اما پاهایش که سجایش میخ شد انگار سباز 

 نگاهش در نگاه. کناریاش فهمید یک جای کار میلنگد
خیس افرا قفل شد و چیزی ته دلش فرو ریخت، به این 
دخرت قول خوشبختی داده بود، نگفته بود نرفته او را 

میکشد به زندان پر خشم تقدیر که تن به تن با او جنگ 
سباز که مثل او چند ثانیه مکث . گیداشت برای زند 
ی افرا یک قطره اشک که روی گونه. کرد و ایستاد

. ریخت صداها توی سش اکو شد و سش دوران گرفت
شاید تصمیم داشتی مغار رو » بازجوی اولی گفته بود
وکیل « ی بعدی رو بزنی؟بیرون بکشی و رضبه
« اثر انگشتت همه جا هست» تسخیریاش گفته بود

ی که داریوش اعتامدی برایش گرفته بود، گفته وکیل
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های این شکلی که متهم هیچ شاهدی توی پرونده» بود
نداره اصل اول رو روی رضایت اولیای دم میذاریم اما 

 »هاشم هم بندیاش گفته بود«.... راه زیاده نگران نباش
یه احمد بود که عموش رو توی مغازه کشته بودن اون 

 ده بود هر کاری کرد نتونست ثابتمثل تو س بزنگاه رسی
کنه که اون قاتل نیست تهش کشیدنش باال، اون بدبخت 

دوتا بچه داشت خدا رو شکر که گیر زن و بچه 
میکشنت باال برو دعا دعا » دیگری میگفت...«. نیستی

پول و پله چی داری که بتونی ..« » کن رضایت بدن
طرفت گدا » آن یکی میگفت..«. رضایت بگیری

؟ گدا گشنه باشه هر چی بیشرت گشنه ست یا آدم حسابی 
بتونی س کیسه رو شل کنی به نفعت  وگرنه که غزل رو 

افرا که یک قدم نزدیک شد پازل نامرتب ذهنش «. بخون
روی زمین ریخت و او ناخواسته یک قدم دور شد و 
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سباز کناریشاش حرکت کرد و صداها یک باره توی 
 :لب زدمغزش خاموش شد چرا که افرا 

 ...سیا  -

۹۹۰ 

مثل هامن . همین یک کلمه کافی بود تا متام شود
ی بارانی که روی زمین میریخت بعد انگار نه انگار قطره

بارانی بوده جوری توی زمین محو میشد که دنیا یادش 
نی کامو شاید رنگین میرفت باران زده آسامن ابری شده

 .هم رخ منوده

کامن چشامن افرای او که سخ بود و دیگر رنگی رنگین
نداشت انگار نه انگار چشامن افرایاش طعنه میزد به 
آبی آسامن و سبزی، قدم بعدی را اگرچه سست اما 

تر برداشت باید افرا را، این چشامن سخ را، از راسخ
خودش در هر  خودش و مشکالتش دور میکرد حتی اگر
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بدون . قدم میمرد و دیگر چیزی از او باقی منیامند
اینکه جواب افرا را بدهد با مامور کناری همراه شد و 
صدای افرا پشت سش جا ماند، افرایی که نام او را با 
عمق جانش بر لب میراند و او با هر بار صدا زدن او 

نفهمید «... جانم افرا» آرام و بیصدا زیر لب میگفت
طور طول راهرو را سپری کرد و عزیزانش را یک به چ

یک پشت سش گذاشت و  به دادگاه رسید و بدتر از آن 
اصال نفهمید قاضی کی با چکش مقابلش روی میز کوبید 

ی مناینده. و آغاز دادرسی را رسام رشوع کرد
دادستان که پشت جایگاه قرار گرفت و منت کیفرخواست 

او تازه فهمید کجا ایستاده و  را با صدای غراء قرائت کرد
دنیایی که عزم شکسنت . دنیا دارد با او چه کار میکند

 .او را کرده بود

ه نظر ب: » منت کیفرخواست بدین رشح قرائت میشود
درخواست اولیا دم  مقتول، محروم هوشنگ کیانفر، 
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مبنی بر قتل عمد مقتول توسط جناب اقای سیاوش 
یفی و احراز قصد فعل آراسته، با توجه به مراتب توص

ی مورد نظر و مرتکب در انجام بزه و محقق شدن نتیجه
ی بازسازی ی برنده صورت جلسهکشف آلت قتاله

ی قتل بزه انتصابی محرز میباشد االهذا مستنداً صحنه
، ٩١از قانون مجزات اسالمی مصوبه ٣٨٠، ١٩١به مواد 
از قانون آیین دادرسی کیفری  ١٦٥و  ١٦٨مواد 

تقاضای صدور حکم و مجازات نامربده  ٩١مصوب 
 .«میشود

همه صداها توی سش دوران گرفته بودو یادآوری 
ی قتل و آنچه در آن روز بر او گذشته بازسازی صحنه

بود همه و همه باعث شد تا راه نفسش بسته شود و به 
های پیاپیاش یکباره میان سکوت دادگاه صدای سفه

و داریوش اعتامدی  بپیچد و بعد صدای نگران افرا
های گوهر و ارمیا دفن شود و میان صدای ناله و نفرین
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یک نفر که انگار سدی نفسهایش به او میرسید توی 
 «.حروم زاده» گوشهایش مدام و بیوقفه فریاد بزند 

۹۹۱ 

د و میان سدی سش بدون فرمانربداری از او چرخی
نگاه ارسالن نشست، انگار دنیا ایست کرد در این سمای 
کشنده و او نشناخت رفیقی که یه زمان رقیب شده بود و 
حاال انگار دشمن شده بود که چشامنش پرچم سد و یخ 

وکیل اولیای دم آقای . ی را به منایش میگذاشتزده
ان سسارنگی که او را به جایگاه خواست تنش یخ کرد به 

در نگاه ارسالن و لکنت نه فقط  هامن سمای النه کرده
 .به زبانش که به جانش هم نشست که پاهایش لرزید
همش چند قدم تا جایگاه فاصله داشت اما چند بار 

دست به زانو گرفت و دست به زانو شدنش شکست قلب 
ی دخرتی را که منیدانست به کدامین گناه شکسته
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اه که ایستاد و آقای سارنگی پشته جایگ. مجازات میشد
 :بدون مکث محکم پرسید

جناب آقای آراسته شام ادعا دارید روز حادثه به    -
درخواست مرحوم کیانفر به کارخونه رفتید در حالی که 

ایشون تاکیده داشته کسی از این دیدار با خرب نشه 
 درسته؟

چند بار کوتاه پلک زد و نفسش را مقطع مقطع بیرون 
 :ا صدای لرزان گفتداد و ب

 ..بله..ب   -

ی هی ده سالانگار بچه. متنفر بود از این لکنت بیموقع
بود که معلم کالس ترش گونه از او میخواست پدر و 

مادرش به مدرسه بیاید و او توان نداشت بگوید مادرش 
یشان را معطر میکند و پدرش سایه یاسی شده که خانه
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ی را ارنگی برگهآقای س.  هم خورشیدی در آسامن
 :مقابل قاضی گرفت و گفت

ها و جناب قاضی این برگ بک آپ متام متاس   -
های مرحوم کیانفر رو نشون  میده که توش هیچ رد پیام

این یعنی . و نشونی از پنهان ماندن این دیدار نیست
متهم میدونسته چرا و به چه علت س این قرار سه نفره 

م کیانفر به ایشون نوشته توی آخرین پیام مرحو . میره
بدون اینکه از این «. پول رو برات واریز کردم» شده

 ...دیدار حرفی به میون بیاد

۹۹۹ 

همین لحظه وکیل سیاوش آقای مجیدی از جا بر 
 :خواست گفت
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متاس  اعرتاض دارم آقای قاضی ممکنه مرحوم در   -
تلفنیشون از متهم درخواست دیدار پنهانی کرده باشه و 

 !باهم قرار گذاشته باشن

 :تایید تکان داد گفتقاضی سش را به نشانه

 .اعرتاض وارده  -

 :سارنگی چرخی زد و رو به حضار و قاضی گفت

خیلی خب اجازه بدید من سوامل رو یک طور دیگه    -
تاخیر به محل مالقات  شام ادعا داشتید با. مطرح کنم

میرسید این در حالی که توی این مدت تاخیر از طرف 
مقتول نه به شام پیامی میاد نه متاسی گرفته میشه که 
چرا دیر کردید در حالی که یک دیدار پنهانی حتام 
دیدار مهمی بوده و باید برای مقتول تاخیر شام حائز 

 میشه در این رابطه توضیح بدید؟. اهمیت میشده
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سیاوش چشامنش را کوتاه بست و باز ذکر حق را گرفت 
 :بار بدون لکنت جواب دادو این

. اون شب من با عمو واسه ساعت هشت قرار داشتم   -
برام کار پیش اومد و یه کم با تاخیر رسیدم اما به عمو 
پیام دادم که دیر میرسم شاید به همین دلیله که ایشون 

 ...نه زنگ زدن نه پیام دادن

اما پیام شام از طرف مقتول سین نخورده برای این    -
 موضوع چه توضیحی دارید؟

سیاوش چشامنش را چرخاند و کوتاه حضار را از نظر 
گذراند و زبانش توی دهانش به چرخش در آمده بود و 
منیدانست چرا هوشنگ پیامش را ندیده به همین دلیل 

 :با استیضال جواب داد

 ...شاهد دارممن برای تاخیرم    -
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ی فرا گرفت و قاضی یک لحظه صحن دادگاه را هم همه
با کوبیدن چکش بر روی میز حضار را به آرامش دعوت 

 :کرد و باز سارنگی میدان را به دست گرفت

۹۹۹ 

 .هاتون رو میشنویمادامه بدید ما حرف   -

ش چشامنش را کوتاه بست و کف دست عرق سیاو
ی شلوارش کشید امیدش به اش را به گوشهکرده

خدایی بود که آن باال نشسته و او را میدید، خدایی که 
  .از رگ گردن به او نزدیک بود اگرچه دور ایستاده بود

 :تردید را کنار گذاشت لب زد

من وقتی داشتم از خونه میرفتم به سمت کارخونه    -
رمیا جلوی در بود، ما یه چیز حدود نیم ساعت با هم ا  

 ..حرف زدیم
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ی ا رمیا در صحن دادگاه پر شد و سیاوش صدای گریه
 :ادامه داد

وقتی از ا رمیا خداحافظی کردم و به سمت کارخونه    -
رفتم هنوز بارون می اومد ترافیک بود و من میدونستم 

نکردم که دیر میرسم به عمو پیام دادم و دیگه چک 
 !پیامم رو دیده یا نه

 :سارنگی سی تکان داد و گفت

خیلی خب ما فرض رو میذاریم که شام با مقتول قرار    -
و تون ر میشه علت قرار مالقات شبانه. مالقات داشتید

 بدونیم؟ کمی در این مورد توضیح بدید؟

های هوشنگ و نگرانیاش از سیاوش به یاد آخرین نفس
ز اتفاقات اَلوار و رسوایی بعد از آن پرده برداری ا

 :افتاد، نگاهش را به مقابل دوخت و آرام لب زد
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زن و سی ا ن سی ها خطیه چند وقتی بود دستگاه   -
تند تند خراب میشد قرار بود در مورد تعمیرات 

 ..ها با هم حرف بزنیمدستگاه

 !وقتی رسیدید چی شد؟ از شب حادثه برامون بگید    -

قتی رسیدم بارون کم شده بود، مثل بیشرت مواقع و    -
که ماشین رو بیرون کارخونه پارک میکنم، ماشین رو 
پارک کردم و به سمت اتاق نگهبانی اومدم، کسی نبود 
چند بار به شیشه زدم شیفت مسلم بود تعجب کردم که 

چرا نیست یه چند بار به شیشه زدم و وقتی مطمنئ شدم 
در سوله باز بود کارخونه . نیست به سمت سوله رفتم

سوت و کور بود و هیچ صدایی منیاومد رفتم سمت اتاق 
 ...مدیریت 

۹۹۴ 
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به اینجایش که رسید نفسش بند آمد، انگار هنوز صدای 
ر جان دادن هوشنگ توی گوشش میپیچید رخ  اشک . خ 

 :ع شد و رو به قاضی گفتی چشمش جمگوشه

ی این رو همه! من قاتل نیستم آقای قاضی   -
من بدترین ... هاییی که اینجا هسنت خوب میدوننآدم

ام جون آدم این دنیا هم که باشم باز واسه خانواده
 آخه چطور میتونم پدرم رو بکشم؟. میدم

سارنگی اجازه پیرشوی به سیاوش را نداد و بلند و رسا 
 :گفت

از بحث خارج نشید به سمت اتاق مدیریت رفتید    -
 بعدش چی شد؟

اش راه گرفت و آرام قطره اشک سیاوش به روی گونه
 :هق زد و جانش داشت از تنش بیرون میرفت
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ر    - رخ  توی راهرو بودم که احساس کردم یه صدای خ 
 ...میاد

ای به مکث کرد و بزاقش را به زحمت بلعید، توده
ض چندین ساله از دردهایی که کشیده بود ی بغاندازه

 :توی گلویش رشد کرده بود و راه نفسش را میبست

هام رو تند کردم رفتم سمت اتاق عمو، در قدم    -
اتاقش باز بود، چند بار صداش کردم وقتی دیدم جواب 

 ..منیده در رو به عقب هول دادم

ای هق هق میکرد انگار هامن لحظه" حاال دیگر رسام
ود که هوشنگ را غرق به خون در اتاقش پیدا کرده ب

های او روی صورتش های افرا پا به پای اشکاشک. بود
 :روان بود و گویی که جان از تن هر دویشان  میرفت

ترسیدم خودم رو رسوندم ...کف اتاق غرق خون بود   -
 ...مغار تا دسته رفته بود توی کمرش .... پشت میز عمو 
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 :اوج گرفت هاشصدای گریه

 ...صد بار اینا رو گفتم   -

۹۹۵ 

 :تر از قبل گفتسارنگی محکم

 ادامه بدید؟   -

عمو منیتونست ...رفتم باالی سش ترسیده بودم   -
نفس بکشه، بغلش کردم، اون لحظه هیچی به مغزم 

تر از کمرش در بیارم شاید راحت نرسید، گفتم مغار رو
هایی که میگم دو دقیقه هم ی اینهمه... نفس بکشه

تا مغار رو از کمرش کشیدم بیرون ارسالن ...نشد
 ...بعدش هم که دیگه گفنت نداره... اومد

چطور ممکنه به عقل شام نرسه که اگر مرضوبی به    -
ای آسیب دیده باشه نباید بالفاصله رضب شیب برنده

ها توی اون شی رو از بدنش جدا کرد، شام سال
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ی صنایع چوبی کار کردید موارد بوده که کارخونه
کارگری دستش زیر دستگاه رفته باشه و یا آسیب جدی 

.. ت ی شامسدیده باشه این بدیهیرتین اتفاق توی حرفه
آیا جز اینه که شام تصمیم داشتید برای بار دوم مغار رو 

شام ادعا دارید که صدای شام رو  به کمر مقتول بزنید؟
به انتها سالن میکشه تا تندتر قدم بردارید اما همون 
موقع حرف خودتون رو نقض میکنید و میگید که چند 
بار مقتول رو صدا میکنید تا اجازه ورود بگیرید، آیا 

ی شام جز این بوده که در بهرتین زمان که نگهبان عجله
 ودتون رو عملی کنید؟ی خکارخونه نبوده بتونید نقشه

آیا مکث شام پشت در اتاق مقتول جز این بوده که شام 
مطمنئ بشید کسی جز مقتول توی اتاق نیست و بعد 
بتونید به سعت و بدون فوت وقت کار خودتون رو 
عملی کنید؟ آقای وارسته با خودتون صادق باشید 
تاخیر شام برای رسیدن به قرار مهم کاریتون به 
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م گیری نبوده که بشه بهش استناد کرد که ی چشاندازه
ی قبلی به کارخونه نرفتید، بلکه شام شام با طرح و نقشه

این پیام رو برای مقتول ارسال میکنید که بعدها بتونید 
به اون استناد کنید غافل از اینکه این پیام حتی از 

سمت مقتول دیده منیشه و از طرفی شام پشت درهای 
ینشینید تا از نبود نگهبان مطمنئ کارخونه به انتظار م

بشید و چون به زعم خودتون سیستم مدار بسته از کار 
افتاده بود بعد از وردتون به کارخونه با خیال راحت به 

دوربین نگاه میکنید اما دست تقدیر بیکار منیمونه 
همون سیستم ناقص تصویر شام رو حین ارتکاب جرم 

ل بنده مرحوم ثبت میکنه و شام در کامل قصاوت موک
هوشنگ کیانفر رو به رضب مستقیم مغار منتب کاری به 

 ...قتل میرسونید
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آقای مجیدی وکیل سیاوش برای بار دوم از جا 
بار میان کالم آقای سارنگی رفت و با برخواست، این

 :صدای بلند گفت

جناب سارنگی تصمیم ! اعرتاض دارم آقای قاضی   -
ن موکل بنده ایشون دارند با سفسطه و تحت فشار داد

 ..رو مجبور کنن تا اونچه که خالف واقع بوده رو بپزیه

۹۹۶ 

 ادامه بدید؟.. اعرتاض وارد نیست   -

سارنگی سی تکان داد رو به سیاوشی که لرزش دستش 
 :به وضوح دیده میشد لب زد

 مورد عالقتون رو بگید؟ یمیشه میوه   -

سیاوش کف هر دو دستش را روی صورتش کشید و 
 :گفت
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 ها برای چیه؟این سوال   -

سارنگی عکسی را از الی پرونده بیرون کشید و رو به 
 :قاضی گفت

ول مقت. ی سه نفره رو میبینیماینجا یه میز مذاکره   -
قبل از اومدن متهم به کارخونه از نگهبان کارخونه 

 .یخواد که برای سه نفر وسایل پذیرایی آماده کنهم
 .تاکید میکنه میوهی مورد عالقه متهم خریداری بشه
اون سوی میز کار مقتول یه میز با چند مدل میوه و 
دمنوش رو مالحضه میکنید که دست نخورده مونده 

بوده تا متهم برسه، مقتول هرگز فکر منیکرده به محض 
گیره و اینطور بیرحامنه به اومدن متهم درگیری صورت ب

آقای قاضی مرحوم هوشنگ کیانفر روز قبل .. قتل برسه
از حادثه شاهد درگیری پرسش با متهم میشه و تصمیم 

ها رو با هم آشتی بده اما  این میگیره که هر دوی این
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کینه س دراز داشته و کینه توزی متهم مانع از این 
 ! م میخورهی رقماجرا میشه و ماجرا به طرز دیگه

 :سارنگی این را گفت رو به سیاوش ادادمه داد

 تون با ارسالن کیانفر بگید؟میشه از رابطه   -

 دنبال چی میگردید شام؟   -

آیا جز اینه که ارتباط . دنبال دالیل شام برای قتل   -
ناگهانی شام با افرا اعتامدی دخرت رشیک مرحوم کیانفر 

از کارخونه بسته میکنه؟  دست ایشون رو از اخراج شام
خودتون بهرت میدونید که  شام در کمرت از سه ماه دوبار 
با پرس مرحوم درگیر شده بودید یک بار در باغ خودتون 
در دماوند و یک بار هم در حضور کارگران کارخونه در 

 این رابطه حرفی برای گفنت دارید؟

 :بار عصبی و هسیرتیک جواب دادسیاوش این
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ی من و افرا شاید به درگیری من با ارسالن ربط رابطه  -
داشته باشه اما هرگز به عمو هوشنگ مرتبط منیشد چون 
در این ماجرا بر خالف تصور شام عمو هوشنگ طرف ما 

ما اون شب قرار نبود برای صلح و آشتی جمع . بود
ی موهای بشیم، من و ارسالن هم دو بار که نه به اندازه

ن شده و این تازگی نداشت که عمو سمون با هم دعوامو 
عمو به من گفت بیا راجع .. هوشنگ بخواد واسطه بشه

به کار حرف بزنیم من منیدونم اون نفر سومی که عمو 
براش میز چیده بوده کیه؟ اینو بهرت از ارسالن بپرسید 

تنها  .شاید اون نفر سوم ارسالن بوده اما من منیدونستم
ن بعد از من اومده چیزی که مطمئنم اینه که ارسال 

 .کارخونه

۹۹۷ 



 

Romanzo_o 729 

از کجا مطمئنید که بعد از شام اومده؟ این جز این    -
می تونه باشه که شام راجع به حضور و ساعت حضورش 

تون رو طوری چیده بودید که قبل خرب داشتید و برنامه
م کار رو متوم بکنید اما شانس با از اومدن پرس مرحو 

شام یار منیشه و ایشون کمی زودتر از موعد س قرار 
 حارض میشه؟

من اصال منیدونستم ارسالن میخواد بیاد یا نه، اما    -
ارسالن رو هر کسی بشناسه میدونه که بوی عطر 

چطور ممکنه که .... ارسالن قبل از خودش میاد
رد شده باشه اما من  ارسالن از یه راهرو قبل از من
 متوجه بوی عطرش نشده باشم؟

 وسط بوی تند چوب شام از بوی عطر حرف میزنید؟    -

، اگه شده    - ، رفیق من  آقای محرتم ارسالن برادر من 
رقیب، اگه رفته روی اون صندلی مقابل نشسته و ادعای 
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ها رو در میاره دلیل منیشه من الکی حرفی بزنم دشمن
 نیستم اما من خوب میدونم ارسالن بعد که بهش مطمنئ

از من اومد چون من عطر ارسالن رو میشناسم اما به 
 ایوهللا به وهلل من منیدونستم به جز من کس دیگه

من رفتم دیدن عمو واسه کار نه .. میخواد بیاد کارخونه
ی این رو هزار بار توی بازجوییها گفتم، بازم چیز دیگه

دعوای روز ... یم نه خانوادگیمیگم ما قرار کاری داشت
قبل من و ارسالن هم ربطی به این ماجرا نداره که من 

 .بخوام کسی که یه عمر جای پدرم بوده رو بکشم

 :این را گفت رو به ا رمیا کرد و در اوج ناامیدی لب زد

ا رمی مگه تو اون شب نیومدی جلوی در خونه؟ بیا    -
 مگه... ف زدیمبگو که ما نیم ساعت بیشرت با هم حر 

نگفتی ارسالن گم شده؟ مگه من بهت نگفتم تا شب 
ارسالن رو پیدا میکنم برات؟ چطور ممکنه من بدونم 
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ارسالن پیش عمو هوشنگه و باهاش قرار دارم اما بهت 
نگم؟ ا رمی شده تو از من چیزی بخوای و من نه بگم؟ یا 
شده من بهت دروغ بگم؟ ارمیا اینا میخوان با این حرفها 
به این نتیجه برسن که من رفتم دیدن عمو و چون عمو 
از ارسی دفاع کرده س دعوای چرت روز قبلمون من 

 ....کشتمش اما تو باور نکن

۹۹۸ 

نگاه لرزان و پر اشکش را چرخاند و رو به اردیان با 
 :بغض و اشک بود لب زدصدایی که مخلوطی از خشم و 

 ...ارسی که باور کرده اما اردی تو بارو نکن   -

 :سش را چرخاند و رو به قاضی ادامه داد

مغار توی کمر عمو هوشنگ ...من کسی رو نکشتم   -
ها توی کارخونه آقای وکیل درست میگه من سال. بود

کار کردم و از این موارد زیاد دیدم اما اون کجا مغار تا 
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ته توی کمر عزیزت فرو رفته باشه و برای یه نفس دس
التامس نگاهش رو ببینی، اون کجا دسته یه غریبه رفته 

من وقتی عمو رو توی اون ... باشه زیر دستگاه خط زن 
به وهلل نفهمیدم دارم چی ..حال دیدم مغزم کار نکرد

به ....کار میکنم فقط میخواستم عمو راحت نفس بکشه
ی منتظرم مادرم قسم میخورم به چشام...روح پدرم

آقای قاضی من عمو هوشنگ رو نکشتم و فقط و فقط 
واسه اینکه یه ذره نفس بکشه اون مغار لعنتی رو از 

 ...کمرش بیرون کشیدم

صدای شیون و ناله که صحن دادگاه را پر کرد و نوبت به 
بار از ارسالن دفاعیات آقای مجیدی رسید که او  این

 :یگاه بیاید و سواالتش را بپرسددرخواست تا به جا

 آقای کیانفر میشه از دعوای روز قبلتون بگید؟   -
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ارسالن نگاه سدش را تا چشامن افرا کشاند بعد با 
 :هامن سدی جواب داد

من از دخرت رشیک پدرم یعنی خانم افرا اعتامدی    -
خواستگاری کرده بودم که خب ایشون چون عادت دارن 

. نن، اومدن و آش رو با جاش بردناز پشت خنجر بز 
مباند این شده تخم اختالف بینمون و بعدش هم که 

ایشون جلوی کارگرها هر چی که دوست داشت بار ما 
 ....کرد و رفت

 شب حادثه شام برای چی رفته بودید کارخونه؟   -

 :ارسالن مکثی کرد و بعد کوتاه جواب داد

له کسی رو از روز قبلش گوشیم خاموش بود حوص   -
نداشتم اما  زنگ زدم خونه که مادرم رو از نگرانی در 

مامانم گفت بابا رفته کارخونه، راستش نگران . بیارم
شدم آخه کم پیش میاومد شبونه بره کارخونه آخرین 
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باری هم که رفته بود واسه این بود که سوله دپوی 
زنگ زدم بابا گفت بیا ...محصوالت آتیش گرفته بود

 ...دیگه نپرسیدم چرا رفتم و  اینجا منم

بارش طوالنیرت شد و با صدایی که رو به زوال مکث این
 :بود ادامه داد

منیدونستم آخرین باریه که با بابام حرف میزنم وگرنه    -
 ...انقدر زود قطع منیکردم

 برای این کار شاهد هم دارید؟   -

۹۹۹ 

بله من متام مدت پیش آقای فرهودی بودم، اصال بعد    -
از دعوامون آقای فرهودی منو از کارخونه برد بیرون 

 .پیش ایشون هم بودم که به مامان زنگ زدم

 :آقای مجیدی مکثی کرد و اینبار با آرامش پرسید
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 میدونستید اونجا قراره کی رو ببینید؟   -

 :قاطعانه جواب داد بارارسالن این

 !نه   -

 پدرتون بهتون چیزی نگفت؟   -

 !نه فقط گفت یه س بیا کارخونه   -

 شام چیزی نپرسیدید؟   -

 ! گفتم که نه   -

احتامل این وجود داره که پدرتون از متهم بخواد که    -
زودتر به کارخونه بره تا راجع به شام با ایشون حرف 

 بزنه؟

 !منیدونم  -

 وقتی رسیدید کارخونه نگهبان بود؟   -

 ...بله بود   -
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 صداش کردید یا همون جا بود؟   -

 گفت.. نه، توی اتاقکش بود، منو دید س تکون داد   -
رفته بوده لبو بخره که متوم شده بوده منم گفتم اشکالی 

 .نداره

 .ی حادثه بگیداز لحظه   -

نفرت رسید به  ارسالن نگاهی بین حضار چرخاند و با
 :سیاوش و ادامه داد

اولش که وارد شدم داشتم با گوشی حرف میزدم، تازه    -
گوشیم رو روشن کرده بودم خواهرم زنگ زده بود، 

رسیدم ته راهرو دیدم س و صداست، درست منیشنیدم 
چی میگن اما زود متاس رو قطع کرد تا در رو باز 

 ....کردم

۹۹۰ 
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 و اش تند و تند باالی سینهسش را پایین انداخت قفسه
پایین میشد دور چشامنش چین خورد و دستش روی 

ه رو کرد ب. قلبی نشست که تازگیهایش نا کوک میزد
 :آقای مجیدی و گفت

 ...ی مغار رو توی کمر بابا فرو رفته بوددیدم دسته   -

ی مغار رو توی کمر پدرتون فرو کرده د که دستهدیدی  -
 ؟...یا فقط دستش روی دسته است

 :های ارسالن از دستش خارج شدشامر نفس

 ...من این رو دیدم.. مغار تا دسته توی کمرش بود   -

یعنی مطمنئ نیستید که خودش مغار رو فرو کرده    -
 ی مغار؟اما دیدید که دستش به دسته

های مقام قضایی باید تشخیص بده اما وربیناین رو    -
کارخونه فیلم اون روز رو داره، کسی جز من و این 

 ... نامرد نرفته کارخونه
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 هایی که میدونید مشکل داشته؟دوربین   -

ها رو چند بار حل کرده بودیم دیگه مشکل دوربین   -
چطور واسه فیلم گرفنت از من و این ...مثل قبل نبود 

 یز مشکل نداشت واسه بقیه مشکل داشت؟بیهمه چ

 ...لطفا توهین نکنید   -

 طرف زده بابام رو سالخی کرده توهین نکنم؟   -

 !من دیگه از شام سوالی ندارم میتونید ترشیف بربید   -

 :ارسالن رو به قاضی کرده و بلند و رسا گفت

آقای قاضی پدر  من، نون و منک این آدم رو داده و    -
من از خونش منیگذرم و تقاضای . ور کشته شدهاینط

اشد مجازات دارم، هم من هم خواهر و برادرم ازتون 
میخوایم مطابق قانون با متهم برخورد بشه هیچ چیزی 

 .جز اجرای قانون ازتون منیخوایم
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 :قاضی رو به ارسالن گفت

بفرمایید بنشینید به عنوان ولی دم بهتون فرصت    -
 .شدصحبت داده خواهد 

۹۹۱ 

بار از مسلم که نگهبان آن شب بود آقای مجیدی این
 .درخواست کرد تا به در جایگاه حارض شود

آقای مسلم سلحشور شام نگهبان شیفت اون شب    -
ی ورود آقای بودید میشه دلیل غیبتتون رو در لحظه

 ن کنید؟آراسته عنوا

من توی اتاقکم بودم، مرحوم کیانفر زنگ زدن گفنت    -
برم از لبو فروشی س خیابون لبو بخرم گفنت ارسالن 

منم رفتم، میتونید ازشون ..... خان لبو دوست داره
اما خب لبو متوم شده بود وقتی هم برگشتم . سوال کنید
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آقا ارسالن رو دیدم بهشون گفتم، ایشون گفنت اشکالی 
 ...از لبو فروش هم میتونید بپرسید. رهندا

اون شب آقای کیانفر از شام چی خواسته بودن میشه    -
 :درست توضیح بدید

 :مسلم نگاهی به سیاوش انداخت و گفت

منو آقا سیاوش معرفی کرده کارخونه، بهش    -
 ...راستش ....راستش...مدیونم

 !تردید نکنید حقیقت رو بگید   -

فر گفنت برم میز بچینم این دوتا نفر رو با هم آقا کیان   -
آشتی بده گفت خوبیت نداره که جلوی کارگرها قهر 

از طرفی هم عروسی آقا سیاوش بود اون شب . باشن
بعدش . حاجی عزم کرده بود این دو نفر رو آشتی بده

گاوزبون دم کنم گفنت هم آقا هم ازم خواسنت گل
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م میز چیدم سیاوش دوست داره هم ارسالن خان من
 ...بعدش هم تا برم لبو بخرم بیام اینطوری شد

 میشه بگی چند دقیقه طول کشید بری و بیایی؟   -

دقیقه هم  ٠١راهی نیست تا سخیابون تا برم و بیام    -
 !   نشد

 :مجیدی روبه قاضی کرده گفت

دقیقه کارخونه  ٠١آقای قاضی طبق اظهارات شاهد   -
ای که جرم اتفاق دقیقه ٠١ست بدون نگهبانی بوده در

توی این زمان همونطور که موکل بنده . میافته
میتونسته بیاد کارخونه و کسی متوجه حضورش نشه 

ای هم میتونسته وارد بشه کام اینکه اختالل شخص دیگه
ی کارخونه برای مراجع قضایی در سیستم مدار بسته

حاال سوال من از محرض .. طبق این حکم ثابت شده
حرتم دادگاه اینه آیا کسی جز سیاوش آراسته م



 

Romanzo_o 742 

ی جرم جضور داشته باشه و از این منیتونسته در صحنه
غفلت سو استفاده کنه؟ یا نه چون متهم در بدترین 

رشایط رسیده و شواهد برعلیهشه نوک پیکان به سمتش 
چرخیده؟ نگاه ژرف شام به این پرونده مشخص میکنه 

جرم از سمت موکل  هیچ دلیلی مطقنی برای ارتکاب
بنده وجود نداره و این فقط یک سوتفاهم که متاسفانه 

 .شواهد رو بر علیه ایشون رقم زده

۹۹۹ 

باز صحن دادگاه را صدای هم همه فرا گرفت و قاضی 
و  دی بعد موکول کر ی دادرسی را به جلسهبار ادامهاین

این میان افرا بود که خودش را به سیاوش رساند آرام 
 :لب زد

بهم بگو برو؛ بگو نیا؛ بگو دوست ندارم؛ بگو ازت    -
 ... اما با من سد نباش... متنفرم اما 
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چشامن سیاوش پر شد انگار دست خودش نبود که 
هایش روی صورتش روان شد و میان دستی که به اشک

های یر میشد چشم از جنگلدست مامور کناریش زنج
 :افرا گرفت و لب زد

 .... برو افرا... برو   -

یک شنبه میام مالقاتت امیدوارم دلیلت واسه این    -
وگرنه قول منیدم خودم و . رفتارت قانع کننده باشه

 .مامان شکوفه رو گم و گور نکنم

بار با سکشی توی چشامن او چشامن سیاوش این
 :ریش گفتنشست که مامور کنا

 !راه بیافت   -

ک ی یسیاوش رو به مامور کناریش دستش را به نشانه
 :دقیقه باال برد و رو به افرا کرد و گفت

 مامان خوبه؟   -
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هایش بلرزد و با چشامنی که حاال نوبت افرا بود که شانه
ی انگار باران را از دل ابرها کنده باشد و به خانه

 :زندکوچک خود آورده باشد لب ب

ن م... کس حالش خوب نیستنه؛ تو که نیستی هیچ   -
واسه رفنت نیومدم، تو رو روح پدرت برگرد 

 .برگرد...سیاوش

 ...مراقب خودت باش افرا   -

نتوانست بود دل دخرتک را بیشرت از این بلرزاند و شاید 
هم هنوز با خودش رو راست نبود چرا که گذشنت از افرا 

میدانست افرا هم آدم گذشنت از او کار او نبود و خوب 
 .نبود

مامور مسئول انتقال سیاوش دیگر صرب نکرد و دنیایشان 
های که دور میشد اما قلبهایی که در متام شد میان گام
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هر قدم نزدیک و نزدیکرت میشد حتی اگر دنیا برایشان 
 .سد میشد و به هم رسیدنشان محال

۹۹۹ 

 ��☘��☘افرا

تنهایی شاید همیشه بد نباشد، شاید گاهی هم الزم باشد 
که با خودت و دنیایت تنها باشی در این تنهایی برسی 

به آنچه تو را تجلی میدهد، اما وقتی یکهو دورت خلوت 
 .میشود اولین چیزی که به ساغت میآید ترس است

ماندن و ترس رها شدن،  ترس از دست دادن، ترس تنها
ترس دور شدن از روزهای نیلوفری و من یکهو از وسط 
یک مشت خاطره و یک جمع پر از عشق جدا شده و تنها 

ها هم اگر در هریس میامندم دیگر ساعت. مانده بودم
« ای بریم یه قهوه بزنیم؟پایه» کسی پیام منیداد

 یانقدر سیریش نشو اون مل«... » هستی بریم سینام؟»



 

Romanzo_o 746 

و داریوش رو تنها بذار شاید ملی دلش ست ویکتوریا 
بغض میآمد و بست مینشست بیخ «. سکرت خواست

نبینم تو لکی سیم » گلویم و آخر کسی نبود بگوید
ن؟ چیزی شده افراجا» یا حتی کسی نبود بگوید« تلفنی

« رزی؟با منم تعارف داری؟ میخوایم بریم رنگ
فته و خربی از رزی را خاک گر چهارشنبه بود و رنگ

ها بود که کسی آنجا انگار سال. هیچ حرفی نبود
دل سیاوش را که دنیا از من . هایش را نگفته بوددرد 

گرفته بود اما اینکه ارسالن کجا بود را نه میخواستم و نه 
نم منیدا. میتوانستم باور کنم که دنیا از من دور کرده

 ن  برای چندمین بار بود که چت لیست  تک تک عزیزا
نه . دمل را چک میکردم و خربی از هیچ کدامشان نبود

نه اردیان بود که من . ا رمی بود که شوخ و شنگم کند
دمل ضعف برود برای داشنت برادر کوچکرت و  نه ارسالن 

نه سیاوش بود که ...نه . بود که مبیرم برای رفاقتش
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ن م. ی دور آسامنم که حاال توی مشتم بودبشود ستاره
ه ی مصیبتی کای تنها و این تنهایی به اندازهتنه! بودم

چشمم را بستم و . بر ما نازل شده بود ترسناک بود
پرستار  مامان شکوفه قرار . ام را به صندلی دادمتکیه

دیگر حتی مامان هم . بود شب را پیشش مباند
جیمم منیکرد که کجا هستم و نیستم؛ انگار او هم سیم

اندازه یدک کشیدن باورش شده بود که من یک شبه 
حاال . امیک زندگی پر از چالش و درد بزرگ شده

گوشی موبایلم هرگز از دسرتس خارج منیشد اما کسی 
یادم منیافتاد و من تنها مانده بودم وسط بیابانی که هر 

 .طرفش را نگاه میکردم ساب بود

۹۹۴ 

میدویدم؛ با همه جانم هم میدویدم اما منیرسیدم، . 
نرسیدن که شاخ و دم نداشت من گم شده بودم میان 
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دانم منی. هایی که عزم کرده بودند باورم را ببلعندساب
من بودم و . ساعت چند بود اما میدانم نیمه شب بود

هریس و طرحی که انگار طلسم شده بود یک گره هم به 
 یتاثیر خون ریخته شده. شده بودهایش اضافه نگره

ارسالن روی آن بود یا نه را منیدانم اما میدانم دست و 
هایی سم را فقط یه وقت. دمل به هیچ کاری منیرفتم

میگذاشتم روی پاهای مامان شکوفه و بدون اشک، 
تا به حال . بدون صدا، بدون هق زدن گریه میکردم

آن روزها اید؟ به خدا که من بدون اشک گریه کرده
هزاران بار بدون اشک گریه کردم و اصاًل هامن روزها 
 .بود که یاد گرفتم گریه که حتام نباید اشک داشته باشد

ی گریه گاهی میتواند نگاه ممتدی باشد به نقطه
. نامعلومی که مثل مه تو را در خودش غرق میکند

گامنم مامان شکوفه هم هامنطور اشک میریخت چون 
 .ی نامعلوم را میدیدمدنش به نقطهها خیره شساعت
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دستان لرزانش را میدیدم که توان این را نداشت که 
اشک ریخته نشده روی صورتش را پاک کند و یا حتی 

گاهی رشم را در نگاهش میدیدم وقتی قاشق توی 
 از متام دنیا برایم.  دهانش میگذاشتم و سیاوشش نبود

ن تقدیم سارایی مانده بود که آن را هم سیاوش به م
کرده بود و حاال سارا میگفت مامان شکوفه عالئم 

گی حاد را دارد برای دکرت و دارو تجویز میکرد افرسده
و دروغ نیست اگر بگویم پا به پای من برای یک ثانیه 
لبخند روی صورت مامان شکوفه میدوید و من عاجز 

ی سیاوش نشوم؟ چه کنم بودم که چه کنم که رشمنده
ام شود؟ اصالً چه کنم که یک نفر پیام که دمل کمی آر 

بعد من بنشینم از لباس « خوبی؟»بدهد و فقط بپرسد 
عروسی بگویم که یک شبه به تاراج تقدیر رفت و رشحه 

های رشحه اشک بریزم و آنقدر خودم را در این گریه
یک  یاصالً سم را بگذارم روی شانه. بیاشک غرق نکنم
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و .. .ه کردن حق توئه افرانفر و هق بزنم و او بگوید گری
تلخ . .هایی که حقم بود سزنش نکندبرا برای متام اشک

راست میگویند . است اما من به یک نوازش محتاج بودم
مرغ آمین گاهی بست نشسته تا ما چیزی از خدا 

من آن شب که دمل داشت میپوکید از تنهایی . بخواهیم
ین فقط یک پیام از خدا خواستم و هامن دم مرغ آم
زندگیام صدای آمینش آنقدر بلند بود که به ثانیه 

ر د.» ی موبایلم یک پیام ظاهر شدنکشیده روی صفحه
خیره به تصویر منقش شده از پیام روی !« رو باز کن

ی گوشیام چند بار پلک زدم تا باورم بشود ارسالن صحفه
 .«در رو باز کن»پیام داده 

اد به سمت گیج و مبهوت از آنچه داشت اتفاق میافت
آیفون رفتم و انگشتم نشست روی شاسی و تصویر 

 .ارسالن پشت دوربین ظاهر شد



 

Romanzo_o 751 

۹۹۵ 

دستم لرزید و پای دمل ُس خورد که به دست و پاهایش 
بیافتم و التامسش کنم که سیاوشم را به من برگرداند و 

بگوید هامن بشود؛ اما یادم افتاد به قرار  بعد هر چه او
مالقاتی که با سیاوش داشتم، هامن قرار مالقاتی که من 
نشستم پشت شیشه و بدون هیچ حرفی آنقدر دلخورانه 
به سیاوش نگاه کردم که یک قطره اشک از چشمش ُس 
خورد پایین و دست لرزانش را روی شیشه گذاشت و من 

ت پر مهرش را حس از پشت هامن شیشه حرارت دس
کردم و دست رو دستش گذاشتم او آرام توی گوشی لب 

 :زد

 ..ببخش سیم تلفنی   -

خوب بود، اصالً برای من عطشان به یک نوازش همین 
د های من شبعد نوبت اشک. سیم تلفنی بودن خوب بود
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که روان شوند و هر دو بدون هیچ حرفی فقط گریه 
که انگار چیزی جز  کنیم و همین بشود مرهم زخم قلبی

اشک آرامش منیکرد و دست آخر سیاوش وقتی پلکش 
 :میلرزید توی چشامنم نگاه کرد

 خب؟! اینجا جای تو نیست... دیگه نیا اینجا افرا  -

 :من اشک ریختم و او ادامه داد

 یه قول بهم میدی؟   -

 .س تکان دادم

 یه وقت نری واسه رضایت خب؟    -

 .و اشکم روان شد سم به زیر افتاد

 باشه افرا؟   -

های رشم روی تک تک یاخته. لبم میان دندانم گیر کرد
 .وجودیام سایه انداخته بود
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 ... منو نگا سیم تلفنی   -

نگاه که دزیدم صدایش شد استیصال یک اعدامی که 
امید به زندگی در او ُمرده بود و با نگاهش داشت 

 .هایش را میکردآخرین وصیت

 ...همین یه قول رو میخوام ازت   -

۹۹۶ 

جا هایم هامنتوی چشامنش نگاه کردم، همه حرف
ه ما ک. ی نگاهمخوابیده بود درست وسط جنگل سوخته

ها را به زبان بیاوریم خود  عادت نداشتیم همه حرف
از ته نگاهم، حرف دمل را هایم، سیاوش از دل اشک
همین هم شد که کف دستش را . خواند همین بس بود

 :روی صورتش پر اشکش کشید و دلخورانه گفت

 ..!افرا   -
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هزار بار برای دلخوری صدایش میمردم وقتی نامم را 
س تکان دادم ناباور از آنچه . آنطور عاجزانه صدا میزد

 :داشت رخ میداد و آرام لب زدم

 ! برات تنگ شدهدمل   -

مرگ که فقط به رفنت روح . نگاهش خیره شد و من ُمردم
از بدن نیست مرگ گاهی خیره شدن در نگاه محبوبی 

است که امید به حیاط در آن ُمرده است و من چه 
 .بیصدا و چه عاجزانه ُمردم

دمل یه شونه میخواد واسه گریه کردن، بغلم کن   -
 ....سیاوش 

. ها که قطع شدید صدای گوشهایش که لرزشانه
فهمیدم من . مالقات که بدون خواست ما پایان گرفت

س ی نحها را سایهشانه. ای برای تکیه کردن ندارمشانه
ای شوم با خودش برده بود و حاال وسط دنیایی حادثه
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و  !«در رو باز کن» از استیصال یک نفر پیام داده بود 
شبیه  تصویری که. ممن به تصویر توی آیفون نگاه میکرد

در را که باز کردم صورتم ... هر کسی بود اال ارسالن
چشامنم گریه را امتحان کرده بود، آخر به . خیس بود

.. .ای آمده برای تکیه دادنگامنم خیال کرده بود شانه
پس بوی . وقتی که وارد شد بوی تند سیگار میداد

عطرش کجا بود؟ چرا وسط سمای سوزناک اسفند ماه 
یرشت مشکی تنش بود؟ موهایش چرا باری به هر جهت ت

من در را به روی که . این که ارسالن  من نبود. شده بود
باز کرده بودم؟ سش را که باال گرفت اشک  روی صورتم 

چشامن سخش که در نگاهم نشست مکث .. را که دید
تلخی کرد و بعد دستش دور گردنم حلقه شد و آرام لب 

 :زد

 را؟چی شده اف  -
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باالخره یک نفر آمده بود بپرسد چه شده است و من 
به خدا آن شب . ام راببارم هر چه درد بود در سینه

ارسالن اگرچه شبیه خودش نبود اگر چه بوی تند سیگار 
بوی عطرش را با خودش برده بود، اما صدایش هامن 

ها در رنگرزی کنارم ماند و من ارسالنی بود که سال
بغضم میان . دم و او گوش دادرشحه رشحه حرف ز 

 :آغوشش ترکید

 ..دمل داره میرتکه ارسالن  -

۹۹۷ 

 :مکث نکرد با هامن صدای پر دردش جواب داد

 !حق داری! قربونت بشم  -

ناباور خودم را از آغوشش جدا کردم و در چشامن 
ارسالن مثل همیشه داشت به من . شدمناشناسش خیره 

 .مثل همیشه گوش میداد و قضاوت منیکرد. حق میداد
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ام که تند و تند باال و پایین شد قدمی به ی سینهقفسه
جلو برداشت و یک لیوان آب از پارچ روی میز ریخت و 

 :به سمتم گرفت و گفت

 ..بخور یه کم آروم بشی   -

دادگاه بعدی . رفتمبا دست لرزان لیوان را از او گ
ه جرع. نزدیک بود و من میرتسیدم از صدور حکم نهایی

جرعه که آب نوشیدم ارسالن خودش را انداخت رو 
 :کاناپه و گفت

 سم داره میرتکه، یه مسکن داری؟   -

داشتم؛ برای ارسالن و س دردهایش همیشه مسکن 
اصالً از وقتی س دردهای ارسالن زیاد شد . داشتم

درست مثل فندکی که . یشه توی کیفم بودمسکن هم
برای سیاوش داشتم تا وقتی عصبی میشد خودش را با 
یک نخ سیگار آرام کند، یا رژ لبی که برای ا رمیا توی 
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.. .کیفم میگذاشتم تا با ُرژهای من خودش را خفه نکند
به سمت  کیف روی میزم رفتم و یک مسکن از خشاب 

لیوان آب باقی . مبیرون کشیدم و سمت ارسالن گرفت
 :ماندهی من را با هامن مسکن س کشید و گفت

 چرا تا این وقت شب اینجایی؟   -

 :ما که دروغ نداشتیم مثل همیشه راستش را گفتم

دستم و دمل منیره برم خونهای که  سیاوش توش    -
 ..نیست

 :سش را باال و پایین تکان داد و گفت

 ...عین منی پس   -

۹۹۷ 

 .حرف دو پهلویش جگرم را سوزاند

 ای که توش بابا نیست؟چطور برم تو خونه   -
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 ام ُس خورد وچشامنم را بستم و اشک از زیر پلک بسته
جرئت باز کردن چشامنم . تر کردصورت  خیسم  را خیس

حقیقت محضی را  چشامن ارسالن داشت. را نداشتم
 .فریاد میزد که من تاب شنیدنش را نداشتم

 ...تو که باور نکردی سیا   -

 :میان کالمم رفت، برنده و سد

 ...من دیدم افرا   -

 :ی مقابلشنشستم روی کاناپه

 ؟..ارسالن حرف بزنیم   -

نگاهم کرد، مثل کسی که انگار دلش توی مشت من له 
 :م برای آرام کردنششده باشد و من عاجز باش

 .حرف بزنیم عزیزم   -
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 هایم بندچرا اشک. هایم کشیدمکف دستم را روی اشک
منیآمد؟ سعی کردم جمالتم را طوری کنار هم بچینم که 

 :به قول بابا جریرتشان نکنم

 ..ی حقیقت نباشهچیزی که تو دیدی ممکنه همه   -

 :ی تایید تکان دادسش را به نشانه

 .ته عزیزمدرس   -

 خب با این اوصاف االن چی میشه؟   -

۹۹۸ 

دستانش را روی موهایش کشید و به عقب هلشان داد و 
سش را به پشتی کاناپه تکیه داد و آرام چشم بست و 

 :گفت

 .رفتیم دادگاه که معلوم بشه چی میشه  -

 :موهایم را  پشت گوشم زدممستاصل 
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 .شهتوی دادگاه که همه چی برعلیه  -

 ...اگه بیگناه باشه تا پای دار میره اما باالی دار منیره  -

 .دمل چنگ شد از شنیدن اسم دار

ارسالن تو واقعا باور کردی سیاوش بتونه این کار رو   -
 ؟..بکنه

رد قرمزی توی چشامنش . چشامنش را یکهو باز کرد
 :اش را فریاد میزدداشت درد توی سینه

های هر شب ا رمیا رو، سفید نه فقط اون رو؛ من گریه   -
شدن موهای مامانم رو، له شدن اردیانی که زود بود 

نابودی اَلوار رو، من ...  تکیه گاهش رو از دست بده رو
حتی از دست دادن  تو و .. همه چی رو باور کردم افرا

مون رو باور شیده شدن خانوادهمامان شکوفه رو، پا
ی اتصال من با جایی که من وایستادم نقطه... کردم
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ل ی وصگذشته نیست؛ بلکه درست برعکس اون، نقطه
 ...  های تلخ زندگی پیش روم  من با حقیقت

 .صدایم ترک برداشت از باورهای ارسالن

من اما همش فکر میکنم اینا همش یه خوابه، یه    -
 ...یه روز متوم میشه همشخواب تلخ و 

خم شد و دستش را روی زانویم گذاشت و آرام نوازش 
 :کرد و  گفت

 تا با واقعیت کنار نیای...بیدار شو از این کابوس افرا   -
منیتونی بپذیریش و تا وقتی پذیرش درونت اتفاق 

ط مامان شکوفه از االن فق... نیافته منیتونی سپا بشی
 ...به خودت باشه تو رو داره باید حواست

 ؟ منظورش چه بود؟ «از االن»چرا میگفت 

دمل خون شد از اینکه داشت توی لفافه میگفت دیگر 
 :اخم کردم و گفتم. سیاوشی نخواهد بود
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 ...ایشاهلل سیاوش همین روزها بر میگرده   -

۹۹۹ 

به پشتی صندلی تکیه داد و چشم بست و سش را باز 
 :باز با هامن چشامن بسته جوابم را داد

 ...واقع بین باش افرا   -

ی دستم را روی قفسه. قلبم داشت توی سینه میرتکید
کوتم که س. قلبم بیرحامنه تیر میکشید. ام گذاشتمسینه

طوالنی شد ارسالن چشامنش را باز کرد و با دیدنم در 
 :آن حال گفت

 چت شد تو؟   -

 :خودم را عقب کشیدم

 ..سیاوشم بر میگرده   -
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دیگر هیچ چیزی نگفت و بلند شد و در حالی که داشت 
 :به سمت در میرفت گفت

من هیچ، ...دیگه تا این وقت شب اینجا منون   -
سیاوشت بفهمه تا نصف شب توی کارگاه موندی چه 

 فکری میکنه؟ 

صورتش چین افتاد اما آرام مکثی کرد و قبل از رفتنش 
 :لب زد

 .کاری داشتی به من پیام بده   -

 :ی در بود که حرف آخرم را زدمدستش روی دستگیره

، اینو    - تو منیتونی باور کرده باشی سیاوش قاتل 
 ..چشامت داره داد میزنه

یکهو برگشت هامن جایی که نشسته بود نشست و 
 :دستانش را درهم قالب کرد و گفت
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بار وقتی زیر درخت سیب توی اون وضع اسف   -
هام ایامن بیارم و باور دیدمتون هم منیتونستم به دیده

میگفتم نه بابا سیاوش ا نقدرها هم بیرشف نیست بره . کنم
زمان .. ساغ کسی که میدونه من جونم براش در میره

برد تا به یقین برسم که آره اونم میتونه همونقدر بیرشف 
کارت . من حتی فکرش رو هم منیکردمباشه که 

عروسیتون که اومد گفتم نه بابا ارسالن داری خواب 
گ اش ر میبینی چطوری رفیقت، برادرت کسی که واسه

گردن میدی باهات این کار رو بکنه؟ اما اونم باورم 
حاال تو جای من در رو باز کنی و ببینی بابات ...شد

ه رفته توی غرق  به خون افتاده و مغاری که تا دست
کمرش توی دسته سیاوشه باور میکنی یا نه؟ چند بار 
باید باورت بهم بریزه و از نو ساخته بشه؟ چند بار باید 
به خودت بگی نه این منیتونی بعد اَد بیاد همون آدم 

 بتونه؟
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۹۴۰ 

ده بود و اگر لب باز ام صد چاک شبغض توی سینه
. میکردم هق هق بود که جای حرف زدن را میگرفت

 :ارسالن که حامل را فهمید سش را جلو کشید و گفت

منم مثل تو تنهام . افرا منم مثل تو حامل خوش نیست   -
فرقش اینه که من دورم شلوغه و یه دنیا مسولیت ریخته 

 وزهایمنم مثل تو آرزو میکنم برگردیم به ر .  رو سم
قبل از سیب چینی همه دور هم جمع بشیم آش 

حتی آرزو میکنم ای کاش مهرت . بخوریم، کباب بزنیم
ده ی پاشیبه دمل منینشست که تهش بشه این خانواده

منم مثل تو آرزو میکنم همه چی خواب باشه اما نیست، 
قلب من هنوز توی ..این حقیقت محض زندگی ماست

رم هر غرو . یکنه که نبایدام واسه کسی بیقراری مسینه
ی مرگ لحظه. روز زیر اون درخت سیب خرد میشه
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من از خون پدرم به هیچ . پدرم کابوس هر شبم شده
قیمتی منیگذرم افرا، اما بدون منم مثل تو دعا میکنم 
که حکم دادگاه هر چیز باشه جز محکوم شدن سیاوش 

. چون من مثل سیاوش به برادر کشی عادت ندارم
همیشه این نیست چاقو برداری یکی رو کشنت که 

سالخی کنی اون روز زیر درخت سیب اون باغ سیاوش 
 ..منو یه بار کشت و حاال کشنت قبحش برای من ریخته

د ام بلننفسم را توی سینه حبس کردم تا صدای گریه
نشود ارسالن رسام امتام حجت میکرد و من میدانستم 

د قول خواهم شد دیر یا زود من زیر قومل خواهم زد و ب
ای که باز هم دور شده بود و رسیدن به او پیش ستاره
 .محال بود

عشق شبیه من و تو ...هزارتا بیگناه پای دار رفته   -
نیست ارسالن، عشق شبیه اونی  که به گناه نکرده پشت 
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مرد باش ارسالن، من روی ....های زندان  میله
 . مردونگیت حساب باز میکنم

وقتی میگفتم که اشکم در اختیارم نبود و این جمالت را 
ارسالن دستش روی قلبش رفت و آرام دست دیگرش 
توی جیبش رفت و قرصی را از جیبش بیرون کشید و 

زود نبود ارسالن برای آریتمی . زیر زبانش گذاشت
نشدن رضبان  قرص زیر زبانی بگذارد؟ به خدا که 

ی سفر  دلخور از دنیا بلند شدم و پتوی. خیلی زود بود
که توی کارگاه داشتم را برداشتم و روی شانههای 

 :ارسالن انداختم و ترش رفتم و گفتم

 توی این سما تیرشت میپوشن آخه؟   -

۹۴۱ 

صورتش جمع شده بود و هنوز دستش روی قلبش بود 
 :کنارش زانو زدم
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 خوبی؟ارسالن    -

 :تر جمع شد و بند دمل یکهو پاره شدصورتش تلخ

 ...ارسی  -

 :به زحمت جوابم را داد

 .خوبم   -

بد بودن که شاخ و دم نداشت، همین که . خوب نبود
ای کم منیشد یعنی حالش مثل من تلخی صورتش ذره

مثل سیاوش خراب بود و انگار هیچ کس منیتوانست 
کمک کردم ارسالن . ندبرای خوب شدن حاملان کاری ک

روی کاناپه دراز بکشد و تا خود صبح مردم و زنده شدم 
تا فقط اخم روی صورتش کمی کم شود و بتواند روی 

 .پاهایش بیاستد

 ؟..میخوای بریم دکرت   -



 

Romanzo_o 770 

 :خیره نگاهم کرد

که بگم درد و درمونم دست خودم  و منیدونم چه گُهی    -
 بخورم؟

شتم ارسالن درست میگفت دیگر چیزی برای گفنت ندا
ی ما گره خورده بود به اویی که با درد و درمان همه

چشامن خودش چیزی را دیده بود که با باورهایش 
همخوانی نداشت، او در به در دنبال این بود که کسی 

حقیقت این بود در آن . بیاید و بگوید که خواب دیده
 هر طرف که. ی ما عاجزتر بودلحظات ارسالن از همه

درک کردنش . میچرخید یک جای کارش لنگ میزد
اش گذاشتم و برای من محال بود اما دست روی شانه

 :گفتم

 ..من روی مردونگیات حساب کردم ارسالن   -

 :عصبی خودش را عقب کشید
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دعا کن اونی نشه که نباید، چون به ... دعا کن افرا   -
 .روح بابام من یه قدمم عقب منیرم

بدون هیچ حرفی رفت و دنیا شاید هامن این را گفت و 
مثل سوخنت . جا کوتاه اما با قطعیت برای من متام شد

و متام شدن یک شمع که روشنیاش در زندگی من کوتاه 
 .بود، آنقدر کوتاه که قلبم از کوتاهیاش تا ابد میسوخت

۹۴۹ 

*** 

ها باریده و حرست وزناک هوا متام شده و  برفسمای س
 های پر برفبازی با افرا راه رفنت در پیچ و تابیک برف

توچال و شاید هم خوردن یک لبوی داغ بر دلشان 
ها هم ها شکوفه داده بودند، درختگل. مانده بود

بارشان را سبک کرده بودند و به همین زودی عید شده 
های سال رسیدنش او سال عیدی که انگار برای. بود
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ی طول عمر سیوپنج شاید به اندازه. طول کشیده بود
 .اش طول کشیده بود که حاال دلش آنقدر تنگ بودساله

دلتنگ  مادرش که عطر یاس تنش عطر بهشت بود 
مادری که افرا تن به آوردنش برای مالقات . برایش

منیداد و دل  خودش هم رضا نبود که بیاید و گل  باغش 
هایی ببیند که انگار با او و مرام او دنیا را پشت میله

او هم مثل افرا دوست داشت آخرین . دنیا فاصله داشت
تصویری که از او در خاطر مادرش باقی مانده است 
 .هامن موهای مرتبی باشد که رو به باال شانه زده بود 
کاپشن بادی مشکی رنگی که تن زده و شلوار جین و 

او هم مثل افرا دوست نداشت، . اشدپیراهن سفیدش ب
مادرش ببیند یکهو چه شد در بند تصمیم گرفتند که 

موهایشان را از ته زدند و او ماند و موهایی که یک روز 
هایش مدام روی سش به جانش بسته بود و حاال دست

های مینشست و دیگر گیر هیچ چیزی نبود جز تیغ تیغ
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ش مو را برایش که روی پوست سش را سیاه کرده و نق
ی دادگاه خوب یادش بود اولین جلسه. بازی میکردند

بعد از کوتاه شدن موهایش وقتی با لباس راه راه آبی و 
سفید او را به دادگاه بردند نگاه ارسالن یک لحظه با 
درد روی صورتش مکث کرده و او هامن لحظه را از 

هایی که آنجا بودند دست نداده و بیاهمیت به آدم
س مامور کناریش را کرد و با دستانی بسته به التام

دست مامور کناریاش خودش را به ارسالن رساند و  به 
 :طوری که فقط ارسالن بشنود آرام گفته بود

خودت هم خوب میدونی کشنت عمو هوشنگ کار من    -
تر کاری گندهنیست رد یه اختالس یا شاید هم یه کثیف

عمو . لوار زده بودیممثل  قاچاق چوپ طبیعی رو توی اَ 
ته فکرش به تو شک داشت که دست دست کردیم برای 

امیدش به این بود که ردی . مطرح کردنش، من اما نه
از تو توش نباشه تا بتونیم مطرحش کنیم، االنم بهت 
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شک ندارم اونی که عمو رو جلوی چشممون تیکه تیکه 
ب مراق. کرد نه به تو، نه به هیچ کدوممون رحم منیکنه

من اگه لب باز کنم شاید ده نفر ....خودت و بقیه باش
 ارسالن... برو ساغ صابر... دیگه با من بیان پایین

 از لب باز کردن پشیمون مراقب خودت باش و من
امید عمو رو نا امید نکردی که توی آخرین ... نکن

خبط و ربطش به این ماجرا ... نفسش اسم صابر رو برد
ونستی، معرفتت اجازه داد یه روز چیه رو منیدونم اما ت

 ...بیا مالقاتم

۹۴۹ 

این را گفته بود و ارسالن منگ از آنچه از دهان او 
های بلندی از او شنیده بود مکثی کرده و بعد با گام

هایی که اگرچه بلند بودند اما گام. دور شده بود
به  .زلشان از هامن فاصله هم برای او قابل رویت بودتزل
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ی دادگاه را ارسالن به خاطر میآورد کل آن جلسه
ی که امید او را نقطه. ی نامعلومی خیره شده بودنقطه

به این زیاد میکرد که ارسالن او را باور کرده است اما 
از فرداها هیچ خربی نداشت، فرداهایی که انقدر زود 

ند و او چشم به راه ماند تا ارسالن به آمدند و رفت
مالقاتش بیاید اما امان از شک که به جان ارسالن 

ی دادرسی بود و حکم افتاده بود و حاال آخرین جلسه
وکیلش با همه . نهایی در این دادگاه صادر میشد

مدرک . .کارکُشتگیاش در لفافه گفته بود امیدی نیست
به جایش اثر قابل استنادی توی دستشان نبود اما 

انگشتش همه جا بود و بدتر از همه روی آلت قتاله و 
بدتر از آن اینکه روز قبلش با ارسالن دعوایش شده و 

ی بازپرس ویژه.. ی اَلوار شاهد این مجادله بودندهمه
آگاهی اَلوار را زیر رو کرده بودند و رد و نشانی از هیچ 

فرا روی ی امتهمی جز او نبود و او مثل برگ  طال شده
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ی فرو ریخنت بود و درخت میلرزید و هر لحظه آماده
میدانست پاییز زندگیاش در بهاری که درختانش بدون 
او شکوفه داده بودند، رسیده بود و ریختنش از درخت 
اگرچه مادرش را، افرا را، تنهاتر از همیشه میکرد اما 
بهرت از این بود که چشم باز کند و ببیند خودش هست 

کس س جایش نیست و اَلوار و حوادثش آوار  اما هیچ
ای که او برای روی تن تک تک اعضای خانواده شده

حفظ آرامش و جانشان، جانش را هم میداد، آخر او 
ی دادستان مثل متام جلسات مناینده. پرس محمد بود

های های او حرفدادگاه رشوع به سخرنانی کرد و گوش
های افرا و صدای خندهاش با افرا را میشنید عاشقانه

 .ی گوشش پژواک میشدمیان الله

قرارشان بود بهار که شد بروند دماوند و آنجا چند 
ها روزی مبانند و برای درختان باغ سیبشان برنامه

قرارشان بود حتی به ساغ ارسالن بروند و . داشتند
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 .متام کنند کدورتی را که از اساس انگار بیهوده بود
حق انتخاب داشت و اینکه دلخوری چرا که افرا هم 

بعد قرارشان به خیلی چیزها بود که هیچ کدام . نداشت
دروغ بود که . در این بهار  پاییزنشان محقق نشده بود

بگوید دلش برای س گذاشنت روی پاهای مامان شکوفه 
لک نزده بود، دروغ بود که بگوید حتی دلش لک نزده 

تد بدون هیچ ها پشت دستگاه خط زن بیاسبود ساعت
هایی که خودش طرح زده ای برش بدهد تختهدغدغده

بود و  برایشان ثانیه به ثانیه وقت گذاشته بود و حرف و 
س مهند» ها را پشت سش جا بگذارد که میگفتندحدیث

من عاشق » بعد او بگوید« ها انجا میدنشام چرا؟ بچه
همین بشود جواب متام کسانی که باورشان !« کارمم
مهندس سیاوش آراسته، آستین باال زده و  منیشد

خودش پشت دستگاه میایستاد تا بسازد هر آنچه را که 
نفهمید کی آقای مجیدی ا رمیا . ها عشق میورزیدبه آن
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را به جایگاه خوانده بود اما صدای لرزان ا رمیا دلش را 
 ..میان مشتش گرفت و فرشد

۹۴۴ 

یعنی بابام زنگ ....یعنی ....من رفته بود...من...من   -
 ...زده بود

ن افتاده بود اما بعد از گفنت اسم بابا  ن و م  ارمیا به م 
صدای هق هقش فضا را پر کرد و بعد گوش  سیاوش را 

حاال  .چشامنش تلخ بسته شد. شکافت و به قلبش رسید
ی ارسالن بود که راس خانههایشان توی تصدای خنده

اردیان میخندید، ارمیا .. در گوشش پر رنگ میشد
شوخی میکرد و افرا گل لبخند روی لبش مینشست و 

 . ارسالن مثل همیشه جوش همه را میزد

 .گفته بود بیام عروسی   -
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اشک توی چشامنش هاله . چشامنش را کوتاه باز کرد
وس عجیب بد قول شده بود پیش عر . بسته بود
اش سنجاق شد به نگاه  خیس و مه گرفته. یلداییاش

دستان  لرزان ا رمیا که دو طرف جایگاه را گرفته بود تا 
 :سقوط نکند و با هامن تن لرزانش ادامه داد

 .من قهر بودم باهاشون   -

بار صدای آقای مجیدی بود که صحن دادگاه را این
 :تی ا رمیا رفپرکرد و میان کالم بریده بریده

 چرا باهاشون قهر بودید؟   -

 .ارسالن و سیاوش دعواشون شده بود   -

او و ارسالن، هزار بار دیگر هم دعوایشان شده بود، 
وقتی بود که بابا محمدش هنوز . اولینش را یادش بود

زنده بود و او تصویر محوی از آن روز توی ذهنش بود و 
هر دو را اش این بود که پدرش ی مه گرفتهتنها خاطره
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. روی زانوانش نشانده و دل هر دو را به دست آورده بود
تا بود همین بود، مفهموم خانواده برایش همین طور 

اینکه دعوایشان هم هامن جا حل . شفاف و واضح بود
 یشانشود و گوش هیچ نامحرمی نشنود صدای مشاجره

را و حاال صحن علنی دادگاه شاهد بزرگرتین سوتفاهم 
ها مدام روی صورتشان مکث دوربین. ودزندگیشان ب

میکرد و شاید تصویر اشک ارمیا، غم نگاه افرا و دست 
ی اردیان و حتی نگاه سد ارسالن را شکار شدهمشت
 .میکرد

 علت این مشاجره رو میتونید توضیح بدید؟   -

۹۴۵ 

ای مجیدی توی گوشش اکو میشد؟ متام چرا صدای آق
تنش رعشه داشت و عقلش انگار تاب دیدن و شنیدن 

ره  قط. جمالتی که بارهای بار تکرار شده بود را نداشت
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اشکهای  روان ارمیا خنجر روی قلبش بود که انگار کسی 
بیرحامنه روی قلبش میکشید و مکث منیکرد و خونش تا 

 .میبست باالی حلقش میآمد و راه نفسش را

 !س افرا دعواشون شده بود...همه میدونن دیگه    -

برای عاشقی دعوا . س افرا دعوایشان شده بود درست
کرده بودند درست، اما برادرکشی و حق کشی که نکرده 
بودند؟ ناموس برای جفتشان یک معنا داشت که وقتی 

ی او نشسته بود توی انگشت حلقه نشان  افرا، حلقه
ش را عقب کشیده بود و حتی در رنگرزی ارسالن خود

های او تنگ شده هم ساغ افرایی که دلش برای رفاقت
حاال دیگر فکش هم میلرزید هیسرتیک و . بود نرفته بود

 ..عصبی

چرا؟ چون موکل بنده هم مثل برادر شام از خانم   -
اعتامدی خواستگاری میکنه و خانم اعتامدی موکل 
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ل ی قابواقعا دلیل مشاجره بنده رو انتخاب میکنه این
استنادیه؟ به این دلیل یک نفر میتونه یکی دیگه رو 

ی این به ظاهر دوئل؛ بکشه؟ اونم وقتی که برنده
 خودش بوده؟

صدای آقای مجیدی برای او هر لحظه بلند و و بلندتر و 
شاید ترشگونه میشد که ارمیا بیشرت میلرزید و قلب او 

لحظه خون توی تنش یخ  یک. تپیدن را از یاد میربد
بست و او چشم بست به دنیا و بازیهایش و بلند و رسا 

 :وسط سخرنانی آقای مجیدی رو به ا رمیا گفت

مهم نیست که نتیجه این ... ا رمی عزیزم، آروم باش   -  
دادگاه چی میشه برای من مهم اینه که تو باور کنی 

هم اش دیگه ماردیان باور کنه ارسی باور کنه بقیه
 .نیست
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تر علنی بودن صحن دادگاه حالش را شاید بیشرت خراب
این شانتاژ خربی هم کار وکیل ارسالن بود تا با . میکرد

رسانهای کردن پرونده روند ماجرا را به نفع خودشان 
دوربین خربنگاران حارض روی صورت او . پیش بربد

 .مکث کرد و توی صحن دادگاه همهمه شد

۹۴۶ 

تری سوال بعدیاش را آقای مجیدی با تن صدای آرام
پرسید اما صدایش بیشرت از هر زمانی در س سیاوش 

های چه شد که شب. اکو گرفت و سش دوران گرفت
نیلوفریشان رفته بود؟ چه شد که جنگل افرایش میان 

ی پنج های خندهخون سوخت و آتش گرفت؟ حاال صدا
نفرشان توی قایق وقتی دل به دل هم داده وسط دریا 
بلند بلند میخواندند نشست توی مغزش و صداها به 

 .طرز عجیبی اکو شد
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خودت منیدونی ...دست من نیست تو عزیزم جومنی » 
 «دست من نیست ای عشق ستودنی...همه بود و نبودمی

بیجای هر چند سوال قبلی آقای مجیدی با دخالت 
هایشان، سیاوش بیپاسخ  مانده بود اما صدای خنده

پول » های هوشنگ، وقتی گفته بودصدای حامیت
ریختم توی حسابت به روح محمد نه توی کارم بیاری 

ه ها"مثال... اسمت رو منیارم توی «.. عروسی پرسم 
 .سش بلندترین صدای دنیا بود

 ...«صبح که تو چشامی تو خیره میشم زندگی» 

 .زندگی چرا در چشامنشان خیره نشده بود

 ...«زندگی تازه رشوع میشه برام»

 چرا زندگی رشوع نشده برایشان زندگی متام شده بود؟

و تن ت...تن تو...من از با تو بودن به خدا سد منیشم» 
 «آتیش برام
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چرا به این زودی از متام دلبستگیها سد شده بود؟  چرا 
یر شده بود؟ چند ماه در زندان به این زودی از دنیا س

ماندن با او چه کرده بود که حاال حالش  این بود که 
متام شود این کابوس و برود در آن اتاق قرنطینه و 

هاشان را و یک شب فراموش کند متام صدای خنده
 یبخوابد و صبح با نبودش آرامش، بست نشین خانه

 مرگ او را برای این" قلب عزیزانی شود که رسام
 .آرامش میخواستند

 !از اون شب بگید؟   -

 :بغض ا رمیا شکسته و با صدای بلند زجه زد و جواب داد

 ....رفته بودم دلخوریهام رو بهش بگم    -

۹۴۷ 

اش کوبید و نگاهش را روی دست لرزانش را روی سینه
 :و گفت سیاوش چرخاند
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 ...ارسالن گم شده بود یه روز کامل ازش خربی نبود   -

 چند دقیقه پیشش بودید؟   -

بار مردمک لرزان چشامن ا رمیا توی کاسه چرخید و این
 :لرزان روی ارسالن نشست و بعد با مکث گفت

 ..چهل دقیقه... دقیق منیدونم نیم ساعت    -

کوتاهی گرفت و  صورت ارسالن تلخ جمع شد و ا رمیا دم
 .بار جسورانه ادامه داداین

سیاوش اون شب بهم قول داد ارسالن رو برام پیدا   -
 ...سیاوش هیچ وقت زیر قولش منیزد...کنه

بعد رو کرد به قاضی، قلبش روی دور تند افتاده بود و 
تند و بی وقفه میکوبید از آنچه میخواست بگوید اما 

 :باید یک بار میگفت و متام
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میگفت پرس . بابام سیاوش رو اندازه ما دوست داشت  -
خودش به من گفت میخوام با ارسی آشتیشون . بزرگمه
آقای قاضی ما فقط میخوایم خون ....بعدش هم . بدم

میخوایم عدالت رعایت بشه ....بابام پایامل نشه
 ...میخوایم قاتلش ...

توی این اتاق پیچیده بوی تن  تو بیا بازم منو تو »
دوست دارم وقتی که نزدیک منی اسمم ... وشت بگیرآغ

 « رو آروم توی گوشم بگی

باره سقوط کرد و روی زمین ارمیا این را گفت و به یک
پاییزی که تا بهار سسختانه مانده بود انگار وقت .افتاد

ی های تو هافتادنش بود که سیاوش بلند شد و صدا خند
ج مهامنی پنسش اوج گرفت و دلش پر کشید برای یک 

نفره که توی آن فقط صدای خنده باشد و هیچ،  فریاد 
 :زد
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ام میخواید؟ ُمردن من رو؟ این چی از جون خانواده  -
 ...اگه این آرومشون میکنه که من ... آرومشون میکنه

ن هایشاهر لحظه بیشرت و بیشرت صدای فریاد و خنده
 .وسط دریای  آبی توی سش اوج میگرفت

نیست تو عزیز جومنی خودت منیدونی همه دست من » 
 «دست من نیست ای عشق ستودنی.... بود و نبودمی

۹۴۸ 

صدای ارسالن که به سمت ا رمیا خیز برداشته بود بلند 
 :شد و میان کالم سیاوش رفت

 .خفه شو سیا  -

های ارسالن را خوب میشناخت، این مدل خفه شو گفنت
 :افرا التامس سیاوش را کرد...ارسالن دلخور بود از او

 !تو رو خدا آروم باش... سیاوش عزیزم  -



 

Romanzo_o 789 

آنچه از دنیا داشت همین خانواده . سیاوش آرام نبود
از حال میرفت و توی  بود که حاال ا رمیا پشت جایگاه

س تند عک لفافه قصاص او را میخواست و دوربین ها تند
او مگر میتوانست دیگر مباند و این فرو پاشی . میگرفتند

را ببیند و دم نزند؟ رضبان قلبش روی هزار بود و عرق 
از میان موهای تراشیده شده روی صورتش راه گرفته 

 :بود که با دستی لرزان فریاد زد

 !آره من کشتم  -

 :افرا فریاد زد -

 ...سیاوششششش   -

ت شد و نامش را ترش گونه غرید و  اردیان دستش مش
 :اش کوبید و گفتسیاوش با هامن دست بسته به سینه

از همشون بیشرت سگ ... حقم رو از آلوار میخواستم   -
چپ میرفتم، راست ... دو میزدم و تهش کارگرشون بودم
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مثل خر کار ... میاومدم بهم میگفنت نوکر و حروم زاده
م زاده درد داره؟ کنی و سگ دو بزنی تهش بشی حرو 

پولی که واسم ریخته بود . نداره؟ حقم رو خواستم
اندازه حقوق یه ماه پرس خودش که فقط میاومد اُرد 

درگیر شدیم و بعدش هم . ناشتا ناشتا میاومد نبود
زده بودش ... اون مقار رو خودم براش خریده بودم....

 ....روی دیوار اتاقش

ی جوش رسیده را آقای مجیدی داشت سیاوش  به نقطه
آرام میکرد اما مگر آرام میشد مردی که مردنش را همه 

 ...میخواستند؟ و حاال خودش بیشرت از همه

۹۴۹ 

پارسال تولدش بود که من اون ست مقار منبت کاری    -
بودم که  حروم زاده... رو براش خریدم ارسالن شاهده

 ؟...با همون کشتمش اینطور نیست ارسالن
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دروغ به او منیآمد که ارسالن با صورت بر افروخته به 
سمتش خیز برداشت و  سیاوش تازه دید موهایش را از 

ارسالن و تراشیدن مو؟ ارسالن و . ته تراشیده بود
پوشیدن پیراهن مشکی برای او؟ ارسالن و ترش رفنت 

ز آنچه در س ارسالن بود و برای برای نجات جان  او؟ ا
 :او ناگفته پیدا بود ترسید و فریاد زد

 ...من کشتمش من   -

وقتی ارمیای بیجان میان آغوش گوهر مانده بود،   
صحن دادگاه بهم ریخت و آخرین برگ درخت از شاخه 

 .افتاد

 :بوی خون هوشنگ توی مشامش بود که فریاد زد

دیگه ..دیگه راحت باش...ا رمی عزیزم آروم بگیر   -
 ...عدالتی که دنبالش بودی اجرا میشه....صدات نلرزه 
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سش را چرخاند و با هامن اشک توی چشامنش با هامن 
 :اش فریاد زددست بسته

ارسالن هر چی بینمون باشه میدونم ا نقدر نامرد    -
است حو ... نیستی که نتونم مامان و افرا رو بهت بسپارم

حواست به افرا بیشرت باشه ... اشهبه امانتیهام ب
 ...افرا امانته دستت ارسالن..ارسالن

افرا مثل پروانه میسوخت و داریوش دخرتش را میان 
آغوشش گرفته بود تا بیشرت از این سوختنش را نبیند و 

آن سوی شهر زنی روی ولیچر میلرزید و سارا عاجز 
فت هایش به او میگمانده بود از مهار اویی که مادرنه

 .این پایان سیاوشی است که یادگار محمدش بود

۹۵۰ 
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ی دادرسی متام شده بود و حاال با این اعرتاف جسله
ی تلخ و دردناک، سیاوش خودش را رسانده بود به نقطه

 .پایان

ی وقتی سیاوش را بردند که تنها امیدشان جنون آن
سیاوش بود و پس گرفنت اعرتافات دروغینش در دادگاه 

و نهایتش دادگاه استینافی که بگوید او برگ پاییزی 
و  .نیست که بریزد و کسی برای ریختنش اشک نریزد

های ریخته شده کف خیابان بشود سبب مثل برگ
بی سبب نبود که . ی زرد پاییزیهای عاشقانهعکس

نوشتش شبیه هامن پاییز متنفر بود از پاییز و حاال س 
 .پاییز بیرحمی که فقط به یغام بردن را بلد بود. بود

ی بیرون دادگاه وقتی افرا زیر سم بود و اردیان گوشه
خیابان را گز میکرد، ارسالن لب جدول نشسته و با 

خوب یادش بود روزی که آن ... صدای بلند گریه میکرد
وشنگ ست مقار منبت کاری را سیاوش برای تولد ه
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خریده بود و حاال گیر کرده بود میان تلخی روزگاری 
که در آن جا مانده بود، مثل کسی که از آخرین قطار 

جا مانده باشد اما امیدش هنوز به جاده باشد و به 
 ....فرداها

هیچ کدامشان منیدانستند چند روز گذشته بود، نه 
 شان میان صدایهمه. میدانستند نه میخواستند بدانند

ی دادستان که حکم قصاص را بلند قرائت کرده ایندهمن
ا رمیا توی آغوش مادرش بدون اشک . بود ُمرده بودند

چشم بست و دلش چنگ شد از آنچه میخواست بگوید 
اما وقتی س روی پای مادرش گذاشت آرام و لرزان لب 

 :زد

مامان سیا همه رو دروغ گفت نه؟ واسه خاطر من؟    -
 ...واسه خاطر ما
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ستان گوهر روی موهای دخرتش راه گرفت و یک د
ی چشمش چکید و روی صورت قطره اشک از گوشه

 :ارمیا ریخت و ا رمیا پر بغض لب زد

 ...منیتونم...منیتونم مامان .... من ...من    -

گوهر اشک میریخت و میدانست که ارمیا منیتواند و 
 ن ودیر یا زود اردیان هم منیتوانست اما، امان از ارسال 

 ... چشمی که دیده بود آنچه نباید را

ارمیا سش را از روی پای مادرش بلند کرد و با چشامن 
 :لربیز از اشکش در چشامن گوهر نگاه کرد و گفت

 !مامان تو بگو باور نکردی تا من خیامل راحت بشه؟   -

۹۵۱ 

 :صدا اشک ریخت گوهر بی
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مامان مگه بزرگش نکردی؟ خودت هزار بار گفتی    -
مامان پرست میتونه قاتل ...برات مثل ارسالن میمونه

 باشه؟

و ارمیا سش را به طرفین تکان ...های گوهر لرزیدشانه
 :داد

به خدا .... نه نگو که اعدامش میکنن...نه مامان    -
 .مامانسیاوش اون شب سیاوش آدم کشنت نبود 

ا هایش ر گوهر کف دستش را روی صورتش کشید و اشک
پس زد و دخرتش را به آغوش کشید و آن سوی در زنی 
ویلچرنشین و قرآن به دست پشت در واحدشان ایستاده 

آن سوی . بود و ملیحه میرفت که ُمردن را متاشا کند
شعله بود . شهر افرا به هوش نیامده باز از هوش میرفت

کسرت جوانه میزد و باز خاموش میشد، افرا که از زیر خا
بود که میُمرد و ذکر لبش نام سیاوش بود، التامس 
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پدری که تنها امیدش بود را میکرد و او  انگار دنیا دنیا 
ملیحه پر شال مشکی شکوفه را اَمان . از او فاصله داشت

نامه آورده بود برای سیاوشی که جانش را کف دستش 
ها را نگیرد و معنی ی آندهگذاشته بود تا خدا خن

خانواده همین بود دیگر؟ اما انگار تقدیر برایشان 
 ....ها داشتنقشه

موهایش که روی شانه .. افرا که روی پاهایش ایستاد
ی پدرش را که گرفت، بلند که گریه روان شد، سشانه

کرد، چشامن دریا نشان و جنگل نشانش که به خون 
 :و افرا س تکان داد نشست داریوش روی زانو خم شد

 ...نه بابا   -

 :صدای داریوش امیدی نداشت

 ...هنوز دادگاه استیناف مونده بابا   -

 :افرا س تکان داد
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به من برش ... من سیاوشم رو زنده میخوام ازت.. نه   -
 ...گردون بابا دیگه هیچی ازت منیخوام

ه ب درست وقتی که صدای فریاد افرا آنقدر بلند بود که
 ...گوش خدا برسد،  داریوش سقوط دخرتش را دید

۹۵۹ 

 افرا

سیاوش زده بود . تر از همیشهاوضاع خراب بود، خراب
اش به سیم آخر و تن به پس گرفنت اعرتافات احمقانه

باور اش او را منیداد و اعتقاد داشت که اگر خانواده
نکنند هامن بهرت که اعدام شود اما به وضوح بعد از 

تر شده بود واین آخرین دادگاه حال روحیاش خوب
برای من غالب تهی کرده پر از ترس بود، ترس از دست 

دادن بیشرت از همیشه به جانم رسوخ کرده بود اما 
درست مثل قاصدکی در باد و امید . سیاوش رها بود
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ی نجاتش باشد میان هداشت این خودزنی دریچ
توی . ای که او را هرگز رها نکرده بودندخانواده
هایش شوخی میکرد، میخندید و میگفت انکار را مالقات

در چشامن اردیان دیده،حتی اعتقاد داشت این عدم 
ی ارسالن هم دیده بود باور را در موهای تراشیده شده

 ید منو این برایش به اندازه دنیا ارزش داشت اما نفهم
داشتم میان هامن حکم اعدام صادر شده میُمردم و 

درک منیکرد مامان شکوفه با اینکه متام . زنده میشدم
حقیقت را منیدانست آنقدر تحلیل رفته بود که عماًل 

سیاوش میگفت اگر قاتلی . پوست و استخوان شده بود
برایش ارزشش  باشد که خانوداده او را بخشیده است،

از این است که ثابت کند بیگناه هست و  هزار بار بیشرت
کاری باشد که مجازات نشده در نگاه خانواده گناه

هایش را منیفهمیدم، من من هیچ کدام از حرف. است
فقط آغوشش را میخواستم که یک شب تا صبح س روی 
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هاست زندگی شب و اش بگذارم و فراموش کنم ماهسینه
ش شده یک روزش را برای من از دست داده و متام

دست سیاه و رنگ دیگر در دار قالی زندگیام معنا 
به من قول داده . آن روز با اردیان قرار داشتم. ندارد

ی ارسالن را برایم بیاورد و من برم به بود آدرس خانه
التامس تا سیاوشم را ببخشد، سه روز تا دادگاه استیناف 

باقی مانده بود و فرجام خواهی ما ممکن بود نتیجه 
 تر از همیشهدهد چرا که سیاوش اعرتافاتش را احمقانهن

باز تکرار کرده بود و به قول وکیلش خودش با دستان 
خودش طناب دار را دور گردنش انداخته بود و عزم 

سیاوش منیدانست بازی که او رشوع . رفنت کرده بود
کرده بود یک بازنده بیشرت نداشت و آن هم من بودم، 

م یک مشرتی برای هریس آمده وسط این بلبشو ه! من
های سفارشیاش هر بود  و بابت تاخیر در تحویل فرش

، به مرز انفجار  چه که توی دهانش آمده بود به من 
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رسیده گفته بود و رفته بود و من مانده بودم و پرسنل 
مقابلم ساناز بود و سامیه که تن صدایم بیجهت . هریس
 :باال رفت

۹۵۹ 

رج رو چهار ماه دارید روش  ٤١دوتا فرش مرینوس    -
نه گل ابریشم بوده نه متام ابریشم که بگم . کار میکنید

اش هم چله...براتون سخت بوده باال اومدن فرش
االن ...اید روش کار کردیدفارسی بوده سه تایی نشسته

ک کنم حرفتون رو جواب یه چیزی بگید که من بتونم در 
 .مشرتی رو بدم

های سامیه سی تکان داد و رو به ساناز که از بچه
 :کارگاه بود کرد و گفت

 ...گفتم بهتون جواب افرا با خودتون     -
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خانم اعتامدی من پودکشی میکردم رعنا دف    -
 ...الهام هم یه روز بود ده روز نه..میزد

 :ل شدباز هم تن صدایم خارج از کنرت 

کار . جواب مشرتی نیست. این جواب من نیست   -
م منیتونم بگم پرسنل. سفارش داده اومده تحویل بگیره

من جون کندم هریس رسیده به ...ش رو نداشنتعرضه
 ؟...اینجا میفهمید

سامیه دستش را روی دستم گذاشت و آرام توی گوشم 
 :گفت

م ونه یه کرضایت مشرتی با من افرا، تو بهرته بری خ   -
 !اسرتاحت کنی این روزها خیلی تحت فشار بودی

تحت فشار بودم؟ من زیر . سم به سمتش دوران گرفت
فشار کجا بود؟ . این پرس بیرحم روزگار له شده بودم

یک نفر باید میآمد و جسدم را با کاردک از روی زمین 
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یک نفر که از قضا مرا میدید، التامس و . جمع میکرد
شانس با . میدید و خودش را به ندیدن میزدهایم را زجه

رعنا و ساناز یار بود که هامن لحظه نام اردیان روی 
گوشی موبایلم خودمنایی کرد وگرنه من دق و دلی متام 

منی که . ها خالی میکردمبدیهای روزگار را روی س آن
یک روز حتی بلد نبودم بلند حرف بزنم حاال فریاد 

 :کشیدم و شتابان گفتم دستم را روی گوشی. میزدم

 جانم اردی؟   -

جان از تنم خارج شد با این جانم گفنت آخر جانم 
بودند، نبودند؟ سامیه به ساناز اشاره کرد و هر دو از 

اتاق خارج شدند و من به خدا رسیدم تا صدای اردیان 
 :را شنیدم

 ...بیا بیرون افرا جلوی درم   -
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سوئیچم را برداشتم را اینکه چطور کیفم را چنگ زدم و 
نفس زنان رسیدم به اردیانی منیدانم فقط میدانم نفس

سوی خیابان به دیوار تکیه داده و که دست به جیب آن
 .یک پایش روی زمین و دیگری ستون دیوار شده بود
مقابلش رسیدم و دیدن پیراهن سیاهی که هنوز توی 

 ..تنش بود خون به جگرم کرد

ی تو رو خدا سه روز دیگه چی شد اردی؟ اَرد   -
استیناف  و بعد از تایید دیوان عالی حکم میره واسه 

 ...اجرا

۹۵۴ 

نگاهش روی صورتم مکث کرد و فکش به هم چفت شد و 
 :بعد به زحمت لب باز کرد

 ...ا خودتارسالن ب. من و ا رمی رفتیم رضایت دادیم   -
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بُهت در نگاهم جان گرفت و نفهمیدم باید وسط خیابان 
گریه کنم یا بخندم؟ فقط میدانم روی زانوانم خم شدم 

 .روی پاهای اردیان افتادم. و با صدای بلند گریه کردم
ران عاب.پایش را عقب کشید و نامم را ترش گونه صدا زد

اردیان . از کنارم رد شدند و هر کسی چیزی گفت
 :ش را زیر بازویم گرفت و آرام گفتدست

 ... اینطوری نکن افرا   -

 .مرا تا ماشینش برد و کمک کرد روی صندلی بنشینم
 :توی ماشین نشسته بودیم که آرام لب زد

مون امتام حجت کرد و گفت مامان دیروز با هر سه   -
. .این یه قتل پنهان  و حقیقت هیچ وقت معلوم منیشه

ص یه بیگناه نیست و از طرفی هم گفت راضی به قصا
خون بابا رو دین ...راضی نیست ول کن ماجرا بشیم

ارمی گفت اگه قرار به قصاص ... روی گردمنون دونست
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باشه دلش منیخواد امضای اون پای قصاص سیاوش 
 ...منم... باشه

هنوز داشتم گریه میکردم هنوز در بهت و ناباوری بودم 
 :گفت که سش را به سمتم چرخاند و

از اولش باور نکرده بودم سیا بتونه این کار رو بکنه    -
 ...اما. اما توی آخرین دادگاه دیگه مطمنئ شدم

مکث کرد و این اما گفنت و مکثش جانم را باال آورد که 
 :با هامن بغض شکسته توی گلویم به زحمت لب زدم

 ؟...اما چی    -

 ل قاتل بابارضایت من دلیل به این نیست که دنبا   -
نباشم، اتفاقاً منتظرم سیاوش بیاد بیرون با هم بریم 

 ...دنبالش فقط

۹۵۵ 



 

Romanzo_o 807 

چرا انقدر مکث میکرد؟ چرا درک منیکرد با هر مکثش 
 جان من هزار بار از تنم خارج میشود؟

ن امروز گفت همی... افرا ارسالن مثل ما نیست   -
التفاوت دیه رو میریزه و یه قدم از حکم دادگاه بهما

 ..عقب منیاد

انقدر که حتی دستان گرم . خون توی تنم یخ بست
 .ی من باشداردیان هم نتوانست گرما بخش جان یخ زده

سم را به پشتی صندلی تکیه دادم و با صدای که رو به 
 :زوال بود لب زدم

 بهم میدی؟اش رو آدرس خونه   -

 :صدای اردیان هم مثل من رو به زوال بود

اصال . اش رو ندارههیچ کس آدرس خونه. ندارم   -
 ...اش منیره اماخونه

 :جان به لبم رسید و رو به اردیان گفتم
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اردیان تو رو خدا جون به لبم نکن انقدر توی حرف    -
 .هات مکث نکن من میمیرم و زنده میشمزدن

 :را میان دستانش گرفت هر دو دستم

هیچی دیگه مثل قبل منیشه افرا اما االن بحث جون    -
یه عزیزمون رو بردن و جون اون یکی رو ..سیاوشه

دادن دست خودمون تا خودمون خودمون رو تیکه تیکه 
 ...برو الوار... کنیم

اردیان حرف میزد و من هر لحظه به مرگ باورهایم 
نه  ...ن افتاده بود و اگرمیرسیدم توپ توی زمین ارسال 

منیخواستم به این اگر فکر کنم سیاوش مرا به ارسالن 
صدای فریادش توی دادگاه هنوز توی . امانت داده بود

هنوز باور نگاهش به مردانگی ارسالن پشت . سم بود
نگاهم قاب شده بود و هر بار پلک میزدم 
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ام تند و تند باال و پایین ی سینهقفسه...میدیدمش
 :شدمی

تو مالک نصف بیشرته اَلواری برو اونجا و سهمت رو    -
نقطه ضعف ارسالن اَلواره که وسط ... از زندگی بگیر

... اون همه درد یه نفس دوید تا رفع پلمپش کنه
ارسالن رو اونجا پیدا کن و بعدش دیگه به خودتون 

به خاطر .... ربط داره اما اگه شد باهاش معامله کن
 ..نه نیار باهاش معامله کن افرا سیاوش هرچی گفت

۹۵۶ 

پوزخندی روی لبم نشست، اردیان ارسالن را 
ارسالن برایش هامن برادری بود که شب و . منیشناخت

روزش را در اَلوار سپری میکرد تا جیبش پر پول باشد 
های ارسالن برای او و دناما منیدانست نصف بیشرت دوی

او که منیدانست اما من میدانستم . برای ارمیا بود
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ارسالن برای اردیان برای ارمیا پول کنار گذاشته بود تا 
 .مثل او برای رسیدن به رویاهایشان شبانه روز ندوند

ارسالن به جای همه زندگی کردن را دوست داشت حتی 
ت و اگر این کار برایش زحمت شبانه روزی داش

من اگر متام الوار را هم به ارسالن میدادم ... قضاوت
آب از آب تکان منیخورد ارسالن را پول وسوسه 

های ارسالن را اردیان جنس وسوسه...منیکرد
باید صرب میکردم باید تا بعد از دادگاه ... منیشناخت

، بعدش را منیشناختم....استیناف صرب میکردم بعدش 
ای مه گرفته عدش مثل جادهب. بعدش با من غریبه بود

ای بود که هر قدم جلو می رفتم ترس افتادن در دره
هر دو دست اردیان را بلند . عمیق جانم را میشکافت

دستش را عقب کشید و . کردم و روی دستش را بوسیدم
 :باز ترش گونه صدایم زد

 ؟...چیکار میکنی افرا   -
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قلبش را  بی توجه به اخم میان ابروانش خم شدم و روی
 :بوسیدم و گفتم

 ..تا ابد بهت مدیونم اردی   -

 :چشامن  ُپرش خالی شد و دلخورانه گفت

دارم میمیرم اینطوری میبینمت بعد تو ! تو پاره تنمی   -
 این کار رو میکنی؟ 

 :دستش را دور گردنم انداخت و گفت

گی میکنی با من؟ آره؟ هنوز دمل میخواد روی غریبه   -
 عت بکشم به همین زودی یادت رفت؟دستت سا

اش عجیب اَمن بود و اش گذاشتم، شانهسم را روی شانه
مچ . اشمن عجیب دمل آرام میشد میان آغوش مردانه

 :دستم را باال گرفتم و گفتم

 یه ساعت روی دست آجی میکشی؟   -
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کف دستش را روی اشک صورتم کشید و بعد اشک 
 :خودش را پاک کرد و گفت

 ...متوم میشه این روزها   -

 :مچ دستم هنوز مقابل صورتش بود که پرسیدم

 اگه نشه چی؟   -

 !من برات هیچ وقت متوم منیشم، اینو بهت قول میدم   -

۹۵۷ 

وقتی روی مچم ساعتی نقش بسته بود که اردیان آن با 
به این باور رسیدم که اردیان . شیده بوداشک و بغض ک

برای من هرگز متام منیشود چیزی که بارهای بار به من 
اردیان دیگر بچه نبود، مرد شده بود، . ثابتش کرد

 .گاه شده بود و من میُمردم برای مردانگیاشتکیه
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دادگاه استیناف متام شده بود، درست مثل من که متام 
 دیگر. باقی منانده بودشده بودم و دیگر چیزی از من 

نه گریه کردن، نه . هیچ چیزی منیتوانست آرامم کند
س روی زانوان مامان شکوفه گذاشنت، نه پرت شدن 

حکم صادر شده بود و دست . میان آغوش بابا و هق زدن
ما از دادگاه تجدید نظر خالی مانده بود و حکم الزم 

وش احاال دیگر منیدانستیم کی و چه شبی سی. اجرا بود
را به قرنطینه میربند و بعدش حکم اجرا میشود، حتی 

منیدانستیم که مالقات آخر خواهیم داشت یا 
سیاوش در آخرین دفاعش در دادگاه تجدید نظر ...نه

از مامان ..از افرا. اماز خانواده» یک جمله گفته بود
شکوفه، از خاله گوهر، از خاله ملیحه، از عمو هوشنگ، 

بابا محمد، از ارسالن، از ارمیا، از  از عمو داریوش، از
این تنها کاری بود که واسه ! اردیان معذرت میخوام

حتی به صدای «. ام بلد بودم بکنمحفظ خانواده
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های من اعتنایی نکرده بود، انگار آخرین تالشی گریه
که کرده بود تا خانواده خانواده مباند آرامش کرده بود 

شیدن ا رمیا و اَردیان خرب بخ. و همین برایش کافی بود
آنقدر آرامش کرده بود که حارض بود هامن دم جانش 
را بدهد تا ارسالن هم باور کند که او دستش به خون 

وقتی داشنت برای آخرین . عمو هوشنگ آلوده نیست
بار میربدنش پر شامل را میان مشتش گرفت و با عمق 

من اما ..« منو ببخش افرا» جانش بوسید و گفت
هیچ شبی صبح ..وحشتناکی را طی میکردمهای شب

منیشد و به جایش تا چشم بر هم میزدم صبح شب 
آن روز منیدانم چه شد که تا به خودم آمدم . میشد

جایی که حاال بابا هم تند تند به آن س . توی الوار بودم
میزد و قرار بود یا سهم عمو هوشنگ را بخرد یا سهمش 

ن شدم که موهای وقتی وارد سال. را به او بفروشد
لعنتیام خرمن شده و از زیر شال سیاهم بیرون ریخته 
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 .چشامنم رنگ خون بود و دستم بیامان میلرزید. بود
تیرشت مشکی آستین . وقتی به اتاق ارسالن رسیدم

هنوز  .کوتاهی پوشیده بود و میان انبوه دود نشسته بود
موهایش مثل موهای سیاوش تراشیده بود انگار با 

د بسته بود تا حکم اجرا نشود نگذارد خودش عه
 .موهایش بلند شود

۹۵۸ 

در اتاق را که بستم تکان نخورد فقط کوتاه چشامنش را 
 :باز کرد و بعد دست روی سش گذاشت و گفت

 مسکن داری؟   -

را بیرون دست  لرزان توی کیفم رفت و برگ مسکن 
بدون آب قرص را بلعید و باز . کشید و مقابلش گذاشتم

 :سش را به عقب تکیه داد و سیگاری آتش زد و گفت

 .زودتر از اینا منتظرت بودم   -
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 ی یخ مقابلش ایستادممسخ شده و مثل تکیه. ُمرده بودم
 :و گفتم

 ..تو این کار رو منیکنی   -

میکروفن روی هو از جایش بلند شد و به سمت یک
 :میزش رفت و عربده کشید

مسلم این خراب شده رو تعطیل کن تا ده دقیقه دیگه    -
 ...هیچ کس..احدی توی کارخونه نباشه

صدایش در کل اَلوار پخش شد و بعد انگار چکش توی 
 :مغزم فرود آمد که سیگاری را پک زد و با تلخی گفت

رو  خیلی احمقی اگه فکر میکنی من این کار   -
 ...منیکنم

 .دارن اعدامش میکن   -

 :صاف توی چشمم نگاه کرد
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 تازه فهمیدی؟   -

 :صدایم لرزید

 !!ارسالن   -

مچ دستم رامیان دستش سنجاق . نگذاشت حرفم را بزنم
کرد و مرا با خودش کشید بیرون از اتاق و رو به 

 :منشیاش گفت

 ...کر بودی گفتم هرریییییی   -

۹۵۹ 

اش درجا بلند شد و از سالن دور شد منشی بخت برگشته
و ارسالن مرا هامنطور بیرحامنه به دنبال خودش کشید 

هو مرا پرت کرد وسط و در اتاق آخر را باز کرد و یک
 :اتاق و گفت

 ...خوب بو کن... همینجا متوم کرد   -
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 :طرفین باز کرد و عربده کشیددستانش را به 

 .. بوی خونش هنوز هم تازه است    -

چه اولین . اولین بار بود اتاق عمو هوشنگ را میدیدم
 ...بار تلخی

 :مشت محکمی روی دیوار کوبید و گفت

 .خودم پیداش میکنم   -

تنم داشت میان حجم غم هجوم آورده به قلبم له میشد 
 :که ارسالن فریاد زد

تو رو به اون . ین راهرو بهم گفت افرا با منتوی هم   -
 .سپردم

 :خودم را روی پاهایش انداختم

 .بگذر ارسالن   -

 :خم شد و بازویم را میان مشتش گرفت و بلندم کرد
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 افرا و التامس؟   -

 :سی به طرفین تکان داد و پوزخندی روی لبش نشست

تو حرف زدنت هم با صدتا ناز و ادا ! نه سیم تلفنی  -
 ...التامس بهت منیاد! ودب

 :قلبم داشت از سینهام بیرون میزد

 ...خودت هم میدونی بیگناهه   -

اینم میدونم هیچ محرمیتی بینتون نیست اینم    -
اینم میدونم که .. میدونم که اون صیغه نامه جعلیه
 ....حارض نشد توی زندان عقدت کنه

 :ترسیده قدمی عقب برداشتم

 الن؟چی میخوای بگی ارس   -

۹۶۰ 
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اگه واسه ببخشش اومدی که از همون دری که    -
اینم بگم بهت دیه رو کامل ریختم به . اومدی برو بیرون

حساب دادگسرتی تا اون اردیان احمق و ارمیای خر 
 ...اما... نرن جلو جلو اُرد بیان

تای . یا توی سم دوران گرفتتنم لرزید و متام دن
 :ابروی باال داد و صاف توی چشامنم نگاه کرد

اگه اومدی واسه معامله خوش اومدی من عجیب    -
 !!اماهل معامله

میدانستم چه میخواهد بگوید دستم بیاراده باال رفت و 
 :محکم روی صورتش نشست و لب زدم

 ...بیرشف   -

ن خورد و دستش را روی صورتش گذاشت و صورتش چی
من برگشتم به سمت در تا از هامن راهی که آمده بودم 
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دارش آخرین باورم را از او له برگردم که صدای خش
 :کرد و به فنا سپرد

همون روزی که عقد . فقط سه روز بهت وقت میدم   -
اما سه روز بشه سه . همون لحظه رضایت میدم...کنیم

 ...مروز و یه دقیقه محاله دیگه از حرفم برگرد

 :به سمتش چرخیدم

 ...خوابش رو ببینه   -

ن عی... این معامله کاغذ بازی و النگ دولنگ نیست   -
زندگیه با همه وظایف یه زن واسه یه زندگی، اگه 
 حق.. اومدی بدون با لباس سفید میای با کفن میری

طالق و اجازه خروج از کشورو هزارتا کوفت و زهرمار 
این خودکار هر وقت دمل  دیگه رو هم بریز دور میشی

 .... خواست میذارمش توی جیبم و از در میرم بیرون



 

Romanzo_o 822 

ه تر از همیشدستم که روی دستگیره در نشست بیرحم
 :گفت

توی این اتاق بابام رفت، به روح پدرم افرا فقط سه     -
بعدش اونی که تصمیم میگیره . روز بهت وقت میدم

 ...نواسه زنده موندن و مردن سیاوش تویی نه م

وقتی داشتم راهروی الوار را رد میشدم به این فکر 
های افرا برم وسط جنگل. ی خودمانمیکردم بروم خانه

روی هامن مبلهای لعنتی بنشینم و برای خودم و 
سیاوش چای دم کنم و کیک بپزم شاید صبحش بیدار 

فردای ...میشدم میدیدم همه چیز کابوس است و بس
از کردم که آقای مجیدی آن شب وقتی صبح چشمم را ب

زنگ زده و گفته بود سیاوش را به قرنطینه برده اند، 
 اند،گفته بود فقط به مادرش مالقات آخر داده
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گفته بود روز بعدش حکم اجرا میشود، گفته بود متام 
من شال پوشیده ... من ..های افرا و من شد بوی جنگل

ش و نپوشیده رسیدم به الوار، به جایی که ارسالن س
 .را میان دستانش گرفته بود، روی کاناپه پخش شده بود

پانچم جلو باز بود و تاپ یقه . صورتم را اشک شسته بود
 .ارسالن سش را باال آورد. بازم شل و ول رها شده بود

توی نگاهش همه . منه نیست شده را که دید بلند شد
هایم را که نفس نفس... چیز را میدیدم اال ارسالن را

ول پانچم را مرتب کرد موهایم را زیر شامل درست دید ا
   -.کرد و بعد دو دستش را روی قاب صورتم کرد

االن بهش چیزی منیگیم، هر وقت خودت ...نرتس
 ....خواستی بهش بگو

 قلبم تو دهانم. ام رعشه گرفته بودچانه. لبم میلرزید
 :میزد
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 ...من بهت صدمه منیزنم.. نرتس افرا   -

ی به هوش آمدم که قرار بود س توی آغوشش وقت
 .سفرهی عقدش بنشینم

۹۶۱ 

 *** 

از  .سش درد میکرد و دلش مثل سیر و سکه میجوشید
وقتی که برده بودندش به قرنطینه، بند را به آب داده 

رده یه کاش با صدای بلند گربود و بیخیال غرور مردانه
و خواسته بود بگذارند حتی اگر شده برای چند دقیقه 

بعد یادش میآمد به ....مادرش را ببیند یا نه صدایش را 
مادری که حتی صدایی برای او نداشت و قلبش ریش 

ای که بابا محمدش میشد و آرزو میکرد آن شب حادثه
را از او گرفت کاش جان او هم در آن ماشین گرفته 

سید به این نقطه که دلش پر بزند برای میشد و منیر
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عطر موهای سیم تلفنی و زل زدن در چشامن پر حرف 
مادرش و بعد س بگذارد روی پاهای مادرش و یک دل 
نه صد دل گریه کند که این تقدیر تازه دامادش نبود و 
 .حقش نبود به جای حجله به انفرادی و قرنطینه برود

او پرسیده بودند، آخرین خواسته و آرزویش را که از 
دیگر فهیمده بود اعدام شوخی ندارد و ارسالن آدم 
بخشیدن نیست، ته دلش آنقدر خالی بود که حتی به 

ای افتاد که خوب میدانست کم کم پاهای سباز وظیفه
سال از او کوچکرت است و در این زندان بیرحم هیچ  ٠٥
اما به این ریسامن پوسیده هم چنگ میزد اگر ! کار  

هامن دوباری که به . بار مادرش را ببیندفقط یک میشد
های بیحدش اجازه داده بودند به افرا رضب التامس

زنگ بزند پاسخی از افرا نگرفته بود دلش خون بود از 
هنگام و بیم این را داشت که مبادا این قهر نابه

او برای آخرین بار هم که . آشتیشان مباند به قیامت
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نشان را که این ی جنگلشده نبیند روی ماه دخرت 
روزهای آخر چشامنش بیشرت رنگ خون داشت تا دریا و 

وقتی از سلول قرنطینه بیرون بردندش . جنگل را
زانوانش میلرزید و دیگر نه مادرش در خاطرش بود نه 

دلش حاال بابا محمدش را میخواست که وقتی ! افرا
طناب دار را دور گردنش میاندازند دستش دور کمر او 

 چشامنش...« نرتس بابا من هستم» قه شده و بگویدحل
ی او پر و خالی میشد و او فراموش کرده بدون اجازه

بود یک روز مهندس سیاوش آراسته بود، یک اَلوار 
حساب میربد، از اخم میان پیشانیاش و حاال شده بود 
کودکی گم شده در تارک تقدیر تا خدا پشتش خداوار 

اهش از زانوان لرزان او باال بایستد و مامور مقابلش نگ
اکی ش» بیاید و در چشامن پر اشکش نگاه کند و بگوید

و او در هامن جا زمین « برمیگردی بند. رضایت داده
بخورد و یادش نرود که خدا هست هنوز، اگر چه خدا 
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بار آستینش را با دستان افرا باال زده و او بیخرب بود این
یش، شده بود خون از این معاملهی شوم و جانش، افرا

 بست او

۹۶۹ 

حاال توی بند بود، وسط زندانیان که بلند برای سالمتی 
متام اسیران در بند رجز میخواندند و یک به یک او را 
به آغوش میکشیدند که از اعدام گذشته است و حتی 

ن دلش را ریش میکرد و اشک میان چشامن بعضیهایشا
آرزو میکرد یک روز همه مثل او رها شوند از آن 

ی مخوفی که هامن چند ثانیه مزه کردنش به او چوبه
. ثابت کرده بود مرگ عجیب مخوف است و ترسناک

اش فرو برد و باز زبری دستش را میان موهای نداشته
موهای که از زیر پوستش جوانه زده بود حال دلش را 

هم بندیها از روزهای بعدش میگفتند، یکی . دخراب کر 
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میگفت شاید شش ماه به او زندان بخورد و دیگری 
میگفت چون خودش اعرتاف به قتل کرده تا شش سال 

هم ممکن است زندان داشته باشد و او گوشش میشنید و 
های او را هم منیشنید، وکیلش را دیده بود، حرف
که بشنود نه شنیده بود، اما انگار نه گوشی داشت 

چشمی داشت که ببیند دلش یک بند شور افرا را میزد 
حتی یادش . که چرا باز هم جواب تلفنش را نداده است

هست  موقع رفنت به آقای مجیدی گفته بود حکم بعدی 
برای او مهم نیست مهم افراست که چرا جواب متاسش را 

منیدهد و آقای مجیدی س به زیر شده جوابش را 
و گفته بود به افرا میگوید به دیدارش بیاید و نداده بود 

 :او نگران پرسیده بود

 چیزی شده؟   -
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آقای مجیدی س به طرفین تکان داده، سیاوش جوابی 
انقدر وسط سلول راه رفته بود که صدای هم . نگرفته بود

سلولیهایش را در آورده بود و الجرم نشست کنار کامل و 
 :گفت

 .کنیه تلفن برام جور    -

 :کامل عاقل اندر سفیه نگاهش کرده و گفته بود

 د کی این موقع شب؟   -

 :ی کامل گذاشته و گفته بوددستش را روی شانه

، جربان میکنم برات   -  .فوری 

 :کامل سش را نزدیک گوشش آورده گفته بود

خرجش زیاد میشهها، توهم دار و ندارت رو بذل و    -
 ...تنبونت بخشش کردی االن خودتی و

۹۶۹ 
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 .میگم میارن برام  -

کامل نگاهی به چپ و راستش انداخت و دستی روی 
 :صورت پر خط و خشش کشید و گفت

 ...چون حرفت حرفه این سی برات ردیف میکنم اما    -

 :ری گفتدار شود و فو سیاوش نگذاشت امایش ادامه

 .خیالت تخت دو برابرش رو برات جربان میکنم   -

 :کامل کریه خندید و گفت

 .برو توالت برات میارم   -

سیاوش یک لحظه هم مکث نکرد و به سمت سویس 
دقیقه بعد یک  ٥بهداشتیهای ته بند رفت و کمرت از 

کامل توی چشامنش نگاه کرد و . موبایل کف دستش بود
 :گفت

 .ای دویست حساب کرددقیقه  -
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 :سیاوش سی تکان داد و گفت

 !حله   -

 ...لفتش نده زود جمعش کن   -

سیاوش رفت داخل دستشویی و به سعت شامره افرا را 
شنیدن این صدا تنها چیزی بود که به آن فکر . گرفت

دستگاه مشرتک مورد نظر در دسرتس » نکرده بود
 هویرد که یکی خانه را بگخواست شامره«. منیباشد

حجم عجیبی از پوچی جانش را گرفت چرا که مادرش 
حتی منیتوانست جواب متاسش را بدهد، او دیگر فکر 

ی او نکرد و نفهمید چه شد که دستش بدون اجازه
شامره ارسالن را گرفت و به بوق اول نکشیده صدای 

 :محکم ارسالن توی گوشش نشست

 !بله   -
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نش را مدیون ارسالن قلبش کوبش بیامانی گرفت جا
 :بود، نبود؟ آرام اما پر بغض لب زد

 ...اَرسی   -

ی سنگی شد و حاال آن سوی خط ارسالن مثل مجسمه
های سیاوش وقت  سکوت. عضالت صورتش مشت شد

 :ارسالن را نداشت به همین دلیل به سعت گفت

 .دمت گرم رئیس...میدونستم که باور نکردی   -

۹۶۴ 

م ترها هترها هم اینطور با هم شوخی میکردند، قبلقبل
منیگفت؟ ذهن هر دویشان . به ارسالن میگفت رئیس

رشوع به خاطره بازی کرد و فک ارسالن منقبض شد و 
افرا با دیدنش قدمی جلو آمد و تا آمد حرفی بزند 

های او و به آن سوی لب ارسالن دستش را گذاشت روی
 :خط گفت
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 .تسویه کردم باهات نگران نباش   -

 اشته دل سیاوش یک هو خالی شد و انگار میان سینه
غرورش را از . ای حفر شده بود که انتها نداشتحفره

یدار زیر پا له صبحی که قرار بود بربندش پای چوبه
 ردش جاری شد و توجهی نککرده بود که اشک از گونه

 :به حرف های پر معنی ارسالن و با گریه گفت

اَرسی داداش، افرا جواب تلفن منیده جونم تو دهنم    -
 ....داره میزنه چیزشون شده؟ نکنه یه وقت مامان

دست ارسالن مشت شد و قدمی عقب آمد و حاال افرا 
میدانست آن سوی خط کیست که ارسالن اینطور حالی 

 . به حالی شده

مامان شکوفه نباش حالش خوبه یه روز در  نگران   -
میون بهش س میزنم به افرا هم میگم هفته دیگه بیاد 

 . دیدنت



 

Romanzo_o 834 

 :سیاوش خوش باورانه لب زد

 ...فردا روز مالقاته بگو فردا بیاد   -

چشامن ارسالن بسته شد و با هامن چشامن بسته لب 
 :زد

ش لحا. یه کم حالش خوب نیست از نگرانی تب کرده   -
 ..بهرت بشه میگم بیاد

۹۶۵ 

دروغ هم نگفته بود افرا تب داشت، تب از دست دادن 
مشتی به در . سیاوش تا آمد چیزی بگوید...او را

 :دستشویی کوبیده شد و کامل گفت

 .زر زراتو متوم کن دیگه االن به گوه میدیمون   -

 :ش را محکم گفتسیاوش اعتنایی نکرد و آخرین جمله

 .مدیونتم ارسالن   -
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 :ارسالن چرخید به چشامن افرا نگاه کرد و جواب داد

 .نیستی   -

متاس خامته یافت اما نه ارسالن خالی شد نه سیاوش و 
 :افرا قدمی جلو آمد و گفت

 ؟...سیاوش بود   -

 :ارسالن محکم جواب داد

 .یست،بریممهم ن  -

ی عقد بودند، ارسالن مردانگی کرده بود و قبل س سفره
از عقد رضایت داده بود و حاال وقت تسویه حساب افرا 

 نبود؟. معامله همینطور بود دیگر. رسیده بود

مادر و پدرش را پشت درها جا . افرا که پشت میز نشست
حتی گوهر و ارمیا و . گذاشته بود و تنها آمده بود

هم نیامده بودند و گوهر پر طعنه گفته بود یک اردیان 
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روز سیاوش شوهرش را از او گرفته و حاال افرا آمده 
پرسش را بگیرد و حتی گفته بود مرده شور این 

  .دوستیاش را بربند که زندگیش را پایامل کرده است
این چه عروس ودامادی بود که سفرهی عقدشان اینطور 

ینها وکیل هر دو نفر رنگ ماتم داشت؟ به جای همهی ا
 :آنجا بودند و عاقد رو به افرا کرد و پرسید

 پدرتون ترشیف ندارن؟   -

۹۶۶ 

ارسالن آمد به جای افرا جواب بدهد که جواب افرا 
 :شالق شد توی صورت ارسالن و تا عمق جانش را سوزاند

همرسم بیشرت . ولی نیاز ندارم، ازدواج دوممه به اذن   -
، مالقات رشعی هم نداشتیم  از هشت ماه که توی زندان 

 ...تست بدم. اگه نیاز به تست بتاست
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ی افرا متام جان ارسالن یخ کرد و با همین چند جمله
به اذن ولی نیاز . .....» دستش روی زانو مشت شد

همرسم بیشرت از  .........ازدواج دوممه........ ندارم
مالقات رشعی هم ....... هشت ماه که توی زندان  

داها ص...« تست بدم. نداشتیم اگه نیاز به تست بتاست
به طرز عجیب توی سش اکو میشد چه میگفت این 

دخرت قالی باف؟ داشت از کدام ماجرا حرف میزد مگر 
او چند روز محرم سیاوش بود که حاال از تست بتا حرف 

 میزد؟

ب آقای مجیدی به عاقد خط بطالن بود به متام جوا
 :صداهای توی س ارسالن

در زمان زندان بودن همرس سابقشون محرمیتی    -
 ..بینشون نبوده

 :افرا باز رضبتی جواب داد
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 ..هست حاج آقا؟. محرمیت که به دو خط دعا نیست   -

س ارسالن به سمتش شتاب برداشت و لبش را تقریباً 
 :گوش افرا و گفت چسباند به

محرمیت رو دو ساعت دیگه بهت حالی میکنم    -
 .خوشگلم

چشامن افرا بسته شد و ته دلش یک حفره کنده شد، 
ای که در قلب ای که یک سش میرسید به حفرهحفره

وقت تسویه حساب عجیب تلخ و . سیاوش کنده شده بود
دروغ نبود که . دردناک بود و عمق جانش را میسوزاند

وید از این لحن پر از تهدید ارسالن نرتسیده، بگ
ارسالن صبحش رشط . ترسیده بود، بد هم ترسیده بود

کرده بود که روز بعد مثل دو عروس و داماد معمولی 
لباس عروس میپوشند و کت و شلوار دامادی بر تن 

عکس میگیرند شادی میکنند و به درک که . میکنند
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دو نفر میروند و  خودشان. حتی اگر مراسمی هم ندارند
یک شام عاشقانه میخورند بعد درهای زندگی را به روی 

 .خودشان باز میکنند

۹۶۷ 

ارسالن صبح قبل از رضایت رشط کرده بود یک زندگی 
واقعی میخواهد نه بازی و الک دولک بچگی و افرا با 

رشوطش را قبول کرده بود و حاال  چشم گریان متام
 :هو گفتموعد عمل کردن به رشوطش بود که افرا یک

البته اگه حق رشط گذاشنت داشته . من یه رشط دارم   -
 .باشم

ارسالن به نیم رخش نگاه کرد که حتی منیخواست او را 
 :مهامن نگاهش کند و آرام گفت

 ...بگو   -
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زندان نیومده بیرون میخوام تا وقتی که همرسم از    -
مراقبت از مادرش به عهده من باشه و برای این کار 

 .محدودیت نداشته باشم

ای را آورده ی بود که مردهجو بینشان مثل جو یک خانه
. .ش را با خانه و زندگیاش بکندبودند تا آخرین وداع

ارسالن سش را توی گوش افرا فرو برد تا چیزی که 
 :ان نشنودمیگوید را کسی جز خودش

 همرست؟   -

 :پوزخند زده و ادامه داده بود

 .بلند بگو همرس سابقم تا قبول کنم   -

دست افرا رشوع به لرزیدن کرد، آنقدر که لرزشش از 
چشم ارسالن پنهان مناند و دلش بند شد به بند بند 

دست لرزان افرا و بیاراده دست گذاشت روی دست افرا 
 :د و  گفتو دستش را میان دستش فرش 
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هر چی همرسم میخواد رو براش بنویسید توی عقد    -
 ..نامه

لرزش دست افرا بیشرت شد و فشار دست ارسالن بیشرت 
و هیچ کدام نفهمیدند از این متاس دستهایش است که 

 لرزش بیامان دست افرا ادامه دار شد یا نه؟

۹۶۸ 

عاقد خطبه را خواند و اشک صورت افرا را شست، کسی 
باال سش قند نسابیده بود، کسی برایش آرزو 

خوشبختی نکرده بود، حتی پدر و مادرش هم نیامده 
بودند تا خون بست شدن دخرتشان را ببینند، او دلش 
برای هیچ کدام اینها خون نبود بلکه دلش برای آن عقد 

ش سیاوش یک روز خوانده بودند، آریایی که میان خود
« وفادار تو خواهم ماند در هر لحظه و هر جا»برای آن 
به راستی که او وفادار سیاوش بود حتی اگر . خون بود
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 وقتی از در محرض. هزار بار این چنینی به مسلخ میرفت
بیرون آمدند که افرا گیج از آنچه اتفاق افتاده با سی 

به ارسالن کرد و پر  که روی تنش سنگینی میکرد رو
 :طعنه پرسید

خودکارتون یه امشب رو میتونه بره پیش مامان   -
 .شکوفه

ارسالن خیره نگاهش کرد و او اعتنایی به اشک روی 
 :صورتش نکرد و باز ادامه داد

حاال . آخه خودت گفتی میشم خودکار توی جیبت   -
 ...این خودکار باید چی کار کنه

اه میکرد و او هنوز بیصدا اشک ارسالن هنوز خیره نگ
ارسالن دستش را پیش برد و مچ دست افرا را . میریخت

های محکم او را به دنبال به دست گرفت و با قدم
در ماشین را باز کرد و بدون هیچ حرفی . خودش کشید
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او را وادار به نشسنت کرد بعد خودش پشت فرمان 
 :نشست و دستی روی صورتش کشید و کالفه گفت

کاش بفهمی حارضم واسه همین خودکاری که تو    -
 ....میگی جومنم بدم

 :افرا پر بغض جواب داد

ازدواج که این ... اسم این کارت معامله بود دیگه نه   -
 شکلی منیشه؟

ی صربش متام شده باشد ارسالن مثل کسی که کاسه
 :هو عربده کشیدیک

و به دت ازدواج چه شکلی میشه سیم تلفنی که یک   -
نرسیده بری زیرش بخوابی و جلوی عاقد توی صورتم 

 بکوبی که زنی و یه قدم از من پوفیوز جلوتر؟

افرا ترسیده خودش را عقب کشید و ارسالن ماشین را 
 :روشن کرد و تیکآف کرد و باز فریاد کشید
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ازدواج چه شکلی میشه که من خرتر از خر حارض    -
رم زیر یه سقف چون میشم با پس مونده قاتل بابام ب

 جونم واسش در میره؟

۹۶۹ 

ها راه و با سعت متام میان ماشینچرخید توی بزرگ
 :ویراژ داد و کامکان فریاد زد

یه امشب رو ... به اندازه کافی گوه زدی به اعصابم   -
اون همه سالی  زبون به دهن بگیر محض رضای خاطر

که من خفه خون گرفتم و تو توی رنگرزی حرف 
 !یه امشب رو رفیق باش، زن  سیاوش...زدی

زن  سیاوش توی گوش افرا اکو میشد و احساس میکرد 
ترین زن دنیاست که حاال نام دیگری میان خائن
ارسالن که سکوت . اش نوشته شدهی شناسنامهصفحه

وقتی به خودشان  های افرا که متام شدکرد، هق هق
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ی آمدند که مقابل خانه باغ دار آباد بودند و قفسه
ی ارسالن تند تند باال و پایین میشد  و افرا جرئت سینه

چند دقیقه به همین . باز کردن در ماشین را هم نداشت
حال گذشت که ارسالن دست افرا را توی دستش گرفت 

 :و  لب زد

ه بار دیگه هم بهت من بهت صدمه منیزنم افرا اینو ی    -
از یه ساعت قبل تو دیگه زن  سیاوش نیستی . گفتم

ی عقدی که بهش دوزار خواهش میکنم به اون خطبه
این تنها چیزیه که ازت . اعتقاد نداری احرتام بذار

 .میخوام

ت ی تلخش نشسبعد دست افرا را باال آورد و اولین بوسه
 :روی دست افرا و گفت
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حلش کن این ماجرا رو فردا که برو، امشب با خودت    -
میان دنبالت دیگه بینمون طعنه نباشه افرا بذار بینمون 

 !احرتام...احرتام باشه

خم شد و در ماشین را برای افرا باز کرد و با هامن 
صدایی که از فرط خشم و عصبانیت و فریاد دو رگه شده 

 :بود گفت

 !مراقب خودت باش عزیزم   -

ی ارسالن درد داشت و چقدر هاچقدر این عزیزم گفنت
وقتی صدای ماشین . ی افرا غم نشسته بودتوی سینه

ارسالن دل خیابان را شکست که افرا سش را روی 
پاهای مامان شکوفه گذاشته با متام وجود گریه کرد و 

 :گفت
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این تنها کاری بود که میتونستم برای سیاوشت بکنم    -
ی جون سیاوش پا... مامان، تو رو خدا تو منو درک کن

 ....وسط بود

قطره اشک شکوفه روی موهای افرا ریخته شد و دستش 
تکان کم جانی خورد، افرا قرار کرد که تا صبح س  روی 

زانوهای او بگذارد و به احرتام فکر کند و متام کند 
خاطرهی سیاوشی را که حاال برایش با یک خطبه متام 

 .شده بود

۹۷۰ 

                                               

 افرا

باور بعضی حوادث مثل باور دنیای بعد از مرگ سخت 
است، میدانی هست، میدانی یک روز رخ میدهد اما 

باور منیکردم ارسالن بتواند با من چنین . امان از شک
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های ظهای بکند و مدام به خودم به تک تک لحمعامله
رفاقتامن شک میکردم و از بینشان منیتوانستم ارسالنی 

را  متام شب. که شبیه به این ارسالن باشد را پیدا کنم
در آغوش مامان شکوفه خوابیدم و باور نکردم من از 

ام سیاوش بودن، از عروس محمد بودن تبدیل شدهزن  
به خون بستی که ارسالن وعده داده بود هامن روز 

نقدر گریه کرده بودم که دست آخر مامان آ . میربدش
شکوفه از باغ چشامن  همیشه گویایش مروارید چیده به 

جرئت . قلبم داده بود که من یک زن  عاشقم نه خائن
ی باال را نداشتم، صدای من و سیاوش از رفنت به طبقه

پس دیوارها گوش دمل را کر میکرد و من چقدر ناتوان 
 ام وقتین  به خواب نرفتهچشام. بودم در مقابل تقدیر

هوشیارتر شد که صدای پیچیده  شدن ماشین ارسالن 
در حیاط خانه باغ، سقف  خانه باغ را روی سم فرو 

ریخت و من متعجب شدم چطور رشمش نشد با ماشینش 
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های افرا آمد و از خجالت منرد؟ دستم را تا پای جنگل
 هروی چشامن  پف کرده از اشکم کشیدم و مثل شیری ک
 .به قلمرواش حمله شده باشد شامل را روی سم انداختم

دیگر نگاه ارسالن برایم پاک نبود، نگاهش مثل 
ی یک پارک شلوغ های ریخته شده دور سطل زبالهزباله

ها را دوتا یکی پایین آمدم و مقابل پله. کثیف بود
ماشینش ایستادم با خشم به فرشته پرستار مامان شکوفه 

 :تمنگاه کردم و گف

 کی بهت اجازه داد در رو باز کنی؟   -

ن افتاد و ارسالن از ماشین پیاده شد و  ن م  فرشته به م 
 :رو به فرشته گفت

 ...برو مامان رو آماده کن باید   -

 :سم به سمت ارسالن چرخید و فریاد کشیدم

 ...از خومنون برو بیرون   -
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۹۷۱ 

 :را زمزمه کرد و تای ابرویی باال داد« خومنون»زیر لب 

 افرا و داد زدن؟   -

چشامنش کاسه خون بود و اگر منیشناختمش بدون 
من ...شک فکر میکردم تا صبح شات شات باال رفته اما

مگر ارسالن را میشناختم؟ نه من دیگر ارسالن را 
م پر قلب. ها فاصله داشتمنیشناختم، ارسالن با من قرن

قلبم شده بود کوه غم و ...بود از خشم و نفرت و کینه
هایی که دیگر در کنرتل من نبودند، حاال از میان واژه

هایم بیرون میریخت دستانم را جلوی از میان لب
 .ماشینش به طرفین باز کردم

نکنه میخوای اینجا رو هم غصب کنی؟ آره؟ یه اینجا    -
دزدی و فکر کنی زدی و بردی؟ چقدر بوی مونده که ب

 ..لجن میدی ارسالن
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مگر نه اینکه مرا از سیاوش دزدیده بود؟ هان؟ کارش با 
دزدی چه فرقی داشت؟ ارسالن دستش را روی موهای 
کوتاهش کشید و پوزخندی روی لبش نقش بست و یک 
قدم که نه چند قدم جلو آمد و من رو به فرشته فریاد 

 :زدم

 اری میری؟کجا د   -

 ...خانم دارم میرم مامان   -

 !!غلط میکنی   -

 :بعد به سمت ارسالن چرخیدم و گفتم

 ! ٠٠١اگه نری بیرون زنگ میزنم    -

ام ایستاد و دستش نشست پر شامل ارسالن شانه به شانه
جا مشت شد و هم زمان که شامل را از سم و هامن

 :میکشید پر خشم گفت
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تا من با مامان ... دار باید بربمت جاییچادرت رو بر    -
که سهل  به  ٠٠١شکوفه حرف میزنم وقت داری به 

 ..بیآی هم زنگ بزنیا ف

او . قدم بعدی را جلو رفت و شامل را با خودش کشید
آرام شامل را کشید اما من محکم زمین خوردم آنقدر 
محکم که مطمنئ شدم صدای خرد شدنم به گوش 

لحظه اما چقدر از خودم، از زن آن . سیاوش هم رسید
ارسالن پلههای ... بودنم، از ناتوان بودنم متنفر شدم

 :خانه را باال رفت و رو به فرشته گفت

 .خودم آمادهاش میکنم   -

۹۷۹ 

های افرا ایستادم و اولین چیزی که به ذهنم وسط جنگل
د این بود چند ورق قرص مرا میکشت و خیال رسی

ی سیاوش راحت ارسالن را از رسیدن به پسامنده
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میکرد؟ هامنطور که داشتم به طروق مختلف خودکشی 
ای که ارسالن را ورق میزدم رسیدم به مامان شکوفه

 ا هنشانده بودش روی ویلچر و داشت از سوی دیگر پله

هوایش گرم، بود هم هم . مرداد نحسی بود. پایین میآمد
مامان شکوفه از کنارم که رد شد، . داغ دل  من گرم

اشک چشمم را که دید آرام پلک زد و خودکشی رنگ 
مامان شکوفه تا آمدن سیاوشم به من نیاز . باخت
آخ سیاوش آخ سیاوش که رویاهایامن را . داشت

ی یک بیرشفی پاره. ارسالن به تلی از خاک تبدیل کرد
دیگر . و من و سیاوش تاوانش را دادیمتنامن را برد 

توان راه رفنت نداشتم ارسالن حتی سش را نچرخاند 
 :مرا ببیند مامان شکوفه را سوار ماشین کرد و گفت

 .نیم ساعت دیگه آماده باش  -
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هشدارهایش را داد و بعد انگار از میان نگاه مامان 
ه لشکوفه که به او خیره بود خطی را خواند و زیر لب الا

اال اللهی گفت و مامان شکوفه را برگرداند روی 
جا ویلچرش و با او رفت سمت ته باغ و من هامن

ه اولین کاری ک. ایستادم و ایستاده مردن را متاشا کردم
ارسالن کرد این بود وقتی جای مامان شکوفه را ثابت 
کرد روی زانو خم شد و سش را گذاشت روی پاهای 

ش را گذاشت اما من خجالت ارسالن س. مامان شکوفه
نتوانستم آنجا بایستم و تعرضش به حریم . کشیدم
ها را باال رفتم و لباسم را ام را ببینم و تندی پلهخانه

پوشیدم دیگر یک لحظه هم منیتوانستم آنجا باشم و 
. ی ما را به بازی میگیردببینم ارسالن چطور همه

رت ف پهامنطور که یک به یک وسایل کوچکم را توی کی
میکردم از پنجره نگاهم به ارسالن کشیده شد عقب و 
جلو میرفت دستش را باال و پایین تکان میداد و با 
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مامان شکوفه حرف می زد و دست آخر نشست و از 
جیب کتش یک چیزی که من از آن فاصله نفهمیدم 
 .چیست بیرون کشید و به مامان شکوفه نشان داد

۹۷۹ 

لرز تن مامان شکوفه را از هامن فاصله دیدم و نفهمیدم 
 :کی پنچره را باز کردم و فریاد زدم

 ...مامان   -

بار صدای بغض دار ارسالن مرا حیرت زده کرد که این
 :فریاد زد

 ...توی این خونه یه آلبومه ورش دار بیار   -

هایامن را به ارسالن منیدادم طرهمن هرگز آلبوم خا! نه
که باز عربده کشید و حرفش را تکرار کرد و فرشته 

 :ترسان مقابلم ایستاد و گفت
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 ..شکوفه خانم حرفش رو تایید کردن. افرا خانم   -

سم را به طرفین تکان دادم و بدون مکث به سمت 
مامان شکوفه رفتم مقابلش ایستادم و فقط نگاهش کردم 

کوفه پلک زد و با پلک زدنش خروار خروار و مامان ش
به سمت ارسالن برگشتم . اشک از چشمش پایین ریخت

 :و گفتم

 ...داری چه غلطی می   -

حرف توی دهانم ماسید، صورت ارسالن را اشک شسته 
 :نگاهی به ساعت مچی دستش انداخت و گفت. بود

 ...داره دیر میشه برو آلبوم رو بیار   -

م را س . به دست پشت پنجره ایستاده بودفرشته آلبوم 
تکان دادم و فرشته با آلبوم نزدیک شد و من عمدا 

آخر آخرین . ی آخرش باز کردمآلبوم را از صفحه
عکسش من بودم با تاپ بندی میان آغوش سیاوش آن 
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هم وقتی از پشت مرا به آغوش کشیده و گردنم را 
ود ن بهای اسپرت قبل از عروسیامآخر عکس. میبوسید

لباس  تنم آنقدر نا متعارف بود . و ما قرار بود یکی شویم
که ارسالن کوتاه چشامنش را ببندد و من وسط درد  

عمیق قلبم یک ذره دمل خنک شود و او تند تند آلبوم را 
 :ورق بزند و فریاد بزند

 .برو آماده شو   -

آلبوم رو بده برم یه وقت فکر دزدی از اینم به ست    -
 .نزنه

یک لحظه فراموش کرد کجا ایستادهایم و من به او چه 
گفتهام شاید هم مرا با سیاوش اشتباه گرفت که مشت 

 :محکمی به سشانهام زد و همزمان عربده کشید

 !برو گفتم   -

۹۷۴ 
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ط ام منبسی سینهاش آنقدر محکم بود که قفسهرضبه
ام بیرون شد و احساس کردم قلبم از سینه

. قدمی به عقب رفتم و پخش زمین شدم...ریخت
ارسالن تازه به خودش آمد آلبوم از دستش روی زمین 

 .افتاد و به سمتم خیز برداشت و مامان شکوفه هق زد
ارسالن مرا به آغوش کشید و با هامن صدای رو به 

 :زوالش نامم را صدا زد

 ...را جاناف   -

ام تند تند باال و پایین میشد که ارسالن ی سینهقفسه
آغوشش دیگر امن نبود، دیگر مرا . مرا به آغوش کشید
ی تن  بیجانم خواستم خودم را از آرام منیکرد با همه

 :آغوشش بیرون بکشم که  توی گوشم گفت

 ...زن  سیاوش ا نقدر منو سگ نکن  -
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م و او، اویی که یک روز ام گذاشتدستم را روی سینه
رفیقم بود، جانم بود مرا آرام رها کرد و محکم روی 
صورتش دست کشید و چشامنش پر و خالی شد و 

من؟ سیاوش؟ . نفهمیدم حال کدامامن گریه دارد
ارسالن؟ یا مامان شکوفه؟ حال هر کدامامن به 

ها زمان میربد این ای درد داشت که شاید سالاندازه
اما هرگز جای ا سکار آن از روی  زخم مرمت شود
این زخم حتی اگر دمله میبست باز . جامنان منیرفت
باغ جمع کردم خودم را از کف خانه. زشت بود و زننده

و فهمیدم زن سیاوش بودن متام شد که حاال هنوز به 
 .ام خالی میشدحجله نرفته مشت ارسالن روی سینه

ش را وقتی چادر را روی سم میانداختم حتی فکر
منیکردم مقصدمان کجاست، اگر میدانستم که قلم 
پاهایم را وسط هامن خانه باغ خرد میکردم و سوار 

آلبومی که یک عکس از آن . ماشین سیاوش منیشدم
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کم شده بود را توی قفسه گذاشتم و کلیدش را برداشتم 
و رو به فرشته تایید کردم دیگر حق ندارد در را به روی 

باز کند و او تند تند س تکان داد کسی جز من و مامان 
و من با قلبی شکسته و سینهای مجروح سوار ماشین 

وقتی مقابل اوین ماشین روی ترمز زد به . ارسالن شدم
 .هر چیزی فکر میکردم جز خداحافظی با سیاوش

۹۷۵ 

 :و به التامس افتادم ناباور خیره به ارسالن شدم

قربونت برم من ... ارسالن جان باشه هر چی تو بگی   -
 .ببخشید....غلط کردم چیزی گفتم اصال

 ی مقابلش شدعضالت صورتش مشت شد و خیره به جاده
ام را فراموش کردم و دستم را به ی سینهو من درد قفسه

سمت دستش بردم و لرزان روی بازویش بند کردم و 
 :گفتم
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اصالً دیگه منیرم پیش مامان .. باشه.. خب؟ باشه    -
 .تو رو خدا ارسالن...اصال هر چی تو بگی...شکوفه

صورتم پر از اشک بود و نیم رخ ارسالن هر لحظه بیشرت 
خم شدم دستش را ببوسم دستش را . توی هم میرفت

 :عقب کشید و سم را به آغوش گرفت و من زار زدم

 ...ن منیتونمارسالن به خدا م   -

تند و تند روی موهایم را بوسید و دستش روی سم راه 
 :گرفت و آرام گفت

ات چیزی ثبت نشده یه امروز رو هنوز توی شناسنامه   -
امروز نری دیگه ...به زور از محرض دار وقت گرفتم

واسه خودش خوبه ... برو افرا...منیتونی بری دیدنش
 ...از خودت بشنوه

ارسالن یه کاری بکن، به خدا من  تو رو خدا   -
 ....من ...منیتونم
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تر شد و صدای شکسنت بغض توی دستش دور تنم سفت
 :ماشین پیچید

 ....متوم میشه این روزها... نکن اینطوری افرا   -

ی زخمیام را بوسید و از سم را بلند کرد و روی سینه
ر  د. من فاصله گرفت در ماشین را باز کرد و پیاده شد

 :سمت  من را باز کرد و مرا پیاده کرد

برو زن  ... آدم زنش رو منیفرسته واسه خداحافظی   -
 .سیاوش برو بدون حلقهات بیا

۹۷۶ 

ام ثابت ماند و هامن موقع مامان زنگ نگاهم روی حلقه
زار جور خط و زد و من هق زدم و او پشت گوشی ه

هایی که همه و خط و نشان. نشان برای ارسالن کشید
ارسالن تا در اصلی زندان مرا . اش تو خالی در آمدهمه

پشت شیشه . همراهی کرد و من از خدا مرگ خواستم
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تاب دیدن نگاهش را . نشستم و سم را باال نیاوردم
ترهایش نگاهش با متام دلخوریهای که قبل. نداشتم
حق ندارم پایم را آنجا بگذارم ولو برای  گفته بود

نگاهش سیاوش بود اگر . دیدنش، گرم بود و پر شور
 یهای برجستهمتام جانم میان رگ. تقدیر میگذاشت

هامن دستانی که یک روز دستم . دستش جمع شده بود
بدون تو دنیا دلیلی واسه » را میان مشتش گرفت و گفت

ی پر مهرش هزار و من میان همین جمله« قشنگی نداره
ام را حاال اگر از زخم سینه. بار زنده شده و ُمرده بودم
ها میکرد؟ چند ثانیه به من  س میفهمید چه میگفت؟ چه

به زیر نگاه کرد منیدانم فقط میدانم داشتم میُمردم تا 
هرش را جواب بدهم و یک رینگ سد و سنگی  نگاه پُر م 

بود حاال شده که یک روز به متام جانم جان بخشیده 
بود ُحناق و مانده توی راه نفسم و ک ش آمده بود تا عمق 

دستم میلرزید جانم هم . چشامنم و َرمقم را برده بود
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صدای ارسالن متام تنم را میلرزاند و توی . همینطور
آدم زنش رو منیفرسته واسه » گوشم پژواک میشد

ات برو زن  سیاوش برو بدون حلقه... خداحافظی
رفته بودم روی گسل جداییها تا او باشد و به .....«بیا

دنیای ما جنس . ها دنیا عاشقی را یاد بدهدمتام سیاوش
دوست داشتنش فرق میکرد هر کدام یک مسیر را 
ا او فد. میرفت اما تهش میرسید به یک چیز، فدا شدن

شده بود تا خانواده معنی داشته باشد و نشسته بود 
 آمده بودم فدا شوم تا جایی که جایش نبود و من حاال

ق ها عاشی افراهایی که رفتند تا سیاوشاو باشد و قصه
ی آینه. ای نبود که خودم را ببینمآینه. مبانند

چشامنش را هم که از دست داده بودم اما ندیده 
دنم دی. میدانستم رنگ از رویم که نه از جانم رفته است

ته فشوکهاش کرده بود آخر شب قبلش ارسالن به او گ
بود هفتهی بعد به دیدنش میروم و او حاال چشامنش پر 
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دستش به . بود از دلتنگی و اشک شوق رهایی از مرگ
ای کاش دیرتر گوشی را . سمت گوشی رفت و من ُمردم

 .برمیداشت

۹۷۷ 

آن  پشت ای کاش میگذاشت بیشرت ملسش کنم حتی از
ای، کاش به خودمان، به عاشقیهایامن زمان دیوار شیشه

ای کاش مرا آنقدر زود به رها کردن دعوت . میداد
مردد و لرزان از این به تنگ آمدن روزگار، . منیکرد

ود شیشه ب. گوشی را برداشتم و او اول نفسش را رها کرد
بینامن اما فقط خدا میداند ُهرم گرم نفسش چطور 

فقط خدا میداند چه بر س . م نشستمیان گوش
فقط خدا میداند من چطور غرقش . گنجشکک قلبم آمد

 :شدم و نشدم او آرام گفت

 !اووووف، ببین چادر چه بهش میاد   -
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شکسنت کدام  قسم خورده بودم اشک نریزم اما کفاره
ی شکسنت قسمم جدایی شد قسم جدایی است؟ کفاره

 !!خدا

م نشسته بعد نگام منیکنه منی نگا نگا اومده جلو    -
هاش و اون دونه له له میزنم واسه اون سیم تلفن

جنگلیهاش که قسم میخورم االن شده رنگ رنگین 
 ...کمون

ارسالن افتخار . بست بودم، من میدانستم او نهخون
داده بود خودکارش را برای یک روز رها کند تا خودش 

اشک از . دبرود تقدیرش را شده با اشک و خون بنویس
دستم لرزید پای احساسم ُس خورد . چشامنم رشه کرد

پای احساسم . یامن و شکستوسط حوض حیاط خانه
هایی که لرزید و صدایی که بغضش شکست و میان شانه

 :قلم  شد شکست و او صدایش لرزید
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 ...افرا   -

انگار فهمید بینامن دیوارها قد علم کرده که اینطور 
دام صوت است که بتواند وسعت اندوه ک.نامم را صدا زد

صدایش را به تصویر بکشد؟ هست؟ اصالً جهان  من دارد 
چیزی که بگوید میان آن افرا گفتنش آسامن هم گریه 

کرد؟ ابر بارید جنگل باران خورد و رنگین کامن 
 اش گرفت؟گریه

۹۷۸ 

را باز کردم و بدون اینکه نگاهش کنم بدون اینکه مشتم 
ده و رینگ سا. ببینم غم چشامنش چطور مرا مثله میکند
بار صدای او دوست داشتنیام را روی میز گذاشتم و این
اید؟ من ُمرد، تا به حال صدای یک ُمرده را شنیده

اش را شنیدم، به خدا قسم که شنیدم، صدای ُمرده
 . شنیدم.... شنیدم
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 ... من رو نگاه کن افرا  -

سالن شلوغ بود و پر همهمه، . گوشی از دستم ُس خورد
هر کسی چیزی میگفت، یکی میخندید، یکی اشک 

میریخت، یکی دعوا میکرد اما آن لحظه که گوشی از 
دستم ُس خورد جهانم را سکوت پر کرد و  صدای 

 . هایش شد متام جهانمنفس

 ....توام افراااابا . گفتم منو نگاه کن   -

عصبی، عصیانگر و پر خشم داد زد و نامم را خطاکارانه 
افرای او نبودم که مبانم، شده . صدا زد و من بلند شدم

عشقش میکشید مرا با . بودم خودکار توی جیب ارسالن
خودش میربد عشقش منیکشید رهایم میکرد میان 

پای احساسم شکسته بود لنگ بودم و این را . تنهایی
با هامن جفت . اوشم منیدید اما خدا که میدیدسی

پاهای شسکته شده سکندری خوردم و روی میز افتادم 
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و او گوشی را پرت کرد روی شیشه و محکم روی میز 
 :کوبید و فریاد زد

 افرااااااااااا   -

ام را جمع پاهای شکسته. چادرم را رو سم کشیدم
ت و خون او تردید نکرد و با س توی شیشه رف. کردم

حاال کنار پاهای شسکته و سینه ی . دنیایم را پر کرد
 شی سیاوش هم بود که باید جمعزخمیام س شکسته

های میکردم و میربدم جایی که فقط خدا باشد و زخم
 . که هرگز بسته منیشوند

پای جان سیاوش وسط بود و من هرگز ارسالن را 
ا به دنی اگر هزار بار میمردم و باز. منیبخشیدم، هرگز

 ... میآمدم باز ارسالن را منی بخشیدم

 ��پایان فصل سوم

۹۷۹ 
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سش را در درمانگاه زندان بخیه میزدند اما خون از 
دکرت  درمانگاه مدام غر میزد که . قلبش رُشه میکرد

او که ها بردارند اما دست از این دست حامقت
منیدانست درست روز بعد از رهایی از اعدام آرام 
جانش آمده و جانش را با دستان لرزان و چشامن 

دار  یاو که منیدانست حلقه. آبدارش گرفته و رفته بود
جا گاهی میتواند یک رینگ ساده باشد که پشت شیشه

تنهاترین . میامند و تو دستت از همه دنیا خالی است
دی که نشسته بود روی صندلی چرک تنهای شهر بود، مر 

های نامنظمش را درمانگاه زندان و دکرت زندان کوک
روی س او میزد و خرب از دلش نداشت و کاش دستش 
پیش میرفت و قلب او را که پاره پاره بود از جرب روزگار 

پرس جوانی که دستیار دکرت بود بی توجه به ..بخیه میزد
را زمزمه میکرد که توپ و ترشهای دکرت زیر لب شعری 

وصف حال او بود و صداها توی س زخمیاش اکو 
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عشق تو خوابی بود و بس، نقش سابی بود و ...»میشد
« ....این آمدن این رفتنم رنج عذابی بود و بس.... بس

نگاه خیس افرا یک لحظه، حتی یک لحظه از جلوی 
چشمش دور منیشد و مدام توی سش فکرهای رژه 

یدنش میان افکارش خونش را به میرفت که حتی چرخ
صدای . هاجوش میآورد چه برسد به حقیقی بودن آن

در بزم من ...» پرس جوان دیوار دلش را سوراخ میکرد
نوشی تو بر ..... ایدر کام او نشسته... ایشکسته
میان صداهای .. « زهری به کام خستگان... دالنسنگین

» توی سش صدای  ارسالن به اوج خودش میرسید
محال  .نه باور منیکرد!« تسویه کردم باهات نگران نباش

حاال کار دکرت . بود تاوان جان  او را تن و روح افرا بدهد
متام شده و پرسک باند را دور سش میچرخاند و صدای 

وارش توی گوش او هزار بار بیشرت از قبل اکو زمزمه
نقش دردی به .... من هامن اشک سد آسامنم.» میشد
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چون .... بی سانجام و بی نام و نشانم...زمانم دیوار 
چون غباری به جا از ... غباری به جا از کاروانم

ارسالن نامرد بود درست، بیمعرفت بود ...« کاروانم
درست، اما او ناموسش را دست هامن نامرد بیمعرفت 

 امانت داده بود و مگر میشد باور کند؟

۹۸۰ 

سش را بی فکر به چپ و راست تکان داد و درد در مغز 
استخوانش ریشه دواند و دکرت ترش رفت و او به سمت 
دکرت برگشت و پرس جوان خط آخر شعرش را بلند 

سگشته و رسوا منم، آه .... تنهاترین تنها منم» خواند
و بشنو ت ...تا کی ستم بر عاشقان؟! ای فلک ای آسامن

یک لحظه مکث ...« آه ای خدای مهربان... فریاد مرا
کرد و مرد جوان در نگاهش خیره شد و شعرش را تلخ 

عشق تو خوابی بود و بس، نقش سابی بود و » متام کرد
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.« ..بس، این آمدن، این رفتنم، رنج و عذابی بود و بس
تر شد و اش از نگاه پر درد پرسک بریدهنفس بریده
گ خشم گرفت، س به سمت دکرت چرخاند، نگاهش رن

آنقدر در نگاهش خشم و عتاب بود که منیتوانست 
 :التامس را جا بدهد و با هامن صدای زخمیش گفت

 .همین االن..من باید یه زنگ بزنم   -

 :دکرت چپکی نگاهش کرد گفت

 !تلفن پیش کش, تو برو دعا کن نربنت انفرادی   -

فکر محکم به چپ و راست دستش مشت شد و سش را بی
تکان داد انگار میخواست دور بریزد این فکرهایی که 

جانش را نشان رفته بودند را،  درد در متام جانش پخش 
شد اما او به یک متاس نیاز داشت قبل از آن انفرادی 

 بلند شد و دست. اش را میگرفتکه میدانست حتام یقه
اش را روی دست دکرت گذاشت و فقط مشت شده
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افرا زمین خورده بود، درست . ملتمس نگاهش کرد
 نگاه. جلوی چشمش و حلقه را روی میز جا گذاشته بود

خیسش را دیده بود و چادری که روی صورتش کشیده 
بود با او حرف میزد، افرا رشم حضور داشت و از خیره 

شدن در چشامن او طفره میرفت، وای اگر آنچه فکرش 
ود آن وقت او میامند و را منیکرد دامنش را گرفته ب

. ی مردانه را میطلبیدسلول به سلول تنی که یک مبارزه
نفهمید چه شد اما وقتی به خودش آمد که کارت تلفنی 

توی دستش بود و دکرتی که با تاسف سش را تکان 
 .میداد

۹۸۱ 

ی افرا رفت بی هوا پی شامره آمد شامره بگیرد دستش
بار اما انگشتانش مکث کرد و روی صفحه مشت شد و این
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تا وقتی صدای . بدون فکر شامره اردیان را گرفت
 .اردیان توی گوشی بپیچد مرد و زنده شد

 !بله   -

ی اردیان محکم بود و او دل خوش کرد به اینکه بله
 :اردیان به او دروغ منیگوید

 کار کرده؟ افرا چی   -

صدای اردیان یکهو تحلیل رفت و نامش را آرام زمزمه 
 :کرد

 ...سیا   -

 :فریاد زد

 گفتم بهت افرا چه غلطی کرده؟   -

 یسکوت اردیان که کش آمد س زخمیاش را به دیواره
 :کنارش کوبید و عربده کشید
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 ناموس دارید شام؟   -

 :صدای اردیان میان بغضش گم شد

 ....اینونگو    -

خون از زیر باند کثیف و نامرتب  دور . داشت میُمرد
سش روی صورتش چکه کرد و راه چشمش را بست و او 

 میان صداهای. دعا کرد ای کاش راه نفسش بسته میشد
درهم توی سش صدای پرسک توی گوشش به اوج 

سگشته و رسوا .... تنهاترین تنها منم» خودش رسید 
ی آسامن، تا کی ستم بر آه ای فلک ا.... منم

...« بشنو تو فریاد مرا آه ای خدای مهربان.... عاشقان
دستش را روی گلویش گذاشت، انگار ساعتها عربده 

 .کشیده باشد راه نفسش زخم بود

۹۸۹ 
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اش رسیده زخمی که از قلبش جوشیده و به حنجره
. » زخمی که میدانست حاال حاالها خوب منیشد. بود

عشق تو خوابی بود و بس، نقش سابی بود و بس، این 
بزاقش را ...«آمدن این رفتنم، رنج و عذابی بود و بس

بلعید، سش را رو به باال گرفت و چند بار پلک زد و 
 :حنجره پاره کرد

 ...برو به ارسالن بگو دعا کنه نیام بیرون   -

 ..اقبشم سیامر    -

ی پرسک منیشنید، هایش چیزی جز زمزمهحاال گوش
من ..» ها میزدپرسکی که چشامن پر دردش با او حرف

نقش دردی به دیوار زمانم .... هامن اشک سد آسامنم
چون غباری به جا از ... بی سانجام و بی نام ونشانم...

مشتی به «. چون غباری به جا از کاروانم... کاروانم
 :ر کنارش کوبیددیوا
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دیدم مراقبتت رو، من واسه اشک ! خفه شو بیرشف   -
زنم رو بهتون امانت دادم . خواهرت تا پای مرگ رفتم

 ..............بیناموسا

 :اردیان دلخورانه نامش را صدا زد

 ...سیاوش   -

ی این مکامله در توانش نبود  کارت را بیرون نه ادامه
 .به دیوار کنارش کوبیدکشید با دستانی مشت شده 

هو بیهوش صدای فریادش کریدور را پر کرد که یک
سقف سالن دور تا دور سش میچرخید . روی زمین افتاد

و او دعا میکرد خدا هامن دم جانش را بگیرد و شاهد 
 .این نباشد که جانش، به تقاص  جان  او جان داده

ی زندان دخرتی پاهای هامن لحظه پشت درهای بسته
 ی جدول پشت بهنش را کسی از او گرفته بود و لبهرفت

در نشسته بود و  ارسالن هر چه نگاهش میکرد و دست 
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به سمتش دراز میکرد او دست پس میکشید و  سش را 
به طرفین تکان میداد و چادرش را روی سش میکشید 

 :و  میگفت

 .سش ترکید   -

۹۸۹ 

هایش و مرد مقابلش داشت میان هق هق داشت نفس
ی او میمرد و یک انگشرت یاقوت نشان، های بریدهنفس

هایش دهن کجی میکرد توی جیب کتش به متام دلشوره
 هنوز. و یک عکس میرفت که او را تا نابودی بکشاند

هنوز باور نکرده بود . میان عدم و باور دست و پا میزد
ست سیاوش از قتل پدرش پاک است و همین او را به د

زوال اینکه نکند با جان پدرش به . زوال میکشاند
معامله رفته باشد؟ هنوز درک درستی از وقایع اطرافش 
نداشت و حجم اطالعات مغزش لحظه به لحظه بیشرت 
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میشد، آخ از قلبی که انگار به ناکوک زدن عادت کرده 
 :نشست و آرام گفتلب جدول کنار افرا .  بود

 ...مبیرم برای سش   -

ای در قلبش کندند و او قلبش سوراخ شد و انگار حفره
ارمیایی که خودش . های ارمیا کشاندندرا تا اشک

تقاص خون بابا با تو » رضایت داده بود اما گفته بود
ی یک بار دیگر حرفش را تکرار کرد و حفره...« ارسالن

نه گوش شنیدن داشت نه چشم  افرا. تر شدقلبش عمیق
دیدن، او همه شنیدنی ها و دیدنیها را دیده بود و حاال 
توی هامن لحظه که خون  سیاوش روی شیشه رُشه کرده 
بود مانده بود و آرزو میکرد ای کاش میشد زمان را به 

بار نه دل به سیاوش میداد نه عقب کشاند و او این
در تارک زندگی  عاشقی ارسالن را باور میکرد میرفت و

گم میشد تا هیچ سیاوشی قربانی  عکس توی جیب 
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افرا . ارسالن نشود و هیچ افرایی ایستاده منیرد
اشک کجا؟ رسامً داشت های های . زانوانش را بغل کرد

ارسالن مثل او زانوانش را به آغوش کشید . گریه میکرد
و  س روی زانو گذاشت و صدای هق هقشان خیابان را 

صدای ترمز ماشین داریوش میان بغضش طی کرد و 
چشامنش تار میدید، . خش انداخت و افرا س بلند کرد

هایی که مقابلش ایستاده بودند هم بودند هم آدم
افرا پدرش را دید که با خشم از ماشین پیاده . نبودند

شد و صدای فریادش خیابان را پر کرد و س هر عابری 
شسته بودند به سمت دو زن و مردی که لب جدول ن

چرخید و صدای فریادهای داریوش جان ارسالن را 
هر دو بلند شدند پای افرا سست شد و ارسالن . گرفت

دستش را گرفت و داریوش یکهو فراموش کرد کجا 
ی ارسالن مشت شد و دیوار اند دستش روی یقهایستاده

ک کسی به اش. زندان تکیه گاه قلب  ناکوک ارسالن شد
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ن بها منیداد و کسی به درد توی ی ارسال روی گونه
اش نگاه منیکرد حاال و در این لحظه فقط افرا مهم سینه

 .بود حتی برای خودش هم افرا مهم بود

۹۸۴ 

تهدیدهایش را که . داریوش که فریادهایش را کشید
 :فریاد زد کرد دست افرا را توی دست گرفت و

 .توی دادگاه میبینمت  -

را ی افپاهای شکسته. ارسالن دست روی قلبش گذاشت
روی زمین کش میآمد و پدرش پشت س هم هتاکی 

 . میکرد به اویی که دست روی قلبش گذاشته بود

ش متام افرا انگار سهمش از زندگی با پس دادن حلقه
س . داشده بود که با هامن پاهای شکسته سجایش ایست

ارسالن پایین بود و هنوز دستش روی قلبش بود و او، 
اوش ی سیش را کنار س شکستهاویی که پاهای شکسته
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گذاشته بود حاال باید فکری برای قلب زخمی ارسالن 
پشت دستش را روی صورتش کشید و هق زنان . میکرد
 :گفت

 ...من معامله کردم بابا   -

 :را پر عتاب صدا زد داریوش پر خشم نگاه کرد و نامش

 !!!!افرا   -

جا روی زمین هق هق افرا متامی نداشت که هامن
 :درست وسط آسفالت خیابان و گفت. نشست

 ....برو بابا   -

 :داریوش پوزخندی زد و گفت

 ! غلط کردی معامله کردی   -
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قدمی پیش آمد و  بازوی افرا را گرفت و او را با خودش 
ارسالن روی دست دیگر افرا حلقه  بار دستکشید و این
 :شد و لب زد

 !بذارید خودش تصمیم بگیره   -

داریوش کالفه پوفی کشید و با هامن خشم صدایش 
 :فریاد زد

 ی من ماشین که خرید و فروشش کنی؟مگه بچه   -

ارسالن دست خودش و افرا را باال گرفت و یکهو دست 
ش خارج سینه افرا را ول کرد و با تتمه صدایی که از

 :میشد لب زد

 ...اگه میخوای بری برو افرا   -

۹۸۵ 
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در آن لحظه . این را گفت و یک قدم به عقب برداشت
اما چشامنش آشناترین چشامن دنیا بود برای افرا که 

ن دلیل ها رفاقت را با او مشق کرده بود به همیسال
 :بیفکر لب زد

 ،...سیاوشم   -

اش حاال ارسالن سی به طرفین تکان داد، لرزش چانه
 :توی نگاه افرایی بود که چیزی با مرگ فاصله نداشت

 ...کاری به سیاوشت ندارم اگه میخوای بری، برو   -

خوش باور از آنچه رخ میداد انگار پاهایش جانی گرفته 
 :گاه ارسالن خیره شدباشد راست ایستاد و در ن

 میاریش بیرون؟   -

ارسالن پشت به افرا کرد و گامی رو به جلو برداشت و 
 :داریوش رو به افرا گفت
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 ...!من میارمش بیرون بیا بریم   -

ی ارسالن توی چشامن افرا جان گرفت های خمیدهشانه
هایش یک به یک روی صورتش نقش خاکسرتی و اشک

خاکسرتیاش پشت س ارسالن  زد او با هامن چشامن
 :گام برداشت و گفت

 ....برو بابا   -

 :داریوش بازویش را کشید

 خودش گفت برو حالیت میشه؟   -

 :افرا بازویش را از دست پدرش بیرون کشید

 ...برو....من معامله کردم بابا   -

بهت و ناباوری در نگاه داریوش نشسته بود و حاال 
سته بود صورتش خیس از ارسالن پشت فرمان نش

معاملهی نابرابرش بود که چادر افرا روی زمین افتاد و 
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پدرش را میان هامن بهت جا گذاشت و در ماشین او را 
 .باز کرد و روی صندلی جلو نشست

۹۸۶ 

از  ارسالن پیچی به فرمان داد و خیابان خلوت شد. 
صدای پر دردشان وقتی روی ترمز زد که مقابل یک 

در سمت افرا را باز کرد و دستش . درمانگاه ایستاده بود
 :را آرام بند بازوی دخرتک کرد و گفت

 ...افراجان پیاده شو   -

افرا نگاه خیسش را در خیابان چرخاند پیاده شد و 
 :گفت

 میخوای توی زندان بالیی سش بیاری؟  -

های ارسالن شد و درد در هایش چفت دستشانه
 :اش پخش شد و او چشم بست و ارسالن لب زدسینه
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جا به بعد با دلت از این...از ترس جون سیاوش نیا   -
 ...بیا

 :لب افرا لرزید

 میخوای بکشیش؟   -

 :ارسالن سی به طرفین تکان داد و آرام گفت

 ...من قاتل نیستم زن  سیاوش   -

ا لرزیدن از س گرفت و دقایقی بعد وقتی توی تن  افر 
مطب دکرت نشسته بودند که ارسالن به دکرت از رشایط 

ای که زخمی بود سخت روحی افرا میگفت و از سشانه
را وقتی که اف. به مشت او و دکرت برایشان دارو مینوشت

روی تخت درمانگاه آرام خوابیده بود ارسالن از جیب 
ن کشید و یک بار دیگر نگاهش کتش انگشرتی را بیرو 

 :کرد و سش را ناباور به طرفین تکان داد و گفت

 ...راه بیا با دمل سیم تلفنی سیاوش   -
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۹۸۷ 

افرا هامنطور آرام خوابیده بود و او ممنون دکرت بود که 
فرا زده بود و هامن هم قبول کرده و آرام بخش قوی به ا

ارسالن سش را رو به ...باعث خوابیدن افرا شده بود
بار اشک چشمش بی هیچ واهمه از باال گرفت و این

دیده شدن س ریز شد و او انگشرت را توی جیبش ُس 
 :داد و دست روی قلبش گذاشت و لب زد

 !آخ اگه بدونی اینجا چه خرب  ...آخ افرا  -

روی صورتش کشید و هامن دم کف هر دو دستش را 
صورت خندان اردیان . گوشی موبایلش روی ویربه رفت

ی موبایلش نقش بست به این فکر کرد که روی صفحه
چند وقت است اردیان اینطور از ته دل نخندیده؟ 

انگشتش را روی آیکون سبز کشید و بعد صدای خش 
 :دار اردیان گوشش را پر کرد



 

Romanzo_o 890 

 ...سیا زنگ زد   -

 :حرف اردیان کامل شود نگذاشت

 ...هر چی بهت گفت رو بنویس به حساب من   -

 ...داداش ناموس دزدی بهت منیاد   -

فک ارسالن چفت شد و سعی کرد آرام اما محکم حرف 
 :بزند

االن هم اگه میخوای کاری ..به من همه چی میاد   -
کرده باشی واسه ناموس رفیقت که شده زن داداشت برو 

ونه باغ چند دست لباس بیار به آدرسی که براش از خ
 .برات میفرستم

 ؟...می فهمی چی کار کردی ارسالن   -

زوده بفهمی من چی کار ....معامله اسمش روشه پرس   -
 .میکنم
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سیاوش به خاطر بیتابی ارمیا چرت و پرت گفت    -
 ؟....حالیته

بار چشم بست و نفسش را کالفه ارسالن از فرط خشم این
 :رون داد و گفتبی

برو کاری که بهت گفتم رو ...کاسه داغرت از آش نشو   -
 ...بکن

دیگر صرب نکرد جواب اردیان را بشنود متاس را قطع 
دستی که دیگر . کرد و خم شد روی دست افرا را بوسید

 .حلقه نداشت

 �🍀�پایان فصل سوم

۹۸۸ 

 فصل چهار
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قتی و . سیاوشم این فصل را برای تو نوشتم اما تو نخوان
جلوی زندان ارسالن دستم را رها کرد به این فکر کردم 
غش در معامله که نداشتیم، داشتیم؟ جان در برابر جان 
رفته بود و تازه من منیدانستم آن روزها ارسالن به یقین 

رت و کتاب و دف نرسیده است اما میدانستم اگر به حساب
و مشق بود که س ارسالن کاله رفته بود چون در 

 یمحکمه

ای که شبیه همه چیز هست اال عدل، من نصف تو حساب 
طور نیست؟ حاال اگر ده برابر تو هم روح و میشدم این

احساس را یدک میکشیدم باز هم نصف تو بودم، نبودم؟ 
 وحبرای بقیه چه اهمیت داشت در کالبد این زن یک ر 

نفس میکشد که به وسعت کهکشان میامند؟ همه چیز 
برای من و ارسالن از وقتی رشوع شد که خودم را توی 

فهمیدم . هتل دیدم و فهمیدم خربی از خانه نیست
تر از آن است که من ماجرای من و ارسالن پیچیده
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ارسالن شامل را از . بتوانم در نصف روز حالجیاش کنم
امل را کشید اما من دردم روی سم کشید، او آرام ش

 .آنقدر که چشامنم به ثانیه نکشیده پر آب شد. آمد
ام رضب شدیدی گرفته بود و دردش قرارم را سشانه
ارسالن مقابلم ایستاد و بدون اینکه به من  رو . برده بود

ام را از تنم بیرون کشید و به زوال توجهی کند مانتو
م قباض عضالتان. رسید به تاپ بندی که توی تنم بود

های این چنینی آخر من به ملس. دست خودم نبود
عادت نداشتم، تنم را که کمی عقب کشیدم پوزخندی 
روی لبش نقش بست و خم شد از روی تخت پامد را از 
توی کیسه بیرون کشید و هامنطور که داشت درش را 

 :باز میکرد لب زد

بود  اون روزی که رفته بودیم دماوند و سها باهامون   -
 یادته؟
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۹۸۹ 

داشت از خاطراتت میگفت، از خاطراتی که من 
میرتسیدم حتی با یاد آوریش به تو آرام جانم هتک 

 ی دستآن هم وقتی که دیگر انگشت حلقه. حرمت شود
انگشتی که نشان تو را دیگر به . چپم را دوست نداشتم

همراه نداشت و من چقدر نفرت داشتم از زل زدن به 
ارسالن منتظر نشد من . های توجای خالی نشان

 :جوابش را بدهم خودش ادامه داد

تو یه سیخ جوجه بردی خونه واسه اردیان، ست رو    -
سها . تکون دادی و مثل همیشه دلربی کردی و رفتی

. «نه؟اش رو اینطوری میکافرا چرا لب و لوچه» پرسید
ش اینطوریه، عمداً میمیک چهره» من اخم کردم و گفتم
 »سیا ابروهاش رو باال داد و گفت.« که اینطوری منیکنه
؟ ناز داره بچهکجا میمیک چهره با ناز ...امش اینطوری 
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مثل تو . حتی ادات رو هم در آورد.« حرف نزنه میمیره
 سیم تلفنی  دیگه این» لباش رو تکون داد و ادامه داد

اون روز به این فکر کردم سیا «. کارا رو نکنه منیشه
 . چقدر نگات کرده بود

مکث کرد و بند تاپم را روی سشانه ُس داد و پامد را 
ام زد و دستش آرام رشوع به روی جای زخم سشانه
 :ماساژ دادن کرد و گفت

 .من زیاد دیدمت افرا اما تا حاال نگات نکردم   -

و ریخت و انقباض عضالتم بیشرت چیزی درون قلبم فر 
 .دست او اما به کارش ادامه داد. شد

 .صرب کن افرا شاید زوال  ما روال  ما بشه   -

زوال ما سبب روال ما میشد یا نه را زمان به ما نشان 
نگاه ارسالن که سنجاق چشامن پر آبم . میداد سیاوشم
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شد دستش انگار از حرکت ایستاد که لبانش رشوع کرد 
 :واگویه کردن آنچه در قلبش رخ میداد را به

 ...هیچ کس حالش خوب نیست افرا   -

۹۹۰ 

چندبار دهانش را باز و بسته کرد و بعد لب روی هم 
فرشد و سش را به طرفین تکان داد و دستش را روی 

 :قلبش گذاشت و ادامه داد

 ...هیچکی منیدونه این تو چه خربه و من   -

خم شد و . امنگاهش ُس خورد روی رد کبود سشانه
هو از این جای زخم را بوسید و تپش قلب من یک

 ..ی سدش یخ بست و ایستادبوسه

حتی به ...به خودت، به من ...به هممون زمان بده   -
 .سیاوش
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ه مرا ب و بدون اینکه فکر کند کاری که میکند چطور
میان آغوشش . مسلخ میربد مرا سخت در آغوش کشید

عطر تنش بیشرت از همه سکشی میکرد تا رشیان 
 اشسم که به سینه. حیاطیام را به نقصان بیاندازد

خورد، موهایم که روی بازوانش نقش زد او آرام گرفت 
اش نشست روی اما ندید مرگ خاموش مرا و آرام بوسه

ام کارهایش آرام بوسید، آرام ملس او مثل مت. پیشانیام
 . کرد اما من زخمی شدم و در کشیدم

چی راجع به من فکر میکنی افرا؟ من اصالً راه    -
 !صدمه زدن بهت رو بلدم؟

هامن آغوشش که حاال رنگ . بلد بود و خرب نداشت
دیگری گرفته بود مثل پاشیدن رنگ سیاه روی فرش 

 .اهی کشانده بودی سفید و الکی مرا به تبکف ساده
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 .اگه واسه سیاوش سیم تلفنی، واسه من ترنجی افرا   -
 وسط یه طرح لچک ترنج، اگه ترنج نباشه چی میشه

 افرا؟ 

بهرت از تو میدانست هویت . ها را بلد بودبهرت از تو طرح
یک فرش لچک ترنج، به ترنج است و من ترنج ارسالن 

 وی آغوششخیلی ت. بودم و فرشش بدون من ناقص بود
. ای توی این رابطه نبودممناندم چرا که من که کاره

من خودکار  جیبش بودم و او حاال عزم کرده بود 
خودکارش را بغل کند و با آن طرح لچک ترنج بزند، 
 بعد از آن به نظرت من دیگر لچک ترنج کار میکردم؟

۹۹۱ 

دوبار، . مگر آدم چند بار میمیرد آرام جانم؟ یک بار
! هزار بار؟ بگذار برایت تعریف جدیدی از مرگ بدهم
ور طآدم هزاران بار مگر را به نظاره مینشیند هر بار یک
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گاهی مرگ با یک بوسه به ساغش میآید، ! عجیبی
گاهی با یک آغوش، گاهی با جای خالی یک حلقه توی 

ین طور بیرحامنه تو را به مسلخ آری مرگ هم. دستت
میربد و اما از جانی که از این کالبد کذایی به در 

 ی تخت را کهارسالن که فاصله گرفت ملحفه. منیشود
کنار زد، نفسم رفت اما ارسالن مرا آرام روی تخت 

 :نشاند و گفت

 .یه کم اسرتاحت کن   -

م یی سفید روی تخت را روام را ندید و ملحفهنفس رفته
کشید و خودش قدمی فاصله گرفت و ندید من زیر 
ملحفه توی گرمای مرداد بیرحمیها داشتم سخت 

غذا سفارش داد و چند متاس کوتاه گرفت و . میلرزیدم
من لرزیدم مثل لرزیدن برگ افرا روی درختی که 

کُتش را کند و توی کمد . عمرش رو به زوال بود
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 و کرده بودی سوییتی که توی هتل برایامن رزر گوشه
گذاشت و نشست روی صندلی کالفه دستی روی 

موهایش کشید و نفهمیدم شامره گرفت یا موبایلش روی 
 :ویربه رفت فقط یکهو دیدم که ایستاد و بلند گفت

 حالش خوبه؟   -

سوال پرسشیاش مرا به نیم خیز شدن رو تخت وادار کرد 
ی جمالتش را و نگاه ارسالن چرخید روی من و ادامه

 :خورد و صورتش چین خورد و بعد فقط یک جمله گفت

 ...یه تار مو ازش کم بشه من میدونم و نوید   -

ارسالن در . نوید؟ نوید که بود؟ ما که نوید نداشتیم
 مورد چه کسی حرف میزد؟ 

دستش مشت شد و بدون اینکه به جای رضبه بزند روی 
 :هوا رضب گرفت و پر حرص ادامه داد

 ...خفه شو   -
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۹۹۹ 

اولش فکر کردم . متاس را قطع کرد و پرت شد روی مبل
 :خودش را ولو کرد اما وقتی آرام لب زد

 ...قرصم رو بده افرا   -

شوکه نگاهش کردم . فهمیدم ماجرا از چه قرار است
ش دیدم صورت دستش میلرزید و من تازه. تنش میلرزید
ترسیده تن لرزانم را از روی تخت بلند . کبود شده بود

دستم را روی زانویش گذاشتم و . کردم و مقابلش نشستم
نفرت بود توی . او سعی کرد چیز بگوید اما نتوانست

قلبم اما مگر میشود با متام نفرتت نگران قلب ناکوک 
کسی باشی که قلبت را ساعتی قبل کنده و دور 

نگران نگاهش کردم و او حتی نتوانست بگوید  انداخته؟
که قرصش کجاست، چشامنش بسته و باز شد و بعد 

ارسالن، ارسالن  من، ارسالن  تو، ارسالن  عمو هوشنگ، 
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ارسالن ما، هامنی یک روز گفته بودی برای داشنت 
 .رفاقتش تا پای جان بروم بیجان افتاد توی آغوشم

  .روی زمین افتادیم نتوانستم وزنش را تحمل کنم هر دو
خدا با من شوخیاش گرفته بود سیاوش، حتامً که خدا با 

الن  ی ارسوقتی سم را روی سینه. من بازیش گرفته بود
سه تا . پخش زمین شده گذاشتم قلبش ا سُتپ داشت

من؛ افرای تو، کسی که چند ساعت قبل ..میزد و یکی نه
را از  وقتی از در زندان بیرون آمده بود مرگ ارسالن

خدا خواسته بود نفهمیدم چطور شد با هامن تاپ بندی، 
ی زخمی، با هامن موهای پریشان طول با هامن سینه

 :کریدور را میدویدم و یک بند فریاد میزدم

 ....ارسالن   -

امن مهامن دکرتهای  ٥ دقیقه هم نکشید که سوییت تلخ 
اورژانس شد و اردیان چمدان به دست رسید و من  غرق 
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لخی در میان آغوش اردیان غرق شدم و خودم را ت
داشتم میکشتم تا هامنی که روح مرا کُشته بود نفس 

اصالً به درک که ته این . بکشد، چشامنش را باز کند
زندگی به گ ل نشسته چه میشد، از خدا خواستم ارسالن 

 .باشد و مرا سالخی کند

۹۹۹ 

دکرت اورژانس از سوابق بیامری ارسالن میپرسید و من 
ارسالن . فقط میلرزیدم و ناباور اسمش را صدا میزدم

ای که ی زخمیام را مرهم گذاشته بود، هامن شانهشانه
به من از . خودش زخم زده بود را مرهم گذاشته بود

 ننگاهش گفته بود، از قلبی که درونش بلوایی بود که م
از زوالی که قرار بود روال ما بشود گفته . منیدانستم

اما حاال کف  اتاق خوابیده بود حتی یک نشانه از . بود
ت هایزندگی نداشت، سیاوشم چشامنت را ببند و گوش
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را بگیر که من خودم را، افرای تو را نذر بیداری 
ارسالن را روی برانکارد بردند دکرت . چشامنش کردم

به طرفین تکان داد و اردیان مرا  اورژانس سش را
کی به بیامرستان رسیدیم . تر توی بغلش گرفتسفت

منیدانم اما او گفته بود، اویی که نامش خداست، گفته 
ذکر لبم دیگر . بود متام میشد تلخی ها اگر او بخواهد

نه تو بودی، نه من، نه هیچ کس دیگر، من ارسالن را از 
را از خدا میخواستی  تو هم ارسالن. خدایامن خواستم

مگر نه؟ خدایی که قرار بود زوال ما را به روال ما 
تبدیل کند ارسالن را به ما میداد نه؟ دکرتش که 

پریشان حالیم را دید، مثل اسفند  روی آتش باال و پایین 
 :پریدنم را که دید نزدیک شد و گفت

 ..توکلتون به خدا باشه   -

 :عصبی و هیسرتیک فریاد زدم
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 ؟....کوش؟ هست اصالً....کدوم خدا   -

دیگر هیچ آغوشی مرا . اردیان بغلم کرد و من پسش زدم
من آغوش خدا را میخواستم، خدایی که . آرام منیکرد

دست اردیان را پس زدم و دستم را . آن روزها انگار نبود
روی شانهاش گذاشتم و به عقب هلش دادم و  فریاد 

 :زدم

 ....فقط سی و چهارسالش     -

۹۹۴ 

 .بابا را که خرب کرده بود منیدانم، اما مرا که دید ترسید
. مامان هم ترسید، همه ترسیدند، من پریشان بودم
آنقدر که حتی خاله گوهر با متام نفرتی که از من 

 :داشت کنارم نشست و گفت

 .صبور باش   -
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ی نگاهش کردم که خودم دردم آمد چه برسد به جور 
 :بعد سش فریاد زدم. او

هاست و اون یکیش پشت میله... منو نصف کردین   -
 یکی داره با زندگی میجنگه، چطوری صبور باشم؟

اولین بار آنجا همه حالت غیر طبیعی مرا دیدند، اولین 
بار آنجا بود که دست بابا با ترس روی بازویم نشست و 
لبش لرزید، اولین بار آنجا بود که مامان به صورتش 

خاله گوهر تلخ چشامنش را بست و اولین بار . چنگ زد
آنجا بود که به بازویم آرام بخش تزریق شد بدون اینکه 

 .بدانم من به چه مبتال شدم

های چشامنم را که باز کردم رخوت دنیا در سهم خنده
اردیان سست بودم و گیج، دست . من جا شده بود

نشست روی صورتم و بدون اینکه به من زمان حالجی 
 :اطرافم را بدهد گفت
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 .....ارسالن خوبه افرا   -

ی اتصال دستش به صورتم اوج اطمینان من به دنیا نقطه
لچک ترنج در نگاهم رنگ . اردیان دروغ منیگفت. بود

گرفت انگار جهان لختی سکوت کرد و من به متاشا 
 .که منیخواست ترنج مباند رانشستم ترنجی را 

۹۹۵ 

سم را روی متکا گذاشتم و به خنکای آن فکر کردم، به 
ارسالنی که چشامنش را به خاطر ترنجش باز کرده بود 

خوب که فکر میکردم من  آن روزها را باید با . فکر کردم
 زمان. ای میگرفتقطعا غم رنگ تازهغم قلمه میزدند، 

مثل ک ش آمدن آدامس دوران کودکیامن وقتی توی 
دهامنان میچرخانیدم و بادش میکردیم و میرتکید و 

صدای ترکیدنش در دنیای دوار کودکیامن پر میشدک ش 
آمد، من وقتی مقابل دکرت نشستم که خودکار توی 
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اهم نگ دستش را تکانی داد و از زیر عینک بدون فرمش 
 :کرد و پرسید

 حالتون خوبه؟   -

 :سم را به آرامی تکان دادم ولب زدم

 .خوبم   -

 :ای باال انداخت و گفتدکرت شانه

 ...خانم کیانفر   -

خانم کیانفر؟ من کی کیانفر شده بودم و خرب نداشتم؟ 
 .چندبار پلک زدم و دکرت ادامه داد

این حمله . شده همرس شام به یه بیامری قلبی دچار   -
این بیامری . ی قلبی ایشون نیستظاهراً اولین حمله

ی مادر زاد داشته باشه که ایشون به هر ممکن زمینه
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علت متوجه نشده باشن و االن با وجود ایجاد محرک 
 ...خارجی خودش رو نشون داده

 همرسم؟ دکرت از چه حرف میزد سیاوش تو میدانی؟

 شونخصه و توی پروندهرژیم غذایی که براشون مش   -
اما اسرتس، فشار عصبی، بحث ، مجادله و هر . نوشتم

ی بعدی رو به آخرین حمله گونه هیجان میتونه حمله
 ...تبدیل کنه

۹۹۶ 

آخرین حمله؟ داشت از مرگ  ارسالن حرف میزد؟ تو به 
 من بودی منیمردی؟ من بگو سیاوش، جای

علیالقاعده جراحی کرده و خطر رفع شده اما چیزی   -
که بیشرت از همه مهم  اینکه در مرصف داروهاش اهامل 

از موارد ایجاد اسرتس دوری کنه و الکل دخانیات . نکنه
خانم ...هیچ باری رو هم بلند نکنه. همه و همه ممنوعه
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ی که کیانفر در حال حارض همرس شام بیشرتین وزن
 ...میتونه تحمل کنه یک کیلو گرمه

دکرت چرند میگفت، دکرت خرب نداشت ارسالن کیلو 
کیلو، تُن تُن غم در قلبش حمل میکرد اینکه چیزی 

 :ام جاری شد و دکرت ادامه داداشک که از گونه..نیست

شام خودتون هم بهرته به یه مشاوره مراجعه کنید به    -
 ....تراپی نیاز دارید

کدام . داریتراپی نیاز داشتم؟ عجب حرف خندهبه 
تراپی دنیا میتوانست حجم اندوه قلبم را کم کند؟ دکرت 

 :سی به طرفین تکان داد و گفت

یه چند روزی رو مهمون ما هسنت تا با استیبل شدن    -
 ...رشایطش بتونه مرخص بشه فقط

 .مکثش جانم را گرفت
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 آخرین فرصتشی بعدی میتونه تکرار میکنم حمله   -
 ...برای زندگی باشه

من در . ها چقدر زود ساغ ما را میگرفتآخرین فرصت
یک روز آخرین فرصت دیدار با تو را داشتم و درست در 
هامن روز خرب آخرین فرصت زندگی برای ارسالن را به 

های من از دنیا چه میشد؟ سهم خنده. من میدادند
در زندان در کسی هست به من بگوید تو با س زخمی 

ی چه حالی بودی؟ کسی هست به من بگوید سینه
زخمی من را چه کسی بعد از تو و ارسالن مرهم 

میگذاشت؟ وقتی به دیدن ارسالن رفتم که هنوز به 
هوش نیامده بود، هنوز توی دهانش پر بود از سیمهای 

مامان و بابا هر چه . زشتی که وصف حالش را میدادند
دم، هامنجا نشستم تا ارسالن کردند با کسی راهی نش

 چشامنش را باز کند و به من بگوید نوید کیست؟
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۹۹۷ 

تا ارسالن به من از خودش بگوید، از قلبش بگوید بعد 
برویم رنگرزی و من به او از س زخمی تو بگویم، از درد 

اینکه منیخواهم ترنجش باشم و  ام بگویم، ازتوی سینه
الن بعد ارس. میخواهم فقط و فقط سیم تلفنی تو باشم

توپ و ترش بیاید و من بگویم به جهنم و بنشینیم یک نخ 
سیگار بکشیم و بگوییم گور بابای دنیا ما حال رفاقتامن 

 .. خوب است

خسته بودم، متام تنم درد میکرد که . شب شده بود
باز کردن چشامن ارسالن را  پرستار بخش آمد و خرب

داد و من اولین نفری بودم که گان پوشیده خودم را به 
ی صورتش هنوز کبود بود اما آن لوله. ارسالن رساندم

دستم را بند . زشت را از دهانش بیرون کشیده بودند
 :دستش کردم و گفتم
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بهت دیگه هیچ فکری منیکنم ارسالن، فقط  من راجع   -
 خب؟. کار رو نکندیگه با من این 

 :لبش انحنای کمرنگی گرفت و من گفتم

 بیا فکر کنیم هم رو منیشناسیم، باشه؟   -

چشامنش پر شد و من خم شدم و دستش را بوسیدم و 
 :گفتم

 افرا اعتامدی هستم، میای باهم دوست باشیم؟   -

. قطره اشک درشتی از چشم راستش ُس خورد پایین
 .به خدا داشتم میُمردم. شتمصورتم را روی صورتش گذا

سیاوش داشتم بین بودن و نبودنش میمردم و یک صدا 
  .مدام توی گوشم از آخرین فرصتها برای زندگی میگفت

 ؟....اسم شام چیه آقای خوش تیپ   -
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او با آن صدایی که . سکانش پایانی را اما او رقم زد
 :عطر خوبش را از یادم میربد

 .اوشمن ارسالنتم زن  سی  -

۹۹۸ 

      *** 

یک هفته بود که از بس س پا ایستاده بود نه رنگ به 
سپا شدن ارسالن به . صورت داشت نه جانی در بدن

ی جداییاش از سیاوش اگر درد نداشت کمرت از اندازه
سکوت توی اتاق  حاال اما هر دو در. آن هم برایش نبود

منتظر بودند تا پرستار بیاید و آنژیوکت ارسالن را 
بیرون بکشد و باهم راهی شوند به مسیری که برایش 

نه قدم . مثل جاده مه آلود در دل  زمستانی سخت بود
بعدیاش را می توانست بشناسد، نه توان ایستادن در 

 :ارسالن آرام صدایش زد. یک نقطه را داشت
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 ...افراجان   -

هر چه میکرد نه دوست داشت، نه میتوانست به این 
ارسالن برایش . نسبت جدیدش با ارسالن عادت کند

هامن رفیقی بود که پا به پای او برای هریس جان کنده 
بود تا او بتواند در تهران، در قلب پایتخت کارگاه 

فرشش را بزند و غمش نباشد از کم بودن نیروی ماهر 
ور مشکل دیگر و حاال ارسالن برای بافت و هزار ج

اش تیر طوری صدایش میکرد که ناخودآگاه سشانه
به سمت میز کنار پاتختی رفت و در کشو را . میکشید

باز کرد و خودش را با جمع کردن وسایل ارسالن سگرم 
 :طور جواب دادکرد و هامن

 .بله   -

ی اتاق انداخت و بعدش ارسالن نگاهی به پنجره
 :آمد روی او گفتنگاهش ک ش 
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 قهری؟   -

قهر بود یا نه را منیدانست، فقط میدانست خسته شده 
بود از بس زخم زبان شنیده بود، در هامن هفت روزی 

 .که برای او هفتاد سال طی شده بود

 نه چرا باید قهر باشم؟   -

۹۹۹ 

حفه تخت را کنار زد و عزم بلند شدن کرد که ارسالن مل
 :افرا به سمتش چرخید و ترش رفت

 ... بلند نشو   -

 :ارسالن تلخ چشم بست و گفت

 دیگه؟. چشم   -

افرا کالفه چرخید و شارژر موبایل ارسالن را توی ساک 
 :گذاشت و گفت
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اصاًل س از کارات .. اتمن منیدونم چرا منیری خونه   -
آرم و منیدومنم چرا لج کردی اما مامانت راست در منی

 . میگه تو هتل که منیشه مریض داری کرد

 :ارسالن دلگیر پرسید

 ام؟خونه   -

افرا موهای درهمش را چنگ زد و پر حرص زیر شال 
 :سیاهش ُس داد و دلگیرتر جواب داد

 چی بگم ارسالن؟   -

 ی تو نیست؟ ی من خونهخونه   -

 :تر جواب دادتلخش را با سوالی تلخ افرا سوال

 هست؟   -

 ....افرا   -
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صحبتشان نیمه ماند چرا که اردیان کارهای ترخیص را 
انجام داده بود و پرستار حاال آمده بود تا آنژیوکت را 

آرام . پرستار که کارش را انجام داد. از دست او بکشد
 :گفت

 .ترخیص شدید دیگه   -

۹۰۰ 

نگاه او اما مانده بود روی دخرتی سیاه پوش که 
وسایلش را با وسواس توی ساک کوچک کرم رنگ 

دخرتی که چند روز قبل به او گفته بود . میچید
ی افرایی که میشناخته و از او فراموش کند خاطره

ه را بدهند کخواسته بود یک بار دیگر به هم فرصت این 
ی افرا بود هامنطور که خیره. از نو هم را کشف کنند

 :مادرش در اتاق را باز کرد و عصبی پرسید

 چی میگه اردیان؟   -



 

Romanzo_o 919 

افرا زیر لب سالم داد و گوهر پشت چشمی نازک کرد و  
 :بیاعتنا به سالم او جلو آمد و گفت

 ام رو از س راه آوردم؟بچه   -

 .ه بود که ا رمیا با توپ پر وارد شدهنوز حرفش متام نشد
های افرا ماند که حتی سالم هم بار نگاهش روی لباین

 :نداد و س به زیر کارش را ادامه داد و ا رمیا ترش رفت

 مسخره کردی ما رو ارسالن؟    -

لبش به پوزخندی تلخ باز شد و نگاهش را ُس داد سمت 
 :مادرش و گفت

 ...سالم   -

شکی رنگش را جلو کشید و خم شد توی گوهر شال م
 :صورتش و گفت

 ...جواب سوال من سالم نیست ارسالن   -
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 :ارمیا رو به مادرش پر طعنه ادامه داد

اینا هم ... مامان ما یکیمون رو از دست دادیم ها   -
ن دیگه ظرفیت ای...ماشاهلل دست به آدم کشیشون خوبه

 . یکی رو نداریم

۹۰۱ 

نگاه ارسالن اما ماند روی دست افرا که روی زیپ ساک 
 :ایست کرد و او ترش گونه به ارمیا گفت

 !مراقب حرف زدنت باش ارمی   -

ی زخمی افرا را گرفت و او را به سمت ارمیا تلخ شانه
خودش چرخاند و در دو گوی غلتان او زل زد و 

 :امنه لب زدبیرح

چی کارش کردی که به این ... دو ساعت پیشت بود   -
 ؟..حال و روز بیافته
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ی زخمیاش را از زیر افرا تلخ چشامنش را بست و شانه
 .دست او بیرون کشید و فقط به نگاه کردن بسنده کرد
ارسالن صرب نکرد و  از روی تخت پایین آمد و دست 

 :ارمیا را توی دستش گرفت و گفت

ی کی رو گرفتی کشیدی سمت خودت؟ میفهمی شونه   -
 داری چیکار میکنی؟

ارمیا ناباور از لحن خشمگین ارسالن چشامنش را توی 
کاسه چرخاند و دستش را از دست او بیرون کشید و در 

 :هوا تاب داد و گفت

چی کارت کرده ارسی؟ ها چی کارت کرده؟ نگاه به    -
 .قصونی رو خوب بلدهگربه ر ..هامظلوم بازیهاش نکن

بعد س چرخاند سمت مادرش و با هامن لحن تلخ و 
 :اش ادامه دادگزنده
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آخه کی با زن  ...به خدا که جادوش کردن مامان   -
 قاتل باباش میریزه رو هم؟

 ...اندازه دهنت حرف بزن ارمی   -

 :گوهر وسط حرفشان پرید و بی ربط گفت

 ی هتل؟مگه من ُمردم که میخوای بر    -

۹۰۹ 

ارسالن هنوز با خشم به ارمیا نگاه میکرد که افرا دستش 
 :ی ارسالن گذاشت و گفترا روی شانه

 ..عیب نداره ارسالن جان   -

 :ا رمیا با صدای زشتی خندید و گفت

ا دیروز سیاجون ت... ارسالن جان؟ چه رویی داری تو   -
بود االن ارسیجون؟ توپ وسطی هم انقدر زود دست به 

 ...دست منیشه
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قبل از اینکه ارسالن بخواهد جواب ارمیا را بدهد 
 :بار افرا قدمی جلو آمد و چشم در چشم او گفتاین

تقدیر آدم رو یه روز خودکار میکنه یه روز توپ    -
 کردم دردفکر میکردم خواهرم باشی، فکر می... وسطی

گه ا. من دردت باشه، اما مثل همیشه انگار اشتباه کردم
ولی آروم که . طعنه زدن به من آرومت میکنه بزن

شدی یه کم به حرفات فکر کن، قد یه دقیقه ببین خنجر 
 هات قلب کیتوی دستت رو به سمت کی گرفتی با حرف

 ...رو داری زخمی میکنی

ربیزتر کرد چشامن خیسش را صدای پر زخم ارسالن ل
 :که رو به ارمیا گفت

 ..گمشو بیرون... گمشو بیرون ارمیا    -

گوهر ارمیا را به زحمت از در بیرون کرد و افرا 
چرکین به سمت ساک برگشت و پوشه مدارک ارسالن دل
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یک هفته بود که یک لنگه پا پشت . را روی آن گذاشت
ه ها را بدر این اتاق ایستاده بود و متام زخم زبان

تنهایی به جان خریده بود تا ارسالن سپا شود و حاال 
اما اشک که ...منیگذاشت زحامتش نقش بر آب شود

بود؟ ارسالن به سمتش چرخید و . دست خودش نبود
قبل از اینکه چیزی بگوید افرا تیرشتی به سمتش گرفت 

 :و گفت

 .بپوش، بریم   -

۹۰۹ 

 :گوهر با دلی خون جلو آمد و بازوی ارسالن را گرفت

 منیذاری؟  دردت چیه مادر؟ دردت چیه که پا تو خونه   -

فک ارسالن میلرزید وقتی توی چشامن پر اشک 
 :مادرش نگاه میکرد
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دردم شال مشکی ... دردم جای خالی باباست مامان   -
م درد... که منیدونم کیه دردم قاتلی  ... روی س همتون  

ی من رو خونه خودش رفیقی که دیروز تا به امروز خونه
منیدونه، دردم زنی که اسمش شده زن  قاتل 

 بازم بگم مامان؟...بابام

ی چشامن گوهر و افرا که روی صورتشان راه اشک  گوشه
گرفت ارسالن پیراهن بیامرستان را از تنش بیرون 

هنش را میپوشید به قلبش طور که پیراکشید و هامن
 :اشاره کرد و گفت

هاتون، از از حرف... این تو داره میسوزه مامان    -
هاتون، از اینکه فکر کردید با یه بیناموس طرفید طعنه

 ...که منتظر بوده آب گل آلود بشه

مکث کرد و این بار صاف به چشامن مادرش زل زد و 
 :ادامه اد
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 .مرهم منیخوام درد نشید روی دردام من   -

گوهر دستامل کاغذی روی میز را برداشت و روی 
 :چشامنش کشید و گفت

 ...جونم پیشت میمونه مادر   -

من خوبم مامان، جسمم خوبه و گور بابای روحم اما    -
تو رو به روح بابا دست دخرتت رو بگیر و برو بهش 

 ...شیرفهم کن االن افرا فقط زنم نیست جونم  

 :را چیزی شکست و گوهر چشم بست و لب زدته قلب اف

 ؟...اینجوری زن میگیری مامان   -

۹۰۴ 

ارسالن دستش را روی ساک گذاشت و جواب مادرش را 
 :داد
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اینجوری و اونجوری نداره من هر وری میچرخیدم    -
 .کارم اما و اگر داشتتهش به این میرسیدم و هر 

 :تا آمد ساک را بلند کند افرا نگران گفت

 !بلند نکن سنگینه  -

 :ارسالن پر اخم نگاهش کرد و گفت

 .تر از این نشدماشکت رو پاک کن تا سگ   -

افرا پشت دستش را روی صورتش کشید و دقایقی بعد 
پشت س ارسالن توی کریدور بیامرستان راه میرفت و 

نگاه اردیان . نوز داشت با اردیان بحث میکردارمیا ه
 :روی ساک دست ارسالن نشست و دلسوزانه ترش رفت

 ؟..داداش چرا بلندش کردی   -

افرا سی به طرفین تکان داد و ارسالن نگاه پر دردش 
 :را به سمت ارمیا ُس داد و رو به اردیان گفت



 

Romanzo_o 928 

 ...اینو جمش کن برب   -

ش ی بعدی ارمیا کجای قلبطعنهدیگر نایستاد تا ببیند 
های بلندی دور شد و افرا شانه را زخمی میکند، با گام

وقتی هر دو توی پارکینگ مقابل . اش راه گرفتبه شانه
  .ماشین ایستادند که افرا دنبال سوئیچ ماشین میگشت

 ...بده خودم میشینم پشت ُرل   -

 :افرا اینبار عصبی نامش را صدا زد

 ...ارسالن   -

۹۰۵ 

گرش نکرد و ارسالن اعتنایی به لحن و نگاه مواخذه
دستش را به سمت او گرفت و افرا دلخورانه سوئیچ را 
 .توی دستش گذاشت و ارسالن خودش پشت ُرل نشست

های ماشین روی تن خیابان دقایقی بعد صدای الستیک
ی او او را رقم می زد از بازیهای که توی سینهخشم 
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تلنبار شده بود و یک راست میرفت به جایی که این 
افرا نگران از سعت باالی . بازی از آنجا رشوع شده بود

 :او به آرامی لب زد

 .اسرتس برات خوب نیست   -

 .ارسالن مشت محکمی روی فرمان کوبید

از خودم و هفت جد نگرانم نشو زن  سیاوش که حامل    -
 !و آبادم بهم میخوره

افرا دلخور سش را به سمت دیگری چرخاند و ارسالن 
 :عربده کشید

با . هام که بخوام مبیرمتر از این حرفمن سگ جون   -
 .مرگ از دست من راحت منیشی

چته ارسالن؟ چرا با من دعوا داری؟ من کی خواستم    -
 مبیری؟
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 :ن داد و پرسیدارسالن س به طرفین تکا

 نخواستی؟   -

 :افرا متعجب نگاهش کرد

فقط از خدا » کی بود پشت در زندان یه ریز میگفت   -
 ؟«میخوام مبیری

افرا متعجب نگاهش کرد یادش منیآمد این حرف را بلند 
 .زده باشد

۹۰۶ 

 :ادامه دادارسالن پر متسخر 

تو فقط تو ذهنت س زخمی شوهرت ! بایدم یادت نیاد   -
؟ من کی ...بود چرا باید یادت بیاد به من چی گفتی

 های اطرافتون هستم اصالً؟شاممم؟ داخل آدم
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ی توی گلوی افرا رشد کرد و ارسالن رسید به دفرت توده
 :ثبت ازدواج و گفت

اما از ...  چ وقتمن هیچ وقت طالقت منیدم افرا، هی   -
 .اینجا به بعد قطع و وصل این زنجیر دست خودته

این را گفت و دیگر صرب نکرد و از ماشین با خشم پیاده 
هنوز سند . اش پخش شدی سینهشد و درد در قفسه

جایی که ازدواجشان را نگرفته بود که آمده بود هامن
افرا داخل . این معامله رشوع شده بود متامش کند

دور شدنش را نگاه کرد و با هر قدم دور شدنش  ماشین
وقتی ارسالن از زاویه . چیزی توی قلبش فرو ریخت

به ساعت .. دیدش محو شد با صدای بلند زد زیر گریه
 ی تو دستشنکشید که ارسالن با سند ازدواجی و برگه

 :پشت رل نشست و رو به او گفت
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من  یمهر ازدواجمون هنوز خشک نشده، اینم هدیه   -
.... 

ی حق طالق را مقابل افرا گرفت و فکش ناخودآگاه برگه
 :چفت شد و در هامن حال لب زد

حاال هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط محض رضای     -
 .خدا چند هفته این آشغال لجن رو کنارت تحمل کن

اشکهای افرا شامرش از دستش خارج شده بود و دست 
ای ناسازگاری داشت قلبش انگار بن. ارسالن مشت شد

که دوباره به هامن حال و روزی افتاد که انگار جانش 
داشت میرفت میان جانی که از تن پدرش میرفت و او 

 .دستش به جایی بند نبود

۹۰۷ 

سکوت  تلخ ماشین را نه فقط صدای هق هق افرا که 
ماشین ارسالن شکست و بعد نفهمیدند  صدای تیک آف
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ناک کی به هتل رسیدند و هر کدام به تنهایی وهم
یکی زیر دوش ایستاده و دست . خودشان پناه بردند

روی قلب  دردناکش گذاشت بود و ایستاده گریه میکرد 
هایش را بشوید و فراموش نکند َمرد هم تا آب اشک
کوت رده و در سآن یکی به کُنج اتاق پناه ب. گریه میکند

تلخ سیگار دود میکرد و به آخرین پیام مادرش فکر 
 :میکرد که نوشته بود

 .مگه اسیری بردت مامان؟ برگرد خونه   -

 :و او کوتاه جواب داده بود

 .خودم خواستم اینجا باشم مامان   -

 :و جواب گرفته بود

 .مبیرم و این روزهات رو نبینم   -

 :و افرا جواب داده بود
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 .نگو این حرف رو مامان   -

بعد گوشیش را خاموش کرده بود و پناه برده بود به نخ 
 های پاکتشبه نخ سیگاری که دیگر داشت آخرین دانه

 .را به نظاره مینشست

ای از حامم بیرون زد افرا ارسالن که با تن پوش حوله
 .انگار سجایش خشک شده بود

ر برایش کافی رنگ به روی ارسالن نبود و همین انگا
 :بود تا با گامی بلند به سمتش برود و بپرسد

 خوبی؟   -

سوالش ساده بود اما کسی خرب از دل مرد مقابلش 
های آتش نداشت که س به سمت او چرخاند و در جنگل

 :ی چشامن او نگاه کرد و آرام لب زدگرفته

 .خوبم   -
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۹۰۸ 

افرا به سمت تخت چرخید و سیع رو تختی را کنار زد و 
 :گفت

 ..یه ذره دراز بکش   -

ارسالن کوتاه پلک زد و بدون مقاوت روی تخت دراز 
 :کشید و افرا ملحفه را رویش کشید وگفت

از صبح هیچی نخوردی دکرت گفت باید مراقب خودت    -
 رن؟چی برات سفارش بدم بیا.. باشی

ارسالن مچ دستش را گرفت و او را کمی به سمت 
خودش کشید و وادارش کرد کنارش بنشیند و بعد بی 

 :مقدمه گفت

 ت خوب شده؟زخم شونه   -
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دستش را . افرا خیره نگاهش کرد و ارسالن مکث نکرد
ی لباس افرا برد  و آن را به سمت سشانه به سمت یقه

و سخت چشم بست و کشاند و با دیدن کبودی روی تن ا
بار افرا روی تخت مقابلش نشست و این. لب به هم فرشد

 :پرسید آرام

 نوید کیه ارسی؟   -

 :چشامن ارسالن در چشامن او باز شد و بی ربط پرسید

 درد میکنه؟   -

 ...نه خیلی   -

 رفتی دکرت؟   -

 :افرا سش را به طرفین تکان داد

 .نه   -

 پامد زدی؟   -
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۹۰۹ 

 .نه   -

 :ارسالن اخم کرد

 ...افرا   -

 نوید کیه ارسی؟   -

ا نقدر توی صدایش خواهش بود که ارسالن س 
 :انگشتانش را به لبش نزدیک کرد و آرام بوسید و گفت

ار االن برو اون پامد رو بی. بهت میگم زن  سیاوش   -
 ...ببینم

 :افرا ملتمسانه نگاهش کرد

 ...االن بگو   -

 .به وقتش افرا به وقتش همه چیز رو بهت میگم   -

 وقتش کیه؟ -
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 ...وقتش زمانی که اول خودم مطمنئ بشم بعد   -

افرا دستش را از دست ارسالن بیرون کشید و روی 
 :صورتش ارسالن گذاشت و ته ریشش را ملس کرد وگفت

 ..موهات بلند شده یه کم   -

ارسالن دستش را روی دست  او گذاشت از روی صورتش 
 :برداشت و جواب داد

 ...آره یه دو هفته دیگه میزمنش   -

 چرا؟   -

 :و صادقانه جواب گرفت

 ... سیا خیلی موهاش رو دوست داشت   -

                                              

 :دافرا بیمقدمه پرسی
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چرا خواستی باهات ازدواج کنم؟ ته این داستان چیه    -
 ارسالن؟

 :ارسالن بزاقش را بلعید و بدون نگاه کردن به او گفت

 ...به وقتش.. به وقتش افرا   -

 :بعد خیره در جنگلهای سوختهی چشامن افرا پرسید

بهم منیاد هم طبال یزید باشم هم نوحه خون امام    -
 حسین؟

روزهایی که . را از تو مکید و چندبار پلک زد افرا لبش
 .میگذراند به کابوس تلخی  میامند برایش

۹۱۰ 

به قول سیا، اَرسی ... به ارسالن  من دو رنگی منیاد   -
 ...فقط یه ریزه خودخواهه و گرنه عند معرفت دنیاست

 . ورده سیا راجع به من زر زدهگوه خ   -
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لحن طنازش اگرچه تلخ بود اما لب افرا را به خنده 
 :کشاند و گفت

 .قرار بود بعد عروسی بیایم آشتی   -

 و. هایش رج به رج روی صورتش نقش بستارسالن اخم
 :افرا ادامه داد

بریم ... بریم دماوند. قرار بود با هم بریم لواسون   -
 ..دریا

کدوم االغی حاال ... قرارهای خرکی باهم داشتید چه   -
 ...با شام دوتا عوضی میاومد؟ پاشو برو پامدت رو بیار 

چشامن افرا به ثانیه و پر و خالی شد و آه از نهاد 
 :ارسالن خارج شد و افرا دل به رنگرزی زد و گفت

 ....خودش رو ُکشت لباس عروسم رو ببینه نذاشتم   -

 :د و بغض افرا آب شد و لب زدفک ارسالن قفل ش
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 ..آرزوهای کوچیکمون شد رویا   -

 ...زندگی همینه   -

 .عمو هوشنگ گفت ارسالن رو من راضی میکنم   -

 .بابا منو خوب منیشناخت   -

قلب افرا از بیپناهی توی سینه بی قراری میکرد که  س 
 :ی ارسالن گذاشتروی شانه

 تو چه شکلیای ارسالن؟   -

اش بلند کرد و جواب ارسالن س او را از روی سشانه
 :داد

 ؟....تو چی فکر میکنی زن  سیاوش   -

 ...!  تو اونی که میخوای نشون بدی نیستی   -
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ارسالن دستش را روی صورت خیس افرا کشید و اشک 
 :اش را پاک کرد و گفتگونه

 .من از اونی که میخوام نشون بدم خیلی عوضیرتم   -

 !نیستی   -

 : ارسالن لبخند تلخی زد

 .هستم   -

 بگو که باور نکردی سیاوش عمو رو کشته؟   -

ارسالن جوابی به او نداد و افرا به آخرین ریسامنش 
 :چنگ زد

 .سیاوش عمو هوشنگ رو نکشته ارسالن   -

 !امیدوارم   -

این بود که افرا آخرین حرفش را بزند، تلخ در  حاال وقت
 :چشامن ارسالن نگاه کرد و گفت
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 .اما تو من رو کُشتی   -

ارسالن چند بار دهانش را بیصدا باز و بسته  کرد و هیچ 
او . حق با افرا بود. حرفی از بین دو لبش خارج نشد

افرا مبتال شده بود به یک مرگ . افرا را کشته بود
 .صداخاموش و بی

۹۱۱ 

 افرا

یک چیزهای هست که حتی در تنهاییهایت هم از بازگو 
کردنش میرتسی و رشم حضور داری از اینکه به یاد 
 .بیاوری آن لحظه و آن هنگام چه بر تو گذشته است

ی تمرا یک تخت دو نفره وسط یک سوئی!آری آرام جانم
که شاهد مرگ تدریجیام بود آنقدر ترسانده بود که 

میرتسیدم . حتی از دیدن خودم در آینه واهمه داشتم
به  امتوی آینه نگاه کنم و ببینم موهای کنار شقیقه
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ی یک نصف روز که رسامً ساکن آن سوئیت شده اندازه
میرتسیدم کسی توی آینه به .بودیم، سفید شده باشد
از دیدن ! بیه همه هست اال منمن لبخند بزند که ش

 کف. خودم آن هم وقتی روحی در تنم نبود میرتسیدم
من از خودم، از . دستم عرق کرده و تنم یخ زده بود

از سیم تلفنی تو، از ترنج ارسالن، از ! خودم سیاوش
افرای مامان که روزی گفته بود نامت را افرا گذاشتم تا 

است آن  حقیقت این. سبز باشی و زیبا میرتسیدم
خداحافظی تلخی که با تو داشتم و حتی آن وحشت از 
دست دادن ارسالن هم در مقابل دیدن آن تخت برای 

من با دیدن تختی که ارسالن چشم بند . من هیچ بود
بخش روی آن خوابیده بود زده و به رضب مسکن و آرام

مثل کسی که . امتازه میفهمیدم به کجای ماجرا رسیده
ی درد پس از حادثه را پشت س گذاشته و حاال درد  س 

خودمنایی میکند، به خود میپیچیدم و کسی نبود مرا 
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! نرتس... در میان آغوشش بگیرد و بگوید نرتس افرا
ی کشنده بود و نگران بودم متام تنم درگیر یک رعشه

مبادا صدای لرزیدنم به گوش ارسالن برسد و بیدار 
سیاوشم خودت بگو . شود و من  محکم به زوال را ببیند

تو اگر بودی، اگر من  لرزان در بسرت تنهایی را میدیدی 
ای چشمت به خون منینشست؟ من کف دستم را قهوه

توی دهانم بردم و بیصدا اشک ریختم و ترسیدم از 
چندبار پشت پنجره . دیدن خون نشسته در چشامنم

 .رفتم را منیدانم، فقط میدانم شب شده بود

۹۱۹ 

ناهار سبکی را با ارسالن خورده بودیم و ارسالن گفته . 
ی ده دقیقه بگذارم بخوابد، سش درد بود اندازه

میکرد، دروغ که نداریم رنگ به صورتش نبود، از وقتی 
ود صورتش سخ ب. که به او گفته بودم او مرا کشته است
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ه دانه روی صورتش مینشست، تعارف که و عرق دانه ب
خودم . نداریم من داشتم زوال او را هم به چشم میدیدم

از او خواسته بودم بخوابد، خودم خواسته بودم کمی 
اسرتاحت کند و حاال خودم وسط این برزخ بالتکلیفی 

امر ش. داشتم میسوختم و از ساعتی بعدش میرتسیدم
رضبان قلبم که  هایم که از دستم خارج شد، صدایاشک

های خودم رسید دیگر تحمل آن اتاق کوچک به گوش
متکای روی تخت را برداشتم و . برایم خود جهنم بود

با  .بدون اینکه فکر کنم وارد سویس بهداشتی شدم
هامن لباسم توی وان خالی از آب چمبامته زدم و سم 
را میان متکا فرو بردم و متام تنهاییام را زار زدم و متام 

قلبم توان صرب بیش . فریادهایم را میانش خالی کردم
حتی دستانم توان لرزیدن بیش از . از این را نداشت
آنقدر کف دستم را محکم گاز گرفته . این را نداشت

بودم که صدایم به ارسالن خوابیده نرسد که نفهمیدم 
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کی دهانم طعم خون گرفت و کی من  غرق در تنهایی، 
اما خوب میدانم توی . ب رفتمدر تنهایی  خود به خوا

 ..خواب تو بودی، اَخم کرده بودی و مرا نگاه منیکردی
از خودم، از تقدیر تلخم به تو پناه آوردم و مثل کودکی 

ی زخمیام را نشانت دادم و تو گمشده در بیابان سشانه
ات محکم به سشانه. مرا عقب زدی و کنار رفتی

م جانم پخش شد و ی زخمیام خورد و درد در متاسشانه
 ..من نامت را فریاد زدم

 ...سیاوش   -

لباس مشکی تنت بود و پیشانیات را با بانداژ چرکی 
برگشتم و هامن لحظه زمین زیرپایم ترک . بسته بودی

ا نامت را ب. خورد و گسل بزرگی درست زیر پایم حفر شد
 :همهی جانم صدا زدم

 ....سیاوش   -
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۹۱۹ 

امم مت... گسل دهان باز کرد و مرا بلعید و تو برنگشتی
در گسل حل شد و من دست و پا زدم تا در جهنم زیر 

پایم گم نشوم و تو حتی یک لحظه برای خاطر  عشق هم 
که شده به عقب بر نگشتی تا من  رسوا را ببینی، که 

مرا  های میسوزم و چطور گسلچطور بیتو در برزخ تنهای
چطور دلت آمد آرام جانم؟ چطور دلت آمد .  میبلعند

حتی در خواب هم خودت را از من دریغ کنی؟ آتش از 
کشید، نامت را با بلندترین صدا  ی گسل که زبانهدهانه

فریاد زدم و تنم انگار میان سدابی یخ زده از سدی 
در حامم باز نگاهت افتاد و من تکان سختی خوردم و 

م منیدان. شد و ارسالن پریشان حال و مستاصل وارد شد
در چه وضعی بودم اما وقتی به خودم آمدم که قطرات 
خون روی س وصورتم بود و ارسالن پریشان حال مرا 

 :صدا میزد
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 افرا چی کار کردی؟... افرا ...یا حرضت عباس   -

رده ک عرق از پیشانیام راه گرفته بود و صورتم را خیس
 ام تند و تند باال و پایین میشد و نفسمی سینهقفسه. بود

من اما در هامن . مقطع مقطع و بریده بیرون میآمد
ی ارسالن را که به جان حال هم دیدم نگاه ترسیده

 :کندنی در نگاهم نشست و آرام گفت

 ....بدش به من افرا   -

د ایچه چیزی را ب. گیج به خودم، به ارسالن نگاه کردم
به ارسالن میدادم؟ رنگش پریده بود و تنش به وضوح 

نگاهش که روی دستم ک ش آمد تازه دسته تیغ . میلرزید
 ..را توی دستم دیدم

 خب؟...بدش به من.. عزیزم.. افرا جان  -

کی من دسته تیغ به دست . تر شدسفت مشتم بیاراده
من حتی به خودکشی فکر هم نکرده ! گرفته بودم؟ کی
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رگم را نزده بودم . اما انگار از دستم خون میچکید بودم
خون  روی لباس و صورتم هم مال . این را مطمنئ بودم

هامن فشاری بود که به کف دستم آوردم و زخمیاش 
 .کرده بودم

۹۱۴ 

سته ترسیده از وضعیتی که در آن دچار شده بودم د
تیغ را پرت کردم و سم را درمانده و مستاصل به طرفین 

تکان دادم و ارسالن به ثانیه نکشیده سم را توی 
آغوشش گرفت و اگر بگویم داشت میمرد دروغ 

. اش تند تند باال و پایین میشدی سینهقفسه...امنگفته
ار وقتی دید ساملم سه ب.  انگار تازه داشت نفس میکشید

 :ا را شکر کرداز ته دلش خد

 ...خدا رو شکر...خدا رو شکر...خدا روشکر   -
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هر بار . فرق داشت« خدا رو شکر» تن صدایش در هر 
 وقتی. انگار وسعت غم توی صدایش هزار برابر میشد

مرا از وان حامم بیرون کشید و کمک کرد س و صورتم 
 .دستش آنقدر واضح میلرزید که من ترسیدم. را بشویم

ادا آن آخرین فرصتی که دکرت از آن دم ترسیدم مب
دستم را روی دستش گذاشتم . میزد یکهو بیهوا س برسد
 :و با صدای لرزانی گفتم

 .خوبم ارسالن فقط یه لیوان به من آب بده   -

یک مشت آب به صورتم پاشید و از توی آینه نگاهم کرد 
 :و گفت

 اینجا جای خوابیدن افرا؟   -

ا ی وسط اتاق مر یگفتم تخت دونفرهم! چه میگفتم؟ هان
به اینجا کشانده که خودم هم نفهمیدم کی دسته تیغ به 

 ام؟ گفتنی بود؟دست گرفته
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 ...نخوابیده بودم که   -

سش چرخید و نگاهش روی متکای توی وان به رقص 
 :در آمد و ترش رفت

 چی کار میخواستی بکنی افرا؟   -

ذشته بود عاجز ماندم هق زدم و از گفنت آنچه بر من گ
و ارسالن مرا در برش فرو برد و درست کنار گوشم با 

 :صدایی که زوال یک مرد را فریاد میزد لب زد

 !آروم باش افرا   -

۹۱۵ 

او منیدانست اما میان آغوشش نه تنها آرام منیشدم که 
سیدم از اینکه مبادا مرا بیشرت از یک به تشویش میر
. موهایم را عقب زد و صورتم را قاب کرد. آغوش بخواهد

وحشت مرگ در چشامنش نشسته بود که پیشانی به 
 :پیشانیام گذاشت
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 ...این چه کاری  آخه من که مردم تا بفهمم ساملی   -

ر تنفسش توی صورتم پخش میشد و قلبم وحشیانه
رام از آغوشش بیرون کشیدم و به میکوبید، خودم را آ 

خودم ترش زدم که نه اینجا جای آرام شدنت نیست و  او 
نگاهش از عمق چشامن سدم روی دست زخمیام سقوط 

بار صرب نکرد و مچ دستم را محکم گرفت و کرد و  این
 :همراه خودش بیرون کشید و گفت

 نگاه به دستت کردی؟     -

ه هایش یک باخم. م زانو زدی تخت نشاند و مقابلمرا لبه
 :یک اوج گرفت و پرتحکم غرید

 با من داری چی کار میکنی زن  سیاوش؟   -

چقدر درد داشت پشت زن  سیاوشی که هر بار تکرارش 
میکرد؟ وقتی جواب ندادم دستم را باال آورد با اشاره به 

 :اش عربده کشیدزخم دستم با هامن فک قفل شده
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 .جواب بده   -

به خدا منیدونم دسته تیغ توی دستم چی کار    -
 ...میکرد

نفسش را یکهو بیرون داد و کالفه دستی روی موهایش 
کشید و صاف توی چشامنم نگاه کرد و یکهو تیری را به 

 .قلبم شلیک کرد که نفسم را برد

۹۱۶ 

قرار بود به وقتش همه چیز را بشنوم، قرار نبود یکهو 
پرت شوم وسط میدان مین و یک به یک به مبارزه با تک 

ترس از خودکشی کردنم با ارسالن کاری .  ها برمتک آن
کرده بود که وقت و بیوقت را  کنار گذاشته بود و داشت 

ی بود از آنچه از چیزهایی میگفت که انگار قطره
وقتی . د قطره آب توی صورتم پاشیدچن. میدانست

مرا رها کرد و  اینبار خودش له و . کمی حامل بهرت شد
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زخمی روی زمین نشست و زانوانش را به آغوش گرفت و 
 :سش به زیر افتاد

دونسنت زیاد ...هرچی اینجا شنیدی رو چال کن افرا  -
 ..فقط جونت رو به خطر میندازه

رویاهایش را یدک مکث کرد و بعد با صدای که مرگ 
 :میکشید لب زد

حتی . حتی پدر و مادرت..بذار همه فکر کنن زمنی  -
بذار همه فکر کنن من ... ارمیا و اردیان، حتی مامانم
 ...یه الشخورم و تو هم یه طعمه

حاال این ارسالن با ارسالن یک . سش به سمتم چرخید
 این ارسالن برایم زمین تا" اصال. هفته پیش فرق داشت
این ارسالن هامنی رفیقی بود که . آسامن فرق داشت

حرفهایم را سالها در رنگرزی شنید و وقتی مرا دید انگار 
هایش را کرد چیزی نشنیده است و به رویم شنیده
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 .نیاورد و همین باعث شد بشود محرم متام ارصار مگویم
چشامنش پر شد و سش را رو به سقف گرفت تا اشکش 

 :نام تو را میربدسریز نشود، وقتی 

 ...بذار حتی سیاوش هم اینطور فکر کنه زن  سیاوش  -

دهانم خشک شده بود و زبانم انگار چسبیده بود به 
سقف دهانم که منیتوانستم لب از لب باز کنم اما به 

جای من ارسالن انگار آمده بود به رنگرزی که س درد و 
 .دلش باز شده بود

اهات متوم رویاهم رو طرح ب... من دوست دارم افرا  -
 .زدم اما من اونی نیستم که بلد باشم بهت آسیب بزنم

اگه بهت بگم االن که محرمی، االن که رویایی حقیقی 
است که پر نکشه به سمتت ی منی، دست دمل بستهشده

 من هر چی. چرت گفتم اما  منو ا نقدر کثیف نبین افرا
هش میدم باشم آدم دست درازی به کسی که جونم رو ب
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و محرم خودت بدون، نه محرم جسمت؛ من... نیستم
 ....محرم روح و قلبت

۹۱۷ 

دست لزرانش را به سمتم گرفت و اینبار نتوانست جلوی 
 :اشکش را بگیرد

نه به خاطر من، به خاطر ...بهم کمک کن افرا  -
ذار به یقین برسم بعد قسم میخورم هر طور ب... سیاوشت

 .شده سیاوشت رو بیارم بیرون

وقتی دستم را میان دستان ارسالن گذاشتم از 
فرداهایش خرب نداشم اما به صداقت کالمش ایامن 

داشتم و میدانستم قرار است سنگ زیرین این آسیاب 
منی که صدای شکستنم را خدا هم شنیده . من باشم

 .بود
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آن روز من و ارسالن دیگر مقابل هم نبودیم، از فردای 
ی هم در یک راستا قدم بر میداشتیم تا شانه به شانه

به  چند بار. تاریکیها را پس بزنیم و به روشنی برسیم
دیدن مامان شکوفه رفتیم و من هر بار یک چیز جدیدی 

مامان شکوفه به احرتام اعتقاد داشت به . را کشف کردم
ر شده در قالب یک دوستی به اینکه حاال حتی اگ

محرمیتی که بین من و ارسالن خوانده شده احرتام 
مثال من برای ارسالن چای بیاورم و یا وقتی . بگذارم

گله میکند به حرفهایش گوش دهم و یا موقعی که 
خشمگین میشود آرامش کنم و  فراموش کنم در انتهای 

یک  نقلبم جای که باران هنوز نم نم و آهسته میبارید م
قدم زدن عاشقانه با تو زیر باران را از خدا طلبکار 

و اینطور شد که بین من و ارسالن احرتام قد . بودم
احرتامی که یک سش میرسید به حرفهای در . کشید

گوشی که ارسالن ته باغ به مامان شکوفه میگفت و به 
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. تدها بیافی پردهمن میگفت صرب کنم تا به وقتش همه
یر سیاوش اما آن روزها بود که فهمیدم گوشهایت را بگ

مامان شکوفه دیگر به ارسالن به چشم یک غاصب نگاه 
منیکند رنگ نگاه مامان شکوفه به ارسالن تغییر کرده 
بود و او حاال ارسالن را یک ناجی میدید یک ناجی که 

ارسالن را که میشناسی .  از قضا من همرسش بودم
یکرد وقتی هم که هرگز برای اشتباهاتش عذرخواهی من

مشتش نشست روی سشانهی من و زخمش تا مدتها با 
اما ارسالن به جای . من ماند هم این کار را نکرد

عذرخواهی راه عجیبی را در پیش گرفت آن هم بوسه 
هر بار مرا دید خم شد و سشانهی زخمیام را . بود

 .هر بار خداحافظی کرد و رفت هم همینطور. بوسید

۹۱۸ 
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انگار درد زخمی که به من زده بود در هر بوسه 
تر میشد اما یک چیز این وسط نامیزان بود و آن کمرنگ

هم این بود که من منتظر بودم ارسالنی که رویاهایش 
را با من طرح زده بود یک بار تخطی کند و گزک دست 

ام را ببوسد او هرگز این کار را نهگو " من بدهد و مثال
 حیرت اینکه من .نکرد و من بیشرت در حیرت فرو رفتم

چقدر ارسالن را میشناختم؟ اوضاع روحی من خوب 
نبود یعنی هنوز هم باورم منیشد کجای این ماجرا 

ایستادم هر چه هم خودم را در هریس سگرم کردم هیچ 
د  اما گام طرح و فرش و رنگی مرا با خودش همراه نکر 

ارسالن قول . به گام با او برای رهایی تو میجنگیدم
داده بود اگر برایش ثابت شود تو در قتل پدرش هیچ 
نقشی نداشتی بدون فوت وقت تو را از زندان بیرون 
بیاورد تویی که سه سال دیگر باید در زندان میامندی 
چرا که جزای عمومی جرمت این بود و من تا آن سه 
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های ارسالن برنامه.  میُمردم" یشد قطعاسال متام م
 .عجیب پیچیده بود

به دیدن مامان و بابا رفت و علناً اعالم کرد که قصد دارد 
مامان با متام . به سعت مراسم عروسی بگیرد

هایش برای من با شنیدن این خرب کمی رنگ به دلشوره
رو گرفت و من ته دمل غصه خوردم که چقدر زود تو را 

! قسمت تو هم این بوده مامان» د و گفتفراموش کر 
همین که بهت احرتام گذاشت و میخواد با ارج و قرب به 

متام فکر و ذهن مامان را «. خونش بری خیلی هم خوبه
مراسم عروسی گرفته بود که مبادا در رنک خانوادگی 

یک عروسی مامان را . من چیزی از بقیه کم داشته باشم
امان از اهداف ارسالن قانع میکرد اما من را چه؟ م

چیزی منیدانست و من چقدر غصه میخوردم به دنیا و 
ارسالن وقتی از عروسی با مادرش حرف زد . بازیهایش

رسامً جنگ به پا شد و من مثل توپ فوتبال بین ارمیا و 
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خاله گوهر پاسکاری شدم و دست آخر ارسالن به دادم 
ی ها هم، آن کار رسید و گفت که حتی بدون حضور آن

اردیان یک روز به ساغم . که میخواهد را انجام میدهد
آمد و از من پرسید که بین و من ارسالن چه شده است 
که دست به دست با هم خانه به خانه میگردیم و خرب 
عروسیامن را پخش میکنیم اما بگذار برایت بگویم ما 

 .یک هدف داشتیم آن هم بیگناهی تو بود

۹۱۹ 

پس برای رسیدن به آن هم که شده من جواب اردیان را 
ندادم و گذاشتم فکر کند این معامله دو س بُرد بوده 

ها ماندی، ارسالن پای معامله رفت و تو پشت میله. است
من شدم خون بست و ماجرا به ظاهر، به این ختم شد 

همه چیز داشت روال عادی . بودها اما حقیقت ورای این
را طی میکرد که یک روز موبایلم زنگ خورد هنوز توی 
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هتل بودیم با این تفاوت که ما دوتا اتاق رزرو کرده 
ها ما را در خود بودیم یک اتاق دو تخته که فقط شب

میدید و یک اتاق با یک تخت دو نفره که حتی مامان 
بین من و ارسالن هم به آن آمده و فکر کرده بود واقعاً 

آن لحظه که موبایلم زنگ خورد و  . مرزی منانده است
م دیرم شده بود و باید میرفت. بیفکر به تلفنم جواب دادم

کارگاه و تصورم این بود که پشت خطیام سامیه است اما 
وقتی فهمیدم متاس از زندان است مسخ شده سجایم 

 ارسالن با دیدن منی که تاکسیدرمی شده. ایستادم
بودم نزدیک شد و گوشی را از دستم گرفت و زد روی 

 :اسپیکر و تو گفتی

 .خربا زود به گوش آدم میرسه   -

دمل برای صدایت یک ذره شده بود و تو چقدر صدایت 
هرچه دستم را دراز میکردم . ها دور شده بودمثل ستاره
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ی من رفته بودی و از مدار سیاره. تو مال من منیشدی
چشامنم به آنی پر شد و ارسالن . یخارج شده بود

اشاره کرد که حرف بزنم و یک قطره اشک از چشمم راه 
های جا مانده در سد ی اشکگرفت و راه را برای بقیه

چشمم باز کرد و  بغضم شکست و ارسالن اخم کرد و تو 
 :به تاخت رفتی

فقط یه زحمت بکش کلیدای خونه رو بده ... مبارکه   -
به اندازه کافی ... هم نرو بهش س بزن به مامان و دیگه

 . لطف کردی بشه جربان کنم برات

قلبم داشت توی دهانم میزد بیمعرفت و تو حتی مکث 
هایت را یک به یک تحمل کند شاید نکردی تا قلبم رضبه

کمرت خونریزی میکرد و کمرت درد میکشیدم از شنیدن 
و ا صدای کسی که آرام جانم بود و من دیگر سیم تلفنی
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کسی داشت پشت ست مدام ویز ویز میکرد و تو  . نبودم
 :ول کن زخم زدن به من نبودی و یک نفس ادامه دادی

یه مبلغی هم بود که واسه عکاسی ریخته بودی قرار    -
بود برات جابه جا کنم نشد که بشه، دادم سارا ریخت به 

عکس، مکس مشرتک هم هر چی داشتیم . حسابت
مهریهات رو هم که میدم سارا . باشدیلیت شد نگران ن

برات بریزه، وسایلهات رو از خونه برب به اندازه کافی 
؛ موندشون اونجا فقط بیشرت اذیتش  مامان تحت فشار 

 !لطفاً دیگه هم پات رو اونجا نذار...میکنه

۹۹۰ 

های افرا بیرون شاً مرا از جنگلداشتی با لطفاً و خواه
میکردی؟ چندبار دهانم باز و بسته شد و ارسالن 

چشامنش را بست و تو یکهو به کسی که پشت ست انگار 
 :داشت حرف میزد گفتی
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 .خفه شو نوید   -

س من به سمت ارسالن شتاب برداشت و تو باز مرا به 
 :بهت کشاندی

. اونم تسویه کردمپول وکیل رو هم حاجی داده بود    -
دست من نیست . ای که پیش من داریمیمونه حلقه

دونم منی. اینجا توی زندان ازم وسایل شخصیم رو گرفنت
میدن یا نه اما میسپارم وکیلم پیگیری کنه اگه دادن 

برات بفرسنت اگه هم نه، عمری بود خودم میارم 
 .تقدیمتون میکنم عروس خانم

خانم بیرحمی که از نتوانستم در مقابل آن عروس 
دهانت خارج شد ساکت مبانم با تتمه جانی که در توانم 

 :بود نامت را صدا زدم

 ...سیاوش   -
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خداحافظیات مثل کشیدن چهارپایه از زیر پای یک 
 :اعدامی بود

من که از اولش راه رو برات باز گذاشته بودم خودت    -
 .تر بود، خوشبخت بشیزودتر میرفتی قشنگ

زاد که توی گوشم خورد من پخش زمین شدم و بوق آ 
های مرا از روی زمین جمع هیچ کس نتوانست تکه تکه

وقتی به خودم آمدم که قیچی را روی ! کند، هیچ کس
 .دار قالی گذاشتم و هریس قشنگم را از بند رها کردم

هریس نیمه کاره که روی زمین افتاد فهمیدم هیچ کس 
 .نخواهد داشتتوان جمع کردن مرا تا به ابد 

۹۹۱ 

 *** 

ی قدی اتاقش و نگاهش کش ایستاده بود پشت شیشه
آمده بود روی مسلم و صابر و کیوانی که هر روز به 
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طرقی دست به یقه میشدند و بعدش انگار طرح یک 
ها بود و گوی دعواهای زرگری آنپوزخند بود که جواب

این میان دو دل بود از کیوانی که مشت میخورد هر بار 
 :میآمد با کت و کولی زخمی و کبود و میگفت

 !آقا من دیگه از فردا منیام   -

و او میامند به اینکه چطور اینقدر صبور شده بود و 
بیرشف از :» ی او منیربد و فریاد منیزد دست به یقه

ها دستی ی اینهمه و به جای« کدوم آخور میخوری؟
 :ی کیوان میزد و میگفتروی شانه

 ...برو س کارت پرس   -

ها هزار تکه میشد و خودش میان این س کار رفنت آن
اند و تو چقدر صبوری؟ دعوای که خدایا جانم را گرفته

بین کیوان و صابر که باال گرفت چرخید به سمت 
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ه رفتمیکروفون روی میزش رفت و با صدایی که خش گ
 :بود از بس نامردی دیده بود فریاد زد

 !متومش کنید   -

یک لحظه انگار گرد مرده روی اَلوار پاشیدند که حتی 
ها هم نیامد و بعدش خدا بود که به قلب صدای دستگاه

ناکوکش دست میکشید تا آرام باشد و او مشت میکوبید 
بعد « کجایی سیا؟:» روی میز و زیر لب زمزمه میکرد

 االن که باید باشی:» اش چنگ میانداخت به سینهبغض 
آرام منیشد و این را فقط خدا « نیستی بیمعرفت؟

هایش را روز به روز بیشرت خدایی که دانسته. میدید
میکرد و او عجیب عاجز بود از تشخیص مسیر درست 

چنگی به کتش زد و از اتاقش بیرون رفت و .. این ماجرا
 :گرفت و عربده کشیدتوی میرس شامره اردیان را 

 ...تخته کن در اون سگ صاحب و بیا این خراب شده   -
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۹۹۹ 

منظورش به بوتیک نو پای اردیان بود که تازه تازه 
داشت جان میگرفت و او اما اردیان را حاال میخواست، 

روز توی صورتش شالق حاال که جای خالی سیاوش هر 
 :اردیان پشت خط مکث کرد و آرام گفت. میشد

 چی شده داداش؟   -

 .بیا اَلوار من کار دارم چند روز نیستم   -

 ..من که   -

نگذاشت اردیان صغری کربی کند و یک نفس رفت به 
 ...دل ماجرا

میدونم اینجا برای همتون شده محل وقوع قتل و پا    -
 ...ما االن میخوامت اردیانمنیذارید توش ا
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هایش انقدر بلند بود که به گوش صدای عربده
مسلم با صورتی برزخی داشت به . کارگرهایش برسد

 :سمتش میآمد که اردیان توی گوشش نجوا کرد

 .اومدم   -

متاس را قطع کرد و حاال مسلم مقابلش ایستاده بود که 
 :او نعره زد

 پس تو چه غلطی میکنی؟   -

 :ای جواب دادرت مسلم تلخ جمع شدو با لحن گزندهصو 

 ...تر که باال سشون نباشه همینه دیگهبزرگ   -

ی مسلم را که به سیاوش میخورد را روی هوا طعنه
گرفت و توی دلش لعنت گفت به صربی که منیگذاشت 
همین حاال مشتی توی صورت مسلم خالی کند و بگوید 

ام اما تو را خراب کرده ام سناریوی شاممن که فهمیده
 ها کُپه کُپهچطور میتوانی نام سیاوش را بیاوری؟ حرف
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ها فقط خیره به توی دلش تلنبار شدند و به جای آن
 .کارگرانش نگاه کرد

۹۹۹ 

کیوان دست از کل کل با صابر برداشته بود و متام 
و بار ر ها دورشان جمع شده بودند که ارسالن اینکارگر 

 :به همه فریاد زد

 ....اگه مثل آدم کار کردن براتون سخته گمشید برید   -

ی مسلم میان و بعد تلخ به سمت مسلم چرخید و یقه
 :مشتش جمع شد و توی گوشش گفت

ترتون واسه  تاوان گهی که خورده بود زنش رو بزرگ   -
اگه عرضه جمع کردن این عوضیرت از االن هم ...داد

 ..خودت رو نداری ُجل و پالست رو جمع کن برو

های بلند از در اصلی سوله بیرون دیگر نایستاد و با گام
زد و بعدش رسید به نگهبانی که حسین آقا توی اتاقش 
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ی کوتاهی به شیشه زد و حسین آقا با رضبه. نشسته بود
را کمی باال کشید و  دیدن او از جا بلند شد و شلوارش

 :جلو آمد و گفت

 جانم آقا امری داشتید؟   -

 :دستی میان موهایش کشید و گفت

چند روز نیستم حواست به اردیان باشه اینا    -
 ...نخورنش

ی او نگاه کرد و ته دلش حسین آقا توی چشامن خسته
سوخت برای غربتی که در چشامن همیشه خندان 

 ی تایید تکان داد وبه نشانه سی. ارسالن نشسته بود
 :آرام زمزمه کرد

 .                                                                                                        چشم  -

ارسالن دور شد و پیرمرد به این فکر کرد موهای 
ی ارسالن سفید شده؟ چندبار پلک زد و بعد وقتی شقیقه
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ت به وقایعی که او از س گذرانده بود فکر میکرد داش
 :دستی روی محاسنش کشید و لب زد

 ...حق داشتی پیر بشی بابا جان   -

۹۹۴ 

حق داشت ارسالن پیر شود، این را حتی حسین آقا 
. میچسبید فهمیده بود حتی اگر هزار هزار انگ به او

ند بماشین ارسالن که مقابل در ظاهر شد حسین آقا راه
را باال داد و برای ارسالن دستی تکان داد و ماشین 

مقصدش خانه باغ بود، . ارسالن از زمین کنده شد
هایش را میشنید و با جایی که یک جفت گوش حرف

«. آرام باش آرام  جانم:» هایش به او میگفت پلک زدن
طول کشید تا ترافیک را ببلعد و برسد  نفهمید چقدر
ی کسی که او به دزدی ناموسش متهم شده مقابل خانه

 ی گوشش رابود اما وقتی زنگ را فرشد صدای زنی پرده
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پر کرد که تا به آن روز خیلی به صدایش دقت نکرده 
 .بود

 ..ببخشید من اجازه ندارم در رو باز کنم   -

 :ی زد و گفتناباور از آنچه میشنید پوزخند

 .اوکی باز نکن   -

کتش را از تنش کند و به سمت ماشینش گام برداشت و 
کت را توی ماشین انداخت ریموت را توی دستش فرشد 

به سمت در خانه . و صدای تیک درهای ماشین بلند شد
آمد و دو دستش را باال برد و باالی در را ملس کرد و در 

ای بعدی دقیقه. تروز روشن از روی در خانه باال رف
هایش جفت پا پرید توی خانه باغ و خشمش را با گام

او افرا نبود که سیاوش با لطفاً و خواهشاً از  یکی کرد
های افرا بیرونش کند ودخرتک سه روز متام کلید جنگل

خانه را بغل کند و بی صدا اشک بریزد و او مبیرد برای 
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خانواده و  ی اشکش؛ او ارسالن بود، پرس بزرگهر قطره
اگر به بیرون کردن بود وقتش رسیده بود او بیرون 

ها را پله... شان را ویران کرده بود براند هر آنچه خانه
دوتا یکی باال رفت و وقتی وارد خانه شد که صدای هین 
کشیدن سارا و فرشته همزمان شد با چرخیدن س مامان 

 فشکوفه به سمتش و او یک راست رفت ساغ سارا و صا
 :توی چشمش نگاه کرد و گفت

حاال در رو روی من باز ... دیر اومدی نخواه زود بری   -
 منیکنی؟

سارا ترسیده گامی به عقب برداشت و فرشته مثل کسی 
که انگار یک قاتل بالفطره را دیده باشد ترسیده جیغ 
کشید و فرار کرد و ارسالن مهلت نداد و مچ دست سارا 

 :ت در پرت کرد و گفترا گرفت و او را به سم

 ...بیرون   -
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۹۹۵ 

سارا سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند اما صدایش 
 :ترک داشت وقتی جواب ارسالن را میداد

داداشتون گفنت حق ندارم در رو روی کسی باز    -
 ...کنم

 :ارسالن عربده کشید

 ....داداشم گوه خورد با تو   -

سارا لب بهم فرشد، سعی کرد خشم او را درک کند و  
 :ارسالن باز عربده کشید

 ...دیگه اینورا نبینمت   -

مامان شکوفه در نگاهش مالمت موج میزد و عرق از 
پیشانیاش راه گرفته بود که ارسالن هامنطور که خشم از 

نو و مقابلش زاتک تک رفتارش میبارید به سمتش رفت 
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دست . زد و سش را روی پای مامان شکوفه گذاشت
شکوفه را روی موهایش گذاشت و دست شکوفه روی 

سارا هاج و واج نگاهش . موهایش لغزش آرامی گرفت
کرد و فهمید این بازی برای او جایی برای عرض اندام 

بدون اینکه چیزی بگوید به سمت آشپزخانه رفت . ندارد
ا آماده کرد و برگشت به سالن و رشبت و رشبت گالبی ر 

 :را روی میز کنار شکوفه گذاشت و رو به ارسالن گفت

 اگه میام،.. نامزدم خیلی مخالف  اومدنم به اینجاست   -
اگه هستم، واسه خاطر این  که به برادرتون قول دادم تا 

ار بچشم این... وقتی که نیست حواسم به مادرش باشه
اما خواهش میکنم نخواید . میرم هر بار شام اومدی من

 ...که من زیر قومل به برادرتون بزنم

ارسالن بیتفاوت دستی در هوا تکان داد و سارا دور شد 
اما دلش . و چنگی به کیفش زد و از خانه خارج شد
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آن . میان بغض خانه باغ جا ماند و از ته دل آه کشید
 سوی دیوارهای خانه درست در انتهاییرتین قسمت باغ

ای کز کرده بود و جرات ظاهر شدن مقابل فرشته گوشه
ارسالن بیصدا روی پاهای مامان  .ارسالن را نداشت

وقتی به خودش آمد که بار . شکوفه اشک میریخت
 .دلش کمی با اشکهایش خالی شده بود

۹۹۶ 

 :رد و گفتتوی چشامن شکوفه نگاه ک

 .گفتم بهت یه صندوق امانات بود که به اسم من بود   -
خیلی سال پیش بابا این صندوق امانت رو به نامم ثبت 

همون موقع هم ازم وکالت گرفت که بتونه . کرده بود
اون موقع ازش پرسیدم ...بدون من بره ساغ صندوق

 !چرا به اسم من گرفتی، خب به اسم خودت میگرفتی
. «من یه دونه به اسمم هست دوتا بهم منیدن »بهم گفت
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قانع شدم آخه مامان شکوفه بابام که بهم دروغ 
 ...منیگفت

پای ویلچر ُس خورد و به دیوار کنارش تکیه داد و 
 :زانوانش را به آغوش گرفت و گفت

مامان شکوفه پرست ما رو از خومنون بیرومنون    -
 ...کرده

با هامن بغض صد چاکش سش را به دیوار تکیه داد و 
 :لب زد

 ...افرا بال بال داره میزنه   -

 :لبش را از تو مکید و چشامنش را بست و ادامه داد

توی وسایل بابا که میگشتم رسیدم به کلید صندوق    -
 ...رفتم ساغش... امانات
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ها کش آمد و او جان کند تا لب از لب باز کند و ثانیه
 :ی حرفش را بزندادامه

 .....توش بریده بریده چندتا روزنامه بود   -

قلبش یکی زد و ده تا نه، دستش روی قلبش مشت شد 
 :اما از گفنت دردهایش جا مناند

 ..... محمدت رو کشنت    -

هاش گذر اشکش از چشمش رُشه کرد و از میان ته ریش
 :کرد و رسید به قلبش

 ...درست مثل بابای من   -

 .لرزیدشکوفه روی ویلچر 

۹۹۷ 

مامانم گفت که تو بعد از اون تصادف منایشی    -
 ...میتونستی حرف بزنی
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ی سد ویلچر شد و بار چرخید و دستش بند دستهاین
 :لب زد

چی رو فهمیدی که بعدش سکته کردی و دیگه کسی    -
 صدات رو نشنید؟

ارسالن قرار از دست داد و س شکوفه را . شکوفه هق زد
 :به آغوش کشید

. تو اون روزنامه از فرار شهره نیکزاد نوشته بود   -
 ...چندتا عکس..ی یه زمین اونجا بودبونچاق سوخته

چندتا یادگاری بابا داشته دنبال قاتل عمو محمد 
سیاوش میاد بهش از قاچاق چوب توی اَلوار ...میگشته

 .....یگه بابا ردش رو میزنه و تهشم

های بلند هر دویشان تن خانه باغ را حاال صدای گریه
 .دست ارسالن بیشرت دور تن شکوفه حلقه شد. میلرزاند

انگار عطر تن سیاوش را از مادری میگرفت که مادر تک 
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 ی نورس باغای که اگرچه شکوفهشکوفه. تکشان بود
قلب تک تکشان میوه ی محمد مانده بود اما در خانه

 .داده بود

دم میدن به تله این دله ... ی دیگه عروسی  هفته   -
بعدش میرم تنکابن ساغ زمین و بعدش هم .. دزدا

 ...نیکزادساغ شهره

شکوفه سش را به طرفین تکان میداد و متام جانش در 
چشامنش به التامسی ناب تبدیل شده بود تا ارسالن پی 

س هوشنگ را به باد داده بود نرود  چیزهای که یک روز
 :اما ارسالن سی به طرفین تکان داد

یکی رو هم پیدا میکنم جای سیا قتل رو گردن    -
 ...خرج داره اما شدنیه... بگیره

۹۹۸ 
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 ارسالن از...شکوفه باز سش را به طرفین تکان داد
جیب شلوارش دوتا انگشرت یاقوت نشان بیرون کشید و 

 :گفت

توی یکی از اون عکسا، عکس سه تا انگشرت یاقوت    -
 ...بود

شکوفه رشوع کرد به س و صدا کردن و اصوات نامعلوم 
از دهانش خارج شد و با هامن دست بیجانش دست 

 :ارسالن را گرفت و ارسالن سی تکان داد

 ...!شد که جا بزنین...نشد مامان   -

ارسالن سیگاری آتش زد و هامنطور که دودش را 
 :میبلعید دستی میان موهایش کشید و گفت

حرف عشق و عاشقی نیست که بگم یه روزی داداشم    -
. ..زد تو خال و دل کسی رو برد که دمل براش رفته بود
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حرف یه عمر ویلچر نشینی ...حرف جون دوتا آدم  
 .استوادهحرف یه خان...توئه

شکوفه کوتاه منی آمد و س و صدایش حاال خانه باغ را 
ارسالن خم شد و پیشانیاش را بوسید و . تکان میداد 

 :گفت

بیا عروسیمون لباس خوشگل برات خریدم اونم    -
 باشه؟. اگه منیخوای بیشرت از این خطر کنم. بپوش

شکوفه دیگر تالشی برای منرصف کردن ارسالن منیکرد 
که خوب فهمیده بود هامنقدر که سیاوش شبیه  چرا

محمد است ارسالن هم شبیه هوشنگ است و محال است 
قدمی به عقب بردارد آن هم وقتی که پای خانواده 

 . وسط بود

هوا وقتی داشت کم کم تاریک میشد که ارسالن رفته 
. بود و ردی از عطرش روی تن شکوفه باقی مانده بود
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رام گرفته بود و باید ارسالن حاال خشمش کمی آ 
برمیگشت به هتل، به جایی که افرا در آن انتظارش را 

 .میکشید

۹۹۹ 

س چهار راه که ماشینش توقف کرد دخرتک گل فروشی 
 :ی ماشین او زد و گفتی پنجرهنزدیک شد و به شیشه

 ...یه شاخه گل میخریدآقا تو رو خدا    -

 .به چشامن دخرتک نگاه کرد، درونش کودکی مرده بود

 ...هام تازه استی گلهمه   -

های که در آغوشش بود یک شاخه گل از میان انبوه گل
 :جدا کرد و رو به ارسالن گرفت و باز التامس کرد

 ...بخرید واسه کسی که دوسش دارید... تو رو خدا   -
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را به سمت گل برد و به این فکر کرد به  ارسالن دستش
کدام معشوقش گل بدهد؟ افرا؟ اصال چه کسی را بیشرت 
از افرا دوست دارد؟ سی به طرفین تکان داد و گل را 
 .گرفت و اسکانس درشتی کف دست دخرتک گذاشت

د به هتل رسی. چراغ سبز شد و ماشین از زمین کنده شد
دیگر شارژ کرد و  یو مدت اقامتشان را برای یک هفته

کارت . بعد با هامن شاخه گل طول کریدور را طی کرد
 .را روی سنسور گذاشت در با صدا باز شد

ه تاریکی ک. متام سوئیت را تاریکی مطلق گرفته بود
دم کوتاهی گرفت با خودش . انگار خیال متامی نداشت

فکر کرد چطور میتواند غم دل این دخرت را بشوید؟ 
 :ت نزدیک شد و نام افرا صدا زدآرام به سمت تخ

 !افرا جان   -

۹۹۰ 
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امروز رفتم یه س به مامان شکوفه بزنم، این دخرته    -
 ؟...کیه

 :سوال پرسشیاش باعث شد افرا جواب بدهد

 ...سارا   -

 ...همون، در رو روم باز نکرد   -

 :امن افرا پر شدچش

 خب؟   -

 :ارسالن لبخند نیم بندی زد

 .از باالی در پریدم   -

 :جفت ابروهای افرا به هوا پرید

 .. نه   -

 ...اینکه چیزی نیست رفتم بیرونش هم کردم   -

 :افرا متعجب پرسید
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 سارا رو؟   -

 !اهوم   -

افرا کالفه دستی روی موهای بهم ریختهاش کشید و 
 :را عقب زد و گفتموها 

االن کی از مامان شکوفه مراقبت ! اشتباه کردی   -
 !کنه؟

 !فرشته هست   -

.. .فرشته چی حالیشه؟ اون فقط بلده بشوره و بسابه   -
 ...کاش ارسالن...دکرتاش رو سارا بلده بربه

۹۹۱ 

 :شت حرفش متام شودارسالن نگذا
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سیا فکر کرده منم مثل توام واسم خط و نشون بکشه    -
من بشینم با کلید بخوابم؟ گوه خورده از این فکرا 

 ..کرده

 :افرا دلخورانه نامش را صدا زد

 ..ارسالن   -

ارسالن در هامن تاریکی سش را به طرفین تکان داد و 
 :گفت

 با هم بریم؟میخوام برم زندان دیدنش هستی    -

هایش بود دل افرا را ی حرفچشمک تلخی که زمینه
ریش کرد و دست برد و سمت آباژور کنار تخت و 

حاال شیطنت چشامن . نورسوئیت کوچکشان را پر کرد
 .ارسالن در نگاهش بود

 روت میشه بری؟   -
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ارسالن خم شد و از روی میز شاخه گل سخ را برداشت 
 :تو به سمت افرا گرفت و گف

 ....دخرت  گفت اینو بخر واسه کسی که دوسش داری   -

بلند شد و مقابل تخت زانو زد و گل را به طرف افرا 
 :گرفت

 ...تقدیم با احرتام   -

افرا کالفه دستی میان موهایش کشید و شاخه گل را 
 :گرفت و جواب داد

؟   -  مسخره بازی در نیار ارسالن چی تو مغزت 

۹۹۹ 

 :هایش را باال انداخت و جواب دادارسالن القید شانه

 ...علیالقاعده فقط عروسی توی مغزم     -

 :افرا خیره نگاهش کرد و با مکث جوابش را داد
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 ...قرارمون این نبود   -

 :چشامن ارسالن را غم تلخی پر کرد

 ...ون باشه که االن باید تو بغلم باشیاگه به قرارم   -

 :افرا ترش رفت

 ...ارسالن  -

 :ارسالن به سمتش چرخید و گردنش را کج کرد و پرسید

چیه فکر کردی با پرس پیغمرب طرفی زن  سیاوش؟ من    -
تر هم بهت گفته بودم اینو خیلی قبل! دوستت دارم افرا

 وهرکه از دوست داشتنت دست منیکشم، باشه تو ش
کردی، سند ازدواجتم توی محرض کوبیدی توی صورتم 

 .اما اینم قبول کن که من فقط واسه تو گل میخرم. قبول

 ته این عروسی چی میخواد بشه؟   -
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 هایش را سحاال ارسالن نشسته بود روی کاناپه و آرنج
 .زانوانش تکیه داده بود

 چی قراره بشه؟ از این هتل و مسخره بازیش راحت   -
 ...میشیم

تر از قبل چنگی به موهایش زد و شاخه گل را افرا کالفه
 :روی تخت رها کرد و پرسید

چی توی مغزت  ارسالن بگو منم راحت باهات دست    -
 ...به دست بیا

 :ارسالن چشمک زد

دمل که یابو ...دست تو دست منیخواد بیای عجالتاً    -
نیم تا ببی همون شونه به شونه بیا. نیست هوایی میشه
 ..خدا چی میخواد

۹۹۹ 
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ته این عروسی به اینکه چیزی از من میمونه هم فکر    -
 میکنی؟

 :صدای ارسالن کمی اوج گرفت

ادا ا رمی رو هم در نیار ...ادا مامانم رو در نیار   -
ید اونی که قبل از سال بابا اشام همتون معرکه... افرا

داره عروسی میگیره اونم توی بوق و کرنا و ککش 
؟ اینطوری همتون آروم ...منیگزه منم، خوبه اینطوری

ات میشید؟ دلتون قرار میگیره؟ تو دیگه با کلید خونه
منیخوابی؟ ا رمی سازش کوک میشه؟ اَردی کبکش 
 خروس میخونه؟سیا از زندان در میاد؟ غم دل مامان

 شکوفه کم میشه؟ خون بابام پایامل منیشه؟

 :آرام روی پیشانیاش رضب گرفت و ادامه داد
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من آدم بده بشم شهر امن و امان میشه؟ قورباغه    -
تیرکش منیشه؟ من خراب شم شام حالتون خوب هفت

 میشه؟ 

چشامن افرا که تلخ بسته شد ارسالن خط آخر حرف 
 :قلبش را نجوا گونه زد

ه به یه لباس عروس و یه شب مهمونی افرا خانم دل بد  -
اعتامدی وگرنه قلب من که زیر درخت سیب باغ دماوند 

 .....یه سال پیش پرپر شده

و عشق همین بود همین قدر دردناک و شیرین که گاهی 
 .جانی برای جانی برود و  دیگری دردش را بکشد

۹۹۹ 

 افرا

یک روزهای هر چه به خورشید نگاه میکنی قصد 
ی خاکی را نارنجی شدن و رخت بسنت از روی این کره
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 .ندارد، برعکس انگار با قدرت و شدت بیشرتی میتابد
ی سکوت آن روزهای بیتو، آن روزهای که من در خلسه

فرو رفته بودم و ارسالن بدتر از من کُنچ تنهاییاش را 
تا آخرین لحظاتی که . ب کرده بود؛ متام منیشدانتخا

ها، شهر امکان داشت در هریس میامندم شهر فرش
رنگها هم مرا در خودش غرق منیکرد، دنیای من به 

ی صدایت کوچک شده بود و قلبم بیتابیات اندازه شنیده
دروغ که نداریم سیاوش داریم؟ بعد از عقد با . را میکرد

ن عزم کرد با رفتنش مرا ارسالن بعد از آنکه ارسال 
بعد از آنکه خودم را نذر " اصال"... اصال...امتحان کند
وقتی چشامن ارسالن در نگاهم باز شد، . ارسالن کردم

های وقتی فهمیدم خوب یا بد همرسش هستم، متام فیلم
سخت بود، تلخ بود، درد . مشرتکامن را دلیت کردم

رگز داشت و جانم تا روزها بعدش سوخت و آتشش ه
خاموش نشد اما من این کار را برای رشافت یک زن 
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 .تقدس نام یک زن مهمرت از دلتنگیم بود. انجام دادم
نبود؟ اما بگذار یک چیز را بگویم، یک فیلم داشتیم 

یادت هست؟ هامنی که تو و ارسالن استنداپ میکردید 
و من و ا رمی و اردیان غش غش به شام میخندیدم، بگو 

گو که خاطراتم را مثل خود از که یادت هست؟ ب
ی جنگلهای افرا بیرون نکردی و مرا در انتهایرتین نقطه
قلب نه برای عشق که برای دوست داشنت و رفاقت 

به من این جمالت ساده را بگو و به ...بگو . نگهداشتی
ام و از دوست ماندن این فکر نکن که البد دیوانه شده

این فکر کن که یک برای تو آرام جانم، آرام میشوم به 
به . ی آب میرسانیماهی رها شده از دریا را به قطره

. این فکر کن که افرا موهایش را دوست نداشت
چشامنش را زیباییاش را دوست نداشت و تو یک زن را 

ه ب. ی ساده با شهر آینهها آشتی میدادیبا همین جمله
 !من بگو که من  بیوفا را دوست داشتی،بگو
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۹۹۴ 

داشتم از آن خاطره میگفتم که ترس فراموشیاش مرا به 
قهقهرا برد، بگذار باز برایت از آن خاطره بگویم، باشه 
سیاوش؟ من این فصل را برای تو نوشتم اما تو نخوانده 

و توی آن استندآپ کمدی ت! باشه بگو. باشه بگو سیاوش
تو  یاد کردی و ارسالن باید برای لپ باد کردهلپت را ب

من هزار بار آن . میکشاند قصه میساخت و ما را به خنده
فیلم را دیدم و رسیدم به جای که تو یک لحظه یک 

لحظه فقط و فقط یک لحظه سیاوش نگاهت در نگاهم 
گره میخورد و انگار هامن یک لحظه کافی بود تا من 

با تو با هامن نگاهت دنیا دنیا پرت شوم در دنیای رویا و 
عشق بسازم و بعد از آن دیگر ساغ آن فیلم هم نروم و 

بگذارم دلتنگیت با من و قلبم هر آن چه میخواهد 
گ له کنم؟ هان سیاوش؟ زن و شوهر که نبودیم . بکند

مثل ارسالن میشدی بیایی رنگرزی تا من گ له کنم؟ یا نه 
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ر میزدی؟ داستان تو مثل ا رمیا میشدی و از پشت خنج
من با تو چه بود سیاوش؟ چرا من مثل کالف گره خورده 

هایم را باز در خودم پیچ خورده بودم؟ چرا کسی گره
هایم را کسی منیخرید؟ چرا کسی به منیکرد؟ چرا گ له

 .ی نگاهم فکر منیکرد؟ دمل پر شده سیاوششهر ُمرده
ناراحت نشو ...برای متام لحظاتی که نبودی دلخورم

آرام جانم بگذار کمی هم من گله کنم که مرا از 
یامن، از آغوش امن مامان شکوفه بیرون کردی و خانه

 .به من گفتی عروس خانم و اصال به تبعاتش فکر نکردی
ی بگذار گله کنم سیاوش که نفهمیدی وقتی کلید خانه

که هنوز وسایلامن داخلش بود را به سارا دادم ساعتها 
نشستم و یادم رفت من سیم تلفنی کنار جدول خیابان 

ام محل تفریح یک مشت بیامر تو، تورنج ارسالن، شده
 شان حاملروانی که صدای بوق ماشین و سوالهای کریه
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بیا » یکی میگفت. را از خودم و از زن بودن بهم میزد
 .«باال تو هر چی بگی هستم

۹۹۵ 

 «بغض داری واسه چی نفس؟...چشاشو»دیگری میگفت
مثل دیگران نبود از ماشین لوکسش " آن یکی که مثال

خانم مشکلی » پایین آمد و کنارم نشست و پرسید
بعد وقتی داشت با نگاهش مرا « براتون پیش اومده؟

میتونم کمکت » درسته قورت میداد دوباره پرسید
رد و آرام چشمک زد و دستش را به سمتم دارز ک«. کنم؟

من میان هامن چشمکش قطره درشتی اشک از چشمم 
پایین ریخت و خودم هم با اشکم کف آسفالت خیابان 

 ی یک زن را ازفرو ریختم و فکر کردم وقتی کلید خانه
و و ت. او میگیری تا ابد به او زندگی را بدهکار میامنی

ی که تا به آن لحظه دمل کسی بودی که کلید خانه
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 .یامده بود بدون تو پا توی آن بگذارم را از من گرفتین
آن لحظه که دست مرد مقابلم باز بود و منتظر بود دستم 
را میان دستش بگذارم من به یک آغوش نیاز داشتم به 

 چه کسی بیشرت از. کسی که به کم از من هم قانع باشد
 ش را گرفتم وارسالن به کم از من قانع بود؟ پس شامره

 : رسیدمآرام پ

 ؟...ت رو نشونم میدی ارسالنترنج  -

صدایش ایست، کرد به گامن صدای ماشین های خیابان 
را شنید و صدای بی خانه شدن یک زن در گوشش 

 :پژواک شد که آرام پرسید

 کجایی افرا؟  -

 ...گم شدم ارسالن  -
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مدام اسمش را چرا صدا میکردم؟ میخواستم مردی که 
 یا رشم کند از بیخانگی زنی که کنارم نشسته بود برود؟

 ترین آدم دنیا بود؟کس داشت در زندگیاش، اما بیکس

 !بهش حق بده... سیاوش عصبانی بود افرا  -

چرا این آدم معادالت مرا بهم میزد؟ چرا منیگفت به 
درک که سیاوشت رفت بیا ترنج من باش؟ چرا 

 منیشناختمش؟ چرا؟

۹۹۶ 

سکوتم که کش آمد مرد کناریم تکانی خورد انگار عزم 
رفتم کرد اما به من یک عذرخواهی بدهکار بود نبود؟ به 

 : جان کندنی به ارسالن گفتم

پس کی به من حق میده؟ اینکه یکی که کنارم نشسته   -
و منو منیشناسه محرتمانه منو، زن بودنم رو به لجن 

 معنیایش این نیست که منم حق دارم؟ میکشه 
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مرد کناریم بلند شد و صدای خشم ارسالن گوشم را پر 
 :کرد

 کجایی افرا؟  -

 در ماشین را باز کرد. مرد کناریم به سمت ماشینش رفت
 :و سوار شد و من زمزمه کردم

 . خودم رو گم کردم ارسالن.. گفتم که گم شدم  -

 :التامس کردصدای ماشین مرد بلند شد و ارسالن 

 بگو قربونت بشم بگو کجایی؟  -

 :ماشین جلوتر رفت و من آرام لب زدم

 ...نیایش  -

 همون جا مبون خب؟  -

 !خب  -
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ت ی ماشینش پایین رفماشین دنده عقب برگشت، شیشه
 :و مرد گفت

 .معذرت میخوام اما خیابون جای پیدا شدن نیست  -

محرتم را به نظرت مرد نا محرتمی که اَطدای آدمهای 
در میآورد راست میگفت؟ او از گم شدن یک زن برای 

او از من و تو و . پیدا کردن خودش چه میدانست
 ارسالن چه میدانست؟

۹۹۷ 

ببین سیاوش خودت خوب ببین، دارآباد کجاست؟ من 
را آنجا به سارا دادم  اتیامن، نه کلید خانهکلید خانه

اما خودم را در نیایش گم شده پیدا کردم و ارسالن 
وقتی مقابلم ترمز زد که صورتش سخ بود و رگ گردنش 
برجسته اما بیخانگیام را به رویم نیاورد و دست برد و 

 :موهایم را زیر شامل فرو برد و گفت
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خوش به حال ! خدا تو خلق تو سنگ متوم گذاشته   -
 !سیاوش

اسم تو را آورد و نفهمید من چقدر زخمی میشوم، آخر 
وقتی خم شد و سشانه ام را . من  دیوانه دلتنگت بودم

بوسید من دیگر طاقت نیاوردم خودم را به آغوشش 
انداختم و با صدای بلند گریه کردم و او آرام موهایم را 

 :نوازش کرد و گفت

 ...نکن افرا   -

ر شد و او دانه به دانه تی دستم دور تنش سفتحلقه
هایم را پاک کرد و دروغ نیست اگر بگویم خودش اشک

وقتی با ارسالن به هتل رسیدم که . هزار بار فرو ریخت
ها را به یکی از آن شب. دیگر منی در من وجود نداشت

 بابا با. ی خودمان رفتم و کنار بابا و مامان ماندمخانه
چنگ میزد و مدام دیدن پریشان حالیام به در و دیوار 
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میگفت کافی اراده کنم تا صدتا مثل ارسالن را از 
زندگی من حذف کند اما بابا که خرب از حوادث پشت 

پرده نداشت، مامان با دیدن استیصال بابا مدام غر میزد 
 های احساسی بااجازه منیدهد برای دومین بار با تصمیم

ق را زندگیام بازی کنم و او محال است اجازه این اتفا
بدهد، مامان مدام غر میزد که چرا تالش ارسالن را 
برای تغییر اوضاع و خوشبخت کردنم منیبینیم اما 

مامان که خرب از دل  ارسالن نداشت، داشت؟ مامان که 
های ارسالن را ندیده بود، مثل اسپند روی آتش پریدن

مامان فقط یک شب عروسی را میدید و دخرتی که حاال 
ی شوهر میرفت و دهان یاوه گوهای نهبا رسمیت به خا

شب وقتی خواستم در . فامیل بسته میشود را میدید
آغوش مامان بخوابم همه چیز شبیه کابوس تلخ دوران 
کودکیام بود وقتیهای که از ترس به خودم میلرزیدم و 

شب که سم را روی . به آغوش مامان پناه میربدم
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امان موهایم بازوی مامان گذاشتم و چشامنم را بستم م
ی کوتاه گفت، جمالتی که را به بازی گرفت و چند جمله

 :هر کدامشان در زندگی من نقش مهمی را بازی کردند

قربونت برم مامان همه چیز دفعهی اولش    -
 ....بعدش به دردش عادت میکنیم...سخته

۹۹۸ 

 :ره اشکم در آغوشش ریخت ادامه دادوقتی قط

فکر نکن چشمم رو بستم ... ارسالن دوستت داره افرا -
فکر کردی ماها چطور ... وغم توی چشامت رو منیبینم 

زندگیمون رو رشوع کردیم؟ هان؟ فکر کردی خربی از 
عشق و عاشقی بود؟ نه مامان همین که کسی بهمون 

وستمون داشت احرتام میذاشت و ته دلش قد یه ارزن د
 ...خودش یعنی ما خیلی خوشبخت بودیم
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هایم از دستم خارج شده بود، مامان دیگر شامر اشک
فردای آن عروسی منایشی را میدید چیزی که من از 

ی ارسالن بودن تصورش میرتسیدم از زن  خانه
میرتسیدم و مامان درست دست گذاشته بود روی هامن 

 :نقطه

 به خدا ارسالن اگه بیشرت! زماینجوری گریه نکن عزی   -
از سیا دوست نداشته باشه کمرت هم دوست نداره، توی 

فردا پس ... روی گوهر و یه ایل وایستاده واسه خاطر تو
اش دیگه همه چی فرق فردا که پا بذاری توی خونه

باید خیلی . میکنه، مسولیت یه زندگی روی دوشته
و ارمیا همین گوهر ... ها باشیتر از این حرفمحکم

دیگه اون آدم سابق نیسنت خانواده شوهرن و هزارتا 
خدا رو شاکر باش که ...شونماجرا دارن واسه بچه

ارسالن حواسش بهت هست یهو پرت منیشی وسط قوم 
 ...شوهر
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های مامان مثل سالخی کردن من بود چرا که حرف
مامان در قطب مخالف بابا بود و بابا مدام میگفت 

را به او بسپارم و او به روش خودش برگردم و میدان 
ارسالن را حذف کند اما هیچ کدام نه حال من را درک 

 ...میکردند، نه تو، نه ارسالن را

همه چیز به تلخی یک کابوس ادامه پیدا کرد تا اینکه 
تو هم . من آخر آن هفته ترنج ارسالن را دیدم

 !میخواهی ببینی؟ هان

۹۹۹ 

باورت میشود سیاوش پرس بزرگ حاج هوشنگ کیانفر 
ه چه ها تن ببرای رسیدن به  حقیقت برای برداشنت نقاب

کارهایی داد؟ باورت میشود ارسالن  من، ارسالن  تو، 
قبل از سال پدری که به قتل رسیده بود برزگرتین 

د، هر کسی عروسی که میتوانست را گرفت؟ همه بودن
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که نام هوشنگ کیانفر در تارک زندگیاش نقشی داشت 
حضور داشت و عمداً به همه گفته بود با زن قاتل پدرش 

باورت می شود حتی مادر و خواهرش را . ازدواج کرده
مجبور کرد پا به پای او برای کارهای عروسی بدوند و 

های تهران شاهد عروسی ما یکی از بزرگرتین کیرتینگ
قتی دستش را به سمتم گرفت تا درو بازویش و . بود

 :حلقه کنم دستم را، زیر لب گفت

 !لبخند فراموشت نشه زن  سیاوش   -

تنم یخ کرد، حامل بهم خورد از خودم، از زن  سیاوشی 
از زن  سیاوشی که تکه کالم . که آن شب با درد گفته بود

او شده بود، تکه کالمی که حامل را از خودم، از زن 
ن بهم میزد، شاید من کاالی مبادالتی بودم و هویت بود

هر چه بودم اما خوب یادم .... شاید هم..دیگری نداشتم
هست وقتی آرایشگر خواست خودم را در لباس عروس 
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هر ها قتوی آینه ببینم من این کار را نکردم و با آینه
لباس عروسی که تو بر تنم ندیده بودی دیگر . کردم

 .ر هامن لباس نبوددیدن نداشت حتی اگ

تاالر زمرد برگزار میشد، بارها با هم به مراسم در باغ
آنجا رفته بودیم یادت هست؟ وقتی من و ارسالن دست 

در دست هم وارد سالن شدیم و رقص نورهای توی 
های صورمتان خورد من ریخنت ارسالن را زیر کفش

پاشنه دارم دیدم و زشت است اگر بگویم آن لحظه دمل 
تر او بیشرت از خودم سوخت و بازویش را محکم برای

 :گرفتم و گفتم

 !پس چرا خودت اخم کردی رفیق  سیاوش؟   -

قدم محکمی رو به جلو برداشت و بدون اینکه به من 
 :نگاه کند به تلخی اخمش لب زد

 ....واسه تو یه بازیه واسه من رویامه   -
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۹۴۰ 

خواننده داشت آهنگ ورود عروس و داماد . تنم یخ کرد
 . را میخواند

 لیلی و مجنون اومدن »

 شیرین و فرهاد و اومدن 

 «ی گل عروس و دوماد اومدنمثل دوتا دسته

کریدوری که باید از آن رد میشدیم دو طرفش با 
ه ی کهای بزرگ پر کرده بود و اعضای خانوادهگلدسته

دیدمنان در این لباس را آرزو داشتند و من به هر 
عارف میخواند . لحظه بیشرت به عمق ماجرا پی میربدم

 ...شیرین نوستالژیک و رویایی اما ما درد میکشیدم

 شمع و چراغ گل عروس» 

 نرگس باغ گل عروس
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 شازه دوماد و دوست داره 

 «آتیش داغه گل عروس

... .بود تا تو قاتل نباشیارسالن رویایش را قامر کرده 
خانواده خانواده باشد و شاید اشکی در چشم من خانه 
نکند و من فقط به لباس عروسی فکر میکردم که برای 

تو نپوشیده بودم  بیانصافی نبود؟ رویاهای هر کدامامن 
 .در خشم یک شب رنگ خون گرفته بود

 دوماد شاخ و شمشاد »

 نگاه به گل عروس کن

 بندیم چشاممون رو می

 «عروس خانم رو بوس کن

اردیان با همه غم در نگاهش چشامنش برق دیدن 
ی خم شد و شانه. برادرش در لباس دامادی را داشت
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برادرش را بوسید و بعدش سش را به آسامن گرفت تا 
اشک از چشامنش رُشه نکند وقتی س انگشتان مرا 

ترین اعرتاضش اشک چشم خاله گوهر صادقانه. بوسید
 ....این بازی بود و ا رمیا به

۹۴۱ 

اش اما جلو آمد و دستش را دور ا رمیا با متام کینه
های زیادی گردن برادرش حلقه کرد و صدایش غم سال

 :را به قلب ما پاس داد و  گفت

   اس ببینه؟پس بابا کو ارسالن که تو رو تو این لب   -

 دوماد شاخ شمشاد» 

 ستخندشم عاشقونه

 فردا عروس نازش 

 «استچشم و چراغ خونه
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 :ارسالن پیشانی ا رمیا را بوسید و گفت

 ...بعضی چیزا دیدن نداره ا رمی  -

اش را به جان خریدم، ارسالن درست و من طعنه
ها میگفت او آروزهایش را به سخره گرفته بود که نقاب

قدمم شل شد و پای احساسم سکندری خورد و . بیافتد
ی دستم نشست و مرا به بار دست ارسالن در پنجهاین

 :خودش سنجاق کرد و گفت

 !«باید که مرد گردی پیوسته درد گردی»   -

ترش خیلی شعری از مازیار را خواند هامنی که قبل
زیاد باهم خوانده بودیم یادت هست؟ با متام جانم درد 

حس کردم و عجیب تلخ بود این دردی که  کالمش را
دست راستامن مامان و بابا بودند . جامنان را گرفته بود

جنس نگاهشان . که نگاهش انگار از دنیای دیگری بود
پر از بغض بود و حرست حتی وقتی مرا به آغوش 
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م حال همه را گفت. کشیدند و گفتند قربانی الزم شدهام
 .اما بگذار از مادرت بگویم

۹۴۹ 

یک گروه که لباسشان . یک گروه رقصنده وسط آمدند
نه نه از لباسشان برایت منیگویم اما خواننده با صدای ..

 ...نابش یک جمله گفت و باغ رفت روی هوا

ها آقا دوماد رو سوپرایز میکنن همه جا عروس خانم   -
 ..آقا دوماد میخواد عروس خانم رو سوپرایز کنهاینجا 

ارسالن کراواتش را مرتب کرد و یک گام به جلو رفت و 
 :صدای خواننده دیوار قلبم را فرو ریخت

قلبت قلب ...اسمت اسم من ....حرفت حرف  من »
 «اگه مبونی...من

ارسالن قدم بعدی را برداشت و خواننده رحم نکرد و باز 
دست ارسالن که دور کمر اولین . رفتقلبم را نشانه 
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رقصنده نشست و با او ریتم گرفت نگاهم روی مامان 
 .اخم آشکاری روی صورتش نشست. شکوفه ک ش آمد

.. های تو راز زمونه عشق ما عشق ما هر دو جوونهحرف» 
 «مثل نوری مثل خورشید مثل بارون تو پاکی

. دخرتک پیچی خورد و روی دست ارسالن فرود آمد
 :ارسالن ساغ نفر بعدی رفت

 ...«ی عشق پاکیریشه....ها از تو دورهکوه غم» 

قلبت قلب من ...اسمت اسم من ....حرفت حرفه من »
 «اگه مبونی

 قلبش قلب  ارسالن بود و. ترنج ارسالن همین شکلی بود
من مگر آدم . حرفش حرف  او به رشط آنکه میامند

 ماندن بودم؟ 

... مثل آسمون  داغ جنوبه... بهی خودیدن تو لحظه»
 ...... های شادههای گرم  تنت مثل رنگنفس
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 «سکوت تو حرف هستی صدای یک فریاده

نفر بعدی که با ارسالن همراه شد مامان شکوفه تند 
یاوش س. نفس بعدش اما به ترش شبیه بود. نفس کشید

هایت را بگیر که اگرچه تلخ اما ارسالن آن روزها گوش
مامان شکوفه که صورتش را بگرداند من از . دشوهرم بو 

جمع کن شوهرت را »خط نگاهش یک جمله را خواندم 
 «از آغوش هر زنی

۹۴۹ 

یک قدم به جلو رفتم و مرگ آسان بود و نگاه مامان 
ت، رفهایم ماند و نگاهش رنگ تحسین گملیحه روی قدم

 . اما س ارسالن به سمتم نچرخید

قلبت قلب من ...اسمت اسم من ....حرفت حرف  من »
 «اگه مبونی

 :خواننده نگاهش روی قدم دیگرم ماند لب زد
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 .جونم چه میکنه این عروس خانم   -

 .س ارسالن تازه به ستم چرخید

به  توی قلبم طوفان. ام بکس و باد میشدنفس توی سینه
ام گ. بودو گرد و غبارش توی چشمم نشسته بودپا شده 

بعدی خود مرگ بود اما بالخره مامان شکوفه آرام 
نگاهم کرد و من رسیدم به ارسالنی که گرمی دستش 

ی آجر پزی بود، سم را توی گردنش فرو بردم و کوره
دست او توی گودی کمرم نشست و من آرام زمزمه 

 :کردم

قلبت قلب من ...ن اسمت اسم م....حرفت حرفه من »
 «اگه بیایی

تای ابرویی باال داد و شاید روی لبش پوزخند نشست 
 :اما نگاه ماتش رنگ شیطنت گرفت

 !؟...من که اینجام   -
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اش گذاشتم ته حرفم را چشمک زدم و سم را روی سینه
 :وتا نینداختخوب فهمیده بود اما خودش را از تک

 فعال که تو اومدی زن  سیاوش   -

 :خواننده یک بار دیگر گفت

 !جونم عروس   -

 :ارسالن سش را توی گردنم فرو برود و گفت

یه بار دیگه بگه جونم عروس گردنش رو میشکنم زن     -
 ....سیاوش

ریز خندیدم و دعا کردم خواننده دست از شیطنت 
بردارد و ارسالن با دیدن لبخندم مات شد و در حالی 

 .د ما با هم همراهی میکنیمکه دیگران فکر میکردن
 :گفت

 ..خندهات داشت یادم میرفت   -



 

Romanzo_o 1021 

 :خوانند لب زد

۹۴۵ 

 ...جونم عرو   -

س ارسالن به سمتش شتاب برداشت و او حرفش را جور 
 :دیگری کامل کرد

 ...جونم به این عروسی  -

برای کسی مهم بودن، با . واقعا میخندیدمحاال دیگر 
های درونیت شیرین است و من آن لحظه متام تناقض

اگر تو نبودی برای ارسالن مهم بودم و اینکه برایم رگ 
گردنی میشد حتی اگر شیرین نه اما دل گرم کننده 

ها که رفتند من ماندم و مهامنی که متام شد مهامن. بود
ه کور نبود میدید و شاید او ارسالن تنم لرزه داشت او ک

اش را تا به آن خانه. ی من درد میکشیدهم به اندازه
اش روز هیچ کس ندیده بود حتی کسی منیدانست خانه
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ترین جا به اش نزدیککجاست وقتی فهمیدم خانه
ی مامان شکوفه است حال دمل به کل عوض شد، خانه

، ی تو حواسش به مادرت بودارسالن درست به اندازه
آسانسور که رو به باال رفت من . این برایم خوب بود

هنوز پشتم به آینه بود هنوز هم دوست نداشتم خودم را 
 :ببینم که ارسالن دستش را دور کمرم گذاشت و گفت

رو بزنیم و از همین راهی که  gمیتونیم شاسی    -
 ...اومدیم برگردیم اما

 :مه دادمکثش خیلی طول نکشید و کوتاه پلک زد و ادا

جایی که اگه پات رو بذاری ...ی منه افرااینجا خونه   -
 ...ی مامیشه خونه...ی توتوش میشه خونه

های وجودیم حمله کرد و ارسالن بغض به متام یاخته
 :امان نداد
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منیدونم ته این ماجراها چی میشه اما وقتی بیای    -
 آمادگیش رو داری؟...خونم میشی ترنجم

۹۴۶ 

 !دیر نبود برای سوال پرسیدن؟ بود

 خیلی دیر نیست برای این سوال؟   -

 ایصاف توی چشامنم نگاه کرد چشامنش همیشه قهوه
به جای جواب سوامل . روشن بود اما حاال کدر شده بود
 بحث را جور دیگر عوض کردم

عجیب غریبی منیخوام یه زندگی عادی من ازت چیز    -
 ...و معمولی اما توامان با احرتام

در آسانسور باز شد و ما دیگر فرصت نکردیم برای 
های دیگر ارسالن مرا به جلو کشید و در را باز کرد حرف

ای که تاریک بود و خودش پشتم ایستاد و رو به خانه
 :گفت
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 ....رو بزن کلید دست راست دره بسم هللا بگو برق   -

 :به سمتش چرخیدم و نامش را بالتکلیف صدا زدم

 !!ارسالن   -

 :کوتاه پلک زد

 ! به من اعتامد کن   -

چه چیزی توی صدایش بود را منیدانم اما میدانم مرا 
پای راستم را داخل . وادار میکرد به او اعتامد کنم

 گذاشتم و برق را زدم و کوتاه بسم هللا گفتم و همه چیز
 .رنگ دیگری گرفت

۹۴۵ 

ی ارسالن بگذارم دنیای من قبل از اینکه پا توی خانه
سیاه و شاید خاکسرتی بود اما ارسالن عزم کرده بود به 

اولین . های اطرافم رنگ دیگری بپاشدی رنگدایره
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ش را به تکاپو ی ارسالن خودچیزی که در خانه
ه لوکی بود کهای کرک و ابریشم آنتیکمیانداخت فرش

ی رنگ تیفانی  غالب درون متام خانه را در محارصه
اگر تا چند ثانیه قبلش از من . ها در آورده بودآن

ی ارسالن را چطور تصور میکنم من به میپرسیدی خانه
تو از لچک ترنج میگفتم اما ارسالن آمده بود تا 

ت مرا بر هم بزند و به من یاد آوری کند که محاسبا
لبخند روی لبم برای ...چقدر من در شناخت او عاجزم

هامن قالیهایی که من یک . حک هریس کنار قالیها بود
اوف ته ماه چک دارم، یه  »روز رفتم و به ارسالن گفتم

و او تای ابرویی باال « سفارش نون و آب دار هم نیست
گفتی یکی به پیج هریس » دانداخته بود و گفته بو 

و من شانه باال « سفارش داده سنگین؛ پس چی شد؟
بابا کی یه همچین سفارشی » انداخته بودم و گفته بودم

 «رو مجازی ثبت میکنه؟ اونم یه چیزی گفت رفت دیگه
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بار ارسالن در جوابم تای ابرویی باال داده بود و این
ت رسشام طراحهای سفارشیش رو براش بف» گفته بود

بعد  و« بعد اگه طرف جوابت رو داد، یه بیعانه تپل بگیر
بود  لوک خواستهآنتیک...» نزدیکم شده بود و گفته بود

و ارسالن « اوهوم» و من جواب داده بودم ...« نه؟
آخرین قاشق اعتامد به نفس را به جانم ریخته بود با آن 

یکم تیفانیش رو بیشرت کن »اشی دیوانه کنندهجمله
هات محرشه مگه میشه کسی تو طرح. بفرست براش
لوکی که طراحش تو باشی رو ببینه و بگه نه؟ آنتیک

اش، در جای جای و حاال کف خانه« هوم میشه؟
لوکی خودش را به ترین جای دنیا برایش، آنتیکاَمن

ی ارسالن تیفانیاش را تکاپو میانداخت که به توصیه
ید و او اخم سم به سمتش چرخ. تر کرده بودمزیاد

یادش رفت و با دو انگشتش نوک بینیاش را گرفت و ریز 
 :خندید و گفت
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 !حاال بقیه خونه رو هم ببین سیم تلفنی   -

۹۴۶ 

... و بند دل من پاره شد میان سیم تلفنی گفتنش
ذاشت پشت کمرم و اویی که رفیق بود دستش را گ....او

 :گفت

 ! های تو بگذرهلوککسی منیتونه از آنتیک   -

و با انگشتش به تابلو فرشی اشاره کرد که درست وسط 
رشی تابلوی ف. سالن پذیرایی آپارمتانش نصب شده بود

از من، که نیمی از صورتم را طرح خطایی نقش زده بود 
که  و من مانده بودم از حیرت که، این چه طراحی است

 . انقدر زیبا مرا میان رج به رج یک فرش گره زده

دیگه ببخشید این یه مورد رو منیشد به هریس    -
 ...سفارش داد
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طرحی که در آن . مات و مبهوت طرح مقابلم بودم
ی صورتم طرح خطایی را در فضای درست از خط قرینه

 ش میرسید به ترنج، هرسورئال طرحی کرده و منتهیالیه
رها در بادم وصل میشد به یک ترنج و  من مات  تار موی

تبحر طراحش شدم و بعد چشامنم چرخید حوالی 
آخ ترنجی که انگار جان داده بود به من و به ...ترنج

س . طرحی که انگار حرف زیادی برای گفنت داشت
 :ارسالن فاتح به سمت سشانه خم شد و پرسید

 چطوره؟   -

ارج شد یک کلمه که و از بین دو لب من یک کلمه خ
 :اوج هرن طراح را منایش میداد

 !محرشه   -

 :ی کتش را کشید و س خم کرد و گفتارسالن گوشه

 .درس پس میدیم استاد   -
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 :با فکی باز نگاهش کردم و  هامنطور متعجب گفتم

 !!نه   -

 :شیطنت در جانش ریشه کرد و جواب داد

 نی کنار یه استاد،دیگه باالخره یه عمر مشق صرب ک   -
 ...تهش میشه این دیگه

۹۴۷ 

به سمتش چرخیدم و ای کاش منیچرخیدم، ای کاش 
در تابلوفرش باقی میامندم و به سمت دیگر 

بار مرا مسخ شده به زمین منیچرخیدم، چیزی که این
ه درست روب!. تو آرام جانم. یزیر پایم پرچ کرد، تو بود

 ها آشتیروی تابلو فرشی که داشت مرا با دنیای رنگ
ی ارسالن و با میداد تو دست انداخته بودی روی شانه

هامن عکس بود که خودم از . عمق جان خندیده بودی
هامنی که بعدها روی کیک تولد . تو و ارسالن گرفتم
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 در تابلویاش بود، ارسالن نقش بست و حاال وسط خانه
 .الیتی که بزرگیاش نیمی از دیوار را کاور کرده بودبک

ارسالن چه در صورتم دید را منیدانم اما قدمی نزدیک 
 :شد و آرام گفت

 ؟.....چی شدی تو  -

شاتی از آن شب در فکم بیصدا باز و بسته شد و النگ
ارسالن دست راستت ایستاده و دست . نگاهم جان گرفت

تو انداخته بود و تو دست چپ  چپش را روی دوش
ی ارسالن ارسالن بودی و دست راستت را روی شانه

تو کراوات زده بودی و کت مشکی توی . انداخته بودی
تنت بود و ارسالن دستامل گردن زرشکی به گردن 

داشت و کت طوسی تنش بود هر دوی شام آنقدر زیبا 
شده بودید که یادم هست مامان برای هر دویتان صدقه 

ها ماشاهلل بچه» کنار گذاشت و حتی خاله گوهر گفت
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ت جشن معافی«. مرد شدن َملی، یه قربونی بدیم براشون
سبازی تو بود و ارسالن آن شب برای تو متامش را 

گذاشته بود و من ده بار آن صحنه را در قاب دوربینم 
و تو  «یس همینه» گرفتم تا وقتی که راضی شدم و گفتم

ین و من دورب« باشی چی گرفتی؟ ببینم عکاس» گفتی
و تو چرا همش به  تقدیر من«. عمراً » را باال بردم و گفتم
 !«عمراً :» یک کلمه ختم شد

ی بعدش را یادت هست؟ باغ دماوند بودیم؛ برای هفته
کدام چشم ناپاک . تو و برای ارسالن قربانی کردیم

چشمامن کرد که من با دیدن آن عکس، آن پرترهی 
ام لرزید و اشک در چشامنم جان گرفت و زیبا چانه

 :ارسالن نزدیکرت شده و چانهام را باال گرفت و گفت

 !اشک نداشتیم...هی...هی    -

۹۴۸ 
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 :بغض صدایم دیوار خانه را شکست

 !ارسالن   -

 :ارسالن اما خندید و گفت

دوتا عکس دیدی و ... آشنا نشدی ها ا خونههنوز ب   -
 ....چهارتا فرش

مرا چرخاند به جایی که تو در آن نبودی اما من 
 :سنگینی حضورت را حس میکردم

یعنی من در حد ... خونه خیلی هم کامل نیست   -
پذیرایی و اتاق خواب بلد بودم آشپزخونه ناقصی زیاد 

 ...س باشیداره که اونم دست خودت رو میبوسه عکا

ارسالن یادش بود تو به من گفته بودی ...وای وای 
عکاس باشی، حتی یادش بود سین عکاس باشی را نوک 
 .زبانی ادا کرده بودی و روی آن آکسان گذاشته بودی

ی ارسالن یک آپارمتان دوبلکس بود پذیرایی و خانه
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اال ی بها طبقهی پایین بود و اتاق خوابآشپزخانه طبقه
ای که مختص خود یز به طرز وسواس گونه،همه چ

نورهای فلورسنت به . ارسالن بود چیده شده بود
طراحی نئوکالسیک خانه جان داده بود و من حیرت 

 .میکردم از اینکه ارسالن انقدر مرا مثل خودش بلد بود
د در را باز کر . مچ دستم را گرفت و به سمت تراس کشید

اغ به چراغ و خانه چر . و تهران زیر پاهایامن جان داد
 :به خانه رنگ گرفت در نگاه بیرنگ من

 کنارم... از اینجایی که من هستم متوم شهر معلومه   -
 !عکاس باشی..خیلیها هسنت دمل پیش تو آرومه

 :و من اولین سوال را پرسیدم

 چرا ارسالن؟   -

. اش گذاشتهمیخواستم بدانم چرا عکس تو را وسط خانه
سوامل و تلخ بود جواب ارسالن، اما تا بدون اراده بود 
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رنگ نگاهم سیاه . من منیپرسیدم و او جواب منیداد
 .مطلق بود، هیچ رنگی در دنیای من جا نداشت

 ...برای اینکه یادم نره زن سیاوشی رفیق   -

نفسم توی سینه حبس شد و خامر  چشامن ارسالن به 
شهری که زیر پایش بود رنگ باخت و یک مشت رنگ 

دار قالی . یفانی باز در دنیای مدور من جان گرفتت
. انتهای تراس حرفهای زیادی برای گفنت داشت

 ....حرفهایی از جنس رویای ارسالن

۹۴۹ 

دست ارسالن از کار نایستاد و مرا با خودش به سمت 
ت پشت دار، دو دستش را دار برد و نشاندم روی نیمک

 :از پشت س روی چشامنم گذاشت و گفت

 !چشم بسته یه طرح بزن ببینم عکاس باشی   -

 !ارسالن   -
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چرا هیچ کاری جز صدا کردن اسمش بلد نبودم؟ چرا 
آنقدر عاجز بودم؟ معلق بودن بین حال و آینده و 

گذشته با من چه کرده بود؟ ارسالن خم شد و توی گوشم 
 :گفت

 ...!یه رنگ بگو ببینم  -

ی کمرم از نزدیکیاش به عرق نشست، لبم لرزید و تیره
 :او متام نکرد

امشب پیش عامل و آدم قلبم و بهت دادم، دلرب    -
 ....من به عشقت افتادم! متاشایی

نگذاشتم ادامه بدهد، او یک روز به من گفته بود از 
مین ین ز دوست داشتنم دست منیکشد و حاال مرا معلق ب
اش میزد و و هوا نگهداشته بود و عکس تو را وسط خانه

زیر گوشم از عشق میگفت تا من آنی باشم که دیوارها را 
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میدارد، تا من آنی باشم که رویاهایامن را میشکافم، بر
 .ارسالن همیشه باهوش بود

 !نکن   -

گرد نکرد بلکه با متام قوا به مبارزه پا پس نکشید، عقب
 :ام رفتهای زنانهیاخته با متام

محض رضای دل یه عاشق، تیفانی بزن عکاس    -
 ....باشی

چشامنم بسته بود تنم .. همین را گفت و فاصله گرفت
ی احساسم پر میلرزید و عطر حضورش هنوز در شامه

بود، چشم باز کردم و دست بردم و سبز را را از باال دار 
مان گفته بود ما. پایین کشیدم و اولین گره را زدم

ی ارسالن را نگهدارم و تو را پشت درهای حرمت خانه
به من از وفای به عهد یک زن گفته . خانه جا بگذارم
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ی کسی نباشد و روحم در بود، از اینکه جسمم در خانه
 !رویای دیگری

۹۵۰ 

رشافت یک زن تو را پشت درها جا مامان گفته بود برای 
بگذارم اما بگذار یک سوال بپرسم، مامان عاشق شده 
بود؟ از درد عشق و جدایی چیزی میدانست؟ جواب 

سوامل هر چه باشد مهم نیست، اما من آن لحظه که از 
دیدن خودم در لباس عروس بیزار بودم، آن لحظه که 

 شنتمعلق بودم بین عاشق بودن برای تو  و دوست دا
ارسالن؛ خودم را انتخاب کردم و به حرمت زنی که 

سبزی و سزندگیاش را روزگار به تاراج برده بود اولین 
ارسالن شیطنت کرد و کنارم نشست و . گره را سبز زدم

با هامن شیطنت توی نگاهش سش را نزدیک دار برد و 
 :مو شکافانه نگاهش کرد و گفت
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 ...به تیفانی نزدیکه   -

که میل به اشک در من بیداد میکرد ریز  در حالی
 :خندیدم وارسالن کالف بازی را به دست گرفت

سیاوش گره زدن بلد نیست خدا رو شکر توی این یه    -
 ...امزمینه ازش پیش

پس و پیش مرا حفظ بود که دست برد و یک رنگ سفید 
 :برداشت و یک گره روی دار زد و من گفتم

نیست اصال هم از فرش خوشش  نه فقط گره زدن بلد   -
 ...منیاد

 :چینی به بینی انداخت

 .است دیگهبی سلیقه   -

 :کوتاه پلک زدم

 ...هست اما   -
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 :ی بعدی را زدارسالن گره

 ...اما تو دوسش داری   -

و چاقو را طوری روی دار کوبید که باز دستش زخم 
 خون آرام از روی دستش چکه کرد روی دار و باز. شد

 ... من ماندم و بغض و بغض و بغض

۹۵۱ 

دستم را روی دست زخمی ارسالن گذاشتم، عمق 
نداشت زخم دستش اما دروغ است اگر بگویم عمق درد 
قلبش را حس منیکردم، ارسالن دستش را پس کشید و 

 :گفت

نداشته باشیم باز یادت رفت آی آی قرار بود اشک    -
 ...که

سم را باال گرفتم و چندبار پلک زدم و ارسالن س خم 
 :ام را بوسیدکرد و شانه
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اینجا ... دوست داشنت که دست خودم آدم نیست   -
توی خومنون از اینکه ته قلبت یکی دیگه رو دوست 

 ...من درکت میکنم... داری رشمنده نباش

این معلق بودن مرا میکُشت؟ چرا ارسالن چرا منیفهمید 
ی مرا منیدید؟ چرا مثل همیشه قلدری روح مرده

منیکرد و یکی توی گوشم منیزد و منیگفت غلط کردی 
به کسی جز من فکر کنی؛ چرا درکم میکرد؟ چرا باورم 
را هر لحظه از خودش بهم میریخت و از نو میساخت؟ 

 چه از جان من و احساسم میخواست؟ 

دمل میخواست سیاوش جای من بود تا ببینم آخ که    -
 !اونم میگفت خجالت نکش از دوست داشنت یکی دیگه؟

قطره اشکم باالخره راه خودش را روی صورتم باز کرد و 
 :تر شدمشت ارسالن سفت
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منیدونم این شب بین زن و شوهرای دیگه چطوری    -
ش نیستم، اما بذار یه چیز خیلی میگذره، بلد  راه

از خودم بهت بگم عکاس باشی، یه چیزی که  خصوصی
 !آدم فقط به زنش میگه

ام را پاره میکرد و در من بغض المصب داشت حنجره
میل فریاد را هر لحظه بیشرت از قبل بیشرت میکرد و  

 ...ارسالن متام منیکرد این شب هزار و یک شب را

من از اون مدالش نیستم که توی رابطه برم ساغ    -
من وقتی از یه . صاًل مود من اینطوری نیستا...کسی

 !رابطه لذت میربم که طرف مقابلم ده برابر من بخواد

۹۵۹ 

یی ی زناشوی رابطهارسالن داشت مستقیم از آخرین پله
حرف میزد، بدون هیچ تردیدی از خودش و از نیازش 

 .میگفت
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من آدم ...خواسنت چیه، اصال خودش بیاد ساغم   -
العملی تا عملی نبینم عکس...العملمعمل و عکس

 ...ندارم

به سمتم چرخید، چشامنش پر بود درست مثل لیوانی 
که لبالب پر باشد و به یک قطره بند باشد تا س ریز 

 :چشامن ارسالن به پلک زدنی بسته بود. شود

م رویای منه و من براش میجنگم موندنت اینجا کنار    -
حتی با خودت، اما از دوست داشتنت خسته منیشم 

 ...افرا

وقتی اسمم را ته حرفش چسباند از تن صدایش درد 
 :میچکید، سش را جلوتر آورد و گفت

 ! تا وقتی تو نخوای من یادم منیره زن  سیاوشی   -

 :به کراواتش اشاره کرد و گفت

 .و باز کن دارم خفه میشماالنم کراواتم ر    -
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دست  لرزانم به سمت کراوات ارسالن رفت آخرین ترب را 
باید از . معلق بودن مرا میکُشت. ام زدمخودم به ریشه

این آونگ طوق شده به گردنم رهایی پیدا میکردم و چه 
راهی مگر جز تن دادن به واقعیت زندگی بود؟ 

آن روز  هایت را بگیر عزیزدمل که من آن لحظه وگوش
زن  ارسالن بودم، حتی اگر هزار بار به من میگفت زن  

ی کروات ارسالن را باز کردم و ارسالن گره. سیاوش
 هاییدور شد من ماندم و شهری که زیر پایم بود و چراغ
. که حاال یک به یک در مقابل چشمم خاموش میشد

اولین کاری که کردم این بود تابلوی عکست را از روی 
ی ارسالن برداشتم و ارسالن باز هم بازی را نهدیوار خا

 .برد و من باز مغلوب شدم

۹۵۹ 

 *** 
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سش مثل آونگ میکوبید و حرکت رفت و برگشتی 
گاهی تا . مغزش در واکاوی خاطرات دست خودش نبود

ب دماوند با کودکیهایش پیش میرفت و میان باغ سی
سیاوش گل کوچیک میزد و س گل نشدن یک توپ 

دست به یقه میشد و گاهی برمیگشت به حال که نوید 
گفته بود مسلم نامی خرب عروسی او با افرا را به سیاوش 
داده و سیاوش جان داده بود در سلول زندانی که انگار 

طور که هر دو هامن. آمده بود جان او را بگیرد و بس
دو طرف شقیقه اش گذاشته بود اردیان وارد  دستش را

 :اتاق شد و با دیدن او گفت

 ؟...باز س درد شدی داداش   -

 :چشامن سخش را باز کرد و از اردیان پرسید

 چیکار کردی اردی؟   -

 :اردیان کوتاه نیامد
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 خوبی ارسی؟   -

 ؟...بگو شیری یا روباه! خوبم   -

 :ُس داد و گفت اردیان موبایلش را روی میز

رفتم مالقاتش تا منو پشت شیشه دید راهش رو گرفت    -
 ...و برگشت

 یعنی چی؟   -

یعنی چی نداره تا دید من رفتم دیدنش اصالً نیومد    -
 !بشینه ببینه چی میگم

 حالش چطور بود؟   -

 !حال یه آدم زخمی چطوره؟ پر بود از خشم   -

دستانش فرشد و اردیان  اش را میانارسالن باز شقیقه
 :گفت
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چرا منیفهممت ارسالن، چرا یکی به نعل میزنی یکی    -
اگه نگرانشی که این منایشت چی بود؟ ! به میخ؟ هوم

 چرا یه درد رو درداش گذاشتی؟

۹۵۴ 

ن صدای ارسالن به جای اینکه جوابش را بدهد با هام
 :پر زخمش گفت

 ...باز برو دیدنش   -

 چرا؟   -

 :و صادقانه جواب گرفت

ده بار هم که ..چون از دار دنیا فقط تو براش موندی   -
 .پست بزنه تهش تن میده به داشتنت

 :اردیان روی میز خم شد

 ارسالن چی تو سته؟   -
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 !چیزای خوبی نیست   -

 با افرا خوبی؟   -

 :اردیان صاف وسط قلبش را نشانه میرفت سوال تلخ

 !خوبم   -

ده روز . به جوابی که به اردیان داده بود باور نداشت
بود که با افرا در یک خانه زندگی میکرد و تنها چیزی 

که به یاد داشت این بود که صبح زود افرا از خانه بیرون 
ی که میتوانست در هریس میرفت و تا آخرین لحظه

هش له و لورده به خانه بر میگشت آنقدر که میامند و ت
یشان روشن هنوز اجاق خانه. نرسیده به خواب میرفت

نشده بود، همین بس بود تا بداند حال افرا هم خوب 
نیست حتی اگر به زحمت عکس سیاوش را از روی 

سش را رو به باال گرفت، کالف . دیوار خانه برداشته بود
د و او عجیب عاجز این زندگی بد به هم پیچیده بو 
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ه تنها چیزی که ب. مانده بود از پیدا کردن این س رشته
آن ایامن داشت این بود که ته این هفته میرفت تنکابن 

 .و از یک جایی باز سرشته را دست میگرفت

۹۵۵ 

ام برای افرا پی دستش را به سمت گوشی موبایلش برد و
 پیامش به سعت سین« بیام دنبالت؟» کوتاهی فرستاد

نه عزیزم یه کم » خورد و به سعت هم جواب گرفت،
دوست «. امروز سم شلوغه؛ دیر میام، تو برو خونه

 «س نو عروس که انقدر شلوغ منیشه» داشت بنویسد
« باشه عزیزم» ها کوتاه نوشتاما به جای متام این

باره روی میز ُس داد و رو به اردیان کرد و گوشی را دو 
 :پرسید

 اوضاع خونه چطوره؟   -

 :اردیان کالفه دستی توی موهایش کشید و جواب داد
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 !شکر   -

 :و ارسالن بیربط پرسید

 ؟...موهاش رو باز زدن   -

اردیان خیره نگاهش کرد و به تکان دادن سش بسنده 
 .کرد

 ....این بیرشفا چی کار موی اینا دارن   -

بگم ده سال پیر شده دروغ ... خیلی الغر شده   -
 ..نگفتم

اش ی سینهدم، دست ارسالن آرام روی قفسههامن
 :نشست و اردیان نگران پرسید

 داداش خوبی؟   -

ارسالن لبش را . و غم چشامن ارسالن او را به قهقرا برد
 :از تو مکید و بعد آرام گفت
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که ر مدل داره اردی، یه معنیش این  خوب بودن هزا   -
 ...امهنوز زنده

 :های اردیان روی هم چفت شد، ارسالن ادامه دادلب

 .توی این بیحواسیهای من، حواست به مامان باشه   -

سیب آدم اردیان تکان خورد و سش را کوتاه تکان داد 
 :و گفت

 .سالگرد بابا نزدیکه   -

 :اد و اندوهگین لب زدارسالن متاثر سش را تکان د

 ؟...پارسال این موقع در چه حال بودیم و امسال   -

 کی فکرش رو میکرد؟   -

۹۵۶ 
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یه جوری این پازل بهم ریخته که حتی اگه همه چیز    -
به حال اولش برگرده باز جای خالی بابا با هیچی پر 

 ...منیشه

ی اردیان به چشامنش رسید و اشک نگاه بغض سینه
 :شفافش را پر کرد

 ..جای خالی خیلیها دیگه هیچ وقت پر منیشه   -

 :ارسالن تایید کرد

 ... مثل سیاوش که االن باید اینجا بود و نیست   -

داداش یه وقتایی شک میکنم که تو با سیاوش اون    -
 ...کار رو کردی

ی مقار توی دستش بود اردیان با چشامی خودم هدست   -
... رنگش پریده بود.. صورتش پر از خون بود... دیدم

 ...ی اتاق بابا هم باز بوداما پنجره
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اردیان سخت چشم بست و هرگز نفهمید منظور او از باز 
 :ی اتاق پدرش چیست و ارسالن ادامه دادبودن پنجره

رفیقت شده رقیبت تا  یه روز به خودت میای میبینی   -
میای الک دولک کنی این بازی رو، و س در بیاری 
ازش؛ یهو پرت میشی توی ماجرایی که از تو، از 

منم مثل تو اردیان، یکی از ... ات، بعید بودهخانواده
های این بازیام اما ته این بازی به چیزای خوبی مهره

 ... نرسیدم

رتش غرق اشک اردیان چشامنش را که باز کرد حاال صو 
 :اش باال و پایین میشدبود و ارسالن دستش روی سینه

برو اردی برو دعا کن هیچ وقت، هیچ وقت جای من    -
 ....نباشی

این را گفت و از جایش بلند شد و چنگی به سویچش زد 
 :و گفت
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 ...برام دعا کن اردی   -

های اردیان از دستش خارج دیگر نایستاد تا شامر اشک
قط وقتی پشت فرمان ماشینش نشست دستش را شود ف

توی جیب کتش فرو برد و قرصی زیر زبانش گذاشت، 
قلبش این روزها عجیب ناسور میزد او عجیب عاجز بود 

ی مریضش با افرا به رابطه. ی کوراز باز کردن این گره
که فکر میکرد همین رضبان یکی در میان قلبش هم 

شت که حسین آقا با سش را روی فرمان گذا. لنگ میزد
 .دیدن او به ماشین نزدیک شد و به شیشه رضبه زد

۹۵۷ 

س ارسالن به سمت شیشه چرخید که دید حسین آقا 
نگران نگاهش می کند شیشه را پایین داد، حسین آقا 

 :پرسید

 خوبی بابا جان؟   -
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چشامن حسین آقا نگاه کرد و دعا کرد این  به شفافیت
ها ته این ماجرا برای او همچنان شفاف باقی چشم
آن شب باید به افرا چیزهای مهمی را نشان . مباند

میداد و شاید پرده از رازهای مهمی بر میداشت و این 
آقا برایش اش در آن لحظه بود که حسینتنها خواسته
یید تکان داد و آرام لب سش را به نشانه تا. امن مباند

 :زد

 !خوبم   -

 :حسین آقا ذکری را خواند و به سمتش فوت کرد و گفت

 .بال دور باشه ازت  -

بال از او دور میامند یا نه را منیدانست اما به قداست 
حرف حسین آقا ایامن داشت و امیدوار بود ایامنش به 

 نوقتی به خودش آمد که در خانه وسط سال. یغام نرود
نه، ها، این خاایستاده بود و  به این فکر میکرد این فرش
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این رنگ و این جانی که به اجسام خانه پاشیده است 
بی افرا روح دارد یا نه؟ جام چشامنش پر آب شد و چه 

ی افرا را از روی اش؟ شال رها شدهتر از خانهجایی امن
مبل برداشت و نفهیمد که چه وقت آن را سخت بویید و 

آنقدر در رویای افرا غرق شد که . بوسید سخت
چشامنش نرم نرمک به خواب رفت و چشم که باز کرد 
. هوا رو به تاریکی میرفت و هنوز از افرا خربی نبود

آنقدر در پیچ و خم خانه تاب خورد که وقتی خودش را 
نشان افرا پیدا کرد که شال دور ی ترنجمیان خانه

طر چای دارچین و عود گردنش بود و میز شام آماده و ع
نگاهی به میز چیده . ی بیعروس را پر کرده بودخانه

های در حال جوش و خروشش و شده انداخت و به شمع
آمد و بعد نگاهش مثل آخرین قبال یک بافنده کش

ده و نیم شب بود و خربی از . نشست روی ساعت خانه
 .سی به تاسف تکان داد و پشت میز نشست. افرا نبود
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اش را میان دستانش گرفت به دنیا و به چرخ بازی شقیقه
روزگار فکر کرد آنقدر که چای تازه دمش دیگر داشت 

 .کهنه جوش میشد و هنوز خربی از افرا نبود

۹۵۸ 

سش را روی میز گذاشت و هامن دم حس کرد کلید 
م عمیقی گرفت اما س از روی توی در چرخید و او د

های خانه میز برنداشت و خدا را شکر کرد که متام برق
افرا که پا به خانه گذاشت حس کرد قلبش . خاموش بود

تندتر از همیشه میزند و چشامنش را بیشرت بهم فرشد، 
برای او افرا هنوز زن  سیاوش بود و سخت بود چشم 

عطر افرا که  .بسنت به زنی که از آن  او بود و نبود
تر نفس کشید و افرا متعجب اش را پر کرد عمیقشامه
 :لب زد

 ...ارسالن   -
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حاال خانه غرق نور بود اما او س از روی میز برنداشت و  
 :طور آرام جواب افرا را دادهامن

 ...جانم   -

گم شده بود میان باغ سیب دماوند و گم شده بود میان 
ری  پرپر شده بود اما ی عشقی که با آغوش دیگخاطره

 ..دلش هنوز گرم بود به لحن آرام افرا

 خوبی؟   -

دست خودش نبود اگر لحن نگران افرا را دوست داشت، 
نگرانی گاهی شیرین میشود، اینطور نیست؟ سش را 
آرام از روی میز برداشت و نگاهش سنجاق جنگل های 

 :ی نگاه افرا شدسوخته

 !خوبم   -

فرا نداد و از جایش بلند شد و فرصت حرف دیگری به ا
 :گفت
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 ..تا تو لباست رو عوض کنی من غذاها رو گرم کردم   -

حاال نوبت افرا بود که نگاهش سنجاق میزی شود که با 
دهانش چندبار . دیر رسیدن او از گرما افتاده بود

بیصدا باز و بسته شد و الجرم فقط نام ارسالن از آن 
 :بیرون آمد

                                                                                                ...    ارسالن   -
 :ارسالن دیس برنج را از روی میز برداشت و گفت

 تا تو... خیلی بلد نیستم اما خب یه کارایی کردم   -
 ....ها رو هم کباب کردمبیایی چنجه

بار مضطرب پلک  افرا زبانش را روی لبش کشید و چند
 :زد و دست آخر گفت

 ...زحمت نکش من   -

۹۵۹ 
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 :مکثش طوالنی شد و ارسالن پرسید

 تو چی؟   -

 :افرا من من کرد و بعد آرام لب زد

اما دیر شده بود من با سامیه ...ببخشید ارسالن اما    -
 ..فکر منیکردم منتظرم باشی...یه چیزی خوردم

رنگ نگاه ارسالن کدر شد و در یک آن دیس برنج از 
دستش افتاد روی میز، افرا دستپاچه شد و ارسالن 

 :پرسید

فکر منیکردی منتظرت باشم؟ پس منتظر کیام توی    -
 !این خونه؟ هان؟

تر از همیشه بود اما انگار توی س او صدای ارسالن آرام
های برنج پخش شده هش را روی دانهاکو میشد که نگا

داشت بال بال . روی میز کشید و لبش را از تو مکید
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ر منتظ» میزد که برود در اتاق تنهایی خودش و بگوید
 «. من نباش

 کی قراره اجاق این خونه روشن بشه افرا؟   -

تر انداخت و سوال بعدی ارسالن سش را پایین
 :ب زدطور که داشت میچرخید تا برود لهامن

 .متاسفم   -

 .ارسالن به سمتش گام برداشت

 .میخوام نگات کنم افرا   -

یک لحظه زمان برای افرا ایست کرد و ارسالن مچش را 
 :به بند کشید و ادامه داد

مگه نه اینکه اون شب گفتی عکس سیاوش رو    -
ه مگ. مگه نگفتی معلق بودن اذیتت میکنه....بردار

ر یاوش باشه تو دیگه بهش بنگفتی اگه توی جهان فقط س
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هان مگه اینا رو ....منیگردی چون توپ وسطی نیستی
 .تو نگفتی پس من االن میخوام

 :حرفش نصف مانده بود چرا که افرا کالمش را برید

 ...تو هم گفتی آدم عمل و عکس العملی   -

وقتی یه زن ساعت دوازده شب میاد خونه به نظرت    -
یگه منو ببین یه کاری کن این عمل نیست؟ به نظرت من
 ساعت شیش عرص خونه باشم؟

۹۶۰ 

ی افرا بکس و باد شد چرا که ارسالن او نفس توی سینه
ی او بازی اش کرد و دستش روی گونهرا پرچ سینه

 :گرفت و ادامه داد

ونه اونم وقتی با زنی که دوازده شب میاد خ تنبیه   -
 سامیه یه چیز خورده چیه؟
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اش یخ کرد و تن افرا از حرکت دست او روی گونه
 :خودش را عقب کشید و ارسالن دست نکشید

چرا باید واسه نگاه کردن بهت اجازه بگیرم؟ هوم؟ تو   -
 !که به سیاوش بر منیگردی من چرا زنم رو نبینم؟

 نشست ارسالن های اودستان لرزان افرا که روی سشانه
قدمی عقب رفت و کالفه دستی روی صورتش کشید و 

 :گفت

 ...افرا معلق بودن منم اذیت میکنه   -

بار او را به آغوش افرا که تند نفس کشید ارسالن این
 :کشید و روی موهایش را بوسید و گفت

یادته توی باغ لواسون تا خرخره خورده بودید، هم تو    -
 فنت نکن این کار رو؟ هم ارمیا، یادته بهت گ

 :افرا که کوتاه سش ر ا تکان داد ارسالن باز پرسید
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 یادته بهت گفتم نه من نه سیا بچه پیغمرب نیستیم؟    -

 ...یادمه   -

من از اون شب از اون روز خواب تو رو میدیدم تا    -
 ...وقتی زن سیا شدی

افرا را از خودش جدا کرد و توی چشامن افرا نگاه کرد 
 :و دستش صورت افرا را قاب کردو د

که از  پیش رفتی...منیپرسم با سیا تا کجا پیش رفتی   -
تست بتا حرف میزدی اما بهت میگم برگشتی به خوابهام 

 ....افرا

۹۶۱ 

بار شال او را از دو چشامن افرا پر شد و ارسالن این
 :باز کرد و گفتگردنش 

 ...روی مبل بود   -
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 :افرا چنگی به شال توی دست ارسالن زد و گفت

 ...ببخشید خیلی سعی کردم خونه رو بهم نریزم   -

یک لحظه انگار مدار زندگی از چرخیدن برای ارسالن 
ایستاد، چه میگفت ترنجی که هوش از سش برده بود؟ 

 دلخورانه بهی او نبود؟ آنقدر در سکوت مگر اینجا خانه
 :بار افرا پیش قدم شدافرا نگاه کرد که این

منظورم اونی که تو فکر ...معذرت میخوام ارسالن   -
 .......میکنی نبود

 :سکوت ارسالن کش آمد و افرا نادمانه گفت

 ...به خدا   -

دلخورانه و پر . بار ارسالن بود که میان حرفش رفتاین
 :ترش

 ...لباست رو عوض کن بیا   -
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د با بای. چرخید و به سمت کاناپه مقابل تلویزیون رفت
وقتی روی کاناپه نشست سش . ها میگفتافرا از ناگفته

بیشرت از همیشه درد میکرد، عطر ناب ترنج توی مشامش 
بود و دلش هوایی شده بود از نم نشسته در نگاه 

دخرتی که از او میخواست چشامنش را به روی او ببندد 
بود برای اویی که همیشه رویای افرا  و مگر این ممکن

را داشت؟ وقتی افرا توی سالن ظاهر شد ارسالن 
 :تلویزیون را روشن کرد و رو به افرا گفت

 ...بیا بشین   -

۹۶۱ 

س افرا به سمتش شتاب برداشت اما او نگاهش را 
. ت ترنجی که او را رانده بودنچرخاند، دیدن نداش

ها را باال و پایین کرد و با گوشی موبایلش تصویری شبکه
 :را روی تلویزیون ثابت کرد و گفت
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این تصویری که میبینی دوربین اصلی اَلواره، همون    -
دوربینی که آگاهی بهش استناد کرد و با اون گفت که 

اش نیست و اون دوربین هم هیچ نقصی توی شبکه
هراً هم من، هم سیاوش رو نشون داده بود که به ظا

خوب به این تصویر نگاه ...ترتیب وارد اَلوار شدیم
 چی میبینی؟...کن

ی تلویزیون ثابت ماند، تصویر نگاه افرا روی صفحه
مقابلش اَلوار خاموشی را منایش می داد که فقط 

نورهای هالوژن سالن در آن روشن بود و حتی پشه هم 
ارسالن بیانکه نگاهش کند کانال را . یزددر آن پر من

 :عوض کرد و اجازه جواب دادن را از او گرفت و گفت

 حاال اینجا رو نگاه کن چی میبینی؟  -

اَلوار پویا بود و حداقل . نگاه مات افرا به صفحه بود
بیست نفر را در کادر دوربین میدید که یک به یک 
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طور که هامن. مشغول برش دادن  چوب درختان بودند
مسخ شده بود ارسالن با گوشی موبایلش ور رفت و 

 :دوربین زوم شد و تصویر مسلم قاب تلویزیون را پر کرد

 اینو که دیگه یادت میاد؟   -

افرا هنوز شوکه بود و منیتوانست لب از لب باز کند که 
 :ارسالن به تاخت رفت

ی مرگ بابا رفته بوده همونی که گفت لحظه...مسلمه   -
بخره و لبو فروش هم شهادت داد و حتی یه مشرتی لبو 

 ...لبو فروشی هم شهادت داد پیشش بود

بار چرخاند روی صورت غرق در نگاه مکدرش را این
 :بهت افرا و گفت

آدم همیشه از خودی رضبه میخوره، زخمیهم که از    -
 ...مسلم دست راست سیا بود... خودی میخوری کاریرته

 :پر شد و پرسید ینگاه افرا به ثانیه
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 اینا دارن چی کار میکنن؟   -

 :ارسالن به سمت تلویزیون چرخید و لب زد

اینای که داری میبینی حاصل دوربینی که با هزار    -
ها مدل شامورتی بازی به دور از چشم این پست فطرت

دوربین اصلی مثل همیشه هک شده و یه . نصب کردم
 دم به تله منیدادناما اینا . تصویر ثابت رو نشون میده

که؛ اون لباس عروسی که تو پوشیدی و اون کت و 
شلوار دامادی امر رو بهشون مشتبه کرد که من تقاصم 

 ...رو از قاتل بابا گرفتم

۹۶۹ 

دیگر افرا نتوانست بنشیند بلند شد و بازوی ارسالن را 
 :را به سمت خودش چرخاند و پرسیدگرفت و او 

 ؟...اینا دارن چی کار میکنن   -
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هایی که غیرقانونی قطع شدن درخت... دله دزدی   -
رو به نحو احسن به اَلوار تبدیل میکنن و خیلی متیز 

 ... ی تولیدشون میکننوارد چرخه

 :تر پرسیدافرا مضطرب

عمو اینا رو فهمیده بود؟ آره؟ سیاوش چی؟ یا    -
چقدر توی این کار پول  که بابتش عمو رو !! قرآن
 ...کشنت

صدای ارسالن آرام بود اما پر بود از تشویش و خشم 
 :نهان

بهت گفتم که اینا دله ... اینا بابا رو نکشنت   -
بابا فهمیده بود دارن چی کار میکنن سیاوش ...دزدن

توی این کار خیلی پول نیست ...هم فهمیده بود
وی حجمی که اینا کار میکنن خیلی حداقل ت...افرا

 ...توش پول نیست
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 یعنی چی؟   -

ارسالن برگشت و روی کاناپه مل داد و با هامن خشم 
 :درونش گفت

همین مسلمی که میبینی از اون منک به حرومای    -
س یه جا خواب التامس سیاوش رو میکرد که .. دنیاست

 شبهش کار بده، سیا دستش رو گرفت کت تنش کرد، به
 ....کار داد و از یه آلونک و دخمه کشیدش بیرون

 :انگشتش را به سمت تصویر چرخاند و گفت

اون صابر رو میبینی روزی دو دور با کیوان و مسلم    -
منک ...ان ایناهمینقدر حروم زاده....دعوا میکنه

س دوقرون پول هر ...میخورن و منک دون میشکونن
 ...کاری که فکر کنی ازشون برمیاد

۹۶۹ 

 یعنی چی ارسی من چرا منیفهمم چی میگی؟   -
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ارسالن کنرتل را به سمت تلویزیون گرفت و با خاموش 
 :کردن آن بی ربط پرسید

 بابا سمایی نبود افرا؟   -

 :افرا دستپاچه و نگران کنارش نشست

 ....ارسالن اینا خطرناکن   -

 :ارسالن سی به طرفین تکان داد و گفت

اوج خطر اینا همینه افرا اینکه بذاری چندرغاز رو با    -
 ...هزار جور ترس بدزدن بعدش دیگه باهات کار ندارن

افرا لرزان قدم برداشت و مقابل ارسالن روی زانو 
نشست و دستش را روی زانوی او گذاشت و با لحنی 

 :ساس نگرانی گفت

رسالن تو، بابام هر روز میرید اَلوار از اینا هیچی ا   -
 ...بعید نیست
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 !!بابا سمایی بود افرا   -

های پس و پیش او منیشد که ارسالن افرا متوجه حرف
 :تر از هر زمانی دیگر گفتآرام

چطور ممکنه یه آدم سمایی چند روز مونده به شب   -
؟ بذارهیلدا توی یه شب بارونی پنجرهی اتاقش رو باز 
 اونم بابای من که همیشه دستکش دستش بود؟

۹۶۴ 

 میخوای چی بگی؟ هان؟ ارسی میخوای به کجا برسی؟ 

دارم فکر میکنم قاتل با بابا وارد شده، ا نقدر آشنا و    -
باز نزدیک بوده به بابا که بابا خودش براش در رو 

مثل وقتایی که خودش به یکی تعارف میکرد ...کرده
اول وارد بشه در رو باز میکرد و بعد خودش عقب 

اون سه تا .  وایمستاد تا اول اون آدم وارد بشه
ها برای گاو زبون، اون میوهروی میز، اون گلفنجون
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بابا مهمون ویژه داشته، . من و سیاوش و بابا نبوده
همینه که . بفهمیم کی بوده مهمونی که نخواسنت ما

همینه که هر وری چرخیدن . هیچ اثر انگشتی پیدا نشد
قاتل آشنا بوده . رسیدن به تنها کسی که متهم بود

 ...افرا

 :ی افرا توی گوشش نشستصدای تحلیل رفته

 ...بسه   -

گویی توان این را نداشت که بیشرت بداند و بیشرت 
 .از حد توانش بود بشوند تا همین جایش برایش زیاده

رنگ رخسارش هر چه بود ارسالن را بر آن داشت تا به 
سمتش بیاید و دستش را روی دست بگیرد و آرام 

 :بگوید

هر چی .. جز تو گوش اَمن و شنوایی ساغ ندارم افرا   -
امشب شنیدی رو چال کن و فکر کن نه خانی اومده نه 
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نگو،  به اَحدی در این مورد هیچ چیزی...خانی رفته
بیخربی براش خوش خربیه، سیاوش ! حتی به سیاوش

بذار تکلیف ... هم توی زندان باشه واسه خودش بهرته
خیلی چیزها روشن بشه، بعد خودم میرم باهاش حرف 
میزنم االن توی زندان هر چی کمرت بدونه بیشرت به 

سه روز میرم تنکابن بعدش خیلی چیزا عوض . نفعشه
 ..میشه

ا در مردمک چشامنش نشست، صدایش نگاه نگران افر 
 :انگار از قعر چاه میآمد

 برای چی؟   -

۹۶۵ 

اش روی بار بوسهدستی روی موهای افرا کشید و این
 :موهای او نشست و دلگرم کننده لب زد
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 نگران خانم خوشگلی که با سامیه یه چیزی خوردی   -
 .نباش

 ؟..میخوای چی کار کنی! ارسالن تو رو خدا   -

فقط سه روز افرا حواس همه رو از من پرت کن،    -
هر کی ازت پرسید ارسالن کجاست، بگو ...حتی مامانم

چه میدونم یه کاری ...رفته کاشان با یه طراح حرف بزنه
 یه طوری.. کن که فکر کنن رفتم ساغ کارهای هریس

ن که من رفتم دنبال کارهای شخصی خودمون، وامنود ک
 قبال هم این کار رو کردی یه بار، یادت هست؟

بارها برای ارسالن این کار را کرده بود تا ! یادش بود
کوتاه پلک زد و . ارسالن خلوت خودش را داشته باشد

ارسالن دستش روی موهای او بازیش گرفت و ادامه 
 :داد



 

Romanzo_o 1076 

نهایی غذا از گلوم پایین االن تکلیف من چیه که ت   -
 منیره؟

 :نگاه پر اشک افرا در چشامنش جان گرفت

 !از الکی گفتم با سامیه یه چی خوردم   -

 :خندی کشیده شدلب ارسالن به تلخ

 انقدر غیر قابل تحملم؟   -

 :س افرا به سمتش شتاب گرفت

 ...منظورم این نبود...نه   -

 !میدونم   -

دلش  ته. ت به سمت آشپزخانه برگشتارسالن این را گف
هایی که بیم این را داشت اگر آشوب بود از ندانسته

ها بیافتند، برای او چیزی جز رنج بیشرت روزی پرده
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نداشته باشند و همین قدمهایش را سست میکرد برای 
 .رفنت و کشف حقیقت بیشرت

۹۶۶ 

 "افرا"

ترین روزهای زندگیات سیاوشم اگر از من بپرسی سخت
چه روزهایی بود بدون تردید میگویم آن روزهایی که 

ها پیش چشمم میافتاد و من دستم از هر جایی پرده
ها گفته بود از وقتی ارسالن از ناگفته. کوتاه بود

میدانی در درونم چه بلوایی بود؟ انگار کسی نشسته 
وی قلبم رخت خونی را میشست و این شسنت نه بود ت

تر و تنها رخت خونی را متیز منیکرد که بدتر انگار چرک
 بیم جان. تر میشد و خونش همه جا را فرا میگرفتزشت

 هایم اضافهتو، بیم جان بابا و ارسالن به متام دلشوره
شده بود و فهمیده بودم جدا بودن اتاق خوابم از 
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عملی از من س بزند و عکس  ارسالن که میرتسیدم
رین تالعملش یکی شدن اتاقامن باشد در مقابل آن پوچ

ترسی که وقتی با مادرت در میان . ترس دنیا بود
گذاشتم به من حالی کرد حواسم به ارسالن باشد چرا که 
. خوب، بد، زشت و تلخ من در هر صورت همرسش بودم

ه کاری کرد ها با منها ، ترس از ندانستهترس از ناگفته
بود که تا جان در بدنم بود مینشستم پشت دار و 

نه من خسته میشدم، نه دار قالی متام میشد، . میبافتم
قرار بود ارسالن برود به . ها رنگ میباختندنه رنگ

ین ا. اش را گرفتتکابن اما سماخوردگی بی موقع یقه
ی ی دیگری افتاده بود که خشمش یقهوسط انگار پرده

و را گرفته بود و مدام به در و دیوار چنگ میزد من و ت
یکی در میان به خودش، به تو، ..اما حرف قلبش را نه

های مشرتکامن فوش میداد و تهش به حتی به گذشته
موهایش چنگ میزد و مشت بود که کف دستش خالی 
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ارسالن تب . میکرد اما خشمش از تو خالی منیشد
رنگش داشت، حالش خوب نبود و تیرشت مشکی 

ترسیده بودم و نگران بودم مبادا . چسبیده بود به تنش
نزدیکش شدم و روی زمین کنار تختش . از دستش بدهم

سم را نزدیک بازوی برجستهاش بردم و آرام . زانو زدم
باورت میشود سیاوش من کسی غیر از تو را . بوسیدمش

بوسیدم؟ نه فقط از س  ترس؛ از س دوست داشنت هم 
 .همیشه ارسالن را دوست داشتم آخر من. بود

۹۶۷ 

دارش را آرام لبم که به بازویش چسبید چشامن تب
 :تکان داد و لب زد

خط رو خطش نکن بذار همینطور یه طرفه مبونه این    -
 ! سیگنال المصب

 :  بار دیگر بوسیدمش و آرام گفتمیک
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ـ حرف نزن ارسالن یه کم برای رضای خدا زبون به دهن 
    ...                                                                                                                          بگیر

 .هایش هم تب داشتخندید، صدای خنده

 .ـ مریض میشی

او منیدید، نه اینکه نبیندها،  ها بود مریض بودم ومدت
ذهنش درگیرتر از دیدن دلواپسیهای من بود، ذهنش در 

ها بود رویاهای مرا رها مدت. مازی هزارتو گیر کرده بود
کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که تو را مثل کاغذ 

ات را تحویلم بدهد و توی دستش مچاله کند و له شده
انی که از مقابل چشمش این بر میگشت به پرده ی نه

افتاده بود و من خرب نداشتم، شاید هم خودش هنوز با 
منیدانم فقط میدانم ارسالن ....خودش یک دل  نبود

 .قبل از رفتنش به تنکابن بهم ریخته بود

 !ـ خیلی وقته مریضم ارسی
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 :دارتر شدصدایش خش

 ..جان سیا نزن به جاده خاکی   -

ه تارهای صوتیام بیرحامنه ام را شکافت و ببغض سینه
 :هجوم برد و صدایم لرزید

 !ـ جون سیا رو قسم نخور

 :بلند شد و نیم خیز روی تخت نشست

 !داداشمه...چرا؟ رفیقمه    -

۹۶۸ 

 :دستش را محکم رو رگ گردنش کوبید

واسش جون میدم، چرا ! من  بیرشف! ـ من  بی غیرت
 جونش رو قسم نخورم؟

هایش که جا مانده بود روی گردنش قلبم میان رد دست
ی پریشان با همه. سوخت و هزار بار آتش گرفت



 

Romanzo_o 1082 

. احوالیاش تو برادرش بودی و این را دروغ منیگفت
برایت مشکی . آرام جانش این را دروغ منیگفت

تو روزهای  میپوشید، موهایش را از ته میزد و به جای
تو متامش . زیادی را عطر منیزد این را دروغ منیگفت

 .بودی سیاوش و ارسالن این را دروغ منیگفت

 چرا اینطوری شد ارسی؟   -

روی زمین کنارم . اشکم که چکید طاقت از دست داد
 :تر شد که گفتحالنشست و پریشان حال بود پریشان

 اگه بابام رو سیاوش کشته باشه چی؟   -

 .باز به تو شک کرده بود. چشامنم پر شد

 تو باور میکنی؟   -

هایش س تب دارش را به طرفین تکان داد و با مشت
 :آرام روی پیشانیاش رضب گرفت و ناباور گفت
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 ...تو زندان به نوید گفته من زدمش   -

تو، توی زندان چه به نوید گفته بودی که اینطور 
 ارسالن را بهم ریخته بود؟

هان؟ آن لحظه به این فکر کرده بودی که خرب دروغی 
که میخواستی به گوش ارسالن برسد تا تقاص 

 اش با من را بگیری چه با او کرده بود؟معامله

به آریتمی شدن رضبان . سیاوش ارسالن داشت میمرد
 قلبش فکر کرده بودی؟ 

دو بار به نوید گفته خودم زدم، خوبم زدم، ! نه یه بار   -
 ..بوده زدم حقش

۹۶۹ 

نه سیاوش باورم منیشود تو حتی از خودت هم گذشته 
سش را به .بودی که زخمی کاری به ارسالن بزنی

 :آغوش گرفتم و گفتم
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 . تو باور نکن...نه عزیزم   -

ابت بشه کار اگه بهم ث...اگه این کار رو کرده باشه   -
به جون تو ..خودشه، به روح بابا توی زندان میزمنش

منیذارم افقی از زندان بیاد ! به جون تو افرا! افرا
 !بیرون

 .ترس از مرگ تو، آن هم توی زندان، مرا به مرگ کشاند
ی ارسالن را بوسیدم نه یک بار چندبار عمل و گونه
 العمل همین بود؟عکس

سیا این کار رو نکرده تو باور نه عمرم، نه عزیزم    -
 ..نکن

 :ملتمسانه لب زد

 ..دعا کن افرا   -

یامن دعا کردم و ارسالن توی برای آرامش هر سه
 تبش لحظه به. آغوشم مثل کودکی دو ساله گریه کرد



 

Romanzo_o 1085 

بغلش . ترلحظه بیشرت شد و آغوش من مرهم
. اشتباه تو را من جربان کردم. آرامش کردم...کردم

کاری که ارسالن به ظاهر . نبود سیاوشاین رسمش 
نامرد با من نکرده بود تو با گفنت یک جمله به نوید در 

العمل میان من و تو عمل و عکس. زندان با من کردی
ها را شکستی برای ارسالن را بهم ریختی، تو حرمت

یک هفته از ..  تقاص که شاید نه حق ارسالن بود نه
 گذشته بود که من حتیجربان اشتباه تو در شبی تبدار 

منیتوانستم توی صورت ارسالن نگاه کنم و او هم 
منیتوانست، چرا که تاوان آن اشتباه یکی شدمنان 

ارسالن رشم داشت از من و تو مقرصش بودی، بیا و .بود
قبول کن سیاوش تو مثل بچگیهایت طاقت باخت 

نداشتی و به هر روشی که شده بود بازی را به نفع 
دی اما این بازی یک بازنده داشت آن خودت میچرخان
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ارسالن  فقط یک بار توی چشامنم . هم من بودم و بس
 :نگاه کرد و آرام گفت

 .دست خودم نبود...متاسفم افرا   -

۹۷۰ 

درکش میکردم و این عین حقیقت بود، آنچه بینامن 
خارج از کنرتل هر دویامن بود چرا که هیچ  اتفاق افتاد

باالخره روز موعد . کدام در رشایط روحی عادی نبودیم
رسید و من ارسالن را راهی کردم به تنکابن، به جایی 

ارسالن گفته بود سه . که ارسالن دیگری تحویل من داد
روزه بر میگردد اما انگار کارش طول کشیده بود که 

و نفهمیده بود «. روز دیگه عزیزم سه»زنگ زد و گفت 
 ها میرفتم ومن میان آن سه روزه دیگه گفتنش تا کجا

برگشتی در کار نبود چرا که میرتسیدم از، از دست 
نه آرام جانم هر چه . ی امن زندگیامدادن آخرین نقطه
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 !من بگویم تو مرا درک منیکنی، نه اینکه نتوانیها نه
یک روی سکه تو فقط . جای من بودن برایت محال است

را دیده بودی، رویی که من را محکوم میکرد به 
بیوفایی و ارسالن را به بیمعرفتی اما بگذار برایت از 

میدانی سیاوش، گاهی ما فقط از . هایم بگویمترس
زاویه دیدی که داریم به دنیا نگاه میکنیم و خودمان هم 
دوست نداریم این زاویه را تغییر بدهیم چرا که حس 

م ها کبا تغییر نوع نگاهامن سهم ما از منیتمیکنیم 
میشود و گاهی همین سامجت ساده ما را از انصاف دور 

هایت را بگیر پناهم که توی آن سه روزی گوش. میکند
که ارسالن نبود بیپناه شده بودم و تازه میفهمیدم یک 

زن  سیاوش گفنت ارسالن، یک ترنج گفتنش تا کجا 
ا هم هخرتی که حاال از سایهمیتواند امنیت ببخشد به د 

انگار کوه را روی دوشم گذاشته بودند و فقط . میرتسید
ی عمو هوشنگ خدا را شکر میکردم که کسی از خانوداه
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من را داخل آدم حساب منیکرد که ساغ پرسش را از 
مامان هم که . من بگیرد و همین هم مرا راضی میکرد

او  و دیگرزنگ میزد من فقط میگفتم ارسالن خوب است 
امان از روز آخری که ..هم چیزی بیشرتی منیپرسید اما

 :ارسالن زنگ زد و گفت

 خوبی؟   -

صدایش پر از بغض بود، توی هریس بودم که ترسیده از 
زنگ صدایش دست از دار شستم و به اتاقم پناه بردم و 

 :گفتم

 تو خوبی؟   -

 :صادقانه جواب داد

 .نه   -

 :نگرانش شدم
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 یرم الهی چرا؟مب   -

۹۷۱ 

 ...افرا جان من   -

مکث کرد و من به خدا رسیدم تا صدایش باز گوشم را 
 :پر کند

 ؟...ارسالن چیزی شده   -

صدایم میلرزید، مثل لرزیدن دستان تو آن لحظه که 
 :گفتی من کشتم

 !خوب نیست یه کم حامل   -

 قلبته؟   -

 ..بیامرستانم نگران نباش   -

 ..یا امام زمان   -

 .نگران نباش. به جان سیا حامل خوبه افرا  -
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آرام جانم ارسالن باز جان تو را قسم خورد، درست مثل 
بچگیهایامن، آخر جان تو همیشه قسم راستش بود حتی 

 نبه جو » وقتی که دعوا میکردید هم ارسالن میگفت 
تو که یادت هست،نیست؟ به من «. سیا، اول سیا جر زد
نگران نباشم؟ مگر میشد؟ پرستوی . گفت نگران نباشم

ی ی سادهام که اسمش قلب بود با همین جملهتوی سینه
مرد . ام پر کشیدارسالن عزم پرواز کرد و از سینه

تنهایی که برای من، برای تو برای قداست عشق رفته 
ود ی قلبش را گرفته بتی که حاال یقهبود پی کشف حقیق

 ...به من میگفت نگران نباشم

 کدوم بیامرستانی ارسالن؟   -

 ..افرا جان زنگ زدم بهت بگم یه کاری کنی   -

 :بغضم ترکید

 ؟...کدوم بیامرستانی   -
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 ..رامرسم   -

 چرا اونجا؟   -

 ..فقط ..میگم بهت افرا   -

۹۷۹ 

 ..االن راه میافتم   -

 :صدایش بلند شد

 ...گوش کن افرا   -

سجایم ماندم انگار که مرا میدید، نگران قلبش بودم 
 :خب

زنگ زدم بگم اگه مبیرم و هزار بار دیگه هم به دنیا    -
 از اینجا به بعدش...بیام فقط تو رو از خدا آرزو میکنم

هر چی شد بدون که مقرصش من ...هر چی شد افرا
ت قلبم خوبه افرا تا سه ساع...مقرصش ما نیستم...نیستم
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دیگه هم پرواز دارم و بر میگردم اما دمل داره 
واسه تو، واسه سیاوش، واسه خودم، دمل داره ...میرتکه
زنگ زدم بگم همین عشقی که توی وجودمه . میرتکه

ابام رو از زمین جمع منیذاره بشم کسی که خون ب
 ببخش...میکنه اما از اینجا به بعدش منو ببخش افرا

 ..منو زن  سیاوش

چند وقتی بود که به من نگفته بود زن  سیاوش، درست 
دار و حاال انگار دنیا آنقدر برایش از هامن شب تب

 .کوچک شده بود که باز برایش زن  سیاوش شده بودم
 :تاقم را زد و گفتتلفن را که قطع کرد سامیه در ا

 ...یکی اون بیرون کارت داره   -

خیلی متوجه حرفش نشدم و فقط فهمیدم رنگش پریده، 
چنگی به کیفم زدم تا برم ساغ اردیان و سامیه بازویم 

 :را گرفت و گفت
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 ...افرا جان بیرون یه نفر منتظرته   -

 :سی به طرفین تکان دادم و گفتم

 ..ولش کن..امیهکار دارم س! به درک   -

۹۷۹ 

دیگر نایستادم تا ببینم سامیه چه میگوید، سوئیچم را از 
روی میز برداشتم و از در اتاقم بیرون رفتم اما دیدم که 
سامیه دستانش را به هم میاملید و نگران پشت سم راه 

قت تلخی را بگویم سیاوش کاش بگذار حقی. افتاده بود
در هامن هریس وسط اتاق کارم میمردم اما وقتی در 

کارگاه را باز میکردم چشامن به چشامن پرخشمت 
ایستاده بودی مقابل کارگاه و به درخت تکیه . منینشست

داده بودی یه پایت روی زمین بود و پای دیگرت روی 
 دستت توی جیب شلوار جین مشکی تنت. ی درختتنه

کاله کپ مشکی . بود و تیرشت مشکی پوشیده بودی



 

Romanzo_o 1094 

روی ست بود و کتونی مشکی، میبینی چقدر خوب 
یادم هست چه چیزی تن پوش تنت بود چه چیزی تن 

پوش نگاهت؟ هان سیاوش میبینی؟ رنگم با دیدنت پرید 
و دست دمل لرزید و پاهایم سست شد، آخر دلتنگت 

لبم گرفت که ق لبت آنقدر انحنای تلخی. بودم بیمعرفت
تن لرزانم را جمع کردم و جرئت . توی مشتت ایستاد

نکردم قدمی به سمتت بردارم اگر دست تنم را میگرفتم 
شاید امکان داشت، اما دست دمل با دیدنت عنان از 

شامل را جلو کشیدم و موهایم را زیر آن . دست داده بود
پنهان کردم، انگار حکمی از پیش تعیین شده به من 

ت سیم تلفنیهایت را، موهایم را از دیدت پنهان میگف
کنم، هر چه من سعی کرده بودم دیده نشود تو اما 

 .تر شدبیشرت دیده بودی که انحنای لبخندت تلخ
نفهمیدم چرا اما راهم را به سمت چپ کج کردم و س 

صدای «. اون دیگه مال تو نیست» قلبم فریاد زدم
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ک میشد، بیشرت به هایت که تند و تند به من نزدیقدم
 .گوشم میرسید و من با سعت بیشرتی قدم بر میداشتم

دستت به بند کیفم رسید و مرا به زمین زیر پاهایم 
 :دوختی

 ...وایسا افرا   -

صدایت چرا انقدر از من دور بود عزیز دمل؟ هان؟ چرا 
ای هوقتی گفتی افرا انگار صدایت از پژواک میان کوه

شم میرسید؟ نکند صدای تو هم رفته از آن س دنیا به گو
های تنکابن؟ چرا زنگ صدایت برای من بود وسط جنگل

نبود؟ پر از خط و خش، پر از خشم، پر از دلخوری 
بودی که باز صدایت را توی ست انداختی و فریاد 

 :زدی

 !با توام افرا  -

۹۷۴ 
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صدایت که یک روز پر بود از عشق، حاال پر بود از 
دلخوری، سم را به زیر انداختم، رشم حضور داشتم 

اگر دستت را بر . بند کیفم را شل کردم. آخر آرام جانم
 . منیداشتی کیفم را رها میکردم

 چی کار کردی افرا؟    -

به من چند بار با خشم گفتی افرا نه سیم تلفنی، همین 
توی گلویم بغض نبود یکی از . دنم کافی بودبرای مر 

های مرواریدی بود که خودت با دستان هامن سیب
ها دیگر کوچک و خودت ساخته بودی و حاال آن سیب

ی یک سال دوری بزرگ شده تزئینی نبود بلکه به اندازه
 ی یک شب تبداربه اندازه.. بود و منیگذاشت حرف بزنم

ام لرزید و تو چانه .تلخ بود و منیگذاشت حرف بزنم
 :صدایت لرزید

 برگرد نگام کن و بگو که چی کار کردی افرا؟   -
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ام ی محبوس شدهسکوتم که ک ش آمد بغضم که از سینه
هایم راه گرفت، صدایت خلوت ُس خورد و روی گونه

 : خیابان را پر کرد و من بند کیفم را رها کردم

 ر کردی افرا؟چرا الل شدی؟ هان؟ بگو با ما چی کا   -

ی مانتوام گرفتم و آرام آرام رو به جلو دستم را به گوشه
این همه جرئت را از کجا آورده بودم؟ . قدم برداشتم

اینکه تو را ببینم و انگار کنم نیستی؟ این که صدایت را 
 بشنوم و ارصار کنم که نشنیدهام؟

 ..!!برگرد افرا   -

۹۷۵ 

 .برنگشتم، برنگشتم، برنگشتم، من راهم را ادامه دادم
اما تو صرب . هامن راه کجی که ظاهراً تنها راهم بود را

دستت با متام توان . نکردی تا رفتنم را متاشا کنی
 :نشست روی مچ دستم و مرا با خودت کشیدی
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 .نه خب انگار باید با روش من پیش بریم   -

 فرق. تو خشم داشتی، زخم داشتی و من، دلتنگ بودم
وقتی به خودم آمدم که کیفم را از . بود بین ما، فرق بود

روی دوشم برداشتی و دستت را کردی توی کیفم و 
 :سویچم را بیرون آوردی گفتی

ببخشید صدقه س الطاف شوهرتون، ماشینم هنوز    -
 ...گیر آگاهیه

اگر نه که ! سیاوش نبودم؟ هان؟؟ مگر من زن  «شوهرم» 
چرا ارسالن مدام این را به من یادآوری میکرد؟ چرا هر 

دویتان عزم کرده بودید مرا تا نهایت ممکن زیر 
پاهایتان له کنید؟ ریموت را فشار دادی و در را باز 

ه دستم درد گرفت ک. باز با خشم بازویم را گرفتی. کردی
 :خودم راعقب کشیدم و گفتم

 ...نکن   -
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 :دو دستت را باال بردی و به طعنه گفتی

 ...چاقو دستم نیستا   -

قلبم پاره شد از حرفت و با متام دلتنگیام دلخورانه 
 :نامت را صدا زدم

 .سیاوش   -

 :یک لحظه انگار جهان برای تو هم ایست کرد که گفتی

 ...ُمرد سیاوش   -

 هداشتیدیگر به من دست نزدی اما در ماشین را باز نگ
 :تا من سوار شوم و بعد خودت پشت فرمان نشستی

 ! اسمش رو چی صدا میکنی؟ هوم   -

. ام چنگ زد؛ چقدر بیرحم شده بودیبغض به سینه
کالمت پر بود از طعنه و منیدانستی چطور قلبم را 

 :سوراخ میکردی با تک به تک حرفهایت
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ارسی صداش میکنی یا عشقم؟ کدومش؟ خودش    -
ت داره صداش کنی؟ هانی؟ مای الو؟ کدومش چی دوس

 رو میپسنده؟

۹۷۶ 

به نیم رخت نگاه کردم، به زخم کنار پیشانیات و صدایت 
را به فراموشی سپردم، صدایت با سیاوش  من بیگانه 

خم روی موهایت زیر کاله کپ پنهان شده بود اما ز . بود
پیشانیات خار بود به قلب احساسی که بعد از تو انگار 

 :ات بودم پرسیدمهامنطور که خیره. مرده بود

 چطوری آزاد شدی؟    -

فرمان را چرخاندی و از دور برگردان درو زدی و به 
 :جای جوابم پرسیدی

خونتون کجاست؟ منیخوای یه شام عروسی به ما    -
 بدی عروس خانم؟
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هایم راه ک چاک شد و با اشک روی گونهبغضم چا
 :ست چرخید و یک لحظه اشکم را دیدی. گرفت

 سیاوش مامان شکوفه میدونه اومدی؟    -

ست را چرخاندی و تالش کردی نگاهت را از من 
بدزدی اما من یک لحظه دیدم که چشامنت تلخ بسته 

 :شد اما صدایت را توی ست انداختی

نداری بری خونه باغ؟ مگه نگفتم مگه بهت نگفتم حق    -
 کلید رو بده به سارا؟

 :ام ماشین را پر کردصدای های های گریه

 ...دادم کلید رو بهش   -

کلید رو دادی اما باز میره پیشش که؟ با هزار مدل  -
بدبختی مرخصی گرفتم که داغ دیدن مامان شکوفه رو 

ز به دلتون بذارم چهار ماه وکیلم واسه همین دو رو 
مرخصی داره میدوئه که بیام بیرون تا مامان رو بذارم 



 

Romanzo_o 1102 

ای که یه روز یه منیکنی میری خونه رشم...آسایشگاه
 ؟...قول و قراری توش داشتی

 :پشت دستم را روی صورتم کشیدم و هق زدم

 ...پای جونت وسط بود   -

 ام االن؟زنده   -

 ..تو جای من بودی   -

 :بیدیمشت محکمی روی فرمان کو

 .من جای تو بودم گٌه میخوردم زن یکی دیگه میشدم   -

داشتی با منی که برای جانت با جانم معامله کرده بودم 
نه تو . طور حرف میزدی، نه؟ چرا باور منیکنماین

 .سیاوش من نبودی

۹۷۶ 
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ال میگی ا ل نبود ب ل دو فردا دیگه شکمت هم میاد با   -
 .بود، بعد یه پیرهن عثامن دیگه علم میکنی

نگاهی به خودم کردم، به دستانم، به بدنی که انگار 
کاالی معامالتی بود و تو چقدر راحت از دو فردایی 

 .حرف میزدی که من از تصورش هم میرتسیدم

ماشین که مقابل خانه باغ ایستاد رضبان قلبم ایست 
پیاده شدی و در را به هم کوبیدی و  از ماشین. کرد

 :گفتی

 از همین جا رشوع شد، همین جا هم متومش    -

 .میکنم

متام تنم را رعشه گرفته بود و تو خیال این را نداشتی 
در ماشین را باز کردی و من التامست . که متامش کنی

 :کردم

 .استمامان شکوفه خونه   -
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 ..تو نگران اون نباش بیا پایین   -

 .من با تو جهنم هم میرفتم خانه باغ که خود بهشت بود
 .های ارسالن فکر کردماز ماشین پیاده شدم و به حرف

ه هایی را کبه اینکه تاکید کرده بود تو ندانی دانسته
جانت را به خطر میانداخت وگرنه هامن جا مقابل در 

ی من و ارسالن و زن  خانه باغ به تو میگفتم قصه
ار بدر خانه باغ را به رضب باز کردی و این. ..سیاوش را

 .بند کیفم را گرفتی و مرا با خودت به خانه کشاندی
کسی توی خانه نبود و من دمل هزار راه میرفت از آنچه 

ن اینکه تو سوال کنی و م. قرار بود بینامن اتفاق بیافتد
رشم کنم از جواب دادن به تویی که حاال برایم سیب 

ی های حیاط  را که باال رفتیم از خانههپل. ممنوعه بودی
ها رفتی، رسیدی مامان شکوفه گذشتی و باز سمت پله

در  خانه را باز کردی و . یامنهای افرا، به خانهبه جنگل
مبلهای خانهیامن هامنطور . بوی نا توی صورتم خورد
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با کفش . پخش و پال بود و خانه را خاک گرفته بود
 :زدیداخل خانه شدی و فریاد 

 اینجا کجاست؟   -

۹۷۷ 

با هامن چشامن اشکی نگاهت کردم و تو دیوانه وار به 
های من سمت اتاق خواب رفتی و با خرواری از لباس

ها را روی زمین ریختی و عربده برگشتی و لباس
 :کشیدی

های زنش رو اساون شوهرت بیغیرتت کجاست که لب   -
 !ی من جمع کنه؟از خونه

لگدی به میز مقابل پاهایت زدی و پرتش کردی به 
ها برداشتی طرفی و یکی از بادیهای مرا از میان لباس

 :و به هوا پرت کردی و ادامه دادی
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مگه نرفتی؟ هان؟ مگه شوهر نکردی پس اینا اینجا    -
 چی کار میکنه؟ 

افتاد و موهای  کالهت از ست. صورتت سخ شد
 نزدیکم. تر شدکوتاهت بیرون ریخت و دل  ریشم ریش

 :شدی و دستم را روی قلبت گذاشتی و گفتی

ام هنوز؟ مثالً طناب رون پاره کردی؟ با ببین زنده   -
رقیبم خوابیدی آره؟ هان؟ رشم نکردی از من؟ به 

 خیالت منو زنده نگهداشتی؟

که گفتی با  تو از من چه میدانستی که هامن لحظه
دوست . رقیبت خوابیدم هزار بار آرزوی مرگ کردم

من  »داشتم مثل تو دستت را روی قلبم بگذارم وبپرسم
این عروسکی که راه میرود و نفس « ام؟چی؟ من زنده

 ریشت باال آمد و تومیکشد زنده است؟ دستم تا ملس ته
 :خودت را عقب کشیدی و فریاد زدی
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میربم آسایشگاه اینجا رو  فردا مامان شکوفه رو   -
واسه همین دو .... خالی کن، گذاشتمش واسه فروش
 .. روز مرخصی هم سند اینجا گروئه

های افرا را گذاشته بودی برای فروش و من نه جنگل
ای که دیگر مال من نبود نه، برای مامان برای خانه
ای که گفتی بودی میربی آسایشگاه تا دست من شکوفه

و نرسد هزار تکه شد و دلتنگی را کنار و ارسالن به ا
 :گذاشتم و فریاد زدم

 ؟..از خودت بپرس اینجا کجاست   -

ر باو این.. صدایت یکهو خاموش شد و مات نگاهم کردی
 :من ذره ذره خشم شدم

بعد از یه سال اومدی ازم بپرسی اینجا کجاست؟ دیر    -
 گله گرگی بود و پاسبون نبود... اومدی آقا سیاوش

سیل اومد آب از .. گرگ زد به زندگیمون و با خودش برد
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سم گذشت، پله شدم که اگه خفه میشم عوضش آروم 
 .نفس بکشه. جونم زنده باشه

۹۷۸ 

امن ه. ی تلویزیون بوددو فنجان روی میز مقابل کاناپه
آن چای خورده  هایی که آخرین بار باهم تویفنجان
هایی که من دمل نیامده بود جمعش کنم از هامن. بودیم
یامن را شاهد های عاشقانهای که قرار بود زمزمهخانه
ها را برداشتم و پرت کردم روی یکی از فنجان. باشد

 :زمین، صدای شکستنش خانه را پر کرد

هر روز دارم ...شوهر کردم سیاوش...خوبم سیاوش   -
االن . .؛ کاله غیرتت رو باالتر بذار سیاوشمعامله میشم

خیلی دیره دیگه من دیگه من نیستم و تو، تو رگ غیرتت 
ورم نکنه واسه لباس عروسی که بوی خون 

برو در گوش هر کسی ... نگران اشک ا رمیا باش...گرفت
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بگو من کشتم و نرتس که تاوان اشتباه تو رو من 
 ..اوشآره کالهت رو باالتر، بذار سی... میدم

چشامنت چین خورد و من مانتوی پاییزی که پوشیده 
 :بودم را در آوردم و شامل را پرت کردم روی مبل و گفتم

اون که نگام منیکنه، دنبال عمل و عکس العمله، تو    -
 !الاقل تسویه کن باهاش

فکت بهم چفت شد و من دستم لرزید اما قدمم محکم 
تان لرزان یکی از شد و رو به جلو رفتم و با هامن دس

 :ها را از روی زمین برداشتم و گفتملباس

آره تو راست میگی فقط لباس یه هرجایی میتونه    -
 .همه جا باشه

اشکم شده بود باران و خیال بند آمدن نداشت که با 
 :هامن صورت خیسم لب زدم
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اون وقتی که وسط دادگاه عربده کشیدی من کشتم    -
کدومتون به من فکر میکنید؟  به من فکر کردی؟ اصالً

ارسالن به من فکر کرد که گفت میکشم چهارپایه رو از 
زیر پاش اگه پا پس بکشی؟ یا تو فکر کردی که هر جا 
تونستی گفتی من کشتم و خرب رسید به گوش اونی که 

 !باالخره نگاهم کردی سیاوش. نباید

سکوتت خانه را پر کرده بود و من چمبامته زدم روی 
 :شان کردم و گفتمها و یک به یک جمعو لباس زمین

من اون لباسیام که باد با خودش برده، نه خونه دارم    -
منه آواره رو از آوارگی ... نه سزمین نه حتی صاحب

 .نرتسون سیاوش

۹۷۹ 

راست  ها رفتم، توها را برداشتم و به سمت پلهلباس
میگفتی از هامن جایی که رشوع شده بود باید متام 
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میشد، هامن جایی که به من گفته بودی با تو عشق را 
 تو پشت سم راه. رفتم پشت بام. امتحان میکنم یا نه

 :گرفتی و صدای فریادت گوشم را را پر کرد

اون وقتی که براش لباس عروس میپوشیدی به نگاه    -
گوشت رو دادی .. وس خانمکردنش فکر میکردی عر 

 دست گربه توقع داری راه رو بکشه بره؟

خشمگین بودی درست، اما چرا بیانصاف شده بودی 
سیاوش؟ زندان با تو چه کرده بود؟ در پشت بام را باز 

ی پشت بام ایستادم و یک به یک کردم و درست لبه
 امدستت را روی سشانه. ها را پرت کردم بیرونلباس

انگار جهان ایستاد، چرا که زنگ گوشی گذاشتی و 
تو که بیرحمی را یاد گرفته ...موبایلم بلند شد و تو

بودی جلوتر از من دستت را به سمت گوشی توی جیب 
شلوارم بردی و گوشی را به دست گرفتی و با دیدن 
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عکس ارسالن سی به طرفین تکان دادی و باز لبت 
النی که انحنای زشتی گرفت و من نگران از قلب ارس

 :میرفت تا خداحافظی التامست کردم

 ...سیاوش عزیزم   -

ی بام ایستاده بودیم که تو ست را به طرفین هر دو لبه
تکان دادی و انگشتت را روی گوشی کشیدی و متاس 

 :برقرار شد و ارسالن گفت

 ...چطوریه که صدات حال آدم رو خوب میکنه زن     -

 :ه تو عربده کشیدیهنوز سیاوشش را نگفته بود ک

دلیل حال خوبت االن توی خومنه و دست برقضا از    -
 !تسویه حساب حرف میزنه

متام تنم یخ کرد و ارسالن نامت را با آخرین نای باقی 
 :مانده در جانش صدا زد
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۹۸۰ 

 ..سیاوش   -

سیاوش گفتنش چه فقط من میدانستم که پشت این 
و التامست .. دردی نهان است که بازویت را گرفتم

 :کردم

 ..سیا   -

 :صدای ارسالن از پشت خط آمد

 ...فقط دستت به افرا بخوره سیاوش   -

و تو، تویی که آرام جانم بودی مرا زیر پاهایت متام 
 :کردی

 دستم که بهش خورده هیچ، تا تهش هم رفتم،    -

 نگفته بهت؟

 :سالن عربده کشیدار
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 ...خفه شو   -

تو داشتی با ارسالن مقابله میکردی و به من فکر 
منیکردی و ارسالن داشت از حریمش دفاع میکرد و باز 

 .به من فکر منیکردی، یکی تو گفتی و یکی ارسالن
صداها توی سم ا کو میشد تا کجا قرار بود پیش بروید؟ 

 رت کنید که دست خداهایم را قرار بود تا کجا پتکه تکه
ها را یکجا پرت کردم و ؟ لباس..هم به آن نرسد؟ هان

 :التامست کردم

 ...حالش خوب نیست سیا   -

 :مرا پس زدی و ارسالن نامم را پرتحکم صدا زد

 ...افرا   -

 ..حروم زاده یه افرایی بهت نشون بدم   -

۹۸۱ 
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 :جای تو و ارسالن عوض شده بود، عربده کشیدم

 ..ارسالن چیزی نیست نگران نباش   -

 :روی پاهای تو افتادم و تو باز مرا پس زدی

 ..االن یه چیزی میشه عروس خانم نگران نباش   -

من آدم تکه تکه شدن نبودم که دیگر نایستادم تا ! نه
ی از دم مسیحایهزار پاره شدنم را ببینم و پریدم بیخرب 

 .که در بطنم بود

ی لباسم میان دستت معلق بین زمین هوا بودم که یقه
 :گیر کرد و صدای فریادت میان سوسوی باد پیچید

 ..افراااا   -

ی چهارم با احتساب زیر زمین  خانه  باغ تقریبا طبقه
ی لباسم بودیم و من روی هوا معلق بودم و فقط یقه
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ام لبه نداشت و دستت به هیچ پشت ب. میان دستت بود
 .جا گیر نبود که مانع افتادن هر دویامن شوی

 ..افرا دستم رو بگیر   -

هایت را کر شده بودم و صدای نفس نفس زدن
 :التامس کردی. منیشنیدم و فقط به مرگ فکر میکردم

 ...افرا غلط کردم دستم رو بگیر   -

میکرد، جوابت را ندادم باد داشت با موهایم بازی 
صدای . عجیب مرگ دراماتیکی بود در آغوشت مردن

کشیدن شدن پاهایت روی آسفالت پشت بام که آمد 
 :فریاد زدی

 ..با من این کار رو نکن افرا دستم رو بگیر   -

۹۸۹ 
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ی لباسم داشت به گردنم فشار میآورد و صدای پاره یقه
 :بار بار لب زدینش میامد که تو اینشد

 ...دستم رو نگیری منم باهات میام پایین   -

عشق چیست سیاوش؟ جز گم شدن در معشوق؟ چرا 
وقتی پای جان تو وسط آمد من دستم را به سمتت دراز 
کردم؟ در حالی که تقریباً هر دو معلق بودیم دستم را 

اشک به زحمت چند سانت مرا باال کشید و . گرفتی
 ...ریختی

ی دیوار منیتونم اون یکی دستت رو بگیر به لبه   -
 ...بکشمت باال

قطره اشکت روی صورتم  داشتی هق میزدی و قطره
هایت من جان میدادم که برای تو، برای اشک. میریخت

کمی باال رفتیم .. خودم هم تالش کردم برای باال آمدن
ه ایین کشیدو انگار توان دستت رفت که هر دوباز به پ
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صدای التامست به خدا خانه باغ  خالی را پر . شدیم
 ..کرده بود و من انگار الل شده بودم

 ...با من این کار رو نکن افرا   -

قفل زبانم در این حال هم باز نشد فقط صدای زنگ 
ممتد گوشی موبایلم بود که خرب از قلب بیقرار ارسالن 

ستت طاقتش کم مچ د. اشنشستهمی داد و دل به خون
شده بود که بابا محمدت را صدا زدی و یک لحظه هر دو 

تر روی دیوار چفت شد و باال تر رفتیم و من دستم محکم
 :قفل زبانم باز شد

 ...منیخواستم اینطوری بشه سیاوش   -

صدای هق هق فضا را پرکرد و یک دستت به زیر بغلم 
ا زمان و آن لحظه ام.. رسید و مرا با خودت کشیدی باال

 :مکان گم شده بود مرا توی آغوشت فرشدی و لب زدی

 ...من و با خودت تهدیت نکن افرا   -
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۹۸۹ 

ی سینه ات به شدت بااال و دستت سخ شده بود و قفسه
 :پایین میشد

کار رو با منی که همه چیم رو از دست دادم این   -
 ...کنن

متام بدنم را چک کردی، زخم دستم را، زخم زانو و کتفم 
صدای گوشی که انگار خیال . را دیدی و اشک ریختی

قطع شدن نداشت دل هر دویامن را لرزاند و تو هق 
 :زدی

دیگه ..... از اینجا به بعدش رو تو خواستی افرا تو   -
 ...هیچی دست من نیست

. مه چیز مربا کردیتو هم مثل ارسالن خودت را از ه
 و پایم از درحالی که اشک صورتم را شسته بود و دست
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عظمت مرگ به لرزه در آمده بود لب از لب باز کردم و 
 :تو را به خدا سپردم و گفتم

 ..هیچی اونطوری که تو فکر میکنی نیست سیاوش   -

 :پیشانی روی پیشانیام گذاشتی و انگشتت  را روی لبم 

 ...هیس   -

 ذر ز من ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتمبگ

 دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سگذشتم

 ..سیاوش   -

نفست غریبانه توی صورتم پخش شد و من مرگ 
 :رویاهایامن را دیدم

 ..ُمرد سیاوشت سیم تلفنی   -

 هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد عشق تو منیمیرد 

 ر قلبم جایت را منیگیردباور کن بعد از تو دیگری د
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من یه جور دیگه باهاش تسویه میکنم اما بدون که    -
 ...خودت خواستی

انگشت اشارهات را به طرفین تکان دادی و جدا شدی و 
رفتی بدون آخرین بوسه و عطر آغوشت را باد برد و من 

 .میان سوسوی باد نشستم و بیصدا اشک ریختم

 پایان فصل چهار

۹۸۴ 

 فصل پنجم

از وقتی که از تنکابن باز گشته بود و دستان زخمی افرا 
اش چنگ زده بود در نگاهش تیر شده و بغض به حنجره

. تا همین لحظه یک فریاد را به خودش بدهکار بود
فریادی که خالی کند خشمش را از دیدن دست زخمی 

ر همرسش بود و او چقدر ناتوان دخرتی که حاال دیگ
مقابلش ایستاده و تا آمده بود بپرسد چه شد؟ دست افرا 
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باال رفته و ساعد زخمیاش نگاهش را کدر کرده و افرا با 
چشامنی پر و صدای به زخم نشسته یک جمله گفته 

این همه من نپرسیدم چرا و چشم بسته دنبالت .» بود
به  Tپرسیده بودن...«. اومدم یه بار هم تو نپرس چرا

های دخرتک و  بعد از آن خشم شده حرمت نپرسیدن
بود خنجر و بست نشسته بود در گلویش و عجیب درد 

 یک هفته بود افرایش،. اشهای مردانهمیپاشید به یاخته
اش، عود خوش سیب سخ  باغ عمو محمدش، ترنج خانه

ی عمو داریوشش، سیم تلفنی روزهای بوی خانه
انه خودش را حبس کرده و فقط صدای رفاقتش، توی خ

های آرامش به گوش او میرسید و صدای سیاوش گریه
هایش در دل خواب و بعد انگار دنیا هامن جا گفنت

برایش متام میشد که دخرتک خواب سیاوشش را میدید 
همین روز . و او چقدر دستش از خوابهای او کوتاه بود
د و آرام قبل بود که نشست کنار تخت افرا و لب گزی
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دستش را ُس داد میان موهای دخرتک و دستش چقدر 
حریص شد برای نوازش ترنجی که چشامنش پر شده 

بود از بیرحمی دنیا و نفهمید چه شد که تن ظریفش را 
های به آغوش کشید و اجازه داد افرا میان تپش

ناموزون صدای قلب او آرام آرام سینه از اشک خالی 
نوازش کند صورتی که داغی  کند و او بدون حرف فقط

حاال ایستاده بود توی .  اشکش، داغرت از داغ  دل  او بود
اتاقش، پشت دیوار شیشهی اَلوار و به سالنی نگاه میکرد 
که جای خالی سیاوش داغ روی پیشانیاش شده بود او 

 ...چقدر میرتسید از ته این ماجرا

۹۸۵ 

هامن دم که فکرش تا قهقرا میرفت اردیان در اتاق را 
 :باز کرد و از پشت سش گفت
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کارت دعوت مهمونا . مسجد رو هامهنگ کردم داداش  -
االن هم اگه کاری نداری یه س برم . رو هم بردم

 ؟...بوتیک

آخر هفته مراسم سالگرد پدرش بود و میدانست که داغ  
تر خواهد شد به روز تازهدل خانواده چقدر در این 

همین خاطر دوست نداشت افرا در این روز کنارش 
های هر کسی را داشت تاب زخم باشد، تاب طعنه

های ا رمیا را نداشت، توی دلش آرزو کرد کاش زبان
 . داریوش و  همرسش هم به مراسم نیایند

 ؟..داداش  -

 :صدای اردیان او را به خودش آورد و اردیان باز پرسید

 چیزی شده؟ چرا ا نقدر توی فکری؟   -
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به سمت اردیان چرخید و بعد قدمی به سمت کاناپه 
برداشت و ولو شد روی آن و بیربط به جواب سوال 

 :اردیان پرسید

 عمو داریوش هست هنوز؟  -

اردیان نگران قدمی جلو آمد و همزمان که جوابش را 
 :میداد پرسید

 ؟...چی گفتماصالً شنیدی من . آره هست  -

 :سی به طرفین تکان داد و آرام گفت

آره گفتی کارای مراسم رو کردی بعدش هم میخوای   -
 ..بری بوتیک

بار قدرشناسانه به اردیان نگاهی مکثی کرد و این
 :انداخت و گفت

 .بزرگ شدی دیگه، میشه بهت تکیه کرد  -
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 :تر و جواب داداردیان تلخ خندید و تلخ

به من بود همونی . ن  خوب نیست اَرسیبزرگ شد  -
میموندم که روی دست افرا ساعت میکشید و به پول تو 
جیبیهای تو پاتک میزد، نه اینی که یه هفته است از افرا 
خرب نداره و متاسهاش ریجکت میشه و خون خونش رو 

 .میخوره و دستش به جایی بند نیست

۹۸۶ 

 :ارسالن دستی میان موهایش کشید و لب زد

که حالش ت رو ریجکت میکنه واسه اینهاگه متاس  -
 !خوب نیست

 کی قراره حالش خوب بشه؟ کی؟   -

 .و سوالش زخم شد رو روی قلب پر درد ارسالن نشست
 :ارسالن لبش را تو کشید و گفت
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ه ش داغه یلهمنیخوام بیارمش واسه سال بابا، ا رمی ک  -
 .چیزی میگه زخم میشه روی زخامش

اش داغه، تو چی داداش؟ حواست هست ا رمی کله  -
 ؟...اونی که االن توی خونته کیه؟ هان

ارسالن از جایش بلند شد و گامی به سمت در اتاق 
 :واربرداشت و زمزمه

 انگار که... توی همین یه سال چقدر بزرگ شدی پرس  -
 .ها گذشتهسال

دستش که به دستگیره در رسید اردیان کالم آخرش را 
 :تر به زبان راندتلخ

آره راست میگی ا نقدر برزگ شدم که سیا از توی   -
زندان زنگ بزنه بگه تن و بدن زخمی افرا واسه خاطر 
اینکه از پشت بوم خونه باغ پریده وگرنه، اون مثل ما 

 .بیناموسی بلد نیست
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داشت در گوش ارسالن  حرفش با لحن گزندهای که
پژواک شد و یک دور توی سش چرخید، چه کرده بود 

افرا؟ از پشت بام خانه باغ پریده بود؟ چشامنش را 
کوتاه بست و به فک قفل شدهاش تکانی داد و چرخید 

 :به سمت اردیان و پرسید

 چی میگی تو؟  -

۹۸۷ 

 :ن رخ به رخش ایستاداردیا

سیا زنگ زد و گفت حواستون به عروستون باشه، انگار   -
دلش خیلی پره که به مرگ ا نقدر ساده فکر میکنه و بی 

فت گ... قید و رشط از پشت و بوم خونه باغ میپره پایین
اگه بین زمین و هوا نگرفته بودمش االن یه مشکی به 

ی نبار سیاوشمشکی روی تنمون اضافه شده بود فقط ای
گفت افرای اون به تنها . اش رو بگیریدنبود که یقه
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هاش چیزی که فکر میکرد زندگی بوده، دنیاش قد فرش
هزار رنگ بوده، چی کار کردیم باهاش که توی این 
چندماه ا نقدر زخمی شده که داره به خودش زخم 

دلش پر بود داداش از ما، اما  بیرسمی نکرد ...میزنه
 اشم زنت رو میآورد و من چقدر رشمندهوقتی داشت اس

 . شدم

او حرف میزد و ارسالن تصویر دخرتی در ذهنش 
میچرخید که توی وان حامم هتل تیغ به دست نشسته و 

 .به مرگ فکر میکرد

وقتش نیست این امانت رو پس بدی ارسالن؟ هر   -
کاری که میخواستی با سیاوش بکنی کردی، غروری 

ش زنگ میزنه به اونی که ازش هتواسش منونده که ته
وقتش نشده . زخم خورده و عزیزش رو بهش میسپاره

 ول کنی افرا رو؟
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صداها توی س ارسالن دوران میگرفت گاهی صدای 
پیرمردی تکیه داده به پشتی صندلی بنگاهی در تنکابن 

این زمین برای » در سش به رقص میآمد که میگفت 
آراسته چون جد اندر میگم محمد ... محمد آراسته بود

آباد ریشه و بن داشتند، آقاش هم بازی جد توی سلیم
ی بچگیم بود و هم خدمتی دوران سبازیم، اما از دوره

.« محمدم بچه تهرون بود. این ده و آبادی زن نربد
مال بیوارث » گاهی صدای مسلم در سش پژواک میشد

وقتش نیست این » گاهی صدای اردیان..«...شده اَلوار
دست خودش نبود اگر «. امانت رو پس بدی ارسالن؟

 :کف دستش را باال گرفت و بلند گفت

 !هیس  -

۹۸۸ 
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اردیان که سکوت کرد صداهای ذهنش بیشرت رنگ گرفت 
و پیر مرد بنگاهی تسبیحش را یک دور دور دستش 

پرسیده بود یادش چرخاند و در جواب سوال او که 
آقاش قبل » میآید شغل محمد چه بوده جواب داده بود 

زن بردنش اینجا نجاری داشت اونم یحتمل شغل آقاش 
رو داشت چون وقتی زمین رو فروخت گفت میخوام 

صداها «. پول الزم بود...کارخونه چوب بری بزنم حاجی
هنوز توی سش بود که به پریدن افرا فکر کرد و یک 

اش جریان برق ی سینهکرد از میان قفسهلحظه حس 
اش را سخت تکاند و او فرمان ماشین راه گرفت و سینه

کی مسیر خانه باغ را در پیش گرفته . تر گرفترا محکم
بود و نفهمیده بود؟ کی؟ پیرمرد هنوز داشت توی سش 

پیک غیبی یا فرستاده خدا منیدونم اما می » حرف میزد
زمین . ز روی دوشم برداریدونم اومدی این بار رو ا

به پول گرفنت  محمد ... محمد رو خودم برداشتم اما
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به خانه باغ که رسید، سش سنگینی میکرد ...« نرسید
برای باال رفنت و دیدن ارتفاعی که افرا از آن پریده 

سش رشم داشت از ربودن رویاهای دخرتی که . بود
رنجی یک روز قرار بود بشود عروس این خانه و حاال ت

ای بیعشق در چند خیابان باالتر از خموده بود در خانه
یه زن » پیرمرد پس ذهنش هنوز حرف میزد... اینجا

اومد با یه وکالت کاری، علیالقاعده حسابش پاک بود، 
وکالت تام داشت از محمد، پول رو بهش دادم اونم امضا 

 مثل االن....ی توی دستتنامه سوختهزد پای همین قول
ها صدتا کد و شامره داشته باشن، یه نامهه قولنبود ک

. ...نومه تو میشدی مالکشامضا که میزدی ته یه قول
ها کسی نیومد ساغ زمین اما آقاش رو موقع مرگ سال

دیدم گفت محمد چند روز قبل از اینکه اون زن بیاد 
من موندم عذاب وجدان ... پول و ازم بگیره مرده بوده
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یده و زمینی که هنوز منیدونم پولی که به محمد نرس
 «محصولش حالله یا حروم؟

۹۸۹ 

ها را که باال میرفت از دلش چکه چکه خون میچکید پله
ها نفسش را برد و روی زمین که دیدن ا رمیا باالی پله

 :یک لحظه زمان و مکان را فراموش کرد و فقط پرسید

 اینجا چی کار میکنی؟  -

 :ای باال انداخت و گفتا رمیا شانه

 خودت اینجا چی کار میکنی؟  -

ی آخر را باال رفت و رخ به رخ با ا رمیا ایستاد و پله
 :جواب داد

 .هاست میکنمهمون کاری که سال  -

 :ارمیا تلخ جوابش را داد
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ه دمن مثل تو بیعار نیستم و دیدن خیلی چیزا برام سا  -
 ..و راحت نیست

  :سش را جلوتر آورد و درست بیخ گوش ارسالن لب زد

چطوری میتونی بیای اینجا وقتی عشقت هنوز   -
اش با عشقش رو خالی نکرده؟ چطوری میتونی خونه

 ا نقدر راحت با همه چیز کنار بیای؟ 

های ارسالن رج به رج روی صورتش نقش بست و اخم
 :دمثل خود ارمیا آرام لب ز 

تو که تا االن بیعار نبودی از االنم نباش و برو بیرون   -
 ...!این خونه حرمت داره... از این خونه

ا رمیا اما آرام مناند و به سمت شکوفه که پیرتر از هر 
 :زمانی شده بود چرخید و گفت
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من اینجا نیومدم توی این یه سال اما خیلی بهت زنگ   -
 بهش بگو اینجا فقط مال زدم نه؟ بهش بگو مامان شکوفه

 ..اون و زنش نیست که بخواد منو بیرون کنه

های شکوفه خم شده یک جوری گفته بود زنش که شانه
بود زیر حقیقت دیدن نگاه پرسش وقتی گله داشت از او 

 :و اشک بیهوا روی صورتش نشست و ارسالن فریاد زد

 توی این مدت اشکش رو ندیده بودم... بیا برو بیرون  -
 .که به خاطر حضور نحس تو  دیدم

۹۹۰ 

بعد با گامی بلند خودش را به پای ویلچر شکوفه رساند 
 :و گفت

 ..قربون اشکات بشم  -

و انگار زبانش بند آمد از پرسیدن علت ریخنت 
 . های زنی که برای او مظهر قدرت بوداشک
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 .روم بشم بیقرارم نکناومدم آ   -

 :فرشته سینی چای را روی میز گذاشت و گفت

به افرا خانم چند بار زنگ زدم یا در دسرتس نبودن یا   -
جواب ندادن از وقتی خانم، آقا سیاوش رو دیده شب و 
روزش شده اشک سارا خانم هم اومدن دیدنشون گفنت 

 ..دیگه منیدونم باید چی کار کنم... باید برن مشاوره

ارسالن کف دستش را روی صورت شکوفه گذاشت و 
 :آرام و پر بغض لب زد

 ؟..استگله کرده برات که چشامت پر گ له  -

شکوفه کوتاه پلک زد و اشک دانه به دانه از روی 
 :هایش چکیدگونه

 ...!هاشهات، مبیرم برای گ لهمبیرم برای گ له  -
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ر ریاد کشید نه زهبار نه فا رمیا نزدیک شد و ارسالن این
 :در کالمش ریخت برعکس همیشه ملتمسانه گفت

 ...!تو رو روح بابا از اینجا برو ارمی  -

و همین یک جمله سنگ شد و آویز شد از پاهای دخرتی 
ا رمیا که رفت . که همه میدانستند عجیب بابایی است

خانه که از عطرش خالی شد ارسالن تابی به گردنش 
 :گفت داد و رو به فرشته

 ...تنهامون بذار  -

فرشته که دور شد ارسالن دستی روی صورتش کشید و 
 :گفت

عمو محمد یه زمین داشته که فوری فوتی فروخته   -
صاحب بنگاهی که ازش زمین رو ...برای زدن کارخونه

خریده مثل امروز یادشه اون معامله، میگه یادمه چون 
تاریخ مرگ ... احساس میکنم پول رو به نااهلش دادم
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نامه تطبیق دادم اینطور بود که  عمو محمد رو که با قول
 بابا رفته.. سه روز بعد اون معامله عمو محمد فوت شده

مامان شکوفه، مامانم از ماجرا هیچی منیدونه، چندتا 
سوال کردم ازش ا نقدر پرت و بی ربط جواب داد که 

فهمیدم اگه کسی چیزی توی این قصه بدونه خودتی و 
پول اون زمین رو کی از بنگاهی گرفته؟ بنگاه ... سب

 ..دار میگه یه زن بود

۹۹۱ 

به اینجای حرفش که رسید نگاه شکوفه لرزید و او کمی 
 :ی ویلچر بند کردجلوتر آمد و دستش را به دسته

خودت توی تو که اون پول رو نگرفتی نه؟ چون هنوز   -
بیامرستان بودی؟ عکس خاله ملیحه رو به بنگاهی 
نشون دادم گفت نه چشمش روشن نبود از اون زن 

 ..چیزای دیگه یادش بود
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نفس شکوفه توی سینه بکس و باد شد و او آرام ادامه 
 :داد

 پای حق...  از اینجا به بعدش فقط خون بابام نیست  -
 ...سیاوش وسطه

 :زدید ارسالن مرصتر شدشکوفه که نگاهش را د

یکی رو پیدا کردم قتل رو با ریز جزئیات پرونده   -
نقطه ابهامی توی پرونده منیذاره، کار به . گردن میگیره

رضایت که بکشه من رضایت میدم و اون قد حبسش پول 
 ... سیا رو میارم بیرون اما...میگیره

 بار به کم قانعتن شکوفه لرزیدن گرفت و ارسالن این
 :شد و هر دو دستش را روی صورت شکوفه گذاشتن

 بگو اون زن کیه؟  -

های شکوفه که از حد گذشت ارسالن لرزش مردمک
 :روی زمین نشست و گفت
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بابا فهمیده بود که پول زمین تنکابن رو یه زن   -
گذاشته بود پشتش که بفهمه سهم ارث این بچه ...گرفته

ته توی حساب هایی هم که میریخاین پول... چی شده
سیاوش از س و س همون ماجرا بوده اما سیا بهش 
دست منیزده تا اینکه بابا تهش رسیده به مرگ عمو 

رفتم ساغ پرونده پزشکیتون، تو که بعد از ... محمد
اینو دیگه مامان ... تصادف این همه آسیب ندیده بودی

گفت که شکوفه تا دو سال بعدش هم میتونست حرف 
گفت که یه خرب شوم میشنوی بعدش  مامان... بزنه

چی بوده اون خرب که به یه عمر ... سکته مغزی میکنی
 ؟....حرست سیاوش بیارزه

۹۹۹ 

بغض حاال گلوی ارسالن را شکافته بود و اشک رج میزد 
 :اش راصورت مردانه
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فیق و بیمعرفت، حق من نامرد مامان شکوفه، من نار   -
داری هر چی بگی بهم بگید هم تو، هم سیاوش اما تو 

به روح بابام ترسم از روزی ... مادری کن در حق پرست
.. .که این س   َس بسته یه داغ دیگه روی دملون بذاره

ت رسیده که افرا از پشت بوم همین خونه خرب به گوش
 ت رسیده که اگه سیاوش وسطپریده؟ خرب به گوش

ترین زمین و هوا نگرفته بودش االن مشکی پوش بیگناه
 ؟....بودیم این قصه

لب شکوفه تکان خورد و رشوع کرد به تکرار اصوات 
بیمعنای که هر کدامش درد بود روی درد  مردی که 
انگار میدانست پس این پرده کیست و رشم و حضور 

 .داشت از بیانش

مامان و خاله همونجا که تو . رفتم مدرسه لواسون  -
کادر مدرسه عوض شده اما یه . ملیحه درس خوندید
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آدرس بهم دادن از معلمی که انگار س یه شاگردش 
حبس کشیده و اگه همه تاریخ یادشون بره شهال مهریزی 

 . چه کرده اون یادش منیره

 :چشامن شکوفه بسته شد و ارسالن متام نکرد

و ست، نه؟ تبابا فهمیده بود تصادف ماشین کار شهال  -
اونی که بهت ... روح عمو محمد این یه دونه رو بهم بگو

خرب داد ترمز ماشین رو کی دست کاری کرده بابا بود 
 نه؟ 

س شکوفه که کوتاه پایین آمد و پلکش روی هم افتاد 
 :تری روی دوش ارسالن گذاشتدنیا انگار بار سنگین

 شد کهچی بین تو و شهال بود که ماجرا به این ختم   -
حاج آقا آراسته بره شکایتش رو پس بگیره و پرونده 

مختومه بشه و یه عمر به سیاوش دورغ بگید؟ من پیدا 
اون پیرمرد از اون ... میکنم خواهرت رو مامان شکوفه
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زن یه عینک دودی یادش بود و یه مانتو ا پل دار پف 
 ...پفی

۹۹۹ 

صدای هق هق شکوفه که خانه باغ را پر کرد ارسالن با 
 :آخرین توانش لب زد

تقاص خون بابا رو، تقاص خون شوهرت رو، تقاص یه   -
عمر حرست سیاوش رو میگیرم از تک تکشون حتی اگه 

 ...افرایی این وسط منونه

و انگار پشت همین حرف به شکوفه گفته بود که ته این 
و خرب نداشت از بازی روزگاری که ماجرا به کجا میرسد 

ها خواهد داشت و  برگ نویی در آستنیش برای آن
 . عجیب دلش سنگین بود از بار گناه دیگران

سارا که آرامبخش شکوفه را ترزیق کرد و او آرام 
خوابیدنش را دید حاال وقت این رسیده بود که برود پی 



 

Romanzo_o 1144 

 های کی تنهای خانهداستان دخرتی کز کرده در گوشه
ی به خانه. مهر او را از متام جهان به او بدهکار بود

غرق در تاریکی که رسید نفسش توی سینه بکس و باد 
شد و کوتاه دمش را بیرون داد و دستش راه گرفت روی 

های سالن همه باهم روشن شدند و بعد دیوار و چراغ
ی خاکی رنگ رو کاناپه دخرتی پیچیده شده در ملحفه

 :و انداختخودش را به تکاپ

 ...افرا جان  -

جوابی که نشنید به ... چشامن افرا سخ بود و تب دار
های بیجانش سعت بخشید و رسید به آرام جانش، گام

ی که افرا نشسته بود نشست و تکیه زد به پایین کاناپه
 :آن

 بریم رنگرزی؟  -
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چقدر افرا دلش رنگرزی میخواست، او چقدر حاال به 
که حرف بزند و کسی انگار نشنود که  همین نیاز داشت
ی تایید تکان س افرا که به نشانه. او چه گفته است

 :ارسالن کوتاه لب زد. خورد

 شده یه اشتباهی بکنی که هیچ پاککنی پاکش نکنه؟  -

۹۹۴ 

 :صدای خش دار افرا حاال خانه را پر کرده

 !هآر   -

 !خوبه، هم دردیم  -

شده یه بخوای برگردی به گذشته ریموت دستت باشه   -
 بتونی اما دستت بلرزه؟

 :بار دلش را لرزاندلرزش صدای افرا این

 ..آره ارسالن آره  -
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 :صدای هق هق دخرتک که بلند شد ارسالن لب زد

اشتباه کردم به همه اعتامد کردم و این اشتباه رو   -
 واسه جربانش رفتم تنکابن. کنی پاک منیکنههیچ پاک

 .یه چیزایی فهمیدم که ای کاش هیچ وقت منیفهمیدم
االن دوست دارم یه ریموت دستم باشه، برم به اون روز 

برم زندان و سیاوش رو . و دیگه به تنکابن فکر نکنم
بکشم بیرون، تهش َس دوست داشنت تو باهاش بجنگم و 

یکنه تو باشی اما، ریموت اونی که داستان رو متوم م
دستمه میتونم یه شیفت دیلیت کنم هر چی شنیدم رو 

بعدش روز از نو روزی از نو، اما خون دوتا آدم، حق یه 
. خانواده رو گردمنه و حرست یه عمر زندگی رفیقم

 ...دستم داره میلرزه افرا

 :افرا آرام از روی کاناپه سخورد و پایین تخت نشست
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فکر کردم تو برادر کشی و  این اشتباه  اشتباه کردم  -
کنی پاک منیکنه، دوست دارم برگردم به رو هیچ پاک

روزی که از پشت بوم خونه باغ پریدم و باز بپرم 
به شامتت توی نگاه سیاوش که بهم میگفت تو ...اما

افرای من نیستی به ترس توی چشامش که فکر میکنم 
قهی برای این پنجره برام میشه منفی ده و هیچ طب

ریموت دستمه، اما دستم داره میلرزه .. پریدن نیست
 ...ارسالن

۹۹۵ 

س ارسالن به سمتش چرخید و نیم رخ افرا در نگاهش 
نشست، خواستنیرت از هر لحظه بود دخرتک و او چقدر 

 .تنشناتوان بود در مقابل این دوئل خواسنت و نخواس

روزی که اومدی توی این خونه میدونستم بودن و   -
نبودن باهات خیلی سخته اما از اون شبی که از صبحش 
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 ی رفاقتم با سیاوشهای دونفرهرشم نگاه کردن به عکس
رو دارم به این نتیجه رسیدم که چشم بسنت روی 

 .....ترهمالکیت داشتنت سخته

چیز  بینشان  افرا سش را روی زانوانش گذاشت، همه
سد بود درست مثل پاشیدن رنگ طوسی وسط یک 

 :طرح هفت رنگ

لباسام توی خونه باغ جا مونده بود، سیا گفت این چه   -
شوهری که جمع منیکنه لباس زنش رو از خونه یکی 

اش این بود یا نه، درست یادم منیاد عین جمله... دیگه
ه بین اینک اما میدونم ته مایه حرفش این بود که برسه به

من و تو خبط و ربطی نیست و من چقدر اون لحظه 
 ...مرگ رو آرزو کردم

 ..بعدش پریدی  -

 .پریدم  -
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ارسالن دستی روی موهایش کشید و افرا سش را از 
 :روی زانو بلند کرد و رو به او گفت

 به من فکر نکردی؟  -

به افرایی که این وسط ... فقط به خودم فکر کردم  -
اش رو باد یه جا انداخت نه به تکیه شد و هر تیکه هزار

تو فکر کردم نه به سیاوش نه حتی به مادر همیشه 
 ...نگرانم

 :ارسالن پر نیاز پرسید

 االن، االن که منیپری به کی فکر میکنی؟  -

 :افرا لبش را که از تو مکید و ارسالن آرام لب زد

رست به خوبه که فکر کردن به اون منیذاره یه ح  -
 ..های من اضافه بشهحرست
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این را گفت و دیگر مناند تا تتمه نیازش با دیدن 
ت رف. چشامن خیس دخرتک خودش را به تکاپو بیاندازد

و به فرداها فکر کرد، به کارهایی که باید انجام میداد و 
به روزهای که میدانست سخت و تلخ سپری خواهد شد و 

فه نگفته که همراه این میان فراموش نکرد که به شکو 
خواهرش مردی به بنگاه رفته که او میرتسد از بردن 

 .نامش

۹۹۶ 

 افرا

ن های انساگاهی جریان زندگی نه فقط برخالف خواسته
پیش میرود که گویی قصد ثابت کردن حقیقت دیگری را 

من در انکارها ! کار برشیتی انبه او دارد و آخ از لحظه
به س میربدم و رنج این انکارها مرا از خودم گرفته بود 

آن روزها که وحشت و ترس  از . و به حوادث سپرده بود
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دست دادن سیاوش را کنارگذاشته بودم، با حقیقت 
تری مواجه شدم، من این میان خودم افرا را از تلخ

به عکس هیچ چیزی شادم منیکرد و . دست داده بودم
آن کوچکرتین اندوه در محیط پیرامونم مرا به 

همزادپنداری عجیبی دعوت میکرد و میشدم دخرت 
 .ای که میل به اشک در او بلوا میکردی چند سالهبچه

میل کار کردن در من صفر شده بود به ندرت ساغ 
. هریس میرفتم و این صدای سامیه را در آورده بود 

گفت منیخواهد توی مراسم روزی هم که ارسالن آمد و 
سالگرد پدرش رشکت کنم اولش خوشحال شدم و توی 

دمل خدا را هزار بار شکر کردم که حداقل مجبور نیستم 
تلخی بیپایان ارمیا را تحمل کنم اما همین که ارسالن 

پایش را از در خانه بیرون گذاشت در درون من دخرتی 
 ه به اورشوع به زاری کرد که انگار همین دیروز بود ک

هنوز . گفته بودند عزیزت جانش را از دست داده
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ارسالن به پارکینگ نرسیده بود که به موبایلش زنگ 
 :زدم و پرخشگرانه و پر مدعا

 نادیده گرفنت رشوع شد نه؟   -

نامم را با استیصالی صدا زد که هرگز در ارسالن همیشه 
 :مبارز ساغ نداشتم

 ...افرا   -

 :جوابش را تلخ و گزنده دادم بغضم را بلعیدم و

توی دادار دودورتون بودم که لباس عروس تنم    -
کردی و نشون عامل دادی؟ چی شده تو شاتارشرتتون 

 نیستم؟ افرا دیگه اخی شد؟

۹۹۷ 

 :سکوتش جریرتم کرد

 ...خوبه خودت هم میدونی چقدر بی  -
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ستم بگویم خودت هم میدانی چقدر بیرشفی، چون نتوان
چون پرده از رازهای مقابل چشمم برداشته بود که . نبود

این حقیقت را بر من مسجل کرده بود که ارسالن هر چه 
یک جمله گفت و من میان هامن یک . بود بیرشف نبود

اش باورش کردم وباز قلبم پیراهن سیاه به تن کرد جمله
 :گریست بار برای اوو این

زخمی میشم کسی حتی اگه شده با نگاهش زخمیت    -
 ..کنه

 .زخمی میشد، دروغ منیگفت، این خاصیت ارسالن بود
یا حرفی منیزد یا عین حقیقت را میگفت و تا ته تهش 

آنقدر از شنیدن این حرف . پای حرفش میایستاد
رشمنده شدم که کوتاه عذرخواهی کردم و گوشی را 

وابی هم در مقابل پیامکش که به حتی ج. قطع کردم
سعت روی نوتفیکیشن گوشیام منایان شد ندادم که 
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مقابل آینه «. خودت رو اذیت نکن عزیزم» نوشته بود
ایستادم و به خودم نگاه کردم، زیر چشمم یک بند 

انگشت گود افتاده بود و موهایم نه خرمن خوش خرام 
ت را مسهای افرا و مسیاوش بود که به آن بگوید جنگل

های افرا بکند نه گیسویی بود از همنشینیاش با جنگل
که در بند ترنج کشیده شده و ارسالن از آن تابلوی 

چنگی به موهایم زدم و . ساخته بود به جد متاشایی
یشان را توی مشتم گرفتم و باالی سم محکم بستم همه

آنقدر که هیچ پیچی توی آن مناند و کسی مدام توی 
تم به سمت میز کارم برگش«. سیم تلفنی» دگوشم ویز نزن

ی مداد رنگیهایم را باز کردم و رشوع به طرح و جعبه
با قرمز رشوع کردم رنگی که هم شادی . زدن کردم

داشت هم اندوه، من در قرمز رنگ شادی و ماتم را 
توأمان میدیدم یکی شال سخ عروس بر س داشت و 

 به. ه بوددیگری پیراهن خونین یوسف را بر تن کرد
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طرح نگاه کردم و رشوع نشده به آن خامته دادم و 
طرحی که در تناقض میان . کاغذ توی دستم مچاله شد

 .غم و اندوه گم شده بود به درد من منیخورد

۹۹۸ 

آن روز ارسالن آمد مثل متام روزهای بعدش که آمد و 
ی ارسالن اش ندید کسی که توی خانهنهمن را وسط خا

ظرف میشست، آشپزی میکرد و گاهی دل به زندگی 
 :میداد من نبودم تا اینکه یک روز اردیان آمد و گفت

 ..افرا   -

دمل برای آبجی گفتنش تنگ شد و مچ دستم را باال 
 :گرفتم و گفتم

 .خیلی وقته ساعت نکشیدی   -

 :یشش کشیدچشامنش پر شد و دستی روی ته ر
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 .تو جون بخواه   -

 :کوتاه خندیدم و گفتم

 ..ساعتت رو بکش   -

هایش را روی مچ دستم میگذاشت تا هامنطور که دندان
به رسم کودکیهایش با گاز گرفنت روی دستم ساعت 

 :بکشد، گفت

دمل واسه افرای ... کاش همیشه اینجوری باشی   -
 خودمون تنگ شده بود

فی بود تا من این جمله را وصل کنم همین یک جمله کا
 :ای که مامان گفته بودبه جمله

چی میگن این جوونا؟ اسمش چیه؟ گُل ُمل میزنی  -» 
که انقدر رنگ و روت نزاره؟ هر چی ازت سوال میپرسم 

 «خب چته دخرت؟...توی هپروتی 
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و بعد از رفنت اردیان تنها کاری که کنم مراجعه به 
به کمک یک مشاور برای تغییر آن روزها . مشاور بود

حال روحی دخرتی که مرگ را سبک میشمرد خیلی فکر 
کرده بودم و به این نتیجه رسیده بودم که من نیاز به 

به دور از چشم ارسالن به مشاور مراجعه . مشاور دارم
کردم و حس بدی مرا مجبور به پنهان کاری از ارسالن 

ی این زندهکرده بود، حسی که مدام و بیوقفه مرا با
زندگی میدانست و میگفت کسی که در این نربد کوتاه 

 .آمده من هستم نه هیچ کس دیگر

۹۹۹ 

تجویز اول مشاورم این بود که با حقایق زندگیام مواجه 
شوم و بپذیرم که من با ارسالن معامله کردم و حاال 

از همین . یا زیبا همرسش هستمخوب یا بد، زشت 
دو ماه از یلدای شومی که قرار . تجویز اول رشوع کردم
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بود بشود سال روز عروسیامن گذشته بود و من داشتم 
. زندگی کردن را آسه آسه با مشاور مترین میکردم

ام با ارسالن مثل سابق بود نه من عملی داشتم نه رابطه
لعمل برایم هامن یک عمل و عکس ا. او عکس العملی

کافی بود تا رشم داشته باشم از نگاه کردن در چشامن 
ی مشاورم نیاز داشتم بپذیرم سیاوش و حاال به گفته

اویی که شب به شب وقتی خسته به خانه میآید و در 
چشامنش نگاه میکنم و به او سالم میدهم هامنی است 
که باید به او شب بخیر هم بگویم و هامنی است که باید 

و س روی یک بالشت بگذارم، هامنی است که اصاًل با ا
باید با او به آرامش برسم، مگر اینکه بپذیرم و چراغ 

این خانه را من خاموش کنم ولو اینکه ارسالن گفته بود 
را به این امید دهد  به چیزهای مهمی رسیده است و من

هر چه من . که دارد سیاوش را از زندان بیرون میآورد
ی اشرتاکی با ارسالن برسم و به نقطه تالش میکردم
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همین بشود آغاز مشرتک  زندگی که قرار بود با او خامته 
 جایامن عوض. تر میشدپیدا کند ارسالن انگار آشفته

ها تا جایی که ممکن بود دیر به شده بود و ارسالن شب
خانه میآمد آن هم آنقدر آشفته بود که گاهی دمل برای 

سوال هم که از او . میسوختآشفتگی و درماندگیاش 
خودت رو درگیر » میپرسیدم جوابم را کوتاه میداد

. «هیچی نکن، بیشرت از ظرفیتت فشار رو تحمل کردی
حتی وقتی فهمید . در هیچ مهامنیای رشکت منیکرد

خانوادهاش را برای شام دعوت کردهام خودش زنگ زد 
 .و مهامنی را کنسل کرد

۴۰۰ 

حال آن روزها جور منیشد که ام با ارسالن  آشفتهمعادله
یک شب به خواست خودم به رستوران رفتیم و در متام 
طول سو غذا نه من حرف زدم نه ارسالن و در سکوت 
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از او خواسته بودم با هم . مثل دوتا غریبه شام خوردیم
 هایم بگویم، از اینکهبه رستوران برویم تا با او از دلهره

از وقتی که فهمیده بودم سیاوش قرار است آزاد شود 
های مدام حالت تهوع میشدم و این دلشوره مثل سال

قبل که یک بار نوع دیگرش را تجربه کرده بودم با من 
. .کاری کرده بود که دوران قاعدگیام هم بهم خورده بود

اینکه  هام بگویم، ازمیخواستم به ارسالن از دغدغه
ام یک شعبه برای هریس در شهر تربیز تصمیم گرفته

های ماهر بزنم و اینطور حداقل دسرتسیام به بافنده
اصالً قرار بود خیلی چیزها بگویم اما دیدن ...بهرت شود

ی ارسالن که مدام کالفه میشد و دستی چشامن خسته
وی برگشتنی ت. توی موهایش فرو میربد مرا منرصف کرد

گی از پلیر پخش شد که من را ناخودآگاه به ماشین آهن
قهقرای روزهایی برد که اگر چه کوتاه بود اما نیلوفری 

 :بود و جان داشت
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 هرشب مستم به کنار » 

من حتی توی خوابم فکر تو ..... ام به کناردل خسته
 ...«هستم

باران آرام روی شیشه رضب میزد، سم را روی شیشه 
ان خریدم و آرام با خواننده گذاشتم و خنکایش را به ج

چشامنم را بستم و خیامل بیاجازه از . شعر را زمزمه کردم
من پرواز کرد به شبی که این شعر را با سیاوش خوانده 

صدای سیاوش توی سم اکو میشد و من از . بودیم
چی میخونه    -. » شنیدن صدایش خسته منیشدم

م سیخواننده که صدای تو رو منیشنوم، بلندتر بگو 
.......« چشمم روشن هرشب مستی؟  -!  ........  تلفنی

منیدانم تایم آهنگ چقدر بود اما با پایانش کنده شدم 
از خاطرهی خوش آن شب و  نفس عمیقی کشیدم و 

 :توی دمل گفتم
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 ...دمل برات تنگ شده سیا   -

۴۰۱ 

گار ارسالن، صدای توی دمل را شنید که منیدانم اما ان
اول صدای خط ترمز ماشینش بلند شد و بعد پایش را تا 
ته روی گاز گذاشت و تیر چراغ برقهای جاده یک به یک 

 ...از کنارمان محو شدند

وقتی به خانه رسیدیم اولین کاری که ارسالن کرد 
بیخرب از درون . نوشیدن چند لیوان آب پیاپی بود

لیوانی برداشتم و تا خواستم از آب سد کن اش آشفته
آب بردارم دستش را حلقه کرد دور کمرم و مرا به 

 :کابینت پشتم چسباند و گفت

 .میخوام دلتنگیت رو برطرف کنم   -

صورتش را روی صورتم گذاشت و ته ریشش حامل را از 
 :خودم و شعری که زمزمه میکردم بیزار کرد
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من ...دل خستم به کنار...هر شب مستم به کنار»   -
ست رو گذاشته بودی « حتی توی خوابم فکر تو هستم

 روی شیشه ماشین و همین آهنگ رو میخوندی نه؟

اش گذاشتم و سعی کردم کمی به دستم را روی شانه
 .عقب هلش بدهم

 .برو عقب   -

 :نفس گرمش توی صورتم رها شد

   

من ...ردل خستم به کنا....هر شب مستم به کنار   -
 ..حتی توی خوابم فکر تو هستم 

حواسم نبود گزک دستش داده بودم، او . ول کن نبود
عصبی شده بود و حاال با همین چند جمله به تاخت 

دست دیگرش دور کمرم تاب خورد و مرا بیشرت . میرفت
 :سمت خودش کشاند و پیشانی روی پیشانیام گذاشت
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راموش کنی، میخوام یه کاری کنم خواب دیدن رو ف  -
 .اصل جنس رو ببینی

۴۰۹ 

از ارسالن  عصبی  . بزاقم را قورت دادم و باز ترسیدم
نفسم به شامره افتاد و . حال هر کاری بر میآمدآشفته

 :ترسیده لب زدم

 .منظوری نداشتم  -

 عضالت صورتش مشت شده بود و همین مرا بیشرت
 :میرتساند که گفتم

 ...معذرت میخوام  -

 بابت دلتنگیت؟  -

 ...ارسالن  -

 :تلخ جوابم را داد
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 چرا باید معذرت بخوای؟   -

زبری ته ریشش که روی صورتم بیشرت کشیده شد سم را 
با شتاب بیشرتی عقب کشیدم و بعدش تنها چیزی که 
 .شنیدم صدای برخورد سم با کابینت پشت سم بود

خونی نبودها . احساس کردم خون توی دهانم جمع شد
چشامنم که تار شد دست . اما بویش را حس میکردم

 :تر دور کمرم حلقه شدارسالن محکم

 .چی کار کردی با خودت... ببینم ست رو  -

ام دستم را روی سم گذاشتم و با تتمه جان باقی مانده
عقب هل ارسالنی که حاال دیگر مقاوت منیکرد را به 

. ام بود را باال آوردمدادم و یکهو، هر چه درون معده
 :ارسالن ترسیده عقب رفت

 خوبی؟...افرا  -
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پر واضح بود که خوب نبودم این سوال ارسالن از ترس 
 :دوباره پرسید. نشأت میگرفت

خیلیخب تکون نخور بذار زنگ بزنم ...حالت خوبه افرا  -
 ...اورژانس

 .خوبم  -

۴۰۹ 

دیدن . همین یک کلمه را به زحمت به لب رانده بودم
فرش آشپزخانه و افتضاحی که بار آمده بود به دوران 
گرفته سم کمک کرد و یکهو دستم را به سمت ارسالن 

 :دراز کردم و گفتم

 ...کمکم کن  -

میان دستش  گیج از اتفاقی که افتاده بود دستم را
گرفت و کمک کرد روی صندلی آشپزخانه بنشینم و 

گفت و شنیدهایش با ..ی اورژانس را گرفتسیع شامره
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اورژانس را منیشنیدم چرا که صداها توی سم دوران 
دستم را روی دهانم گذاشتم و یک بار دیگر . گرفته بود
 :ارسالن ترسیده مقابلم زانو زد. عق زدم

 ..تحمل کنی رسیدنافراجان یه  کم   -

با هامن رخوت توی چشامنش نگاه کردم مثل نیم ساعت 
هرچه بود . پیش دیگر نه آشفته بود نه خشم داشت

 :کوتاه پلک زدم و گفتم. نگرانی بود و بس

است مدام باال چند هفته...نگران نشو چیزی نیست  -
  .میارم االن هم سم خورد به کابینت یهو ضعف کردم

 :تر شدنگراننگران بود 

واسه چی به من نگفتی باال میاری؟ هان؟ از کی   -
 ...اینطوری شدی

هامنطور که میل به عق زدن در من بیداد میکرد، خودم 
 :را کنرتل کردم و سعی کردم آرام جوابش را بدهم
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مثل سال کنکورم شدم هم هی باال میارم هم اینکه   -
 رمی رو زده بهخدا لعنت کنه ا...پریودیهام نامنظم شده

ات گفت برام از برق وگرنه اون سال هم اون به خاله
امشبم ... هام منظم شدسوئد یه دارو فرستاد هورمون

ات بگی اسم داروش میخواستم بهت بگم که تو به خاله
 ..چی بود چون یادم منیاد

 .تر شداش پریدهرنگ پریده

۴۰۴ 

 ؟...چند وقته پریود نشدی  -

 :کالفه دستی توی هوا تکان دادم و گفتم

 ..درست منیدونم یه دوماهی باید شده باشه  -

تا آمد چیزی بگوید اورژانس رسید و بعدش انگار 
ساعتی بعد توی . ها بین من و ارسالن ته کشیدحرف

کریدور بیامرستان ارسالن کالفه عقب و جلو میرفت و 
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ی توی دستم نگاه میکردم و سواالت بیجوابی به قهوهمن 
ذهنم را پر کرده بود، کافئین برای جنین رضر داشت؟ 
باید میخوردم یا نه؟ چند ساعت دیگر صبح میشد؟ 

 امکان داشت تست بتا اشتباه باشد؟

اگر تست بتا درست بود چطور توی صورت سیاوش نگاه 
م؟ چند میکردم؟ چطور به دیدن مامان شکوفه میرفت

ی توی دستم بودم و ارسالن راه دقیقه من خیره به قهوه
میرفت و مکرراً متاس میگرفت منیدانم اما میدانم نیمه 

 :شب بود که مقابلم ایستاد و گفت

 ...بلند شو  -

 او هم مثل! بلند شو گفتنش پر از خشم بود، حق داشت
 :جواب خشمش را با کینه دادم. من شوکه شده بود

 چرا؟  -
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سم را باال بردم و توی چشامنش نگاه کردم، حاال توی 
هایی از استیصال موج میزد ارسالن  ساعتی نگاهش رگه

ت ای که درسرا باخته بود، مثل برنده قبل نبود، قافیه
بین دو ابرویش چین . ی آخر ناک اوت شده باشدلحظه

خورد و بعد کف دستش را روی صورتش کشید و مقابلم 
 :اال خشمگین نبود مستاصل و درمانده بودح. زانو زد

یه دوستم خواهرش دکرت زنانه، سونوگرافی هم توی   -
مطبش داره، تا صبح منیتونم صرب کنم افرا اینجا هم 

 بریم پیشش؟. دکرت آنکال برای سونوگرافی نداره

۴۰۵ 

ر کرثی از ثانیه تغییر داشت از من سوال میکرد، د
موضع داده بود همین هم باعث شد کوتاه سم را باال و 

ام را مقابلش گرفتم و لیوان قهوه. پایین تکان دهم
 :گفتم
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 .نخوردمش  -

چشامنش پر شد و وقتی بلند شدم سم را به آغوش 
شاید ما اولین پدر و مادری بودیم که هیچ کدام . کشید

لکه هر دو در حال انکار به آن یکی تربیک نگفت ب
وقتی توی مطب خواهر دوستش که به خواست . بودیم

او نیمه شب به مطب آمده بود پروپ دستگاه سونوگرافی 
روی شکمم راه گرفت و بعدش صدای گوم گوم قلبی که 
هم قلب من؛ هم قلب ارسالن را لرزاند توی اتاق پیچید 

 تشفقط بین ما بغض رد و بدل شد و انگار خواهر دوس
ی تقدیری بود منیدانست مسیحای من مهامن ناخوانده

 :که ما مقهور آن بودیم چرا که با لبخند گفت

یه مریض دیگه هم داشتم که توی دوازده هفتگی   -
فهمید بارداره اما اون عالئم نداشت، اینکه شام با این 
همه عالئم بارداری متوجه نشدید که باردار هستید 



 

Romanzo_o 1172 

 ما بهتون تربیک میگم، یه جنینخیلی تعجب برانگیزه ا
ده هفته داریم که خیلی هم خوب رشد کرده و ماشاهلل 

 ....صدای قلبش رو هم که شنیدید

هنوز من و ارسالن شوکه بودیم هنوز باور نکرده بودیم 
ی چشم من راه گرفته بود و اشک از گوشه. چه شده

بغض به گلوی ارسالن خنجر زده بود که هیچ چیزی 
 :ما دکرت به جای هر دوی ما به تاخت میرفتمنیگفت ا

۴۰۶ 

های اول بارداری مراقبت با توجه به اینکه توی هفته  -
های این دوران استفاده بارداری نداشتید و از ممکمل

نکردید من براتون یه سی آزمایشات مینویسم که 
سی میکنه نگران نباشید هیچ کدوم سالمت جنین رو برر

از این آزمایشات تهاجمی نیسنت و خطری برای جنین 
یه سی دارو هم براتون مینویسم که مرتب باید . ندارن
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مرصف کنید و لطفاً دیگه از اینجا به بعد بارداری اهامل 
جواب . برای تهوع تون هم دارو مینویسم. نکنید

 ...یدآزمایشاتتون که حارض شد ترشیف بیار

کارمان توی مطب که متام شد دیگر نه من آن افرای 
اش آزادی سیاوش از روز قبل بودم که متام دغدغه

زندان بود نه ارسالن آدم روز قبل بود که سفت و سخت 
حاال هر دو یک آدم . پیگر پیدا کردن قاتل پدرش بود

دیگر بودیم، آدمی که یک جنین ده ماه که از قضا 
رین ساز دنیا بود، برایش تعیین ترضبان قلبش کوک

د که دم صبح بو . تکلیف میکرد که به چه چیزی فکر کند
به خانه رسیدیم اما مثل یک قرار از پیش تعیین شده 

بار هر هر دو گوشی موبایلامن را خاموش کردیم و این
ای که هر سه. سه باهم و در آغوش هم به خواب رفتیم

دست من است و من ارسالن گفته بود سه نفره ماندمان 
یادش  ارسالنی که... تعیین میکنم سه نفره مبانیم یا نه
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رفته بود به یک مادر رو به زوال دست و پا زدن جنین 
میشود حیات و مامت . اش را تربیک بگویدده ماه

فرزندی دست مادرش باشد او نفس مسیحایی زندگیاش 
را قطع کند؟ ارسالن مثل همیشه از من سخترتینها را 

خواست و امان از این سخترتینها که پایشان ذره ذره می
 .جان میدادی

۴۰۷ 

 *** 

نه ارسالن . شب سختی را پشت س گذاشته بودند
حاال . چشامنش رنگ آرامش و خواب را دیده بود نه افرا

آمده بود ای که برایشان هر دو گیج از مهامن ناخوانده
توی سالن خانه روی یک کاناپه نشسته بودند و صدای 

ارسالن ماگ . سکوتشان خلوت خانه را پر کرده بود
 :حاوی قهوه را به سمت افرا گرفت و گفت
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 .بخور یه ذره انرژی بگیری  -

ی توی دست ارسالن انداخت و افرا نگاهی به قهوه
 مسش را به طرفین تکان داد و بدون هیچ حرفی چش

س صدای نف. بست و سش را به پشتی کاناپه تکیه داد
بلندی که ارسالن کشید و به گوش افرا رسید و چشامن  

منیدانست درست و غلط راه کدام . اش چین خوردبسته
خیلی وقت بود که درست و غلطش را گم کرده . است

بود و رفته بود تا مسیر درست را پیدا کند اما حاال س 
دلش  .لبش را که از تو مکید. شده بود بزنگاه، غافلگیر

آشوب بود صدای بارانی که محکم و پر شتاب به پنجره 
طور که هامن. میخورد هم به آشوب دلش دامن میزد

چشامنش بسته بود دست ارسالن میان موهایش راه 
ی او بیشرت چین خورد و ارسالن گرفت و چشامن  بسته

 :آرام آرام نوازشش کرد و گفت
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ت رو اذیت نکن، یه دکرت خوب پیدا میکنم که خود   -
 .خیلی اذیت نشی

این را گفت اما بغض به صدایش چنگ زد و دل رسوایش 
طره موی رهای افرا را میان دستش . را رسواتر کرد

گرفت و با هامن صدای خسته از مبارزه جور دیگری این 
 :پازل درهم را کنار هم چید

بعدش ...یش کننوک گیر...موخوره شده موهات   -
 .بریم سفر، هم من از این ماجرا دور بشم هم تو

۴۰۸ 

بار به کم از افرا قانع نشد و دستش دور مکث کرد و این
اش قرار ی افرا حلقه شد و س افرا روی شانهسشانه
 :گرفت

خیالی  اصال اگه با من دوست نداری بیای سفر   -
رو ب... ولی برو افرا...نیست، با هر کی دوست داری برو
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ما . و من و سیاوش و این زندگی رو پشت ست جا بذار
 .برو یه کم زندگی کن.. چیزی جز درد برات نداریم

اش قرار گرفته بود پیشانی افرا س افرا حاال روی سینه
رعد و برق به دل آسامن زد و . را کوتاه و آرام بوسید

 :دایش قلب هردویشان را شکافتص

برو پیداش کن . اَردی راست میگه، افرای ما گم شده   -
مطمنئ باش من هر تصمیمی بعدش بگیری نه ...و بیا

 ....حتی اگه بخوای برگردی به....منیارم

اش را خورد چرا که گفتنش برایش خود مرگ بقیه جمله
 :اش لب زدبود و افرا حاال درست جایی میان سینه

 .نفس داره  -

چیزی ته دلش فرو ریخت، مثل تشت آبی که انگار از 
بلندی روی سش ریخته باشند اما قلبش تکان خورده 

پدر شده بود و یک روز پدرش گفته بود برایش . باشد
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پدر شدن را آرزو میکند و حاال پدرش نبود ببیند از 
 ها نفر زنگ زدهصبح که چشامنش را باز کرده بود به ده

ود تا دکرتی خوب برای افرا پیدا کند که مبادا وقتی ب
میخواهد خداحافظی کند با جنینی که ده هفته در 

پدر شدن و پدر . درونش دست و پا زده، آسیب ببیند
بودنش به اندازهی یک شب تا صبح دوام آورده بود و او 

حاال میان میل درونش و عشقش به افرا یکی را باید 
یقی کشید و افرا اینبار دلش را نفس عم. انتخاب میکرد

 :با کلامت به بازی گرفت

۴۰۹ 

یه روز که ... یه روز مُن َس جون عزیزم تهدید کردی  -
من از َس ترس نه عشق، تن دادم به این زندگی تا نفس 

ی عزیزم مبونه و من اونی نباشم که حکم توی سینه
و با خودت با رضب آهنگ قلبت بعد من. گش رو میدهمر 
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بازی دادی و من خودم را با جون تو بین خودم و 
خدای خودم معامله کردم تا تو مبونی، تا تو نفس 

کجای من شبیه کسی که بتونه نفس عزیزش رو . بکشی
بربه؟ کجای من شبیه کسی که یادش بره اونی که جون 

 داده خودش هم جون میگیره؟ 

ش به هم چفت شد از رصاحت بیان دخرتی که گفته فک
اش گذاشته است نه از س بود از َس ترس پا به خانه

چشامنش را تلخ بست و آرام باز کرد و دستی . عشق
 :میان موهای افرا کشید و جواب داد

یه روزی یه جنازه روی دستم بود که شک داشتم به    -
تی تم منیذاشاگه دستت رو توی دس...اینکه قاتلش کیه

اگه پا به پام منیاومدی من االن تو یه قدمی قاتل 
واینستاده بودم و به آب و آتیش منیزدم واسه بیرون 

کاش درکم کنی افرا، که خون ... آوردن عزیز  دلت
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بست شدن تو به آدمای اَلوار شهامت داد تا رخ نشون 
 .... بدن و حاال من دستم پره و عزیز ت رو سفید ماجرا

اش ک...بدونی توی این داستان فقط تو نسوختیکاش 
درک کنی آتیش این ماجرا دامن هممون رو گرفته که 
حاال من بغلت میکنم و قلبم میلرزه اما صدام نه تا بهت 

 ام هم پشتت وایستادم وبگم حتی واسه از بین بردن بچه
بگم ته دلت خالی نشه و یه وقت فکر نکنی از 

 .های من دور شدیالویت

ی او بلند کرد و با چشامن پر را سش را از روی سینهاف
 :در نگاهش زل زد و پرسید

 اگه بخوام نگهش دارم چیکار میکنی؟   -

۴۱۰ 

اش خیس چشامن  پر ارسالن به آنی خالی شد و گونه
 :شد از متنای قلبیش
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 !کن افراامتحان ن  با بچهمن   -

داشت . تر کرداش را کمافرا سش را خم کرد و فاصله
 .قانون شکنی میکرد ترنجی که حاال بارور شده بود

 ؟...دارم چینه اگه بخوام نگهش   -

 ی نگاهشی کم به جنگل سوختهارسالن از هامن فاصله
 :زل زد و گفت

ا رمی رو واسطه کردم ...سیاوش داره میاد بیرون افرا   -
با  با همه قهر کنه...که فکر نکنه بیرون اومدنش کار منه

 !تو و ا رمی قهر منیکنه

 :صدای افرا باال رفت

ام رو نگهدارم چیکار میکنی؟ هان من اگه بخوام بچه   -
 ارسالن؟ 
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ارسالن نامش را پر تحکم صدا زد قلبش داشت پاره 
میشد از این تناقضی که به آن دچار شده بود، تازه 

را  اشم گرفته بود که کبوتر حبس شده در خانهتصمی
آزاد کند و پر بدهد به سمت جانانی که با او میل به 

تازه میخواست . زندگی در او بلوا میکرد نه شوق مرگ
بگوید دیدی َس قومل ایستادم آرام و جانت را آزاد 

ها به کردم که حاال زنجیری به قدرت متام آسامن
. اش را گرفت بودتیصال یقهپاهایش وصل شده بود و اس

ای که از افرا باشد را با جان و پر واضح بود که او بچه
دل میخواهد اما افرا هم میخواست؟ جواب سوالش 

 :شالقی بود که به باورش میخورد

 ...افرا   -

 افرا چی؟...افرا چی؟ها بگو   -
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ارسالن انگشت  اشارهاش را به سمت  خانه گرفت و سش 
 :پایین تکان داد و گفترا باال و 

 .خوب به این خونه نگاه کن   -

۴۱۱ 

دستش را روی بازوی افرا گذاشت و نرم او را به سمت 
 :سالن چرخاند

خوب  خوب ببین؛ این خونه رنگ خنده دیده؟    -
ای که با صدای خنده بیگانه است، صدای بچه خونه

یخواد چی کار؟ توی این خونه فقط تو با رویاهات م
هر بار که پشت اون گاز وایستادی . خداحافظی نکردی

غذا پختی و خودت نخوردی، هر بار که پشت اون 
سینک وایستادی و با اشک ظرف شستی، هر بار که از 

در خونه اومدی تو به جای خنده، تلخ چشامت رو بستی 
تیش زدی، دفرت رویاهام و آ ای از رویاهای منیه صفحه
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اش رسیده خانم اعتامدی، پس فقط به آخرین صفحه
خودت رو تنها قربانی این ماجرا نبین، سیاوش تا پای 

و عذاب داد، چه وقتی که حس کردم برادرم مرگ من
بهم از پشت خنجر زده چه وقتی که خط به خط خرب 

های زندان با روان از پشت همون میله. ازش بهم رسید
وقتی فهمید دستت توی دست منه . اور من بازی کردو ب

یه کاری کرد باور کنم که اونی که قلب بابام رو تیکه 
تو االن تیر پیکانت سمت منه، . تیکه کرد خودش بوده

بذار بهت بگم خانم اعتامدی که اونایی که پلن ریخته 
و بودن واسه مرگ بابام هدفشون سیاوش  تو نبوده، من

وری شون رو طمرکز سیبل و متام برنامهگذاشته بودن تو 
چیده بودن که من زودتر برسم باالی س پدر زخمیم و 

.. .ی ما واسه همیشه بسته میشدی خانوادهبعدش صفحه
اما دست قضا باهاشون یاری نکرد و درست همون موقع 
که اونا هوس زدن یه تیر با دو نشون رو کردن، من توی 
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طوالنی وداع کردم که وقتی بارون با خودم و تو ا نقدر 
ود یه دخرتی ب. برسم س قرار با سیاوش یادم رفته باشه

اش جون میدادم و سیاوش زیر که من برای خنده
ا نقدر دیر . درخت سیب باغ باباش متومش کرده بود

ی تاخیر  سیاوش باز اون زودتر از من رسیدم که با همه
د خدا ورق برگشت و شای... رسید و شد قربانی ماجرا

خواست که اینطوری باشه و حاال آخرین برگ این دفرت 
 ...دست توئه اگه میخوای بسوزونیش بسوزن اما بدون

۴۱۹ 

یک نفس حرف زده بود و حاال جان داشت از قلب 
اش را مقابل چشامن انگشت اشاره. بیتابش خارج میشد

به طرفین تکان داد و بعد از مکث کوتاهی افرا گرفت و 
 :گفت
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ی من رو به دنیا بیاری، سیاوشت رو اگه خواستی بچه   -
توی ذهن و قلبت متوم کن که من دیگه طاقت ندارم 

 ..کنار من باشی و دلت برای اون تنگ بشه

 و اگه متومش نکنم؟   -

یک لحظه متام بدنش از حرفی که افرا زده بود نبض 
چشامنش را بست و مشت محکمی به میز گرفت و 

ها خانه را پر کرد مقابلش زد و صدای شکسته شدن ماگ
 :افرا از او فاصله گرفت و ارسالن عربده کشید

 !!افرا   -

بار مقابلش ایستاد و افرا موهایش را به عقب زد و این
 :ی ماگ نکرد و  گفتشدهاعتنایی یه تکه هاش شکسته

ت منه دیگه، نه؟ من که بهرت از هر برگ آس االن دس   -
 نگهش دارم یه...استت بچهکسی میدونم پاشنه آشیل
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عمر ترس این رو داری که رهات کنم نگهش ندارم یه 
 .عمر حرست داشتنش رو داری

عضالت صورتش مشت شد و کف دستش را روی صورتش 
 :کشید و در جواب افرا کوتاه گفت

 ...ود نکن مثل زنایوامن...پاشنه آشیل تو هم هست   -

زنان هرزه آبسنت از »توی دهانش نچرخید بگوید مثل 
حرفش را خورد و .« مردی باشی و به دیگری فکر کنی
اش را با افرا به هیچ آرام از جایش بلندش و فاصله

 :بار با نرمش گفترساند و این

چی بهرت از .... ام جون میدم افرامن واسه تو و بچه   -
مون رو نگهداری؟ هان؟ اصاًل خوای بچهاینکه تو ب

بیخیال همه چیز میشیم سهمم از اَلوار رو واگذار میکنم 
 ...با هم میریم یه کشور دیگه زندگی میکنیم

۴۱۹ 
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دستش دور تن دخرتک حلقه شد بود و افرا بریده بریده 
های ن میداد میان نفسو مقطع نفس میکشید و او جا

 ...ی اوبریده

 یه وقت نشه روزی. من فقط میگم بچه مسئولیت داره   -
وام میخ...که بگی من تو رو وادار کردم به این مسئولیت

 ....خوب بهش فکر کنی هنوز دیر نشده 

اش را بغضش برای بار چندم در آن روز شکست و چانه
 :روی موهای افرا گذاشت و گفت

اون روز هم اگه تو رو .... خدا من قاتل نیستم افرابه    -
با سیاوش تهدید منیکردم دستم از هیچ هم خالیرت 

 ..بود

 االن دستت پره؟   -

 ُپر تر از بیگناهی سیاوشت میخوای باشه؟    -

 !نبض داره... شهده هفته   -
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 :صدایش میلرزید وقتی جواب افرا را میداد

 ...بضشقربون نبضت، قربون ن   -

بار دست افرا دور کمر او حلقه شد و چشامن ارسالن این
وسط یک تلخی بیپایان، کوتاه و شیرین از این خلسه 

 .بسته شد

 !ارسالن بالتکلیفم کمکم کن   -

دردت به جونم چی کار کنم برات؟ من که دارم    -
 ...تو هم که حق طالق داری...سیاوشت رو میارم بیرون

ی قلبش ق زد، چینی  ترک خوردهوقتی حرف از طال 
اش ریخت و صدای بلند هق هقش شکست و کف سینه

دل افرا را میان مشتش گرفت و سخت چالند، چطور 
میخواست از افرا بگذرد؟ اصال گذشنت از افرا در توانش 

 افرا با هامن.. بود آن هم حاال که به عشق او آبسنت بود
 :صدای مخمور و مستاصلش لب زد
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مون رو منیکشم ارسالن اما یه قول به من بچهمن    -
 .بده

تر از آخرین برگ رویاهایش بود که لب برایش افرا مهم
 :زد

 میفهمی میخوای چی کار کنی؟   -

دست افرا بیشرت دور تنش حلقه شد، خلسهی شیرین 
 :حاال متامش را در بر گرفت

میخوام وسط این همه بیرنگی رنگ بپاشم به    -
 .زندگیمون

۴۱۴ 

خون توی قلبش با شدت جریان گرفته بود و صدای 
کوبش قلبش شاید به گوش افرا رسید که دخرتک متام 

 :نکرد و ادامه داد
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 ...قول بده تو به سیاوش بگی   -

اش بلند کرد و صورتش ارسالن س افرا را  از روی سینه
 :ت و در نی نی نگاهش زل زد و پرسیدرا قاب گرف

میفهمی چی میگی؟ من به سیاوش بگم پدر   -
 !شدم؟هوم

 :افرا سش را باال و پایین تکان داد و گفت

روزی که به من گفتی برم و بهش بگم همه چی    -
بینمون متوم شده من توی نگاهش شکستم و متوم شدم 

ره اما تو ازت خشمگینه، حتی ازت کینه دا...اما تو نه
ها توی نگاهش با تو تسویه حساب.... براش متوم نشدی

 ...داره اما اگه تو بهش بگی تو هم متوم میشی براش

 .یه کم فکر کن افرا   -

آره باید بیشرت فکر کنم باید اصاًل با یکی در موردش    -
حرف بزنم اما ارسالن االن توی این لحظه که میخوام 
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قول بده یه جای این زندگی  نگهش دارم بهم قول، بده
 ..اونی که متوم میکنه همه چی رو تو باشی نه من

۴۱۵ 

یا به دن. بزرگ میشه. افرا این بچه ده هفته منیمونه   -
ار یه ب. داریم راجع به زندگی یه آدم حرف میزنیم. میآد

یه آدم فکر کن که  سیاوش رو از ذهنت پاک کن و به
بار نه از س ترس، نه از س تهدید، نه از س هیچ این

ه به تو تصمیم میگیری ک.. چیز دیگه زندگیش دست توئه
االن هم دیگه منیخواد راجع بهش فکر . دنیا بیاد یا نه

بعد همه رو از . کنی چند ساعت به مغزت اسرتاحت بده
 منو هم از حتی. ات فکر کنذهنت بریز بیرون و به بچه

ذهنت بریز دور و ببین توانایی مادر شدن داری یا نه؟ 
فقط این رو بدون من اگه حرفی بهت میزنم واسه اینکه 
خیالت راحت باشه من پای هر تصمیمت هستم وگرنه 
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خدا از میل و اشتیاق من به بودنت توی این زندگی و 
 ..این بچه خرب داره

که دچار هایش داشت ذره ذره در دل افرایی حرف
با همه بی میلیاش . تردید شده بود راه باز میکرد

 :خودش را از افرا جدا کرد و رو به او گفت

 .از صبح هیچی نخوردی رنگ به روت منونده   -

این را گفت و به سمت گوشی خانه رفت و برای هر 
با خودش که تعارف نداشت . دویشان غذا سفارش داد

ورد اصالً باید با خودش باید با کسی حرف میزد در این م
هم کنار میآمد تا از این دوگانگی خواسنت و نخواسنت 

ی های زیادباید با خودش کنار میآمد ناگفته. در بیاید
توی دلش بود که اگر لب باز میکرد شاید دیگر خانواده 

های زیادی را هم هنوز کشف ناگفته. خانواده نبود
ودش، مثل نکرده بود اما می دانست سیاوش هم مثل خ
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ته این ماجرا به کجا ختم . افرا قربانی این ماجراست
تر از آنی بود که بتواند در آن میشد، شاید برایش گنگ

لحظه به آن فکر کند اما او هم تصمیم گرفت چند 
ساعت ذهنش را از هر چیزی توی این دنیا خالی کند و 

حاال فقط و فقط به جنین کوچکی فکر کند که شاید 
 .ود از جانب اویی که بر همه چیز آگاه بودسفیر صلح ب

۴۱۶ 

 افرا 

 ترس اینکه یک. بچه که بودم ترس از دست دادن داشتم
شب بخوابم و صبح بابا نباشد، مامان نباشد و من تنها 
باشم و تاریکی و وحشتی که هرگز طعمش را حس 

وقت مامان مرا تنها نگذاشته بود و من  هیچ. نکرده بود
هرگز یادم منیآید که یک روز از خواب بیدار شده باشم 

هرگز . و مامان نباشد اما ترسش همیشه با من بود
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کودکی ترسناکی نداشتم، اصالً من در آرامش مطلق 
 .ها همیشه با من ماندبزرگ شدم اما ترس از دست دادن
تر ها را هم به من وابستهوابستگی من به مامان و بابا آن
 .ها بزرگ شدمآن بینکرد و روز به روز بیشرت زیر ذره

های مامان روی من که تنها تر که شدم حساسیتبزرگ
فرزندش بودم اوج گرفت آنقدر که حتی منیگذاشت 

هر چه . آشپزی کنم که مبادا خودم را بسوزانم
 مور بو وابستگیهای مامان بیشرت شد من انگار از آن

افتادم و خیامل راحت شد که کسی هست که بیشرت از 
اینکه من به آن نیاز داشته باشم او به من نیاز دارد و 
همین باعث ایجاد فاصله بین من و مادر همیشه نگرانم 

خوب یادم هست اگر ارسالن نبود من حتی . شد
های رانندگی هم، منیتوانستم بکنم از بس که ُبکن، نَکن

ای م بر منیداشت که مبادا حادثهمامان دست از س 
ده روز از . دامانم را بگیرد حاال اما من خود  ترس بودم
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ی گندمی در حال اینکه فهمیده بودم در بطنم جوانه
رشد است میگذشت و ارسالن هر شب پر استیصال 

نگاهم میکرد و من هنوز منیدانستم میخواهمش یا نه؟ 
ا کار دستامن هارسالن نگران بود این دست دست کردن

ارسالن دم به ثانیه به من . بدهد و برای سقط دیر شود
متاس را که قطع . زنگ میزد و جویای احوامل میشد

میکردم از خودم میرتسیدم از خودی که لبخند خبیثی 
روی لبم شکل میگرفت و خبیثانه به ارسالن پیامک 

 و او در جواب« اگه یهویی غیبم بزنه چی؟» میفرستادم
امم را با عالمت تعجبهای بیشامر که نشان از پیامم ن

 !!!!!!«.افرا»خشمش داشت میفرستاد

۴۱۷ 

دستی روی شکمم میکشیدم و به این فکر میکردم برگ 
آس زندگی ارسالن دست من افتاده و حاال فرزندش در 
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حظه فراموش بطن من دارد دست و پا در میآورد یک ل
میکردم فرزند او متام  من است و فکر میکردم میتوانم 

ام را از ارسالنی تقاص تک تک رویاهای خاکسرت شده
ها ی این حرفکه خودش هم قربانی بود بگیرم اما همه

وقتی دود شد و رفت توی هوا که سارا به من زنگ زد و 
 :گفت

رف افرا جان میتونم باهات در مورد یه موضوعی ح  -
 بزنم؟

تا به آن روز اگرچه سارا به طرق مختلف از ماجرای من 
و ارسالن و سیاوش باخرب شده بود اما هرگز مستقیم از 

ی حرف من در این رابطه نپرسیده بود و حاال این نحوه
 .زدنش، خربهایی را با خودش داشت

 .خیر باشه عزیزم   -

 :مکث کرد و با طامنینه گفت
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 ..ستتون هست ا رمیا خانمراستش این دو   -

 ...بند دمل ُهری پاره شد که نکند ا رمیا چیزی شده باشد

 ارمی چیزیش شده؟   -

یعنی حتامً . افرا جان اینطوری نیست...نه....نه   -
میدونی که کارهای آزادی سیاوش رو از زندان همین 

 ...ا رمیا خانم انجام داد

 :اش پرسیدمبی توجه به فعل جمله

 ُخب؟   -

۴۱۸ 

ببین افرا جان؛ به جان کیان من منیخواستم و    -
منیخوام توی زندگی و روابط شام دخالت کنم، 

میدومنم که اگه س هم رو بربید باز برای هم جون 
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میدید، این رو توی همین مدتی که به خاطر سیاوش به 
 ...باریدم اما اینمادرش س میزدم د

سارا حرف میزد اما جان از تنم داشت در میرفت که با 
 :آخرین نای باقی مانده پرسیدم

 چی شده سارا؟   -

من برات یه فیلم گرفتم میدونم خیلی کار زشتیه اما    -
افرا جان من به رفاقتی که بهت داشتم مدیون بودم و 

ل میکردم این فیلمم مال یه ماه پیشه، دل د ... هستم
. .بار دیگه با چشم خودم دیدمواسه فرستادنش اما این

خواهش میکنم این فیلمی که برات میفرستم رو وقتی 
منیخوام به اعتامد سیاوش لطمه زده . دیدی دلیت کن

شاید سیاوش االن منیفهمه داره چی کار میکنه ....باشم
 ...شاید نیاز داره یه چیزایی یادش بیاد
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انم مناند روی زانوانم خم شدم و با دیگر توانی در ج
 :آخرین جان باقی مانده در تنم گفتم

 . باشه   -

 .قول بده دلیتش میکنی...قول بده افرا   -

 ...به جون سیا پاکش میکنم   -

ناخواسته جان سیاوش را قسم خورده بودم برای وفای 
 .به عهدی که با سارا میبستم بیخرب از بیوفایی سیاوش

متاس را قطع کرد بدون مکث وارد واتساپم  سارا که
شدم وطول زمانی که یک فیلم یک دقیقهای زمان برد تا 
لود شود بارهای بار عق زدم و به هر چیزی فکر کردم اال 

 ...چیزی که قرار بود ببینم

۴۱۹ 

ی تراس لبه ارمیا موهای لختش را روی دوشش ریخته و
 گوشی را. ایستاده بود و داشت با موبایلش حرف میزد
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زده بود روی آیفون و با سوهان داشت ناخنش را مرتب 
ی ناخن ژلیش حتام مثل همیشه از حرص گوشه. میکرد
هست از ...قربونت برم عشقم.» اش را جویده بودشده

بعد خدایا بعدش صدای اویی که ..بعد«. تر؟من دلتنگ
ی گوشم را پاره کرد و رسید به قلبی نم بود اللهآرام جا

که هنوز از دوست داشتنش دست نکشید بود و سالخی 
کرد قلب عاشقی را که آبسنت تقدیر بود 

اگه .. خرب از دل  من نداری عشقم..آخ...آخ...آخ...»
صدای دلتنگی قلبم رو بشنوی تازه میفهمی دلتنگی 

یش داد و نامش ا رمیا نازی به صدا!«.. یعنی چی عمرم
ک ی«.دورت بگرده سیا...«...»سیا» را دلربانه صدا کرد

لحظه سگیجه دنیایم را پر کرد و گوشی را پرت کردم 
« عشقم؟.» روی زمین دو دستم را روی سم گذاشتم

 !سیاوش عشقم پر نیازش را به چه کسی گفته بود؟ هان؟
سیاوش « عمرم؟»من که پشت خطش نبودم بودم؟
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عشقش را به چه کسی گفته بود؟ من که های پر عمرم
کنارش نبودم، بودم؟ اصال بگذار با خودش حرف بزنم و 

کاری که تو .. از خودش بپرسم؟ آخ سیاوش آخ سیاوش
های زندان با من کرده بودی را ارسالن از پشت میله

درست، حق با تو؛ ارمیا نقطه ضعف .. نامرد نکرده بود
ینشان این را عامل و ارسالن بود و با متام کج خلقی ب

اما من چه؟ من . آدم میدانستند، ارمیا جان  ارسالن بود
کجای قلبت بودم؟ تیر پیکانت را به سمت ارسالن گرفته 

تیرت رفت !بودی اما بدان قلب مرا زخمی کردی
ها بود درش را بسته بودم تا آنجایی از قلبم که مدت
جا ای به آن تعرض نکند و هامن هیچ خیالی و خاطره

هایم را مهامن تیرت اشک... را از پای بست خراب کرد
صورتم کرد و لبخند هیسرتیک و عصبی را روی لبم 

خ آ .. ؟«دورت بگرده سیا» تو به ارمیا گفتی...کشاند
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ز گرد زندان ا. آخ که تو دیگر سیای من نبودی..سیاوش
 تنت بیرون رفته بود که نیامده گرد و خاک کرده بودی؟

۴۹۰ 

مرا اصالً دیده بودی؟ من که منیدانستم عشق جدیدت 
مثل من بیعرضه نیست و تو را با خودش معامله نکرده و 

ی ارسالن تو را از زندان دست به کار شده و زیر سایه
رو که ب...بیرون کشیده، تو هم منیدانستی؟ سیاوش برو 

 ...ر ساکنی نداشتی قلب  من دیگخانه

ها به سمت گوشی یورش بردم و فیلم را عقب مثل دیوانه
 .هزار مرتبه مرا کُشتثانیه بود و هفتاد ٧١زدم کمرت از 

فیلم مثل یک اسلوموشن جلوی چشمم حرکت 
 یارمیا طره مویش را عقب زد و سوهان را گوشه..میکرد

قربونت برم .» ور خطیش گفت ناخنش کشید و به آن
بعدش کسی مرا زنده «. تر؟هست از من دلتنگ...معشق
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زنده کُشت با کلامتش، کسی که یک روزی نامش آرام 
 .جانم بود

 گفتی دوسم داری حق با تو بود آره

 اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره

 پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی 

 غرق شدم یک عمر تا تو به آرومی پهلو گرفت کشتیت

مقاوم بود و به ! نشکست. گوشی را به دیوار کوبیدم
گلدان کریستال را برداشتم و با . سادگی منیشکست

خشم روی گوشی کوبیدم انقدر کوبیدم که چیزی دیگر 
نه زیاد، اما خون . دستم زخمی شد. از گوشی مناند

 .اهمیتی ندادم. آمد قطره قطره و کم

 تنهاییهام با من همراهرتن تا تو

 ری حامل بهرت بشه اما تنهاترم با توشاید ب
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 خیلی دوست دارم شاید بی اندازه

 میری ولی هر وقت برگردی این خونه 

 درش به روت بازه

۴۹۱ 

 .شال و پالتوام را با عجله پوشیدم به سوئیچم چنگ زدم
ون قلبم شبیخی چند خیابان باالتر کسی داشت به خانه

میزد و من ماده شیری بودم که حاال وقتش بود از خودم 
ندیده . ی مامان شکوفه رسیدمبه خانه. دفاع کنم

چه میدانستم او در هوایی نفس میکشد . بودمش خب
که من هم؟ ماشین را اُریب جلوی در پارک کردم و 

دستم را روی زنگ گذاشتم و چندبار پیاپی زنگ زدم و 
ط خانه باغ را من طی نکردم این  خدا بعدش طول حیا

ها ها کشاند و بعدش او باالی پلهبود که مرا تا پای پله
ت دس..اویی که قلبم نبودش را داشت فریاد میزد.. بود
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خشکم زد، مثل . به سینه ایستاده بود و نگاهم میکرد
کسی که کابوس ببیند دست و پایم از کار افتاد و او 

 :و گفتچینی به پیشانی انداخت 

 امر؟   -

امر؟ من چه کسی بودم که به او امر کنم؟ عشقش؟ 
 هایشعمرش؟ نه من قاصدکی بودم که او میان عاشقانه

با دیگری پرپر کرده بود، من چه کاری با او داشتم؟ 
 تر پرسید اما من تکانبار آرامچپکیرت نگاهم کرد و این

ی سختی خوردم و جهانم را صدای او پر کرد و کسی تو 
 « سیم تلفنی» گوشم مدام فریاد زد

 پرسیدم امر؟   -

آرام پرسیده بود اما من ! خودش بود، سیاوش  من
منی که خود  ترس بودم از صدای غریب . ترسیده بودم

تکانی به دست و پاهایم دادم و پلهها . او ترسیده بودم
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رخ به رخش ایستادم تا باور کنم اویی که . را باال رفتم
هامنی است که حاال سد و « ت بگرده سیا؟دور » میگفت

 .بیگانه مقابلم ایستاده

۴۹۹ 

دست زخمیام را باال بردم و خواستم صورتش را ملس 
کنم تا باورم شود  خود  خود  خودش است که اینطور 
ا تمقابلم ایستاده و مرا اندازه یک پیامک قابل ندانسته 

سش را که عقب کشید تازه . بگوید از زندان آزاد شده
فهمیدم چشامنم خیس شده که با انزجار نگاهم کرد و 

 :گفت

 ...اگه اومدی مامان شکوفه رو ببینی باید بگم خوابه   -

 کیه سیا؟   -

. ا رمیایی که یک روزی خواهرم بود. صدای ا رمیا بود
ی کودکی خاطره دوستم بود، اصالً جانم بود و من هیچ
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ه ی مقابلم ایستادنداشتم که او نباشد و او حاال در نقطه
ا رمیا خواب بود و تازه از . یک تای ابرویم باال رفت..بود

یک لحظه فکر شومی مغزم را پر . خواب بیدار شده بود
کرد نکند ارمیا در آغوش او خوابیده بود؟ فکرش هم 

 .چشامنم را بیاراده بست

 ...برو تو االن میام..دی عزیزمبد خواب ش   -

داشت . با دهانی نیمه باز به سمت سیاوش چرخیدم
ارسالن . مقابل چشم من با ا رمیا اینطور حرف میزد

وقتی مرا با او تهاتر زد رشم کرد از اینکه خودش توی 
 آخ...چشامن سیا نگاه کند و این را بگوید و سیاوش

د؟ تو که سیاوش زندان با قلب مهربانت چه کرده بو 
 شبیه همه بودی اال سیاوش  من؟

لبم بی صدا باز و بسته شد و هامن دست زخمیام را 
از . روی صورتم کشیدم و بوی خون توی مشامم زد
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ا رمیا بیرون آمد . دستم هنوز قطره قطره خون میچکید
و مرا دید و با لبخند دستش را روی شانهی سیاوش 

 :بازوی او گفت گذاشت و سش را کج کرد و چسباند به

 اومدی باال رو جمع کنی؟   -

۴۹۹ 

اش انداخت ،لبش را نزدیک سیاوش دستش را دور شانه
خواب میدیدم؟ نه؟ کاش یک . برد و پیشانیاش را بوسید

 . نفر میآمد و مرا از این خواب شوم بیدار میکرد

 . فردا باال رو خالی میکنمگفتم بهت خودم    -

د بای. طور مات و یخ زده یک جا بایستمنه منیشد این
ی ذهنم را خودم خراب کاری میکردم باید خانه

ها که تازه عاشق شده بدون نگاه کردن به آن. میکردم
بودند و مثل دو قناری در هم تنیده شده بودند به سمت 

ودم را خودم ی خها رفتم زمان نیاز داشتم تا خانهپله
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های یک طبقه ی طول پلهخراب کنم زمانی به اندازه
ی مقابل در ایستادم و دستم لرزید وقتی روی دستگیره

 .در نشست و کوتاه پلک زدم و بعد در را مصمم باز کردم
 هایوقت آتش زدن جنگل. همه چیز خانه برایم تار بود

به سمت قاب عکسی از خودم و سیاوش . افرا رسیده بود
در بدترین . رفتم که روی کانرت آشپزخانه مانده بود
نگران بودم مبادا . رشایط روحی هم نگران دیگران بودم

آرام قاب . مامان شکوفه با ترس از خواب بیدار شود
 .عکس را برداشتم و برگرداندم و عکس را بیرون کشیدم

صدای . به سمت گاز چرخیدم و شعله را روشن کردم
ی گوشم بود که توی چارچوب در سیاوش حاال واضح تو 

 االن من... تو برو تو» ایستاده بود و به ارمیا میگفت 
عکس را مقابل چشمم گرفتم، توی آغوش «. میام

ام و سیاوش بودم موهایم رها شده بود روی سشانه
ام را سیاوش خم شده بود و داشت مستانه گونه
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 .میبوسید، تصویر اسلوموشنی مقابل چشمم رژه رفت
ی ا رمیا و سش را اوش دستش را انداخت دور شانهسی

ی درشت اشک قطره. خم کرد و پیشانیاش را بوسید
 به همین. روی صورتم ریخت و بعدش عکس آتش گرفت

های افرا سوخت، بوی سوختنش دنیایم را آرامی جنگل
 .پر کرد

۴۹۴ 

برگشتم دیگر در آن خانه کاری  وقتی به سمت در
مقابل سیاوش ایستادم و . نداشتم کارم متام شده بود

های تنم بوی جنگل. پشت دستم را روی صورتم کشیدم
در چشامن بی حسش زل زدم و . افرای سوخته را میداد

 .لب لرزانم را تکان دادم و آرام گفتم

 .خوش اومدی   -
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ی ین بود؟ گوشهرها شده بود از بند و عشق مگر جز ا
انقدر واضح نگاهش میکردم که . چشمش چین خورد

داشتم او را برای . مبادا ریاکشنی از او از دستم در برود
یک عمر توی مغزم سیو میکردم، اویی که دیگر حتی 

های لرزان، با با هامن لب. خاطراتش هم برای من نبود
 :هامن قلب خالی آرام نجوا کردم

 .متوم شد   -

 :نکرد و بیرحامنه گفتمکثی 

 .به درک   -

جهان دور سم چرخید این آدم زخمی سیاوش  من 
 .نبود، که اگر بود کمی برای به درک گفنت صرب میکرد
چشامنم سیاهی میرفت که یک پله را دو پله آمدم، 

 :دستش دور بازویم چفت شد و گفت
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درست راه برو که یه وقت اینجا بالیی ست نیاد که    -
 .حوصله ندارم بازم بیسبب قاتل بشممن 

نگاهم روی دستش که دور بازویم چفت شده بود مکث 
غریبه . کرد و حس کردم هامنجا سوخت و آتش گرفت

شد بود دستانش، خیلی غریبه، عقب کشیدن دستم 
هامن شد و سکندری خوردنم هامنا؛ شش پله را ُس 
خوردم و وقتی سم روی پاگرد پایین به لبهی پله 

صابت کرد صدای زمین خوردنم ا رمیا را به راه پله ا
کشاند و  من به جای اینکه دستم روی سم بنشیند روی 

 .شکمم نشست

۴۹۵ 

سیاوش به ...جوانه گندمم حاال خودش را نشان میداد
 :ها رسید و پر غیض گفتپایین پله

 .ست به خودت باشهگفتم که حوا   -
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 :ارمیا بازویم را گرفت و گفت

 ...ست داره خون میاد افرا  -

ی کمرم و زیر دمل همزمان تیر کشید و  من به خون  تیره
سم فکر نکردم و درست مثل کسی که همه کس و 

کارش را یک جا از دست بدهد و تنها یک نفر برایش 
 :زدم ریادمباند دستم را روی شکمم گذاشتم و ترسیده ف

 ...امبچه...امبچه   -

رنگ سیاوش پرید و ارمیا خودش را عقب کشید و من 
 :فریاد زدم

 ...امبچه   -

حاال میدانستم من از متام دنیا همین یک بچه را 
میخواستم جای من و ارسالن به اندازهی نصف روز 

وقتی ارمیا با همه .عوض شد و بچه شد نقطه ضعف من
ت کمکم کند که خودم را عقب کشیدم ناباوریاش خواس
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کارم دیگر آنجا متام شده بود دیگر برایم . و نگذاشتم
بٌهت سیاوش مهم نبود که خشک زده یک جا ایستاده 

فقط و فقط برایم دم مسیحایی در بطنم مهم بود که . بود
آمده بود تا تنها کس من در این دنیایی باشد که 

 با س و. تحان میکردها امبیرحامنه مرا با از دست دادن
صورت زخمی خودم را به بیامرستان رساندم و اولین 

 ام بود و وقتیچیزی که خواستم بدانم خرب سالمت بچه
 .که مطمنئ شدم بچه سامل است

۴۹۶ 

 .زخم پیشانیام را پانسامن کردم و به خانه برگشتم
ن عصبی و پریشان روی مبلش نشسته ای که ارسال خانه

 :بود و با دیدنم گفت

 کجا بودی افرا؟    -
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نگاهم رو گوشی خرد شده روی زمین افتاد و چشامنم 
 :سخت بسته شد

 رفتی دیدن سیا؟   -

پس میدانست سیاوش آزاد شده که دم به ثانیه به من 
 :دم آرامی گرفتم و گفتم. زنگ میزد

 .مهم نیست   -

هایم را توی دستش رساند و سشانه خودش را به من
 :گرفت و گفت

چی شده؟ چرا پیشونیت زخمیه؟ چرا گوشیت رو    -
 شکوندی؟

 : به چشامنش نگاه کردم و آرام گفتم

 .میشه بغلم کنی   -
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خیره نگاهم کرد و بعد دستانش آرام دور تنم حلقه شد و 
 .من فهمیدم همه چیز دیگر متام شده

۴۹۷ 

  *** 

چندین و چندبار . باغ را پر کرده بودسکوت تلخی خانه
طول و عرض هال را طی کرده و کسی جرات سوال 

 . پرسیدن از او را نداشت

، «یمرخص»فقط نیم ساعت قبلش به فرشته گفته بود
فرشته هم بی س و صدا کیفش را برداشته و رفته بود 

ای لن خانه او بود و ا رمیا و مامان شکوفهحاال وسط سا
که پلکش، با دیدن آرام جانش که ملتهب و پریشان به 

 .ور میرفت، میلرزیدور و آناین

تیرشت مشکی تنش بود و سمای هوا انگار برای او متام 
 .شده بود که در تب عشقش سوخته و آتش گرفته بود
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ود مشتش بنگاه ارمیا بین روسی کوچک افرا که میان 
 :رفت و برگشت و آرام نامش را صدا زد

 ..!سیاوش  -

ارمیا آرام صدا زد اما او انگار از بلندیهای بادگیر پرت 
 : شد که فریاد زد

 .حامله بود  -

 .اینطوری نیست  -

 :اولین میز مقابلش را واژگون کرد و فریاد زد

 .بلند شو برو  -

 .سیاوش بذار حرف بزنیم  -

کاله گپ روی سش را برداشت و به طرفی پرت سیاوش 
دستی میان موهای کوتاهش کشید و به میز . کرد

شکسته شده نگاه کرد و بعد نگاهش ُس خورد روی 
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بار آرام اما پر از خشم چشامن مادرش نشست و این
 :گفت

 .بگو مامان میشنوم  -

ا رمیا نزدیکش شد و تا آمد بازویش را ملس کند سیاوش 
ید و فقط به چشامن مادرش نگاه کرد و کمی عقب کش

 :بلندتر از قبل حرفش را تکرار کرد

 ..بگو...بگو مامان  -

۴۹۸ 

 :ا رمیا ترش رفت

میفهمی چی میگی؟ مامان شکوفه چی رو بگه؟ حالت   -
 خوبه اصاًل؟

 یالت مشت شدهحالش خوب نبود و این را نه فقط عض
اش از مامان شکوفه هم های ناممکنصورتش که خواسته
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فریاد میزد، ارمیا اگرچه خودش هم شوکه شده بود اما 
 :سعی کرد آرامش کند

جا بچه ک...افرا دید دستش به جایی بند نیست الف زد  -
بود؟ یه درصد اگه ارسالن از افرا بچه داشت االن گوش 

 ...عامل رو کر کرده بود

ی ارمیا گذاشت و به عقب سیاوش دستش را روی شانه
هنوز توی یک دستش روسی کوتاه و ساتن . هلش داد

افرا بود خودش این روسی را برای افرا خریده بود اما 
مقابل صندلی مادرش .  چقدر عمر پوشیدنش کم بود

در مرواریدهای غلتان چشامن شکوفه زل زد و . نشست
 :پرسید

همین االن من یه مادر میخوام که بهم ...همین االن   -
 ؟...بگه توی عروسی زن  من، افرای  من چی کار میکرده

 ...!!سیاوش  -
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های ا رمیا س رفت که پرخشم برگشت و صربش از ترش
بازوی ا رمیا را میان دستش گرفت و او را به سمت در 

 :هدایت کرد و زیر لب گفت

 !برو نذار اتفاق بدی بینمون بیفته  -

 :ا رمیا مقاومت کرد

سیاوش یه دقیقه بذار من تَه و توی ماجرا رو در   -
 .بیارم

همین چند وقت پیش بود که ارمیا به او گفته بود او را 
از زندان بیرون میکشد به رشط آنکه به او فرصت دوست 

داشنت بدهد و او قبول کرده بود تا بیرون بیاید از 
ته بود و حاال انگار زندانی که جانانش را از او گرف

ت من همیشه دوس» ها قبل بود که به ارمیا گفته بودسال
داشتم، اما نه اونطوری که تو بخوای، حاال تو امتحان 

 «.کن شاید توی این قحطی محبت فرجی شد
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۴۹۸ 

 هبوی خون توی دهانش بود وقتی در چشامن ارمیا نگا
 :کرد و جواب داد

افرای  من داره مادر ..ته و تو نداره...حامله بود  -
 !مبارکتون باشه نوه دار شدید.. میشه

مگه همچین چیزی میشه؟ ارسالن توی این مدت با   -
 اش کهکسی رفت و آمد نکرده، نذاشته احدی بره خونه

نفهمن توی زندگیش چه خرب بوده بعد االن کاشف به 
ش و خرم داشنت زندگی می کردن و بچه عمل بیاد خو

دار هم شدن؟ باور نکن سیاوش افرا یه چیز گفت که 
 ..تهمون بسوزه

 !افرا دروغ بلد نیست  -

اگه با هم مشکل نداشنت، اگه منایش بازی منیکردن   -
 پس چرا حتی واسه سالگرد بابام هم نیومد؟ 
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 وارمیا بازویش را از میان دستان سیاوش بیرون کشید 
 :موهایش را عقب زد و گفت

مامانم به ارسالن گفت یه عکس عروسیت رو بده   -
این . بذارم توی خونه ارسالن گفت عکس نداریم

عروسی طبیعیه؟ به من قول دادی بیای بیرون بذاری 
اول دوست داشته باشم بعدش هم بذاری من دست این 
 هدو نفر رو رو کنم اینا یه چیزای از مرگ بابا میدونن ک

باشه منو دوست نداشته باش اما .. هیچ کس منیدونه
 حق من  بدونم قاتل بابام کیه؟ نیست؟

سیاوش بار دیگر دستش را بند بازوی او کرد و اینبار او 
را بیشرت به جلو هدایت کرد که ا رمیا دستش را روی 

 :دست سیاوش  گذاشت و لب زد

 .سیاوش دستم درد گرفت  -

۴۹۰ 
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سیاوش در سالن را باز کرد و او را به بیرون هدایت کرد 
 :و گفت

 .برو تا قلبت درد نگرفته  -

 .سیاوش قرار ما این نبود  -

با پشت هامن دستی که هنوز روسی افرا را به دست 
 :اش، گرفت و لب زدداشت عرق از پیشانی گُر گرفته

جشون سوری و میتونی ثابت کنی گفتی ازدوا  -
 !دیدم چقدر سوری بود...بهم

 .اما نگفتم دوستت ندارم  -

 :پوز خند تلخی روی لب سیاوش نشست

 . نداشته باش  -

 .سیاوش بهم قول دادی بذاری دوست داشته باشم  -

 :سیاوش س به طرفین تکان داد و پر طعنه گفت
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 عمه شدی قشنگم، چی از این بهرت؟  -

 ...!سیاوش  -

های ارمیا قلبش را تکان منیداد؟ چرا چرا سیاوش گفنت
دلش لک زده بود کسی آرام نامش را صدا کند و 

در را به روی ارمیا بست و کلید را در قفل «. سیا»بگوید
 :چرخاند و بلند گفت

 .برو ارمیا  -

ی در به سمت مادرش که چرخید هنوز از پشت شیشه
یکرد که نشست مقابل ویلچر ا رمیا داشت نگاهش م

 :مادرش و گفت

داشتی میگفتی چی شد که رفتی عروسی افرا؟ چی   -
شد که حارض شدی جونم رو با عشق طاق بزنی؟ ته این 

 ماجرا چی بود که من هیچ وقت نفهمیدم؟

۴۹۱ 
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ط سوال چه میدانست مادر بودن یعنی چه؟ او فق
میپرسید از مادری که با دستی بسته با لبی خاموش او 
را به دندان کشیده بود و حاال تلخ بود و سخت اگر او را 

 . ی دیگرش میفروختجانش را به خشم جگر گوشه

 :ا رمیا پشت در چشامنش را بست و او متام نکرد

مامان من منیفهمم، منیتونم حرف بزنم و این حرفا   -
ن ازت جواب میخوام، افرا مگه دستت چیه؟ من اال 

 ..دادیش رفت؟ به همین سادگی...امانت نبود؟ هوم

بچه شده بود انگار درست مثل اولین باری که مادرش 
را صدا زده بود جوابی نشنیده بود و چنگ زده بود به 

 «مامانم چرا جواب منیده؟»پیراهن خانجون و گفته بود 
 از» د و گفته بود و خانجون روی دستش را بوسیده بو 

و او « این به بعد مامانت فقط با چشامش حرف میزنه
من میخوام .. من منیفهمم» بغض کرده بود وگفته من
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بهش بگو جوابم رو بده خانجون .. مامانم جوابم رو بده
ناامید نشده بود و چندین و چندبار مادرش را ...« 

صدا زده بود و بعد اشکش دانه دانه چکیده بود روی 
یراهنی که یک روز شکوفه برایش خریده بود و گفته پ

 «.مثل ماه شدی مامان» بود

چشامن شکوفه پر و خالی شد و سیاوش با روسی افرا 
 :صورتش را پاک کرد و ادامه داد

گذاشتی بره که االن توی چشمم نگاه کنه و بگه   -
 ام؟بچه

های مثل کسی که از بلندی پرت شده باشد متام یاخته
نش درد میکرد غرورش را کسی زیر پاهایش له کرده بد

بود و فدای س افرا بود اگر و تنها اگر که آبسنت ظلم 
 .نبود

 رفتی عروسی رومنا چی دادی؟  -
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۴۹۹ 

های شکوفه، کالفه صدایش میلرزید درست مثل لب
 :دامه دادنگاهش را دزدید و جور دیگری ا

یه وقت تو رو در وایسی منونی هاا اگه رومنا ندادی   -
 ! ؟..بگو من بدم

های دوری وار و مهجور خندید صدایش تا سالدیوانه
هایی که در آن در آخرین لحظات پژواک میشد، سال

سیاوشم رو به تو میسپارم » محمد به شکوفه گفته بود
ها را ار زیباییو چشم بسته بود از جهانی که انگ« شکوفه

 :بعد از او از خاطر برده بود

 !ارسالن داره بابا میشه  -

از بغض صد چاکش خون میچکید وقتی سش را میان 
 :دستانش گرفت و لب زد
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ا رمی دوستم داره ....البد منم دارم عمو میشم دیگه  -
طاق بزمنش با افرا؟ میگه از بچگی دوستم داشته و من؛ 

ر کنم چه جوری بزنم که خودم خر افرا بودم، چی کا
 !نسوزم؟ هان؟

ی که داشت مثله صداهای ناموزون از دهان شکوفه
میشد در برابر بیتابی پرسش؛ خارج شد و  خانه را پر 

 :کرد که سیاوش فریاد زد

اسمم ... من اینجوری منیخوام... اینجوری نه مامان  -
 مبهم بگو دردت چیه مامان تا من گله کن ...رو صدا کن

.. .بهم بگو من س جونت با عشقت معامله نکردم ... ازت
 زیاده؟. اصال مامان من یکی رو میخوام باهام حرف بزنه

۴۹۹ 

صدای اشک و هق هقش به گوش ا رمیا رسید و او متام 
 . نکرد بازیای که تازه رشوعش کرده بود را
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 شکسته و درهم وسط سالن بود و شکوفه کل خانه حاال
مثل برگ باران خورده میان طوفان خشم پرسش که 

 :صدا  کردن نامش را از او طلب میکرد، میلرزید

کالس سوم بودم که معلم ریاضیمون گفت به مامانت   -
بگو مدام ازت جدول رضب بپرسه، رضبت بهرت بشه بهش 

من االن یه  گفتم مامان  من با چشامش حرف میزنه اما
اسمم رو صدا بزنه ... مامان میخوام که باهام حرف بزنه
 ..اصالً اونم نه فقط بپرسه دردم چیه

شکوفه بیقرار سش را به طرفین تکان داد و سیاوش 
گلدان مقابلش را به دیوار پرت کرد و باز صدای شکسنت 

 :خانه را گرفت

 بدن چغری داری معلومه»استاد تکواندو بهم گفت   -
، بهش گفتم من بابا ندارم «زیاد با بابات سشاخ شدی

اما زیاد به مامانم کمک کردم واسه جابه جا 
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بهش گفتم آخه « چرا؟»چپکی نگام کرد و گفت ...شدن
االن میخوام جای ... مامان من با چشامش راه میره

 .. .ی روزهایی که بغلت کردم فقط بغلم کنی مامانهمه

د که لبش را از تو مکید و قلب شکوفه بیقرار میتپی
 :بیصدا هق زد و سیاوش سی به طرفین تکان داد

دیگه . افرا حامله بود مامان... اونجوری نگام نکن  -
سش رو عقب ....اش بودنگران من نبود نگران بچه

 گوش میکنی. کشید نذاشت خون صورتش رو پاک کنم
 مامان؟ میشنوی صدای شکستنم رو؟ 

وفه زد و سش را روی پای مادرش چنگی به پیراهن شک
 :گذاشت

بیا بریم مثل بچگیهام که دستم شکسته بود اینبار قلبم   -
 ..رو گچ بگیریم

۴۹۴ 
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 :ارمیا مشتی به شیشه زد و نامش را صدا زد

به خدا اگه باز نکنی زنگ میزنم به ! سیا باز کن در رو  -
 .لیسپ

گلدان دیگری شکست و سیاوش دست از س روسی افرا 
ای هنکشید انگار این آخرین باری بود که بوی جنگل

افرا به جانش مینشست حتی اگر سوخته بود جنگل 
 :خوش خرامش

... دلش رو شکستم اما اون بهم گفت خوش اومدی  -
بغلش نکردم مامان میدونی چرا؟ چون دیگه افرای من 

ون چ. یی که باید اروم بشه بغل من نیستجا... نیست
تو رفتی عروسیش، چون تو بلد نبودی ازش مراقبت 

مثل من که توی پارک از تاب افتادم و تو . کنی
تو  .نتونستی بغلم کنی، نتونستی از افرا مراقبت کنی

بهش اجازه دادی بره وگرنه افرا و بیوفایی؟ گذاشتی بره 
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ی باشه قبول باشه منو دوست داشت. که من زنده مبونم
ی آدم شوخی نداره اما قلب آدما چی مامان جون بچه

ام کن انقدر قیمت نداره؟ بیا جواب قلب منو بده قانع
 .که ارسالن رو نکشم

آن سوی در ارمیا مدام نامش را صدا می زد و نگران 
ها زخمی شده و خون دستش بود که وسط این شکسنت

 .روسی افرا را پر کرده بود

ی از باز شدن در ناامید شد شامره ارسالن را گرفت وقت
باید کسی ... یک بار دو بار اما کسی جوابش را نداد

 .. میآمد تا آرام کند آخرین غریق این کشتی را

اگه به من نگی چرا به روح بابا محمد امشب، همین   -
امشب خودم و تو رو تو این خونه آتیش میزنم مثل 

سوخت و من عرضه نداشتم  عکسی که توی دستای افرا
 ...نذارم امیدش بسوزه
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۴۹۵ 

صداها توی سش اکو میشد یکی در انفرادی را باز 
 ی دار میربد ومیکرد و او را با پای لنگان به سمت چوبه

یکی با صدای آشنا میگفت خوش اومدی و دیگری انگار 
سیاوش » بود که مدام میگفت صدایش خیلی دور

احساس . و او سوخته بود« آرام باش عزیزم...بابا
سوخنت به متاشا منیشد و او عزم کرده بود بسوزاند هر 

 . که او را در این گرداب عاشقی سوزانده بود را

ارمیا آنقدر شامره ارسالن را گرفت تا دست آخر صدای 
 :آرام ارسالن توی گوشش پیچید

 ...رمیچی شده ا  -

 :صدای پر بغض گوش ارسالن را کر کرد

سیاوش داره اینجا رو ... همین االن بیا خونه باغ  -
 !آتیش میزنه
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 :ارسالن متعجب پرسید

 چی؟  -

 :صدای گریه ارمیا گوشش را پر کرد

ی رم کرده محصول دست توئه بیا ارسالن این دیونه  -
 .بیا خودت جمعش کن

 .اومدم  -

ورتر ارسالن به زحمت افرا را خوابانده آن چند خیابان
ی بود و حاال چند خیابان باالتر کسی داشت خانه

 .امیدش را میسوزاند

ارسالن یادداشت کوچکی روی میز عسلی برای افرا 
گذاشت و گوشی خانه را از برق کشید و پاکت کوچکی 
را از گاوصندوق بیرون آورد و به سمت خانه باغی رفت 

 . یش غریبرتین جای دنیا بودکه حاال برا
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میدانست به سکانس آخری این بازی رسیده است و 
کمرت از یک ربع بعد در . وقت آشکار شدن نهانها رسیده

حالی ماشینش را مقابل خانه باغ پارک کرد که احتامل 
 .این را میداد که ته این ماجرا با خون متام شود

۴۹۶ 

ی اردیان را گرفت بعد از کمی انتظار اردیان شامره
 :جوابش را داد و او تند گفت

امشب اومدم خونه باغ با سیا کار دارم بیا حوالی   -
 !اینجا باش اما تو نیا

 چرا رفتی اونجا؟  -

 ..وقت تسویه حساب رسیده  -

 :پاچه گفتاردیان دست

 ..ه بذار واسه بعدسیا تازه از زندان اومد  -
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نیومده گرد و خاک کرده تو نگران من و سیا نباش   -
حامله است نباید چیزی از .. فقط حواست به افرا باشه

 امشب بدونه خب؟

 :اردیان متعجب از چیزی که شنیده بود فریاد زد

 چی؟ افرا حامله است؟  -

 .انقدر سوال نکن کاری که بهت گفتم رو انجام بده  -

ی گوشش را شکافت به دیوار پر بهت اردیان اللهصدای 
 :ی قلبش رسیدترک خورده

 چی کار کردی ارسالن؟  -

جوابی به او نداد و متاسش را قطع کرد و کلید در خانه 
صدای ...را از جیبش بیرون کشید و در را باز کرد

های ارمیا فضای تاریک باغ را فریادهای سیاوش و گریه
های راسخ به سمت بار با قدمپر کرده بود که این

ساختامن حرکت کرد چرا که دستش پر بود از تلخی 
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روزگار و حاال وقت سبک کردن بار روی دوشش رسیده 
حاال که سیاوش آزاد شده بود و رها؛ وقت دانسنت . بود

 .هایش رسیده بودنادانسته

هایش روی خس و خاشاک روی زمین مثل صدای قدم
غ میامند آمده بود؛ یکرسه کند راه رفنت روی لبهی تی

این رفاقت را و تا ابد خط بکشد دور کسی که یک روزی 
برادرش بود و حاال صدای فریادهایش گوشش را کر 

 .میکرد

۴۹۷ 

ها را تند و تند پایین ارمیا که متوجه حضورش شد پله
 :را گرفت و گفت ی کتشآمد و دست پاچه لبه

الن بگو ارس...بگو که افرا حامله نیست... دیوونه شده  -
 ؟...بگو تو پاره نکردی این طناب به مو رسیده رو
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ی کتش در دستان ارمیای بود که چشامنش پر آب یقه
بود و تبش از عشق کسی که فریادش دل آسامن را به 

 سش را رو به آسامن گرفت و تلخ. درد میآورد سوزان
چشم بست و بعد دستش را روی دستان ارمیا گذاشت که 

 :داشت همچنان او را تکان میداد و گفت

 برو توی ماشین بشین خب؟  -

ارمیا ناباور نگاهش کرد و مثل کسی که از آتشفشان 
جوشان میان کوه یخ افتاده باشد از تکاپو افتاد و سد و 

 :یخ زده گفت

 !پس افرا حامله است  -

 :تر جوابش را دادلخ نگاهش کرد و تلخارسالن ت

 واسه تو که بد نشد؟  -

ارمیا به پشت سش نگاهی انداخت و با هامن نگاه 
 :تلخش لب زد
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 من اینو اینطوری میخوام؟  -

 :ارسالن چشامنش را تنگ کرد و گفت

توی دادگاه اگه بهش میگفتم اونی که به من خرب داد   -
ه داره و بابا بهم گفته بیام و گفت تو توی اَلوار با بابا قرار

نپرس تو بودی که تف هم کف دستت منیداخت چه 
 ...برسه به اینکه قتل گردن بگیره برات

چینی بلوری از قلب ا رمیا افتاد و روی زمین غلتید و 
 .غلتید و زیر پای ارسالن شکست و له شد

۴۹۸ 

 »یا اگه بهش میگفتم اونی که به من زنگ زد گفت  -
داداش تو رو خدا نذار این عروسی س بگیره من به تو 

فکر « کار ندارم خودم بدون سیاوش چی کار کنم؟
 .میکنی بازم بهت نگاه میکرد

 :چینی بین پیشانی ا رمیا افتاد و ارسالن به تاخت رفت
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در کی بود میگفت داداش تو رو خدا من میرم   -
اش یه کم دیرتر برسه تو زودتر برو بابا رو راضی خونه

کن و بهش بگو ا رمی شوخی نداره خودش رو میکشه؟ 
اونی که دو طرفه بازی کرد مگه تو نبودی؟ داداشت 

 بودم اون موقع چی شد؟ 

 ..من دوسش دارم ارسالن  -

 :ی او گذاشت و گفتارسالن دستش را روی شانه

ی برو توی ماشین تا بهت یه حاال که دوسش دار   -
سیاوش تحویل بدم که تا آخر عمرش هم اسم افرا رو به 

 .....زبونش نیاره

 به نفع تو هم بود، نبود؟  -

 :ارسالن تای ابروی باال داد
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به نفع من؟ آب  گل آلود جای خوبی واسه ماهی   -
من تور خالی رو ترجیح میدم به .. گرفنت نیست ا رمی
 .نبودهماهی که حق من 

 .تو هم افرا رو دوست داری  -

صدای سیاوش حاال انگار از بیخ گوششان میآمد که 
 :ارسالن کوتاه پلک زد و گفت

 ...برو تو ماشین  -

و خراب نکن پیشش، من دوسش دارم از خیلی من  -
 ...وقت پیش

فرصت واسه خراب کردنت داشتم االنم برو تا بهت   -
 .نگفتم نیا

۴۹۹ 
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سوئیچ را کف دست ا رمیا گذاشت و با چشامنش رفتنش 
ها را با عزم راسخ طی کرد ته این را متاشا کرد و بعد پله

پشت در . جاده او تنها بود این را خوب میدانست
ای ایستاد و در جواب سوال سیاوش که با فریاد از شیشه

، «چرا جواب منو منیدی مامان؟» مادرش پرسیده بود
 :بلند گفت

 .جواب سواالت پیش منه  -

های س به فلک صدایش انگار از پژاوک میان کوه
کشیده آمد و در گوش سیاوش نشست چرا که یک 
لحظه زمان برایش ایست کرد و بعد به سمت صدا 

مقابلش درد و بود و درمان، مقابل رفیق بود و . برگشت
ار هزاران سال خشم بود که حاال مقابلش انگ. رقیب

آمده بود به چشم برهم زدنی جهانش را برهم بزند چرا 
که نفهمید کی در را باز کرد و کی اولین مشتش توی 
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صورت ارسالن نشست و ارسالن قدمی به عقب پرت شد 
 .اما دستش باال نیامد برای مقابله

 .بچه که بودیم همیشه اول میخوردی بعد میزدی  -

یگر سیاوش روی صورتش نشست و بعد نفس پر مشت د
 :ی او رها شدخشمش روی سینه

 ..دهنت رو ببند بیرشف  -

بچه که بودیم اول فوش میشنیدی بعد فوش میدادی   -
 جامون عوض شده پرس عمو محمد؟

ی کتش میان دستان سیاوش مچاله شد و تنش اسیر یقه
ک ناکو  دیوار و بازوان تنومند سیاوشی که خرب از قلب

 :او نداشت

 ....از همون بچگی یه بیرشف به متام عیار بودی  -

 !نه انقدری که نتونی زنت رو بهم بسپاری  -
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های پر خشم سیاوش های شکوفه میان مشتصدای گریه
 :گم شد

افرا ... حروم زاده ببند دهنت رو و از افرا حرف نزن  -
 .منو دوست داشت

ی او گذاشت و به نهارسالن دو دستش را روی سشا
عقب هلش داد و دستش را روی لب خونیش کشید و 

 :گفت

همیشه تو رو بیشرت از من دوست داشت اما االن   -
 ..ی من توی شکمشهبچه

های سیاوش دیگر حرف توی دهانش ماند چرا که گوش
تاب شنیدن نداشت که نفهمید چه شد که او پخش زمین 

وقتی خودش را ...شد و صورتش آماج مشتهای سیاوش
از زیر دست سیاوش بیرون کشید که دیگر جانی در 
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پاکت کوچک توی جیب کتش را بیرون . تنش نبود
 :کشید و پرت کرد توی صورت سیاوش و گفت

من نتونستم، تو اگه میتونی اگه مردشی برو و تنها   -
 .چیزی که براش مونده رو ازش بگیر

۴۴۰ 

خسته بود از زد و خوردهای که هیچ جای زندگیاش 
افتاده بود توی مازی . مسیر را برایش باز نکرده بود

 دستش. هزارتو که هر چه میچرخید به در بسته میخورد
را که به سمت پاکت بلند کرد، صدای ارسالن خسته و 

زخمی به قلبش رسید؛ قلبی که دوست داشت هامن دم 
بند و نبود ارسالن را به متاشا بنشیند، ارسالنی چشم ب

که یه روز بند جانش بود و حاال دنیا با او بازیاش گرفته 
 :بود
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 توی تنهاییت تو خلوتت، جلو هر کس و ناکس من   -
قضاوت کردی و هر چی دلت خواست بهم گفتی؛ این 
ریش و این قیچی ببینم گوی بیافته دست  تو چی کار 

 ا نقدر مرد هستی که عاشق مبونی؟میکنی؟ هنوز 

های شکوفه میان حرفش خش انداخت و صدای ناله
 :ارسالن س چرخاند سمت او

چیه قربونت برم؟ بذار بدونه ببینم میتونه مثل من    -
بشینه و متاشا کنه پدر شدنش رو از دخرت کسی که 

 .استدستش به خون پدرم آغشته

به سمت ارسالن سوت ممتدی در گوش سیاوش پیچید و 
 :یورش آورد

چی داری میگی؟ متهم جدید پیدا کردی واسه    -
 توجیه گندکاریات؟
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شکوفه دست از تالش برنداشت و صدایهای ناموزونش 
ارسالن خودش را از دست سیاوش . خانه را پر کرده بود

رهاند و به پای شکوفه رسید و خون روی صورتش را 
ه شد و جوری حرف پاک کرد در نینی نگاه شکوفه خیر 

زد که انگار بخشی از قلبش را در هر کلمه میکَند و زیر 
 . پای سیاوش پرت میکرد

 .باز نکن اون پاکت رو، بذار حرفام متوم بشه بعد   -
توی دادگاه یه حرفی انداختی توی مغزم و از اَلوار 

توی دستت مغاری رو دیده بودم که قلب .... گفتی 
دست تنها وسط یه مشت گرگ بابام رو شکافته بود و 

دست و پا میزدم؛ راه چی بود؟ تو بگو؟ نباید اول 
 اعتامدشون رو جلب میکردم؟

 :صدای فریاد سیاوش خانه را تکاند

 نکنه اعتامدشون افرا بود؟   -
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۴۴۱ 

 :ارسالن سی تکان داد و لب زد

 .س داستان باباش بودبود وقتی یه    -

 !خفه شو مهمل نباف   -

تو حبس بودی، بابا ُمرده بود، من از همه جا بیخرب،    -
کی میموند که توی اَلوار دستی به آتیش داشته باشه 
 اما بیگناه باشه؟ کسی مونده بود جز عمو داریوش؟

سیاوش سی به طرفین تکان داد و انگار غبار نشسته 
خورد چرا که از هر کسی توقع  روی قلبش هم تکان
 :پوزخندی زد و گفت. داشت ا ال داریوش

 .متهم جدید   -

انقدر زیاد که ...های توی دستم زیادن داداشمتهم   -
 .ی اعتامدم نیستاالن هیچ کس توی دایره
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 .همیشه عوضی بازیهات رو انداختی گردن دیگران   -

توی  ارسالن قرصی را از جیب کتش بیرون آورد و
دهانش انداخت و بدون آب قورتش داد و بعد دستی 

 :روی خون صورتش کشید و گفت

عوضی بازیهای من اندازه این بود که به ا رمی بگم    -
ه های کوچتنها نرو بیرون، به افرا بگم وسط الت و لوت

ها دنبال یه رنگ نخ نگرده وقتی من هستم، به پس کوچه
سی ست که بری بوتیک وایاردیان بگم استقالل به این نی
های یا آمار سیگار کشیدن. وقتی بابات بهت نیاز داره

یواشکی تو رو داشته باشم یا به افرا و ا رمیا بگم وقتی 
 .حتی با منید ا نقدر مست نکنید که نشه جمعتون کرد

سیاوش بغضش را قورت داد و چینی روی پیشانیاش 
 :نشست

 .جای هممون زندگی کردی   -
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۴۴۹ 

 :ارسالن تای ابرویی باال داد و پرسید

 عوضی بازیهای من قد  کُشنت پدرت بود؟  -

چشامن سیاوش تا نهایت ممکن باز شد حاال نبض 
 :اش تند و بیمحابا میکوبیدشقیقه

 چه زری زدی؟   -

درت به بچه بودم، ا نقدر بچه که صدا و صورت پ   -
به نظرت بلد بودم اون موقع هم . زحمت یادم میاد
 پدرت رو بکشم؟

بار نشست روی صورت مادرش که نگاه سیاوش این
هایش از فرت غم خم شده و حاال بیصدا اما از عمق شانه

 :جان میگریست

 چی میگه مامان؟   -
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های شکوفه میلرزید درست مثل دستان  ارسالن و شانه
 :قلب سیاوش

 !منو نگاه کن مامان   -

 :س شکوفه که پایین افتاد ارسالن دلخورانه گفت

چی رو نگاه کنه؟ زدی، شکستی و فکر کردی هیچ    -
 .سی به کاه دون زدیخوب اینکس قلب نداره؟ پرس  

چشامن  سخ سیاوش چرخید و جهان در نگاه پر اشک 
 :ارسالن برایش ایست کرد و ارسالن آرام لب زد

ند شبانه روز کشیک عمو داریوش رو داده باشم چ   -
خوبه؟ چند شبانه روز نخوابیده باشم تا بفهمم مسلم 
بیپدر داره توی اَلوار چه غلطی میکنه خوبه؟ تو توی 

زندان اسیر بودی من توی شهر؟ فرق  بینمون؛ من دیدم 
و ذره ذره سوختم و تو ندیده همه رو از تیغ 

وقتی بچه بودیم هم راست میگی، حتی .... گذروندی
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اونی که توی قایم موشک بازی جای من رو لو میداد تا 
بزرگرت شد هیچ کس توی زندگیش . تو بربی افرا بود

من مونده . موندگار نشد حرف اول و آخرش تو بودی
بودم و دخرتی که پاشنه آشیل پدری بود که دستش 

 .الظاهر رنگ خون داشت

۴۴۹ 

های دوری میآمد که صدای سیاوش از هزارتوی سال
پدرش نامش را صدا میزد و مادرش استکان چای لب 

سیاوش بابا اونطوری به » سوز را روی تخت میگذاشت
 صدایش میلرزید مثل«..توپ رضبه نزن پات درد میگیره

وقتی که در انفرادی را باز کردند و گفتند شب آخر 
 :و التامس دیدن مادرش را کرداست و ا

ارسالن بگو با افرا بهم رکب زدی اما این دری وریها    -
 ...از بابام نگو. رو بهم تحویل نده
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سیاوش درد اینی نیست که تو داری، درد اینه که    -
ت ی قاتل پدر درد اینکه زنت نوه. ی قاتل بابام بچمهنوه

 درد تویی...درد اینکه زنت هست و نیست ....رو میخواد
حرست شنیدن اسمت از زبون مادری که ...سیاوش 

ی مامان شکوفه همه...صداش رو همین خانواده بریدن
بابام دید و اومد ...ها دیده و سکوت کردهاین سال

سکوت کنه تا خانواده سجاش مبونه، تا سیاوشش 
 . مبونی و من ارسالنش اما تهش قلبش رو پاره کردن

سیاوش سخت فرشده شد و اش توی دستان یقه
 :هایش لرزیدشانه

 از چی داری حرف میزنی؟   -

تو فکر یه عشق مشرتک بوده یا شاید هم یه دوئل    -
مردونه، کی میدونه ته این داستان چی بوده؟ هم بابام 



 

Romanzo_o 1255 

اونی هم که همه ماجرا رو میدونه با ...رفته هم بابات
 . چشامش حرف میزنه

سالن را رها کرد و دستانش را ی ارسیاوش بار دیگر یقه
 :روی سش گذاشت و به سمت مادرش چرخید

بگو مثل همیشه داره .. مامان بگو داره دروغ میگه   -
بگو بابام رو کسی نکشته، بگو . مصادره به نفع میکنه
 ..توی تصادف مرده

۴۴۴ 

تکان خورد ارسالن با آخرین س شکوفه که به طرفین 
 :جان مانده در تنش ادامه داد

تم وقتی داش.. ی جرم یه انگشرت عقیق بودتوی صحنه  -
ها میاُومدم درست توی پیچ آخری که توی از پله

دوربین نیست دیدمش خم شدم برداشتمش فکر کردم 
ا ت.. مال بابامه ، مثلش رو توی دست بابام دیده بودم
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حتی  .فکر میکردم این انگشرت باباستآخرین لحظه هم 
توی بازپرسیها هم این رو گفتم تا اینکه یه روز مامان 
بهم انگشرت بابا رو داد و گفت بندازم دستم و اون روز 

دادگاه . تازه فهمیدم اون انگشرت برای بابا نبوده
استیناف متوم شده بود و تو هم از اَلوار گفتی و من 

 باید یه. خیلی آشناست فهمیدم یکی اونجا بوده که
پی ماجرا رو . جوری بازی میکردم که دستم رو نشه

کاربلد بودن هیچ رقمه رخ منیدادن تا اینکه . گرفتم
چند روز بعد از عروسی من و افرا دم به تله دادن، 

. باورشون شده بود من باور کردم تو بابا رو زدی
فهیمدم مسلم و کیوان و صابر یه گروه تشکیل دادن و 

ارن توی اَلوار قاچاق چوب میکنن اما بیشرت شبیه دله د
درختایی که غیرقانونی قطع میشدن رو اینا . دزدی بود

میاومدن به اَلوار تبدیل میکردن بعدش هم ردشون 
انقدر متیز کار میکردن که هیچ ردی . میکردن میرفت
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دقیق شدم روشون خیلی آروم بودن و . ازشون منیموند
یشرت شک کنم یه جای کار آرامششون باعث شد ب

میلنگید؛ منیشد که هیچ کس خربدار نباشه و اینا انقدر 
مسلم رو ا نقدر زیر نظر گرفتم که دیدم . ریلکس باشن

رد پای عمو داریوش توش هست اما حساب کتاب رشکت 
بابا قبل مرگش حسابرس گرفته بود رفتم . پاک بود

ل کساغش بهم گفت به بابات هم گفتم حساب رشکت مش
هیچی با هیچی جور نبود اگه عمو داریوش با ...نداره

اونا بود چرا حساب رشکت پاک بود؟ اگه نبود چرا مسلم 
شده بود دست راستش؟ هزارتا چرا توی سم بود که 
رفتم ساغ صندوق امانت بابا تا ربط همه چی رو بهم 
پیدا کنم که تهش رسیدم به اینکه  اون وقتی که من و 

گل کوچیک قد کشیده بودیم، عمو محمد تو اندازه یه 
تصمیم میگیره به روش خودش به یه دخرت سیاسی 
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فکر میکرده . کمک کنه و جاش رو به پلیس لو میده
 ...جاش پیش پلیس امنرته از گرگهای اونور مرزه

۴۴۵ 

ران از مکث کرد و کوتاه پلک زد، چشامن شکوفه نگ
ها در کاسه رقصید و ارسالن آرام س آشکار شدن نهان

او هم مثل هوشنگ داشت سانسور میکرد . تکان داد
خیلی از چیزهایی که سیاوش باید میدانست و 
 .منیدانست مثل هویت واقعی شهره نیکزاد را

توی بگیر و ببند پلیس، دخرت فراری میشه اما نه    -
دست میده، حسابی هم عادی و سامل یه چشمش رو از 

 دخرت... کینه از همون جا رشوع میشه. آسیب میبینه
. زیبا رویی که حاال یه چشمم رو از دست داده بوده

تصمیم میگیره تالفی کنه و ماشین بابات رو دست کاری 
میکنه و بعدش اون تصادف اتفاق میافته که پدرت توش 
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ا ر ماج..فوت میشه و مامان شکوفه یه عمر ویلچر نشین
به اینجا ختم منیشه عمو داریوش میفهمه دستکاری 

السکوت ماشین کار کی بوده و میره ساغش و حق
دخرته هم که از دار دنیا دستش خالی بوده ...میخواد

نامه جعل میکنه و بعدش میره ساغ زمین یه وکالت
پدرت که چند روز قبل از مرگش فروخته بوده تا اَلوار 

ک بشه پول و به جیب میزنه و به رو بخره و با بابام رشی
جای بابات، عمو داریوش با پول پدرت میشه رشیک 

 ... اَلواری که حق تو بوده، سهم تو بوده

 :عرق از پیشانی سیاوش راه گرفته بود که فریاد زد

 .بسه   -

تا همین جایش هم . بیش از این تاب شنیدن نداشت
 .برای یک عمرش کافی بود
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وی تاب منیاری من اینارو ذره ذره تو داری میشن   -
 .کشف کردم

 .این را گفت و طاق باز روی زمین افتاد و سکوت کرد
انگار جهانشان در همین سکوت غرق شده بود و نشنیدن 

ندانسنت بهرت از دانسنت و حاال هر . بهرت از شنیدن بود
دویشان آرزو میکردن که کسی بیاید و بگوید خواب 

ترسناک و بعدش بیدار شوند، دیدند، خوابی مخوف و 
 .باغ لواسان باشد و بزمهایی که سیاوش ساقی بود
ارسالن چند دقیقه به سکوت کُشنده گذشته بود را 

منیدانست اما دستش را روی قلبش گذاشت و ادامه 
 :داد

۴۴۶ 

ا قرارش واسه قبل شب حادثه بابا با تو قرار داشته ام   -
یعنی با خودش گفته . از قرارش با اون دو نفر بوده
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سیاوش بیاد یه ساعت حرف بزنه بره بعدش مهمونام 
بابا فهمیده بوده که اونا توی قتل عمو محمد . برسن

مسلم بهشون خرب میده که تو داری میری . دست داشنت
من اَلوار و از اینور هم به ا رمیایی که در به در دنبال  

بوده خرب میده که سیاوش داره میاد اَلوار تا بابات و با 
ماجرا اما آشتی کنون من و تو . ارسالن آشتیش بده

من منیدونستم تو داری میری اَلوار به بابا زنگ . نبود
زدم گفت خواستی آخر شب بیا اَلوار اما ا رمیا بهم زنگ 
 زد و گفت که همین االن برو اَلوار و بابا رو راضی کن

 به روش! دخرته دیگه. که با عروسی اینا مخالفت کنه
چه میدونسته ته . خودش دوستت داشته و گول خورده

این ماجرا این بوده که من زودتر از تو برسم پای 
ی جرم و دیگه بعدش رو هم خودت میدونی چی صحنه

عمو . ی ما کسی منیموندمیشد دیگه از خانواده
ته به نفع دخرتش داریوش توی آخرین لحظات هم داش
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 حاال حتی .کار میکرده که یه وقت بدون سیاوش منونه
ی ما منیموند اما محاسباتشون اگه هیچی از خانواده

درست از آب در منیاد تو زودتر از من میرسی اَلوار، 
ا رمیا خیلی سعی کرده بوده معطلت کنه اما نشده 

باورت میشه عمو داریوش دله . اونطوری که باید بشه
ی مسلم و دار و دستش رو با مرگ پدرم تهاتر بزنه؟ دزد

منم باورم منیشد اما وقتی دیدم مسلم هنوز داره 
میدزده و عمو میبینه و دم منی زنه فهمیدم دنیا 

اولش فکر کردم که قتل کار . تر از این حرفهاستکثیف
 یعمو داریوشه اما خوده شهره توی یه پیام صوتی همه

و عم... قتل رو به گردن گرفته ماجرا رو تعریف کرده و
داریوش درسته مستقیم بابام رو نکشته اما  برام رنگ 
قاتل بابام رو داره اون هم دست قاتل بابام بوده و 

پول چقدر میتونه کثیف ...میدونست چی پشت داستانه
باشه که یه عمر دو رو بازی کنی با کسایی که جز 
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محمد  تن؟ بابام فهمیده بوده ماشین عموخانواده
دستکاری شده بوده وقتی به شهره نیکزاد میرسه و میاد 
به مامان شکوفه میگه مامان شکوفه تاب منیاره و سکته 

 .میکنه

سیاوش دیگر داد منیزد متام فریادهایش را حقیقتی 
 :تلخ با خودش برده بود

 کیه این شهره نیکزاد؟   -

۴۴۷ 

 :ارسالن نگاهی به شکوفه انداخت و لب زد

 همکالسیتون بوده مگه نه مامان شکوفه؟    -

او هم داشت به سبک شکوفه و به سبک هوشنگ خانواده 
دروغ میگفت اما شکوفه . را اگرچه زخمی حفظ میکرد

 :تایید میکرد
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 عاشق عمو محمد بوده مگه نه؟   -

ان داد و دروغ شکوفه چکه چکه اشک ریخت و س تک
شاید پنهان ماندن هویت . دیگر ارسالن را تایید کرد

اش شهره تنها چیزی بود که برای سیاوش از دست رفته
اشکی روی صورتش ارسالن پلکی زد قطره. میخواست

 :ریخت و اینبار حقیقت را گفت

رو معلم دبیرستانشون گفت که شهره بعد از فرار این   -
ن چشمش یه مدتی رو پیش از دست پلیس و زخمی شد

اون مونده بوده و معلم بدبخت هم بیخرب از همه جا به 
پلیس بعد از ماجرا معلم رو . شهره پناه داده بوده

بازداشت میکنه اما وقتی بهش ثابت میشه که معلم بینوا 
 .بیخرب بوده آزادش میکنه

به پهلو چرخید و رو به سیاوشی که چیزی تا زوال فاصله 
 :نداشت گفت
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 توی اون فلش...توی اون پاکت یه فلش  و یه انگشرت   -
ن ی زمین تنکابمتام اطالعات هست عکس بنچاق سوخته

. پدرت که تاریخش واسه چند روز قبل از مرگ پدرته
عکس سه نفریشون که هر سه تاشون از این انگشرت عقیق 
داشنت، کپی اصل سند زمین اَلوار که بعد از مرگ پدرت 

با و عمو داریوش خریداری شده بود اما با با رشاکت با
 .عکس بچگیهامونم توش هست.. پول زمین تنکابن

 .پازلها رو کنار هم بچینی خودت هم بهش میرسی

۴۴۹ 

های سیاوش تند شد بود شبش انگار خیال صبح نفس
 :هایت گفتشدن را نداشت که لب بهم فرشد و در ن

 کجاست شهره؟   -

 :ارسالن باز به شکوفه نگاه کرد و باز دروغ گفت
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خودکشی کرده اما دم مرگش هم آخرین رضبه رو به    -
 .با فرستادن این فلش و مدارک به این خانواده زده

بار واقعا از کشور شهره خودکشی نکرده بود و فقط این
ارسالن  ی فرارش فلشی را برایگریخته بود لحظه

فرستاده بود که پازل ذهنی ارسالن را کامل کرده و 
حاال ارسالن . آخرین تیرش را به این خانواده زده بود

ی مانده بود با مشتی گره کرده به سمت داریوش و بچه
 ...توی شکم افرا

یه روزی طناب زندگی تو دست من بود و حاال بند    -
 اشای پارهزندگی من افتاده دستت، حق داری اگه بخو 

قاتل پدرهامون دیگه نیست اما رشیک جرمش . کنی
ه ای کهست این فلش رو به وکیلت بدی با مدارک دیگه

نصف اَلوار ... هست میتونی یه کم از حقت رو بگیری
برای توئه، میتونی دنبال حقت بری، دنبال سهمت از 
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این زندگی اما وسط این حقی که داری به قلب افرا هم 
ایی که نه من رو داره نه تو رو و فقط فکر کن، افر 

 .پدرش براش مونده البته اگه تونستی

ارسالن این را گفت و خودش را به دستان مامان شکوفه 
 :رساند و آرام دستش را بوسید و گفت

 .چشمت روشن پرست اومده   -

هایی که دیگر چیزی نگفت و سیاوش را با دانسته
ه به راستی را. گذاشت زندگیشان را بازی داده بود تنها

 درست کدام بود؟

۴۵۰ 

 هایش را روی سنگفرش حیاط  خانه  وقتی آخرین قدم
باغ گذاشت میدانست دلش برای این خانه و دیدن 

ای که حاال سیب ممنوعه شده بود برایش مامان شکوفه
 .ران گرفته بودصدای زنی در سش دو . تنگ میشود
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 میخوام بدونی که دمل داره برات پر میزنه

 مثل یه داروغه شبا به هر دری س میزنه

به عقب برگشت و بار دیگر به ارتفاع خانه باغ از زمین 
نگاه کرد و افرای معلق میان زمین و هوا را تصور کرد و 

  .چشم بست، سخت بود حتی فکر کردن به نبود افرا

تر بود انگار درست بیخ گوشش زدیکصدای زن حاال ن
 .میخواند

 وقتی میای دنیا رو پر نور میکنی

 ی تنها موندن رو از دل  من دور میکنیغصه

حقیقت محض همین بود اینکه افرا نور زندگی تاریک او 
بود و او چنگ زده بود به ریسامن نخ منایی که افرا را 

 دمیدر زندگیش نگهداشته بود اما امید داشت به گن
 ..جوانه زده در بطن افرا
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 این جور به من نگاه نکن آتیش به هستیام نزن

 مست از می عشق تو من، طعنه به مستیام نزن

 میخوام باهات حرف بزن از دست من فرار نکن

 و عاشق و بیقرار نکنبیشرت از این دل من

اش باید به او میگفت که او بچه. باید با افرا حرف میزد
هر زمانی میخواهد حتی اگر صدای افرا را بیشرت از 

ه افرایی که عرص خسته ب! خط بلطان میکشید به باورش
 من این» اش کوبیده و گفته بودخانه آمده و به سینه

و با یه بچه با من.. بچه رو میخوام اما این زندگی رو نه
گفت باید می«. ای که توش قلبی نیست میخوای؟یه سینه

 .نی میخواهداو را بیشرت از هر زما

۴۵۱ 

 افرا
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نشستم پشت دار و با متام خشمم گره زدم، خشت به 
خشت و آجر آجر خشمم به گره تبدیل میشد و نقش 
 .میبست میان داری که انگار همزاد تنهاییهایم بود

آخرین روزهای اسفند را سپری میکردیم و هوا حسابی 
د بود اما هنوز هم ترجیحم این بود دار توی تراس س 

ای جایی که انگار فرق داشت با جای جای خانه. باشد
که هنوز با من بیگانه بود، هنوز انگار مهامنش بودم و 

دانه به دانه گره زدم و دندان بهم . ی من نبودخانه
 .فرشدم و فراموش کردم که ا رمیا آمده و چه گفته بود

هایش که خب، ٌمثله کند با تک تک حرف آمده بود مرا
آمده بود از عشق . خوب توانسته بود این کار را بکند

لبم، ی قاهوراییاش به مردی بگوید که با رفتنش از خانه
قلبم را کنده و دور انداخته بود و من زنی بودم که 

ا رمیا آمده و گریه کرده بود، زجه . دیگر قلب نداشت
سیاوشم رفت، که عشقم را از  زده و مویه کرده بود که
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از من هم رشم نکرده بود و با متام جانش . دست دادم
میم مالیکت بسته بود پشت بند اسم سیاوشی که من، 

وقتی هم که . بست شده بودمبرای حفظ جانش خون
هایش را در یک پیامک بلند باال رفته بود متام گفته

ن که ای منوشته و برایم فرستاده بود تا آینه دق شود بر 
 .های دیگری داشتمی چتم با او حرفیک روز در صفحه

ناک که من روزهای زیادی گذشته بود از شبی وهم
باورم شد عشق هم میتواند یک مفهوم انتزاعی داشته 

باشد، من عاشقی را در فدا شدن میدیدم و سیاوش در 
 هر کدامامن. مقابله به مثل و ارسالن در مصادره به نفع

ترین تفاوت از عشق داشتیم، این برایم عجیببرداشتی م
ی کمرم سم درد میکرد و تیره. کشف آن روزهایم بود

تیر میکشید وقتی یاد این میافتادم که درست از فردای 
ها ریخته بود، شبی که میان من و سیاوش دیوار حرمت

سیاوش دست  مامان شکوفه را گرفته و رفته بود و حاال 
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های دخرتی که دست  بر قضا من مانده بودم و اشک
چاقو را با حرص روی دار . خواهرشوهرم بود و عاشق او

 .کشیدم و نخ بعدی را توی دستم گرفتم و گره زدم

۴۵۹ 

طرحم سبز بود و خودم زرد و نارنجی، طرحم بهار بود و 
رده و ُمرده زنی در من، بیصدا خودکشی ک. من خزان

زنی که یک روز شور زندگی در او بلوا میکرد حاال . بود
صدای پیامک گوشی موبایلم بلند شد . بیصدا مرده بود

و من عصبی چاقو را روی دار پرت کردم و آرزو کردم 
مبیرم و در دنیایی به دنیا بیام که خربی از تکنولوژی و 

ن موبایل و هیچ کوفت و زهرمار دیگری نباشد، آخر م
 با حرص گوشی را. دیگر چشم انتظار هیچ پیامی نبودم

 :برداشتم و دیدن پیام ارسالن، اخم صورتم را بیشرت کرد
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مامزی قشنگم چطوره؟ دلش چیزی منیخواد براش    -
 بخرم بیارم؟

خوب که ! مامزی؟ من مادر بودم؟ چقدر دور و بعید بود
 به سمفونی وداع باد با آخرین خس و خاشاک زمستانی

ی دورنم خودش را به تکاپو گوش میدادم نبض تپنده
میانداخت که من هستم مادر، مرا ببین و مرا ملس کن 

ارسالن از شبی که با صورتی کبود به خانه برگشته . مادر
من دیگر نه ترنجش بودم نه . بود؛ پوست انداخته بود

ای که خودم از متام من مامزی بودم برای بچه. افرایش
تر از هیچ خواسته بودم و حاال یک پیام یچاین دنیای ه

صورتم را به سمت شهر . حال مشوشم را تغییر داده بود
م ی مویهمیشه بیدار  تهران برگرداندم و باد وزید و طره

تانگو میرقصید با موهایی که یک روز . را به بازی گرفت
سیم تلفنی بود برای غریب آشنایی که دور شده بود و 

های هامنطور که به چراغ. ه جا مانده بودای باز او سایه
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پر ماجرای شهر نگاه میکردم دورنم شاخه گندمی تکان 
دستم بیاراده رفت روی شکمم و نشست جایی که . خورد

بعدش انگار جهانم . او داشت خودش را نشان میداد
ای گرفت، خنده و اشکم قاطی شد و دستم را رنگ تازه

دم ی گنجوانه. اب کردمها بردم و سفید انتخبه سمت نخ
درونم رنگ صلح داشت که من مامزی بودم برای مردی 
که مرا تنها با مادر بودنم قبول کرده بود و از فردای 

من این بچه رو میخوام اما » روزی که به او گفته بودم
 دیگر هیچ«. و با یه بچه میخوای؟من.. این زندگی رو نه

ود تا مبادا دلش نگفته بود و حتی نامم را صدا نزده ب
رج به رج سفید زدم و فراموش کردم ا رمیا . هوایی شود
 :گفته بود

ه منیشه ک! تو بهرت از هر کسی میدونی اون کجا میره   -
شب بخوابیم صبح پاشیم ببینیم نه ردی از خودش هست 

 ...نه مامان شکوفه
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۴۵۹ 

نگاهش کرده بودم تا شاید رشم کند اما او به  و من خیره
 :تاخت رفته بود

افرا تو که داری مادر میشی از من این فرصت رو   -
به چی قسم بخورم که باور بکنی خود  سیاوش ...نگیر

 بهم گفت بهم فرصت عاشقی میده؟

خرب داشتم سیاوش کجاست، اصالً اگر من منیدانستم 
د جای شک داشت به کجا رفته و پناه آخرش کجا بو 

اینکه یک روز عاشقش بودم و حاال قلبم از او و از عشق 
به ارمیا نگفتم که آرام جانم کسی . او تهی بود اما نگفتم

که عشقش را نه فقط تقدیر که تو هم از من ربودی توی 
هایی که خاموش و همین شهر است میان همین چراغ

من  ونروشن میشوند، میان همین سوسوی باد، نگفتم چ
ی خالی از قلبم عاشقی او را با دیگری بر ی سینهبا همه
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ی درونم عزم کرد خودش را متام نبض  تپنده. منیتابیدم
قد نشان دهد، اشکم غلتید و روی صورتم جان داد که 

نخ را رها . او داشت مرا با متام بیصداییاش صدا میزد
کردم و هر دو دستم را روی شکمم گذاشتم درست هامن 

 . یی که داشت خرب بودنش را فریاد میزدجا

 !جانم مامی؟   -

مثل دریایی که به ساحل برسد انگار همین . آرام گرفت
را میخواست اینکه من بگویم بودنت را باور دارم 

اشکم حاال بالتکلیف بود، چقدر آرزو میکردم . عزیزدمل
مرغ  .کسی بیاید که امن باشد برای متام آن بالتکلیفیها

 :باز دست به کار شد و من مبهوت اجابتش ماندمآمین 

 کجایی مامزی؟   -

۴۵۴ 
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صدای او بود، اویی که هر بار چشم میبستم و آرزو 
. اممیکردم ستون میشد برای متام آرزوهای بر باد رفته

کرد یی سهیلم را دورتر از همیشه ماگرچه بودنش ستاره
و میفرستاد به کهکشانی که من در آن نبودم  اما حاال و 

ی جهان بود وقتی که ترین نقطهاین لحظه برایم امن
دستانش که روی . فرزندش در بطنم بیقراری میکرد

هایم انگار از سد بندی ام نشست سیل اشکسشانه
عجیب آزاد شده باشند که با متام قوا روی صورتم 

زده نامم را صدا زد و من دست از ریختند و او حیرت 
 :روی شکمم برنداشتم

 !افرا   -

 یبغضم ترکیده بود و جهانم وصل شده بود به نقطه
ام جهانم وصل شده بود به اتصال دستان او به سشانه
سم چرخید و باد باز طغیان . شاخه گندم لغزان دورنم
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کرد میان موهایم و یک ستاره از آسامنم محو شد و 
دار دیگری درخشید که زیر دستم مثل ی دنبالههستار 

 :لغزیدن شبنم از روی برگ گل لرزید و من لب زدم

 ...تکون خورد   -

جفت ابروهایش باال پرید و صورتش انگار از ترس فاصله 
گرفت و به عشق چسبید و فراموش کرد برای چه در 

دستانش صورتم را قاب کرد و لبخند . امزندگیاش مانده
ش را پر کرد و مثل من بغض پرپر کرد و میان صورت

 :اشک خندید

 !دورتون بگردم  -

دستم به کم از او قانع نشد و حلقه شد دور گردن کسی 
 .که من مامزی بودم برای فرزندی که او َدد بود برایش

دستش مثل دست  من سکش نبود، . دستش خوددار بود
ای ط بر دستش دلخور بود از منی که خواسته بودمش فق
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پدر بودن که هامنطور خوددارانه روی موهایم نشست و 
 :برگ جدیدی را ورق زد

 !مامزی خوشگلم   -

 . داره میگه هستم   -

پدرسوخته نیومده میخواد جای همه رو    -
 ...کمی آهستهرت َددی...بگیره

۴۵۵ 

ها دور شدند و رفتند و سال غم خندیدم و انگار هزار
من ماندم و برگ جدید از زندگی که داشت به من اولین 

ها قبل از او درس عاشقی را یاد میداد و میگفت عشق
 .سوتفاهم بوده و او به تنهایی معنای عشق  مطلق بود

لبخندم که عمق گرفت ارسالن خم شد درست 
 :هامنجایی که دستم را گذاشته بودم بوسید و گفت

 .حسودیم شد بهت جوجه...مامزی خیلی دوست داره   -
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دستم باز او را خواست، اویی که به نبض درونم حسادت 
میکرد و  باز پا پس منیکشید و مرا میان بودن و نبودن 

دستم که روی موهایش نشست و خم شدم . رها منی کرد
. روی موهایش را بوسیدم  عطرش انگار آشناتر شد

یزدم و بالتکلیف میان خنده و بغض هامنطور که هق م
 :مانده بودم گفتم

 .و تنها نذار ارسالنمن   -

بلند شد، به خدا که ارسالن آن شب با همه  غریبگیاش 
ی من آشناترین آشنای زندگیام بود که با قلب نداشته

مرا در بر گرفت، مثل همرسی که همرسش را در آغوش 
را ا در بر بگیرد مبگیرد یا مثل پدری که مادر فرزندش ر 
ی عجیبی گفت، میان دستانش گرفت و آن شب جمله

ترها هم گفته بود اما بعدترها فهمیدم از ای که قبلجمله
 .چه گفته
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من هیچ وقت از دوست داشتنت دست منیکشم    -
 ...افرا

ارسالن هیچ وقت از دوست داشتنم دست نکشید اما من 
د از او دست یک روز که او تنهاترین تنهای شهر بو 

کشیدم، منی که دیگر هیچ چیزی برای از دست دادن 
 ..نداشتم

 سده بریم تو؟   -

۴۵۶ 

محو چشامن پر دردش بودم که این سوال را پرسید و 
من گوشی را باال گرفتم و پیام ا رمی را به او نشان دادم 

 :و گله کردم

 !بهش بگو دیگه به من پیام نده   -

ی تایید تکان داد و بعد س انگشتانم را سش را به نشانه
 :بوسید و گفت
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 !سما میخوری   -

قول بده نذاری ! قول بده مراقبمون باشی... قول بده   -
 !کسی دیگه بهم بریزمون

بار دستش را محکم باز فقط سش را تکان داد و من این
 :گرفتم

 .بگو که هر اتفاقی بیافته مراقبمون میمونی... بگو   -

ع به کم قان. لبش را از تو مکید و باز فقط س تکان داد
 :نشدم و تکانش دادم

 .حرف بزن ارسالن   -

سش را رو به باال گرفت و عمیق نفس کشید مثل کسی 
که انگار بغض سنگینی توی گلویش گیر کرده باشد و با 

 .رای فرو خوردن بغضشنفس کشیدن فرصت بخرد ب

 ..منو نگاه کن ارسی...منو نگاه کن   -
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سش را پایین آورد و بعد انگار تازه مرا دیده باشد یک 
طوری مرا بغل کرد که احساس میکردم هرگز هرگز 

 .اینطور مرا در بر نگرفته است

قول بده دیگه بهش فکر ...تو هم یه قول بده افرا   -
 ..مون به دنیا بیادبچه حداقل تا وقتی که...نکنی

این ارسالنی نبود که بشناسم، این ارسالن حداقل در 
هایش بود، این ارسالن تحکم نداشت، ی واژهدایره

ارسالن من، ارسالن سیاوش . خواهش در حرفهایش بود
ارسالن شده بود دیواری که . را دنیا تغییر داده بود

ی ز آن بمیشد به او بیقید و رشط تکیه داد و من بعد ا
 .قید و رشط به  او تکیه دادم

۴۵۷ 
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پر واضح بود که منیتواند توی چشامنم نگاه کند این در 
آغوش گرفتنش هم برای این بود که منیخواست درد 

 .چشامنش را بخوانم

تو هم قول بده . من قول میدم اونی که میخوای بشه   -
 ...ش فکر نکنیبه

داشت از من قول میگرفت به سیاوش فکر نکنم اما خرب 
نداشت ماهی به آب فکر منیکند، ماهی با آب زندگی 

میکند و این زندگی آنقدر با او عجین میشود که 
فراموش میکند بیآب میمیرد و یک روز به خودش میآید 

هامنطور که . که دیگر آبی نیست و برای او هم نفسی
 :هایم را کردمش بودم آخرین گلهتوی آغوش

 چرا ناراحت نشدی که رفته ساغ ا رمی؟   -

 :بیتعارف و بیتکلف جوابم را داد

 ..چون اینطوری دیگه منیاد ساغ تو   -
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ارسالن که همه از حساسیتش روی . بند دمل پاره شد
ا رمیا با خرب بودند قامر کرده بود روی خواهرش و 

ساغ ارمیا اما از من و از جهان  راضی بود سیاوش برود 
 . من دور باشد

بزاقم را بلعیدم و سوالی را پرسیدم که داشت مغز 
استخوانم را سوراخ میکرد، سیاوش بیرد و نشانی رفته 
بود این یعنی چیزی برایش عیان شده بود که او را به 

دستم را . دور شدن رفنت و تنها ماندن وادار کرده بود
ذاشتم و به عقب هلش دادم و سعی اش گروی سشانه

 :کردم توی چشامنش نگاه  کنم و بپرسم

 ؟...ته این قصه چی بود که سیا رفت   -

 :فک  زیرینش را پر حرص تکان داد

تو فکر کن یک یک شدیم و دلیلی واسه ادامه دادن   -
ا الن ارمی داره بال بال میزنه واسه . براش منوند
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 ه رفته و همه میدونیم فقطرفته ک. داشتنش و اون نیست
 .تو میدونی کجاست

یکه نخوردم از اینکه میدانست من سیاوش را بیشرت از 
ارسالنی که عزم کرده بود . او بلدم و میدانم کجاست

اش را به من سیاوش را مثل کاغذ له کند و مچاله شده
تحویل بدهد رنگ عوض کرده بود و حاال داشت مردانه 

ی ما رو خوب مثل همیشه همه  ارسالن.. تاوان میداد
 :میشناخت

 .سیاوش کثیف بازی منیکنه   -

۴۵۸ 

 :سش را خم کرد و آرام گفت

 .مرسی   -

ام را به خودش گرفته بود که دستش را گرفتم و طعنه
 :گذاشتم روی شکمم
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و من براش همه و تو اینجاست ی منارسالن بچه   -
کاری میکنم اما منیتونم وایستم و نگاه کنم ا رمیا با 
 اگه. کسی دست تو دسته که یه روزی خط قرمزم بوده

منیگم کجاست واسه خاطر اینکه اگه میخواست خودش 
 به ا رمی میگفت اما 

 .....اگه تو بخوای بهش پیام میدم که ارمیا دنبالشه

 .لطف میکنی   -

 :صدا زدم پرعتاب نامش را

 !ارسالن   -

اگه بنا به جدا شدن زمین و ..ا رمیا خواهرمه افرا   -
آسمون از هم باشه یه رابطه، یه نسبت بین من و ارمیا 

هست که بهش میگن خواهر و برادری، این رابطه 
فتی بهم گ. پوسیده میشه، نخ منا میشه اما قطع منیشه
م نده؛ چش به ا رمیا بگم بهت دیگه در مورد عشقش پیام
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میگم، جوری میگم که دیگه هیچ وقت خاطرت رو مکدر 
نکنه اما بدون اگه راضی شدم به درد کشیدنش واسه 
خاطر اینکه خاطر تو برام عزیزتر از هر کسی بوده و 

االنم اگه زحمتی برات نیست بهش بگو ارمیا ازم . هست
خواست بهش پیغام برسونم که روی معرفتش حساب باز 

.. .های الکی نیستروی اینکه اون آدم قولکرده بوده، 
اگه هم فکر میکنی برات اندازه یه ثانیه درد داره هیچ 
وقت این کار رو نکن و بذار هر کسی تاوان اشتباهش 

من اندازه خودم؛ ا رمیا اندازه .. رو اندازه خودش بده
 ...خودش؛ سیاوش هم اندازه خودش

۴۵۹ 

 :انگشتم را به سمت خودم گرفتم و پرسیدم

 من تاوان چی رو میدم؟   -
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هایش مهر تایید آن هایی با من زد که لبنگاهش حرف
 :بود

 !تو تاوان گناه دیگران رو میدی   -

این را گفت و دیگر نایستاد؛ دستم را گرفت و مرا با 
ا متام سم. خودش به داخل برد روی کاناپه نشاند

صورتم را یخ کرده بود ارسالن برایم یک لیوان شیر گرم 
 :آورد و بعد پتوی نازکی را دورم کشید و گفت

درسته اوایل بارداری چیزی ازش رو نفهمیدی اما    -
دیدی که توی . باید خیلی مراقب خودت باشی

غربالگری هم دکرت گفت باید مراقبتت بیشرت باشه چون 
 ...ول بارداری رو نداشتیهای روزهای امراقبت

وان ی لیلیوان شیر را میان دستانم گرفتم، گرمی جداره
دستانم را گرم میکرد و دمل هم به دلواپسیهای او گرم 

 :میشد
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 .دلشوره دارم   -

االن تو مادر شدی و خواستی که مادر ..نداشته باش   -
هم مبونی این انتخاب توئه، پس دیگه به هچی توی این 

 .ات باشهکر کن  و فقط حواست به خودت و بچهدنیا ف

مامان از دستم دلخوره که بهش نگفتم حاملهام بابا    -
زنگ زد گفت یه چند روزی رو برم .. هم همینطور
 ...خونهشون

کف دستش را روی . حس کردم رنگ از صورتش پرید
 :صورتش گذاشت و پرسید

 کی بهت زنگ زد؟   -

 :لبم را تر کردم

 !بابا   -

۴۶۰ 
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 :چشامنش تلخ بسته شد که سیع پرسیدم

 چیزی شده؟   -

 :سی به طرفین تکان داد و گفت

 !چیز مهمی نیست کاریه   -

 !تو که توی کار با بابا مشکل نداشتی   -

چشامنش رد باریکی گرفت و دور چشمش چین خورد و 
 :دجواب دا

االنم ندارم فقط واسه طراحی شو روم دبی با هم    -
 !توافق نداریم

ذهنم از دنیای ارسالن و بابا فاصله گرفت رفت و چسبید 
به روزهایی که سیاوش طراح شو روم های خارجی اَلوار 

ها و روزها روی آن وقت میگذاشت و بعدش بود و ساعت
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عمو هوشنگ همیشه میگفت وقتی سیاوش روی کار 
 .ی هیچ چیزی را ندارداست دلشوره

 ..های خارجی بودقبالً سیاوش طراح شو روم   -

ارسالن دم عمیقی گرفت و نفسش را پرشتاب بیرون 
 :داد

رشکت فرهودی طراح قدری داره و االن رقیب اصلی  -
ما واسه جذب مشرتی خارجی فقط رشکت فرهودیه سیا 

حرف پدرت هم نیست خیلی کارا روی دوشمه، بهرته به 
شون منم با خیال گوش بدی و چند روز بری خونه

 ..تری به کارا میرسمراحت

به سادگی سم را تکان دادم و باور کردم حجم کاری 
ی بابا میشود دیگر فکر زیادش مانع آمدنش به خانه

ها چیزی نهان شده که یک روز منیکردم در پس نقاب
ما کش آمد و آن شب ا.  ستان درد میکندمرا مسافر هیچ
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ارسالن داشت روی . متام شدن در خیالش نبود
طرحهایی که طراح جدید اَلوار برایش فرستاده بود کار 

 .میکرد که من خستگی را بهانه کردم و به اتاق رفتم

۴۶۱ 

اکانت دیگری از سیاوش داشتم که . توی دمل بلوا بود
من در جریانش بودم اکانتی که سیاوش فقط 

ی چت خالیامن شدم وارد صفحه. دیاکتیوش نکرده بود
یک روز به من گفته بود این اکانت برای روزهایی است 
که منیخواهد کسی در دنیایش باشد اما من همیشه در 

با دیدن آنالین بودنش متام تنم یخ . دنیایش جا دارم
م ا شاید از لرز درونم کپتو را کمی باالتر کشیدم ت. بست

لرزش بدنم وقتی بیشرت شد که باالی . شود اما نشد
سیاوش دیده بود آنالینم،  .(typing)صفحه نوشته بود

کف دستم عرق کرد و گوشی را . داشت چیزی مینوشت
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گذاشتم روی تخت و کف دستم را روی ملحفه کشیدم، 
رشایط تغییر نکرد همچنان دستم عرق داشت و سیاوش 

چشامنم روی صفحه ثابت . ان داشت تایپ میکردهمچن
بود تا ببینم دارد چه چیزی مینویسد که ا نقدر طوالنی 

ی باالی صفحه محو شد و فقط است اما یکهو نوشته
بزاق دهانم سفت شد . آنالین بودنش را منایش داد

پیامی که . سیاوش از حرف زدن با من امتناع میکرد
دنم لحظه به لحظه دمای ب. نوشته بود را نفرستاد

 .تر میرفت اما کف دستم تندتر از قبل عرق میکردپایین
چندبار سعی کردم نفس عمیق بکشم و دست آخر وقتی 
دیدم که سیاوش هیچ پیامی منیفرستد تند و تند رشوع 

به نوشنت کردم و فراموش کردم که چقدر قلبم از 
گله کردم از نبودنش، از تنهاییها . حضورش خالی شده

رد کشیدنم، از بازی با احساساتم، حتی از دوباره و د
عاشق شدنش گله کردم، از دور شدن و رفنت و تنها 
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نوشتم و نوشتم و نوشتم حتی بارهای بار . شدنش گفتم
ی از ا رمیا گفتم و بعد که نفسم به شامره افتاد به صفحه

گوشی نگاه کردم پیام بلند باالیی بود اما به راستی این 
من بود؟ انگشتم را روی صفحه گذاشتم کافی پیام برای 

ی ارسال را ملس کنم تا دوسال بود یک لحظه کلمه
دوریاش لحظه به لحظه و خط به خط برایش ارسال 
شود و من خالی شوم اگرچه او پر میشد اما من دیگر 

حتی ترنج ارسالن هم نبودم، من . سیم تلفنی او نبودم
چشامنم خیس شد . مامزی بودم برای نبض لغزان درونم
ن به م) نوشته بودم. وقتی به خط آخر پیام نگاه کردم

(. بگو سیاوش من تاوان گناه کی رو دارم پس میدم؟
پلک زدم و گونهرت کردم از احساسم و بدون مکث پیام 

من مامزی بودم این پیام . نوشته شدهام را پاک کردم
 .دیگر برای من نبود

۴۶۹ 
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به جای آن پیام بلند باال، پیام پر التامس ا رمیا را  که 
خواسته بود به او بگویم سیاوش کجاست را برایش 

ارسال کردم به ثانیه نکشیده کنار پیام دو تیک سین 
منایش خورد و من بغضم بیصدا ترکید از اینکه 

ه از کی دیگری را برای اوی فرستادم که با اینعاشقانه
 یک قطره. آسامن زندگیام رفته بود اما هنوز جانم بود

ی گوشی افتاد و بعد اشک از چشمم چکید روی صفحه
دستم بیاذن من رفت و برای سیاوش آهنگی را ارسال 

 .کرد که انگار داشت درد مرا فریاد میزد

 خودت میخوای بری خاطره شی 

 اما دلت میسوزه تظاهر میکنی

 هر روزه نرتسعاشقمی این بازی 

 آدم دم رفنت همش دلشوره میگیره 

 ها از خاطرت میرهدو روز بگذره این دلشوره
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 بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو 

 راحت باش دورم از تو و دنیای تو

 راحت باش هیچ کس منیاد جای تو 

 دلشوره دارم من واسه فردای تو

 از عشق هر چی که مونده رو از من گرفتی

 ی احساسم رو از من گرفتیمونده تو باقی

 میخوای من باشی یادت بره مایی وجود داره 

 ی رفتنی و ترست منیذارهخودت آماده

 اصال نرتس راحت برو بی من

 و یادش نیستهیچ کی به جز تو من

 فکر کردی کی از من خرب داره؟

 راحت برو هیچ کی حواسش نیست

 بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو 
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 ت باش دورم از تو و دنیای توراح

 راحت باش هیچ کس منیاد جای تو 

 دلشوره دارم من واسه فردای تو

ام بیرون قلبم بعد از ارسال این آهنگ داشت از سینه
میزد و به من یادآوردی میکرد که هنوز در کور سوی 

ام آنجا که فقط خدا از آن خرب دارد قلبی هست سینه
از عشقی که حاال تغییر ماهیت که مدام و بیوقفه میزند 

دقایقی را منتظر شدم . داده بود و مرا مامزی کرده بود
هایم را سین کرده بود جوابی بدهد تا او، اویی که پیام

ی وجودش از آسامن اما آنالین بودنش هم مثل ستاره
 .زندگی و چتامن رفت که رفته باشد

 پایان فصل پنجم

۴۶۹ 

 فصل ششم
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*** 

چیز آماده بود و ها مقابلش انداخت همهنگاهی به برگه
هایش را خودش متام طرح. هیچ جای کار نقص نداشت

پالن به پالن و مو به مو پشت دستگاه ایستاده و اجرا 
کرده بود و حاال کار بینقصی پیش رویش بود که به او 

ن است با بوی چوب و اش عجییادآوری میکرد ریشه
های اَلوار طبیعی و هربار اسم اَلوار به گوشش بُراده

میخورد قلبش ترک برمیداشت از جفای روزگار و 
 .ای که به قهر روزگار مجبور به ترک آن شده بودخانه

خوب میدانست تنها رقیب قدر اَلوار رشکت فرهودی بود 
« راش»و او حاال آمده بود تا در گروه تولیدی 

اش جا هایی بزند که شاید غم عامل را در سینهفحر 
میداد و او چقدر عاجز بود که رقیب شود برای جایی که 

سه ماه متام شبانه روز . یک روز مامن خستگیهایش بود
روی پروژه کار کرده بود و شب به شب خسته و درمانده 
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ی خانجون و دست و پاهای مادرش برگشته بود به خانه
نه که . به قهرش با او ادامه داده بود را ماساژ داده و

حرف نزند با مادر ها نه، انگار دلش چرکین بود از دنیا و 
ای که تر از شکوفه دم دستش نبود، شکوفهدیواری کوتاه

ی مانیتور نگاهش به صفحه. هم قرارش بود هم پناهش
بود و داشت آخرین موجودی سایت را بررسی میکرد تا 

چرا که خط تولید راش مثل  سفارشاتش را کامل کند
دار نبود و مجبور به سفارش از سایت اَلوار استخوان

بودند و او حاال آمده بود دست خالی به جنگ 
دژخیامنی برود که ته قلبش میسوخت وقتی به آن فکر 

خودش هم میدانست شو روم دبی یکی از . میکرد
مهمرتین شو رومهای خارجی برای ارسالن است و او 

بود بگذارد ارسالن هامنطور در مه برایش  عزم کرده
باقی مباند اما به جنگ نرم با داریوشی برود که حاال 

 .انگار سارق متام کودکیهای او بود
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مهندس طرحها فوقالعاده است واقعاً بهتون تربیک   -
 .میگم

۴۶۴ 

ها نیاز نداشت، خودش یکساس خشم بود و به این ترب
ها گذاشته است و هم میدانست متامش را در این طرح

با دل و جان خودش پشت هر دستگاه ایستاده تا 
 .ی کار آنی شود که میخواهدنتیجه

سش را به سمت صدای پرویز نامجو چرخاند و آرام اما 
 :مصمم جوابش را داد

به تر عمل جذب مشرتی یه بخش کاره اما بخش مهم_
مفاد قرار داد بسته شده با مشرتیه، توی این شوروم 

قطعاً برنده شامیید اما خط تولید راش پتانسیل تولید 
سفارشات کالن رو نداره، توی قرار داد بسنت و تو قبول 
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کار مبادا که طمع کنید به سود حاصله و بدون پشتوانه 
 .قرار داد ببندید

ش انحنای کمی پرویز نامجو تای ابرویی باال داد و لب
 :گرفت و گفت

 !در حیرتم چطور اَلوار شام رو از دست داده؟   -

خوب میدانست که ماجرای مرگ هوشنگ و زندان 
ن الشمس تر از آن است که کسی از آن رفتنش اظهرو م 

لبش را به دندان کشید و متعصبانه . خرب نداشته باشد
 :جواب داد

لیل بر رانده شدن اگه دورم ازش د! ی منهاَلوار خونه -
دلیلش اینه که تاس زندگی به میل ما نچرخید . نیست

 .آقای نامجو
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جناب اعتامدی ساغ شام رو ازم گرفت و من چون  -
خودتون دوست نداشتید تا روز شوروم کسی بدونه 

 ...ی ما مشغول هستید چیزی نگفتماینجا توی مجموعه

ی ر زماناینکه داریوش پی او را گرفته بود بیشرت از ه
اش میجوشید و میل داشت حالش را بهم میزد، معده
اش را یک جا توی صورت متام کودکیهای برباد رفته

داریوش باال بیاورد و خوب میدانست اگر افرا نبود حاال 
میان حرف نامجو . بازی یک طور دیگری ادامه داشت

 :رفت و گفت

۴۶۵ 

هاست اما مجموعه آقا پرویز، اسم من پای این طراح -
راش مسولیت رو به عهده داره، از اینجا به بعدش به 
شام ربط داره من محض احتیاط یاد آور شدم که به 

طمع پول زیاد و بازیهای اقتصادی توی دام نیافتید که 
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توصیه میکنم به جای . راش توان تولید انبوه رو نداره
ون  رو درگیر این کنید که چرا من از اینکه ذهنت
ام، از اَلوار جدا شدم، به افزایش درست و خانواده

 .مقول خط تولید فکر کنید

حرفش را بدون هیچ تعارفی به نامجو گفته بود و حاال 
ی بازی هم باشد دیگر هایش برندهمیدانست اگر طرح

عذاب وجدان این را نخواهد داشت که راش توان تولید 
 .ه را دارد یا نهانبو 

نامجو حرفش را روی هوا زده و رنجیده شدنش را 
 :فهمیده بود که از در صلح وارد شد و لبخند زد و گفت

به فکر افزایش خط تولید هم هستم مهندس شام که  -
 .تر جلو میرم خیالتون راحتهستید دل قرص

های انبوه رو بسپارید به اَلوار ی من اینه، پروژهتوصیه -
های خاص پسند و کم حجم رو اما پروژه. فرهودیو 
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دو س سوده براتون؛ انرژی کمرتی میذارید . قبول کنید
 .اما از پتانسیل واقعی رشکتتون حداکرث بهره رو میربید

نامجو دستش را به نشانه اطاعت روی چشمم گذاشت و 
 :به شوخی گفت

 !به چشم -

از س من قصدم جسارت نیست اگه حرفی هم میزنم  -
دلسوزیه چرا که قبالً دیدم تاوان فسخ و دیرکرد در قرار 

 .داد چطور میتونه ورق رو برگردونه

بار چیزی نگفت و سش را کوتاه تکان داد و نامجو این
ی اتاق رفت و کت سیاوش به سمت چوب لباسی گوشه

 :بهارهاش را برداشت رو به نامجو گفت

 !با اجازتون -

۴۶۶ 
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از در راش که بیرون زد به این فکر کرد کاش برود او 
هم مثل اردیان بوتیک بزند و جین بفروشد دیگر به بو و 

عطر چوب فکر نکند و کاش بشود روزی بیاید که او 
 .باشد و دنیایی که انقدر تلخ نباشد

ر ه دگوشی موبایلش را بیرون آورد و به تنها کسی ک
میدانست ساعت کاری . دنیا برایش مانده بود زنگ زد

اَلوار است و حجت مشغول کار اما اگر منیگفت انگار 
چیزی ته گلویش بغض میشد و به صورتش کوبیده 

اش بود دلش به ی تلخی دنیا خانهمیشد، اَلوار با همه
ی هم میخورد که خودش ترب بردارد و تیشه به ریشه

صور اینکه داریوش ساغش را گرفته با ت. اش بزندخانه
دستش مشت شد و گوشی توی دست دیگرش کامکان 

گوش را توی جیب شلوار . بوق زد و کسی جواب نداد
 .جینش جا داد و کاله کاسکتش را روی سش گذاشت
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ماشینش را فروخته بود خانه باغ کودکیهایش را رها 
شق ی قدیمی اما پر از عکرده بود و رفته بود به خانه

تر به همه خانجون و آنجا مانده بود، جایی که پیش
است اما نگهش داشته بود برای  گفته بود فروخته

روزهایی که تنهایی و بغض چنربه میزد به گلویش و 
 .حاال انگار در این سه ماه متام گلویش ساس بغض بود
آخرین باری که افرا را دیده بود شکمش جلو آمده بود 

بود و دست ارسالن را گرفته بود تا از رنگش کمی پریده 
جوی آب گذر کند و به این فکر کرده بود دیگر این 

دخرت را دوست دارد یا نه؟ در بی حسی مطلق نسبت به 
افرا به س میربد و آخرین پیام افرا برایش درد نامتامی 

افرا بیوفایی را توی . بود که خیال متامی نداشت
 .صورتش کوبیده بود

نشست و بیهوا راند خیابان به خیابان و  ترک موتور
کوچه به کوچه گذشت و به این فکر کرد اگر افرا برایش 
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مهم نیست چرا منیرود کالنرتی و مدارکش را روی میز 
ها کودکیاش را از داریوش طلب منیگذارد و سال

منیکند؟ سش سوت میکشید و دلش یک نخ سیگار 
د را اما چرا هر شب نخ به نخ دود میکرد در . میخواست

دردش کم منیشد؟ چرا  کسی او را از این خواب شوم 
 بیدار منیکرد؟

۴۶۷ 

ی افرا دروغ چرا هیچ کس به او منیگفت شکم بر آمده
است؟ چرا هیچ کس منیگفت داریوش کودکیهایش را 

 انش بزرگنربوده؟ چرا باور منیکرد کسی که روی زانو 
شده بود سهم او از زندگی را دریغ کرده بود؟ چرا باور 
منیکرد یک عمر کارگر کارگاه و رشکتی بود که خودش 
مالک نیمی از آن بود؟ چراهای زیادی توی سش بود 
 اما وقتی به خودش آمد که آن سوی خیابان رو به خانه
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 .ی، حرفی، چیزی میگشتباغ ایستاده بود و پی خاطره
اش در این خانه مانده بود و او چه تلخ از گمشده انگار

ی خیابان موتور را گوشه. این زندگی سهم برده بود
درختان گل داده . پارک کرد و کلید را توی در انداخت

زمستان بارش را خالی کرده . بودند و سبز شده بودند
آرام آرام سنگ فرش حیات . بود اما او خالی نشده بود

ین فکر کرد چند زمستان و پاییز و بهار را طی کرد و به ا
را در این خانه دیده؟ چند تابستان وسط حیاط این 
خانه با ارسالن گل کوچیک زده؟ چند بار با افرا قایم 
موشک بازی کرده؟ اصال چندبار در این خانه زندگی 
. کرده؟ تنها کاری که این روزها منیکرد زندگی بود

نده بود صدای هامنطور که میان خاطرات معلق ما
 .گوشی موبایلش او را به دنیای حقیقی کشاند

دست برد و از جیب کتش موبایلش را بیرون کشید 
 .حجت بود که زنگ میزد
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جانم دادا زنگ زده بودی مشغول کار بودم ندیدم به  -
 .موال

سش را رو به آسامن گرفت و لعنت کرد بر خشمی که 
 :به جانش افتاده بود و پرسید

 خرب؟چه  -

حجت آن سوی خط یکه خورد چرا که از این نس سوالها 
 :منیکرد سیاوش بعد از مکث کوتاهی جواب داد

 .سالمتی دادا -

۴۶۸ 

 :تر کردسوال بعدیاش حجت را شوکه

 واسه شوروم چی دارید میزنید؟  -

 :بار مکثش طوالنیرت شداین
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 .تعدیل نیرو هم داشتیم...من که در جریان نیستم -
اینجا هم یه خط در میون بحثه منیدونم چی کار 

 .میخوان بکنن

تعدیل نیرو داشتند آن هم درست وقتی که حجم زیادی 
 کار روی دوش رشکت بود؟ 

 تعدیل نیرو چرا؟ -

حجت دل خوش به برگشنت او به الوار شد و ریز و 
 :رشح داددرشت آنچه میدانست 

ارسالن خان با خیلیها کنار منیاومد همه رو ریخت  -
ها االن خوابیده کارگر درست و بیرون، نصف خط
.. .دو روز پیش میگفت کاش سیا بود. حسابی نداریم

کاش برگردی آقا سیا، ارسالن خان خیلی دست تنهاست 
طفلک اَردیان هم . با حاجی هم کنار منیاد توافق ندارن

ر نیست فقط هر چی ارسالن خان میگه دستش توی کا
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 .اون یه چشم بهش میبنده اما خب، کننده کار نیست
 ...کاش بودی سیا

 کیا رو ریخته بیرون؟ -

یه ده پونزده نفر دیگه رو هم .. کیوان، صابر، مسلم -
اشکان خطی، رضا، مجتبی همه رو . ریخته بیرون
 ..خیلی تنهاست طفلی..ریخت بیرون

 ه؟تون کیطراح -

 .مهدی حامتی -

کالفه از شنیدن نام کسی که خوب می دانست چقدر 
کالش است هوفی کشید و نفهمید باالخره دلسوز اَلوار 
است یا دشمن؟ کف دستش را روی صورتش کشید و پر 

 :حرص گفت

 آدم قحط بود اَرسی اونو آورده؟ -
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۴۶۹ 

 :باز دلخوشانه لب زد حجت

االن که خود ارسی میخواد کاش ...کاش برگردی سیا -
برگردی دوتا داش هم با هم دعوا میکنن مهم اینکه 
 .گذشت اون روزا، االن که بهت نیاز داره تنهاش نذار

اش گرفت و به این فکر کرد به خوش بینی حجت خنده
؟ اها چه گذشته است ر که چه کسی باور میکند بین آن

های دور جواب خودش را چه خواهد داد بعدها در سال
وقتی که گرد پیری روی موهایش بنشیند و دنیا رنگ 
دیگری برای او پیدا کند؟ چگونه خواهد گفت برای 

ی دخرتی که از قضا از آسامن زندگی او اشک دیده
؟ جواب دل جوان و !رفته است زندگیاش را قامر کرده

 چه میداد؟ اش راکودکی بر باد رفته

 واسه دبی کیمیره؟ -
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هامن لحظه انگار آب سدی روی س حجت ریختند که 
 :تر پرسیدبار عجوالنهخاموش شد و سیاوش این

 کی میره حجت؟ -

 :حجت دم کوتاهی گرفت و آرام لب زد

 !شاید مهدی بره -

درست حرف بزن ببینم چی میگی؟ ارسی کدوم گوریه  -
 که مهدی حامتی بره؟ 

گر نتوانست بگوید داریوش کدام گوری است که دی
 :وار جواب دادحجت زمزمه. حامتی برود برای شوروم

 .هفته پیش که حال افرا خانم بد شد -

۴۷۰ 

سوییچ ازدستش روی زمین افتاد و انگار کسی رمق 
ی ود چرا؟ بقیهحال افرا بد شده ب. زانوانش را برد
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های حجت را انگار در طولی از زمان میشنید حرف
 .گاهی دور گاهی نزدیک

حاجی هم که ...همون موقع ارسالن خان گفنت منیرن -
کی توی جریان ریز کارها بوده که االن باشه خدا 
بیامرزه حاجی کیانفر رو اون بود وضعیت انقدر بد 

رب تشخیص منیشد اردیان هم که فرق ام دی اف از فی
 .احتامال همون مهدی حامتی بره...منیده کجا بره

ها دیگر برایش مهم نبود، حال افرا بد بود ی حرفبقیه
این یعنی خود مرگ برای اویی که حس میکرد در 

و  بزاقش را بلعید. بیحسی مطلق نسبت به افرا قرار داد
 :اش داد و پرسیدتکانی به لبهای خشک شده

 شد؟  حال افرا چرا بد -

باور کن منیدونم فقط میدونم واسه دفع بال هم حاجی  -
 .قربونی کرد هم ارسالن
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ذهنش از هر چه بود خالی شد و چسبید به اینکه حال 
افرا چقدر بد شده که هم حاجی قربانی کرده هم 

هول و دستپاچه به . ارسالن؟ اصال چرا حالش بد شده
ای چه متاسش خامته داد و فراموش کرد که اصال بر 

زنگ زده بود به حجت، خم شد و از روی زمین سویچ 
موتورش را برداشت و روی اولین پله نشست و انگشتش 

ی رفت روی نام سیم تلفنی و نفهمید بدون هیچ اراده
یکی توی دمله فرق داره با .. » کی گوشی زنگ خورد

یه حسی ...واسش جومنم بده بازم خیلی کمه....همه 
واسه اون دیگه نیست مال ...براشتوی چشاش دمل رفته 

قلبش با شنیدن پشت خطی افرا ...«.. من بشه کاش
افرا آبسنت بود او مطمنئ بود این . توی دهانش میزد

پشت خطی برای تو دلی افرای ایست که یه روز عطر 
وانیل نفسهایش او را مست میکرد و به سفر به شهر 

 .وانیلها میربد
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۴۷۱ 

حاال یکی توی دلش بود که با همه برای او فرق داشت، 
یکی که انگار نیامده جای همه را گرفته بود که پشت  

همچنان که . خطی سیم تلفنی ریتمیک و شاد بود
داشت نشخوار فکر میکرد صدای آرام افرا توی گوشش 

 :پر شد

 ...الو -

 زنگ. چ از دستش افتادبند دلش پاره شد و باز سویی
چیزی برای پرسیدن داشت؟ " زده بود چه بپرسد؟ اصال

هایش را که تند شد بود، مهار کرد تا در صدای نفس
گوش اویی که آن ور خط منتظر اوست ننشیند که افرا 

 :بار نامش را نگران صدا زداین

 سیاوش؟ -



 

Romanzo_o 1318 

آخ از قلبی که با همین سیاوش گفنت او کنده شده و 
گوشی را از . ین افتاده و داشت جان میدادروی زم

گوشش فاصله داد و دستی روی صورتش کشید که 
 :نگرانی در تن صدای افرا قلبش را نشانه رفت

 سیاوش جان چرا جواب منیدی؟ چیزی شده؟ -

اش به سی ثانیه هم نکشیده بود که صدای مدت مکامله
به جان کندنی . خنثی افرا حاال مشوش بود و پریشان

 :لب از لب باز کرد

 .اشتباه گرفتم -

آمد انگشتش را روی آیکون قرمز بکشد و به متاس 
 :خامته دهد که افرا پرسید

آدمهای اشتباهی رو اشتباه ... به من دروغ نگو -
 میگیرن من کی اشتباه زندگیت شدم که اشتباه گرفتی؟

۴۷۹ 
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ش به انحنای تلخی کش آمد، سیم تلفنی او را از بَر لب
 .بود و حاال دلش پر بود و  انگار داشت س ریز میکرد

فکش به هم قفل شد و نتواست ریتم آهنگ پشت خطی 
 :دخرتی را فراموش کند که روزی قرار جانش بود

از وقتی که اشتباهاً یکی توی دلته که با همه برات    -
دی خانم اعتامدی حتی اگه آدم فرق داره، اشتباه ش
 . اشتباهی نبودی

حاال صدای افرا نه بغض نه نگرانی فقط و فقط خشم 
 .داشت

چه تو چه هر کسی که توی این عامله وقتی دارید    -
ی من حرف میزنید یه دو دور دهنتون رو راجع به بچه
مسیح  من اشتباه نیست اما تاوان اشتباه . آب بکشید

های تو، تاوان خودخواهی تو، تاوان وغتوئه، تاوان در 
وقتی از این به بعد به من زنگ ... های توئهعاشق شدن
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میزنی حواست رو جمع کن که یه مادر رو نگران  یه آدم 
 ....اشتباهی نکنی

تا آمد لب از لب باز کند صدای بوق در گوشش پیچید و 
 تو دلی افرا مسیح بود؟. متاسی که خامته پیدا کرده بود

از خم شد و سوییچش را از روی زمین برداشت و حاال ب
ا مسیح افر . هالبخندش تلخ بود به تلخی متام فاصله

تاوان اشتباه او و حاال افرا به . اشتباهی نبود، تاوان بود
او گفته بود دهنش را آب بکشد وقتی راجع به پرس او 

او ناخواسته به قلمرو ماده شیری حمله . حرف میزند
افرا متام قد پشت معصومیت کودکی  کرده بود و

ایستاده بود که برای افرا متام جانش بود و برای او 
، متام جانش دستش دور سوییچ مشت شد و فکش . جان 

یک روز قرار بود مسیحا نام پرس او و افرا . به هم چسبید
 .باشد
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۴۷۹ 

 افرا

ها بود قطع ی که ماهکردم، مثل رابطه متاست را قطع
تو زنگ زده بودی زخم بزنی و خرب از دلتنگی . شده بود

و نگرانی و بیقراریم نداشتی و من باورم منیشد این تو 
باشی، در مرام تو نبود حمله کردن به جنینی که هنوز 

حتی به دنیا نیامده بود و من با خودم هی کلنجار 
از سنگ شده باشد؟ اما انگار  میرفتم که مبادا تو قلبت

به مسیح من گفتی اشتباهی و نفهمیدی تیر . شده بود
ی زنی که خشت خشت با جانش این پرت کردی به قلعه

" ی ویران  را بنا کرده و چشم و چراغش، اصالخانه
حیات و مامتش قرار بود همین کودکی باشد که تو 

ی ی که بهایش رویاهاخانه. اشتباهی خوانده بودیش
ی این باغ خزان ی من بود و حاال تو به میوهبرباد رفته
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زده گفته بودی اشتباهی؟ وای سیاوش وای که وقتی 
چند ثانیه پشت خط مکث کردی و حرف نزدی من خدا 
رسیدم تا صدای تو را کسی که خواه و نخواه آرام جانم 

ی اینها شمشیر از رو بود را بشنوم و تو به جای همه
ل یک مادری که متامش در فرزندش بستی و من  مث

خالصه میشود متامم در مسیحا خالصه شد و به تو، به 
آرام جانم، یادآور شدم که طفل معصوم در بطنم 

گناهکار این تقدیر نیست و نه تو، نه هیچ کس دیگری 
های من در جهان توان این را ندارد مقابل مادرانه

ی ه عصبگوشی را ک. بایستد و آن را اشتباهی بخواند
پرت کردم روی مبل، نگاهم ُس خورد روی زخم دست 

راستم که یک چال ریز شده بود و مرا کشاند به 
ی ساخنت دیوار به دیوار جنگلهای افرای که خاطره

تقدیر آتشش زد و تو آب که نپاشیدی هیچ، روی آن 
هیزم هم گذاشتی و بوسه زدی بر پیشانی ا رمیا و 
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یادت هست داشتیم . گذاشتی جنگلهای افرا بسوزد
لر را به سمتم گرفتی و  کابینتها را نصب میکردی و توم د 

 :گفتی

 .امتحان کن -

۴۷۴ 

ل ر را به دست گرفتم و پیچ ریزی سش گذاشتم ای ج. د 
که قرار بود پیچ را بزنم کمی بد قلق بود و هامن ابتدای 

ز دستم ُس خورد و روی دست چپم را زخم کرد کار دلر ا
تو آن لحظه . جای که بعدها تبدیل یه یک چال ریز شد

ل ر را گرفتی و گفتی  :د 

 ببینم دستت رو؟  -

دستم را گرفتی و با دیدن زخم روی آن چشامنت را 
جمع کردی و چینی روی بینیات انداختی و ادامه 

 :دادی



 

Romanzo_o 1324 

 چپل چالقیها؟ -

 :ها کردی و گفتیبعد دستم را ر 

 .پاشو خودت برو یه چسب زخم بزن روش -

ی دخرتها برای این بیتفاوتیات ناراحت نشدم مثل همه
برعکس دمل ضعف رفت برای چین روی بینیات آخر من 
عاشقت بودم و حال عاشق  با هر حرکت معشوق خوش 

 :میشود حتی با چین روی بینیاش

 !چپل چالقی خودش یه آپشنه -

 :دیدی و گفتیریز خن

داره خون میاد از دستت خانم فول آپشن برو یه چسب  -
 .زخم بزن روش

نرفتم، ساغ هیچ چسب زخمی نرفتم تو خودت مرحم 
بودی برایم و من چسب زخم میخواستم چه کار؟ کمی به 
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ی توی که داشتی هامن پیچ سمتت خیز برداشتم و گونه
 دم ورا به سادگی س جایش فیکس میکردی را بوسی

 :گفتم

 .دوست دارم -

لر را رها کردی و به سمتم چرخیدی و گفتی  :د 

 الکی؟ -

۴۷۵ 

الکی که نبود من آنقدر دوستت داشتم که تاوان 
دروغهای تو در زندان را دادم و بعدش تو به من، به 

دی که گرفته بو  اشتباهی هم.  ی من گفتی اشتباهیبچه
کینه در قلب عاشق جا دارد . کاش این را منیگفتی

سیاوش؟ در قلب  من هم جا نداشت اما با این حرفت 
کینه  کردم از تو، از . کینه کم کم در قلبم جان گرفت

ی مرا سوزانده بودی و حاال با توی که یک بار با بوسه
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 .اشتباهی خواندن فرزندم مرا به آتش کشیده بودی
 :را روی شکمم گذاشتم و آرام گفتم دستم

دورغ میگه عمرم، تو عشق مامزی اینو همه میدونن  -
 .اونم حسودیش شده

مسیحا توی دمل تکان خورد و من برای تکانهایش ُمردم 
او داشت اعالم حضور میکرد و من ضعف . و زنده شدم

 را «یکی توی دمله»به لج تو آهنگ . میکردم برایش
که امکان داشت صدایش را زیاد گذاشتم و تا جای 

 اما حقیقت این. کردم و گذاشتم طفل درونم آرام بگیرد
کاش . است سیاوش من آرام نبودم که او آرام بگیرد

گوشی را روی مبل پرت منیکردم و زخم دستم را 
کاش خاطرات را میشد قطع کرد مثل . منیدیدم
ی که قطع شده بود، مثل متاسی که قطع شده رابطه
حقیت این بود حتی اگر هزار . ما حقیقت این نبودبود ا
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بار هم من آن آهنگ را گوش میدادم باز خاطرت از 
بگذار برایت بگویم سیاوش چال روی . یادم منیرفت

دست چپم یک زخم نبود یک خاطره بود با کلی حرفهای 
در گوشی و من وسط خشمم از تو پرت شده بودم به یک 

زم کرده بودند مرا با دنیا خاطره و انگار خاطرات ع
میدانی سیاوش آن روزی که . خودشان تا قهقرا بربند

ارسالن کالف نخهای روناسی را توی دستش گرفت و 
نشانم داد و گفت که دیگر هرگز برای خرید نخ به دل 

خوشحالیام از پیدا شدن رنگ روناسی مورد . بازار نزنم
 .عالقهام سوت شد و رفت توی هوا

۴۷۶ 

هریس قشنگم به آن رنگ نیاز داشت اما به چه قیمتی 
سیاوش؟ به قیمت اینکه ارسالن سش را نزدیک گوشم 

هایش نیاز میبارد؛ بیاورد و در حالی که از تک تک کلمه
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جنگلهای نور پیش تو غلط اضافه بکنن ا نقدر ) بگوید
تو با این خرمن موهای لول پیچ و شکن داشته باشن بعد 

لولت میری بازار و دنبال نخ می گردی، من ُمردم افرا؟ 
های روناسی سیاوشم من آن روزها نخ(. منو منی بینی؟

را از ارسالن گرفتم اما به لبخندت فکر کردم که گفته 
گور بابای هر کی که . واسه خودت زندگی کن)بودی 

لی که شبیه باهات مخالفه، دوست نداری نپوش اون شا
ی ارسالن توی اما حاال بچه( همه چیز هست اال شال

شکمم بود و تو به او گفته بودی اشتباهی درد کدام 
بیشرت است؟ هان؟ درد اینکه یک روز از نزدیکی ارسالن 

به خودم عذاب لبخندت را داشتم بیشرت است یا درد 
ی ارسالن توی شکمم بود و تو آن را اینکه حاال بچه

ی خوانده بودی بیشرت است؟ کاش دنیا دکمه اشتباهی
ی کابوس دلیت داشت و میشد متام روزهای که شبیه

ها هم ی ما آدمکاش حافظه. اند را دیلیت کردگذشته
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ی دلیت داشت تا من دلیت کنم اشتباهی خواندن دکمه
ی دستی که فرزندم را از ذهنم و حتی پاک کنم خاطره

ی که روی پیشانیاش بوسه ی ا رمیا حلقه شد ودور شانه
آنقدر به آن آهنگ با صدای بلند گوش دادم . نشست را

که وقتی به خودم آمدم ارسالن در خانه را باز کرده 
بود و متحیر به من نگاه میکرد به منی که صورتم پر از 

نزدیک شد و گیج نگاهم . اشک بود و دستم روی شکمم
 :کرد و پرسید

 حالت خوبه؟ -

تو مسبب خراب بودن . خوب نبود" اصالحامل ! نبود
. حامل بودی و من به تنها جای که داشتم پناه بردم

دستم را به طرفین باز کردم و بدون حرف از ارسالن 
خواستم به فرزندش که داشت در بطنم بیقراری میکرد 

تلخ است اما میان آغوش ارسالن . آرامش بدهد
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های بیصدایم خاموش شد و حتی دست و پا اشک
 .زدنهای مسیحا هم آرام گرفت

۴۷۷ 

روز بعد از متاس تو وقتی که بین من و  ٥درست 
ارسالن سکوت حاکم بود نه او از اشک چشم آن روزم 

میپرسید نه من توضیح میدادم، خاله گوهر زنگ زد و از 
سمزارش ما خواست برای جشن تولد عمو هوشنگ بر 

با مامان با هم برای خیرات عمو هوشنگ نذری . برویم
درست کردند و من هم کیک شکالتی که عمو دوست 
داشت را درست کردم و قلبم یکی زد و ده تا نه، از 

اگر عمو هوشنگ . بغضی که چمربه زده بود روی گلویم
بود ا نقدر میان من و ارسالن سکوت جریان نداشت ما با 

ها در یم حتی اگر شده چهارشنبههم حرفها میزد
اگر عمو هوشنگ بود تو اشتباهی به من زنگ . رنگرزی
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منیزدی و محصول دروغ دیگرت که گفته بودی 
ی، اشتباه خواندن مسیحا اشتباهی به من زنگ زده

منیشد و حتی اگر عمو هوشنگ بود ا رمیا با وقاحت توی 
 :چشامنم نگاه منیکرد و منیگفت

 !خالیه جای عشقم خیلی -

انگار عمو هوشنگ با رفتنش زندگی را هم از بین ما 
برده بود چرا که هیج کدامامن دیگر آن آدم سابق 

وقتی کیک آماده شد و به دست اردیان دادم . نبودیم
 :توی چشامنم نگاه کرد و پرسید

 بهرتی؟ -

من آن روزها چیزهای عجیبی را میفهمیدم مثل اینکه 
من بهرت از قبل بودم؟ . باشی از درد مبیری اما بهرت

خودم هم منیدانستم چرا اما میدانم وقتی ارسالن 
نگذاشت مامان و بابا برای مسیح سیسمونی بخرند 
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وخودش تک به تک وسایل مسیحا را خرید دمل شکست 
ترین از اینکه پدر و مادرم را از رسیدن به ساده

آرزویشان محروم کرد اما بهرت بودم از وقتی که تو 
میبینی سیاوش من یک خط در . رمیا را بوسیده بودیا  

میان، بین بوسهی تو و ا رمیا گم میشدم و یک خط در 
میان حال بد و خوبم را با آن لحظه یکی میکردم و بعد 

 .به این نتیجه میرسیدم که بهرتم

۴۷۸ 

بود در خطر زایامن چند هفته قبلش هم که دکرت گفته 
زودرس قرار دارم وقتی که  اوج نگرانی مامان و بابا را 
دیدم وقتی دست و پا زدن ارسالن را دیدم برای سه 

روز بسرتی شدنم در بیامرستان به این نتیجه رسیدم که 
امن یمن باز حامل بهرت از آن زمانی بود که عکس دونفره

دراماتیک را سوزاندم و تو حتی مرا الیق خداحافظی 
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پس آن لحظه هم که به عشقم گفنت ا رمیا . هم ندانستی
فکر میکردم حامل باز بهرت بود از زمانی که دست تو دور 

من بهرت . بازویم چفت شد اما خودت از من دور شدی
ی ترازوی خوب بودن من شده بود مقایسه. بودم سیاوش

ی زندگیم با آن دقایقی که توی فیلم  لحظه به لحظه
آری ترازوی خوب بودن . بازی تو ا رمیا را دیدمعشق 

ی من با آن دقایقی که با تو وسط من شده بود مقایسه
ی عشقم را سوزاندم و تو های افرا یک تنه خانهجنگل

سد و سنگی نگاهم کردی و بعد انگار زندگی همین 
من بعد از آن لحظات، لحظه به لحظه بهرت میشدم . بود

خی هیچ چیزی آنقدر به قلب و چون تا به آن لحظه تل
قدرت عشق را . روحم ترک نزده بود که تو به تنهای زدی

ی عشق بود، عشقی که اگرچه ی اینها نشانهمیبینی همه
خاکسرت شده بود اما قدرمتندانه جریان داشت در 
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توی . دنیای موازی با  جهانی که من و تو در آن بودیم
 :چشامن ا ردیان نگاه کردم و گفتم

 ؟..بغلم میکنی -

کیک را ُس داد روی میزی و خندید و خودش را زد به 
 :لودگی

 .گامبالو شدی منیشه قشنگ بغلت کرد -

۴۷۹ 

این را گفت اما مرا محکم بغل کرد و باز زد به شوخی 
 :خنده

 یعنی االن دو نفر رو بغل کردم؟  -

 :طی پرسیدمسوال بیرب

 مسیحا رو دوست داری؟  -

 :چشامنش پر شد
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 و چی؟من  -

نگاهش روی مردمک لغزان چشامنم ثابت ماند و بعد 
لبهایش را که محکم روی هم فرشده بود را تکان داد و 

 :گفت

 .تون در میرهجونم واسه  -

برخالف بقیه که فراموش کرده بودم حتی یک روز من 
ردیان را اما باورش داشتم درست در زندگیشان بودم، ا

 .مثل ایامن به شب و روز

 !خوبه  -

ام حقله شد و پیشانیام را محکم دستش دور سشانه
 :بوسید

 ..افرا  -
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بعد از تو تنها کسی بود که . قشنگ نامم را صدا میزد
آخر بعد از تو هیچ کسی را .. دوست داشتم صدایم کند

حتی ارسالن . داشتم آنقدر باور نداشتم که اردیان را
خودم را توی آغوشش غرق کردم و بغض کرده ... را

 :گفتم

 ..سیا زنگ زد و به مسیح گفت اشتباهی  -

باید به کسی میگفتم تو زنگ زدی و  قلب مرا تکه تکه 
کم  یاز هامن فاصله. کرده بودی، اگر منیگفتم میمردم

 :توی چشامنم نگاه کرد و با کلامتش معجزه کرد

 اما حتی. سیحا که اشتباهی نیست، هدیهی خداستم  -
اگه به قول سیاوش اشتباهی باشه این قشنگرتین اشتباه 

 .زندگیته افرا

۴۸۰ 
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لبخند روی لبم آمد و دعا کردم که تو هم یک روز به 
ی خداست نه چیز این نتیجه برسی که مسیحا هدیه

ی ما س مزار عمو درست یک ساعت بعد همه. دیگر
 تیرشت مشکی جذب با. هوشنگ با دیدن تو شوکه شدیم

میا ا ر . شلوار جین مشکی تنت بود و کاله گپ روی ست
با دیدنت گل از گلش شکفت اما الل شد چرا که خشم 
نگاه  من و ارسالن را دید و فهمید اینجا جای شوخی 

ی و چند شاخه ُرز تو پا پس نکشیدی خم شد. نیست
سفیدی که با خودت آورده بودی را روی سنگ قرب عمو 

روی یک دستت ساعت بود دور دست دیگرت . گذاشتی
میبینی چقدر تو را حفظم؟ میبینی حتی . دستبند چرم

اما تو چه؟ . یادم هست روی کفشت خاک نشسته بود
ات که متام شد بلند شدی و با اولین نفری که فاتحه

فکر کردم دارم اشتباه میبینم . ردیان بوددست دادی اَ 
اما درست دیدم تو حتی اردیان را بغل کردی اما با 
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مامان به . خشم و نفرت به بابا و ارسالن نگاه کردی
 :سمتت قدم تند کرد

 ؟..دردت به جونم بیاد مادر کجایی این همه مدت  -

مسیح توی دمل تکان سختی خورد دستم را روی کمرم 
فهمیدم دیگر بقیه چه گفتند و چه شنیدند اما گذاشتم، ن

دیدم که با بابا دست ندادی، دیدم که صورتت را از بابا 
ا رمیا را هم . خاله گوهر را بغل کردی. برگرداندی

 ...ا رمیا را هم...ا رمیا را هم....

 ...هیععع  -

درد کمر و پهلویم . ناخودآگاه بود صدای هیع کشیدنم
ن به سمتم برگشت و ارسالنی که ماما. را نشانه رفت

کنارم ایستاده بود و هنوز جلو نیامده بود دستم را 
یک بازویم میان دست ارسالن بود و دست دیگرم . گرفت
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میان دستان  گرم مامان فرشده میشد با این حال راه 
 .رفنت که هیچ منیتوانستم بایستم

۴۸۱ 

تر ایستاده بود و ها و اشکهایم چند قدم عقبدلیل خنده
پاهای من میل ایستادن در هامن جا را پیدا میکرد تا 

بیافتم روی خاک  عمو و زار بزنم من آبسنت جفای تقدیر 
قربانی شدم تا تو بخندی آرام جانم، تا تو آزاد باشی و 

اما .. اما..رنگ هیچ بندی روی صورت ماهت نباشد اما
مرا متام تالشهایم را اشتباهی خواندی و ا رمیا را هم تو 

میفهمی با من چه کردی؟ چندبار بگویم . بغل کردی
ا رمیا را هم بغل کردی تا بفهمی؟ ا رمیا را هم بغل 

 ....کردی

 :دار ارسالن زیر گوشم پیجیدصدای خش

 .آروم باش عزیزم  -
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دوست داشتم با خشم نگاهش کنم و بگویم ندیدی 
رت را سخت و عاشقانه بغل کرد؟ اما میرتسیدم از خواه

جنینی که توی شکمم خودش را به تکاپو میانداخت و 
از مادری که متامش را کسی دزدیده بود اما قلبش را 

قلبش سالها قبل فاتحی داشت که دست گذاشته .. نه
بود روی صورتش و دلش را به بازی گرفته بود وقتی که 

یره شده و گفته بود که در نی نی نگاه صد رنگش خ
پرچم فتحش روی قلبم بیداد میکند اما بعدترها ا رمیا را 

رشم حضور داشتم از مادر دیگری که . هم بغل کرده بود
درد که زیاد شد زدم زیر . دستش میان دستانم میلرزید

 توی که ا رمیا. گریه، س همه به سمتم چرخید س تو هم
 .را هم بغل کرده بودی

ت برسد س نزدم و گذاشتم به گوشهق هقم را پ
ام، تا شاید یک بار نگاهم کنی و به فریادهای سینه

 .یاندازه ی هامن یکبار بفهمی با من چه کرده
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مامان نگران شد و پا به پایم اشک ریخت و صدای گریه 
کردنش گورستان خالی را پر کرد و صدای قدمهایی 

آخ .وسط این صداها پیچید و بعد صدای دلگیرت 
 :صدای دلگیرت روحم را به بازی گرفت

 ؟..!خانم اعتامدی  -

۴۸۹ 

مرا صدا میزدی؟ خدایا با من شوخی میکردی؟ مگر من 
 ت، مگر افراجانتسیم تلفنی تو نبودم؟ مگر افرا خانم

 نبودم؟ 

ن ماما دست ارسالن که دور بازویم سفت شد و  منیدانم
چه توی صورتم دید صدای هین کشیدنش اما بلند شد و 

پس داشتی مامان را صدا میزدی  . تو به مامان رسیدی
خرب نداشتی با این تیپ صدا زدنت مامان را سالخی 

  :هر دو دستت را باال گرفتی و پر طعنه گفتی. میکردی
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از پشت خنجر زدن رو هم  . نرتسید، چاقو دستم نیست  -
 . لد نیستمب" اصال

 :سانگشتت را به سمت خودت گرفتی و گفتی

ببیند منم سیاوش ..رد هیچ خونی روی لباسم نیست  -
ید نرتس..  همونی که قاشق دست گرفنت رو یادش دادید

 . قاتلی جلوتون نیست

ام بیرون تو حرف میزدی و نفس مقطع مقطع از سینه
میریخت و آه از جنینی که خودش را به تکاپو 

نداخت و آه از شکمی که برزگیاش  دهن کجی میا
 ی، دنیا خط رو خطمیکرد به متام سیگنالهای یک طرفه

دار مامان دل  ارسالن را صدای بغض". شده بود قطعا
ی چشم دیدم چشامنش رد هم لرزاند چرا که  از گوشه

 :باریکی گرفت

 ...سیاوش مادر  -
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 :دیاخمت توی هم رفت، دلچرکین جواب مامان را دا

فقط یه سوال دارم و بعدش حالل کنید بابت بچگیهای   -
 ...که روی دوش شام افتاد

 . فک ارسالن قفل شد و من زیر دمل خالی شد

 شام. توی خونه نبود. مامان شکوفه یه آلبوم داشت  -
 خربی ازش ندارید؟ 

ی مامان اوج گرفت و دستم را رها کرد و من گریه
 :ت سقوط کنماحساس کردم هر آن ممکن اس

 .شکوفه بیا بین برای پرست شدم خانم اعتامدی  -

۴۸۹ 

مجال ندادی خم شدی پر شال مامان را به دست گرفتی 
 :ی شالش را و بوسیدی و گفتیو گوشه
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حق مادری به گردنم دارید سخترت از اینش نکنید   -
 ".لطفا

آمده بودی طلب . که میخواستی دست من بودآلبومی 
کنی تنها چیزی که از خاطرامتان برایم مانده بود را؟ 
 .انصافت کجا رفته بود؟ دست مامان روی کالهت  نشست
موهایت را که به جانت بسته بود، آنقدر کوتاه کرده 

بودی که فقط رد سیاهی روی پوست ست مانده بود و 
 .ودحاال کالهت زیر دست مامان ب

 ...دردت به جونم عزیزم با من غریبه نباش  -

برای مامان با متام تضادهای که در دورنش داشت عزیز 
اما تو خودت را به . بودی و این را همه میدانستند

ام لب  بریدهآرامی عقب کشیدی و من با هامن نفس
 :زدم

 .دست منه  -
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 راما تو انگار کَ. س ارسالن به سمتشم شتاب برداشت
 من را گم. شده بودی، نه مرا میدیدی، نه مرا میشنیدی

ت س . مثل گم کردن سوزن میان انبار کاه. کرده بودی
را از زیر دست مامان بلند کردی و پر شالش را رها کرد 

 :و اینار عصبی لب زدی

 !دیگه منیخوامش  -

لبم لرزید و قلب شکستهام هزار پاره شد و ریخت زیر 
ای توی که ا رمیا را هم بغل کرده بودی پاهایت، زیر پاه

و  تو حتی یک لحظه مرا نگاه نکردی و مایع گرمی بین 
 .پاهایم راه گرفت و درد در کمرم پیچید

۴۸۴ 

ی یک نگاه از ارسالن مات به منی نگاه کرد که آواره. 
بغل کرده بودی تا میان توی بودم از توی ا رمیا را هم 

هامن نگاه تف کنم بیمهری را روی صورتت اما مسیحا 
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 عزم کرده بود کاری کند که. عزم کرده بود به دنیا بیاید
 ..من فراموش کنم تو ا رمیا را هم بغل کرده بودی

 ..افرا  -

ارسالن نگران نامم را صدا زد و من چشمم به تویی ماند 
گاهم نکردی تا بگویم که یک لحظه، حتی یک لحظه ن

من اشتباهی نیستم من عاشقی هستم که تاوان اشتباه 
 . معشوق را داد تا آرام جانش آزاد باشد و رها

قدمی که به عقب برداشتی دیگر منتظر مناندم نگاهم 
 :کنی وسط دردی که نفسم را بریده بود لب زدم

 .ی آدمها اشتباه میکنناست همهحق با مامان شکوفه  -

ی دو پهلویم را روی هوا گرفتی و نگذاشتی حرفم هجمل
 یمتام شود مثل بربی زخمی برگشتی و اینبار یقه
 :ارسالن میان مشت بود وقتی عربده کشیدی
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به زنت بگو تا آخر عمرش دیگه اسم مادر منو به   -
 "وگرنه واسه من کشنت یه آدم دیگه اصال. زبونش نیاره
 .کاری نداره

امن برعکس شد من زن دیگری بودم در صدم ثانیه جای
الن ارس. و تو داشت تف میکردی بیوفایی را توی صورتم

دستش را روی دستت گذاشت و سعی کرد تو را از 
خودش جدا کند و به منی برسد که حاال از درد پخش 
زمین بودم و تو جوری یقهاش را ول کردی که ارسالن 

. تو رفتی و مسیحا آمد. چند قدم به عقب پرت شد
جانی رفت و جانی آمد، در شگفتم چطور دنیا از بازی 

 دادن من خسته منیشد؟

۴۸۵ 

جون هوای ی خاننشسته بود توی تراس کوچک خانه
گرم تابستانی صورتش را مالش میداد و  دلش پر 
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ا غ ببا  ها و روزهایی که در تراس خانهمیکشید به شب
ها فاصله گرفته بودند عزیزان جانش که حاال از او سال

مینشستند و کاهو سکنجبین میخوردند و می گفتند و 
 .باد آرامی وزید و آرام چشامنش را بست. میخندیدند
ها گذشته بود از آن روزها و حاال او تنهاترین انگار قرن

قاشق قاشق غذا توی دهان مادرش . فرد دنیا بود
حتی چای بعد از غذایش را به رسم عادت . دگذاشته بو 

داده بود و کمرش را ماساژ داده بود و خوابانده بودش 
و حاال تنهاتر از هر زمانی نشسته بود توی تراس و 

هامنطور که در خیاالت خودش بود . سیگار دود میکرد
صدایی از اتاق مامان شکوفه بلند شد، خودش را به 

های زیادی با او رش حرفاتاق او رساند چشامن باز ماد
کمک کرد و مادر را روی ویلچر نشاند و با . داشت

هیچ حرفی از بین لبش خارج . خودش به تراس برد
منیشد انگار سکوت به او هجوم برده بود و او را در 
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چند دقیق گذشت و سیگاری . خودش غرق کرده بود
ی لبش گذاشت و بعد بدون اینکه به مادرش نگاه گوشه

 :م لب زدکند آرا

عکسش رو ندیدم اما افرا از ... شون به دنیا اومدهبچه -
اش توی اینستا یه عکس گذاشته و انگشت خودش و بچه

ن ارسالن همی«. عشقای قبل از تو سوتفاهم بود» نوشته
ی خودش یه خدا رو شکر پست رو گذاشته توی صفحه

همین پست رو «. بدون رشح» گذاشته و تهش نوشته
رمیا استوری کردن و نوشنت معجزه یعنی اردیان و ا

. تویی که توی روز تولد پدرمون به دنیا اومدی
 .دنیاشون رنگی شده

به اینجای حرفش که رسید سش را چرخاند و در 
 :صورت مادرش نگاه کرد و گفت

۴۸۶ 
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داره اینجا خدا رو شکر داره مگه نه؟ چه اهمیت  -
دنیای من چقدر خاکسرتیه مهم اینه حداقل یکی از ما 

 ...دنیاش رنگیه

 :صورت شکوفه در هم جمع شد و سیاوش ادامه داد

 سوتفاهم بودم براش نه؟ -

شکوفه حامیانه پشت افرا ایستاد و سش را به طرفین 
تکان داد و سیاوش سیگارش را پوک زد و پوزخندی 

 :نشست روی لبش

 ! مادر بودن و این صوبتا...اون حرفا نزناز  -

نگاهش به سمت شکوفه نبود اما شکوفه سش را باال و 
پایین تکان داد تا بگوید مادر بودن با متام دنیا فرق 

عشقای » دارد و افرا به درستی برای فرزندش نوشته 
چرا که هیچ عشقی در جهان «. بود قبل از تو سوتفاهم

 ...اشق یک مادر را نداردیارای رقابت با قلب ع
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افرا میدونست مامان، می دونست تا وقتی ارسالن  -
قرار بود دوستش باشه رفیقش باشه من پشتشم اما از 

وقتی که ارسالن یه قدم فقط و فقط یه قدم این خط رو 
رد کرد دیگه برای من تحملش راحت نیست که ببینم 

 یدار میشه، حتکنارش دست تو دستش راه میره، بچه
 ...اگه این موضوع به خاطر جون من باشه

بغض در صدایش چنربه زده بود و دود سیگار انگار 
ی او گم کرده بود که سیاوش راهش را میان بغض سینه

زانوانش را به آغوش کشید و سش را روی زانوانش 
گذاشت و اشکهایش را پشت سد چشامنش نگهداشت و 

 :هامنطور لب زد

زشت هم که باشه من ...ماماناینطوری نگام نکن  -
دوست ندارم حتی بچهاش رو از من بیشرت دوست 

 ...داشته باشه
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۴۸۷ 

سش را بلند کرد و در نگاه مادرش نگاه کرد دست 
 :راستش را روی قلبش گذاشت و لب زد

وز اول ی ر ی من عشقش به اندازهاین تو، توی سینه -
من زنم رو ...اسمش رو نذار هرزگی مامان... جون داره

 ...به ارسالن سپردم

ی شکوفه راه گرفت و انگار مجوز باریدن اشک از گونه
 :تر کرد ولب زدبه چشامن سیاوش را هم داد که گونه

 ...حل منیشه برام مامان -

ها با مادرش درد و دل میکرد و این داشت بعد از ماه
وفه که تاب سکوت و تنهایی او را نداشت برای شک

 . غنیمت بود



 

Romanzo_o 1353 

 ی بچگیمو گرفته باشه و بعدمنیتونم بفهمم یکی همه -
اَد من  خر یه دل که نه صد دل عاشق دخرتش شده باشم 

 ......و بعد دخرتش هم 

کف دستش را روی صورتش کشید و سیگار جا مانده 
میان دستش خاکسرت شد و روی زمین ریخت و او 

 :چرکین از دنیا عقده گشایی کرددل

اونطوری یه بار میمردم ... کاش افرا میذاشت مبیرم  -
 ...نه روزی هزار بار

 :دستانش را به طرفین باز کرد و گفت

میخوام برگردم جلوی چشم داریوش باشم، جلوی  -
چشم ارسالن باشم میخوام حقم رو سهمم از زندگی رو 

با وجود من بازم میتونن میخوام ببینم . ازشون بگیرم
 زندگی کنن؟
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اش شکوفه سش را به طرفین تکان داد و با بیقراریش
 :مخالفتش را نشان داد

نه مامان نگو نه، میرم خواستگاری ارمی ببینم ارسالن   -
 .طاقت میاره

۴۸۸ 

 :تر شدشکوفه بیتاب

و بسه هر چی بریدن و دوخنت. امانپشتم باش م -
 نه؟. تنمون کردن نوبت ماست

باشه افرا برای من متوم شد، اما زندگی کردن که متوم 
نشده؟ شده؟ با ارمیا میشه دوباره زندگی رو امتحان 

 منیشه؟. کرد

شکوفه دیگر بیشرت از آن توان نشان دادن مخالفتش را 
ز دو انگار کسی توی دلش رخت میشست و ا. نداشت
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سیاوش گوشی . فردای دیگر پرسش؛ نگرانش میکرد
 :موبایلش را چرخاند و رو به شکوفه گرفت و گفت

ببین همش یه پیام ساده براش فرستادم پوکوند پیویم  -
 ... رو

های او اوج اشک صورت شکوفه رج به رج میان حرف
 :گرفت وسیاوش به تاخت رفت

 ..مببین براش نوشتم عمه شدنت مبارک عشق -

بار کف هر دو هق هق شکوفه که اوج گرفت سیاوش این
 :ی تراس کوبید و فریاد زددستش را روی نرده

به من نگو نامردی به پرس محمد منیاد که به این آدم  -
 ... ی مقابلت همه چیز میادزخم خورده

این را گفت و چرخید و درست مقابل ویلچر مادرش زانو 
 :زد و گفت
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م خواستگاری ا رمی تو هم به وقتش با من من فردا میر  -
 باشه؟. میای نه دیرتر نه زودتر

ی شکوفه که امتناع کرد از همراهی او سیاوش دسته
 :ویلچرش را گرفت و  پر تحکم گفت

 !میآی...میآی مامان -

۴۸۹ 

شد و او متام شب دیگر حرفی بین او و مادر رد و بدل ن
را در سکوت سیگار دود کرد و به وجدانش فکر کرد که 
مدام به او یادآوری میکرد که او معتمد هوشنگ بود و 

 .امان از تقدیر 

صبح روز بعدش درست ساعت ده صبح نفهمید که چه 
شد که با دسته گلی از رزهای سفید مقابل اَلوار ایستاد 

متام عذاب و دستی روی کتش کشید و چشم بست و 
 .وجدانش را زیر پاهایش گذاشت و مصمم وارد اَلوار شد
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اولین کسی که او را دید حسین آقا نگهبان اَلوار بود که 
 :با دیدن او گل از گلش شگفت و دلخوشانه گفت

 .چه خوب کردی اومدی پرسم -

کسی از . ی پیر مرد را بوسیدسیاوش خم شد و شانه
م آمده بود جور آشوب دلش خرب نداشت و خودش ه

دیگری سهمش را از این زندگی بگیرد، جوری که در 
هایش بود؛ مرامش نبود اما انگار تنها راه التیام زخم

ه ورودش ب. گرچه تقدیر بعدها خالفش را به او ثابت کرد
سالن اَلوار با س وصدای کارگرها همراه شد و دسته گل 

از  خندرز توی دستش انگار مناد صلح بود که همه با لب
خوش و بش کوتاهش را متام کرد . او استقبال میکردند

و بعد راه اتاق ارسالن را در پیش گرفت جلوی در با 
منشی ارسالن کمی شوخی کرد و بعد وقتی وارد اتاق 
ارسالن میشد نقاب دیگری روی صورتش بود، او دیگر 
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ی در را پایین کشید و با مکث دستگیره. سیاوش نبود
ارسالن . روی صورتش دست خودش نبوداخم . وارد شد

با دیدن او شوکه نشد چرا که او را از پشت دیوار 
و د...ی اتاقش دیده بود و حاال دو رفیق دو برادرشیشه

ارسالن بدون اینکه . رقیب مقابل هم ایستاده بودند
حرفی بزند با س اشاره کرد به او تا بنشیند و سیاوش 

 :ن مکث گفتدسته گل را روی میز گذاشت و بدو 

 .برای ا رمیاست برای عمه شدنش -

۴۹۰ 

ی او تا ته ماجرا را پیش رفت و ارسالن با همین جلمه
 :چشامنش را کوتاه بست و آرام نامش را صدا زد

 !سیاوش -
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انگار داشت با صدا کردنش به او یادآوری میکرد 
اش را به سیاوش تکیه. از هم دور نیستند آنقدرها هم

 :صندلی داد و القید شانه باال انداخت و گفت

توی دادگاه وقتی دستم از همه جا کوتاه بود زنم رو به  -
 یدار فوق العادهتو سپردم، تربیک میگم بهت امانت

 ...بودی؛ مادرش کردی

چشامن ارسالن با خشم و درد بسته شد و فکش به هم 
 :و سیاوش به تاخت رفت چفت شد

من اما نون و منک حالیمه، واسه مادر کردن خواهرت  -
اومدم ازت اجازه بگیرم کام اینکه خودش میگه نیاز به 

ی هیچ احدی نداره، دیگه خودت بدون چقدر اجازه
 …حارض به یراقه و

ارسالن کف هر دو دستش را محکم روی میز کوبید و 
 :عربده کشید
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 !سیاوش -

ش از جایش بلند شد و سیگار روی میز ارسالن را سیاو
ی لبش گذاشت و اولین پوک را محکم برداشت و گوشه

 :زد و گفت

 سه روز به افرا فرصت داده بودی؛ نه؟  -

 :رنگ ارسالن به آنی پرید و از جایش بلند شد

 ...من باهات حرف زدم توی چه رشایطی بودم -

ش بود را باال سیاوش هامن دستی که سیگار به دست
 :گرفت و گفت

سه روز بهت وقت میدم همه چی رو به افرا بگی و  -
ای کم و کاست به نامم کنی سهمم از اَلوار رو بدون ذره

 ...وگرنه 

۴۹۱ 
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 :چرخید و خیره در نگاه ارسالن لب زد 

 .من روش خود رو میرم -

ح تازه به دنیا اومده، افرا توی رشایط خوبی مسی -
 ..نیست که بشه

 :حرفش را سیاوش قطع کرد

ی تو و افرا چشم و دلتون روشن، هدیه...نام دار باشه -
 .محفوظه پیشم

 .بذار مردونه حلش کنیم...بچه نشو سیا -

 :سیاوش پوزخندی زد

مرد؟ کو مرد؟ من اینجا یه کفتار میبینم و یه کرکس  -
دخرت یه کرکس هم مفت چنگ یه ... وی اتاق بغلیت

 ...کفتار

 :ارسالن هیسرتیک خندید و گفت
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 باشه من کفتار؛ اما افرا چی؟ به افرا فکر کردی؟ -

ی چشم سیاوش چین خورد و خیره در چشامن پر گوشه
 :خشمش لب زد

 !افرا؟ من افرا دیگه منیشناسم -

ت اما آمده بود خودش هم به آنچه گفته بود ایامن نداش
تا آب پاکی را روی دست ارسالن بریزد و کمی هم او از 

سش مفرحانه تکان داد و . موضع قدرت با او حرف بزند
 :لب زد

 .عوضش یه ارمیایی هست -

حرف توی دهانش ماند و یقهاش میان مشت ارسالن گره 
خورد و سیگار از دستش ُس خورد و روی زمین افتاد، 

یوار شیشهی اَلوار و صدای کمرش چسبید به د
 .کارگرهای داخل سوله اوج گرفت

۴۹۹ 
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عوضی وقتی اسم خواهرم رو میاری حواست باشه نون  -
 ...و منک بابام رو خوردی من به درک

سیاوش دستش را روی دست او گذاشت و هامنطور که 
ا میکرد با آرامش تصنعی داشت او را از خودش جد

 :گفت

منک به حرومی توی اَلوار ویروسی انگار بهش مبتال  -
 .شدم

اش را بیشرت توی مشتش گرفت و بار یقهارسالن این
 :فشارش را بیشرت کرد و گفت

مگه سهمت رو از اَلوار منیخوای یه کم فرصت بده  -
 .برات جورش کنم

سهمم از  ی زده؟ منکی یه همچین حرف احمقانه -
 ...زندگی رو هم میخوام

 مسیحا هنوز چهل روز نشده حالیته؟ -
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سیاوش با قدرت او را به  عقب هل داد و در حالی که 
داشت لباسش را مرتب میکرد با هامن خونرسدی تصنعی 

 :که ربطی به آشفتگی درونیاش نداشت گفت

 اش بشم ایرادش کجاست؟میخوام شوهر عمه -

ز فشار عصبی که رویش بود به شامره های ارسالن انفس
 :افتاده بود که پرسید

واسه چی نذاشتی بپره؟ گذاشتی مبونه که خودت ذره  -
 ذره بکشیش؟

سوالش انگار آب سدی بود روی س سیاوشی که آمده 
بود به تاخت برود و حاال بازنده شده بود با همین سوال 

ا هر ساده و جواب سادهرتش، او عاشق افرا بود این ر 
 .کور و کری میدید و میشنید

۴۹۹ 
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. های یه دست آدم دور برش منوندهاندازه انگشت -
مادر شده و افرسدگی زایامن رو هم بخوای فاکتور 
بگیری خودش ا نقدر درد کشیده که نشه درد روی 

اینجا ...باشه سهمت از اَلوار رو میخوای. دردش گذاشت
که همش مال من نیست یک سوم از نصف اَلوار مال 

. خونه و ماشین رو هم میذارم روش...منه، اونم مال تو
 حله؟

پوزخند سیاوش تلخ بود و ارسالن داشت به او یاد آوری 
میکرد برای افرا از جانش هم میگذرد، اَلوار و خانه و 

فت ر لبش را میان دندانش گ. ماشینش که چیزی نیست
 :و ارسالن جلوتر آمد

االن واقعاً . یکی دو ماه وقت بده خونه رو خالی کنم -
الباقی سهم ارمیا و اردیانم خودشون ...رشایطش نیست
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خودت هم میدونی که جز اینا . میدونن باهاش چه کنن
 ..ای ندارمچیز دیگه

هایش چشامنش رد باریکی گرفت، خون توی رگ
میدید ارسالن متام قد برعکس جریان میگرفت وقتی 

پشت زندگیش ایستاده خرب نداشت همین زندگی ای که 
او برایش متامش را میگذارد چیزی جز یک سیگنال یک 

 .طرفه نیست که ارسالن به هامن هم امید بسته بود

 .اینایی که شمردی یک چهارم اَلوار هم نیست -

ارسالن چشامنش را کوتاه و تلخ بست و بالفاصله باز  
 :د و گفتکر 

هنوز انحصار وراثت نشده، بشه، یه کمم از اونور  -
 .ورودی دارم

 هریس چی؟ -
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مات به سیاوش نگاه کرد، آدمی که مقابلش ایستاده بود 
. شبیه هر کسی بود جز سیاوشی که او میشناخت

هامنطور که او خیره به سیاوش بود سیاوش خم شد و از 
 :رها گفتمیکروفون روی میز رو به یکی از کارگ

 اونجا داری چه غلطی میکنی حامد؟ -

۴۹۴ 

صدایش توی اَلوار چرخید و ارسالن بدون حرف به 
ی اتاقش رفت و سوییچ ماشینش را سمت کت گوشه

 :مقابل سیاوش گذاشت و گفت

 .اش رو حل میکنمتا سه روز دیگه بقیه -

 :ی ابرویی باال داد و پرسیدسیاوش تا

 هریس چی؟ -

 :ارسالن نامش را ترش گونه صدا زد
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 ... سیاوش -

با متام و کامل سهمم از اَلوار؛ . سه روز دیگه میبینمت -
ته هفته هم مامانت رو متقاعد میکنی با مامان شکوفه 

 ...میام خواستگاری ا رمی

 سمت این را گفت و چنگی به سوییچ روی میز زد و به
 :ارسالن پرتش کرد و گفت

 .اتی من واسه بچهاینم هدیه -

جایش با سیاوش . ارسالن سوییچ را روی هوا گرفت
عوض شده بود حاال خوب میفهمید که سیا آمده تا 

ها زندگی به جرم هامن کاری را با او بکند که سال
وقتی سیاوش از در اَلوار . نکرده با او انجام داده بود

مطمنئ بود سه روز دیگر سیاوشی مقابلش بیرون زد 
سیاوش آمده بود تا او را به اندازه متام . نخواهد بود

هایی که از دست داده بود تحقیر کند و به او بگوید سال
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 از پشت. که او هم میتواند مثل او مقابله به مثل کند
ای سیاوش را نگاه کرد که باالی س خطی دیوار شیشه

ل بود ایستاد و کمی با کارگرها که حامد در آن مشغو 
حرف زد و بعد به سمت او که داشت متاشایش میکرد 

او رفت اما ارسالن . چرخید و دستی تکان داد و رفت
میان خشم مقابله به مثل او جا ماند بدون مکث شامره 

 :ارمیا را گرفت و به محض برقراری متاسش توپید

 داری چه غلطی می کنی ارمی؟ -

 :پرسید ارمیا متعجب

 باز چی شده رادارت اشتباهی افتاده رو من؟ -

احمق بیشعور یه جوری جلوی این پرسه وا دادی که  -
 .بهت میگه اسب حارض به یراق

شست ارمیا خرب دار شد که قضیه از چه قرار است و 
 :سیع پرسید
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 سیا اومده بود اونجا؟ -

ه و تآره اومده بود خواستگاریت کنه نیست بزرگرتت رف -
ای س و صاحب نداری و بهش گفتی خودت همه کاره

اونم فقط اومد یه منایش داده که دو فردا دیگه اگه 
 .شکمت باال اومده حجت متوم کرده باشه

درست مثل آدم حرف بزن ارسالن مگه همه مثل زنه  -
 ...توان که یکشون به دو نرسیده خیکشون باال بیاد

داد و ارسالن فهمید این این را گفت و متاسش را خامته 
 .قصه س دراز خواهد داشت

۴۹۵ 

 افرا

تو و (..نشکن دملو به خدا آهم میگیره دامنت رو)
و آه من! شکسنت قلب  من؟ چقدر یک روز بعید بود

کشیدن برای تو؟ چقدر یک روز شبیه کابوس بود اما 
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ترین آرام جانم که مسیحا یم ای آرامبگذار برایت بگو
توی بغلم داشت شیر میخورد که تو به ارمیا پیام دادی و 
او با لبخند پت و پهنش موهایش را پشت گوشش فیکس 

 :کرد و گفت

سیا عکس مسیح رو میخواست براش اون عکس سه   -
 .تایی تون رو فرستادم

با  ماام ماند و حس کردم متعلقات معدهدستم روی سینه
شتاب به سمت دهانم هجوم آورد و آخ از مسیحایی که 
داشت با ولع شیر میخورد و آه از ا رمیایی که قصد کرده 

ا رمیایی که از بین متام . بود جانم را بگیرد با لبخندش
اش را برای تو هایی که از مسیحا داشت سه نفرهعکس

 .فرستاده بود تا قشنگ دو طرفه بازی کند

ه خدایی مچ پای مسیح توی این عکس راست میگ   -
 ...گاز گرفنت داره
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(.  امسگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خسته) 
های تو با ا رمیا یک روز با روح چه کسی فکر میکرد چت
ی من بازی کند؟ تو فکر و قلب غمگین و خسته

ا رمیا خودش را به ..میکردی؟ هان سیاوش به من بگو 
ما  یبود و بست نشسته بود توی خانهکری و کوری زده 

و دل از مسیح منیکَند، عمه شده بود به کنار، مسیح 
و های تجانش بود قبول، اما دم به ثانیه با جار زدن پیام

به او، قلب  ما را توی مشتش میگرفت که چه چیزی را 
ثابت کند؟ تو هم منیدانستی؟ تو هم از حساسیت من 

نداشتی؟ روی عزیزم روی خودت، روی مالکیتت خرب 
 هایت چه؟گفنت

۴۹۶ 

ی ارسالن تو هم درک منیکردی من وقتی توی خانه
نشسته و برای فرزندش مادری میکردم داشتم دقیقاً چه 
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غلطی میکردم؟ تاوان اشتباه چه کسانی را پس 
معرتف شدی میدادم؟ مگر همین تو نبودی که بعدترها 

که آن روزهایی که درد جداییات به سان جهنم کرده 
ها داشتی و بود شب و روزم را، تو خرب از پشت پرده

ن به م! مثل من در بیخربی ننشته بودی؟ هان سیاوش؟
بگو، جواب سواالتم را بده، تا قلب بیامرم به تو، کمی 

یک فصل را برای تو نوشتم و گفتم نخوان، ..آرام بگیرد
این فصل را برای خودم مینویسم و به تو میگویم اما 

متام جان؛ چشم شو و بخوانش تا بدانی با من چه 
چرا که میدیدم ارسالن هم تاب از « ما»میگویم . کردی

دست میداد و سیگار به سیگار گره میزد خشمش را، از 
هایی که هی من دیدن عشقبازی ا رمیا با تو و بغض

 .آن میزدی میبلعیدم و هی تو نیشرت به

 ..قربونت برم عمرم   -
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ا رمیا بود که داشت برای تو پیام میفرستاد آن هم جلوی 
 .بیخرب کالهت را باالتر بذار. چشامن  من  

خنده دار  (دیوونه نکن دمل و آهم میگیره دامنت رو ) 
است اینطور نیست؟ خنده دار است که جایامن عوض 

ی که قلبت شده بود من رگ گردنی میشدم برای توی
 . انگار سنگ شده بود

 .خدا نکنه عزیز دمل   -

 .و ارسالن پخش میشد ی منصدای تو بود که توی خانه
ام به من محتویات معده.. صدای دو رگه و مخمور تو

وفادار مناندند و آبرویم را پیش  عشق، پیش  وفاداری 
 ام را ازدستم را توی دهان مسیحا کردم و سینه. بردند
ش بیرون کشیدم و آخ که مادرش مبیرد دهانش دهان

تکان خورد و به دنبال شیر گشت و من بچه را زمین 
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گذاشته، نگذاشته به سمت سویس بهداشتی دویدم و 
 .عاشقیات را باال آوردم

۴۹۷ 

ه هایی کابر چشامنم باریده بود، صورتم پر بود از اشک
تو یک روز با هامن صدای مخمورت توی گوشم زمزمه 

 ..«نقطه ضعفمه اشکات افرا» کرده بودی و گفته بودی

 هایمنقطه ضعفت عوض شده بود عزیزم؟ یا من و گوش
عوضی شنیده بودیم که عزیزت عوض شده بود؟ کدامش 

 درست بود؟

 (یادت منیآد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم)

سد روی صورتم ریختم تا شاید آتش چند مشت آب 
ی مسیحا خانه را پر صدای گریه. چشامنم خاموش شود

کرده بود و تو قول و قرارها را فراموش کرده بودی و 
فدای ست که من داشتم جان میدادم به قهر  روزگاری 
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که  ایکه مرا کشاند پای زندگیای که مال  من نبود، خانه
 .و که یادت رفتآخ از ت... جای من نبود و تو

با این همه ظلم تو ببین باز چه جوری پای این همه )
 .(قول و قرار من نشست

 افرا چت شد تو؟   -

ام شده بود سیاوش؟ تو میدانی؟ تو تا به حال به چه
ای؟  ی جانت به فرزندت با آه و بغض شیر دادهشیره

هایش اصالً معنی حرفم را میفهمی؟ مسیح متام خورده
آورد و من دستپاچه خودم را از سویس  را باال

بهداشتی بیرون انداختم تا به مسیحا برسم و تو و ا رمیا 
ی تقدیر دست باز از بازی دادن من  بازی خورده
 :نکشیدید و ا رمیا برایت ویس داد

 .عرص میبینمت عشقم   -
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وای از این عشقی که ... عشقش...عشقش...عشقش
عاشق شده بودی؟ فدای  .امشده بود ُحناق توی سینه

ست بیقراریهای من، دلت زندگی کردن میخواست؟ 
 فدای ست اشکهای من، اما آرام جانم آدم قحط بود؟

۴۹۸ 

دلرب کم بود؟ ا رمیا را انتخاب کردی تا مقابل چشامنم 
بود  ن قدرمرا دم به ثانیه به مرگ بکشانی؟ انصافت همی

ی تو س مزار سیاوش؟ اصاًل میدانی من با دیدن بوسه
شم ام را یدک بکعمو هوشنگ نتوانستم نه ماه بار شیشه

ی نورس را از و هفت ماهه مسیحا به دنیا آمد؟ مادر بچه
ای؟ فهمیدی که چطور شب و روزم را گم نزدیک دیده
ای که قد کف دستم بود جان بگیرد یا نه کردم تا بچه

بریدی و دوختی و هر طور دلت خواست تن زدی خشم 
زندگی را؟ خوش انصاف  عزیزم بگذار برایت بگویم که 
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ی را که وزنش هنوز به من از وقتی توی بیامرستان بچها
ی یک بطری نوشابه هم نبود گذاشتند کف دستم اندازه

، عشق که هیچ، ارسالن که هیچ، خودم را هم فراموش 
ک ی انگشت یانگشتش اندازه. شودکردم تا بچه؛ بچه ب

نوزاد تازه متولد شده بشود و خدا این یک بار را به من 
رحم کرد که مسیحا با متام زود به دنیا آمدنش کامل 
بود و توی دستگاه مناند که اگر میامند فکر میکنم من 

حاال تو با مادری . هامن روزها پتانسیل ُمردن را داشتم
بود بازیات گرفته بود؟ که شب و روزش را گم کرده 

زمانی که دیگر . دست خوش سیاوش، دست خوش
ی کافی توی گوشم های تو و ارمیا به اندازهصدای خنده

تکثیر شد و من تا پای  جان، جان دادم، لباس مسیحا را 
عوض کردم و وقتی دیدم که ارمیا از رو منیرود، توی 

 :چشامنش نگاه کردم و گفتم

 .یم ا رمیما میخوایم بخواب   -
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 :چشامنش را درشت کرد

 .من چی کار شام دارم؟ برید بخوابید   -

ازی ی  عشق بچقدر به ارسالن گله. چشامنم را تلخ بستم
تو و ا رمیا را میربدم؟ تف س باال نبود که هر دفعه بگویم 
کسی که به خاطرش من فقط مادر فرزندت هستم رسامً 

 !د؟ بودو دم به دقیقه با خواهرت الس میزن

۴۹۹ 

تر از ها برای من دردش سختبه خدا که این گ له بردن
به خدا که این گله .بازیات با ارمیا بوددیدن عشق

تر از تحمل آن لحظات ها دردش برای من سختبردن
ت را جلو بیار میخواهم حرف مگوی با تو گوش. بود

مخاطب خشم آن روزهایت هر کسی بود به کنار بزنم، 
اما من بیشرت از همه زخمی میشدم و حاال روحم پر از 

مسیح را ! های بود که تو زده بودی، خود  خود  توزخم
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ها را باال رفتم و تنها چیزی که توی آغوشم گرفتم و پله
 تحمل بیش از. به ذهنم آمد این بود که توی خانه منانم

ام شیر دادن را و با بغض به بچه این درد کشیدن
بدون اینکه به ا رمیا چیزی بگویم بچه را آماده . نداشتم
آماده شدم و مقابل چشم ا رمیا از خانه بیرون . کردم
ا رمیا بازویم را گرفت و  ی خروجم از خانهلحظه. رفتم
 :گفت

 .عادت کن...عادت کن افرا   -

امنش توی چشامنش عشق جریان داشت و فروغ چش
. تو فروغ چشمش بودی. مثل چشامن  من نرفته بود

خشمت آنقدر زیاد بود . تویی که دیگر مرا منیشناختی
که عزم کرده بودی برای خالی کردنش من را از کینه پر 

تو را، عشقت را با . آفرین سیاوش تو توانستی. کنی
ی تنهاییهای من و ارسالن تنها گذاشتم و از خانه خانه
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مقصدم هیچ جا نبود، مقصدم یک بند  .بیرون رفتم
 کافی بود با. آرامش بود که هیچ جا پیدایش منیکردم

ی  مامان بروم تا باز شوم نقل چشامن  سخ به خانه
ات این کارها را هایش که نکن، با خودت و بچهنصیحت

 ی سه ماههنکن و من مگر چقدر توان داشتم؟ با یک بچه
یرون از خانه باشم؟ توی بغل مگر چقدر میتوانستم ب

ساعتی را توی ماشین چرخیدم و وقتی دیگر صدای 
گریههای مسیحا هیچ رقمه قطع نشد به خانه برگشتم و 

 .خدا را شکر که جای خالی عشق تو و ارمیا را دیدم

۵۰۰ 

د به ارسالن زنگ زدم و از او خواستم خودش را برسان
چرا که مسیحا آرام منیشد و من واقعاً عاجز بودم از 

ی متام منی که آن روز به اندازه. کنرتل کردنش
های عمرم دمل شکسته بود حتی اگر هزار بار برایت سال
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، تو میشکستی یک بار که نه، ..(نشکن دملو ) میخواندم
مد ارسالن که آ . به کم قانع نبودی و صدبار میشکستی

رار گرفت چرا که دو ساعت کامل توی مسیحا انگار ق
به خاطر شیر دادن به بچه منیتوانستم . بغلش خوابید

بخش بخورم و فراموش کنم صدای تو را چند آرام
ام، صدایی که مخمور از عشق دیگری ساعت قبل شنیده

چشامنم را بستم و طرف دیگر ارسالن و مسیحا . بود
ن  روی تخت دراز کشیدم و ارسالن با دیدن چشام

 :سخم پرسید

 گریه کردی؟   -

کتامن نکردم اما از سگرمی جدید تو هم به او چیزی 
 :نگفتم

 !آره    -

 :اخم درهم کشید و پر تحکم گفت
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 .افرا با گریه به بچه شیر نده  -

. هایش نبودم درست مثل تومن دیگر صدر اولویت
چشامنم را تلخ . اش بود و خب حق داشتنگران بچه

و به این فکر نکردم که چرا نپرسید برای چه گریه بستم 
ی بینامن اوج احرتام قبول کردم که این فاصله. کردم

من اما یک روز که تقدیر دستش را . ارسالن به من است
گذاشت بیخ گلویم و سخت فشار داد جواب آن همه 

ترین شکل احرتام ارسالن را با دستان خودم به تلخ
 :را چرخاند و گفتارسالن سش . ممکن دادم

وقتی با گریه بهش شیر میدی بچه اذیت میشه تو رو    -
 .هم اذیت میکنه

 .درسته   -

تاییدش که کردم دیگر هیچ چیز نگفت فقط دیدم با 
مسیحا هم . متام جانش مسیحا را بغل کرده و خوابید
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ارسالن از محبت . عجیب غرق در آرامش شده بود
 منیکشید اما حقیقت اینکردنهای یک طرفه به من دست 

 . بود آن روزها ارسالن هم خسته شده بود

۵۰۱ 

چشامنم را بستم و از خدای کودکی که من مادرش 
بودم خواستم که به من برای ساعتی هم که شده آرامش 
بدهد و در کامل حیرت من هم مثل ارسالن و مسیحا 

اگر گشنه شدن مسیحا نبود شاید خوامبان . خوابم برد
هامنطور که به پهلو دراز کشیده . طوالنیرت هم میشد

ام را توی دهان مسیحا گذاشتم و او هم آرام بودم سینه
دست ارسالن هامن . آرام مشغول خوردن شیرش شد

 :لحظه روی موهایم نشست و پرسید

 میخوای واسه مسیح پرستار بگیرم؟   -
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را به این دلیل دوست داشتم که وقتی  اسم مسیحا
لبخند زدم و سم را به . میشکستیش هم قشنگ بود
 :طرفین تکان دادم و گفتم

 .ی خوبیه اذیتی نداره که بخوام پرستار بگیرمبچه   -

چه در . ی آرامی  بودحقیقت هم همین بود مسیحا بچه
 زمانی که باردار بودم چه وقتی که به دنیا آمده بود مرا

دار شدن گله میکردند اذیت آنقدرها که همه بعد از بچه
فقط آنقدر ریز بود که میرتسیدم حتی به . نکرده بود

آغوش ارسالن بدهمش و همین هم باعث شد از هامن 
اش موقع گریه کردن اول بند بند وجودم به لرزش چانه

بندش موقع خواب؛ بسته شود و و یا حتی به لبخند نیم
 .یتم روی مسیحا بیش از پیش بشودوابستگی و حساس

مسیحا هم فقط روزها و ساعتی که من بهم میریختم 
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انگار تشویش به او هم منتقل میشد و او هم مثل من بهم 
 .میریخت

 .خیلی الغر شدی   -

 .عوضش بچه جون گرفت   -

 :آه کشید و نفسش را با صدا بیرون داد

 ..تازه شده چهار کیلو   -

۵۰۹ 

 :سانگشتم را روی موهای مسیح کشیدم و جواب دادم

 . دکرتش راضیه   -

 .خودت اما آب رفتی   -

 .خوبه که اضافه وزن بارداری میره   -

 .نه انقدری که پای چشمت گود بیافته   -

 :تای ابروی باال دادم و پرسیدم
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 زشت شدم؟   -

 :ی او هم باال پریدتای ابرو 

زشت؟ کاش همه زشتا به تو برن، شهر پر از حوری    -
 .میشه اونوقت

حرفش را زد و دستش را روی موهای مسیحا کشید 
 :درست پشت بند دست من و گفت

 .خدا رو شکر موهاش به تو نرفت   -

فکر کن مسیحا میشد یک پرس . ام صدا دار شدخنده
 سیاوش بیا و با معرفت. .وای سیم تلفنی..سیم تلفنی

 .هایت را از ذهنم بربباش و  خاطره

که برای این. لبخندم پر کشید و جایش را حرست پر کرد
ذهنم معطوف چیز دیگری شود و باز مسیحا با 

 :های من شیر نخورد، از ارسالن پرسیدمحرست
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 شام چی بخوریم؟   -

 :نگاهش، رنگ مهر گرفت

 چی دوست داری؟   -

 :را توی دستم گرفتم و گفتم دست مسیح

از این گامبالو باید پرسید دو دقیقه شیرش دیر میشه    -
 !زمین و زمان رو بهم میریزه

ام مسیحا انگار که بفهمد چه میگویم هامنطور که سینه
توی دهانش بود خندید و دمل ضعف رفت از دیدن 

اش و لبم را چسباندم به موهایش و با متام جانم خنده
 :را به جان کشیدم عطرش

 الهی قربونت بشم خب؟   -

مسیحا جانم بود، چه کسی باور میکرد من به این سعت 
 بیجان شوم؟ تو فکرش را میکردی؟ 
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مسیحای عزیزم، آرام جانم، متام هستیام بود و دنیا مرا 
درست چهار روز بعد ا رمیا ما را به . با او هم بازی داد

سکون این دوسال اخیر  مهامنی دعوت کرد و گفت که از
ی دورهمی خسته شده و تصمیم گرفته است برنامه

ارسالن اولش با رفتنامن مخالفت کرد و . داشته باشد
گفت که مسیحا کوچک است و منیتوانیم برویم اما 

راستش را بخواهی کسی که خواست توی آن مهامنی 
با  هایم رامیدانی چرا؟ میخواستم شنیده. باشد من بودم

را  ی این دردم ببینم و شاید برای همیشه پروندهچشامن
ارسالن مخالفت کرد اما . ببندم و بچسبم به زندگیام

وقتی ارصار مرا دید یک گام عقب ایستاد و گذاشت من 
به این خودزنی هم دست بزنم و باور کنم که سخترت از 

 .این هم میشود

۵۰۹ 
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درحالی که ا رمیا فکر میکرد با مسیحا به مراسمش 
میرویم من بچه را پیش مامان گذاشتم، مسیحا شیر 
خشکی نبود و فقط شیر مادر میخورد و من حتی به 

ی یک شب تا صبحش شیر دوشیدم و دادم مامان اندازه
تا بداند آن شب من ساغ مسیحا منیروم چرا که من 

وم و به دل  زبان نفهمم حالی تصمیم داشتم ساغ  دمل بر 
دوست نداشتم .  کنم که متام شد هرچه بینامن بود

میخواستم برای پرسم . جلوی چشامن  پرسم له شوم
مادری قوی باشم که میتواند تا ابد به آن تکیه کند 

وقتی مقابل آینه ایستادم عزمم جزم بود، .... گرچه
که  موقتی ه. ی آن شب باشممیخواستم زیباترین ستاره

اسب باالی سم با آینه خداحافظی کردم موهایم را دم
 یبسته بودم و آبشار روان آن متاشایی شده بود طره
. موی رهای کنار صورتم هم جای خودش را داشت
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چشامنم جنگل خرامانی بود که آهوی در دشتش تو را 
آنقدر زیبا و دست نیافتنی بودم که . متانا میکرد

ا گزید و تای ابروی باال داد و ارسالن با دیدنم لبش ر 
اش خم کرد و مخمور لب متحیر سش را به سمت شانه

 :زد

 !قالی کرومون  -

برایش قالی کرمانی بودم که با گذشت زمان قمیتیرت 
میشد اما برای تو چه بودم؟ بگذریم من دیگر برای تو 

وقتی دست در .  هیچ بودم، این را هامن شب فهیمدم
مهامنی شدم اولین کسی که تیر دست ارسالن وارد 

 .نه که زیبا نباشد، نه. نگاهش مرا گرفت خود ا رمیا بود
 "زیبا بود اما در مقابل  من و خاطرات مشرتکامن حتام

احساس ضعف کرد که خودش را به من رساند و با طعنه 
 :گفت
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 !چه کردی زن داداش  -

دار بود من هرگز برای او زن داداش زن داداش؟ خنده
ترین حالت ممکن، برایش هامن توپ ودم در مودبانهنب

کار . دادش گفتنش پر از طعنه بودوسطی بودم و زن
تری توی آن مهامنی داشتم به همین دلیل اهمیتی مهم

به او و حرفهایش ندادم و گذاشتم کارش را بکند و تای 
 جای که میتواند بتازاند

۵۰۴ 

بر خالف من، اما ارسالن تاب ماندن نداشت ده بار 
ی پیراهنش ور رفت و دست آخر رو به من بیشرت با یقه

 :گفت

 .کاش منیاومدیم  -

در حالی که خودم فرو ریخته بودم، مصمم نگاهش 
 :کردم و پرسیدم
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 باالخره که چی؟  -

کف دستش را عصبی روی صورتش کشید و من با هامن 
 :ادامه دادم تحکم

اینجا نه، یه جای . زندگی رو که منیشه کاتش کرد -
به  .مون رو میگیرهدیگه؛ امروز نه فردا؛ این واقعیت یقه

قول مامانت ا رمیا دندون لق نیست که بکشی بندازی 
دور ا رمیا خواهرته و از توی شکم مامانت باهات بود و 

 ..تهش 

نگاهم روی تو . حرف توی دهانم ماند چرا که تو آمدی
سش به سمت . مکث کرد و ارسالن فهمید خربی شده

 تیرشت. تو چرخید و ا رمیا به سمتت بال پرواز گرفت
سفید پوشیده بودی و شلوار جین مشکی و کت اسپرت 

یک دست لباس ساده بودها،  اما . مشکی و کالج مشکی
ا تو ب. همین یک دست لباس ساده با تو جان گرفته بود
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دش هویت پیدا کرده بود، درست مثل یک سیاه و سفی
طرح شکارگاه که هر مدل طرح میزد و با هر ترکیب 

رنگی آن را نقش میبستی باز هم اصیل بود و اصالت از 
تو هم مثل اسمت اصیل شده . رج به رجش رُشه میکرد

با . موهایت دیگر سیخ سیخی و کوتاه نبود. بودی
مه آشتی میبینی تو با ه. موهایت آشتی کرده بودی

خوش انصاف  عزیزم فکر کرده بودی من . بودی اال من
س عشق و عاشقی و هوس بازی رفته بودم زن مردی 

مردی که زندگی کردن ! مثل ارسالن شده بودم؟
کنارش با و او و بی او ماندن، مثل ایستادن روی 

سکوی مرگ بود و هر لحظه بیم این را داشتی که مبادا 
به حساب بیاد که او آدم یک حرکتت برای او عملی 

با خودت چند چند بودی سیاوش . ها بودعکس العمل
که ا رمیا را در آغوش گرفتی و هامن لحظه چشامنت 

کوتاه پلک زدی و مسیر نگاهت را ! روی من مکث کرد؟
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تغییر دادی و  به من ثابت کردی مرا دیدی و انگار 
ی لبم چین خورد و حس کردم گوشه. کردی که ندیدی

ی از اندوه روی لبهایم جا گرفت اما خودم را از طرح
تک و تا نیانداختم و با گردنی افراشته و چشامنی خیره 
دنبالت کردم تا ببینم تا کجا میخواهی پیش بروی و تو 

دمت  .بیانصافی نکردی و تا ته جادهی بیمعرفتی رفتی
 !گرم سیاوش

۵۰۵ 

با همه دست دادی با همه خوش و بش کردی و س میز 
ما که رسیدی دستت را انداختی دور گردن ا رمیا و 

ارمیا رو به ارسالن کرد و .  لبخند زدی به صورتش
 :خودش را زد به آن راه و پر بغض گفت

به خدا من منیتونم ...آشتی کنید دیگه داداش  -
 .بینتون توی کش و قوس باشم
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ی رسالن جواب ا رمیا را بدهد و خودت چانهنگذاشتی ا
 :ارمیا را باال کشیدی و با شینطنت گفتی

 بغض؟ بغض چرا خوشگله؟   -

معیارهایت از زیبای عوض شده بود که دیگر جنگل 
دوست نداشتی به شبق چشامن ارمیا میگفتی خوشگل؟ 

ات گذاشت و من دیدم که ا رمیا سش را روی شانه
 .و چشامنش رد باریکی گرفت دست ارسالن مشت شد

هر وقت اینطور نگاه میکرد یعنی یک جایی میان 
اش که از قضا اسمش قلب بود خودش را به در و سینه

نگران از قلب  بیامرش نگاهم را از تو و . دیوار زده بود
ا رمیا کندم و به نگاهش دادم و تو اینبار چرخیدی و رو 

 :به ارسالن گفتی

تازه رفتم مردونه هم باهاش حرف ... من که قهر نیستم  -
 .زدم که دیگه مشکلی نباشه
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ارسالن قرار از دست داد و از جایش بلند شد و من مچ 
 :دستش را به بند کشیدم و رو به ا رمیا گفتم

 .به مهونات برس ا رمی  -

س ارسالن به سمتم شتاب گرفت و من ُمردم تا صدایم 
 .نلرزد

آشتی، شکر خدا از دوست  االن نه وقت قهره، نه  -
بیشرت دشمن داریم؛ تو هم که نه، نگفتی هر کی از  

 ..ذهنت خطور کرده دعوت کردی

۵۰۶ 

خیره نگاهم کردی و انگار تازه دیده بودی جنگلهای 
ام نگاهم را از رویت گذراندم و به افرایت را دار زده

 :خشم ارسالن دادم و گفتم چشامن پر

 !بشین لطفا  -
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ی حضور اردیان ارسالن آمد جوابت را بدهد که معجزه
آمد و مثل تو به نگاه کردنی . هایامن رسیدبه داد لحظه

به من بسنده نکرد و قبل از همه مرا در آغوش گرفت و 
 :پر خنده گفت

 آمبوالنس خرب کنم؟...اوه قلبم   -

 :ارسالن ترش رفت

 .!اردیان  -

ی تسلیم تکان داد اما بغض نگاهم اردیان سی به نشانه
ام را دید و مرا ول نکرد هامنطور که دستش دور سشانه
بود با تو، با ارمیا و حتی با ارسالن سالم و احوالپرسی 

 :کرد و بعد سش را چرخاند و دلربی از س گرفت

 و میدید صد سالجون تو داوینچی اگه آبجی من  -
 ...دیگه هم منیرفت ساغ مونالیزا
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لبخندم کش آمد و تو با طعنه و با تحقیر رو به اردیان 
 :گفتی

 .حیف شد پس، سش کاله رفته  -

فک ارسالن چفت شد و باز اردیان میانه میدان را 
 :گرفت

 قند  عمو کو؟  -

به آنی رنگ صورتت پرید و ا رمیا چینی به صورتش داد 
 :و گفت

 !نها نیاوردنشمنکدو   -

 :ارسالن جوابش را داد

 جای بچه توی این همه س و صداست آخه؟  -

 :ا رمیا برایش چشم و ابرو آمد و اردیان پرسید
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کجا گذاشتیش حاال این بار شیشه رو تو که به احدی   -
 منیدیش؟

آرام و کوتاه جوابش را دادم تا تو کمرت دردت بیاید، 
 :نگرفتممثل تو اَره ندادم و تیشه 

 . گذاشتمش پیش مامانم  -

 :ست را چرخاندی و به من گفتی

 .اتبرخالف باباش، خوراکی بچه  -

جواب . ارسالن اخم کرد و من کوتاه جوابت را دادم
تویی که من تازه مخاطبت شده بودم و مرا قابل حرف 

 :زدن دانسته بودی

 .خیلی کوچیکرت از اونیه که بشه گفت شبیه کسیه  -

ست را جلو آوردی و نفهمیدی من میمیرم از این مدل 
 :حرف زدنت و با اشاره به ارسالن گفتی
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نامدار باشه الهی، من هدیهاش رو به ارسالن دادم   -
 بهت نگفته؟..هاا

۵۰۷ 

نگاهم خیره روی ارسالن ماند و ارسالن نامت را با 
 :دا کردتحکم ص

 !!سیاوش  -

ی بیخربیام از آنچه میان تو و ارسالن اتفاق با همه
افتاده بود نگاهم را ُس دادم روی دستت که دور بازوی 

 :ا رمیا بود و گفتم

 !از شام به ما زیاد رسیده، مرسی  -

ست را تکان دادی و موهایت بازیش گرفت و دمل از جا 
 :کنده شد و تو گفتی

 ..ام هم پیشم محفوظه، به وقتشی شهدیه  -
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 :ارسالن قرار از دست داد و اینبار ترش رفت

 .متومش کن سیا  -

 :دستت را باز با تحقیر روی چشمت گذاشتی و گفتی

 !چشم رئیس  -

چشم رئیست انگار هزار تا فوش بود که دیگر دلربهای 
اردیان و لودگیهای ارمیا فایده نداد و ارسالن مچ دستم 

 :ت و مرا با خودش روی صندلی نشاند و گفترا گرف

 ..به اندازه کافی مستفیض شدیم خیر پیش  -

 :ست را  تکان دادی و باز گفتی

 !چشم رئیس  -

سیاوش من که منیدانستم بین تو و ارسالن چه اتفاقی 
افتاده که ارسالن این همه عقب نشینی کرده بود اما 

آن این است به  بگذار یک چیز مهمی را برایت بگویم و
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ن های بینظرت من آدمی بودم که بنشینم از ک ش مکش
تو ارسالن از او بپرسم و او بعد بنشیند خوبیهای تو را 
کنار بگذارد و از تلخیهای گزندهی آن روزهایت بگوید 

و من ب روب ر نگاهش کنم؟ مرا چه فرض کرده بودی 
 سیاوش؟

۵۰۸ 

روی صندلی کنار ارسالن نشستم و چشامنم را کوتاه 
بستم و نفسم را آزاد کردم و تو دست به دست ا رمیا متام 

دیدمت و هر . مهامنی را گشتی و مقابلم جوالن دادی
بار بیشرت به این نتیجه رسیدم که دنیای من از دنیای 

با خودم یک لنگه جوراب مسیحا را . تو جدا شده است
ورده بودم تا هر وقت عرصه بر من تنگ میشود توی آ 

مشتم فشارش دهم و فراموش نکنم من در کشاکش 
تلخی روزگار به عشقی رسیده بودم که هرگز قالبی و 
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ترین شکل ممکن همه چیز داشت به تلخ. فیک منیشد
ادامه پیدا میکرد تا اینکه تو و ارمیا با هم رقصیدید، 

انجام داده بودید مخصوصا در هزار بار این کار را " قبال
یامن اما من هرگز آنقدر آشفته نفره ٥جمع خودمانی 

نشده بودم و اینبار نتوانستم تحمل کنم از جا بلند شدم 
تا خودم را به سویس بهداشتی برسانم و توی آینه 

خودم را ببینم  خودی که دیگر چیز از آن باقی منانده 
داشتی این را  سیاوش تو ارمیا را همیشه دوست. بود

میدانستم، تا قبل از متام بل بشوهای که اتفاق افتاده 
بود من هم ا رمیا را دوست داشتم اما بعدش که روی 

دیگری از او و شخصیتش را دیدم دیگر ا رمیا در قلبم جا 
نداشت، ارمیا فقط بود اما دیگر هرگز هرگز دوستم نبود 

ز هم و حاال تو داشتی با کسی که من میدانستم هنو 
دوستش داری عاشقانه میرقصیدی، من به درک سیاوش، 

دلت به حال خودت نسوخت؟ ارسالن هم به درک 
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سیاوش، دلت به حال قلب خودت نسوخت؟ داشتی با 
مأمن آرامشم با قلب  پر احساست چه میکردی؟ باشه 

قبول تو داشتی زندگی میکردی و تعریفت از عاشقی با 
هر چه . ورت نکردماما من با. من زیادی فرق داشت

دیدم بیشرت به این نتیجه رسیدم که بدا به حال ا رمیایی 
چرا که من تنها کسی بودم که . که تو را اینطوری داشت
عاشقانههای واقعی و ناب تو را . حقیقت تو را دیده بود

ملس کرده بود و حاال این منایش مسخره مرا شگفت زده 
 میکرد که زندان با تو چه کرده؟

۵۰۹ 

بلند شدم و به جای رفنت به سویس بهداشتی متام 
جان چشم شدم تا حقیقت پیش رویم را ببینم و هر چه 
دیدم بیشرت فهمیدم تو خودت نیستی اما هامن کسی 
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که حتی شبیه تو هم نبود، ید طوالیی در شکسنت قلبم 
 :ستادنم پرسیدارسالن با دیدن  ای. داشت

 چیزی شده؟  -

سی به طرفین تکان دادم و سوالش را با سوال جواب 
 :دادم

 نوشیندنی میخوایی؟  -

ی نه تکان داد و من آرام آرام از اینبار او سی به نشانه
ا رمیا . میدان دیدت دور شدم و رفتم به داخل سالن

 .دورهمیاش را در باغ  لواسان  عمو هوشنگ گرفته بود
هامن جایی که از من و تو و ما، خاطرات زیادی داشت 
و همین یک خاطره کم بود که به آن اضافه شود که به 

مدد خوش انصافیهای تو و منفعت طلبی ارمیا آن هم به 
وقتی توی آشپزخانه . خیل خاطرامتان اضافه شد

دستم را . رسیدم بغض در متام وجودم ریشه زده بود
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نتوانستم خوددار باشم  روی گلویم گذاشتم و دیگر
بیوفایت را باریدم، درست بود که تو فیک بودی و 

خودت نبودی اما از من و ارسالن، ارسالنی که طی و تو 
کرده بود این ازدواج یک حقیقت محض است چنین 

بیمهریهای دیده بودی؟ سیاوش تو را برده بودند قرنطیه 
 و من به تو دسرتسی نداشتم که بپرسم میخواهی زنده

مبانی یا نه، که حتی اگر هم میپرسیدم و باز تو میگفتی 
نه و هزار دلیل و بهانه میآوردی، من باز هم س جانت 
شوخی منیکردم حتی اگر خودم میشدم خودکار  توی  

عاشق را چه به شوخی س جان مشوق . جیب  ارسالن
آخر؟ من جانم را فدای جانت میکردم سیاوش اما حتی 

همش سه روز تا . رگت فکر منیکردمی و آنی به ملحظه
اجرای حکمت باقی مانده که ارسالن مرا با جان تو 

 .طاق زد

۵۱۰ 
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ی تو و ارسالن چه گذشت که اینکه در عامل مردانه
ی ارسالن را بعدها آنطور که من فکرش را میکردم یقه

من نخواستی ریسامن این نگرفتی و حتی یک بار از 
زندگی را قطع کنم مباند؛ اما حاال گناه من چه بود که 
برای نفس کشیدنت، برای رهایت، آرام  جانم، قلبم را 

کنده بودم و انداخته بودم دور و تو حاال متام قد مقابلم 
های اگرچه آبکی با قلب من ایستاده بودی و با عشق

 بازی میکردی؟

اشکهایم یک به یک از چشامنم  دستم روی گلویم بود و
پایین میریخت که عطرت خودش را زودتر به من رساند، 
یاللعجب عطرت را مثل عشقت عوض نکرده بودی و من 
در شگفت بودم که این یکی حداقل برایت باقی مانده 

م که افهمیده بودی به متاشای بیمهریت نیاستاده. بود
 را از کنارمی؟ دستت آمده بودی ببینی با من چه کرده

رد کردی و به آب سد کن یخچال رساندی و لیوانت را 
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پر کردی و من نه خودم را عقب کشیدم، نه َسم را 
نار ی کست لحظه. دزدیم و گذاشتم اشکهایم را ببینی

ندیدم ها، . َسم مکث کرد و حس کردم چشمت را بستی
. آخر من تو را همیشه حس میکردم. فقط حس کردم
که توی دست دیگرم بود را سخت فشار  جوراب مسیحا

 :دادم و تو با مکث ست را عقب کشیدی و گفتی

 .آب  -

نگاه خسیم روی لیوان دستت ُس خورد و دستم را بیشرت 
روی گلویم فشار دادم و نگاه گرفتم از لیوان و هیچ 

بغضی که خرد خرد داشت از چشامنم پایین . نگفتم
 .ر چشم از تو گرفتممیریخت راه نفسم را بست و دلخو 

 :نفست را کالفه بیرون فرستادی و پرسیدی

 حالت خوبه؟  -
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حامل خوب نبود که هیچ، بد هم بودم و تو هم خوب این 
 .را میدانستی اما اینکه چرا میپرسیدی را منیدانم

۵۱۱ 

و به سمتت دستم را مردد از روی گلویم برداشتم 
چرخیدم و توی چشامنت نگاه کردم و گذاشتم صدای پر 

 :ات برسدبغضم به گوش

 .نه خوب نیستم  -

 :صورتت تلخ جمع شد

 .بذار ارسالن رو صدا کنم  -

امان از دنیا خودت کنارم بودی و برای خوبی حامل باید 
؟ ارسالن را منیخواستم با خود  !میرفتی ساغ ارسالن

خود خودی که انگار توی زندان جا . تمخودت کار داش
همین که چرخیدی بروی بازویت را . گذاشته بودیش
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گرفتم و حس کردم یخ کردی و سخت به سمتم 
 :چرخیدی

خیالت راحت هر چی که قرار بود بکشنی رو   -
 ...هر چیه که قرار بود آتیش بزنی آتیش زدی. شکستی

هوشنگ مرا تو، توی که س مزار عمو . نامم را صدا زدی
با صدا زدن اسم مادرت تهدید کرده بودی مرا صدا 

 زدی، عجیب نیست؟

 .افرا  -

ترها چه میگفتی؟ افرا خانم؟ افرا جان؟ سیم افرا؟ قبل
تلفنی؟ در بدترین حالت کنار اسمم یک پسوند بود اما 

ی زمستان زده لخت و حاال اسمم مثل درختان سمازده
ب مسیحا توی آن بود را هامن دستی که جورا. عور بود

 :ام کشیدم و گفتمروی گونه

 ..نه مقار دستته، نه قاتلی اما کشنت رو خوب بلدی  -
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 :کف دستم را باز کردم و مقابلت نگهداشتم

 ..این جوراب رو تازه براش خریدم، هنوز براش بزرگه  -
حاال اگه آرومت میکنه، اگه دلت خنک میشه، اگه 

ن جلوت رو منیگیرم باهاش مردونگیت اجازه میده م
ی که هنوز سایز لباسش صفره، اما طعنه بزن با بچه

یادت نره من یکی رو میشناختم که بهم یاد داد واسه 
دوست داشنت و نگهداشنت آدمهای که دوستشون دارم 

هر کاری بکنم که مبونن توی زندگیم که اون آدمها 
 ارزش جنگیدن دارن اما انگار اشتباه کردم پرس عمو

محمد، که حاال هر چقدر هم که عاشق، هر چقدر هم که 
شیدا و واله باشی، هر چقدر هم که حق زندگی داشته 

 ...ساخته بودی رو" باشی، بشکنی هر بُتی که قبال

۵۱۹ 
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ی چشم تو اما گفتم آنچه لبم میلرزید درست مثل گوشه
 :سنگینی میکردام توی سینه

من که خودم داشتم متومش میکردم پرس خوب،   -
نذاشتی متوم کنم که خودت ذره ذره متومم کنی؟ 

 .پریدن از پشت بوم خونه باغ که به مراتب راحترت بود

تا آمدی حرفی بزنی دستم را به نشانه ایست مقابلت 
 :گرفتم و گفتم

ش هم یلباشه من رفتم با یکی دیگه زندگی کردم و دل  -
هر چی که بوده باشه االن حقی در موردت ندارم اما تو 
هم حق نداری راجع به زندگی  من قضاوت کنی و چپ و 

خودت رو، ... راست هر مدل که دلت خواست اُرد بدی 
عشقت رو از زندگی  من جمع کن برب، چون من نه 
من   .خودم، نه زندگیم جلوی چشمت  نبودیم و نیستیم

تو از مامان شکوفه گذشتم که با دیدنم حتی به احرتام 
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با یاد آوری اون چیزی که بهمون گذشت اذیت نشی 
 ...اما

مکث کردم یک نفس حرف زده بودم و نفسم رفته بود، 
ات نگاه کرده بودم و گفنت این حرفها در چشامن بیگانه

 :خود مرگ بود برای منی که دیگر نداشتمت

 .میخوای ازدواج کنی مبارکت باشه  -

خوشبختیت همیشه آرزوم بوده و همیشه آرزوم میمونه 
برو ساغ یکی که . اما به جاده خاکی نزن پرس خوب

 ..دلت یه ذره حداقل باهاش باشه پرس خوب

دستت را توی موهایت فرو بردی و پر حرص جوابم را 
 :دادی

 ..خوشبختی من آرزوت نباشه افرا  -

۵۱۹ 
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چشامنم انگار به مأمن امنی رسیده بود که میل داشت 
 :هی گله کند و هی ببارد

ات رو بربم پیش ارسالن می من رشم دارم هی گله  -
 فهمی که؟

دار بود آخر تو تا به پوزخند زدی، حرفم برایت خنده
ی عشقت را به رقیبش نربده بودی که بدانی از حال گله

به زحمت صدا صاف کردم و آخرین . مچه حرف میزن
 :حرفم را زدم

متاسفم این رو میگم اما انگار زندان باهات کاری   -
 ..کرده که بهت یادآور بشم از ارسالن دور باشی

 :از کوره در رفتی

 ..به تو ربطی نداره، تو مادریت رو بکن خانم ایثارگر  -

 و به من زخم میزدی سیاوش؟ به من؟ مات نگاهت کردم
نقطه ضعفت . اینار از هر دو چشمم جوی آب جاری شد
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اشکم بود، نبود؟ جوراب مسیحا را توی دستم مشت 
ا باز داشتی از مسیح. کردم و مشتم را روی قلبم گذاشتم

 !مایه میگذاشتی برای له کردن من؟ آخ از تو سیاوش

تو درست میگی به من ربطی نداره اما نه تا وقتی که   -
مشکل قلبی ارسالن . ن وسط باشهپای قلب  ارسال 

شدیده و به نفع معشوقت نبوده که بهت بگه بیامری 
 .قلبی ارسالن جدیرت از اینکه بشه باهاش شوخی کرد

 ..نیاد روزی که پشمون بشی پرس  خوب

عنان از کف دادی، طاقت این را نداشتی که من مقابلت 
بیاستم و طرف قلب  بیامر ارسالن را بگیریم به همین 
دلیل فراموش کردی من دیگر افرای تو نیستم دستت 
 :روی سشانهام رضب گرفت و پر خشم جوابم را دادی

انقدر پرس  خوب، پرس  خوب راه ننداز و واسه شوهرت   -
 ..من اسم دارم اسمم سیاوشه. یقه جر نده
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۵۱۴ 

 ی بودیده بود، هامن سشانهام ماننگاهم روی سشانه
که یک روز مشت ارسالن میزبانش بود و حاال رضب  

دلیل لبخند تلخم را ... دست پر حرص تو را میچشید
 :نفهمیدی و عصبی گفتی

 ..فهمیدی من اسم دارم اسمم سیاوشه  -

 :لبم را به دندان کشیدم و نچی کردم و گفتم

 د، الاقلسیاوشی که من میشناختم این شکلی نبو   -
 .سیاوش  من این شکلی نبود

همین که آمدی جوابم را بدهی اردیان از در تو آمد و 
با دیدن صورت پر اشکم به سمتم آمد و مرا در آغوش 

ی که به مکان امنی برسد سم را کشید مثل گمشده
میان آغوش امن اردیان فرو بردم و اینبار خجالت 
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تاب فسش را با شنکشیدم و با صدا اشک ریختم، اردیان ن
 :بیرون ریخت و به تو ترش رفت

چی از جون این دخرت میخواید؟ چرا منیذارید   -
 زندگیش رو بکنه؟

اواخر شهریور بود و آخ از این شهریوری که از من و تو 
تو مشتت را با حرص روی کانرت . ها که ندیده بودچه

و جایی که ت. کوبیدی و رفتی و سشانهی من درد گرفت
اما پر حرص روی آن رضب گرفته بودی، خاطرات  آرام

 !جدیدمان چقدر زشت بود سیاوش

۵۱۵ 

       ��سليامين_زيبا#

*** 
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مادرش نگاه ساعتش را دور دستش بست و از آینه به 
 :کرد و سی تکان داد و چشمک زد

 چیه نوکرتم؟ چرا اینطوری نگام میکنی؟  -

 دردش به. دستی میان موهایش کشید و مرتبشان کرد
داغی روزهای اول آزادیش نبود و اما سد هم نشده 

مثل کهنه زخمی که به آن نیشرت بخورد هرزگاهی . بود
ه رد قلبی کنیشرتی به زخمش میخورد و خونریزی میک

 طاقت. یک روز عاشق بود و حاال مأمن دردهای بیالتیام
دیدن اشک های افرا را نداشت و بعد از آخرین باری 
که دخرتک را از نزدیک دیده بود با خودش عهد کرده 
بود تا از افرا دور باشد و حواسش به اشک های دخرتی 

که یک روز بند  دلش بود و حاال از او به اندازه یک 
تعارف که نداشت طاقت . شان دور شده بود؛ باشدکهک

برگشته . هر چیزی را داشت ا ال دیدن اشک های افرا را
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 یبودند به خانه باغ و باز با مامان شکوفه توی خانه
یک کارگر گرفته بود و متام . خودشان زندگی میکردند

وسایل جنگل های افرا را جمع کرده بود و فرستاده بود 
ما قلبش میان یک قاب عکس کوچک ی داریوش اخانه

قاب عکسی از افرا که روی پاتختی اتاق . جا مانده بود
قاب عکسی از کودکیهای خودش و افرا که . مانده بود

در آن دست در دست هم توی حیاط همین خانه 
 روزهای که فردای. ایستاده بودند و عکس گرفته بودند

اده رستهمه چیز را ف. این چنین برایش بعید بود بعید
 .بود ا ال این قاب عکس را

۵۱۶ 

از قرار . اما خودش را هم از دیدن آن محروم کرده بود
گرفنت موهای سکشش سجایش که آسوده خاطر شد 



 

Romanzo_o 1421 

کاپشنش را تن زد و به سمت مادرش چرخید و رو به 
 :شکوفه گفت

رف االنم زمستونه؛ ب.. ، پاییز شدبهار شد، تابستون شد  -
حتی زمین سدش شده اما دل  من .. اومده یه خروار
 . سد نشده مامان

کف . قدمی جلو رفت و مقابل ویلچر شکوفه زانو زد
 :ی مادرش گذاشت و آرام نجوا کرددستش را روی گونه

 حساب. دنیا دنیا بگذره از داریوش دمل سد منیشه  -
ی منو پیش ارسالن جدا کردم که گلهافرا رو از باباش 

نربه، که بهم نگه پرس خوب، که اسمم یادش نره اما 
خودش هم این ... مامان تنهایی من رو ا رمیا پر منیکنه

سیا تو چرا هیچی برات عادی » رو فهمیده که هی میگه
گذاشتم خشمم بخوابه و حساب عمو هوشنگ و «. منیشه
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ی جدا منیشه وصلهدخرتش رو از ارسالن جدا کنم اما 
 .خونی بینشون

شکوفه دلخور نگاهش کرد از پرسش بیشرت از این توقع 
ی مادر نشسته داشت و سیاوش حاال انگار در محکمه

 :بود که هامنجا با هامن کاپشن تنش نشست و گفت

ا رمی بهم از جدی بودن مشکل قلبی ارسالن نگفته   -
د ش پر شبود، اما وقتی ازش پرسیدم چرا نگفتی چشام

ی ارسالن دور بشی نکنه به هوای مالحضه»و گفت 
اینکه به خاطر یه عشقی که خودش . منیفهممش«. ازم؟

هم خوب میدونه وزنه اصلیش روی دوش خودشه حارض 
 ...از برادرش بگذره برام حیرت داره مامان اما 

سش را چرخاند و توی چشامن مادرش نگاه کرد و 
 :گفت

۵۱۷ 
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باهاش سنگام رو وا کندم و گفتم اولش از ارسالن   -
تر از اون نبود که بشه عصبانی بودم و دیواری کوتاه

ازش باال رفت و حتی اگه اسمش نامردی هم باشه من 
بهش گفتم حواسش به خودش و دلش . این کار رو کردم

نیست، که اون باشه که من بذری هیچ عشقی توی دمل 
یه وقت فکر نکنی . توقع جونه زدن ازش داشته باشه

های افرا رفتم تکلیف دل و واسه خاطر پرس خوب گفنت
احساسم رو باهاش روشن کردم هااا؛ نه مامان، 

واسه اون دو باری که اومد . بیشرتش واسه قهر تو بود
اینجا و تو یه جوری نگام کردی که انگار من پرست 

من حتی واسه خاطر ... ر سال از من دورینیستم و  هزا
خودمم این کار رو نکردم اما واسه خاطر تو این کار رو 
 .کردم مامان؛ که یه وقت رشمت نشه از مادر  من بودنت
اما قول دادم بهش فکر کنم، قول دادم بابت حرصی که 
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اون برام شکست سعی کنم خبط و ربطی به دمل پیدا 
 .کنه

یکنم اما دله دیگه افسار خودش هر شب هم دارم سعی م
دست خودشه نه عقل و منطق من، یه وقتی تن داد به 
هله هوله خوری که عقده گشایی کنه اما حاال که داغ 

این درد قد س سوزن آروم شده رام منیشه دمل به کسی 
 .. به جز

اش را از یقه. در دهانش نچرخید نام افرا را بگوید
ش پایین داد و رو به گرنش فاصله داد و زیپ کاپشن

 :مادرش گفت

من رو نگاه کن ....خوب نیست به زن مردم فکر کردن  -
آسه میرم، آسه . مامان، سم به زندگی خودم گرمه

اما شب به شب وقتی دارم عکس ا رمیا رو نگاه . میام
میکنم که بشه همونی که بابتش به کسی بدهکار نباشم، 
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ا و ببینم بعد دست و دمل میلرزه برم ساغ پیج افر 
آخرین پستش چی گذاشته و هر بار برسم به اینکه افرا 
دل کنده از این زندگی و امیدش شده اندازه همون 

 .جوراب کف دستش

ی گفنت خیل. نفسش را با شتاب بیرون داد و مکث کرد
 :چیزها دیگر برایش راحت نبود

هفتهی پیش اردیان یه فیلم از افرا و بچهاش توی   -
 ...که من « مادرانه» ذاشت و نوشتصفحهاش گ

۵۱۸ 

به من و من افتاد و سش را به طرفین تکان داد و 
 :مستاصل ادامه داد

سیوش کردم اما ندیدمش ها فقط میخواستم به تو   -
 .نشون بدم
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پشت بند این حرفش گوشی موبایلش را از جیب 
ون کشید و فایل مورد نظرش را باز کرد و شلوارش بیر 

 :گوشی را مقابل چشم شکوفه گرفت و گفت

 ...اما اینو ببین" مسیح رو دیدی قبال  -

اردیان گوشی را توی دستش چرخاند، . فیلم پلی شد
ی هوشنگ فضای خانه نشان میداد که همگی توی خانه

 .هستند دروبین روی افرا زوم کرد

د روی کانرت و خودش دو دست  بچه مسیحا را گذاشته بو 
 را توی دستش گرفته بود هامنطور که

دندان ما میخندید، بلند بلند با خواننده هم  همخوانی 
 ...میدونی حامل این روزها بدتر از همه است» میکرد     

قول بده ...ی من رو شکستآخه هر کی رسید دل ساده
 ی یککه تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده

افرا ...« میمیرم بری آخرین دفعه است...طرفه است
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سش را مستانه به طرفین تکان داد و بعد خم شد روی 
دست های مسیحا را محکم بوسید و هامنطور که بچه از 
خنده ریسه رفته بود، در تناقض میان اشک چشمش و 

پرواز تو قفس » لبخند لبش رو به فرزندش ادامه داد 
دیگه تنها شدم توی دنیا .... مبی نفس شد... شدم

نکنه همه ...راستش رو بگو این یه بازی ...بدون خودم
اردیان در «. حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه؟

 آخرین بیت شعری که افرا

خوانده بود تا جای که توانسته بود دروبین را روی 
چشامن او زوم کرده بود و آخ از چشامن  خیس 

داد و افرا بچه را تو آغوشش خواننده ادامه ...افرا
گرفت و هامنطور که او را مادرانه نوازش میکرد و 

 بی هوا» میبوسید با خواننده هم صدا شد 



 

Romanzo_o 1428 

با نگاه . هام رو کم کناشک و غصه....نوازشم کن 
م هام رو کاشک و غصه.... بیقرارت باز دوباره عاشقم کن

 حرف عاشقونه.... قلب من بهونه داره....کن

ی نداره غیر از اینکه باز دوباره س رو راه دیگه... .داره
فیلم با گذاشنت س افرا روی شانهی ..«. هات بذارهشونه

 کوچک مسحیا متام شد

۵۱۹ 

 :چشامن شکوفه مثل چشامن  افرا باریدن گرفت

شون انگار دورم از... مامان میرتسم از ته این قصه  -
بال بال میزنم پیششون . دنیا جا واسه موندن نداره

نزدیکشونم حس میکنم دارم از بغض خفه میشه .... باشم
ه اون نکنه برس... ودنیا برام اینطوریه بالتکلیف و تلخ 

 ..نکنه... روزی که افرا از پیشمونی بعدش میگفت



 

Romanzo_o 1429 

حرف توی دهانش نچرخید و نیم خیز شد و پیشانی 
 :بوسید و گفتمادرش را 

ه ب... گریه نکن دور ست بگردم...گریه نکن مامان  -
تو هم ...روح بابا محمد، سم رو گرم زندگیم میکنم

به هر حال همه توی این ماجرا صدمه ... بهش فکر نکن
حاال فدای سش اگه که من . دیدیم افرا هم مثل همه
 .بیشرت از همه له شدم

رق از پیشانیاش کف دستش را روی صورتش کشید و ع
 :رشم بود که روی پیشانیاش جوانه میزد. گرفت

امروز سارا پیشته منم سعی میکنم زود بیام شام بریم   -
 خوبه؟. بیرون

شکوفه لبش را از تو مکید و سعی کرد اشک هایش را 
 :مهار کند و سیاوش اشکهای مادرش را پاک کرد و گفت
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 اگه دلت... ماشتباه کردم فیلمش رو بهت نشون  داد  -
براش تنگ شده فدای ست من میرم بیرون هم به اون 

 هم به ارسالن میگم بیان دیدنت؟ خوبه؟

مادرش لب فرشد و سیاوش تند تند دست مادرش را 
 :بوسید و گفت

من واسه خاطر تو تا جهنمم میرم مامان؛ فقط دیگه   -
 منو اینطوری نگاه نکن خب؟

۵۹۰ 

شکوفه که کوتاه سش را باال و پایین تکان داد سیاوش 
 . از او دل کند و رفت

ی سارا را گرفت و شامره. اما دلش پیش مادرش جا ماند
سفارش مادرش را کرد و بعد انگار نفسش گیر کرده 
ی باشد توی گلویش با چند سفه صدا صاف کرد و شامره
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می بعد صدای نامجو توی گوشش نامجو را گرفت و ک
 :پیچید و  سالم و احوال پرسی کوتاهی کرد و آرام گفت

آقا پرویز من امروز یه کم دیر میام، باید برم ماشینم   -
 ...رو تحویل بگیرم

 .نگران نباش. به کارت برس  -

سفارش آقای اَهمری امروز باید ارسال بشه حواستون   -
 ...باشه

 .هست، خیالت تخت  -

راحت « راش»سفارشات دیگرش را کرد و خیالش که از 
شد سویچ موتورش را توی جیب کاپشنش انداخت و 
موتور را استارت زد به سمت منایندگی که ماشین 

 .اش را گذاشته بود آنجا تا سویس شود حرکت کردتازه
بود و  یشانتر از خانهدفرت منایندگی چند خیابان پایین

ا به آنجا برسد اما ذهنش مدام زمان زیادی نکشید ت
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میان بغض و لبخند افرا میچرخید و اینکه نکند دل 
دخرتک را طوری شکسته که بند زدنی نباشد؟ از خیال 
کردن به آن هم میرتسید، کوتاه پلک زد و خودش را به 

 .باد  تندی وزید و سما را به جانش ریخت. خدا سپارد

ز راه میرسید و اسفند داشت متام میشد و بهار داشت ا
یک قرن . او انگار یک قرن را پشت سش گذاشته بود

ی موتور نگاهی به توی آینه. بُرطوالنی سخت و نفس
خودش انداخت و  خودش را شامتت کرد که چرا یک 

ساعت جلوی آینه ایستاده و موهایش را مرتب کرده چرا 
  .که کاله کاسکتش متام موهایش را برهم ریخت بود

ی خیابان پارک کرد و کاله کاستکتش ا  گوشهموتورش ر 
را زنجیر موتور کرد و دستی روی موهایش کشید و به 
ظاهر نظمی به آن داد و جلو رفت چندقدم جلوتر 

ماشین آشنای که گوشهی خیابان با دری باز رها شده 
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بود نظرش را جلب کرد و نگاهش ُس خورد به مردی که 
 .بودبه درخت گوشهی خیابان تکیه زده 

۵۹۱ 

هر چه جلوتر رفت چشامنش ناباور به درخت مقابلش 
چندبار پلک زد اما نه انگار چشامنش داشت . خیره شد

درست میدید کسی که  یک دستش را به درخت تنومند 
رو به رویش زده و دست دیگرش روی صورتش بود و 

ن بود، پاهایش به رفنت راضی سخت میگیریست ارسال 
جان ایستاد؛ ارسالن روزهای نه چندان نشد و هامن

دوری رفیقش بود، با هم سانت به سانت قد کشیده 
 .بودند و گزاف نبود اگر بگوید ارسالن برادرش بود

هایش سخت میلرزید و او، نه پای رفنت داشت حاال شانه
لش د و دنه نای ماندن، همین صبح از پشیامنی گفته بو 

جوش این را میزد که چه شده که ارسالن به درخت 
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سما زده پناه برده؟ یک قدم به جلو برداشت و کسی 
شیر یا خط میآریم برنده شوت ) توی گوشش پچ زد

ی پلک زد و با قدم بعدیش صدای خنده( میزنه
 (نگفتم میپوکونیش پرس؟) سخوشی گوشش را پر کرد 

حلش میکنیم ..( )با منتو برو دانشگاه اَلوار ...) 
قرار داد فرهودی با تو من (...) سختش نکن

حواست به خودت هست سیا؟ شدی شبیه (...)امخسته
خوب که به صدا  ( کار، زندگی  شخصیت چیمیشه پس؟

 رج گوش میداد ارسالن بود که یک عمر رفاقت را با او
زده بود و حاال از بد روزگار رقیب شده بود رفیقی که 

دست دیگر ارسالن که از روی . اد پای رفاقتشجان مید
صورتش ُس خورد و روی قلبش نشست دیگر هیچ چیز 

 دست خودش نبود وقتی

 :گفتی ارسالن نشست ودستش روی شانه
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 .ارسالن  -

چشامن پر اشک ارسالن که در نگاهش نشست قافیه را 
 :باخت

 چی شده؟  -

دست صورت ارسالن که تلخ جمع شد و نگاهش بین 
ی ارسالن روی قلبش و بارش چشامنش بازی مشت شده

 :گرفت دیگر مکث نکرد و زیر بغل ارسالن را گرفت

 .تکیه بده به من -

ارسالن اما خم شد و هامنجا نشست وسط سمای 
زمستانی که برای او انگار صالت ظهر یک تابستان داغ 

 .بود

 !چطوری بهش بگم؟ -

۵۹۹ 
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 ی ارسالن نشسته و تا توانستهی سینهیک روز روی قفسه
تو  همیشه) بود مشت زده بود به صورت اوی که گفته بود

و حاال ..( ی من توی شکمشهرو دوست داشت اما بچه
تقدیر چرخش داده و زیر بغل کسی را گرفت بود که 

نهاه انگار کسی نداشت برای تکیه کردن و درخت پ
 :اشکهایش شده بود

 چی رو بگی؟ قلبت درد گرفته؟ -

ی وجودش داشت در آتش قلبش؟ قلبش کجا، ذره ذره
میسوخت که بیحس س تکان داد و با لب زدنش رشحه 

 :رشحه بغض بارید از زخم صدایش

 ...امبچه... ام سیاوش بچه -

اسم بچه که از میان لبهای ارسالن بیرون آمد رنگش 
ارسالن با هامن اشک و . پاهایش چسب زمین شدپرید و 

 :بغض ادامه داد
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 .چطوری بهش بگم؟یا امام رضا  -

اسم امام رضا که در فضا پیچید دلش بیشرت از دقایقی 
 :قبل شور زد و محکم پرسید

 درست حرف بزن ببینم چی شده ارسالن؟  -

 :ارسالن بریده بریده لب زد

 ...ه طاقت منیآرهافرا طاقت منیآره، اینو دیگ  -

 :عصبی فریاد کشید

 چی شده؟  -

 .تب کرده  -

 :سیاوش چشامنش را تلخ بست و غرید

 واسه یه تب اینطوری خودت رو باختی؟  -

۵۹۹ 
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اما ارسالن مثل کسی که کر و کور شده باشد دو دستش 
 :زنان لب زدرا روی صورتش گذاشت و هق 

 .یا امام رضا مسیح رو از تو میخوام...یا امام رضا  -

سیاوش مقابل اوی که پخش زمین شده و زمین و زمان 
فراموش کرده بود زانو زد و دستش را روی دست او 

 :گذاشت و گفت

این بچه بازیها چیه در میآری؟ االن قلبت میگیره   -
 .یکی میخواد خودت رو جمع کنه

 ان قلب ارسالن شده بود؟یعنی نگر 

دکرت بهم گفت پالکت خونش غیر طبیعی اومده   -
 ..پایین

 :چشامن سیاوش رد باریکی گرفت

 یعنی چی؟  -
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ارسالن اینبار با هامن چشامن پر بارش اشک ریخت و 
 :گفت

فقط میدونم دکرتا دارن بهم از . چه میدونم یعنی چی  -
حرف می زنن احتامل قوی سطان یا ایدز و هپاتیت 

 ...سیاوش

رنگ سیاوش به آنی سفید شد و بیاراده روی لبش ذکر 
 :گرفت

 .یا امام رضا  -

ارسالن اما مکث نکرد خودش را بدون مکث توی آغوش 
گویا به آغوش امنی . او انداخت و با صدا گریه کرد

 اینطور نیست؟ . رسیده بود

ر بادستش را روی کمر ارسالن باال و پایین برد و این
 :برادرانه لب زد
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پاشو پرس، این کارا چیه میکنی، دکرتا حرف زیاد   -
ه حرف ب. میزنن به حرف اونا باشی که نباید زندگی کنی

اونا باشه االن مامان شکوفه بیست سال بود که مرده 
 .بود

۵۹۴ 

کاری میکرد اما خودش هم منیدانست دقیقا داشت چه 
با خودش که تعارف نداشت چشامنش پر شده بود از 

 . ی ارسالن که توی آغوشش آب میشدبغض مردانه

ها هر دو روی ها و خشمدقایقی بعد به دور از کینه
صندلی ماشین ارسالن نشسته بودند و سیاوش فراموش 

. برای چه به این خیابان آمده است" کرده بود اصال
تا ارسالن سوار ماشین شود و خودش  کمک کرده بود

کنارش جای گرفته بود و ارسالن رشح ماوقع داده بود 
و سیاوش حیران مانده بود که چطور بروند ساغ افرای 
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که فرزند به بغل، توی خانه منتظر ارسالن است تا 
کف دستش را کالفه روی . جواب آزمایش مسیحا را بربد

دست  ارسالن  صورتش کشید و  نگاهش ُس خورد روی
که روی قلبش را نشسته و چشامنش را سخت بسته و 

کالفه در . سش را به پشتی صندلی تکیه داده بود
ی داروی ارسالن داشبورد را باز کرد و چنگی به جعبه

 :زد و گفت

این داروهات دستت باشه من یه خاکی میریزم سم   -
 الاز من که حالش بهم میخوره حا.. برای گفنت به افرا

 کم و زیادش چه فرقی میکنه؟ 

جوابی که از ارسالن نگرفت، نگران به سمت ارسالن 
دستش . چرخید و دید که فک ارسالن به هم چفت شده

ی ارسالن گذاشت و آرام تکانش داد و را روی سشانه
 :گفت
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 ...ارسی  -

اینبار هم جواب نگرفت و انگار دنیا روی سش خراب 
 :ت دادشد که تکان دستش را شد

 ارسالن؟  -

س ارسالن که روی شانهاش افتاد قلبش از جا کنده شد 
 :و بی اراده فریاد زد

... ارسالن؟ ارسالن داداش... یا اما غریب  -
 ارسالن جان بچهات جواب بده...ارسالن

۵۹۵ 

ز نفهمید چطور ادیگر . صورت ارسالن که به بیرنگی زد
صدای . ماشین پیاده شد و در سمت ارسالن را باز کرد

 .ی خیابان را گرفته بودفریادش حاال پهنه

 ...ارسالن بچه بازی در نیار باز کن چشامت رو  -
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با صدای داد و هوارش مردم دورش جمع شدند و یک 
ی اروژانس را گرفت و او ماند و تن نفر سیع شامره
نفسش بند . توی آغوشش مانده بود ملس ارسالن که

شده بود از ترس  از دست دادن کسی که حاال خوب 
فهمیده بود بند  جانش بود حتی اگر هزار باره رقیبش 

ها متام شده بود اورژانس که رسید، خشم. شده بود
متام جانش وصل شده بود به پنجره فوالدی امام غریب 

نس س تکان دکرت اورژا. و ارسالنش را از او میخواست
 :داد و به همکارش آرام لب زد

 .اعالم نداره  -

او نفهمیدم اعالم چه چیزی را ندارد فقط قلبش با 
شنیدن همین حرف آرام سجایش مناند و دستش بند 

 :دست بازوی دکرت اورژانس شد
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آقا تو رو امام زمان چی داری میگی؟ من جواب زن و   -
 ...اش رو چی بدمبچه

متاشا ایستاده بود دستش را روی بازوی  عابری که به
 :سیاوش گذاشت و گفت

 ..بذار کارشون رو بکنن  -

خودش را از بند دستان عابر رها کرد و به ارسالنی که 
 .ی خیابان افتاده بود رسانددرازکش گوشه

ارسالن ...ارسالن جان مسیح چشامت رو باز کن  -
 جواب افرا رو چی بدم؟

 :اورژانس و ملتمسانه گفت چرخید به سمت دکرت

اش هنوز یه سالش نشده یه آقا داداش  من جونه؛ بچه  -
 .کاری کن

 :دو دستش محکم روی سش نشست
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 !اش رو چی بدم؟یا امام زمان جواب بچه  -

 :دکرت سیاوش را عقب کشید و ترش رفت

برو  .اعالئم ایست قلبی نداره. بذار کارمون رو بکنیم  -
 ..ن که هنوز قلبش رضبان دارهخدا رو شکر ک

۵۹۶ 

 ��سليامين_زيبا#

ی سیاوش را عقب زد و  پد الکرتوشک را روی سینه
صدای هزار و یک هزار دو هزار سه . ارسالن گذاشت

 انگار دنیا برعکس. گفتنشان گوش سیاوش را کر کرد
 چند. میچرخید ماه غروب میکرد و خورشید طلوع

دقیقه بیشرت نبود اما هامن چند دقیقه هزار بار مردن و 
نفهمید چه . زنده شدن و پای دار رفنت را امتحان کرد

ی نکشیده ارسالن را سوار ماشین شد که به دقیقه
 :اورژانس کردند و دکرت اروژانس رو به او گفت



 

Romanzo_o 1446 

 .توکلت به خدا باشه  -

رین عمری توکلش به خدا بود و حاال خودش را عاجزت
سش را رو به آسامن . ی خاکی میدانستفرد این کره

به  اوی که . گرفت و با متام وجودش به او امید بست
 .سالها دستش را گرفته بود

نفهمید چطور پشت ماشین ارسالن نشست و سپر به سپر 
پشت ماشین آمبوالنس راه افتاد اما وسط راه بود که 

معطوف  صدای زنگ گوشی موبایل ارسالن حواسش را
ا عکس افر . ی مامزی که روی آن افتاده بودکرد به کلمه

و مسیحای که روی آن نقش میبست دلش را توی مشت 
متاس را پاسخ . تلخ روزگار میگرفت و سخت میچالند

نداد و اجازه داد اشک، غرورش را بشوید و با خودش 
متاس افرا که قطع شد سیع با گوشی خودش . بربد

رفت و کوتاه گفت خودش را هر چه شامره اردیان را گ
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کمرت از ربع ساعت پشت درهای اتاق . سیعرت برساند
احیا بود و دستش به دامان خدایی که هرگز او را تنها 

. نگذاشته بود و حاال ایامن داشت تنها نخواهد ماند
صدای قدمهای اردیان سکوت تلخ سالن را شکست و او 

د اردیان نگاه کر نگران ایستاد و توی چشامن پر از ترس 
 :و گفت

 .دعا کن اردیان  -

 :اردیان با صدای پر دردش پرسید

 چی شده؟  -

چه میگفت؟ به برادر  نگرانی که جان داشت از روح و 
 جانش خارج میشد حرفی هم برای گفنت داشت؟

۵۹۷ 

 :حقیقت را گفت سش را متاسف تکان داد و بخشی از
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رفته بودم منایندگی ماشینم رو بگیرم دیدم کنار   -
 .خیابون حالش بد شده

 چرا؟  -

نه، در توانش نبود بگوید خرابی حال مسیح و ترس از 
ی سی به نشانه. جانش او را به این روز کشانده

 :ندانسنت تکان داد و گوشی ارسالن را باال گرفت و گفت

 . زنگ زدهافرا هزار بار   -

دستان اردیان میان موهایش فرو رفت و دکرت همزمان 
 :از در اورژانس بیرون آمد و گفت

 چه کار خوبی کردید که خدا ا نقدر دوستون داره؟  -

رون اش بینفسش بعد از ساعتی سخت و کشنده از سینه
دکرت به اردیان . رفت و خودش را روی صندلی رها کرد

ی قلبی خفیفی را حملهتوضیح داد که شوک عصبی 
برای ارسالن به همراه داشته و باید باز آنژیوگرافی کند 
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احتامال باز هم به رگ هایش بالن بزنند و اگر اینبار هم 
گو نباشد ممکن است عمل باز قلبی بشود و حتی جواب

هنوز دکرت داشت . دریچه گشاد قلبش هم تعویض شود
ه باز ب حرف میزد که گوشی ارسالن توی دست سیاوش

چه طور به این . صدا در آمد و سیاوش تلخ چشم بست
 مادر میگفت قضیه از چه قرار است؟ چطور؟

۵١٨ 

 ��سلیامين _زیبا#

 افرا

عرص بود و هنوز ارسالن به متاسش پاسخ نداده بود و 
تب مسیحا لحظه به . من از نگرانی به خدا رسیده بودم

تر، رت میشد و من لحظه به لحظه نگرانلحظه بیش
رشایط جسمیاش را از طریق تلگرام به دکرتش که آن 
زمان ایران نبود و برای سمیناری رفته بود خارج از 
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کشور فرستادم و دکرت تاکیید کرده بود که سیعا مسیحا 
آنقدر دمای بدن بچه زیاد بود . را به بیامرستان بربیم

انده بود و من نگران بودم که عمالً جانی توی تنش من
برای کودکی که تازه تازه چهاردست و پا راه رفنت را یاد 

به مامان پیام دادم که ارسالن جواب تلفنش . گرفته بود
را منیدهد و باید مسیحا را به بیامرستان بربم و گفتم که 

بابا آن روزها برای یک سفر . خودش را زود برساند پیشم
داشتم ساک . تهران نبود کاری به گرجستان رفته و

مسیح را آماده میکردم که از نگهبانی زنگ زدند و 
گفتندمهامن داریم و من دیگر نپرسیدم که کیست، فقط 

ی ورودش را بدهند زنگ واحد به صدا گفتم که اجازه
در آمد و من به خیال اینکه مامان باشد سیع در را باز 

حا کرد وبدون نگاه کردن به پشت در به سمت مسی
 :برگشتم و  گفتم
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 ام تویمامان تو رو خدا کمک کن بربیمش دکرت بچه  -
 .تب سوخت

مسیحا را توی کَریکات خواباندم و کمر بندش را سفت 
ی کالسکه را بر میگرداندم تا روی داشتم دسته. کردم

اما وقتی دیدم صدای از . بچه به سمت خودم باشد
 :مامان نیامد بلند گفتم

 .تو دیگه مامان بیا  -

ی چرخید و تو ، توی چهار چوب در در آرام توی پاشنه
دیدنت میان چهارچوب در خانه هامنقدر . ظاهر شدی

 .برایم بعید بود که دیدن خورشید در شب بعید باشد
بافت سفید رنگ یقه اسپرتی تنت بود و موهایت بهم 

 .ریخته به نظر میرسید

۵١٩ 

 ��سلیامين _ازیب#
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کاپشن نپوشیده بودی و آستین بافت تنت را هم تا آرنج 
با دیدنت اول چندبار پلک زدم و بعد . باال داده بودی

 :خودت که دیدی شوک شدم گفتی

 منیخوای تعارف کنی بیام تو؟  -

 .بزاقم را به زحمت بلعیدم؛ وقت تعارف کردن نداشتم
ی کافی ه اندازهمسیحا تب داشت و خود این موضوع ب

مرا نگران کرده بود که دیگر جای برای تعارف تیکه پاره 
  .کردن نداشته باشم اما سعی کردم خودم را کنرتل کنم

ی کالسکه را رها کردم و به سمت در ورودی آمدم دسته
 :و گفتم

 ..خوش اومدی  -

کفشهایت را . این تنها چیزی بود که از دهانم خارج شد
دی و وارد خانه شدی نگاهت توی خانه کنار در در آور 
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سک نکشید و بر خالف تصورم فقط به من نگاه کردی و 
 :گفتی

 .ببخشید مزاحم شدم  -

یامن را به من و من افتاده بودم و توقع دیدنت در خانه
 :نداشتم به همین دلیل بیربط پرسیدم

 چیزی شده؟  -

 ولبخند کم جانی زدی اما صورتت پر بود از تشویش 
لبم را از تو . این را منیتوانستی از من پنهان کنی

ی صدای گریه. مکیدم و تا آمدم سوامل را باز تکرار کنم
ی مسیح بلند شد و تو تازه نگاهت کشیده شد به کالسکه

خم . که طرف من بود و تو به داخل آن دید نداشتی
شدم و بعد از باز کردن کمربندش دستم را روی تن 

یین تکان دادم و سعی کردم آرامش کنم مسیح باال و پا
که دستت از کنار دستم عبور کردو مچ دست مسیحا را 
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توی دست گرفت و من جانم میان نقطه اتصال دست  تو و 
 :مسیح ماند و نفسم باال نیامد تا اینکه تو گفتی

 !چه قنده    -

و بعد بیتفاوت به من خم شدی و کامل مسیح را توی 
 :یار گفتیآغوش گرفتی و بیاخت

 !عزیزمم چه بوی وانیلی هم میده  -

۵٣١ 

 ��سلیامين _زیبا#

چشامن  من بیاختیار بسته شد و تو وقتی لبت را 
گذاشتی روی پیشانی مسیحا و بوسیدی چشامنت 

 :درشت شد و گفتی

 ...اینکه داره توی تب میسوزه افرا  -

 :گرفتم و تو ترش رفتیلبم را با دندان گاز 
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 .چرا وایستادی برو یه چیزی تنت کن بربیمش دکرت  -

بر خالف مسیحا که توی تب میسوخت تن من یخ کرده 
بود انگار افتاده بودم میان دریایی از یخ که به زحمت 

 .لب زدم

 ..مامان داره میاد بربیمش دکرت مزاحم تو منیشم  -

ام کودکیهای به سمتم چرخیدی و انگار چشامنت مت
 :اش را از من طلب کرد که محکم گفتینکرده

 ..برو یه چیزی تنت کن و زود بیا  -

مسیحا گریه کرد و آمدم از آغوشت بگیرمش که اجازه 
 :ندادی و گفتی

.. حاال تو رو منیگم اما اردیان رو من بزرگ کردم  -
 .اندازه آروم کردنش بلدم نگهش دارم
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شدی اولین کسی که زورش به بچه را به من ندادی و 
من رسید و مسیحا را توی آغوشش نگه داشت و من 

و  یک قدم از تو فاصله گرفتم. نتوانستم به او حرفی بزنم
الن ی ارسنتوانستم خوددار باشم برای آخرین بار شامره

را گرفتم که صدای زنگ موبایلش از جیب شلوار تو آمد 
خودت را از تک و تو هامنطور که مسیحا توی بغلت بود 

 :و تا نیانداختی و گفتی

شامره ارسالن رو اگه داری میگیری گوشیش پیش   -
 .منه

 چرا؟  -

 :خندیدی و توی چشامنم نگاه کردی و گفتی

چیزی نیست بابا توی آلوار با یکی دست به یقه شده   -
بردنش کالنرتی اردیان رفته سند جور کنه بیارنش 

 ..بیرون
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ش آنقدر به تو اعتامد داشتم که باور میکنی سیاو
لحظهی به حرفت شک نکردم و دستم را روی دهانم 

 :گذاشتم و گفتم

 چرا؟... هی   -
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مسیحا گریه کرد و تو بچه را دمر توی دستت گرفتی و 
 :به پشتش زدی و بیخیال نگرانی  من گفتی

 !چطوری منیخورینش؟...ن خوراکی افراچقدر ای  -

 :خیره نگاهت کردم و گفتم

 ؟..ارسالن رو بردن کدوم کالنرتی  -

 :اندر سفیه نگاهم کردی و گفتیعاقل
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بعدش هم تو با ..خودش بهم زنگ زد بیام اینجا  -
کالنرتیش چی کار داری؟ سوخت بچه توی تب برو 

 !آماده شو دیگه

 : رفتیوقتی خیره نگاهت کردم ترش

 ...برو دیگه  -

و من نفهمیدم چرا آنقدر باورت کردم که حتی یکبار به 
ذهنم خطور نکرد که با  اردیان متاس بگیرم و رشح 

وقتی به خودم آمدم که با تو توی . ماوقع را بپرسم
ماشین ارسالن نشسته بودیم و مسیحا از بس گریه کرده 

رستان یک راست به سمت بیام. بود قرارش رفته بود
 :رفتی و توی راه گفتی

تو نگران ارسالن نباش امروز نه فردا میآد بیرون از   -
برداشته با مسلم دست به یقه شده س ...بازداشگاه
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انگار مسلم هم رفته ازش ..حساب کتابهای معوقشون
 ..بابت بیکاری شکایت کرده

وقتی من داشتم مسیحا را توی آغوشم تکان می دادم 
 :م چرخاندی و گفتیست را به سمت

با اجازت از دعوا ..اممنیبینی چقدر بهم ریخته  -
 ....اومدم

 :باورانه باورت کردم و پرسیدمخوش

 االن چی میشه؟  -

قاضی کشیک گفته سند بیارین، بربینش بیرون اما   -
 نهایت تا..خب فکر نکنم امشب اردیان به موقع برسه

 .فردا ظهر آزاده
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نفس آه مانندی کشیدم و تو هامنطور که رانندگی 
میکردی دستت را به سمت مسیحا آوردی و نرم روی 

 :اش کشیدی و گفتیگونه

 مثل مته رفت..زودتر این فنچ رو به من نشون میداید  -
 ..توی قلبم

 هنفهمیدم باید خوشحال باشم یا ناراحت فقط بیاراد
 :بغض کردم و تو ادامه دادی

اینجوری شاید زودتر یادم میرفت پدر و مادرش چه   -
 .غلطی کردن

ات را بدهم چرا که به فرصت نشد جواب کنایه
بیامرستان رسیده بودیم و تو ماشین را به سعت پارک 
کردی و از ماشین پیاده شدی و در سمت من را باز 

 :کردی و گفتی

 .روبدش به من مسیح   -
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 :سی تکان دادم و گفتم

 ..نه، لطفاً کالسکش رو بیار  -

 :اخم کردی و گفتی

 .نه یعنی چی؟ ب دش به من بچه رو  -

با طلبکاری و زور متام مسیح را توی بغلت گرفتی و 
 :هامنطور که به سمت ورودی میرفتی گفتی

 به مامانت پیام دادی کدوم بیامرستانی؟  -

به تو برسم و تو یکهو ایستادی و  تند قدم برداشتم تا
 :گفتی

اردیان که بچه بود و تب میکرد مامانت میگفت بچه   -
 ..دار رو مادرش بغل منیکنهتب

 :دستپاچه پرسیدم

 واقعاً؟  -
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 :ریز خندیدی و گفتی

آره چون اسرتسش به بچه هم منتقل میشه تب بچه   -
 ...میره باال

 :مطیعأنه س تکان دادم و گفتم

 االن باید چی کار کنم؟  -

هیچی شام لطف کن برو کارهای پذیرشش رو انجام   -
 .بده
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از دهانت در رفت این حرف و باالفاصله چشامنت را 
 :بستی و من نگران مقابلت ایستادم

 ..بسرتی برای چی؟ بریم اورژانس اول دکرت ببینش  -
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باز خودت را از تک و تا نیانداختی و مسیح را دادی 
 :توی بغلم وگفتی

خب پس برو بشین توی البی من برم براش وقت دکرت   -
 .بگیرم

بچه به بغل بیست دقیقه توی البی منتظر نشستم و تو 
دست آخر به جای وقت دکرت با یک مچ بند ساده آمدی 

 :و گفتی

آی پی گرفتم که راحت ، وی ١١٦بخش کودکان اتاق   -
 .باشی

 :اخمم توی هم رفت و اینبار من ترش رفتم

 ..هنوز کسی بچه رو ندیده که  -

 :ام و گفتیدستت را گذاشتی روی سشانه
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جواب آزمایشش رو دیدن و گفنت که بهرته بره بسرتی   -
 ...و دکرت میاد اونجا میبینش

ه هر شتم کسیاوش لعنت به من که آنقدر به تو اعتامد دا
با هم راهی . دورغی آن روز به من گفتی را باور کردم

مثل همیشه اول . بخش شدیم و مامان هم زمان رسید
بعد از آمدن . زجه مویه کرد و بعد تازه با من همراه شد

 :مامان رو کردم به تو گفتم

دیگه بیشرت از این " خیلی زحمت کشیدی واقعا  -
 .مزاحمت منیشم، مامان اومد

 :نرسد نگاهم کردی و گفتیخو 

واسه خاطر شام دو نفر نیومدم واسه خاطر خود مسیح   -
 .اینجام

 :قلبم از حرفت شکست اما بغضم را فرو خوردم و گفتم

 .در هر صورت ممنونم  -
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سی تکان دادی و هیچ نگفتی، هر چه منتظر شدم 
دکرت آمد و در سکوت . نرفتی و کنارمان ماندی بروی

بدون اینکه چیزی بگوید مسیحا را معاینه کرد و نسخه 
من هر چه از دکرت سوال کردم جوابی . نوشت و رفت

 :نداد و فقط گفت

االن منیتونم نظری بدم باید جواب آزمایشاش بیاد،   -
تنها کاری که االن باید بکنیم اینکه تبش رو بیاریم 

 .ینپای

دکرت رفت و مامان خودش را به آب و آتش زد که این 
. تب دندان  ُکرسی است و انشاهلل زود خوب میشود

موکداً به مامان تاکید کردم که به بابا خرب ندهد حال 
مسیحا خوب نیست چرا که مسیحا جان  بابا بود و من 



 

Romanzo_o 1466 

منیخواستم حاال که این همه از ما دور است نگرانش 
هامن زمانهای که من به مامان تاکید کنم و تو درست 

میکردم به بابا چیزی نگوید کنارم نشسته بودی و هیچ 
ی نامعلومی خیره شده چیزی منیگفتی فقط به نقطه

 وقته. بوید و رنگ و رویت میگفت حالت خوش نیست
رگ گرفنت از مسیحا شد و پرستار بچه را با خودش برد 

 و من با شنیدن گیری که انتهای بخش بودو به اتاق رگ
هایش به خدا رسیدم و تو وقتی نگرانیام را صدای گریه

گیری را باز کردی رو به پرستار ترش دیدی در اتاق رگ
 :رفتی

یه پرستار حرفهی توی این بیامرستان نیست؟ بچه   -
 ...هالک شد که

 :مامان خودش را به تو رساند و گفت
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من از اون  سیاوش فدات شم خاله افرا که دل نداره  -
 .بدتر، خودت برو بچه رو بغل بگیر شاید آرومرت بشه

۵٣۵ 

 ��سلیامين _زیبا#

پرستار در اتاق را بست و به ما چشم غره رفت و تو 
 :عصبی گفتی

عوضی انگار ..بری بزنی دهن مهنش رو صاف کنی  -
 ..ارث باباش رو طلبکاره

تو، صدای جیغ مسیحا بلند شد و تو همزمان با حرف  
طاقت نیاوردی و اینبار در را با شتاب باز کردی و 

 :گفتی

 ..بچه رو بده تو بغل خودم ازش رگ بگیر  -
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ی مسیحا حامل را دیدن صورت سخ و سیانوزی شده
دگرگون کرد و دست مامان را گرفتم اما وضع مامان به 

را سزنش کردم  مراتب بدتر از من بود و هزار بار خودم
چند دقیقه نگذشت . که چرا از او خواستم همراهم بیاید

که مسیح به بغل از اتاق بیرون آمدی در حالی که 
دست مسیحا توی آتل بود و تو آنقدر عصبانی بودی که 

 مسیحا را به اتاقش. حتی من هم نتوانستم نزدیکت شوم
بردی و بعد از خواباندن روی تختش به سمت من 

 :و گفتیبرگشتی 

 رنگ به رو نداری چیزی خوردی از صبح؟  -

 :مامان گفت

من برم یه چیزی بخرم بیارم بخوره افرا راست میگیه   -
 .سیاوش رنگ به رو نداره
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مامان که از در خارح شد من به سمت مسیحا رفتم و 
هامنطور که روی دستش را نوازش میکردم بیربط به 

 :سوال تو گفتم

 ...وراخ سوراخش کردنالهی مبیرم س  -

 :تو حرصی گفتی

 .رحم ندارن  -

پرستاری که از مسیح رگ گرفته بود به اتاق آمد و رو به 
 :من گفت

پالکتش خونش به شدت پایین چهارساعت به   -
چهارساعت باید تست بده اینطوری که شام رفتار 

گیری گریه میکنی که منیشه؛ آدم بزرگش توی رگ
ه ده ماهه، فردا پس فردا که میکنه چه برسه به بچ

 "خدای نکرده بفرستنش ایزوله چی کار میکنید حتام
 ..میخواید کل بخش رو بذارید روی ستون
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پرستار تند و تند حرف میزد اما من میان کلامتش گم 
 ایدشده بودم، پالکت خون مسیحا پایین بود؟ چرا؟ ب
میرفت ایزوله؟ آخر چرا؟ پاهایم پرچ زمین بود و 

بیامرستان و متام متعلقاتش داشت دور سم میچرخید 
که تو برگشتی و توی چشامن پرستار نگاه کردی و 

 :گفتی

 .دهنت رو ببند تا خودم نبستم  -

پرستار خیره نگاهت کرد و انگار تازه متوجه شد حرفی 
نم جان توی ت. اق خارج شدسیع از ات. را گفته که نباید

نبود سیاوش، اما با هامن تن نیمه جانم التامس نگاهت 
را کردم و تو بغض کردی و اشک چشمت را پر کرد و 

 :آرام لب زدی
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همش حرفه، همش ... چیزی نیست قربونت برم  -
 ...بچه است دیگه ضعیفه.. احتامله

حرفی از بین لبهایم خارج منیشد فقط خیره نگاهت 
 :و تو بریده بریده به حرف زدنت ادامه دادی کردم

از صبح چیزی خوردی؟ همینطوری الجون به بچه   -
سما خوردگیه، مال برف ....شیر میدی که ا نقدر ضعیفه

... چند روز پیشه هوا یهو یخ کرد همه سما خوردن 
 ..خوب میشه ایشاهلل

دستت که روی بازویم نشست من دیگر افرا نبودم شاخه 
جدا شده از درخت بودم که روی زمین افتاد و  برگی

 .زیر پاهای روزگار خرد شد

 :تو کنارم نشستی ست را میان دستانت گرفتی و گفتی

 هنوز که هیچی نشده؟ جلو جلو خودت رو باختی؟   -
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مسیح گریه گرد و تو جلوتر از منی که دیگر جانی در 
 :بدنم نبود خودت را به مسیح رساندی و گفتی

 ..جانم عمو  -

اولین بار بود که صدایش میکردی و من بند دمل میان 
 دستت را دیگر خوانده. آن عمو گفنت  پر بغضت پاره شد

 :بودم که پرسیدم

 ارسالن کجاست؟  -

 :زیر لب زمزمه کردی

 ..ال اال اله هللا  -

 :قدمی به سمتت برداشتم

 با ارسالن دعوات شده؟  -

 :یسی تکان دادی و لب زد
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 »آخرین باری که باهاش دست به یقه شدم بهم گفت  -
افرا همیشه تو رو دوست داشت اما بچهی من توی 

 «شکمشه

 :عصبی و تند جوابت را دادم
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 ارسالن کجاست؟. جواب منو درست بده  -

 :چرخیدی به سمتم و مستاصل گفتی

 ...ی کارهای سخت رو باید من انجام بدمرا همهچ   -

حس کردم زیر پاهایم خالی . دیگر توانی توی بدنم نبود
شد و دمل گواه بد داد که روی زانو افتادم و تو دستت را 

 :زیر بازویم بردی و گفتی
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به روح بابا محمدم چیز خاصی نیست یه کم حالش بد   -
 ...توی خیابون اتفاقی دیدمش..شده

ا متام دروغیهای که تا به آن لحظه گفته بودی اما ب
صداقت داشت رنگ صدایت وقتی مقابلم زانو زدی و 

 :گفتی

دکرت بهش گفته بود پالکت خون مسیح پایینه، حالش   -
بد شد بردیمش بیامرستان، حال هر دوشون خوب میشه 

 . من مطمئنم افرا

 ی اشکم خشک شده بود کهنگاهت کردم و انگار چشمه
کمک کردی بنشینم و بعد . چشامنم پر شد اما خالی نه

 :آرام از من پرسیدی

 خوبی؟  -

ای کاش این سوال را منیپرسیدی چرا که بعد از این 
سوالت بود که من فهیمدم کارم از افتضاح گذشته و رو 
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دو دستم را روی صورتم گذاشتم و اینبار با . به نابودیام
انه به آغوش کشیدی و صدا گریه کردم و تو مرا برادر 

 :گفتی

 ..اینطوری نکن افرا  -

 جایت با ارسالن عوض شده بود؟
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 *** 

با یک حرکت پیراهن بافتش را از تنش بیرون کشید و 
هامنطور که حوله را روی دوشش میانداخت رو به 

 :مادرش گفت

 .بیام شام بزنیم؛ االن لهمیه دوش بگیرم   -
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شکوفه با چشامن نگران نگاهش کرد و او قدم جلو 
 :اش را به عقب برگشت و گفترفته

ا رمی که بهت گفت چیزی نیست خدا رو شکر، دوتا از   -
حالش خوب شده کار به عمل باز , رگهاش رو بالن زدن

 ...خودش هم استقامت میکرد واسه همین عمل. نکشید

تی میان موهایش کشید و روی کاناپه خسته شد و دس
هفت روز متام یک پایش توی بیامرستان بود، . ولو شد

کنار ارسالن و پای دیگرش در بیامرستانی دیگری بود 
و تن تبدار مسیحای را به آغوش میکشید که عجیب در 
قلبش جا باز کرده بود و همین هم برایش سوال بود، 

ه این بچه طبیعیرتین حالتش این بود که نسبت ب
بیتفاوت باشد اما بیتفاوت نبود که هیچ؛ نگرانش بود و 

همین شب گذشته فهمیده بود وقتی نصف شبی به 
بیامرستان رفته بود برای دیدنش دلیلش فقط نگرانی 
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 .برایش نبود بلکه دلیلش این بود که دلتنگش شده بود
دلتنگ چشامن هفت رنگ پرسی که نه ماه داشت اما 

جنگل . ازه سالهای عمر افرا آشنا بودبرای او به اند
چشامنش که میان تب به تیرگی ابرهای باران زده میشد 

و یا حتی وقتی که صدای ارسالن را از پشت گوشی 
میشنید و پی صدا میگشت و پدرش را پیدا منیکرد یکهو 
چشامنش میشد آبی بیکران دریا و موج موج اشک به 

ایش آشنا ساحل چشمش هدیه میداد؛ همه و همه بر 
آشناتر از چشامن آشنای دخرتی که توی این هفت . بود

روز دیده بود چطور جان و دلش گره خورده به همین 
کودکی که انگار خدا میان انبوه غمها به او هدیه داده 

 .بود
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ی تصدای نزدیک شدن ویلچر شکوفه که آمد فهمید مد
دوباره دستی . در فکر فرو رفته و از مادرش غافل شده

 :تر از قبل گفتمیان موهایش کشید و کالفه

ارسالن رو دکرت تا چند روز دیگه هم ترخیص منیکنه،   -
اردیان هم ُعرضه جمع کردن کارهای آخر سال اَلوار رو 

 ... نداره، اون داریوش  بی

ن چند روز دیده اش را متام کند، توی اینتوانست جمله
بود چطور افرا برای بیخرب ماندن پدرش از اوضاعی که 
در آن بودند تالش کرده بود تا مبادا یک وقت پدرش 

در متام این موارد مدام با خودش تکرار . نگرانش شود
کرده بود که چطور ارسالن توانسته بود کنار افرا باشد و 

 سیدهداریوش را تحمل بکند و هر بار به این نتیجه ر
بود که ارسالن، افرا را یک طور دیگری دوست داشت و 

از فکر کردن به این شاید رشم داشت که ... شاید
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اش را متام نکرده بالفاصله سش را تکان داد و جمله
 :بلند شد و رو به مادرش گفت

یه دوش بگیرم یه کم حامل سجاش بیاد، مغزم   -
 .گیریپاچ کرده

او  مهر شکوفه را ببیند که داشت دیگر نایستاد تا نگاه پر
را با نگاه تشویق میکرد برای فکر کردن به اَلوار و رفنت 

نگاه َقدر . و یار شدن در روزهای سخت زندگی ارسالن
ی راهش شد و بعدش او بود و ی شکوفه بدرقهشناسانه

دوش آبی که انگار تن و جانش را میان خاطرات 
تاب میخورد و یک . گذشته و بحرانهای حال بازی میداد

وقتی میرسید به نگاه مشتاق افرا که زیر درخت سیب با 
ها میبست و یک وقتی میرسید به قرآن  توی او پیامن

دست افرا که نشسته بود پشت در اتاق عمل  ارسالن و تا 
ی عمل ابراز رضایت دکرت بیرون نیامده و از نتیجه
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یک وقتی ذهنش . نکرده بود قرآنش را نبسته بود
شیده میشد به قاب چشامن ا رمیا که توی چشمش نگاه ک

ارسالن برای مسیح یه نذر عجیب » کرده بود و گفته بود
و بعد حرفی که میخورد و منیگفت و ترس تا ...« کرده

 .بیخ نگاهش رنگ میگرفت

۵۴۰ 

 ��سلیامين _زیبا#

ه ا رمیا از آن نذر ارسالن برای شفای پرسش چه بود ک
میرتسید؟ جواب آزمایشات نهایی مسیح کی آماده 

میشد تا او بداند نذر ارسالن چه بوده؟ اینها همه توی 
ذهنش رنگ میباخت وقتی که نگرانی افرا برای جان  

ارسالن توی ذهنش نقش میبست اما اردیان یک چیزی 
 »گفته بود که منیتوانست از آن بگذرد اردیان گفته بود 

ه آرزو میکنم یه دوست مثل افرا یا ارسالن داشته همیش
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ه اگ. رفاقت اینا جنسش با رفاقت همه فرق داره. باشم
ارسالن قلبش یکی زده و چندتا نه فقط واسه خاطر 
مسیح نبوده واسه خاطر این بوده که چطور به افرا 

 .نگرانی افرا براش اندازه جون مسیح مهم بوده.. بگه
رای اش بنجاست یه پاش پیش بچهاگه هم افرا یه پاش ای

اش اینکه براش جون  ارسالن اندازه عشقش به بچه
مامانم راست میگه که اینا اگه زن و شوهر نیسنت ..مهمه

ده نش«. عوضش دوستای خوبین دوستیشون حرمت داره
بود از اردیان بپرسد اگر زن و شوهر نیستند پس چه 

که افرا هستند؟ اما ذهنش را این سوال پر کرده بود 
کجای زندگی ارسالن است و ارسالن کجای زندگی 

ها را منیدانست که اگر افرا؟ اردیان پشت  پرده
میدانست شاید نگاهش به ارسالن هزار برابر تغییر 

میکرد یک جور دیگر رفاقت برادرش را تحسین میکرد، 
دست قاتل پدرش را به خاطر افرا ارسالن داشت هم
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همین برایش بس بود که به تحمل میکرد و دم منیزد، 
این نتیجه برسد که ارسالن، افرا را از او بیشرت دوست 
دارد و شاید فرقشان در این بود که او عاشق افرا بود و 
مالکانه متام افرا را برای خودش میخواست و شاید هم 

قی عش. وقتش رسیده بود تعریفش از عشق را عوض کند
یس دخرتی که حاال برای او زیر خاکسرت چشامن خ

مانده بود که سهمش از دنیا مسیحی بود که به راستی 
 .برایشان سفیر صلح بود

غذای شکوفه را داده بود و خودش یک قاشق هم از 
پیشانی مادرش را بوسید و . گلویش پایین نرفته بود

 :گفت

زنگ میزنم امشب ا رمی بیاد پیشت از فردا هم میگم   -
 .فرشته چند شب هم پیشت مبونه

۵۴۱ 
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 ��سلیامين _زیبا#

 :کاپشنش را تن زد و باز برگشت و رو به شکوفه گفت

اونجور هم نگاهم نکن دو .. یه س به ارسالن بزنم میام  -
پرستارش هم از اون ک یس .. روزه که آوردنش بخش

نگران . هاست که میشه ازش استفاده کرداوکازیون
 ..م میدن بخشنباش نصف شب را

 :شکوفه که رو برگرداند سیاوش با صدا خندید وگفت

حاال چی میشه که یه بار هم ما از این ک یس   -
 ها استفاده کنیم مامی جون؟اوکازیون

مامی گفتنش صدای مامزی گفنت ارسالن را توی 
افرا برایش مامزی بود که پشت گوشی . ذهنش جان داد

که  ، انگار«اذیت نکنیها؟ شیر مردم مامزی رو» گفته بود
مسیح بفهمد او چه میگوید وسط تب خندیده بود و او 
دلش خوش بود به اینکه افرا کسی مثل ارسالن را دارد 
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که حتی در آن لحظه که با مرگ و زندگی مبارزه میکرد 
داری با مادرش خداحافظی جان. هم نگران افرا بود

به ارمیا  .کرد و خیالش که از دلواپسیهای او راحت شد
زنگ زد و از او خواست که شب را کنار مادرش باشد و 

بعد راهی بیامرستان شد خیلی طول نکشید که به 
بیامرستان رسید و بعدش با هامن روشی که به شوخی 

 ارسالن. به مادرش گفته بود خودش را به بخش رساند
خواب نبود اما داشت به زحمت از روی تخت بلند 

اتوانی ارسالنی که برای او همیشه حیرت کرد از ن. میشد
خودش را به سعت به ارسالن رساند . قوی و جسور بود

 :و ترش رفت

اون زنگ رو گذاشنت اونجا که وقتی میخوای از تخت   -
 .بیای پایین به پرستارت خرب بدی

 :ارسالن با رنگی پریده نگاهش کرد و گفت
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نم م بکفردا ترخیصم دیگه کم کم باید کارهام رو خود  -
یه جراحی ساده بود االن هم ..راه رفنت که چیزی نیست
 .اینا الکی نگهم داشنت

۵۴۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :برادرانه اخم کرد

من بودم ! ی نداشتت؟الکی نگهت داشنت جون عمه  -
توی ماشین غش کردم و عاملی رو به خدا رسوندم تا 

 .چشمم باز بشه

 :ارسالن مشت آرامی به بازویش زد و گفت

 .تو که از خدات بود  -

 :مشت ارسالن را بدون پاسخ نگذاشت و گفت

 .من مثل تو عوضی نیستم  -
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 :ارسالن مکث کرد و یکهو گفت

 .ممنونم  -

 :دستش را زیر بازوی ارسالن گذاشت و گفت

حاال واسه چی میخواستی پیاده بشی از اسبت آقای   -
 .منونمم

ارسالن ریز خندید اما . به تخت ارسالن اسب میگفت
 :رنگ دلواپسی از نگاهش نرفت و گفت

 .میخواستم برم دستشویی  -

 :سیاوش دستش را از دور بازوی او ول کرد و گفت

 .ا  پس مزاحمت منیشم  -

 ..سیاوش  -

. به سیاق دورانی که دور نبود او را صدا زده بود
 :بینیاش افتاد و گفتسیاوش چینی روی 
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هیچی مثل قبل منیشه ارسی؛ برو دستشویی بیا که   -
 .کارت دارم

سیاوش . دقایقی بعد ارسالن روی تخت نشسته بود
پشتی تخت را برایش درست کرد و خودش کنارش 

 :نشست و گفت

اَردیان از پس کارهای اَلوار بر منیآد اون داریوش   -
 کاری کمکی.بیاد بیهمه چیز هم که معلوم نیست کی

 !هست بگو

۵۴۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :چشامن ارسالن رنگ مهر گرفت و گفت

 ..دکرت گفت فردا ترخیصم  -

 .تو ترخیصی باشی هم مسیح ترخیص نیست  -
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قلب ارسالن با همین حرف تیر کشید مسیحش بین باید 
ده بود جان و نبایدهای تلخی گیر کرده بود و او آما

 سیاوش. بدهد تا نباشد آنی که دکرتها حدس میزدند
 :تر از قبل گفتکه لرزش پلکهایش را دید آرام

قط بعدش هم ف. دکرتت به من گفت تا ته هفته میمونی  -
یه بالن زدن ساده نیست که صبح بخوابوننت شب 

تو دریچه قلبت مشکل داره و من حیرت . مرخص باشی
ر و عمو هوشنگ این همه سال میکنم چطور خاله گوه
االن هم اگه اینجا . متوجه این مشکل نشدن

سرتاحت ا. داشنت برای اینکه رشایطت استیبل بشهنگهت
تره منیتونی فردا بیافتی االن از نون شب برات واجب

اونم کارهای آخر سال و هزارتا . توی اَلوار کار کردن
 .اسرتس و فشار کاری

 :داد و گفت ارسالن سی به طرفین تکان
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 .سه روز دیگه جواب آخرین آزمایشش میآد  -

 :سیاوش با س حرفش را تایید کرد و گفت

واسه مرخص شدن عجله نکن و اون . ایشاهلل خیره  -
ادعاهای اول رو در نیار که رضایت شخصی میدم و 

است که آب شده از نگرانی به اون  افرا یک هفته. فالن
 فکر منیکنی؟

 ..پردم که با مهدی حامتی به اردیان س  -

 :پر حرص میان حرف ارسالن رفت

مهدی حامتی آدمه که اونو آوردیش توی اَلوار؟   -
چندبار باید رضبه بخوری از همه تا بفهمی از یه سوراخ 

 یه بار گزیده میشن؟

 :ارسالن خیره نگاهش کرد و او به تاخت رفت



 

Romanzo_o 1490 

اون که داریوش بود و یه عمر عمو صداش کردیم   -
یک دزد بود و رفیق قافله اون از مسلم که دستش رو رش

گرفتم از بدبختی آوردمش بیرون و از هیچ نامردی 
 ..تو که رفیق بودی. دریغ نکرد

۵۴۴ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :ی حرفش را درز گرفت و پر حرص گفتادامه

 تو چرا آدم منیشی ارسالن؟   -

ان میربه چم و خم کار دستش بیاد منم اردیان زم  -
 ...دست تنها

من تا ته سال میرم اَلوار، زنگ بزن به واحد مالی بگو   -
ز با پروی. دفاتر رو برام آماده کنن جمع و جورشون کنم

حرف میزنم این مدت نصف روز میرم راش بعدش میرم 
 .اَلوار
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 .ات میشم اینطوریمن رشمنده  -

 :ایه جوابش را داداینبار سیاوش با کن

 ..تر رشمنده نشدیتو واسه چیزای مهم  -

 :ارسالن نامش را پرعتاب صدا زد

 .سیاوش  -

ناموسم . من زنم رو توی دادگاه سپردم بهت ارسالن  -
 .رو بهت سپردم تا دنیا دنیاست این رو یادم منیره

 چطور دست اون عوضی ها رو رو میکردم؟  -

، نه شب دارم نه روز؛ نه خواب رو منیکردی ارسالن  -
دارم نه خوراک یکی بغل دستم نفس میکشه که دست تو 
دست یه بیهمه چیز مثل خودش گذاشته و نفس پدرم رو 
بریده و من ماست ماست نگاهش میکنم چون یه زمانی 

نیومدم اینجا پالون خر رو . دخرتش همه چیزم بود
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ه بش بکشافم و بدوزم این گنداب گندتر از اونیه که
فقط اومدم بهت . همش زد و چیزی رو تهش حل کرد

این یه بار رو هستم رفیق که سپا بشی بری " بگم استثنا
 .باالی س زن و بچهات

۵۴۵ 

 ��سلیامين _زیبا#

این را گفت و دیگر مناند تا ببیند ارسالن با چطور 
د ته آزمایشات نگاهش او را بدرقه میکند فقط دعا کر 

مسیحا خیر باشد تا دیگر ا نقدر استیصال را در نگاه 
ی بیامرستان رسید وقتی به محوطه. رفیقش نبیند

سمای هوا را به جان کشید و تا آمد نفس دومش را با 
عمق بیشرتی به جان بکشد صدای زنگ موبایلش بلند 

شد و اسم افرا قلبش را توی مشتش گرفت و سخت 
ین موقع شب به او زنگ زده بود و همین افرا ا. چالند



 

Romanzo_o 1493 

متاس را برقرار کرد و بدون . کافی بود تا نگران شود
 :هیچ حرفی گفت

 .خیر باشه  -

 :صدای گریان افرا توی گوشش پر شد

سیاوش، اردیان گوشی رو جواب منیده مجبور شدم   -
 ..به تو زنگ بزنم

 :تر پرسیدنگران

 ؟...چی شده افرا  -

 : به هق هق افتاده بودافرا حاال

 ..پالکت خون مسیح باز اومده پایین، بردنش ایزوله  -

 :بند دلش پاره شد و بیصدا لب زد

 .یا امام رضا  -

 :افرا هق زنان و بریده بریده لب زد
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یه دارو نوشنت که بیامرستان نداره گفنت برید هالل   -
 ...احمر بخرید بیارید

 .اومدم افرا، اومدم  -

۵۴۵ 
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متاس را قطع کرد و نفهمید چطور خودش را به 
بیامرستانی که مسیحا آنجا بود رساند فقط وقتی 

چشامن  پر اشک افرا را دید؛ قرار از دست داد و هر دو 
دست افرا را میان دستان  گرمش گرفت و او را نشاند 

 :تان و گفتی بیامرسروی صندلی محوطه

به بچه شیر میدی افرا، این همه اسرتس و نگرانی به   -
جون هر کی دوست داری یه کم . هم منتقل میشه بچه

به خدا ته دمل روشنه چیزی . به خودت مسلط باش
االن به جای اشک و آه و ناله، همونطوری که . نیست
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نشستی برای ارسالن قرآن خوندی و آرامش گرفتی برو 
ز بخون و با خدای خودت خلوت کن منم دو رکعت منا

میرم، داروهای مسیح رو از زیر سنگ هم که شده 
پیداش میکنم میآرم اما وقتی برگشتم اینجا دیگه این 

ه اتی االن، ستون که کج بشافرا رو نبینم، تو ستون خونه
یه عمر اگه ستون . خونه دیگه کج نیست، خرابه است

نده واسه اینکه مامان ی ما با همه خرابیش سپا مو خونه
مسیح . کمر خم نکن افرا. هیچ وقت کمر خم نکرد

 .هیچیش نیست به خدا این دکرتا شلوغ بازی عادتشونه

او حرف میزد و دستان افرا میان دستان او میلرزید و 
بیصدا اشک میریخت که سیاوش دستانش را محکم توی 

 :دستش فشار داد و گفت

هش میدم افرا؛ فقط مسیح جون بخواد به خدا که ب  -
 .اینطوری گریه نکن
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افرا باز بدون هیچ حرفی س تکان داد و اشک ریخت و 
 :سیاوش بلند شد و گفت

 ..م هالل احمربرو تو اینجا سده منم میر  -

 :همین که قدمی دور شد افرا نامش را صدا زد

 !!سیا  -

 :چرخید و در چشامن خیس افرا نگاه کرد و بیهوا گفت

 .جانم  -

 :فرا بلند شد و زیپ کاپشن  سیاوش را باال کشید و گفتا

 ..هیچ وقت این روزها رو یادم منیره  -

 :اینبار سیاوش صورت افرا را با دستانش قاب کرد و گفت

یادت بره افرا، این روزها چیزای خوبی نداره که   -
 ...یادت بره. یادت مبونه

 :افرا سی به طرفین تکان داد و آرام لب زد
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ی زرد ین روزها سیاوش رو داره حتی اگه یه حلقها  -
 .توی دستش باشه

ی فکر جهانش میان همین حرف افرا گم شد و به حلقه
کرد که ا رمیا بعد از نذر ارسالن به زور توی انگشتش 

 .کرده بود

۵۴۶ 

 ��سلیامين _زیبا#

 افرا

ی که اه بودیم دو هفتهی تلخ را پشت س گذاشتدو هفته
اش مرگ را به من هر لحظه و هر ساعت و هر دقیقه

نظاره نشسته بودم از خدا خواسته بودم اگر جانی دیگر 
از ما میخواهد آن من باشم نه مسیحا که من طاقت یک 

 .دارش را نداشتمی دیگر نگاه کردن در نگاه تبلحظه
ن آمده بود ارسال . مسیحا را برده بودند ایزوله من را هم
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اما سهمش از آغوش مسیح دیدنش پشت شیشه بود و 
اشکهایی که انگار ا بای نداشت دیگر از ریختنشان و 

از پشت هامن شیشه به من . برایش عادی شده بود
دلداری میداد، تو هم بودی نگران و دلواپس، جواب 
آزمایشات آنقدر ضد و نقیض بود که هر روز به یک 

ه حتی اسمشان را نشنیده بیامری عجیب و غریب ک
بودیم شک میکردند و فقط تنها خوش شانسی ما این بود 

که تب مسیحا پایین آمد، پالکت خونش کم کم رو به 
رت  دک. باال رفته بود اما هنوز از رشایط نرمال به دور بود

خودش که هر ماه مسیحا را برای چکاپ پیشش میربدم 
ت عید ندانستشخیصی داد که دکرت بیامرستان آن را ب

هیچ آزمایشی از مسیحا نشان «. حساسیت دارویی»
ی بیامری خاصی در او نبود اما پالکت خونش دهنده

کامکان پایین بود و این خودش زنگ خطر به حساب 
میآمد، به تجویز دکرتش که هنوز در خارج از کشور بود 
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و فقط و فقط از طریق مجازی در ارتباط درمانهای 
مسیح ترخیص شد به رشط آنکه دو مسیحا قرار داشت، 

ی دیگر هم در خانه در رشایط مشابه ایزله قرار هفته
دم . بگیرد و هر هفته دوباره آزمایش پالکت بدهد

داد و قال راه . دمهای عید بود و بابا هم دیگر آمده بود
انداخت که چرا به او در مورد رشایط پیش آمده چیزی 

ابل چشامن  تو و  نگفتهایم و وقتی آرام شد که من مق
تاب از دست » ارسالن، در چشامنش نگاه کردم و گفتم 

 «.دادن تو رو هم ندارم بابا

۵۴۷ 

 ��سلیامين _زیبا#

ی روی دستت را دیدم تو دستت مشت شد، رگ برجسته
و نگاهم را دزدیدم و ارسالن چشامنش رد باریکی گرفت 

ی رنگش بیشرت شد اما دورغ چرا و حس کردم پریدگ
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با  !ام؟نفهمیدم چرا به شام برخورد که نگران پدرم شده
ی زندگیامن رنگ ترخیص مسیحا حوض متالطم شده

آرامش گرفته بود و گل و الیش داشت ته نشین و آبش 
داشت زالل میشد، فقط هر از گاهی ارمیا میآمد و 
در ک دستی میان آب زالل شده میکشید و شفافیتش را

در هر صورت آن روزها در رشایطی . می کرد و میرفت
نبودم که به همه فکر کنم، من خود  بحران بودم و این 
را تو بهرت از هر کسی درک کرده بودی که آن روزها 
کمرت دل به دل بازیهای ا رمیا میدادی و مدام پلک 
دو  .میزدی و با پلک زدنت به من میگفتی قوی باش افرا

ی کامل بودیم، مامان آمده نه در ایزولههفته توی خا
ی ما و جوری از من و مسیحا مراقبت میکرد که بود خانه

گاهی دمل میخواست به تالفی متام سیگارهای که دور 
بودم، بروم دستش را بوسه باران  از چشم او کشیده

کنم، تو هم اَلوار را تا قبل از آمدن بابا سسامان داده 
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دمش گرم » و به ارسالن گفتبودی جوری که بابا ر 
سیاوش همه کارها رو به بهرتین شکل ردیف کرده نگران 

» و ارسالن کوتاه جوابش را داد« نباش ارسالن
 «.میدونم

خاله گوهر به طور ویژه و مبسوط بابت این مرادنگیات 
جوری که انگار او هامنی نبود که مرا . از تو تشکر کرد

زد، منی که جرمم به جرم نکرده و به خاطر تو چوب 
قلبم شده بود باروتی از درد اما تو گفتی . عاشقی بود

ام را بودی به خدا پناه بربم از رش دردهای که سینه
شکافته بود و من هامن را کردم پناه بردم به خدای که 

ام گذاشتم را پشت درهای خانه همه. مرا رها نکرده بود
بیامری و  با مسیح رفتم به جنگ. متام دردهایم را هم

فراموش کردم دنیا، من و تو و ارسالن و ارمیا را یک 
دل به دل مسیحا . روز کنار هم داشت نه مقابل هم

 .دادم، ارسالن هم با ما به مصاف درد آمد
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۵۴۸ 

 ��سلیامين _زیبا#

با هامن حالی که خودت خوب میدانی تعریفی نداشت 
برای مسیحا دوید و یک شب هم مرا رها پا به پای من 

ی اول عید بود از آخرین آزمایش مسیح هفته. نکرد
برگشته بودیم، عید برایامن رنگ و بوی عید را نداشت تا 

اینکه خدا یک بار دیگر معجزه کرد و جواب آزمایش 
مسیح اعجاز خدا را به منایش گذاشت، پالکت خونش 

ر دیگ. سیاوش طبیعی شده بود، دنیا توی دستم بود
یادم رفته بود یک روز دردی داشتم که درمانی نداشت، 

آن لحظه که جواب آزمایش مسیح را دادند و دکرت 
گفت همه چیز خوب پیش رفته من تنها کاری که 

توانستم انجام بدهم این بود وسط مطب بنشینم سجده 
 ی تنم را به من ساملکنم و تشکر کنم از خدایی که پاره
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های گل. بود و بعد با صدای بلند گریه کنمبرگردانده 
ی قالی زندگیام داشت جان میگرفت و وسط یک ُمرده

طرح اصیل شکارگاه آهوی میدوید و کسی رنگ سخ به 
 .سیاهیها میپاشید و عشق جور دیگر رخ منایی میکرد
مسیح میخندید و آرام و بریده بریده نامم را صدا 

توی دستش فشار  ارسالن مدام دستم را«. َمم»میکرد 
خاله گوهر به «. دردت به جونم افرا»میداد و میگفت

ی سالمت مسیحا و ارسالن گوسفند قربانی کرد و شکرانه
ی زرد همه را دعوت کرد، تو هم بودی با هامن حلقه

رنگ توی دستت و من بچه به بغل وقتی برای آمدنت 
ایستادم تو کوتاه با همه سالم و احوال پرسی کردی و 

بلم که ایستادی، نگفتی مسیحا را به تو بدهم بلکه مقا
خودت دست بچه را گرفتی او را به آغوش کشیدی و 

 :گفتی

 .برات تنگ شده بود قند  عمودمل  -
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ارسالن با گفنت این حرفت لبانش را محکم به هم فرشد 
 .و ا رمیا خودش را لوس کرد

 !دمل ما هم برات تنگ شده بود عمو سیاوش -

۵۴۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

فرصت نشد رنگ نگاهت را ببینم که چطور ا رمیا را نگاه 
میکردی چرا که صدای ویلچر کسی آمد که دمل به 

های که در کودکی تصمیم گرفته ی متام ستارهاندازه
بودیم بشمریم و هرگز متام نشده بود شمردنشان، برایش 

. ح را فراموش کردم، تو را هممسی. تنگ شده بود
نفهمیدم پا شدم یا س، فقط فهمیدم متام جان به 
حس . سمتش پرواز کردم، آخر مامان شکوفه آمده بود

و حال هیچ کس دیگر قابل گفنت نبود چشامن همه 
مامان شکوفه بعد از . بارانی شده بود حتی چشامن  بابا
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اده، دو سال دوری آمده بود و خانواده شده بود خانو 
هامنی که تو به خاطرش به خاطر باور  خانواده، اینکه 

تو را خانواده بیگناه بداند نه محکمه، توی دادگاه فریاد 
دروغین س دادی، هامنی که بعدها فهمیدم ارسالن به 

ها که نگذشته، هامنی که عمو خاطر حفظش از چه
هوشنگ جان پای حفظ کردنش داده بود، شده بود مثل 

سم روی . عمو هوشنگ بود سپا و پر معنیروزهای که 
پاهای مامان شکوفه بود و عطر تنش انگار داشت بامن 

درد و دل میکرد که دست ارسالن نشست و روی 
ام و مرا با چشامن نم زده از روی پاهای مامان سشانه

شکوفه بلند کرد و اینبار خودش خم شد و نگاهی به 
 عمیق و طوالنیچشامن  مامان شکوفه نکرد بلکه فقط 

 :دستش را بوسید و گفت

دلتنگی این همه مدت نبودنت رو چطوری بگم که   -
 !خدا دلش نگیره؟
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مامان شکوفه چشامنش پر و خالی شد و خاله گوهر 
 :میدان داری کرد

 چیمون کم بود آخه؟...به خدا چشممون زدن -

تو مسیح به بغل نزدیک مامان شکوفه شدی و مسیح را 
 :ی بغل مامان شکوفه و گفتیگذاشتی تو 

 !سفیر صلحمون کم بود -

همه به تو نگاه کردند و مامان شکوفه دست مسیح را که 
روی صورتش نشسته بود بوسید و تو به کم قانع نشدی و 

 :گفتی

عمو هوشنگ اگه اینجا بود چشم روشنی میداد واسه  -
 اومدن مسیح، تو منیخوای چشم روشنی بدی مامان؟

۵۵۰ 

 ��سلیامين _زیبا#
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مامان شکوفه لبش را بیصدا باز و بسته کرد و تو 
خندیدی و مسیح را از بغل مامان شکوفه برداشتی رو به 

 :ارمیا گفتی

 ا رمی عزیزم کیف مامان کجاست؟ -

 :ا رمیا خودشیرینی کرد

 !االن میآرم عشقم -

را آورد و تو از توی آن تندی رفت و کیف مامان شکوفه 
ی کوچک مخملی بیرون کشیدی و رو به من یک جعبه

 :گرفتی و گفتی

 !چشممون روشن -

جعبه را با دستی لرزان از دستت گرفتم و ارسالن بلند 
شد و ویلچر مامان شکوفه را به کنار صندلی خودش 

 :کشید و گفت
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تر که مامان شکوفه اینجاست، چرا هدیه از این قشنگ -
 زحمت کشیدید؟

ی یک طور . تو کوتاه تشکر کردی و مامان به سمتت آمد
که حس کردم متام روزها و شبهای بیخوابی و درد 
کشیدن من را گ له کرد و ریخت در نگاهش و از تو 

 :پرسید

 یکیمون به مرگ میرفت که بیایی؟" باید حتام -

 :ست را پایین انداختی و گفتی

 .خالهتونم من همیشه رشمنده -

 :بابا گفت

 .دشمنت رشمنده پرس  -

تو اخم کردی و جواب بابا را ندادی و اردیان اینبار به 
 :شوخی گفت
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االن باید بگیم آنباکسش کن یا بگیم باز شود دیده   -
 شود بلکه پسندیده شود؟

همه خندیدند و من آرام در جعبه را باز کردم و دستبند 
 .کوتاه تشکر کردم طالی را از جعبه بیرون کشیدم و

چشامن مامان دیدن دستبند توی دستم چند لحظه 
مکث کرد و بعد توی کاسه چرخید و دلخورانه توی 

 :چشامن مامان شکوفه نشست و گفت

شکو این دستبند رو با محمد رفته بودیم واسه تولد  -
 این چه کاری بود؟. سیاوش خریده بودیم

۵۵۱ 

 ��سلیامين _بازی#

مامان شکوفه لبخند زد و تو نزدیک شدی و دستبند را 
 :از دستم گرفتی و گفتی

 .بابا محمدم خوشحال میشه توی دست مسیح باشه -
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حک شده بود و تو بچه را به « و ن ا ن یَکاد» روی دستبند
بغل من دادی و رشوع کردی به بسنت آن دور دست 

 :مسیح و گفتی

د  مامان شکوفه بود، اینطوری منو نگاه انتخاب خو  -
 .نکنید

ی مامان شکوفه را بوسید و ارسالن خم شد و سشانه
 :گفت

 .نوکرتم به خدا -

دستبند را با وسواس دور دست مسیح بستی و خم شدی 
 :و روی دستش را بوسیدی و گفتی

 !چشم خدا بهت باشه عزیزم -

مسیح نبود ات را بیار جلو سیاوش، چشم خدا به گوش
که مرا در حرست داشتنش گذاشت و تا ابد سوزاند 

آن روز همه . جوری که هیچ مرهمی برایش پیدا نشد
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گفتند و خندید و سایه غم برای چند ساعت هم که شده 
اردیان شوخی کرد و کلی با تو س . از خانواده دور شد

اینکه ارسالن دیگر پیر شده و وقت این رسیده که 
خودش بزند گفت و خندید و من به این ی لفت را دکمه

فکر کردم چند وقت بود داشنت این جمع برایامن 
ی زندگیامن حرست شده بود؟ چه ساده و چه تلخ همه

دست خوش تقدیر تلخی شده بود که محصولش از دست 
دادن عمو هوشنگ بود؟ همین طور که داشتم به اینها 

 اشفکر میکردم و مسیح دلربی میکرد و صدای خنده
وسط خانه نشسته بود هر . همه را به خنده انداخته بود

ی را با او سپری میکرد و بعد صدای کسی چند دقیقه
 .خنده توی خانه از شیرین کاریهای مسیح بلند میشد

وقتی ناهار خوردیم مسیح را بردم و خواباندم و که خاله 
گوهر اینبار با قرآنی توی دست آمد و همه را در سکوت 

 :قرآن را جلوی تو گذاشت و گفت. رو بردو وهم ف
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 ...سیاوش پرسم-

۵۵۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

اش را کامل کند بغضش گرفت و چشمش نتوانست جمله
کمی نم گرفت و بعد با بغضی فرو خورده آرام آرام 

 :اش را گفتی جملهادامه

بهت میزد اما خب  ها روشاید باید هوشنگ این حرف -
تقدیر ما هم این بود که عزیزمون بره و تهش ندونیم چرا 

 .و به دست کی رفته

نگاهم بین تو و ارسالن به رقص در آمد و تو دستت 
مشت شد اما ارسالن فکش به هم چفت شد و ابروهایش 

 :به هم نزدیک شد و خاله گوهر ادامه داد
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 بگم... یا هستهای بین تو ارمیه چند وقته یه زمزمه -
بین تو ارمیا فرق منیذارم دورغ گفتم یه حادثه نشون 

 . داد، هر کسی دل بزرگ نداره مثل شکوفه

 :ارمیا قرار از دست داد و گفت

 مامان االن وقت این حرفهاست؟  -

 :خاله گوهر ترش رفت

 .االن وقت این حرفهاست" اتفاقا  -

 :بعد رو کرد به تو گفت

نثا سفارش داد واسه شام و رفت قیمهیه شب هوشنگ   -
. .ی شکوفه آلت قتاله بودهبهم گفنت دست بچه. و نیومد

چند صباح اول داغ دار بود و کور و کر اما یه کم که 
ت بود اما این گذشت، محکمه و قاضی و دادگاه برعلیه

دل من » ها رو جمع کردم و گفتمقرآن شاهده این بچه
ین رو از روی  با این پرس صاف، دل پدرتون هم؛ د 
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 چی بینتون«. گردنتون بردارید و برید رضایت بدید
گذشت، چی شد رو منیدونم اما این رو میدونم که حق 

امروز پا گذاشتی رو فرش این ... داری به گردمنون
ی همین خونه از اول هم بچه. خونه قدمت س چشمم

اول خدا تو رو به ما داد بعد ارسالن و ارمیا و . بودی
گ ی هوشنکی بوده تو بچه. عدش افرا و بعدترش ارمیاب

به حساب نیایی؟ به خدای که حی و شاهد حتی توی 
می خوام .. اش بودی و هستیاش هم تو بچهوصیت نامه

بهت بگم به حرمت نون و منکی که بینمون بوده به 
حرمت هوشنگی که تا لحظهی مرگش تو براش پرس 

ه ببخش به ما اگ بزرگش بودی و ارسالن پرس کوچیکش
 .پرس محمد حالل کن ما رو. جفای در حقت شد

۵۵۹ 

 ��سلیامين _زیبا#
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تو مکث کردی و نگاهت روی اشک  خاله گوهر و قرآن 
روی میز به گردش در آمد و از جایت بلند شدی و به 

سمت خاله گوهر رفتی و دستش را گرفتی روی صندلی 
 :شستی و گفتیکنارش ن

یادته خاله جدول رضبم خوب نبود عرصا دو ساعت   -
 میاومدم اینجا با هم رضب کار میکردیم؟

خاله گوهر با هامن چشامن اشکی سش را باال و پایین 
 :تکان  داد و تو ادامه دادی

واسه سبازی کفالت مامان رو گرفتم و نرفتم، تو   -
هم اینکه برای گفتی چه ربطی داره رفنت و نرفتنت م

سبازی اقدام کردی و بعد برام آش پشت پا پختی همه 
بهت خندیدن و گفنت واسه کسی که سبازی نرفته آش 

 .پشت پا پختی تو هم گفتی آخه واسه ارسالنم پختم
 .مادری کردی برام
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خاله گوهر با سانگشتش اشک روی صورتش را گرفت و 
 :تو دستت را انداختی دور گردنش و گفتی

بعد از ماجرای سیب چینی ازم دلخور بودی اما واسه   -
تولد مامان با عمو هوشنگ اومدی پشت چشم نازک 

کردی اما اولین کسی که بغلم کرد و برام خیر خواست 
تو بودی، حاال خودت بگو تو بیشرت به گردن من حق 

 داری یا من به گردن شام؟

ای صدخاله گوهر سش را توی آغوشت فرو برد و بعد با 
 :بلند گریه کرد و تو گفتی

ی آه و نفرینات خاله حتی اگه دامن حاللت باشه همه -
 .رو گرفته باشه

تر حلقه شد و تو به دست خاله گوهر دور گردنت محکم
 :شوخی گفتی
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میدونستم امروز قراره این همه فیلم هندی داشته  -
 ...باشیم منیاومدمهااا
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ارمیا یک سینی چای آورد و سعی کرد جو را عوض کند 
 :اما خاله گوهر کوتاه نیامد و گفت

این قرآن رو واسه این حرفها نیاوردم که حرمتش   -
 .خیلی زیاده

همه شوکه خاله گوهر را نگاه کردند و اینبار خاله بدون 
 :لرزش صدایش گفت

تو، دست  ارمیا یه حلقه است که  چند وقته توی دست    -
خب نگفته پیداست برای چیه اما میخوام قسمت بدم به 
این قرآن که تا وقتی دلت با دخرتم یکی نشده قدم جلو 

 . نذاری
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 :ا رمیا حیرت زده گفت

 !!مامان  -

 :خاله گوهر باز ترش رفت

 .بذار کارم رو بکنم دخرت  -

 :بعد باز چرخید سمت تو گفت

ه من بخوام ا رمیا رو به تو معرفی کنم خودت بهرت زشت -
ا رمیا زود باوره، هر چیزی رو هم که . از من میشناسیش

از بچگی خواسته به دست آورده و فکر میکنه اگه یه بار 
ناکام مبونه طاق آسمون سوراخ میشه، اما من اینجا در 
حضور مادرت و جلوی جمع میخوام بهت بگم تا هر وقت 

ما صاف نشده که حق داری هم اگه مکدر که دلت با 
تن  یباشی، تا هر وقت که فکر نکردی این وصلت وصله

توئه، میتونی بهش فکر کنی و نه من، نه هیچ کدوم از 
آزادی تا هر وقت . ها از تصمیم بعدت مکدر منیشیمبچه
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که دوست داری بهش فکر کنی فقط تو رو به این قرآن 
ذشته حل نشده قدم جلو تا وقتی که برای خودت متام گ

که من س . نذار و فریب یه حلقهی توی دستت رو نخور
 .هر چیزی جنبه داشته باشم س دخرتم ندارم
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تو مکث کردی، کمی طوالنیرت از همیشه و لبت را روی 
هم فرشدی و دست آخر دست روی چشمت گذاشتی و 

 :ت را خم کردی و گفتیس 

 .چشم روی چشمم -

 :ا رمیا نامت را با آخرین نای مانده در بدنش صدا زد

 !!سیاوش  -
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ات به من ست را به سمتش چرخاندی و این وسط چشم
خورد و ندیدی که چطور قلبم تکه تکه از دهانم بیرون 

میریزد برای جوابی که قرار بود به ا رمیا بدهی و تو فقط 
ه پلکهایت را روی هم گذاشتی و منیدانم چرا هامن کوتا

اندازه که قلب ا رمیا از اطمینانت پر شد، قلب من خالی 
آن شب من با قلبی خالی س بر بالین گذاشتم و . شد

 روزهای. دیگر به هیچ چیزی در این دنیا امید نبستم
بعد از آن نه تلخ بود نه سد، روزهای بعد از آن تو را 

شت و من هربار که ا رمیا عکسی از مسیح کم و بیش دا
میگرفت و برای تو میفرستاد قلب  خالیرتم خالیرت میشد 

ی تو و ارمیا و آرزو میکردم اگر قرار از استحکام رابطه
بر این است عشق را جای دیگری دنبال کنی بروی 

جایی که حداقل دم به ثانیه جلوی چشامن من نباشی و 
گذاشتم و برای ارمیا آرزو  حتی پایم را یک گام جلوتر

کردم جوری عاشق کسی به جز تو شود که متام عشاق 
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دنیا به آن حسادت کنند اما با تو مقابل چشم من 
یک بار هم اردیان آمد و گفت که اجازه . دلدادگی نکند

بدهم مسیحا را با خودش چند ساعتی بیرون بربد و من 
ه قبت کند کبه خدا رسیدم تا مبادا که نتواند از بچه مرا

نگران نباش : » دست آخر برای اطمینان خاطرم گفت
من نگران نشدم اما منیدانم چرا بغض !« سیا هم باهامه

نه اینکه ! کردم از اینکه مسیح تو را داشت و من، نه
بخواهم به ساحت زندگی مشرتکم توهین کنم و خدای 
نکرده تو را مثل وقتهای که تکرارش رویا بود داشته 

نه، فقط دوست داشتم هامن سیاوشی که یک باشم ها 
روز دوستم بود را داشته باشم بدون اینکه از نگاه کردن 
در چشامنش رشم داشته باشم بدون اینکه گذشته هر 

 .لحظه چامق شود بر سم فرود بیاید

۵۵۶ 
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زد، روزهای خاکسرتی داشت کم کم به سفیدی می
 .مسیحا تاتی تاتی میکرد و با اولین کلامتش دل میربد

به تولدش نزدیک بودیم و ارسالن دوست داشت 
زیباترین تولد را برای مسیح بگیرد؛ البته که معیارش از 
زیبایی با تجمالت و بریز بپاش فرق داشت، بلکه زیبایی 
برای او این معنا را میداد که از ته دل لبخند را روی 

یامن خانواده. ا بنشاند، و هامن را هم انجام دادلبهای م
ی که میامنان دور هم جمع شده بود و با متام فاصله

بود، تو برای اولین بار به عنوان مهامن پا به خانیامن 
همه با هم گفتیم و خندیدم و من متام گذشته . گذاشتی

ها جا گذاشتم و وقتی با تو  دست را توی صندوق گذشته
با همه جانم گفتم و تو « خوش اومدی»م که دادم و گفت

هم بعد از مدتها بدون کینه پلک برهم زدی و لبخند به 
لبخندی که فقط من میشناختم از ته . صورمتان پاشیدی
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وقتی که مسیح را بوسیدی و تولدش را به . ته دلت بود
روش خودت تربیک گفتی اولین عکس مشرتک 

. » آن نوشتی اینستاگرامت با مسیح تشکیل شد و زیر
اما بگذار یک چیزی «. تر برقصاآمد بهارجانها ای شاخ

به تو بگویم سیاوش من در نگاه تو به مسیحا چشامن 
عاشقی را میدیدیم که دوست داشت از نو عاشق شود و 
عشق را یک طور دیگری با مهر دیگری که جنسش فرق 

مسیح به طرز معجزه آسایی برایت . داشت امتحان کند
و همین هم باعث شد رنگ خشم و کینه از  عزیز شد

چشامن شفافت پاک شود و تو بشوی هامن سیاوشی که 
بعد از تولد مسیح اما کم کم . میشد به آن تکیه کرد

 ی ما باز شد، شایدی دیدن مسیح به خانهپایت به بهانه
ی ما نیامدی ی انگشتان یک دست هم به خانهبه اندازه

به همه ثابت کردی حضورت اما در هامن تعداد کم هم 
ی میخرید برایش هدیه. فقط و فقط به خاطر مسیحاست
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گاه یادش میدادی با هامن زبان شیرینش به تو و گه
از « عم» و دست آخر هم موفق شدی یک « عمو»بگوید 

دهانش بیرون بکشی  و همین را بهانه کنی و به همه 
بعد از تولد مسیحا اما ارسالن اوضاع . شام بدهی

 وحی خوبی نداشت،ر 
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جسمش سامل بود اما من کالفگی و بیربنامگی را در 
متام کارهایش میدیدم زود به خانه میآمد و دیر 

میخوابید، کمرت خودش را غرق کار میکرد و متام جانش 
 گفنت مسیحا لذت میربد« َب با» شده بود پدری که از 

اما وقتی میسح میخوابید او خوابیدن را فراموش میکرد 
و تا خود صبح کالفه دور خودش میچرخید و به هیچ 
احدی از دردش منیگفت، تا اینکه یک شب از من 
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ه کاری ک. ی مامانم بفرستمخواست تا مسیحا را به خانه
هر از گاهی انجامش میدادم و هامنی که او خواست را 

برای خودش بزم چیده بود و  ارسالن . انجام دادم
. وقتی او را با دو جام پر توی سالن دیدم حیرت کردم

موهایش پریشان بود و آهنگی با تم غم انگیزی گذاشته 
 . بود و داشت نوشیندنیاش را مزه مزه میکرد

 :نزدیکش شدم و پرسیدم

 اَرسی چیزی شده؟  -

دادم و او نگاهم را دلخورانه روی نوشیدنیاش ک ش
 .ن توجه به نگاه  دلخورم یک جور عجیبی نگاهم کردبدو 

مدتها بود که با خودش درگیر بود و با چیزی توی 
ذهنش کلنجار میرفت، چیزی که منیدانستم چیست و او 

دستم را گرفت و مرا کشاند . هم خیال گفتنش را نداشت
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سم را عقب . نزدیک  خودش و جام را به سمتم گرفت
 :او گفتکشیدم و امتناع کردم و 

 .یه امشب فقط  -

 من نشد با تو مبونم چه حیف

 و باشه رو شونم چه حیفکه نشد ست

خواننده داشت آرام آرام می خواند، جام را از دستش 
 :گرفتم که خودش گفت

نگران مسیح نباش فوقش بهش یه روز شیر خودت رو   -
 .منیدی االنم که به غذا افتاده راحترتی

 :نگاهش یک دنیا متنا ریخت کوتاه پلک زد و در

 .یه امشب رو دل به دمل بده  -
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 روی بوم از تو نقاشی کشیدم 

 آخرش همه رنگار و پاشیدم چه حیف

ی با او ی جرعهجام را به لبم نزدیک کردم و اندازه
 :و گفتهمراه شدم، دستش را میان موهایش فرو برد 

میدونی افرا دارم به این فکر میکنم مگه ما چندبار به   -
 دنیا میآیم؟

 دیگه دستات رو ندارم، ندارم چه حیف

 ام چه حیفام ستارهکه خاموش میشه ستاره

 کدوم عکسای دوتایمون رو روی طاقچه بذارم چه حیف

 :پرسشی نگاهش کردم

 چطور؟  -
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ن راحتیها مست میدانی که ارسالن به ای. مست نبود
منیشد و من از ته مست شدنهایم با اوی که به همین 

 :راحتیها مست منیشد، میرتسیدم که گفتم

 اَرسی حواست به قلبت هست؟  -

 پخش و پال توی ذهن منی یه چیز هست

 میخوام یادم بره عشق منی

چشامن سخش را به چشامنم بخیه زد و سی تکان داد 
 :تر بیرون داد و گفترا کوتاهو  کوتاه پلک زد و نفسش 

افرا ما یه بار به دنیا میآیم، یه بار زندگی میکنیم، اما   -
هزاران بار فرصت عاشق شدن داریم و حیفه که از 

خودمون فرصت دوست داشنت و دوست داشته شدن رو 
آدمهای مختلفی س راهمون قرار میگیرن که ... بگیریم

. یت این نیستگاهی فکر میکنیم عاشقشونیم اما حق
حقیقت اینه که ما تازه وقتی کنارشون قرار میگیریم 
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فرق بین عشق و دوست داشنت رو میفهمیم میفهمیم 
گاهی تا ابد برای یه نفر عزیز و دوست داشتنی باقی 

ی به عشق تبدیل میمونیم بدون اینکه براش حتی ذره
همه ما حق دوست داشنت و دوست داشته شدن . بشیم
یه . ما حق این رو داریم که عاشق بشیم یهمه. داریم

 .مسیر و اشتباه بریم و لذت امتحان کردنش رو بچشیم
همهی ما حق داریم اونطور که دوست داریم زندگی 

 .حتی اگه ته راهمون درد باشه و درد. کنیم
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 مگه دست به سیاهی ها میشه نزد

 تلخه غمت االن چی تنمهچقدر 

 همون پیرهنی که تو خریدی تو برام

 ست گرمه ولی عشقم نه ولی 
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 که ریخت از تن من همه بال و پرام

 پخش و پال توی ذهن منی همه جا هست 

 یه چیز ازت میخوام یادم بره عشق منی

خواننده داشت با آخرین توانش میخواند و من حاال 
ت و به این فکر کردم میفهمیدم بزم ارسالن برای چیس

های که ارسالن میگفت هستم یا من جز آن دسته از آدم
نه؟ که ارسالن جامش را یک نفس س کشید و سیگاری 

را آتش زد و آن را به طرف من گرفت دستم را دراز 
کردم و سیگار را از دستش گرفتم و بعد ارسالن سیگار 
 .دیگری برای خودش آتش زد و به اخم من توجهی نکرد

 :وقتی به آن ُپک زد، تلخ نگاهش کردم و گفتم

 ؟..!!ارسالن  -

 :صدایش زخم داشت وقتی جوابم را داد

 !نرتس چیزی منیشه  -
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عصبی پُک محکمی به سیگار توی دستم زدم سیگاری 
که شاید مدتها بود هوس پُک زدنش به جانم زده بود اما 

 همسیح مانع میشد و حاال ارسالن مرا برای یک شب ب
نگاهش را . خودم هدیه داده بود فارق از هر مسولیتی

دوخت به چشامنم و خواننده چیزی خواند که دمل کنده 
 :شد از نگاه  تلخش

 چقدر تلخه غمت االن چی تنمه

 همون پیرهنی که تو خریدی تو برام

هامن پیراهنی را پوشیده بود که من برایش " واقعا
تم را توی زیر خم شدم و سیگار توی دس. خریده بودم

 :سیگاری خاموش کردم و پرسیدم

 چی میخوای بهم بگی؟  -

سش به سمتم چرخید و موهایش روی پیشانیاش راه 
 :گرفت و یکهو پرسید
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 چند وقته نرفتی هریس؟  -

آه از نهادم در آمد، خیلی وقت بود که به هریس س 
ام نزده بود از بس که درگیر مسیحا و زندگی گره خورده

م متام مسئولیتها را به سامیه سپرده بودم و خودم بود
 .عمالً به آنجا منیرفتم

 . خیلی وقته  -

 :جامش را دوباره پر کرد و ترش رفت

 چرا واسه خودت، واسه عالیقت وقت منیذاری افرا؟  -
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 :شانه باال انداختم

ه خودت میدونی چقدر گرفتار بودیم، چه این روزها ک  -
 توقعی داری آخه؟
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 :اخم کرد و پُک محکمیرتی به سیگارش زد

تو کی میخوای واسه خودت زندگی کنی؟ کی   -
میخوای به خودت هم به چشم یه انسان که حق زندگی 

 داره نگاه کنی؟ 

 :طعنه زدم

 کسی بهم حقش رو داده؟" فرصتش رو داشتم؟ اصال  -

 دستات رو ندارم، ندارم چه حیف دیگه

 ام چه حیفام ستارهکه خاموش میشه ستاره

 کدوم عکسای دوتایمون رو روی طاقچه بذارم چه حیف

سش به سمتم برگشت، توی چشامنش خون جریان 
داشت و صدایش به تلخی شبهای بود که آشفته خاطر به 
خانه میآمد و پی حقیقت میگشت، حقیقتی که هرگز به 

 .گفته بود چیست و من دور مانده بودم از کشفشمن ن
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حضانت مسیح رو بهت واگذار کردم، فرصت زندگی   -
نه اجازه بده، نه بخواه که ...کردن رو از خودت نگیر

خودت برای خودت و ..کسی جای  تو تصمیم بگیره
 .زندگیت تصمیم بگیر

ارسالن . انگار سطل آب سدی روی سم ریخته شد
وقتی حیرتم را دید . حرفش را زده بود شالقی و رضبتی

برگشت و نگاهش را از من دزدید و جامش را پر کرد و  
 :یک نفس س رفت و صدای من را در آورد

 !بسه دیگه  -

تر از اونن که فرق های این دوره زمونه باهوشبچه  -
بسه ...ی منایشی ندوننی سامل رو با رابطهبین یه رابطه

. در بسته کوبیدن نداره. بازی کردیمدیگه هر چی تئاتر 
ی خودم در قلبی که به روی دنیا بسته بودی منم اندازه

االن منیخوام بگم ا نقدر عاشقم . نشد و منیشه..رو زدم
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شق من توی ع...که ولت میکنم بری تا خوشبخت بشی نه
خودخواهم اما اگه به من بود همینطور نصفه نیمه تا ابد 

. م اما پای مسیحا وسطهکنار خودم نگهت میداشت
میخوام بگم مسیح یه مادر شاد میخواد، یه مادر که 

یه  .نه یا مادر که فقط اشک بلد باشه.. عاشقی بلد باشه
به  شب. مادر که دوست داشته باشه و دوست داشته بشه

شب عشق مشق کنه و اون دوست داشنت و احرتام رو 
 .این کمرتین حق مسیحه. یاد بگیره

۵۶۱ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :با دهانی نیمه باز نگاهش کردم و گفتم

 ما یه بچه داریم میفهمی چی میگی؟  -

 :ی تایید باال و پایین تکان دادسش را به نشانه
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میدونم درآمدت از هریس ... خونه رو زدم به نامت  -
ا ت ا نقدری هست که بتونی راحت زندگی کنی اما خودم

 ..هر وقت که بخواهی نوکر تو مسیح ام

 :حرصی شدم و اینار داد زدم

 .چرند نباف  -

کارهای طالق رو انجام دادم چون حق طالق هم   -
.. .برو دنبال زندگیت افرا...داری خیلی طول منیکشه 

این مسیر اونی نبود که تو توش قدم بذاری و من 
 ..اشتباه کردم کشیدمت به این راه

 تو خیلی غلط کردی جای من تصمیم گرفتی؟  -

 :لبخند تلخی زد و من عصبیرت شدم و فریاد زدم

 مستی؟  -

 :از جایش بلند شد و دستم را گرفت و گفت
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 و مستی؟من  -

 :دستم را پس کشیدم

 !پس این چرندیاتت رو جمع کن  -

 زندگیت از کی چرند شده؟  -

 !تواز وقتی که شدم خودکار توی جیب   -

 !!افرا  -

نگاهش رنگ غم گرفت و خواننده دست از سالخی کردن 
 .روحم برنداشت

 مگه دست به سیاهی ها میشه نزد

 چقدر تلخه غمت االن چی تنمه

 همون پیرهنی که خریدی تو برام

 ست گرمه ولی عشقم نه ولی 

 که ریخت از تن من همه بال و پرام
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 :رانه گفتمدستانم را به طرفین باز کردم و متمسخ

 ؟..االن به فکر زندگی من افتادی؟ االن ارسالن  -

۵۶۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

چند وقته دلت لک زده یکی رو ببوسی و همونطور   -
 جواب بگیری؟

سی به تاسف تکان دادم و او مرا به خودش چسباند و 
 :ام گذاشتسش را روی شانه

 ..از اول نداشمت که بخوام بگممن که   -

نگذاشتم حرفش متام شود آخر طاقت یک غم دیگر را 
اگر ارسالن را از دست میدادم دیگر به که از . نداشتم

 دردهایم میگفتم تو که نبودی سیاوش؛ بودی؟
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ه ی من رفتتو  مثل متام سالهای که نداشتمت از سیاره
ود و ی وجودت در آسامن من نببودی و دیگر ستاره

فقط هرازگاهی مهتاب میشدی و به زندگی مسیح 
ه ی وابسته به پدر چمن دست تنها با یک بچه. میتابیدی

میکردم؟ شدنی بود فکر نکردن به عواقب جداییام از 
 ارسالن؟

خودکار توی جیبت زود دلت رو زد ارسالن، من   -
بخوامم دیگه منیتونم برگردم، پُلی پشت سم برای 

   برگشت منونده؟

 پخش و پال توی ذهن منی همه جا هست 

 :دستش میان تکاپوی موهایم نشست

 کدوم احمقیه که فکر کرده تو به پل نیاز داری؟  -

 .ارسالن  -

 .ام رو ازم نگیربرو زندگیت رو بساز اما بچه  -
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ام مگر جای برای ساخنت داشت؟ زندگی نابود شده
 :سی به طرفین تکان دادم

تی هم مسیرت باشم تا ته این مسیر برسی به به من گف  -
اونی که گند زد به زندگیمون به من نگفتی من و وسط 

 .راه ول میکنی

لبش را کوتاه از تو مکید و اینبار او متاسف س تکان 
 :داد

ته مسیر خوب نبود و نیست؛ نخواه که بدونی چی بود   -
 !و چی هست

۵۶۹ 

 ��سلیامين _ازیب#

 :فریاد زدم

 !چرا؟ این کمرتین حقمه  -
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 :تر از قبل جواب دادمتاسف

آره این کمرتین حقته اما من یه بار دیگه اشتباه   -
                                         .                                                                                       ی عمرم بسههمون یه بار برای همه. منیکنم

 حواست هست تاوان اشتباهاتت رو کی داره میده؟  -

پلک زد و دستم را میان دستانش گرفت سانگشتانم را 
 :بوسید

با نداشتنت با .. از این به بعد تاوانش رو خودم میدم  -
 .ندیدنت

 حواست به مسیح هست؟  -

ه تو رو داره میفهمه تو به مسیح تو رو داره، اونی ک  -
 .های یک نفر کافییتنهایی برای متام نداشته

داد زدم دعوا . حرفهای آن شبامن به هامن جا ختم نشد
کردم و بارهای بار بحث کردم اما تو خودت بهرت از هر 
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کسی ارسالن را میشناسی کاری که بخواهد انجام بدهد 
که در  روزی. را انجام میدهد و منتظر کسی منیامند

ا ی طالق ر ی نشستم و عاقد خبطهتنهای سد دفرتخانه
خواند اگرچه با صدا گریه نکردم اما تک به تک اشکهایم 

ی تو و برای جوانی و رویاهای ریخت که در عامل مردانه
ارسالن زیر بازویم را گرفت و . ارسالن به تاراج رفت

گفت که تا ابد میتوانم رویش حساب کنم اما من از 
یک هیچ به متام معنا و بعدش . ن لحظه تهی شدمهام

ت آن کسی که خواس. بگذار به یک حقیقتی اعرتاف کنم
بعد از جداییامن این موضوع پنهان از دیگران مباند 

منی که دیگر از دوست داشنت و دوست . من بودم
داشته شدن ناامید شده بودم و در تالش بودم خود  پس 

تی من خواستم سه ماه ح. زده شدهام را ریکاوری کنم
بعد از طالق را با ارسالن توی یک خانه زندگی کنم و 

 .احدی از این جدایی با خرب نشود
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۵۶۴ 

 ��سلیامين _زیبا#

منی که احساس میکردم یک تنه منیتوانم مسئولیت 
ها داشتم مشق  مادر مسیح را به عهده بگیرم و در آن ماه

یکردم و تو عجیب داشتی در زندگی شخصیت به بودن م
یک شب زنگ زدی و به ارسالن گفتی که . تاخت میرفتی

می توانی مسیح را برای ساعتی بربی پارک و ارسالن 
 :گوشی را پایین گرفت و پرسید

                                 چی بهش بگم؟                                                                                -

 :خیره نگاهش کردم و گفتم

 !بگو نه  -

 :متعجب پرسید

 چرا؟  -
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وقتی تو نیستی لزومی نداره مدام دور بر ما باشه،   -
هر چی کمرت مسیح رو ببینه هم برای خودش، هم برای 

 ما بهرته

اخمش توی هم رفت و گوشی را باال گرفت و برایت بهانه 
ام و بهرت است از گفت که مسیح را حامم کرده چید و

اما بگذار من به تو بگویم هر . خانه بیرون نرود و فالن
تر بودم من ندیدنت را چه دورتر بودیم از تو من، آرام
 .ی زرد، ترجیح میدادمبه تشویش دیدنت با یک حلقه

آن هم وقتی پشتم از وجود مردی چون ارسالن و 
گر او هزار بار میگفت هست حامیتش خالی بود حتی ا

صفحهی چت رنگرزیامن از بعد از . برای متام تنهاییهایم
آن طالق تا مدتها خالی ماند و اوی که تن به ترک این 
صفحه داد من بودم و در مقابل سوال ارسالن که پرسید 

، اشکهایم را مهار کردم و سعی کردم صدایم «چرا؟ » 
ن یی عادت کنم و ایباید به تنها» نلرزد وقتی که گفتم 
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، من اما دمل تا همیشه برای «مهمرتین قدمش بود
 .رنگرزی تنگ میشد، خیلی تنگ

 .پایان فصل ششم

۵۶۵ 

 ��سلیامين _زیبا#

 فصل هفت

مقابلش زنی بود که انگار زن بودن را بقچه پیچ کرده و 
روی آن فرستاده بود در پستوی که سالهای زیادی 

خاک گرفته بود و خیال پاک کردن و گرد و غبارش را 
افرا زن بودن را . نداشت هامن اندازه افرسده و غمگین

مادر بودن برای افرای که او . گم کرده بود انگار
میشناخت شده بود متامش که دیگر کمرت از همیشه 
حرف میزد، موهایش را سفت و محکم باالی سش 

. دها قهر بو زد شاید هم با آینهمیبست و کمرت رژ لب می
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شبها دیر میخوابید و تا مسیح خوابش منیربد، او چشم 
روزها زودتر از همیشه بیدار میشد صبحانه . منیبست

آماده میکرد و دست کودک نوپایش را میگرفت و با 
 .تاتی تاتی کردنش گل لبخند روی لبش مینشست

د نکارش شده بود غرق شدن در چشامن پرسی که بند ب
وجودش، بند بند وجود او هم بود و از قضا فرزندشان 

یشان متام میشد و باید چند روز دیگر سه ماه عده. بود
از این خانه میرفت و هر چه به روزهای پایانی نزدیکرت 

تر میدید و خودش میشدند، افرا را اخموتر و کم حرف
تر اما خوب میدانست نذرش را ادعا کرده بود را بیتاب

ی که ذاتش با قفس اجین نبود و اد کردن پرندهبا آز 
میشد از دیدن چشامن   دلش خون.  اش بودپرواز پیشه

سخ  دخرتی که دوستش داشت، دوستش بود و جانش 
افرا هر چند روی کاغذ اما یک " به جانش بند بود، اصال

دستی روی . زمانی همرسش بود و حاال مادر  فرزندش
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م باشد دم کوتاهی از صورتش کشید و سعی کرد آرا
هوای خانه گرفت و رفت و کنار اوی که اسکاچ را با 

 :حرص روی ظرفها میکشید ایستاد و گفت

 .من میشورم خسته شدی  -

 :افرا سی به طرفین تکان داد و گفت

 !میز رو مرتب کن" تو لطفا  -

۵۶۶ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :ا روی دست افرا گذاشت و گفتبه آرامی دستش ر 

 !ظرف شسنت دوست نداری آخه  -

افرا چند دقیقه صامت کنارش ایستاد و بعد اسکاچ را به 
دست او داد و بیحرف به سمت میز برگشت و هامنطور 

رار ق. که روی میز را مرتب میکرد لبش را هم از تو مکید
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 از دست داد از دیدن این خودخوریهای افرا و اسکاچ را
 :توی سینک رها کرد و گفت

 !افرا جان  -

نگاه افرا چند ثانیه روی چشامنش مکث کرد و باز به 
کارش ادامه داد، که ارسالن اینبار بازویش را توی 

 :دست گرفت و پرسید

 قهری؟  -

 :افرا جوابش را به تلخی داد

 !نه  -

شالقی که جوابش را میداد یعنی دوست نداشت با او 
این را اویی که سالها رفیق رنگرزیهای او  حرف بزند و

دستش را دور گردن افرا . بود به خوبی میدانست
 :انداخت و گفت
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 .نکن اینطوری  -

 :افرا خودش را عقب کشید

 چطوری نکنم؟  -

 !اینطوری ازم دوری نکن  -

مگه همین رو منیخواستی؟ رفنت و تنها شدن و   -
 !جدایی؛ مگه انتخابت نبود؟

 :نش را کوتاه بستچشام

 ..افرا این انتخاب من نبود، از اولش  -

از اولش چی؟ از اولش به من فکر کردی؟ یا نه از   -
اولش به خودت فکر کردی بریدی دوختی تن من کردی 

از یه مرتسک . و من شدم مرتسک این خیمه شب بازی
 ؟!چه توقعی داری

۵۶۷ 



 

Romanzo_o 1550 

 �� سلیامين_زیبا#

افرا جان میدونم اگه توی این زندگی یه نفر باشه که   -
در حقش ظلم شده باشه اون تویی؛ اما بدون این 

 ...انتخاب هیچ کدوممون نبود

 :افرا دلخورانه دستش را باال گرفت و گفت

سالش بهش  ١١یادم میمونه که وقتی مسیح شد ! بسه  -
، ودش نبودبگم بابات از اول تا آخرش انتخابش دست خ

ببخش مادر که منم عرضه نداشتم بگم فالن فالن همتون 
ببخش مادر که تو ... و خودم رو قاطی بازیشون نکنم

ی خودم و تو ی آرامش دزدیده شدهرو کردم وسیله
شدی خون بست  خونی که معلوم نشد که ریخت اما من 

 ...و تو تاوانش رو دادیم

 ده در تشویشبا همه کالفگیاش سعی کرد افرای گم ش
 :را آرام کند
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 !هست؟! اش که مسیح نیستافرا جان همه  -

 اگه مسیح نیست پس کیه؟    -

 افراجان خودت چی پس؟  -

یه روزی . ا نقدر به من نگو افرا جان....بسه ... بسه  -
ازم خواستی بینمون احرتام باشه سخت بود، تلخ بود اما 

م بهت اعتامد به حرمت سالها رفاقتی که باهات داشت
کردم و نذاشتم بینمون سیاهی قد بکشه تهش پشتمون 
رو با دست خالی، خالی کردی ارسالن؛ االن من ازت 

 واسه...میخوام ارسالن بذار احرتام بینمون قد بکشه
اون وقتی که با من، . تر از مادر نشوی مهربونمن دایه

این کارا رو میکردی به خودم فکر کردی؟ یا نه خون 
جلوی چشمت رو گرفته بود؟ عمو هوشنگ رو  پدرت

ی شام سوختم اما به من چه ربطی کُشنت، منم اندازه
داشت که من تاوانش رو دادم؟ هان ارسالن؟ کینه 
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داشتی از سیاوش؟ من غلط کردم اون موقع نگران 
. سیاوش شدم، میرفتی با خودش تصویه میکردی
م همیبینی که االن زندگیاش رو میکنه و به خیالش 
نیست که اونی که تاوان دوباره خندیدنش رو داد 

منی که دیگه س  شدم و هیچ کسی برام مهم ... منم
 .نیست

۵۶۸ 

 ��سلیامين _زیبا#

افرا به گفنت این بسنده نکرد بعد رو به او با همه 
ی دست راستش را روی قلبش تلخیاش انگشت  اشاره

 :ه دادگذاشت و ادام

 .این تو یه چیزی هست که یه روزی اسمش قلب بود  -
واسه تب کردن تو میسوخت واسه یکی دیگه که نگم 
برات به چه روزی میافتاد انقدر که یادش میرفت 
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خودش هم حق زندگی داره اما االن دارم یاد میگیرم که 
اگه کم حرف میزنم، . دیگه هیچ کس توی جهانم نباشه

 رفتم از رنگرزی این رفنت شده کینهاگه کمرنگم، اگه 
توی قلبت دلیلش اینه ارسالن من دیگه هیچ کس رو 

از من، از این افرای زخمی به خاطر رضای .. منیخوام 
خدا دست بردارید هم تو هم سیاوش، هم بابام، هم 

 ...مامانم

ی انقدر در چشامن افرا غم هویدا بود که هیچ چاره
 :ندید جز اینکه بگوید

 .باشه عزیزم هر چی تو بگی  -

افرا چندبار دهانش را بیصدا باز و بسته کرد و بعد در 
 :ی چشامنش پر شده بود رو به او گفتحالی که کاسه
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دیگه سعی نکن به من نزدیک بشی برای آخرین بار   -
بهت میگم ارسالن بذار بینمون همون احرتامی باشه که 

 .تا االن بوده

 ی تایید س تکاند و به نشانهارسالن لبش را بهم فرش 
داد و او را توی آشپزخانه تنها گذاشت و آرزو کرد کاش 

. های این دخرت بر میآمدکاری از دستش برای غم
یشان ی همهاش دلیل، خندهدخرتی که روزی خنده

آن سوی شهر اما سیاوش داشت با مامان شکوفه . بود
ار داشت ی زندگیش قر راجع به کار مهمی که در برنامه

 :حرف میزد

این پیامنکاره که اومده بود خونه رو دیده بود گفت   -
موقعیت اینجا خیلی خیلی برای انبوه سازی خوبه، چی 

 کار کنم مامان؟ باهاش قرار داد ببندم؟

۵۶۹ 
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 ��سلیامين _زیبا#

 :شکوفه فکرورانه نگاهش کرد و او ادامه داد

واحد از همین برجی که اینجا قراره ساخته بشه یه   -
ی سهمی که به من میرسه رو میفروشم برمیداریم بقیه

باهاش یه کارگاه میزنم، بزرگ منیشه اما کوچیک هم 
منیشه برای خودم کار میکنم کم کم هم جون میدم 

 .بهش

شکوفه لبش را به دندان کشید و سیاوش نزدیکش شد و 
 :را به لبش نزدیک میکرد گفتدر حالی که فنجان چای 

میدونم دوست . با آقا پرویز راجع بهش حرف میزنم  -
نداره برم از راش اما اونطور آدمی هم نیست کمکم 

 ... میکنه، همین اول راهی جون بگیره کارگاهم

 :شکوفه چای اش را  نوشید و سیاوش گفت



 

Romanzo_o 1556 

نه که بد باشه، نه . با ا رمی هم باید جدی حرف بزنم  -
ما میبینم فقط و فقط به خاطر اینکه این وصلت جور ا

هاش میذاره که خب به بشه پا روی خیلی از خواسته
نظرم همش یه مدت بتونه این کار رو بکنه باالخره که 
چی توی زندگی اون خود واقعیش، خودش رو نشون 

از اون گذشته حس میکنم این رابطه برای من . میده
اله گوهر ادامه دادن هیچی نداره و شاید به قول خ
 .بهش ظلم به هر دومون باشه

 سیاوش فنجان. حرف ارمیا که میشد شکوفه اخم میکرد
چای را روی میز کنار شکوفه گذاشت و رو به مادرش 

 :گفت

 چی.. هنوزم که هنوزه اسم ارمیا که میاد مکدر میشی  -
 کار کنم قربونت برم؟ 
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یدن کش شکوفه تکانی به سانگشتانش داد و با عقب
ی این بحث نیست پر ویلچر نشان داد که مایل به ادامه

 رفتنش آه از. واضح بود که با این وصلت موافق نیست
نهاد سیاوش در آورد باید با کسی جز مادرش حرف 

میزد زانوانش را توی بغل گرفت و فکر کرد چقدر نبود 
موبایلش را از روی . هوشنگ این روزها اذیتش میکند

ی اینستاگرامش سعی و با رفنت به صفحهمیز برداشت 
کرد حواسش را از این موضوع پرت کند اما برایش 

ذهنش در گذشته جا مانده بود در روزهای . شدنی نبود
که بودند کسانی که کمک حالش باشند حاال اما تنها تر 

هامن موقع . از همیشه در میدان زندگی رها شده بود
 :ارمیا پیام داد

 م؟نخوابیدی عشق  -

۵۷۰ 
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 ��سلیامين _زیبا#

ی ا رمیا را خواند، بعد به چندبار همین یک پیام ساده
ی که با خشم رشوع شده این نتیجه رسید در این رابطه

 های ا رمیابود زیاده روی کرده است که با عشقم گفنت
 :برایش کوتاه پیام داد. هیچ حسی منیگیرد

 .رم میخوابم شب بخیردیگه دا  -

های ارمیا را در پیام  کوتاه  خالی از محبتش اخم
ی برداشت در دل  سیاه شبی که انگار عزم کرده بود همه

روزهای رفته از نو رشوع . آنها را مکدر به خواب بربد
میشد یا نه را منیدانست اما میدانست این مازی که در 

چرا . داشتآن افتاده بود حاال حاال خیال حل شدن ن
که او درست مثل ارسالن راهی را اشتباه رفته بود که 

صبح . حل شدنش زندگی دیگری را زیر رو رو میکرد
وقتی چشمش را باز کرده بود که شب قبل تصمیم گرفته 
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بود برود ساغ افرا و سوالهای را از او بپرسد که مامان 
البته که اینها بهانه بود . شکوفه جوابش را نداده بود

دتی میشد که نتوانسته بود مسیح را ببیند و همین م
صبحانه را در سکوت پرحرفی با . دلتنگش کرده بود

مامان شکوفه خورد و بعدش به اولین نفری که زنگ زد 
اپراتور پشت خط با صدای که او هیچ دوستش . افرا بود

مشرتک مورد نظر در دسرتس » نداشت اعالم کرد
ی افرا را در د که شامرهاین چندمین بار بو «. منیباشد

این مدت میگرفت و هر بار همین را میشنید، دلشوره 
ی تکراری که هر بار اپراتور گرفت از شنیدن این جمله

ی ارسالن را گرفت توی گوشش میگفت که الجرم شامره
و کوتاه احوال پرسی کرد، درست که هیچ وقت هیچ 
 اچیزی بینشان عادی منیشد اما دلشوره کار خودش ر 

 .ی ارسالن را گرفته بودکرده بود و او شامره

                                                                                      ارسالن افرا نزدیکته؟         -
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 :ارسالن با مکث پرسید

 چطور؟  -

اش رو چندبار گرفتم مدام میگه در دسرتس شامره  -
 .منیباشد

 .طش رو عوض کردهخ  -

۵۷۱ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :اش کرد و پرسیدجواب تند ارسالن شوکه

 چرا؟  -

این سوالش از آنجای نشأت میگرفت که افرا حتی در 
ارسالن . بدترین رشایط هم خطش را عوض نکرده بود

 :کوتاه جواب داد

 !منیدونم  -
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افرا را بگیرد که منرصف شد و ی جدید خواست شامره
 :گفت

 کجا میتونم افرا رو ببینم خونه است؟  -

 .خیر باشه  -

خیر رو رشش رو منیدونم اما گفتم از تو و افرا یه   -
 مشورتی بگیرم مامان شکوفه که جواب سباال میده؟

 چی شده؟  -

از یه رشکت انبوه ساز تقاضا . استراجع به خونه  -
 ..وسازی و این حرفاداشنت برای ن

انگار خیال ارسالن با شنیدن این جمله راحت شده 
باشد که صرب نکرد جمالتش کامل شود و میان حرفش 

 :رفت
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نم م. افرا امروز رفت هریس بخوای ببینیش برو اونجا  -
 .عرص سم خلوت میشه بهت زنگ میزنم

یا یک خداحافظی کوتاه متاسش را خامته داد و ترک 
ت به سمت هریس راند و به این فکر کرد چرا موتور نشس
ی متاسش را عوض کرده است؟ هامنطور که افرا شامره

باد گرم به صورتش می خورد این میان به این موضوع 
اش گرفت که عجیب به موتور وابسته شده بود هم خنده

شاید هم دلیلش چیز . دیگر با ماشین بیرون منیرفت
شاید هوای ماشین . دیگری بود و خودش خرب نداشت

های او و افرا را میکرد و موتورش اما از  هوای دو نفره
زمان زیادی نربد که موتورش . ها خالی بوداین خاطره

جلوی هریس توقف کرد و بعد از پارک کردنش مقابل 
نگاهش سکشانه نشست روی نام . تابلوی هریس ایستاد

افرا اعتامدی و بعد تلخ چشم بست و آرزو کرد کاش 
افرا اعتامدی نبود، برایش مسجل شده بود که تا دنیا 
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. دنیاست دلش با داریوش اعتامدی صاف نخواهد شد
وقتی وارد هریس شد که صدای دفهها بیشرت از هر زمان 
دیگری بلند بود و خرب از این میداد که س افرا حسابی 

 .شلوغ است

۵۷۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

به سمت اتاق افرا رفت و آن میان سامیه را هم دید و 
وقتی پشت در اتاق افرا ایستاده . کوتاه احوالپرسی کرد

 :بود صدای افرا را از داخل شنید

 .نکن مامی دستت میربه  -

 :ی گوشش را پر کردصدای شیرین مسیح هم الله

 ..اُفففف  -

 .آفرین پرس خوبم دستت اُف میشه  -
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افرا  هایو بود ساعتها آنجا میایستاد و به مادرانهاگر به ا
گوش میداد اما خودش هم میدانست دلش طاقت این 

ی به در زد و با صدای افرا که تقه. خودزنی را نداشت
افرا با دیدنش شوکه از . داخل شد« بفرمایید» گفت

جایش بلند شد و او مسیح را دید که پشت دار قالی  
 . است کوچکی کنار افرا نشسته

 .بشین بلند نشو  -

ی توی دستش را کنار دار گذاشت و کوتاه سالم افرا دفه
سیاوش به . تر هم جواب سالمش را گرفتداد و کوتاه

سمت مسیح رفت و هامنطور که او را در آغوش میگرفت 
 :گفت

 منیگی دل عم برات تنگ میشه جغجغه؟  -
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. وده بجغجغه لقب جدیدی بود که او برای مسیح گذاشت
وقتی خوب مسیح را بغل کرد و حسابی رفع دلتنگی 

 :کرد هامنطور که او را زمین میگذاشت گفت

 آخر تو چرا باید انقدر بوی وانیل بدی بچه؟  -

افرا انگار از حرفش دلخور شده باشد که سیع بحث را 
 :عوض کرد و پرسید

 چیزی شده؟ اینورا اومدی؟  -

۵۷۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

به سمت افرا چرخید و یک آن دلش گرفت از دیدن اوی 
 :که دیگر موهایش رها نبود وگفت

 !باید چیزی بشه بیام دیدنتون؟  -
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افرا دستپاچه شد اما خودش را از تک و تا نیانداخت و 
 :گفت

باالخره من عادت ندارم بیایی هریس اینکه حق بده   -
 .از دیدنتبهم تعجب کنم 

 .این را گفت و به سمت مسیح رفت و بچه را بغل گرفت
سیاوش دلخور از اینکه مسیح را از او دور کرده بود 

 :گفت

 .چی کار داری بچه رو نشسته بود کنارم  -

 .وابستگیهای الکی براش خوب نیست  -

هایش را فعال کرد که این دخرت جواب تند افرا شاخک
فرای او نیست که با تای ابروی ی مقابلش اتلخ و گزنده
 :باال رفته گفت

 الکی؟  -
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 :افرا به جای جواب دادن به سوال او جدی پرسید

 .کارت رو بگو سیاوش  -

دلخور از لحن رک افرا کارش را فاکتور گرفت و بلند 
 :شد و ایستاد و گفت

 .دلتنگتون بودم اما فکر کنم مزاحمتون شدم  -

» ت و پا زد و مدام تکرار کردمسیحا در آغوش افرا دس
 :افرا دست مسیح را توی دستش گرفت گفت..« عم..عم

 . عم کار داره مامی باید بره  -

با گامی بلند . حاال دیگر مطمنئ بود که چیزی شده
خودش را به مسیحا رساند و دست دیگرش را که برای 

 :رسیدن به آغوش او بلند شده بود گرفت و گفت

 .،کار کجا بود؟ امشب تا آخر شب پیشتمعم فدات بشه  -

۵۷۴ 
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افرا مکدر نگاهش کرد و او به کم از مسیح قانع نشد و 
 :او را از آغوش افرا بیرون کشید و گفت

و مسیح اینجا برای خودمون تو به کارت برس من  -
 . باهات هم هیچ کاری نداریم. نشستیم

افرا نفسش را با شتاب بیرون داد و سعی کرد آرام باشد 
اما آرام نبود که هیچ آشفتگیاش هم قابل پنهان کردن 

ی پشت دار نشست و مشغول بافنت شد چند دقیقه. نبود
 .اما دلش پیش صدای بازی مسیح و سیاوش باقی ماند

برای آرامشش، سش را روی تار  از تالش بیهوده خسته
مقابلش گذاشت که سیاوش کنارش نشست و  و پود قالی
 :آرام پرسید

 چیزی شده افرا؟ -
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سش را از روی دار برنداشت و در هامن حال شالقی 
 :جواب داد

 !نه  -

نیازی نبود تا بداند چقدر حال افرا خراب است او افرا 
 :دستی روی دار کشید و پرسید. را با جانش میشناخت

 عکس مسیحه؟  -

 !آره  -

 ..چشاشش رو افرای بزن  -

افرا سکوت کرد و او اینبار دستش را بلند کرد و یک نخ 
 :بیرون کشید و گفت

 اینطور نقش میزنن نه؟  -

سیاوش نخ را رها کرد و رو به . افرا باز جوابش را نداد
 :او گفت
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 !چرا خطت رو عوض کردی؟   -

 باید اجازه میگرفتم؟  -

نهی او گذاشت و دل سیاوش مردد دستش را روی شا
 :افرا لرزید و او کوتاه جواب داد

 .نه، فقط نگرانت شدم  -

۵۷۵ 
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اینبار سش را از روی دار برداشت و در چشامن 
 :سیاوش نگاه کرد و گفت

 .واسه نگرانی دیر شده سیاوش  -

 ست، چشم بستچشامن پر آبش که در نگاه سیاوش نش
خسته شده بود از بس اشک . و سش را پایین انداخت
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ریخته بود بلند شد و به سمت مسیح رفت و هامنطور که 
 :بغلش میکرد گفت

هیچ وقت هم دلت . دیگه هیچ وقت نیا دیدمنون  -
واسه همه چی ... نگرامنون هم نشو. واسمون تنگ نشه

 .. خیلی دیر شده خیلی

چه به بغل اتاق را ترک کرد یک چنگی به کیفش زد و ب
یاوش س. بار باید برای همیشه به این اشکها خامته میداد

حاال دیگر اطمینانش دو چندان شده بود که اتفاقی 
 .افتاده، که افرا سعی در پنهان کردنش دارد

۵۷۵ 
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 افرا

سیح به لباسهای پشت ویرتین مغازه ایستادم و با م
 .ی که پشت ویرتین آویزان بود نگاه کردمبچگانه
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مسیحا دیگر کامل راه . دیدنشان روح به تنم میپاشید
 دستش را بگیری اما" میرفت اگرچه نیاز داشت که حتام

این استقاللش را دوست داشت تا بغلش میکردی دست و 
مسیحا را که در تکاپوی . پا میزد که پایین بگذارمش

اش بود، پایین آوردم و با هم وارد ه شدن از کالسکهپیاد
تصمیم داشتم برایش یک کاپشن بادی . مغازه شدیم

بخرم هوای استانبول بادی بود و حتام برای مسیح 
هایامن اوکی صبح هامن روز بلیت. کاپشن الزم میشد

تصمیم داشتم . شده بود و دو روز دیگر پرواز داشتیم
از ارسالن میشوند من  وقتی همه متوجه جدا شدنم

منیخواستم ترحمی در نگاه کسی جانم را . ایران نباشم
میخواستم بگویم من میتوانم با پرسم . نشانه بگیرد
ترین زن دنیا باشم و نیازی ندارم که ارسالن خوشبخت

که کام این. خانه به نامم بزندتا مبادا بیرسپناه مبانم
م رای احرتاخوب میدانستم کاری که ارسالن کرده بود ب
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ی بدون ارسالن را به من و مسیحا بود اما خانه
کار؟ آن خانه متامش رنگ و بوی ارسالن میخواستم چه

به ارسالن نگفته . را داشت و بدون او معنی نداشت
بودم که تصمیم دارم برای مدت کوتاهی کشور را ترک 

 ارسالن طاقت. کنم چرا که مطمنئ بودم مخالفت میکند
ا را نداشت و این برای من و مسیح مثل دوری از مسیح

وابستگی . این بود که یک طناب را ذره ذره پاره کنی
من و مسیح به ارسالن غیرقابل انکار بود، مسیح که 
جای خودش را داشت، اما من داشتم دوست سالهای 
زیادی را از دست میدادم و دروغ نیست اگر بگویم 

ارهای هریس متام ک. تر از مسیحا بودبرای خودم سخت
اندازی شده بود تا در را کرده بودم، سایت هریس راه

نبودم بتوانم از طریق سایت بهرت روی کارهای هریس 
نظارت داشته باشم اما خوب میدانستم نبودم خالء 

به همین دلیل . جربان ناپذیری برای هریس خواهد بود
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سامیه را برای یک سال رشیک هریس کردم تا با 
ر از قبل به کارها برسد، اینطور خیال ترشاکتش دلگرم

ی کارهای قبل سفر را به دور همه. خودم هم راحت بود
از چشامن ارسالن انجام داده بودم و حاال ساعت افتاده 
بود روی دور تند تا یک بار خودم برای زندگیام تصمیم 

 .بگیرم

۵۷۶ 
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ناختم وقتی که در عمل انجام شده قرار ارسالن را میش
میگرفت راحترت با رشایط کنار میآمد هر چند که تصمیم 
داشتم کمی بعد محل زندگیامن را به ارسالن بگویم و از 

این . او بخواهم به دیدمنان بیاید اما دیگران، نه
دیگران شامل همه میشد حتی شامل مامان همیشه 

ی ارسالن عاشق مسیح نگران و بابای که اگر به اندازه
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چرا که دیگر تحمل . نبود کمرت از آن هم نبود
 .های مامان و چشامن توبیخگر بابا را نداشتمشامتت

زوایه دید من به زندگی با مامان متفاوت بود و مامان 
جدایی از ارسالن را حتام شکستی جربان ناپذیر 

میدانست در حالی که خودم به چشم یک فرصت به آن 
 هایامنتنها چیزی که آماده نبود چمدان. ردمنگاه میک

بود که آن هم گذاشته بودم برای روز آخر چون 
 .میدانستم منیتوانم از دید ارسالن پنهانشان کنم

از خانه میرفت و دوران " ارسالن شب بعدش رسام
یک روز فرصت داشتم تا . یامن هم متام میشدعده

با  روشگاهتوی ف. چمدان ببندم و تصمیمم را عملی کنم
 ی کالسکه وصلخریدها را به دسته. مسیح خرید کردیم

. ی بغلی خرید کنمکردم و مترین کردم تنها با یک بچه
ام گرفته بود چه خودم به کارهای خودم خنده

میدانستم دنیا تصمیم گرفته مرا در به در خوشبختی 



 

Romanzo_o 1576 

کند؟ چه میدانستم آه سیاوش، چشامن بارانی مامان 
ارمیا سخاک پدرش، موهای سفید  هایشکوفه، زجه

خاله گوهر، قلب ناکوک ارسالن، بغض صدای اردیان 
دامنم را میگیرد، به گناهی که من نکردم اما تاوانش را 

چه . من دادم و او درد کشید؛ اوی که نامش پدر بود
ی سیاوش حناق میدانستم کودکیهای به یغام رفته

ا نیا نامش ر میشود و گلوی کودکی فرزندم را میدرد و د
با . میگذارد کارما و من نامش را میگذارم قهر خدا

مسیحا رفتیم بستنی فروشی، پشت یکی از میزها 
نشستیم و من حساسیت مادری را کنار گذاشتم و برایش 
یک اسکوپ بستنی شکالتی خریدم و گذاشتم تا خودش 
را هر طور که دوست دارد با شکالت یکی کند آنقدر که 

ای مغازه جلو بیاید و اجازه بگیرد که از یکی از مشرتیه
او عکسی بگیرد و من باز وسواس را کنار بگذارم و 

بگویم میتواند از صورت شکالتیاش عکس بگیرد و حتی 
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. از او بخواهم از ما با گوشی خودم هم عکس بگیرد
عکسی که توی آن مسیحا س انگشتان شکالتیاش را 

چه شد خدا . دممنا خندیروی صورتم میزد و من دندان
منا خندیدن را برایم رویا کرد؟ مگر من که دندان

ی او نبودم؟ دیده بود کفر بگویم؟ دیده بود دست بنده
از بندگیاش بشویم؟ خدا با من چه کرد که دست از 
زندگی شستم؟ باشه قبول من چندبار نادانی کرده و 
تصمیم گرفته بودم به زندگیام خامته دهم اما او که 

د از وقتی که دم مسیحا در درونم جان گرفته شاهد بو 
چطور پی درمان بودم و چطور ترما رو پشت س گذاشته 
بودم تا به ثبات برسم و باور کنم که من هم حق زندگی 

گله کنم از تو خدا؟ گ له کنم که دست مرا برای . دارم
همیشه خالی گذاشتی و مرا با سخترتینهایت امتحان 

ا؟ هیچ کس نه اما تو خودت خرب کردی تا فریاد بزنم چر 
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داشتی ظرفیتم متام شده چرا مرا با آرام جانم امتحان 
 کردی؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟

۵۷۷ 
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ی مامان زدم با دیدن چشامن آن روز عرص سی به خانه
براقش که من و مسیح را خنده به لب میدید بیارداده 

و دستش را بوسیدم و برای متام نگرانیهایش از  خم شدم
او تشکر کردم چون حاال مادر بودم و میفهمیدم نگرانی 

مامان دستش را عقب کشید و من را . یک مادر یعنی چه
سخت در آغوشش جای داد و گفت که چقدر خوشبخت 

است که مرا خندان و س زنده میبیند، از درون و 
مامان هم مثل من خرب ترسهایم که خرب نداشت، داشت؟

نداشت که زندگی دارد فاز جدیدی از تلخی بیپایانش 
برای مسیح غذای مخصوص . را برایم آغاز میکند
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خودش را گذاشت و به زور ما را شام نگهداشت و شب 
هم ارسالن به سیاق چند ماه قبلش منایشی کنارمان 
ماند و وقتی که برمیگشتیم خانه به مسیحی که توی 

یده بود نگاه کرد و ماشین را کشید در بغلم خواب
کش کناری جاده و س انگشتش را روی صورت سینه

 :مسیح کشید و گفت

 من شبا بیام یه س بهش بزنم؟  -

نتوانستم جوابش را بدهم ترجیح دادم سکوت کنم که 
 :خودش خم شد و صورت مسیح را بوسید و گفت

من عادت افرا . دمل از االن براتون قد گنجشک شده  -
کردم شب به شب چراغ آشپزخونه و سالن رو تو خاموش 

کنی، عادت کردم بیای پتو روم بکشی، عادت کردم 
لباسای فردا صبحم رو تو آماده کنی، حتی عادت کردم 

 ...چشامت رو ازم بدوزدی و نگام نکنی
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بغضش را فرو داد و . مکث کرد و مکثش جانم را گرفت
ی کنار صورتم شد و شدهاینبار دستش بند موهای رها 

 :گفت

قلبم داره میرتکه اما این آزادی رو به خودم، به تو،   -
آخه حیف این موها نیست . حتی به مسیح مدیون بودم

لچک ترنج ... که عشق رو تجربه نکنه؟ هان افرا
 .خومنوی و داری اصالت خونم رو میربی

بدون اینکه . قطره اشکی از چشم سمت چپم چکید
تر از همیشه م حس کردم چشامنش را تلخنگاهش کن

 :بست و لب زد

تو برو و زندگی .. سختش کردیم اما تو سختش نکن  -
 .کن بخند و بذار دنیا صدای بلند خندیدنت رو بشنوه

 ...اما جان سیاوش مسیح رو از من نگیر

۵۷۸ 
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ه سمتش چرخید و نگاهش اسم سیاوش که آمد سم ب
در چشامنش مروارید غلتان میرقصید انگار که . کردم

پُر بود دمل نیامد . موج به دل دریا بزند چشامنش  ُپر 
 :سکوت کنم و آرام گفتم

ارسالن من هیچ وقت مسیح رو ازت منیگیرم این کار   -
رو نه به خاطر تو، نه به خاطر خودم، بلکه به خاطر 

فقط یه کم به ما زمان بده . یدمخود  مسیح انجام م
 باشه؟. خودمون رو پیدا کنیم

لبش را روی هم فرشد و اینبار او سکوت کرد و من حس 
اش شکست که چشامنش سخ کردم قلبش درون سینه

 .شد

داروهات رو به موقع . ارسالن مراقب خودت باش  -
ا شب. هوا داره سد میشه انقدر تیرشت نپوش... بخور
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صبحا حتام آب میوه .. و بکشروی خودت ر 
.. جان مسیح با سالمت خودت شوخی نکن...بخور

 .مسیح یه پدر سامل میخواد؛ حتی اگه ازش دور باشه
 باشه؟

 :پلک روی هم گذاشت و کوتاه جواب داد

 !باشه  -

صرب کرد تا لبخند تلخم روی صورتم نقش ببندد و بعد 
 :آرام دستش را روی س مسیح کشید و گفت

 .جون تو و جون مسیح افرا  -

و جان با هم جان من. و جان مسیح نشدکه هیچجان من
 .از تنامن خارج شد

روز بعدش ظهر بود، که داشتم چمدانش را جمع 
اویل مهر بود و هوا به آن صورت سد نشده بود . میکردم

اما وقتی که داشتم چمدان ارسالن را میبستم بیشرت 
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مسواک جدید . جا دادملباسهای گرمش را توی چمدان 
ی جدید برایش خریده بودم آنها را هم دم دست و حوله

 .گذاشتم تا وقتی بیحوصله است دنبالشان نگردد
تر اجاره وری کوچکی را چند محله آنمیدانستم خانه

به همین دلیل کلید  یدک خانه را داده بودم . کرده است
. بدهد نبه سامیه تا وقتی که ما رفتیم کلید را به ارسال 
 ی بزرگارسالن از وقتی که چشم باز کرده بود در خانه

ا اش ر زندگی کرده بود و حاال مردانگی کرده بود و خانه
به ما داده بود و من دوست نداشتم ارسالن با رفتنامن 

 .از صفر رشوع کند

۵۷۹ 
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ی ان باشد و چراغ خانهیاممیخواستم حداقل در خانه
زمانی که حتی . که مال خودش بود را روشن نگهدارد



 

Romanzo_o 1584 

فکرش را منیکردم از نگهبانی زنگ زدند و گفتند که 
ارمیا آمده است هول و دستپاچه چمدان ارسالن را توی 
اتاقش بردم دوست نداشتم ماجرای جداییامن را قبل از 

و  ی میوه میخوردمسیح داشت پوره. رفتنم بداند
ی از دیدن چهره. خودش را با میوه یکی کرده بود
خودش هم . اش رفتمبامنکش خندیدم و قربان صدقه

نگاهی به سالن پذیرایی انداختم به . اش گرفتخنده
نظرم مرتب میآمد دستی به س و روی خودم کشیدم و 

ارمیا تنها نبود، سیاوش هم همراهش . در را باز کردم
ضور نابهنگامش اما کوتاه شوک شدم از ح. آمده بود
هامن ابتدای . آمد گفتم و از جلوی در عقب رفتمخوش

ورودشان با دیدن مسیحا که نشسته بود وسط زیرانداز 
و داشت میوه میخورد رشوع کردند به قربان صدقه 

 :ارمیا مسیح را بغل کرد و رو به سیاوش گفت. رفتنش

 ..یه عکس اینطوری ازش بگیر جوجه رو  -
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گوشی موبایلش را در آورد و هامنطور که  سیاوش
 :ها عکس میگرفت رو به من گفتداشت از آن

 .مزاحم شدیم  -

 دست. لبم را با زبانم تر کردم و کوتاه جوابش را دادم
خودم نبود تحمل دیدنش کنار ارمیا را نداشتم و همین 

 :هم تلخم میکرد

 !مراحمید. چه حرفیه  -

 :سیدمبعد رو کرده به ارمیا پر

 چای یا رشبت؟  -

 :ی مسیح را بوسید و گفتارمیا محکم گونه

 .هوا هنوز گرمه رشبت میچسبه  -

سی تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم و تا رشبت 
وقتی با سینی رشبت برگشتم ارمیا داشت . آماده کنم
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زیر انداز مسیح را جمع میکرد و من چشمم به دنبالش 
ش از سویس بهداشتی بیرون بود که دیدم با سیاو

 .آمد

ی کرده جغجغه، دست و امتام جونش رو میوه  -
صورتش رو شستم برو براش لباس بیار لباسشم عوض 

 .کنم

ها را روی میز گذاشتم و مسیح را از بغل سیاوش رشبت
 :گرفتم و گفتم

 .بده بربم لباسش رو عوض کنم  -

د تن مسیح شایبوی . سی تکان داد و مسیح را داد بغلم
آخرین باری بود که آنقدر بیپروا به جانم مینشست و 
خرب نداشتم که عمر مادر بودنم آنقدر کوتاه خواهد 

گونهاش را بوسیدم سش را روی قلبم گذاشتم و . بود
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تازه یاد گرفته بود هر چه سوال . کمی فشارش دادم
 :آرام پرسیدم.. میکردم در جوابش بگوید بله مامانی

 منی؟ قلب  -

 :شیرن گفت

 ..بله مامانی  -

۵۸۰ 
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 :لپش را بوسیدم

 عمر منی؟  -

 .بله مامانی  -

 و رفنت. صدای بله مامانی گفتنش تا ابد در گوشم ماند
برگشتنم خیلی طول نکشید، دلیل آمدن ارمیا و سیاوش 

نیامده بود که سیاوش  را منیدانستم چون اصالً پیش
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یامن بیاید به بدون دعوت و اینطور بیربنامه به خانه
همین دلیل برای ارسالن کوتاه پیام فرستادم و خواستم 
که زود خودش را به خانه برساند بیخرب از آنکه ارسالن 

لگوهای مسیح را با . با توپ پر دارد به خانه برمیگردد
ها سگرم شود و آنخودم به سالن بردم و گذاشتم تا با 

ارمیا از کنار سیاوش بلند . من به ساغ پذیرایی بروم
 :شد و روی زمین کنار مسیح نشست

 .الهی عمه قربون اون چشات بره  -

 :این را به مسیح گفت و بعد رو کرد به سیاوش و گفت

 چشامش عین افراست نه؟  -

چشامن سیاوش چند ثانیه روی مسیحا مکث کرد و بعد 
 :طور که هنوز مخاطبش ارمیا بود جواب دادهامن

 .کاًل همه چیش شبیه افراست  -

 ..به جز موهاش  -
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جای شکر داره که موهاش شبیه افرا نیست، وگرنه   -
 ..ی سیم تلفنییه جغجغه..میشد

سیم »خیلی وقت بود از زبانش » بند دمل پاره شد
 . را نشنیده بودم« تلفنی

 .  شدوای آره، خیلی بد می  -

ظرف میوه را از توی . ارمیا بود که جوابش را داد
یخچال در آوردم و رشوع کردم به چیدنشان اما هنوز 

گوشم با آنها بود که داشتند راجع به مسیح حرف 
 .میزدند

اما خوش خنده بودنش و اخالقش شبیه   -
 تخس بودنش هم شبیه ارسالنه..ارسالنه

۵۸۰ 
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 :صدای بوس محکمی را شنیدم و از مسیح پرسیدم

 مسیح عمه ماچت کرد؟  -

 :شیرین زبانی کرد

 ..بله مامانی -

ارمیا طاقت نیاورد و باز محکم بوسش کرد و صدای 
 :ترش رفتم. مسیح را درآورد

 ..ارمی بچه رو نکش  -

 حامل رو حیف که عمه منیشی تا..منیشه به خدا افرا  -
 ..درک کنی

سیاوش بیربط به حرف ارمیا چیزی را گفت که تا ته 
 :وجودم را سوزاند

اخالق ارسالن، ... معلومه سش خیلی مترین کردن  -
 .واسه یه پرس ترکیب جذابیه. قیافه افرا
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معلومه سش » یک صدا توی گوشم با قدرت اکو شد
ن تب و رفتم به آن شبی که ارسال ..« خیلی مترین کردن

بعدش هم که گفنت ندارد من تاوان اشتباه ...داشت و 
نفسم توی سینه گیر کرد و . سیاوش در زندان را دادم

 :ا رمیا پرسید. مرا به سفه انداخت

 افرا خوبی؟  -

تو  .دوست داشتم با همه توانم فریاد بزنم نه خوب نیستم
ام اما به جایش فقط پر که آمدی دیگر بدتر هم شده

 :فتمحرص گ

 !خوبم  -

ظرف میوه را روی میز گذاشتم و مسیح را به بغل گرفتم 
 :و گفتم

 ..ساعت خواب مسیحه  -

 :ارمیا معرتض شد
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 چه وقته خوابه؟   -

ساعت خوابش نبود اما دیگر منیتوانستم اجازه بدهم 
مسیح کنار آن دو بشیند و آنها راجع به ظاهر و اخالق 

مه معلو » شم فریاد بزنداظهار نظر کنند کسی توی گو
 «.سش خیلی مترین کردن

عادت داره به خواب نیم روزی اگه االن نخوابه شب بد   -
 .خواب میشه

سیاوش بلند شد و دست مسیح را توی دستش گرفت 
 :روی دستش را بوسید و گفت

 خواب نیم روزیش به تو رفته؟  -

 :با کنایه جوابش را دادم

 دید اینجا تا ببیند مسیح به کیمنیخواید بگید که اوم  -
 رفته؟
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 :سیاوش مکدر شد و من اهمیتی ندادم و کوتاه گفتم

 .تا شام از خودتون پذیرایی کنید زود بر میگردم  -

کاش منیرفتم، کاش . ها را باال رفتممسیح به بغل پله
ها دور منیکردم و اجازه میدادم هرگز مسیح را از آن

اصالً راجع به رنگ چشم که  ها کنارشان بنشیند وساعت
سهل است راجع به فرم ناخنش هم نظر بدهند اما مسیح 

 .را باال منیربدم

۵۸۱ 
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وقتی وارد اتاق مسیحا شدم فکر منیکردم این آخرین 
باری است که میتوانم پستونکش را توی دهانش بگذارم 

کنم و برایش الالیی بخوانم تا آرام و با موهایش بازی 
مسیح خوابیده بود یا نه را خوب یادم نیست اما . بخوابد

 :صدای بلند ارسالن را شنیدم که نامم را صدا میزد
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 افرا کجایی؟...افرا  -

از کنار تخت مسیحا بلند شدم تا ببینم چه چیزی باعث 
 شده تا ارسالن اینطور با خشم صدایم بزند؟ در اتاق را

نبستم؟ چرا یادم رفت مسیح راه میرود؟ چرا 
 ام فراموش شد؟ های مادرانهحساسیت

 چی شده؟  -

مقابل ارسالنی ایستادم که خشم متام صورتش را پر 
 .کرده بود

 من باید بگم چی شده؟  -

ها را نگاه کردم هنوز ارمیا و سیاوش مضطرب پایین پله
 :ها گفتمبا اشاره به آن. آنجا بودند

 !مهمون داریم ارسالن حواست هست  -
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اعتنایی به حرفم نکرد و انگار اصالً منیشنید که چه 
 :میگویم

 .به جهنم  -

و  ی داغ بودناباور به صورتش نگاه کردم چشامنش کوره
 :داشت شعله میکشید

 ...ارسالن  -

بلیتت واسه فرداست نه؟ گفتی امروز ساکش رو میدم   -
رش رو گم و کرد و رفت دست دستش فردا هم که گو 

 ..مسیح رو میگیرم و میرم دنبال زندگیم

ارسالن از تصمیم پنهانیام خرب دار . متام تنم یخ کرد
 :آرام زمزمه کردم. شده بود

 .اینطوری نیست، بذار توضیح بدم  -
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 .مسیح گریه کرد. صدای فریادش کل خانه را پر کرد
 :ارمیا از پایین پلهها گفت

 ارسالن؟ چی شده  -

۵۸۹ 
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ها را باال بیاید که سیاوش بازویش را گرفت خواست پله
 .و مانع شد

ارسالن اهمیتی به هیچ کدامامن نداد و دوتا بلیت از 
 :جیب کتش بیرون در آورد و گفت

 . .هات رو گرفتم که یه وقت توی زحمت نیافتیبلیت  -

تی توی هوا تکان داد و حس کردم قلبش االن است دس
 :که از کار بیافتد
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میذاشتی مهر طالقت خشک بشه بعد به دور زدنم فکر   -
حضانت مسیح رو بهت ندادم که هر غلطی .. میکردی

 .دلت خواست بکنی

مسیح را دیدم که با چشامنی اشکی از اتاق بیرون آمد 
با دیدن اولین به سو صدا عادت نداشت و طبیعی بود 

پستونکش که از دهانش افتاد . بحث در خانواده برتسد
 :سی به طرفین تکان دادم رو به ارسالن گفتم

 .بچه ترسیده ارسالن صدات رو بیار پایین  -

مسیح با صدا گریه کرد و تا آمدم به سمتش بروم 
 :ارسالن بازویم را توی دستش گرفتم

ب اعتامدم که بری اینه جوا. من بهت اعتامد کردم  -
حاجی حاجی مکه؟ فکر کردی چون حضانتش با تو من 

 ام میشم؟بیخیال بچه

 .یک لحظه مسیح یادم رفت نتوانستم جوابش را ندهدم
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یه روزی منم بهت اعتامد کردم در عوضش تو چی کار   -
 کردی؟ 

 :صدای فریادش کل خانه را پر کرد

بهت صدمه  من بهت صدمه زدم افرا؟ به من بگو من  -
 زدم؟ هان؟

خیز برداشتم به سمتش بروم . مسیح عقب عقب رفت
در صدم ثانیه اتفاق افتاد پای عقبش را روی پله ... که

 .گذاشت و تا من به او برسم یک طبقه را پرت شد پایین
ی مسیح خانه را پر کرد و بعد صدای پرت شدن و گریه

 .ی قاچ خورد و روی زمین ریختحس کردم هنداونه
مر کسی که د. قلبم تکه تکه شد و از دهانم بیرون ریخت

مسیحایی که . روی زمین افتاده بود آرام جانم بود
آمده بود دم مسیحایی باشد برای من  بریده از زندگی 
و حاال رنگ خونش روی زمین صدای فریاد ارمیا را به 
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ارسالن به من، به خودش، به همهی . عرش رسانده بود
 .ما صدمه زد
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عرص بود، خورشید زندگیام داشت غروب میکرد؛ اما 
نه، حق نداشت به این سعت غروب کند من هنوز ..نه

ناباور و گیج خودم را از روی . ها برایش داشتممادرانه
تخت پرت کردم پایین،  در صدم ثانیه هر آنچه بر سم 

م و آنژوکت با . رم جان گرفتآمده بود در خاط س 
خون راه ورید پاره شده را . حرکت ناگهانیام کنده شد

اهمیتی به درد دستم دادم یا نه را . در پیش گرفت
منیدانم، فقط میدانم به اولین کسی که رسیدم ارسالن 

. توی چشامنش نگاه کردم، اشک خانه داشت. بود
 ه کرراتچشامن ارسالن و اشک با هم بیگانه نبودند ب
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این روزها اشک در چشمش را دیده بودم و باور 
منیکردم این حجم اندوه که رنگ و جنسش عجیب فرق 

در پی انکارها بودم و هیچ چیزی . داشت برای چیست
هایش که لرزید؛ شانه. ی انکار آرامم منیکردبه اندازه

نفهمیدم چه کار کردم فقط فهمیدم سم را محکم به 
با تتمه نیروی باقی مانده در جانم  طرفین تکان دادم و

 :انکار را علنی آغاز کردم

 ....نه  -

 یصدای هق هقی پیچید و تازه نگاهم افتاد به گوشه
. اتاق؛ سیاوش ایستاده بود، متالشی و فرو ریخته
ش موهای. موهایش دیگر مرتب رو به باال شانه نشده بود

. ششده بود خرمن بیخانه و رها شده بود روی پیشانیا
نه چشامن  کورم داشت اشتباه ..داشت گریه میکرد؟ نه

ی توی ی زرد  نفرین شدهوای خدای من حلقه. میدید
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دستش چه میگفت؟ سم به سمت ارسالن چرخید و 
دیوانه وار روی دستانش افتادم و رشوع کردم به 

 :بوسیدن و التامس

غلط کردم بهت نگفتم بلیت ...غلط کردم ارسالن  -
 ... ط کردمغل... گرفتم

هایم از خودش را عقب کشید و شامر غلط کردم گفنت
ی هایش بیشرت لرزید صدای نالهشانه. دست خارج شد

 :ارمیا بلند شد، جگر سوز و تفت دیده شده

 ؟..نکن اینطوری  -

اش فرق رنگ آه و ناله. چند ثانیه خیره نگاهش کردم
 :کرد

خمیت س بابا، باباروی قلب ز ...آخ عمه بیمره برات  -
 زخمی مسیحم رو بذار
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قسم حرضت عباسش را باور میکردم یا دم خروسش را؟ 
کدام درست بود؟ اَه حلقهی توی دستش شبیه حلقهی 

 سیاوش بود؟ چرا انقدر برق داشت؟

۵۸۴ 
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پر خشم و دلچرکین به ارمیا نگاه کردم؛ حق نداشت 
اینبار روی پاهای . اش بسپاردبه پدر ُمرده ی مرابچه

 :ارسالن افتادم و هق زدم

ات غلط کردم بدون اجازه....هر چی تو بگی ارسالن   -
دیگه این کار رو منی کنم .. ارسالن باشه .. کاری کردم

 ...قسم میخورم... 

موهایم که سفت و . خم شد و مرا از روی زمین بلند کرد
بادا آبشار شوند روی صورتم از بند محکم بسته بودم تا م

ک ش رها شدند و ریختند روی دورم و ارسالن مرا میان 
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هامن جا توی آغوش ارسالن . هق زدم. بازوانش فرشد
چرا پخش زمین شده و . سم به سمت سیاوش چرخید

 های ارمیاگریه میکرد؟ چه مرگش بود؟ چرا صدای گریه
جانم را به کار میان بازوان ارسالن متام  ..قطع منیشد

 :هایم شداش را آماج مشتبردم و اینار سینه

... تو رو خدا با من این کار رو نکن.... تو رو خدا   -
ام کجاست ارسالن،  هان؟ بچه. ام رو بیارنبگو بچه

 ام؟کجاست بچه

هنوز مانده بود تا من قسم بخورم و . هایم بوداول  قسم
های ارمیا و ولز زدنبه جز صدای جز و .. او اشک بریزد

های ارسالن و صدای پس رفته از هق هق های هق هق
ی سیاوشی که دیگر سیاوشم نبود و متام شده مردانه

انگار جهان را سکوت . بود؛ هیچ صدای توی اتاق نبود
 .برده بود
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بابا قربون قلب زخمیات بابا؛ چی کشیدی س زخمی   -
یا ب...برب بابامسیح رو  دیدی بابا؟ بابا منم با خودت 

آخ سیاوش چطور ... اینبار پدری کن منم با خودت برب 
 ام ریخت زمین؟من منردم وقتی مغزم بچه

نتوانستم آرام مبانم دیوانه وار به سمتش رفتم و بازویش 
را توی دستم گرفتم و تا  جای که جا داشت فشار دادم و 

 :گفتم

 ...نیار ام رو به زبونتاسم بچه... گمشو برو بیرون  -

 :سیاوش هق زد؛ سم به سمتش چرخید

 ؟ واسه چی اومدی خونم  -

بازوهایش س و صورتش از دست چنگهای من بینصیب 
منانده، که سیاوش خودش را به من رساند و سعی کرد 

 :فریاد زدم. از ارمیای جدا کند



 

Romanzo_o 1605 

مگه واسه خاطر همین آدم به درد نخور  دو زاری دم   -
 ؟...دی خومنونبه ثانیه منیآوم

 :دست حلقهنشان سیاوش را باال بردم و فریاد زدم

ببین حلقهی تو، توی دستشه؛ گمشو برو از زندگیمون   -
دیگه هم اسم بچهی منو پیش اسم بابای . و دیگه هم نیا
 .مردهات نذار

۵۸۵ 
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چرا . موقع رشوع کردمبه گامنم لطمه زنی را از هامن 
که سیاوش مچ هر دو دستم را توی دستش گرفت و با 

 :هامن صدای رو به زوالش لب زد

 ..نکن.. صورتت زخم شد افرا  -
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آرامش قبل . خیره نگاهش کردم و یک لحظه آرام شدم
به گامنم . طوفان بود، نه؟ به سمت ارسالن چرخیدم

سیانوزی  ی ما ُمرده بود صورتش سخ وجلوتر از همه
 :دستش را گرفتم و آرام پرسیدم. بود و لبهایش میلرزید

 ؟...ام کو ارسالنبچه  -

حال " ام گذاشت، حتامسیاوش دستش را روی شانه
 :پریشانم را درک کرده بود که با بغض صدایم کرد

 ..افرا جان منو ببین  -

 . به سمتش برگشتم

 :فریاد زدگوله گوله اشک از چشمش فرو ریخت و ارمیا 

 !مسیحمون مهمون علیاصغر امام حسین شد افرا  -

های صدایش روی دور تکرار افتاد و با صدای گریه
بله » ارسالن اوج گرفت و کسی توی سم فریاد زد
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سیاوش هق زد و حرضت زهرا را صدا زد و «. مامانی
 :ی ساداتارمیا جگر سوز پناه برد به عمه

ات مبیره مسیح؛ عمهیا حرضت زینب چی کشیدی؟   -
 ...مسیح

سم دوران گرفت و برای دومین بار در یک روز روی 
. باالخره من هم فرو ریختم. دست سیاوش غش کردم
خالی شده بودم و تهی بودم . منی که دیگر من نبودم

وقتی به .  از هر آنچه اسمش زن بودن و مادر بودن بود
شب را  هوش آمدم که هوا تاریک تاریک بود، از پنجره

مسیح کجا بود وقتی من آسامن تاریک را نگاه . دیدم
میکردم؟ خدایا پرسم در آغوشت بود؟ بلند شدم و بدون 

چه کسی . هیچ حرفی همه را پشت سم جا گذاشتم
ام مرا داشت؟ همه توی اتاق جا توان مهار دل داغدیده
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ماندن و من ماندم و کریدور سد بیامرستان و فریادی 
 .ن را هم میسوزاندکه جگر آسام

 ....مسیحا  -

۵۸۶ 
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چرا جوابم را منی داد؟ قرارمان که این نبود؟ قرار بود 
 «.بله مامانی» هر وقت صدایش کردم در جوابم بگوید

هنوز حتی . ی زیادی با هم داشتیمقرار عاشقانه
چه وقت رفنت بود؟  .کوچکرتینش هم انجام نشده بود

ی پر شیرم کودکی را طلب میکرد که حاال اما سینه
 .ساعتها بود شیر نخورده بود

 ؟....مسیحااااااا....مسیحا  -

چندبار سکندری خوردم؟ چند بار خودم را به در و 
دیوار زدم؟ رد خون روی دستم از آنژوکت کنده شده 
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امن بود؟ شامل کجا جا ماند؟ موهایم چرا شده بود ه
جنگلهای افرا؟ آخر من دیگر از متام جنگلهای افرا 

 متنفر بودم؟ 

 ...جواب رو بده همه کسم  -

از انتهای کرویدور اردیان بود که میآمد؟ چشامن تارم 
آرام . درست میدید، اردیان بود که به سمتم میدوید

ه قبل از اینک.... جانم آمده بود تا ببیند قرار جانم رفته
یان بازوان خوشبویی محبوس شدم و به من برسد م

 :کسی توی گوشم لب زد

 .کمرمون شکست افرا  -

 :اردیانم رسیده نرسیده مرا از آغوشش بیرون کشید

 .ولش کن  -

انگار هزار تکه . صدایش مثل چینی ترک خورده بود
 . شده و روی زمین ریخته بود
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چشمم به سمت ارسالن چرخید هامنی که آمده بود 
از من بستاند و این میان خودش هم جان جانش را 
 . داده بود

 .آروم باش عزیزم  -

صدای اردیان اینبار مثل این بود که رنگ سیاه را روی 
رنگ الکی یک لچک ترنج اصیل بریزی و یکهو غم 

 ی نداشت من میانتقالییم فایده. عجیبی تو را ببلعد
آغوش اردیان داشتم مسیح را جستجو میکردم و خربی 

چه خوب که اردیان من  هیچ شده را از . بود که نبودن
اردیان . بغل او کند و میان بازوان خودش نگهداشت

آنجا توی آغوشش آرامش بود و . بوی مسیح را میداد
من مطمنئ بودم اردیان به من دروغ منیگوید، نگاهش 

 :کردم و پرسیدم

 بچهام کو اردی؟  -
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 :لب زد چشامنش پر و خالی شد و بعد تو نگاهم

 ..خدا بهمون صرب بده افرا  -

۵۸۷ 
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پرستار  سفید پوشی به ساغم آمد و چه خوب که وقتی 
 .سوزنی توی بازویم رفت، دیدم سیاوش داشت میرفت

تلو تلو خوران داشت دور میشد و شاید میرفت 
رفتنش . یدهای مرا توی خودش حل کند و بیاطعنه

اش چشمم را هامنی بود که میخواستم حداقل برق حلقه
چشامنم که داشت . و نگرانیاش برای ارمیا دمل را منیزد

 :بسته میشد وسط دردی جان کاه باز صدایش زدم

 .........مسیحا  -

صدایم دیوار عرش را شکافت، یعنی خدا هم برای من 
 گریه کرد؟
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زهرا را روشن  خورشید تن بهشت. صبح  تاریکی بود
آسامن روشن بود اما . کرده بود اما من شب را میدیدم

شامر اشکهایم از دستم . من سیاهی مطلق را میدیدم
خارج شده بود و تنها کسی که حتی یک لحظه از کنارم 
جم نخورده بود مامان بود، مامانی که داغ خودش اگر 

 منیدانم همه. ی من نبود کمرت از من هم نبودبه اندازه
هایشان را مهار چه در صورتم دیده بودند که هقهق

میکردند و مدام میگفتند خدا صربت بدهد اما کسی از 
 فقط دیدم. عمق قلبی که داشت میسوخت خرب نداشت

مامان را که وقتی دید دیگر قرار ندارم و با لطمه زنی 
 :به خودم آسیب میزنم دستم را گرفت و گفت

خودت .. مگه چند سالتهچیه مامان چرا کفر میگی؟   -
قهر خدا . َجون شوهرت َجون بازم بچه دار میشی

خودش . ها اینطوری صورتت رو زخمی میکنیمیگیره
 ..متکین کن به خواست خدا. داده خودش هم گرفته
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انتهایرتین جای قلبم سوخته و اَلو گرفته بود و هیچ 
اما حرف آخر مامان امتام حجت . مرحمی برایش نبود

 ..ود، متکین کردن به خواست  خدابندگیام ب

۵۸۸ 
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بهشت زهرا مملو از آدم بود حتی در مراسم ختم عمو 
خیل عظیم . هوشنگ هم چنین جمعیتی را ندیده بودم

هر کسی که شنیده بود آمده بود و . مهامنها آمده بودند
. باقی مانده بودممن هنوز در بهت آنچه رخ داده بود 

شامر تاج گلها داشت از دست خارج میشد اسم کارخانه 
دارهای بزرگ پای هر تاج گل حک شده بود، آخر آرام 

. ی اعتامدی و کیانفر رفته بودجان هر دو خانواده
 ی ابدیش را با تاج گلکارگرها مسیر عبور مسیح تا خانه

همراه کرده بودند و کسی خرب نداشت من حرست 
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ه رفتنش را به دل کشیدم و حرست قاشق به دست مدرس
از شب قبل که پلیس بیامرستان . گرفتنش راهم

یامن را برای رشح ما وقع خواست دیگر ارسالن را همه
ندیده بودم یک نفس مانده بود پشت در پزشکی قانونی 
تا مبادا مسیح را کالبد شکافی کنند و من جگرم خون 

آنجا برای اولین . غ دملمیشد برای داغ دلش و  برای دا 
بار از ارسالن خواستم از متام روابطش استفاده کند اما 

ام را تکه تکه به من تحویل بدهند او به روح نگذارد بچه
پدرش قسم خورد که مسیح را سامل به من تحویل 

چشمم پی بابا بود تا بیاد و بگوید متام اینها یک . میدهد
از این خواب خواب تلخ و زشت است و من به زودی 

بیدار خواهم شد اما از هامن س شب حتی نزدیکم 
بابا از فاصله ایستاده بود و مدام اشک . نشده بود

میریخت و من میان هر قطره اشکش به یقین میرسیدم 
حال پریشانش لحظه به لحظه . هایمکه متام شد مادرانه
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ی وقت. بدتر میشد و دوستان آشنایان نگرانش بودند
زدیکم منیآید گله مندانه به سمتش رفتم و دیدم بابا ن
 :پرسیدم

بابا یه چیزی بگو ، بگو من چی کار کردم که باید این   -
 همه بال سم بیاد؟

نگاهش مثل فرش تکه تکه شده تار و پودش از هم 
 :گسست و زیر پایم ریخت و من با بغض فریاد زدم

 هان بابا من دارم تقاص کدوم گناه رو پس میدادم؟  -

دستش را روی صورتش کشید و انگار میان کلامتش  کف
 :ُمرد وقتی که لب زد

 ..و پس میدی باباتقاص گناه من  -

سیاوش خودش را به بابا رساند و بابا را عقب کشید و رو 
 :به ترش رفت
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افرا حالش خوب نیست . االن وقت این حرفها نیست  -
 جای دلداری دادنتونه؟

۵۸۹ 
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بابا دستپاچه خودش را عقب کشید و من فهمیدم این 
ی کنکاش نداد ام اجازهدل داغده. میان خربی است

چرا که درد بزرگرتی در پیش بود اما قلب خالیام 
ها ظهر بود که ماشین آمبوالنس را َدم َدم. خالیرت شد

سوز  جگر. های ارمیا به اوج خودش رسیدگریه. دیدم
تفت دیده خودش را به آب و آتش میزد و روی تل 

خاکی که کنار قبل عمو هوشنگ ریخته بود پرت میکرد 
 ..ی دو نفرانگار آمده بود تشیح جنازه
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ا منم باب... بابا بغلت رو باز کن پرست داره میاد...بابا  -
بابا ارسالنم داره ... بابا کمرمون شکست بابا... برب

 ...میمیره بابا

او با صدا گریه میکرد و من بیصدا فرق بود بینامن من 
 وقتی ارسالن مسیح.  نگران ترسیدن پرسم بودم و او نه

به بغل از ماشین آمبوالنس پایین آمد هیچ کسی نبود 
من . که بتواند اشکهایش را مهار کند اما من کردم

ته کمرم شکس.. اشکهایم را جا گذاشتم تا پرسم نرتسد
ه بود اما راست ایستادم تا مسیح بداند بود پشتم خم شد

مسیح دعوا ندیده بود، . مادرش کنارش هست و نرتسد
س و صدا نشنیده بود مسیح میان پدر مادری که 

احرتام بینشان حاکم بود قد کشیده و تاتی تاتی کرده و 
 هایبله مامانی گفنت آموخته بود و حاال صدای گریه

مداح میخواند و باد . ام را میرتساندبچه" زیاد حتام
آرامی میوزید و به ارسالنی میرسید که زانوانش کج 
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شده بود از عمق این غم و من نگران بودم مسیح سدش 
 :رو به مامان کردم و بیهوا گفتم. نشود

ام سدش ام رو میآوردم بچهکاشکی کاپشن بچه  -
 ..میشه

مامان دستش را روی دهانش گذاشت و با متام جانش 
سیاوش دست راست ارسالن راه میآمد و اردیان .گریست

گور  خالی به من دهن کجی میکرد و مداح . دست چپش
هایش را نشانم نداده بود ترینخدا سخت. نوحه سایی

که داشت نشانم میداد و من متکین میکردم به خواست 
اوی که پرودگارم بود و حتام مسیح را از من بیشرت 

مسیح را بربد پیش  دوست داشت که قرار کرده بود
تر میشد ترسم بیشرت و هر چه ارسالن نزدیک. خودش

ارسالن مسیح را یک طوری توی آغوشش . بیشرت میشد
گرفته بود که حس میکردی دارد ذره ذره جان از تنش 
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میان خیل جمعیت رد نگاه پر غمش با . بیرون میرود
نگاه داغدارم تالقی کرد  و حس کردم زیر پایش خالی 

کندری خورد هامن اردیانی که شب قبلش مرا از شد و س
آغوش ارسالن بیرون کشیده بود زیر بازویش را گرفت 

 .و  حس کردم ارسالن برای چندمین بار ُمرد

۵۹۰ 

 ��سلیامين _زیبا#

سیاوش بازوی دیگر ارسالن را میان دستش گرفت و دمل 
دم برداشتم مامان به سمتش ق. آغوش مسیح را خواست

نگاه همه رویم مکث کرد و من پر . نتوانست مهارم کند
 :التامس به مامان گفتم

 .ام میرتسهبگو ساکت شن بچه  -

سش را محکم باال و پایین تکان داد و حس کردم خون 
چشامن مسیح شبیه . ی چشم زمردینش را پر کردکاسه
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و  ممامان بود نه؟ کف دستم را محکم روی صورتم کشید
صدا صاف کردم به سمت مامان . اشکهایم را پاک کردم

 :چرخیدم و دو دستش را گرفتم و گفتم

 ..مامان من اگه صداش کنم جواب رو نده میمرما  -

 .مامانت مبیره افرا  -

 .بوی مسیح میآمد. چرخیدم و به سمت ارسالن رفتم
یل ام بوی وانصدر و کافور با تن مسیح بیگانه بود، بچه

ی سفید رنگی که وقتی دستم روی پارچه .میداد
میگفتند کفن است نشست، به حرمت احرتامی که بین 

من و ارسالن قد کشیده بود ارسالن و مسیح را باهم بغل 
 . کردم و هر سه با هم ُمردیم

 ..مسیح مامان  -

جوابم را نداد و من نفس بریده توی گوش ارسالن 
 :گفتم
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 ..باهامون قهر کرد ارسالن  -

ی که دیشب به من گفته بود دیگر هیچ د از جملهبع
حرفی نزده بود و حاال داشت مرگ را زنده زنده متاشا 

وسط غمی که پایانی . ترسیدم ارسالن هم برود. میکرد
داشتم میمردم اما . نداشت من از غمی دیگر ترسیدم

ها که بلند شد مداح که جگر سوز خواند به صدای گریه
 :فتمالتامس رو به سیاوش گ

 .بگو همه ساکت شن  -

با تردید باوزی ارسالن را رها کرد و من مسیحا را از 
سیاوش که دور شد، دنیا سکوت . آغوش ارسالن گرفتم

یک مادر فرزندش را به خاک میسپرد و حق بود .. کرد
. اگر بگویم در عظمت این داغ جهان هم سکوت کرد

دانم ارمیا چه در چشامنم دید منی. مداح دیگر نخواند
اما او هم ساکت شد و من جواب متام محبتهای ارسالن 
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را وقتی ذره ذره به من محبت میکرد و جوابی منیگرفت 
مرگ . آنجای که از داغ فرزند کمرش خم شده بود دادم

ی زندگیامن بود اما ترین حادثهمسیح اگرچه تلخ
 .حقیقت این بود هیچ کس مقرص رصف این اتفاق نبود

ارمیا و سیاوش دست به دست هم من، ارسالن حتی 
دادیم تا حادثه شکل بگیرد و خدا آن باال نشست و 

یامن جلوی چشمامن تقدیر را اینگونه رقم زد که بچه
 .پرپر شود

۵۹۱ 
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مسیح را خوب بغل کردم، کنار مزار خالیش نشستم و 
م و اعتنایی به نکن آرام آرام برایش الالیی خواند

های دیگران نکردم، بند کفن را باز کردم و  س گفنت
چشامنش آرام بسته بود . زخمیاش را به آغوش کشیدم
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انگار که خوب شیر خورده باشد و به خواب عمیق رفته 
جای زخمش را بوسه باران کردم و بعد با این . باشد

دستهای که از فردای آن روز دیگر دست به دار نزد 
 کاش. ودم فرزندم را میان مزاری گذاشتم که سد بودخ

دنیا باور میکرد وقتی سیاوش تن بیجانم را از روی 
خاک مسیح بلند میکرد من قبل از مسیح مرده بودم و 

آرام و دلسوخته . نیاز نبود یک مرده را باز بیمراند
دستم را روی خاکی که پرسم را بغل گرفت بود دست 

 :کشیدم و زمزمه کردم

 نفس از سینه برون رفت و مسیحا نرسید

 معبد از سوز عطش سوخت و بودا نرسید

 آسامن گمشده در ظلمت و تاریکی خویش

 رخ مهتاب به داد شب یلدا نرسید

 عقش هامن کهنه متاعی س بازار هوس
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 تاجری در تب این شهر به سودا نرسید

 چشم جنگل شده گریان ز نظر بازی باد 

 پروا نرسید ها مست متاشاست ودیده

 یک وجب خاک زه یار کجاست بهر مناز

 زورق عشق پریشان شد و دریا نرسید

 «تاجری.س» 

سیاوش برای آخرین سعی کرد مرا از روی قرب مسیح 
 :دستم را گرفت و به خواهش گفت. بلند کند

 ..خواهش میکنم افرا بلند شو  -

ی ارسالن با دیدن حال پریشانم نزدیک ریکا دخرت خاله
 :گفت شد و

 ..ات کنهعزیزم ژینا اینجاست بذار معاینه  -
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تر از آن بودم که جوابی اوی را بدهم که از لندن بیجان
سم روی سینهی . آمده بود تا در غمامن رشیک باشد

سیاوش فرود آمد و او دستی که دیگر حلقه نداشت را 
 :روی صورتم گذاشت و آرام نوازش کرد و  گفت

کرت تشکر کنید بگید االن ریکا جان از خانم د   -
 .میربمش بیامرستان

۵۹۹ 
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ژینا خواهر ریکا و جراح حاذقی بود،  هر دو دخرت  خاله 
گیتای ارسالن بودند که سالها بود مهاجرت کرده و رفته 

بودند انگلیس و حاال به محض مطلع شدن از ماجرا 
 .مراسم خاکسپاری مسیح رسانده بودندخودشان را به 

 :ریکا دستش را روی بازویم گذاشت و گفت
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دوست داشتم توی رشایط بهرتی ببینمت افراجان،   -
 .خدا بهتون صرب بده. متاسفام برای اتفاق پیش اومده

دیشب که خرب بهمون رسید خیلی خیلی اتفاقی بلیت 
اشیم ب پیدا کردیم و اومدیم، یه اسرتاحت کوتاهی داشته

شب دوباره خدمت میرسیم اما ژینا نگران ارسالنه کم و 
بیش در جریان بیامری ارسالن قرار داشت اما خب 

قب مرا" لطفا. منیدونستیم انقدر بیامریش جدی هست
 ..خودتون و ارسالن باشید

بغض امانش را برید و زد زیر گریه بیجان تر از آن بودم 
تشکر کرد و او رو سیاوش جای من . که از او تشکر کنم
 :به سیاوش گفت

 "!مراقبشون باشد لطفا  -

 :پرسی نزدیکش شد و گفت

یکا جان آروم باش  -  .ر 
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یکا به سمتش چرخید و با هامن بغضش لب زد  :ر 

من عروسیشون نیودم سوش اما حاال باید بیام مراسم   -
 ...ختم

را  اشصورتش را میان دستانش گرفت و نتوانست جمله
او دلسوزانه گریه میکرد اما من دوست . ل کندکام

را  دستم. داشتم بگویم آرام گریه کن؛ مسیح میرتسد
 .روی سینهی پر دردم گذاشتم قلبی دیگر درونش نبود
آنجا با رفنت مسیح خالی شده بود و دیگر هیچ چیزی 

 .پرش منیکرد

۵۹۹ 
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*** 

ش آب ایستاد و اجازه داد گرمای آب، سدی زیر دو
ی آن روزهای تلخ را از تنش بشوید و فراموش کشنده
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ها از آن ی ارمیا را پس داده چهکند روزی که حلقه
دخرت شنیده و حتی فراموش کند افرا چطور از او چشم 

 .میدزد و ته نگاهش چقدر دلخوری انباشته شده است
یچرخید که حاال بیشرت متام فکر و ذهنش دور افرایی م

از همیشه در غار تنهاییاش فرو رفته و عزادار مسیحی 
  .بود که او حتی فرصت عزاداریش را هم پیدا نکرده بود

کف دستش را روی سامیک سد  حامم گذاشت و سش 
را خم کرد و آب از س رو رویش راه گرفت و به زیر 

. ردهایش میان آب جار راه گم کاش رسید و اشکچانه
دلش چرکین بود از دنیای که این همه بازی برایشان رو 
کرده و هر چه مادرش تالش کرد بود تا مثل همیشه او 

کودکیهای زیادی را از . را آرام کند نتوانسته بود
داریوشی بدهکار بود که در کشاکش پیراهن مشکی 
تنش و عزایی که در آن به سوگ نشسته بود، سکوت 

ر مقابل دخرتش سخت و تلخ سالیانش را شکسته و د
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اعرتاف کرده بود به چیزی که نباید و حاال افرا نه فقط 
در غم از دست دادن فرزندش که در اندوه جانکاه 

اعرتاف پدری گنهکار هم میسوخت و او هر چه میکرد 
ی آتش فشان دورن افرا خاموشی نداشت که شلعه

 . نداشت

موهای  ایشساعتی بعد وقتی مقابل آینه ایستاد دیگر بر 
همیشه مرتبش مهم نبود و حتی دیگر ساعتی که همیشه 

دستی . دور مچش میبست هم برایش رنگ باخته بود
اش کشید و بیاهمیت به میان موهای رها شده
 ی به تن کرد و نگاهش ُس خوردآشفتگیشان پافر پاییزه

خم شد و هامن را . روی پتوی نازکی که روی تخت بود
نوز هم افرا حواسش به خودش و برداشت مطمنئ بود ه

لباسش نیست و مثل متام این چهل و پنج روز او را با 
هامن یک ال مانتوی که اصال مناسب فصل نبود توی 

وقتی داشت مادرش را به . بهشت زهرا خواهد دید
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فرشته میسپرد حواسش پرت پیام ملیحه مادر افرا شد 
شدم ن تم مادر اما من که حریفشرشمنده»که نوشته بود 

 ..«.االنم که بارون زده باز رفته س خاک.. بیاد خونه

۵۹۴ 
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ملیحه ماجرای داریوش را منیدانست و همین هم باعث 
هایی داشته باشد شده بود تا مثل قبل از او درخواست

ا ی کثیفش ر اما افرا از آن لحظه که پدرش متام گذشته
برای او بازگو کرده بود شده بود دژی فرو ریخته و مدام 

وی به هامن پت. آوار میشد و کسی نبود دستش را بگیرد
نازک بسنده نکرد و کاپشن بادیش را برداشت و هنگام 

 :خروج از خانه روی به شکوفه گفت

ی تر تو که مقرب... مامان سپا منیشه افرا واسش دعا  -
 .واسش دعا کن
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اش و به این فکر کرد فه ُس خورد روی گونهاشک شکو 
اگر سیاوش بداند  هم دست داریوش بانی متام مشکالت 
شهال خواهر اوست، چه خواهد شد؟ حتی فکرش جلوتر 

عزاداری کرد برای پرسی که میدانست متام باورش 
 .مادری ویلچر نشین است و او را مقرب خدا میداند

اش پاک گونه دستی نداشت تا اشک چشمم را از روی
کند و همین امر را بر او مشتبه میکرد که او خودش 

امیدش به خدا بود که . قربانی این ماجرا بوده و هست
هایش در داغ عزیز  داریوش وسط از خود بیخود شدن

یشان بود، حرفی از شهال نزند و او دلی که عزیز دل همه
هنوز توی فکر بود که سیاوش . ی پرسش نباشدرشمنده

شد و پیشانیاش را بوسید و دستی روی صورتش  خم
 :کشید و گفت

 .قربونت برم تو حداقل بینمون محکم باش  -
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شکوفه لبش را محکم به هم فرشد و سیاوش اینبار 
گرم از دعای مادری که میدانست مقرب خداست به دل

باران  تند صبحگاهی به نم نم . سمت بهشت زهرا راند
و روحش جا مانده بود میان تبدیل شده بود و او قلب 

تن  سد بهشت زهرا، درست جایی که افرا روی زمین 
خیس نشسته و بیصدا برای پرسکش اشک میریخت و 

وقتی به افرا رسید که باران اوج . آرام الالیی میخواند
گرفته بود و دخرتک دیوانه هنوز زیر آن باران نشسته و 

روی خم شد و چرتش را از . خیال بلند شدن نداشت
صندلی عقب برداشت و کاپشن بادیش را به دست گرفت 

 . و با گامی محکم اما متزلزل به سوی افرا رفت

 .افرا عزیزم  -

صدایش کرد اما کسی به سمتش برنگشت و باران یکهو 
های او تند شد به سمت محبوبی که شدت گرفت و گام
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چهل و پنج روز بود فهمیده بود از بند تعهدات آزاد 
چرت را باالی س افرا گرفت و خم شد و . ستشده ا

 :کاپشن را دورش انداخت و گفت

به خدا اگه مسیح راضی باشه تو اینطوری با خودت تا   -
 .کنی

افرا رو برگرداند و او دو طرف کاپشن را نزدیک کرد و 
 :ی افرا لب زددرست مامس صورت رنگ پریده

 !خیس آب شدی قربونت برم  -

دزدید و اشک دیگری از چشمش پایین  افرا باز نگاه
ی دخرتک را میان دستش گرفت و ریخت و او چانه

 :گفت

 چرا نگام منیکنی سیم تلفنی؟  -

۵۹۵ 
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اش لرزیدن لب  لزران افرا میان دندانش رفت و چانه
 :گرفت و  او خم شد توی صورتش گفت

 ؟!هان قهری؟  -

 :افرا کوتاه جوابش را داد

 .تنهام بذار  -

 :خیره شد در مردمک لغزان نگاه افرا و گفت

قرار بود تنهایمون هم یه معنی ...قرار نبود تنها باشیم  -
 .من و تو نداریم که، اینطور نیست..بده

 :افرا عصبی سش را به طرفین تکان داد و گفت

اهی اومدی راهت رو حاال هم از هر ر ...نه نیست   -
 .ام تنها باشممیخوام با بچه...بکش برو
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تلخی زیاد از حد آن روزهای افرا را میگذاشت به پای 
چرت را به . دل داغدار افرا و دل چرکین منیشد از او

طرفی پرت کرد و پافرش را از تنش بیرون کشید و آن 
 :را هم پرت کرد کنار چرت و لب زد

ینطوری میخوای هر دوتامون باشه حاال که توی ا  -
 .اینطوری میشینیم زیر بارون

 :افرا دلچرکین نگاهش کرد و لب زد

و متام بر ... تنها کسی که منتظر اومدنش نیستم تویی  -
ات رو از بابام بگیر، برو بندازش بچگیهای برباد رفته

زندون تقاص ویلچر نشینی مادرت رو ازش بگیر اما یه 
، ات میگردمل این ترحم مسخرهلحظه فکر نکن من دنبا

چون این آدمی که اینجا نشسته هیچ چیزی برای از 
ی بود که اونم زیر دست دادن نداره، متامش یه بچه

 .خاکه
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قلبش را انگار کسی گرفت و سخت میان مشتش چالند 
ی گوشش نشست و  وقتی صدای بغض دار افرا در الله
 :بدون اینکه نگاهش کند لب زد

 آره بیانصاف؟ترحم؟   -

۵۹۶ 
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سش را . صدای او هم حاال مثل صدای افرا میلرزید
چرخاند و در نگاه خیس اما سخ افرا زل زد و باران با 

 :شتاب به صورتش خورد و گفت

 و نگاه پر ترحم به تو؟من  -

از کینه پر متنا لب افرا اینبار به دور از خشم و به دور 
 :زد

 ...تنهام بذار...برو سیاوش  -
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 !من واسه رفنت هیچ وقت نیومدم  -

افرا دستش را روی عکس مسیح که روی سنگ سفیدی 
حک شده بود و باران با شتاب به آن میخورد کشید و 
 :حریصانه آب را از روی صورت پرسکش زودود و لب زد

 .کردم بری، رفتیاما درست اون موقع که فکر منی  -

 :ی افرا را میداددل خون بود وقتی جواب دل شکسته

 .بیانصاف نبودی افرا  -

تو خوش انصافی؟ س همین خاک، جلوی چشم عمو   -
هوشنگ یه کاری کردی مسیح زود به دنیا بیاد اگه این 

 اسمش بیانصافی نیست پس چیه؟

 :ناباور نام افرا را صدا زد

 ...افرا  -

 :را روی قلبش نشستدست اف
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اینجا داره میسوزه مدام و بیوقفه هیچ چیزی آرومش   -
 ...برو" پس لطفا... منیکنه

سیاوش دستانش را دور زانوانش حلقه کرد و تا مبادا 
هوس کند اویی که این روزها به طرز عجیبی تلخ شده 

 :بود را به آغوش بکشد

سیم من اینطوری باید میفهمیدم که جدا شدی؟ ها   -
 تلفنی؟

 :پوزخندی روی لب افرا شکل گرفت و جواب داد

 چرا باید به یه مرد زندار از جدا شدنم میگفتم؟  -

 :سیاوش اینبار خیره نگاهش کرد و پرسید

 زندار؟  -

۵۹۷ 
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 :اش را بلعید و لب زدافرا بغض تکه تکه شده

 ! دار حلقه میندازهیه مرد زنفقط   -

 .دو زاریش رو یادت رفت  -

 .آره راست میگی یه مرد دو زاری بیمعرفت  -

 .مبیره این آدم دوزاری بیمعرفت که دل تو رو شکسته  -

افرا اشک چشمش میان باران گم شده بود که تلخ جواب 
 :سیاوش را داد

آدمی که بلد نیست مرهم بشه، زخم هم منیشه   -
 ...سیاوش

افرا دستش را برای بار چندم روی سنگ مزار مسیح 
 :کشید و پر حرص گفت

 ...ام روبارون خیس کرد بچه  -
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سیاوش مکث نکرد و دستش را دور او حلقه کرد و زیر 
باران با هامن صدایی که زوال یک مرد را نشان میداد 

 :لب زد

 میدردت به جونم چی کار کنم که مرهم بشم واسه زخ  -
 که مرهم نداره؟ 

تر از آن بود که تالشی برای بیرون کشیدن افرا خسته
 :خودش از آغوش او کند و در هامن حال گفت

 ...فقط برو  -

 سیاوش. و تلخ بود این رفتنی که افرا دلش میخواست
موی خیس او را عقب زد نفسش را آه مانند بیرون  طره

 :داد و لب زد

 .رفتنم آرومت کنه هیچ وقت فکر منیکردم  -

بعد از آن سکوت بینشان را فقط صدای قطرات باران 
میشکست و افرای که انگار از خاک سد مسیح هم سیر 
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اینکه چقدر آنجا زیر باران ماندند را هیچ کدام . منیشد
نفهمیدند، یکی در غم یار میسوخت و دیگر در غم فراق 

 . جانش

ی در ستگیرهجلوی در هریس روی ترمز زد و خم شد و د
 :سمت افرا را باز کرد و گفت

 .برو تو، من بر میگردم  -

که  «برو و دیگر برنگرد» نوک زبان افرا آمد که بگوید
 :اینبار خود سیاوش پیش از او لب زد

 .یه کم برات خرت و  پرت بگیرم بعدش میرم  -

افرا سی تکان داد و آرام به سمت در هریس قدم 
 .ه فکر کند چه از او خواسته استبرداشت و بدون اینک

آنقدر آن روزها آرام بخش مرصف میکرد که برایش 
 .دیگر هیچ کسی در درجهی اهمیت قرار نداشت

۵۹۸ 
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وارد هریس شد و اینبار سکوت هریس غم درونش را به 
ه عطیل کردتکاپو انداخت، چند روزی میشد که کار را ت

بود تا بتواند کمی فقط و فقط کمی فرصت پیدا کند تا 
نفس عمیقی کشید و . ای برای خودش اجاره کندخانه

به این فکر کرد اگر مادرش بداند پدرش چه ها که 
مادر  همیشه " نکرده زندگیشان چطور خواهد شد؟ اصال

نگرانش توان این را داشت که با چنین حقیقتی رو به رو 
 . که اینطور نبود" عاشود؟ قط

به سمت دار انتهای راهرو رفت و با دیدن نقش رویش 
اش ای که دیگر خانهدلش خون شد از یاد آوری خانه

لچک ترنج الکی داشت خودش را متام قد نشان . نبود
ها توی ذهنش ورق میخورد گاهی صدای میداد خاطره
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ارسالن بود که او را مامزی میخواند  گاهی کودکی 
 «. بله مامانی» ین زبان لب میزدشیر

با هامن لباس خیسش جلوتر رفت و متوجه پیام مادرش 
افرا مادر » که روی گوشی افتاد، نشد که نوشته بود

. .آدم از خونه باباش گریزون میشه آخه؟...برگرد خونه
تر قربون داغ  دلت برم مادر؛ بیا خونه و دمل رو خون

ام دیگر مادرش روی هامنطور که جلوتر میرفت پی« نکن
 .طالق گرفتی، فدای ست» ی گوشی نقش بستصفحه

من اشتباه کردم بابت اینکه به ما نگفته بودی طالق 
بگم غلط کردم ...گرفتی عصبی شدم و ست داد زدم

چه خرب «. آروم میشی مامان و بر میگردی خونه؟
داشت ملیحه که او نه برای طالق گرفنت و نه برای داد 

ه را ترک نکرده بود، خانه را ترک کرد بود زدن او خان
ی پدری که روی خون نشسته چون تاب ماندن در خانه

 . بود را نداشت
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وقتی به دار قالی رسید چشامنش برزخی بود که انگار 
دستش را به . داشت میان ماندن و مناندن میسوخت

بعد صدای  چند دقیقه. سمت قیچی برد و چشم بست
ین  قلب ناسورش را ناسور تر کرد و افتادن قالی روی زم

لچک ترنج حاال روی زمین بود درست مثل خاطراتی که 
روی زمین ریخته و کسی توان جمع کردنشان را 

 .نداشت

۵۹۹ 
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دیوانه وار به سمت دار دیگری رفت با متام جانش تار و 
د و دار بعدی و صدای پودها را میان قیچی دری

ی افتادنش همزمان شد با صدای گیج و حیرت زده
 .سیاوش که او را به نام میخواند

 چی کار میکنی افرا؟  -
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ا با اش ر پشت دستش را روی صورتش کشید و اشک گونه
دارهای قالی به او دهن کجی میکردند . خشم پاک کرد

و  تکه سیاوش به او رسید و بازویش را توی دستش گرف
 :آرام لب زد

 افرا جان خوبی؟  -

خوب نبود که هیچ بد بود و  از آن بدتر هم ممکن 
ی افرا خلوت هریس را بلعید صدای جیغ و گریه. منیشد

و او عاجز ماند از آرام کردن دخرتی که یک روز 
ی ارسالن را وقتی شامره. آرامشش آغوش او بود و بس

 ست به دامانمیگرفت بعید میدانست روزی برسد که د
. او شود برای آرام کردن دخرتی که بند جانش بود

هایش به ارسالن را نفهمید اما وقتی به ها و شنیدهگفته
خودش آمد که ارسالن با موهای آشفته و ریشهای 

 :نامنظم مقابلش ایستاد و پرسید
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 توی اتاقشه؟  -

 :ی اسالن گذاشت و گفتدستش را روی سشانه

قیچی کرد و من هر کاری کردم نتونستم  تا دار روسه  -
از وقتی که باباش همه چی رو بهش ... جلوش رو بگیرم
 .تر از قبل هم شدهگفته، پریشون

ارسالن پر غم نگاهش کرد بیحرف به سمت اتاق افرا 
رفت و در دلش به بیفکری همیشگی داریوش لعنت 

 وقتی در اتاق را باز کرد که افرا زیر دار قالی. فرستاد
که عکس مسیح روی آن بود، نشسته و زانوانش را بغل 

سیاوش همزمان با او وارد اتاق شد و افرا رو . کرده بود
 : از او گرفت و لب زد

 .تنهامون بذار  -
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سیاوش چشامنش را کوتاه بست و از اتاق خارج شد اما 
ارسالن رفت و کنار افرا زیر . هامنجا پشت در ایستاد
 :اندقالی نشست و بغض ترک

 تو هم مثل من دلت واسه َبب گفتنش تنگ شده؟  -

 :افرا با صدا گریه کرد

 .آخرین بار که صداش کردم دیگه نگفت بله مامانی  -

۶۰۰ 
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 .تقصیر من شد که داد زدم بچه ترسید  -

 :افرا نفسی تازه کرد و لب زد

ام هی نظر میدادن مجبور شم و چال بچهراجع به چ  -
 .شدم بربمش باال
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ارسالن دستش را روی قلبش گذاشت و آرام ماساژ داد 
 :و گفت

فکر از دست دادنش یه کاری کرد که یه کاری بکنم   -
 .که برای همیشه نداشته باشمش

ی او را گرفته بود افرا نگران از عذاب وجدانی که یقه
 :سی تکان داد و گفت

 .من باید بهت میگفتم بلیت گرفتیم تقصیر من شد  -

ح مسی...حتی اگه تو منیگفتی من نباید داد میزدم  -
 .ترسید

 ...من در اتاق رو باز گذاشتم، فقط تقصیر تو نیست  -

مرهم بودند برای هم انگار، که هر کدام در تالش بود 
 .بگوید که این حادثه تنها یک مقرص ندارد
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رمی گفت معلومه سش خیلی مترین کردند سیا به ا  -
 ...خون به مغزم نرسید عصبی شدم بچه رو بردم باال

ارسالن سش را به دار قالی تکیه داد و رو به افرا لب 
 :زد

 .من نباید داد میزدم  -

 .متنفرم از ارمیا نباید اون روز می اومد خومنون  -

دیوار  این را گفت و با صدا گریه کرد و مردی آن سوی
 ...های اوُمرد میان صدای هق هق

 .برو افرا از این شهر برو  -

صدای ارسالن بود که حاال مثل کسی که انگار شب 
خوابیده و صبح زیر خروارها خاک از خواب بلند شده 

طور خسته و ناامید و به گوش سیاوش میرسید هامن
 .بریده
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 !برم؟ کجا برم وقتی بچهام اینجاست؟  -

۶۰۱ 
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ی نداشته باشه برو و یادت باشه هر جا که خاطره  -
های ما رو  دیده بود و به اشک ریختمون مسیح خنده
 .عادت نداشت

صدایش روی به زوال بود که با هامن بغض هزار پاره 
 :لب زد

هات هگری...بیا بچه رو بیشرت از این نرتوسونیم  افرا  -
مسیح رو میرتسونه فکر میکنه باز من  بیفکر س مامانش 

 .داد زدم

 :افرا دستش را روی لبش گذاشت و هق زنان گفت
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مگه نگفته بودی صرب کن شاید زوال ما روال ما باشه؟   -
 چی شد ارسالن چرا زوال ما روال نشد؟

 .ما تقاص گناه دیگران دادیم افرا  -

 ...بابام  -

 :میان کالمش رفت ارسالن

افرا خودت رو . فقط پدر تو مقرص این ماجرا نیست  -
 .مقرص گناه بابات ندون

 :ی انکار تکان دادافرا سی به نشانه

میدونی ارسالن اون شب که باهات عقد کردم فکر   -
کردم هیچ روزی بدتر از اون ممکن نیست تجربه کنم، 

 بهم متایل متامم ترس بود، ترس موندن کنار مردی که
داشت و من نه، با همه تلخی اون شب باز دمل گرم بود 
به اینکه سیاوش هست یه روزی از زندان میآد بیرون و 
شهر رو برام بهم میریزه اما حتی دمل گرم بود به خودت 
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سیاوش اومد شهر رو برای من که نه ...به اینکه هستی
برای یکی دیگه بهم ریخت و من تازه فهمیدم روز از 

ون بدتر هم میشه اونم وقتی بود که اونو کنار یکی ا
 .دیگه دیدم

حرفش چنگ شد و قلب مرد پشت دیوار اتاقش را درید 
و بعد انگار دنیا لختی سکوت کرد میانشان تا خدا 
 :قاضی باشد و افرا بریده و مقطع مقطع ادامه داد

از اون روز به بعد دیگه سیا رو نداشتم، حتی به    -
دوست که بهش پیام بدم و بپرسم خوبی؟ اونم  اندازه یه

همین سوال رو ازم بپرسه و من در جوابش صادقانه بگم 
 ...نه

۶۰۹ 
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چشامن سیاوش تلخ بسته شد از تقدیری که بر افرای او 
 :گذشته بود

ه من راست میگی تو اون روزها ب.. گذشت اون روزها  -
گفته بودی آدم عمل و عکس العملی اما . صدمه نزدی

یه . من بارها دیدم که چشم بستی روی خیلی چیزها
شبی که نه من، من بودم نه تو، تو مسیح شکل گرفت و 

ام هر جا غصه. ی امن زندگیمبعدش تو شدی نقطه
گرفت اومدم بهت گفتم، هر جا بریدم اومدم کنارت و 

نبود اما باهاش رفاقت رو فهمیدم میشه عاشق یکی 
تجربه کرد و آروم شد تو آرومم کردی جاهای که همه 

 .داشنت مشوشم میکردن

 :ارسالن به سمتش چرخید و لب زد

 .ی ما رو داشتی افراتو همیشه همه  -

 :ی انکار تکان داد و ادامه دادافرا سی به نشانه
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 اون شب توی مهمونی ارمیا من یکی دیگه از شبهای  -
بد زندگیام رو تجربه کردم و برای بار چندم سیا رو از 

دست دادم اما تو دستم رو گرفتی و نذاشتی زمین 
بخورم تا اینکه گذاشتی خوب بهت عادت 

های که عادت ی دوست داشنتمون شد قصهقصه...کنم
مسیح که مریض بود توی تنهایی اون  شبها ... میشن

درست همون شبا  سیاوش َقد  یه دوست نزدیک شد و اما
بود که یه حلقه نشست توی دستش و باز دورتر شد، 

ا نقدر که نه فقط توی آسمون من که حتی توی کهکشون 
 .من هم نبود

دست سیاوش پشت در مشت شد و هزار بار خودش را 
  .لعنت کرد که گذاشته بود لذت انتقام او را با خود بربد

ی مثل بوسه زندگیمون خیلی چیزا کم داشت ارسالن،  -
اما .......آغوشیهای شب بخیرصبح بخیر یا مثل هم
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 .وقتی منو ترک کردی دیگه زندگیم هیچ چیزی نداشت
روزی که از ... ی تهیپوچ شده بودم یه آدم رونده شده

ار شاید هزار ب. تو طالق گرفتم بدترین روز زندگیم بود
بدتر از روزی که باهات عقد کردم چون دیگه هیچ 

ود که بهش تکیه کنم، سیا رو که مدتها بود از پشتی نب
دست داده بودم و تو هم که رفتی بودی اما با همه 

تلخی اون شب، با همه سخت گذشتنش ته دمل گرم بود 
به اینکه بابا هست و حتی در بدترین رشایط تو هستی 

 ....اما حاال
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برید و گریه امان نداد بگوید هر آنچه در قلبش نفسش 
بود را؛ مکث کرد و ارسالن خم شد و بطری آب را 

برداشت و به سمتش گرفت و بیحرف او را به نوشیدن 
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ی نوشید و بعد به سمت او آب دعوت کرد و افرا جرعه
 :چرخید و ادامه داد

اون شبی که از رنگرزی اومدم بیرون به خودم قول  -
منیدونستم . گه روی هیچ کس حساب نکنمدادم دی

 ... اممسیح بچه...ا نقدر زود کم میآرم

ی هر دونفرشان داغ میشد بر دل حاال صدای گریه
کردن هم پیدا نکرده بود و حاال  سیاوش که فرصت گریه
 :هایش برای عزیزش بودشاهد سوگ عزیزترین

و  داغی که من... داغ از این بزرگرت نداریم ارسالن  -
این روزها ...تو دیدیم س حد مصائب دنیا بود و هست

چراغی که فکر میکردم . اما من بابام رو از دست دادم
هیچ وقت خاموش شدنی نیست و هیچ وقت از دست 

دادنی نیست، امروز هم اما با همه سختیهای که بینمون 
 ...گذشته تو هستی
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نگاه خیس ارسالن قفل چشامنش شد و دستش را دارز 
 :د و اشک افرا را پاک کرد و افرا لب زدکر 

ارسالن تو چرا همیشه خالف چیزی که فکر میکنم رو   -
بهم ثابت میکنی؟ چرا وقتی فکر میکنم متوم شدی و 

دیگه هیچ اثری ازت نیست بازم میآی و غافلگیرم 
ی توی رابطه! میکنی؟ هان ارسالن؟ ی من و تو چه س 

ه ی دوبار ا به ثانیههست که خراب میشه ویرون میشه ام
از نو ساخته میشه؟ این آدمی که جلوته هیچ چیزی 

بهم گفتی برم اما ...دیگه واسه از دست دادن نداره
اینجا توی این . خودت اهل رفتنی؟ من که بعید میدونم

خاک پارهی تنمون خوابیده چطور از این شهر دل بکنم 
 برم؟
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 :جان کند ارسالن تا لب بزند و بگوید

 ...سیاوش هست افرا -

 :اش گیر کرد و دلچرکین جواب دادنفس افرا توی سینه

بعضی بودنها مثل نبودن میمونه، بیشرت زخمیات  -
 .میکنه تا اینکه آروم بشی

 :ارسالن ناباور نامش را صدا زد

 ...افرا-

شه، باید بری و سالمتت رو ی قلبت عوض بباید دریچه-
به دست بیاری، یه ارسالنی بشی که من وقتی بریدم، 
وقتی هیچ کس دیگه نبود، بتونم بهش پیام بدم هستی 

ترین و رفیق؟ چون حاال دیگه مطمئنم هیچ سخت
ترینی وجود نداره چون خدا میتونه آنی و کمرت از تلخ

درست مثل وقتی که . آنی هر چی که داری و بگیره
 .سیح رو ازمون گرفتم
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 .من وقتی میرم که خیامل از تو راحت باشه  -

 :وسط دنیایی تزلزل قاطعانه جواب ارسالن را داد

 .من نه میبخشم نه فراموش میکنم  -

ارسالن چندبار دهانش را باز و بسته کرد تا چیزی 
بگوید اما نتوانست و افرا کوتاه پلک زد و بغض فرو 

 :خورد و ادامه داد

 ... من..ارسالن من  -

اش، نفس  مرد به من و من افتاده بود و این نفس بریده
 :  پشت دیوار را میگرفت

                                                                                                                   
ی وهابابت م...من بابت متام اشکهای ارمیا برای پدرت-

سفید مادرت، بابت قلب مریض خودت، بابت تنهای 
ی که از هم پاشید حتی از بابت اردیان بابت خانواده
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پیراهن سیاهی که پدرم برای مسیح پوشید ازت معذرت 
 ...میخوام

هایش از دست خارج شده بود، حاال دیگر شامر اشک
برای داغ دل دخرتی که عزیز دلش بود و از قضا عزیز 

 :ز دست داده بوددلش را ا

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشرت زدن گردن   -
 مسگری؟ هان افرا؟ گناه بابات به تو چه ربطی داره؟    

                                                                                                           
وشش ی گصدای خش دار ارسالن حاال میان الله

مینشست و دلش هزار پاره میشد از اندوه جاری میان 
 .آنها

ی روزهای که تو از رشمنده... ام ارسالنمن رشمنده  -
کارهای بابام خرب داشتی اما خم به ابروت نیاوردی و 

 .گذاشتی من فکر کنم آدم بد  این قصه تو بودی
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 ...افرااا  -

 ه یکیحسن خاتم این رابطه باید هم اینطور میشد ک
کف . بداند دیگر تا پای جان برای او رفته و دم نزده

دستش را روی صورتش کشید و حس کرد دیگر منیتواند 
گوشهایش تاب و توان تحمل شندیدن . آنجا بیاستد

 .دردهای عزیزان دلش را نداشت
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 دو سال بعد

 فصل پایانی

 افرا

. درویش بخار گرفته بو . نشستم ی باران زدهشیشهپشت 
ه بعد چند ثانی« مسیح» با سانگشتم روی شیشه نوشتم
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بخار پشت شیشه مثل اشک باریدن گرفت و نام مسیح 
صدای تیک تیک ساعت میان صدای . میانش گم شد

رضبات قطرات باران که با رضب به شیشه میخورد گم 
هایی که فروردین اواخر فروردین بود، از آن. میشد

انگار بیشرت از هر زمانی دل آسامن میگرفت و باران تند 
هایش را میشمردم و تند بر تن خیابان میزد و من قطره

های و تو خسته منیشدی از منی که خودم را میان سال
تاریکی جا گذاشتم و من  جدیدی را برداشتم و زدم به 

، هوای ها و رسیدم به شهری که باران داشتدل جاده
 بُر. تازه داشت و اصالً همه به کنار آنجا گلی را داشت

خوردن و یکی شدنم با گلی را هیچ کسی نفهمید، حتی 
فقط وقتی به خودم آمدم که گلی شده بود . خودم

ها به تنهایی بخش مهمی از روزهایی که گذشنت از آن
امکان نداشت و من چه خوب به اویی تکیه میکردم که 

شده بود با منی که غریبه بودم حتی با یک شبه آشنا 



 

Romanzo_o 1663 

یک روز که نفهیدم کی از راه رسید روی . خودم
گذر ب» صندلی مقابل میز تراپیست نشستم و او گفت

و من لجوجانه نه بخشیدم نه گذشتم « ببخش و رها کن
یتان را ترک کردم یادت روزی که همه...اما رها چرا

خودت هست؟ فکر منیکنم آن روز را یادت نباشد، 
 :مقابلم ایستادی و گفتی

 !تا ته دنیا باهاتم افرا، تا هر جا که بگی   -

به چشامن نگرانت نگاه کردم و هیچ اتفاقی توی قلبم 
حتی برای لحظهای مکث کردم تا بگوید که . رخ نداد

به دستهی . باورت کرده است اما هیچ خربی نشد
چمدان چنگ زدم و سد و سنگی توی چشامنت نگاه 

 :دم و گفتمکر 

 .نباش، من به نبودت عادت کردم -

۶۰۶ 
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ام از لبت لرزید، از من توقع نداشتی وقتی رها شده
خاطر؛ تو را هم پشت سم جا بگذارم اما من متام تعلقات  

تو را کنار ارسالن، کنار بابا و کنار . این کار را کردم
ه جا گذاشتم و با یک لنگه جوراب مسیح رفتم تا خانواد

افرای داغدیده را خودم با دستان خودم احیا کنم و 
چه کسی میدانست شاید هیچ وقت بر " بعدش اصال
دیگر برایم مهم نبود که نه تو نه ارسالن و نه . منیگشتم

من بابا را رها . هیچ کس دیگر از بابا شکایت نکردید
ه ساغش نرفتم، از دست دادنم کردم و دیگر هیچ وقت ب

مامان اما بود به او گفته . بزرگرتین مجازات برایش بود
بودم برود و بیاید و نگذارد افرایش تکیده و تنها مباند، 

یک روز اما مامان گفت که .. ام بود و بابا نهمامان ریشه
به نظرت . بابا متام سهمش از اَلوار را به نامت زده

دکیات را چه میکرد؟ مامان اهمیت داشت دیگر؟ کو 
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هایی که همیشه توی چشامنش جان و حرف شکوفه
داشت را چه میکرد؟ بابا حتی الیق رها کردن هم نبود، 
بابا را باید در گذشته جا میگذاشتی تا خودش میان 

من اما . عذاب وجدان کارهایش ذره ذره آب شود
نگذاشتم عذاب وجدان گناه بابا روی دوشم مباند حجت 

بر تو  و ارسالن متام کردم و گفتم که حقتان را  را
من فقط میتوانستم خودم را از . خودتان از بابا بگیرید

او بگیرم خودی که میدانستم متام جان  او از زندگی 
ا رمیا رفته بود اصفهان قهرش با تو قهر با دنیا بود و . بود

 .دیگر حتی یک ذره هم، بود و نبودش برایم مهم نبود
 .مثل دستی که همیشه همراه آدم است. اما بود اردیان

او . اردیان تنها کسی بود که من رهایش نکرده بودم
ی قلبم جا داشت و همیشه و همواره در گوشه

درد مشرتک ما متامی نداشت . آخ از ارسالن...ارسالن
اما باید او را هم رها میکردم تا افرای خزان زده از نو 
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به در گل فروشی زد دمل بند باران که تند . جوانه بزند
را  اتپاره کرد از سکشی نابه هنگامش و یکهو دلشوره

ی توی را که مرا رها نکردی و من تو را دلشوره. گرفتم
 ..چرا

دو سال گذشته بود، تلخ، سخت، سنگی و پر اشک و من 
در بندرانزلی گره خورده بودم به دخرتی که یک روز 

عد وقتی که از در مطب دکرت دیدمش و چند وقت ب
فرط تنهایی به هم پناه برده بودیم در چشامنم نگاه 

 فروشی میخواهد وکرده و گفته بود از دنیا فقط یک گل
من هامن شب به سامیه پیام دادم و نیمی از مالکیت 

فروشی من و هریس را واگذار کردم و پولش شد گل
آدونیس گلی به رنگ زرد «. آدونیس»اسمش شد .. گلی

بود که با تابش خورشید باز میشد و من و گلی و قرمز 
هر دو نیاز داشتیم به تابیدن خورشید به روحامن و هر 

رفته بودم . دو نیاز داشتیم به  باز شدن و درخشیدن
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انزلی چون آنجا هیچ خاطرهای نداشت و شهر با من 
اما خرب نداشتم آنجا میشود منشا خاطراتی . بیگانه بود

 .ندکه هرگز فراموش منیشو 

۶۰۷ 

 ��سلیامين _زیبا#

 یگلی گل میپیچید و من به اشک  رخنه کرده گوشه
 ای که منینوشید وچشمش نگاه میکردم، به فنجان قهوه

با چشمی که هیچ وقت نباریده بود آه میکشید و میگفت 
جوراب مسیح را توی دستم «. محمد قهوه دوست داره»

دم، دمل بنای ترکیدن میکرد و او میفهمید و فشار میدا
 »چند شاخه گل میپیچید توی کاغذهای رنگی و میگفت

ا هایی که تازه به دنیمیفرستمش بیامرستان واسه بچه
هایی که تازه به دنیا گل میفرستاد به بچه«. میآن

 :میآمدند و تو یک روز یک سبد گل خریدی و گفتی
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روز از طرف من گلی خانم این سبد گل رو ام  -
 .بفرستید

نگاهت کردم، غریبه بودیم انگار و دمل نه برای تو تنگ 
 ایشد نه برای خودم نه حتی برای ارسالن اما آن لحظه

که سبد گل رنگیات را دیدم دمل برای مسیح پرپر زد و با 
ام صدا گریه کردم و گلی دستش را روی سشانه
 :گذاشت و رشوع کرد به ماساژ دادن و گفت

ها مادرشون رو از جونشون بیشرت دوست دارن، بچه  -
 . مسیحا حتامً با دیدن اشکات ناراحت میشه

تو اما هیچ حرفی نزدی؛ سیبک گلویت تکان خورد و یک 
ه باز دست ب. سیب کوچک مینیاتوری روی میز گذاشتی

کار شده بودی؟ با هامن چشامن خیس نگاهت کردم و 
آخر  .و باز چیزی نگفتی تو لبت را میان دندان گرفتی

ی آخری که قرار بر رفنت کرده بودم، تو دستت را لحظه
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ام گذاشتی و من عقب  کشیده و براق شده روی شانه
 :توی چشامنت نگاه کرده و گفته بودم

 .عقب وایسا   -

ام، عقب وایستادی و من دستت را برداشتی از روی شانه
 :عربده کشیدم

وش آراسته مخصوصاً اگه سمت تو از ترحم متنفرم سیا   -
 .باشه

دو سال بود که . چشامت پر شده بود اما نباریده بود
چشامنت پر بود، پنج شنبه به پنج شنبه میآمدی و 

من برایت متام شده . میرفتی اما عقب ایستاده بودی
ی جدیدم ایراد داشت خودم ی بخاری خانهلوله. بودم

انزلی تعارفت داشتم درستش میکردم تو آمده بودی 
نکرده بودم بیایی داخل توی کوچه توی ماشین نشسته 
بودی و من وقتی داشتم توی تراس لولهی بخاری را 
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از ماشین پیاده شدی . تنظیم میکردم دیده بودمت
 :دست به سینه نگاهم کردی و پرسیدی

 کمکی از دستم برمیآد؟   -

۶۰۸ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :از هامن باال نگاهت کردم و در جوابت تلخ گفته بودم

 .آره، اینکه بری و دیگه نیایی بزرگرتین کمکه   -

دهانت چند بار باز و بسته شده بود اما چیزی از آن 
بیرون نیامده بودی و من فقط حس کردم آرام و بیصدا 

ی بخاری را رها کردم و آن لوله..«. بگذر افرا» لب زدی
ا افرا آق» رفتم هتل تا تو را نبینم گلی پیام دادشب 

جواب «. سیاوش کلید واحدت رو میخواد بهش بدم؟
ی بخاری درست گلی را نداده بودم اما روز بعدش لوله

ناودان هم همینطور، خانه را چک کرده بودی . شده بود
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 یکه یک وقت من لنگ نزنم در شهر غریبی که عالقه
تیک تیک ساعت که اوج گرفت .  عجیبی به باران داشت

یک دستم را روی قلبم گذاشتم و با دست دیگرم جوراب 
ساعت سه بود و تو هنوز . مسیح را بیشرت فشار دادم

کاش الاقل یک پیام میدادی و میگفتی . نیامده بودی
ت و ای دنبال زندگیکه اصالً منیآیی و میگفتی که رفته

ا راه بود ت دستم روی گلویم. من راحترت نفس میکشیدم
آقای فخار . نفسی تازه کنم که در آدونیس باز شد
 با دیدنش لبخند. مشرتی ثابت روزهای پنج شنبه بود

 :زدم و گفتم

 .خیلی خوش اومدید   -

 :ی ادب خم کرد و بعد از تشکر گفتسش را به نشانه

 امروز وقت دارید یه کم باهم صحبت کنیم؟   -
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ودیم شاید بیش از ترش هم باهم حرف زده بقبل
ای آق. ما هر دو درد مشرتک داشتیم. انگشتان یک دست

ی رانندگی اش را در سانحهفخار همرس و دخرت  دو ساله
 .از دست داده بود و پنج به پنج شنبه برایشان گل میربد

تو دیر کرده بودی و من برای پرت کردن حواسم که شده 
 :ی تایید تکان دادم و گفتمسی به نشانه

 !حتامً    -

جوابم حسن ختامی شد به نگرانی چشامنش که دو دو 
. میزد؛ راحت روی صندلی آن سوی پشخوان نشست

شاخه گل هایی را که هر . میدانستم سلیقهاش چیست
 :هفته میربد برداشتم و گفتم

 .درسته گلی نیست اما منم یه چیزایی یاد گرفتم   -

۶۰۹ 

 ��سلیامين _بازی#
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های گل را برداشتم و تو لبخند تلخی زد و من شاخه
ها را س و ته توی درست هامن لحظه که داشتم گل

دستم میچرخاندم تا قطرات اضافی آبش کشیده شود 
س رو رویت خیس بود و صورتت رنگ . وارد شدی

و ت. تر جواب شنیدیکوتاه سالم دادی و کوتاه. پریده
تاک ساعت را انگار دیگر صدای تیککه آمده بودی 

. منیشنیدم خیامل حداقل از سالمتت راحت شده بود
آقای فخار را دور زدی و آمدی اینطرف پیشخوان و 

حس کردم . ت را پرت کردی روی میز و خم شدیسویچ
ی چشمت حین خم شدن چین خورد و بعد ماگی گوشه

 که برای خودت خریده و گذاشته بودی توی آدونیس را
برداشتی و برای خودت چای ریختی و من مشغول 

 :آقای فخار گفت. ها شدمپیچیدن گل

 .خانم اعتامدی  -
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 :سم به سمتش چرخید و سی تکان دادم و او گفت

امروز دوتا دسته گل میخوام، یکیش همون همیشگی   -
 ..ی خودتونیکیش هم به سلیقه. باشه

اد روی تو که سی تکان دادم و هامن لحظه نگاهم افت
ایستاده و به خیابان خلوت و خیس  بیحرف پشت شیشه

آدونیس دو نبش بود و هر دو طرفش . نگاه میکردی
شیشه داشت و همین هم زیبایش کرده بود و تو همیشه 
میرفتی ضلع رشقی آدونیس میایستادی و از هامنجا به 
دریا هم نگاه میکردی دریایی که انگار یک سش وصل 

  .ونیس و با هر موجش گلها خیس میشدندمیشد به آد

ریام که رفت فکر کردم دیگه زندگی جریان نداره،   -
اونجا پر از . خیلی زمان برد که بتونم برگردم خونه

 .خاطره بود برام
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ام را جلب کرد و تو صدای آقای فخار بود که توجه
اهمیتی به صدایش ندادی و ماگت را به لبت نزدیک 

نفس عمیقی کشیدم و . نوشیدیکردی و یک جرعه 
 :گفتم

شام از من یک هیچ جلوید آقای فخار، من هیچ وقت   -
 .نتونستم برگردم اون خونه

به هر حال باید یه بار . شاید هم این اشتباه شام بوده  -
با حقیقت مواجه میشدید که بتونید قبول کنید همه چی 

 ..متوم شده

م روی کاغذ سیاه شاخه گلهایی را که کنار هم چیده بود
 :و سفید گذاشتم و گفتم

 ..شاید   -

۶۱۰ 

 ��سلیامين _زیبا#
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 :ها  اشاره کردم و گفتماین را گفتم و به گل

 .. دیگه ببخشید من مثل گلی بلد نیستم  -

عوضش شام قالی بافی بلدید که خودش یه هرن   -
 .بینظیره

چند وقت بود که به دار قالی . یدمنفس آه مانندی کش
دست نزده بودم؟ چند وقت بود دنیایم رنگ نداشت؟ 

ها را نشنیده بودم؟ یعنی چند وقت بود که صدای دفه
تو  »ها افرا پیدا میشد؟ گلی که میگفتاینجا میان گل

یه روز بر میگردی هریس که دیگه دنیات خاکسرتی 
 ی نگفته بودمبه گل«. اون روز دور نیست افرا...نباشه

های قالی، برای تار و پودش یک ذره که دمل برای رنگ
 .شده

نگفته بودم هنوز تابلو فرشی که عکس مسیح روی آن 
بود کامل نشده و من دمل لک زده تا چشامن پرسم را رج 
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 .های او را یدک میکشیدبزنم روی فرشی که جای دست
ی تحتی نگفته بودم تو برایم دار  قالی خریدی و گذاش

 .توی خانهام و من قایمش کردم

 .خانم اعتامدی  -

انگار در دنیای خودم غرق شده بودم که آقای فخار 
بدون اینکه جوابش را بدهم فقط نگاهش . صدایم زد

ی دیگری از چایت را نوشیدی و کردم و تو بیحس جرعه
 :آقای فخار گفت

 ... من امروز راستش   -

دم باران با شدت به من و من افتاد و من حس کر 
بیشرتی بارید و صرب کردم تا آقای فخار بهرت بتواند بر 

حس میکردم برای گفنت چیزی که . خودش مسلط شود
با  .میخواهد بگوید نیاز دارد به صرب من و همین هم شد

 :مکث نسبتاً طوالنی گفت
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 .راستش من و شام یه درد مشرتک داریم  -

زیر چشمی نگاهم افتاد  سم را باال و پایین تکان دادم و
به دست آزاد تو که کنار بدنت افتاده بود و دیدم که 

 :دستت مشت شد

خوب یا بد . ما باید یه جا به دردامون خامته بدیم  -
چهار ساله که ریام رفته و من . زندگی ادامه داره

 ..هرچقدر هم که انتظار بکشم این انتظار متومی نداره

۶۱۱ 

 ��سلیامين _زیبا#

آه جان کاهی کشیدم و آقای فخار . ریام دخرتش بود
کوتاه پلک زد و نگاهش افتاد به سمت تو کمی مکث کرد 

و نگاهش را ُس داد توی چشامن من و با مکث 
 :تری گفتکوتاه

 اون دسته گل دوم رو برای شام   -
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 میخوام اگه امکانش هست با هم این مسیر. میخوام
 .جدید رو رشوع کنیم

گوشم سوت کشید و رگ دست تو کارش از ورم کردن 
گذشت و حس کردم رگ گردنت هم خودش را به تکاپو 
انداخت اما س نچرخاندی و گذاشتی یک نفر مقابل تو 

حس . مرا به یک زندگی مشرتک  بدون درد دعوت کند
کردم آدونیس یک دور چرخید دور سم و صداها 

 :پژواک گرفت

البته منیخوام با عجله جوابم رو بدید من کامالً   -
درکتون میکنم و به همین دلیل میخوام خوب به 

بعدش نظرتون هر چی بود من .. درخواستم فکر کنید
 .بهش احرتام میذارم

بزاقم راه تنفسم را بسته بود و همین هم کارم را سخت 
میکرد سکوتم که کش آمد برگشتی و اهمیتی به من 
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سته گل را از دستم گرفتی و ربان مشکی را ندادی د
 :دورش پیچیدی و گرفتی سمت آقای فخار و گفتی

 ..خدمت شام  -

آقای فخار دسته گل را از دستت گرفت و تشکر کرد و تو 
 :گفتی

گلی خانم نیسنت و خانم اعتامدی خیلی توی این کار   -
گلی خانم بیان میگم دسته گل سفارشیتون . وارد نیسنت

 .خودشون بزننرو 

ه تو ب. آقای فخار خیره نگاهت کرد و من چشامنم پر شد
همین هم راضی نشدی و رو کردی به آقای فخار و  

 :شمرده شمرده گفتی

 امر دیگهی هست در خدمتم؟  -

۶۱۹ 
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 :آقای فخار مکدر نگاهت کرد و تو گفتی

امدی درخواستتون رو شنیدن حتامً راجع خانم اعت   -
 .بهش فکر میکنن

ها را میزدی ذره ذره حس کردم وقتی داشتی این حرف
 احتامالً آقای. هایت بیرون میریختالی لبخشم از البه

فخار هم متوجه شده بود که کوتاه تشکر کرد و دسته گل 
را گرفت و بعد  حساب کردنش  به سعت از در آدونیس 

من هنوز نفسم توی سینه مانده بود و تو . خارج شد
کالفه دستی توی موهایت کشیدی و باز حس کردم 

وقتی بینفس روی صندلی . چشمت از زور درد بسته شد
دست  .بیحرف ایستاده بودی افتادم تو هنوز پشت شیشه

آخر صدای زنگ موبایلم تنها صدایی بود که صدای 
 را روی گوشی وقتی نام اردیان. رضبات باران را شکست
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دیدم کوتاه پلک زدم و انگشتم را روی آیکون سبز 
فرشدم، سالم و احوال پرسیامن کوتاه شد چرا که به 

 :سعت ساغ تو را گرفت

 سیاوش پیش توئه افرا؟  -

 :کوتاه لب زدم

 !اهوم -

و بعد دیدم که تو دستت را گذاشتی رو پهلوی راستت و 
رد محکم کمی فقط کمی خم شدی و باز سعی ک

 ..بایستی

 ..ی احمق با اون حالش اومده اونجاپرسه  -

 چی شده مگه؟  -

 :آرام و شمرده جوابم را داد
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به روی خودت هم نیار چون اگه بفهمه من . نگران نشو  -
 ..بهت چیزی گفتم محرش میکنه

. یکهو حجم عجیبی از نگرانی مرا در خودش فرو برد
روز انگار قلبم دلشوره دستم را روی قلبم گذاشتم، آن 

 .را باز یاد گرفته بود که تند تپیدن گرفت

۶۱۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

اردیان صرب نکرد تا سوالی بپرسم خودش تند ادامه 
 :داد

جمعه شب آپاندیسش عود کرده بردنش بیامرستان،   -
ن دیروز از بیامرستان مرخص شده بعد امروز با او 

ها خودم تا شب نذاری برگرده...حالش اومده اونجا
 .میآم دنبالش
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چشامنم پر شده و لبم لرزید، تو چرا مرا رها منیکردی 
سیاوش؟ مگر قرار نبود که بروی و دیگر هیچ وقت بر 
نگردی؟ پس چرا منیرفتی سیاوش؟ من  تاریک غم زده 
به چه دردت میخورد؟ هان؟ قلبی که دیگر عشق نداشت 

 ه دردت میخورد؟ به چ

 میشنوی صدام رو افرا؟   -

صدای اردیان بود که مرا به خودم آورد و تو درست 
هامن لحظه به سمت میز چرخیدی و سوئیچت را 

برداشتی و من تندی متاس را خامته دادم و درست 
ی آخر که داشتی از آدونیس خارج میشدی مچ لحظه

 :گفتیبار تو عقب کشیدی و دستت را گرفتم و این

 مگه نگفتی عقب وایسا؟   -

بار فریاد چشم دزدیدم و تو این. چشامنت خشم داشت
 :زدی
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تر از این هم جایی هست واسه واستادن؟ یکی عقب   -
بعد من قول میدم ..جلوی چشمم خواستگاریت میکنه

زندان نیستام همینجا جلوت . که بهش فکر کنی
 . وایستادم

 :دادیکوتاه پلک زدم و تو ادامه 

 ..میخوای سبد گل سفارشیش رو هم خودت بزنی   -

 :لبم لرزید و نامت بعد از مدتها روی لبهایم جاری شد

 ...سیاوش   -

۶۱۴ 
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بارون داره میآد، رفتنی خونه یه لباس گرم تنت کن، 
 !هوای اول بهار مثل هوای پاییز دزده

 خودت چرا چیزی نپوشیدی؟  -
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 :با طعنه جوابم را دادی

به من اگه باد و بارون اثر میکرد تا االن هفت کفن   -
 ..پوسونده بودم

دلخور چشم ازت دزدیدم و بیصدا برای دل مامان 
 :شکوفه هم که شده لب زدم

 !خدا نکنه  -

 :تو پوزخندی زدی و گفتی

 دوستش داری؟  -

م تنم لرزید، با ابروان گره یک لحظه حس کردم متا
 :خورده پرسیدم

 کی رو؟  -

 :لبت نچرخید به بردن نامش اما با اکراه گفتی

 ..همین یارو رو دیگه  -
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صدای سیلی که روی صورتت نشست قلبم خودم را هم 
 .شکست سیاوش

 :چند دقیقه بینامن سکوت شد و بعدش من دلخور گفتم

که چی رو ثابت کنی؟ که با یه شکم پاره اومدی اینجا   -
من میگم برو و تو بگی هستم؟ آره؟ به فکر مادرت 

نیستی؟ یه بار توی دادگاه هممون رو پشت ست جا 
گذاشتی و گفتی درد داشت خانواده بهم بگن قاتل، 

بار منی دیگه این... سعی کردم درکت کنم اما نشد
 ...نیستم حداقل به مادرت فکر کن

ه بود که سوئیچ را از دستت مسخ شده و گیج خشکت زد
 :گرفتم و گفتم

 .                                                                                    مبون تا اردیان بیاد دنبالت  -

صورتت چین خورد و من انگشت اشارهام را مقابلت 
 :گرفتم



 

Romanzo_o 1688 

 .متومش کن -

 :دستت کالفه توی موهایت رفت

 را متومش منیکنی افرا؟تو چ  -

 .چون زخمیام  -

 َقد  من؟   -

شاید کمرت شاید بیشرت کی میدونه عمق درد    -
 ...کدوممون بیشرته اما

۶۱۵ 
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دستم را کردم توی جیب شلوارم و جوراب مسیح را 
 :بیرون آوردم و گفتم

 ...بود پاهاش همش ا نقدر   -

 :تا آمدی حرفی بزنی صدایم کمی اوج گرفت
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ات با شکم پاره بشینه پشت مادر نیستی بدونی بچه   -
فرمون ماشین و هفت ساعت رانندگی کنه یعنی چی، 

 . پس برگرد پیش مادرت

دستی که جوراب مسیح تویش بود و میلرزید را توی 
دستت گرفتی و آرام فشار دادی و من حس کردم بدنت 

 :یادی از حد گرم است و لب زدمز

 تب داری؟ -

 مهمه مگه؟  -

 چی میخوای؟  -

 :دلخور نگاهم کردی

 .ببخش -

 .منیتونم  -
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دستم را با اسرتس باال آوردی و روی ساعدم را با 
نگرانی بوسیدی و من حیرت کردم که چرا عقب 

 یعنی تراپیها کار خودشان را کرده بودند؟. نکشیدم

                                                                                                                       !   لطفاً -

 چشامنم. صدایت پر از متنا بود و همین دمل را شکست
های زیادی عقب پر شد و تو صرب نکردی و مرا بعد ماه

عجز  در چشامنت را . ماندن به آغوش کشیدی
یخواستم و خدا میدانست چه دردی داشت این من

 .نبخشیدن تویی که یک روز آرام جانم بودی را

هایت را جلو بیار سیاوش میخواهم یک چیز گوش
م حتی منیخواه..درگوشی بگویم که فقط من بدانم و تو

مسیح این را بداند، میخواهم این حرف بین من و تو 
 مباند و خدا
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با چه حالی به دیدنم  آن لحظه که اردیان گفت.. پ
 . آمدی، درست هامن لحظه دمل آغوشت را خواست

برای بخشیدن تو، برای گذشنت از تاریکی باید به خدا 
آن شب اردیان آمد و تو را برد و من میان . پناه میربدم
ات دلشوره را مشق کردم و موقع رنگ پریده

 :خداحافظی گفتم

 ..رسیدی پیام بده   -

ها کنار ها خندید و بعد از ماهاز مدتو چشامن تو بعد 
گلی راست میگفت باید . هایت دو تیک سین خوردپیام

ایام اعتکاف بود و من تو را پشت . به خدا پناه میربدم
درهای مسجد جا گذاشتم و رفتم به جایی که آرام جان 

 .بگیرم از رش تلخیهایی که شیرینی جانم را برده بود
 .انم میشدخدا حتام دوای درد  بیدرم

۶۱۶ 
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  *** 

بوی خاک باران خورده توی مشامش بود و غم نگاه 
دخرتی رها شده از بندها و دردها مقابل چشمش جوالن 

ها بود که دویده و نرسیده بود همین انگار ماه. میداد
قلبش را بیش از پیش توی مشتش میگرفت و میچالند 

دم عمیقی از هوای . که محبوبش او را نخواهد بخشید
د ر . اطراف گرفت و به  رد کبود روی دست افرا فکر کرد
کبودی که گلی پرسیده بود که چرا کبود شده و افرا 
منیدانست از کجا آمده و همین انگار درد میشد روی 

. هم فراموش کرده دردش که افرا حتی جسمش را
بود به اردیان و آمده بود  مادرش را چند روزی سپرده

ها میدوید را روشن ی که ماهاسنوشت مسیر یک طرفه
از وقتی که داریوش اَلوار را به نامش زده بود پا . کند
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توی اَلوار نگذاشته بود که مبادا محبوبش گامن کند که 
سش را رو به . او درد چیزی غیر از او را داشته و دارد

 .نم در نگاهش جوانه زد آسامن ابری گرفت و باران نم
رو به اسکله راه میرفت و فکر میکرد چندبار افرا اینجا 

نگاه کرده؟ به کشتیهایی که پهلو  ایستاده و به اسکله
های آبی میگیرند و زندگی را جریان میدهند میان آب

خزر چشم دوخته و دلش هوای چشامن  دریا نشان 
حا ی مسیپرسش را کرده؟ از فکر کردن به چشامن دریای

 .چشمش پر شد و  بیهوا آه کشید و غم قلبش را چالند
ارسالن چند روز قبل زنگ زده و به او گفته بود که باید 

خیالش از اَلوار راحت باشد تا دل به سفری دهد که 
برایش شاید جریان دیگری از زندگی را رقم بزند و او به 

 ناین فکر کرده بود که چهارصد کارگری که از اَلوار نا
اند که رها شوند به امان میربند مقهور کدام خشم

خدایی که به حق جای حق نشسته بود؟ به ارسالن گفته 
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بود رها کند همه چیز را و به سالمتش فکر کند اما 
خودش هم خوب میدانست که منیشد رها کرد، تعهد به 

ر د. چهارصد کارگری که نان چهارصد خانوار را میربدند
ها جا نداشت حتی اگر چوب کردن مرامش این طور رها

 :ارسالن گفته بود. قضاوت دیگران را میخورد

اردی خام تر از اونی که بتونم همه چی رو بهش  -
م نه اگه ه. بسپارم و برم اگه هستی بگو روت حساب کنم

 ...که خیالی نیست

۶۱۷ 
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های ارسالن الی نیست گفنتمیدانست پشت این خی
 .قلبی است که دیگر سازش کوک منیشد که منیشد

مکث کرده بود در جواب دادن به ارسالن اما آنچه گفته 
 :بود باور خودش بود از این ماجرا
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گیریم ... من خودم رو مالک اَلوار منیدونم ارسالن  -
که یه زمانی که اَلوار یه سوله خالی بود پول پدر منم 

شده باشه اما منیتونم چشم ببندم به اینکه اگه  قاطیش
اَلوار االن توی این نقطه وایستاده حاصل یه عمر زحمت 

 .عمو هوشنگ و پدر افراست

دیگر توی دهانش نچرخیده بود نام داریوش را به زبان 
بیاورد، دلش هرگز با داریوش صاف منیشد او پدرش را، 

داریوش طلب  دست و پاهای مادر و لب گویایی او را از
دیده اش را ناداشت حتی اگر کودکی برباد رفته

ها را که کنار میگذاشت، قلب ناسور همه این. میگرفت
 :ارسالن حاال بند تصمیم او بود مکث کرده و گفته بود

ارسالن، افرا دو ساله جواب سالمم منیده االن برم   -
 ..بهش بگم رفتم اَلوار

 :ارسالن میان کالمش رفته بود
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 ...خیالی نیست  -

 :او هم نگذاشته بود حرف ارسالن کامل شود

 ..صرب کن  -

جان کنده بود برای این که در مسیر این دو راهی 
 :انتخابی کند که نه سیخ بسوزد نه کباب

تا ..برو خدا پشت و پناهت...قلبت که شوخی نداره  -
 .برگردی هستم

ش را روشن قول داده بود و حاال آمده بود مسیرتاریک
 .کند

دستش را توی جبیبش فرو برد و بار دیگر سش را روبه 
آسامن بلند و عهد کرد که دل بدهد به افرا حتی اگر 

آنقدر پیاده گز . رها کند هر چه تعهد است در دنیا را
کرد و به تصمیمش فکر کرد که نفهمید کی رسیده است 

جا نسش را رو به تابلوی باالی در آ . مقابل در آدونیس
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قطره قطره باران روی نام آدونیس نشسته بود . بلند کرد
مکثش که . همین انگار دو چندان زیبایش کرده بود

طوالنی شد مردی با دسته گل بزرگی از مغاز بیرون آمد 
و او بیاختیار یاد آقای فخار افتاد و پیشنهادی که به 

از تصور کردنش هم خون توی رگش به . افرا داده بود
گامی به جلو برداشت و در گل فروشی را . دجوش میآم

باز کرد و حجم هوای خنک آنجا متامش را مال خود 
 .کرد

۶۱۸ 
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اردیبهشت شده بود و شهر میرفت تا با باران 
خداحافظی کند و برسد به گرمایی که او دوستش 

تر م کرد و او کوتاهگلی با دیدن او کوتاه سال . نداشت
 :جواب داد و پرسید
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 !گلی خانم افرا امروز منیاد؟  -

غرورش از پرسیدن این سوال ترک میخورد، آخر افرا 
گلی دسته . هایش را منیدادها و متاسهنوز جواب پیام

طور که داشت مویش را پشت گوشش فیکس کرد و هامن
 چیدی چوبی میهای رز سفید را با نظم توی جعبهگل
 :گفت

 . فکر منیکنم بیاد  -

 :کوتاه پلکی زد و باز غرورش را نادیده گرفت و گفت

 س؟خونه  -

اش مشکل داشت داده تعمیر فکر کنم نه اسپلیت خونه  -
 .رفته اون رو بگیره

سکوت کرد و دیگر خجالت کشید از بیشرت پرسیدن که 
 :بار بیهیچ حرفی گفتخود گلی این
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یه . گرفته هر روز یه جاش خراب میشهای که خونه  -
روز راه آب میگیره، یه روز لوله حموم نشت 

االن هم توی این هوایی که تکلیفش با خودش ...میده
مشخص نیست و یهو یه جوری سد میشه که بخاری الزم 
میشی و به ساعت نکشید  جوری گرم میشه که کولر الزم 

 ..میشی افرا رفته دنبال اسپیلیت

 :ز تو مکید و بیربط پرسیدلبش را ا

 بعد از اعتکاف هیچی نگفت؟ -

گلی شاخه گلی را توی جعبه جا داد و سش را به 
 :طرفین تکان داد و لب زد

 ...افرا خیلی حرف منیزنه آقا سیاوش  -

 هنوز هم منیدونه دستش چرا کبود شده؟  -

روحش پر از کبودیه؛ کاش دلیل کبودی روحش   -
 .هم بودبیشرت براتون م
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 .هست اگه افرا بذاره  -

 .اش منونید شام کار خودتون رو بکنیدمنتظر اجازه  -

دستش را بلند کرد و شاخه گل مریمی را نوازش کرد و 
 :هامنطور گفت

گلی خانم میشه یه کاری کنید که من امروز   -
 ..ببینمش
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ت از کار کشید و کانرت را دور زد و مقابل او گلی دس
 :ایستاد و دستش را در هم حلقه کرد

تا آخر شب که بیرون منیمونه، افرا مثل من نیست آقا   -
ش رو صد در خونه. سیاوش، ترسوئه شب بیرون منیره

تا االن رها نشده بوده و این رها شدن براش . قفله میکنه



 

Romanzo_o 1701 

از درون نیاز داره . دسخته نگاه به ظاهر محکمش نکنی
 . یکی دستش رو بگیره

دستش را توی جیبش کرد و کلید را بیرون کشید و 
 :مقابل سیاوش گرفت و گفت

دیشب دلش لوبیا پلو میخواست با ساالد شیرازی و   -
اگه پختنش رو بلد نیستید براتون رسپیش رو .. ترشی

 بفرستم؟

 بدونی افرا کش آمد و دستش نگاهش روی کلید خانه
 .فرمان مغزش جلو رفت و کلید را توی مشتش گرفت

 :ی پا که چرخید گلی گفتروی پاشنه

دوتا خیابون « نیلوفر آبی» آقا سیاوش رستوارن   -
غذاهای خونگی خوبی داره، . استتر نبش ارکیدهپایین

 .. افرا هم عاشق لوبیاپلوشه
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زیر لب تشکر . لبخندی که روی لبش آمد بیاراده بود
 :د که گلی آرام گفتکر 

فکر کنید این چندسال بینتون نبوده، افرا به   -
ها وقتی یکی رو دوست ما زن.. فراموشی نیاز داره

داریم محاله که ازش بگذریم شاید نبخشیم شاید رهاش 
 ..کنیم اما ازش منیگذریم

 :سش را باال و پایین تکان داد و آرام گفت

 .امیدوارم افرا منو ببخشه  -

 ..بعد از اعتکاف گفت  -

سش رو به باال جهش گرفت و خیره در چشامن گلی با 
 :عجله پرسید

 چی گفت؟  -
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گفت بعضیها رو حتی اگه هم نخوای منیتونی   -
 ..نبخشی
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 :گل لبخند یکهو پر در آورد و روی لبش نشست و گفت

 .ممنونم  -

وقتی پشت فرمان . این ممنونم از عمق وجودش بود
های هفت رنگ رز ماشینش نشست که دسته گلی از گل

روی صندلی کنارش بود و داشت توی بلد گوشی دنبال 
ه تا رفنت و رسیدنش ب. میگشت« نیلوفر آبی» رستوارن

ی افرا متام خاطرات تلخ را پشت سش گذاشت خانه
ی که یک روز افرا توی فراموش کرد متام دلخوریهای

افرایی که چندماه بعد از مرگ . صورتش کوبیده بود
دم ب» تلخ مسیحا توی چشامنش نگاه کرده و گفته بود
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میاد یه طوری رفتار میکنی انگار نه انگار که خانی 
افرایی که تلخ شده بود، بارهای .....« اومده خانی رفته

 د، صدایبار توی چشامنش نگاه کرده او را طرد کرده بو 
افرا در هر بار که او را در  این دوسال پس میزد توی 

ر من ته تهش به خاط:» گوشش میپیچید یک بار میگفت
بار « جون تو با شوهرم خوابیدم توی دوزاری چی؟هان؟

هیچ  رنگی پیدا »دیگر هلش داده و فریاد زده بود
.. .منیکنی که سیاهی رنگ کارهای تو رو بشوره و بربه

دلخورانه اشک ریخته زانوانش را بغل کرده  یک بار«.. 
ش بیرون و به کنایه به اویی که یک روز او را از خانه

برو سیاوش آراسته من با کسی که » رانده بود گفته بود
یه بار توی چشامم نگاه کرده و من از خونم پرت کرد 

آخرین بار که حرف داریوش به ....« بیرون کاری ندارم
بیانصافانه متام متناهای او را نوشته  میان آمده بود افرا

دردت اَلواره دیگه؟ برو :» بود به پای سهمش از اَلوار
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شکایت کن حقت رو از بابام بگیر اما دور بر من 
های حاال اما دوست داشت دستش را در الیه...« نباش

زمان فرو بربد و هر صدایی جز صدای پر از عشق او را 
یک قدم زدن دو نفره دلش . از متام حافظه پاک کند

میخواست با افرایی که هنوز پیامنهای زیادی با هم 
داشتند و هیچ کدامشان رنگ حقیقت به خود ندیده 

وقتی کلید آپارمتان افرا را توی در میاندخت . بودند
دلش یک دل سیر عاشقانه میخواست و این کمرتین 

سهمش از زندگی بود که با اشتباه دیگران به تاراج رفته 
 .دبو 

۶۹۱ 
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ی کوچک و نقلی افرا میشد تصور وقتی داخل خانه
دیدن هر چیزی را وسط خانه داشت اال دار قالی که او 
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ور دار برب از هر چی :» برایش خریده و افرا گفته بود
لبخند روی لبش غیر ارادی بود، ..«. فرشه متنفرم
ها آشتی کرده بود که افش انگار با رنگدخرت قالی ب

باالی دار پر بود از دنیایی از رنگ که هر کدامشان یک 
خریدهایش را روی کانرت . حرفی برای گفنت داشتند

دستش را روی . گذاشت و بدون مکث نزدیک قالی شد
تار و پود آن کشید و لبخندش وسعت گرفت و دست 

 یای خانهخودش نبود اگر با عمق جان نفس کشید هو 
 .محبوبش بود را

نگاهش یک دور در خانه به گردش در آمد غبار کمی 
توی خانه بود همین گواه این بود که دخرتک دلش غبار 
دارد که تن به غبار خانه داده و کاری برای زدودنش 

به سعت دست به کار شد و کمی بعد . نکرده است
درون خانه عطر زندگی جریان داشت و صدای قل قل 

. ی خرب از انتظار او برای آمدن افرا را میدادکرت 
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نگاهش روی ساعت به گردش در آمد و ناامید از آمدن 
افرا تا آمد شامره متاسش را بگیرد کلید توی در چرخید 

ی در ثابت ماند و افرا رنگ و نگاه او روی دستگیره
پریده و خسته داخل شد و هامن دم که صدای کرتی 

 :ب زدتوی گوشش نشست مشتاق ل

 ..مامان  -

دخرتک انتظار مادرش را میکشید همین دلش را بیشرت 
گرفت برای غربت دخرتی که به قول گلی هرگز رها 
شدن را امتحان نکرده بود و حاال خودش با دست 

خودش این زنجیر را پاره کرده بود اما چشم دلش به راه 
 هزیاد نگذاشت افرا به دنبال منشا این تغییر در خان. بود

بگردد و با گامی کوتاه جلو آمد و در زاویه دید افرا 
 :قرار گرفت و کوتاه گفت

 .خسته نباشی  -
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نگاه افرا روی او مکث کرد و لبش انگار لرزیدن گرفت و 
 :او را به نزدیکی دعوت کرد

 .یادم باشه کلید رو از گلی بگیرم  -

۶۹۹ 
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دلش از این عقب نشینی افرا نگرفت که هیچ زد به 
کلید را از روی کانرت برداشت و مقابل . شوخی و خنده

 :افرا گرفت و گفت

 .خودم ازش گرفتم که توی زحمت نیافتی  -

افرا دستش را به سمت کلید دراز کرد و که او تای 
 :ابرویی باال انداخت و گفت

 ..رای منهنه دیگه تو کلید داری این ب  -
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افرا باز دمش را با صدا بیرون داد و تا آمد چشم ببندد 
بار او بدون فاصله کنارش ایستاد و دستش برای این

ملس دستان او بیتاب بود تنش خوددار که مباد او 
 :برنجد از بیپروایی او

 ..و نگا سیم تلفنیمن  -

افرا کالفه دستی توی موهایش کشید و شالش را از 
 :و متاثر گفتسش کند 

 .دیگه واسم جذابیت نداره... سیم تلفنی  -

افرا دلگیر بود و او آمده بود یکبار برای همیشه متام 
مکث نکرد و دستش دور کمر . کند این دلخوری را
 .دخرتک حلقه شد

 ات جذابیت داره قربونت برم؟چی واسه  -

 ی پیراهنافرا تابی به گردنش داد و  دستش بند دکمه
 :شداو 
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 ..ارسالن زنگ زد بهم  -

چینی دلش یکهو شکست و ریخت که مبادا افرا جواب 
 :متاس ارسالن را داده باشد و جواب متاس او را نه

حتی گفت که از ..بهم گفت ازت خواسته بری اَلوار  -
 ..وقتی اونجا به نامت شده پات رو نذاشتی اونجا

را  های افرا توی مشامش پیچید و قافیهعطر نفس
 :باخت

 جواب ارسالن رو دادی؟  -

افرا سش را کوتاه باال و پایین تکان داد و نگاه از او 
 :دزدید و هامنطور مشغول بازی با دکمهی پیراهن او شد

 .اوهوم جوابش رو دادم  -

۶۹۹ 
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فرایی کوتاه پلک زد و نگاهش به رقص مردمک چشم ا
 :ماند که چشم از اون دزیده بود

تولد مسیح نزدیکه گفتم شاید واسه اون کاری داشته   -
 .باشه

دلش خون شد از غم دخرتک و سش را بدون تردید به 
آغوش کشید و روی موهایش را بوسید و افرا میان 

 :آغوشش بغض آلود لب زد

به ارسی گفتم سیا پرس عمو محمده، دست پدرش به   -
ن آلوده نیست که االن براش مهم نباشه تخته کردن خو 

 ..در اَلوار چه بالیی س کارگراش میآره

 :صدایش خش داشت وقتی نام افرا را صدا میزد

 ...افرا  -

گفتم سیا واسه همه دوسته، نگا به من نکن که واسه   -
 اشک خواهرت قید منو زد
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دل میخواست را هامنطور توی آغوشش اف. دل افرا درد 
 :تر میان بازوانش فرشد و لب زدرا تنگ

 ..مبیره سیا  -

گفتم االن هم خیالت راحت واسه قلب تو هم شده قید   -
 ..آخه سیا خیلی وقت پیش قید منو زده...منو میزنه

نایی در تنش منانده بود وقتی دلخورانه نامش را صدا 
 :میزد

 ..افرا  -

و دستی زیر افرا خودش را از آغوش او بیرون کشید 
 :چشامن خیسش کشید و گفت

برو پرس عمو محمد که من به ارسی هم گفتم بلیتش   -
رو واسه رفیقش نسوزونه که ما اگه قلبمون هم با این 

 . همه کدورت یکی بشه سنوشتمون یکی منیشه
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مچ افرا را باز به دست کشید و دخرتک را مالکانه در 
 :آغوش گرفت و گفت

ات به سم اما حرف از تقدیر و اری گلهنه دیگه گله د  -
 جدایی نزن خب؟

 ؟..چرا نزنم ها  -

۶۹۴ 
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 :اش را روی موهای افرا گذاشت و گفتچانه

 چون قبال بهت گفتم که به من از   -

 ..جداییت حرف نزن من تابش رو ندارم

ی او گذاشت و دلچرکین افرا دو دستش را روی سینه
 :گفت
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وقتی داشتم از تنهایی میمردم با همین دستات بغلش   -
 ..کردی

آمده بود متام کند خط متام دلخوریها را سش را به 
سمت سشانه خم کرد و توی چشامن افرا نگاه کرد و 

 :پرسید

 خودت رو از بغل من کشیدی بیرون؟ آره افرا؟  -

قابل او گرفت و در حالی که اش را مافرا انگشت اشاره
 :دستش میلرزید لب زد

تو همین کار رو کردی،  یه روزی که بهت بیشرت از هر   -
زمانی احتیاج داشتم دستت رو انداختی گردن یکی 

 ..دیگه و وامنود کردی من رو منیبینی

نگاهش روی انگشت لرزان افرا باقی مانده بود و دلش 
ه چشم ببندد و دیگر بآنقدر گرفته بود که دوست داشت 

ابی اش بیتچیزی فکر نکند اما با قلبی که توی سینه
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میکرد چه میکرد؟ جواب برای آن داشت؟ قدر مسلم 
ماجرا این بود که او آدم رها کردن افرا نبود آن هم 

وقتی انگشت لرزانش انگشت اتهام را به سوی او گرفته 
 . بود

 .دمای تو بو هحق باتوئه عزیزم من مسبب بیشرت عذاب  -

ابروان افرا باالفاصله از هم فاصله گرفت و با حیرت به او 
نگاه کرد و او بریده از همه جا روی کاناپه ولو شد و 

 :گفت

من اگه همون اولش که فهمیدم دارن توی اَلوار   -
دزدی میکنن بیخیال همه چی میشدم دیگه کارم به 
بات اثدیدار با عمو هوشنگ منیکشید که تهش من واسه 

دو سال برم و بیام و ! به نزدیکرتینم...خودم به تو
 ..آخرش خودت رو از بغلم بیرون بکشی

۶۹۵ 
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دستش را توی جیبش فرو برد و به دنبال سیگارش گشت 
و بعد یک نخ بیرون کشید و با دستی متورم از حرص 

می به آن زد و دودش را زیر آن فندک زد، پک محک
 :توی هوا داد و گفت

باید همون موقع می گفتم به من چه که یکی داره   -
دزدی میکنه من یه مادر دارم که اگه یه شب بهش س 
نزنم حتی توان اینکه برای خودش یه لیوان آب بریزه 

 ..رو نداره

 :تر به سیگار زد و گفتپک بعدی را محکم

با خون شسنت و تهش رسیدم  من مقرصم که خون رو  -
ا متام تقصیر . به اینکه تو حامله بودی و من خشمگین

گردن منه افرا، حتی من خودم رو مقرص مرگ عمو 
هوشنگ میدونم که اگه من از دله دزدی توی اَلوار بهش 
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 .منیگفتم اون اصال پی ماجرا رو منیگرفت که کشته بشه
ی ر کی میدونه من چی کشیدم پشت اون شیشه انتظا

ات رو پشتش جا گذاشتی؟ اصال چه اهمیت که تو حلقه
داره که چی به سم اومد، مهم اینکه من زنده موندم و 
نفهمیدم زنده موندن ا نقدر ارزش داشت که این همه 

تم گف.. امدرد بکشم؟ اما منه ساپا تقصیر االن خسته
بیام پیش زنم، پیش کسی که یه روزی توی خونه باغ 

ون من تا ابد قسم راستش مبونه، بیام قسم خورد که ج
ای اما وقتش بگم دردت به جونم میدونم تو هم خسته

نرسیده دل به دل هم بدیم که جا بذاریم این خستگی 
رو پشت سمون؟ اما دیدم خودش رو از بغل من میکشه 

 ..بیرون

نگاه افرا حیرت زده و گیج چرخ میخورد روی موهای 
اش نشسته بود ی خانهناپهمردی که حاال خسته روی کا

ا سیاوش یک دستش ر . و متام تقصیرها را گردن میگرفت
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اش گذاشت و با دست دیگرش پک دیگری به روی شقیقه
 :سیگارش زد و ادامه داد

االن من اندازه آقای فخار منیدونم چه گلی دوست   -
گلی باید یادم بندازه تو . داری، دیگه منیشناسمت
گلی باید یادم بندازه برات  قاطی پلو دوست داری،
از بس که خودم رو هم یادم ... گلهای رنگی رنگی بخرم

رفته دیگه هر چی فکر میکنم یادم منیاد سیم تلفنی من 
 ...با چی حالش خوب میشه

۶۹۶ 
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بلند شد و با چشامن سخش توی چشامن افرا نگاه کرد 
 :و گفت
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درست گفتی من منیتونم چشم ببندم روی قلب ناسور   -
ارسالن، منیتونم بیخیال نون چهارصدتا کارگر بشم، من 

 ..حتی منیتونم بیخیال اشک ارمیا بشم اما

سیگارش متام شده بود خم شد و توی زیرسیگاری روی 
میز خاموشش کرد و دستش را روی قلبش گذاشت و 

 :گفت

گه واسه همه یه قدم بر میداره این تو یه قلبه که ا  -
واسه تو افرا فقط و فقط واسه خاطر تو چشم میبنده 

این اگه . روی یک عمر حرست شنیدن صدای مادرش
ات نیست بگو چی کار کنم برات که از آغوش ارسی بس

ی نرتسی و خودت را از او آقای فخار و هر کس دیگه
 ..مت هم منبغل اونا بیرون نکشی که مقرص این ترس

دستانش را توی جیبش فرو برد و مقابل افرا ایستاد و 
ا نگاه افر . درحالی که رو به نابودی بود او را متاشا کرد
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ی رو صورتش چرخید و روی موهای سفید شده
اش مکث کرد و او بی هیچ حرفی هامنطور شقیقه
 :سکوت بینشان که کش آمد افرا گفت. ایستاد

 ...مقرص همه چی من منظورم این نبود که تو  -

 :برنده میان کالم افرا رفت

 !تو دقیقا منظورت همینه! چرا عزیزم،چرا افرا خانم  -
اگه نچرخیده به کاممون مقرص ! منم میگم حق با توئه

صفر تا صدش منم االن چی کار کنم منی که دیگه حتی 
خودم رو بلد نیستم چه برسه به تویی که انگار سالها از 

 .من دور شدی

 :فرا چشم بستا

 ..سیاوش  -

۶۹۷ 
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سیاوش چندبار دهانش را بیصدا باز و بسته کرد و بعد 
کلید خانه را از جیبش بیرون کشید و روی کانرت 

 :گذاشت

 .گلی خانم مقرص نیست من ازش خواستم ببینمت  -

ت وقتی که دست گامی به سمت در برداشت و افرا درس
 :او روی در نشست گفت

اسپلیت خراب بود داده بودمش تعمیر، اگه خودت رو   -
مقرص خراب شدن اون هم منیدونی برو پایین از توی 

 .پارکینگ بیارش باال من زورم نرسید بیارمش

لب سیاوش به تلخ خندی نشست و روی پاشنه پای 
 :چرخید

 .املدی خستهام افرا؛ از این همه نابمن خسته  -
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 :افرا اخمش را توی هم کشید و جدی گفت

 ..زحمت بکش بلد شو  -

 :بار به خنده باز شد و به طعنه گفتلب سیاوش این

 .اگه خودت رو از بغلم پرت منیکنی بیرون بغلت کنم  -

کاش بدونی این تو توی قلبم چه خربه، دیگه هیچ   -
 ..وقت این سوال رو منیپرسی

حجتی بود برای دل  بیقرار او تا نفس به  حرفش امتام
های اویی که نفس گره بزند خودش را میان نفس

اعتی س. خستگی از تنش میشست و راه بلد قلبش میشد
بعد وقتی داشتند لویبا پلو را میخوردند که به حکم عقل 
بهم محرم شده بودند و به حکم دل هم قسم که دیگر رها 

 .نکنند این پیامن ناگسستنی را

۶۹۸ 
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 افرا

دریا موج . نشسته بودم لب ساحل و باد آرامی میوزید
موج عشق به ساحل هدیه میداد و مرغان دریایی پرواز 
میکردند و میان آسامن آبی گم میشدند و من حیرت 
میکردم از این حجم از زیبایی و کسی در انتهاییرتین 

ود به تر بدریا آنجا که آسامن آبیرت و دریا شفافی نقطه
ندای قلبم گوش میداد و هر بار صدایش میکردم بلند و 

جواب من «. بله مامانی» رسا جوابم را میداد و میگفت
مامانیهایش یک آه عمیق بود که میدانستم به متام بله
روزگار گذشته . ی قلبم را رها نخواهد کردهرگز خانه

رینش به کنار اما سخت گذشته بود و حاال بود تلخ و شی
وقت آن رسیده بود که پس بزنم هر چه تقدیر برایم رقم 

روی دار قالی که توی خانه بود قرار بود . زده بود را
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طرحی از دریا بزنم و چشامنی که زیبایش بیکران دریا 
آری عزیز دمل بینامن دیوار . را به سخره گرفته بود را
بود اما تو قدت از متام  دلخوری قد امل کرده

هایت الیق تکیه دلخوریهای دنیا بلندتر بود و شانه
سم را باال گرفتم و پر دامنم را توی مشتم فرشدم . دادن

 :و آرام صدا زدم

 ...مسیحا  -

شیرین زبانی کرد کودکی که پدرش هشت ساعت متام 
زیر تیغ جراحی بود و من منتظر بودم تا مسیح خرب 

 :ه من بدهدسالمتش را ب

 بابا حالش خوب میشه مامی؟  -

تر از همیشه بود و من دمل قرص که بله مامانیاش محکم
یکا خرب سالمت ارسالن را به من بدهد و تو  االن است ر 
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هامن لحظه با شاخه گلی از مریم کنارم نشستی و 
 :گفتی

 .آدم نفسش میربه وقتی از دور نگات میکنه  -

ت ام ست را به سمت سشانهس که به سمتت چرخاند
 :خم کردی و گفتی

 مگه توکل نکردی؟ پس اشک  توی چشمت چی میگه؟  -

توکل کرده بودم اما عزیزدمل قلبم از توکلها خالی بود 
 .که خدا مبادا باز ما را با غمی دیگر امتحان کند

بین بنده و معشوق که .. یقین رشط اول عاشقی افرا  -
یقین داشته باش که خدا ..گیهحکم  الزم این دلداد 

 ...حواسش هست به ارسالن

ارسالن عمل باز داشت و خرب به گوشم رسیده بود که 
نرسیده به لندن آنقدر رشایطش وخیم شده که حتی 

فرصت اقامت توی هتل را پیدا نکرده و به سعت بسرتی 
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لبخند به صورت . شده بود و رفته بود زیر تیغ جراحی
تو یک لحظه صورتت چین خورد و  مثل ماهت پاشیدم و

 :دستت را روی شکمت گذاشتی و من آرام گفتم

 .مبیرم برات  -

 :اخمت روی صورتت رج زد و دلخورانه گفتی

 .خدا نکنه  -

۶۹۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

دوست داشتم بپرسم روزهای که توی بیامرستان بسرتی 
ار چه کسی مانده اما رشم حضور بودی مامان شکوفه کن

.. داشتم از توی که در هر رشایط کنارم بودی و من نه
 اتدستت را انداختی دور گردنم  و سم را روی سشانه

 :فیکس کردی و گفتی
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کاش از همون اول عقد دائم میکردیم دیگه شاید هیچ   -
 ...وقت این فاصله اتفاق منیافتاد

رمت مادری که عمری یاد روز عقدمان افتادم به ح
آرزوی دیدنت در لباس دامادی داشت یک پیراهن 

حریر شیری پوشیدم و تو کت زغالی تنت بود و موهایت 
را مرتب روی به باال شانه کرده بودی و هامن موقع بود 

رد و منایی ککه رد بخیه توی پیشانیات بعد از سالها رخ
من چقدر رشمنده شدم از سی که یک روز توی شیشه 
رفت تا باور نکند من رهایش کردم و هامن دم روی 

ات را بوسیدم و مامان ی پا بلند شدم و جای بخیهپاشنه
منا خندید و من دمل به شکوفه بعد از مدتها دندان

" ی اتکای زندگیامن قطعانقطه. داشتنش گرم شد
های مامان شکوفه بود چرا که با حضورش ما ندانسته

آرامش محض وجودیش قطعا  .زیادی را یاد میگرفتیم
. ی زندگیامن می شدمنشا آرامش لحظه به لحظه
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گوشی موبایلت را روشن کردی و آهنگی را پلی کردی 
 .که انگار زبان حال هر دو نفرمان بود

 تو فقط باش متوم کم و کرسش با من      

 با متوم دوریها طاقت و صربش با من

 تو فقط تب کن از این عشق بال تکلیفم

 دن و سوخنت و باقی زجرش با منمر 

سم را به سمتت چرخاندم و دستم را روی موهای سفید 
 :ات میکشیدم لب زدمروی شقیقه

 ...سفید کردی سیا  -

 :تو دم عمیقی از میان موهایم گرفتی و بیربط گفتی

 .بوی وانیل میدی  -

گاهی ریز خندیدم و سعی کردم به تو تکیه کنم که تکیه
توی که با آمدنت نخواستی من را . ز تو نبودتر امحکم
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از مسیح و حتی من را از ارسالن بگیری و این اوج 
ر کنار تو درگی. احرتامت به من به عنوان یک انسان بود

  .آزادی بودم و این زیباترین اتفاق روزهای زندگیم بود

 .مسیح هم بوی وانیل میداد  -

۶۹۰ 

 ��سلیامين _ازیب#

 :با حرفم آه سینه سوزی کشیدی و گفتی

شاید باورت نشه افرا اما من مسیح رو قد تو و بیشرت   -
 ...از ارسالن دوست داشتم

صداقت کالمیات را چشامنت پیش پیش، آن هنگام که 
خود مسیح را به آغوش میکشیدی فریاد زده بود و من 

 .ترها باورت کرده بودمپیش

 رو هنوز هم دوست داری؟ ارسالن  -
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لبت را روی موهایم گذاشتی و محکم بوسیدی و 
 .خواننده دلربی کرد

 تو دلت قدم زدن تو روز بارونی بخواد

 روزهای بهاری و بارون و ابرش با من 

 هات رو زیر بارون تن کنپیرهن خاطره

 خوندن ترانه و پاییز و عطرش با من 

 .هنوز و تا همیشه  -

وست داشنت ارسالن اوج انسانیتت را نشان جوابت به د
. میداد و متام قد ثابت میکرد تو پرس عمو محمدی

هامنی که وقتی مامان جویای دلخوریام از بابا شد 
 »الجرم توی چشامنش نگاه کردم وگفتم

. «بابا این همه سال میدونسته کی عمو محمد رو کشته
اشتم ذخیلی چیزها را سانسور کردم و به مامان نگفتم نگ
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بتی که در ذهنش داشت خراب شود و مثل من بیتکیه 
گاهی مثل تو نداشت که هی گاه شود آخر مامان تکیه

 اما وقتی. برود و بیاید و از دوست داشنت خسته نشود
این حرف را به مامان زدم دیگر نپرسید چرا با بابا آشتی 

منیکنم و حتی به مراسم عقدمان هم تنها آمد و من 
ش شدم که دیگر مثل متام دوران زندگیام چقدر ممنون

 . غر نزد و دلواپس نشد

 تو فقط دلت بخواد یه روزی مال هم بشیم

 التامسش به خدا حاجت و نذرش با من 

دستم را روی دستت گذاشتم و تو روی دستم را بوسیدی 
 :و پرسیدی

 هنوزم یادت منیاد چرا دستت کبود شده بود؟  -

دادم و تو دست از نوازشم بر سم را به طرفین تکان 
 . نداشتی
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ده اگه زن. گلی میگفت حواسم به کبودی روحت باشه  -
باشم، اگه زندگی ادامه داشته باشه دیگه منیذارم 

 ...روحت آزورده بشه

۶۹۱ 

 ��سلیامين _زیبا#

 :هامنجای که سم را گذاشته بودم بوسیدم و گفتم

قت ازت ناامید نشدم، دلخور چرا اما ناامید هیچ و   -
 ..!نه

 روی زخامی دمل کاشکی تو مرحم باشی

 آرزوم اینه همیشه تو کنارم باشی

 آرزوم اینه فقط مال تو باشم ای کاش

 تو فقط باش فقط باش فقط با من باش

 :صدای گوشیات را کم کردی و رو به من گفتی
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 .دممن اما هزار بار از خودم ناامید ش  -

 :دستت را توی دستم فرشدم و تو ادامه دادی

روزی که توی زندان موندم و تو رفتی بیشرت از   -
 ...همیشه

 !سیاوش  -

نامت را که پر نیاز صدا زدم گل لبخند روی لبت شکل 
 :گرفت و دستت را توی موهایم فرو بردی

 جانم سیم تلفنی؟ -

 .هنوز دوستم داری -

 .قبل هزار بار بیشرت از -

 صدایت آنقدر مخمور بود که آرزو کردم توی خانه
ات کنم و بگویم من هم اما نبودیم و  بودیم تا غرق بوسه

 :تو با هامن صدایت سوال عجیبی پرسیدی
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 و تو؟  -

این دو کلمه اوج نیاز تو از این رابطه بود و «. و تو»
 :عمق نیاز من برای اثبات آنچه در قلبم جریان داشت

وست داشنت بعضی آدمها دست خودم آدم نیست د  -
ی وجودت توی آسمون و سیاوش، حتی وقتی که ستاره

 ...کهکشونم نبود من بازم دوست داشتم

 ی لبم راام کامل شود خم شدی و گوشهنگذاشتی جمله
 :بوسیدی

بوی وانیلت دمل رو هوای میکنی واسه سفر به شهر   -
 ...وانیلها

صدای زنگ موبایلم بلند شد و ریز خندیدم هامن دم 
نام ریکا روی آن خط بطالن شد به آرامش مقطعی که 

لرزش دستم را که دیدی . تو به من هدیه داده بودی
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گوشی را از دستم گرفتی و با صدای رسا رو به آن ور 
 :خط گفتی

 ...بله  -

حو شد و گوشی  یکا چه به تو گفت اما اخمت م  منیدانم ر 
 :و پرسیدی را زدی روی اسپیکر

 دکرتش نگفت کی بهوش میآد؟  -

۶۹۹ 

 ��سلیامين _زیبا#

 عمل سختی داشته بهوش نیست اما حال  -

 .خواستم به افرا خانم خرب بدم. عمومیش خوبه

 کی همراهشه؟  -

یکا ریز خندید و گفت  :ر 

 . ژینا، مامانم، خاله گوهر همه هستیم  -
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 :از س آسودگی کشیدم و تو پرسیدینفسی 

میتونم خواهش کنم وقتی به هوش اومد بهمون خرب   -
 بدید؟

بله خیالتون راحت خودش انقدر به ژینا گفت که به   -
شام و افرا خانم خرب بدیم و از رشایطش بگیم که ژینا 

 .عصبانی شد از دستش

 :لبخند روی لبت شکل گرفت و جواب دادی

 .خانم خیلی به ما محبت دارهژینا " کال  -

یکا باز خندید  :ر 

 .سوتفاهم نشه منظوری نداشتم  -

قبل عمل که به . سوتفاهم که منیشه خیالتون راحت  -
ژینا خانم زنگ زدم خودشون موضعشون رو مشخص 

 ...کردن که اگه خیلی نگرانیم بلند شیم بیایم لندن
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 .ای وای من  -

یکا این را گفت و تو زدی ب  :ه شوخی خندهر 

در هر صورت امیدوارم تالفی ما رو س ارسالن در   -
 .نیاورده باشه

 .نه ژینا عملش نکرد  -

یک لحظه نگران شدم که مبادا حال ارسالن وخیم شده 
یکا ادامه داد  :باشد که خود ر 

گفت من منیتونم عمل کنم فقط توی اتاق عمل حضور   -
 ...داشت و گرنه دکرت جراحش فرق داشت

 فقط دریچه قلبش رو عوض کردن؟  -

عمل سنگینی داشت من دیتیلش رو منیدونم حاال بشه   -
 .میگم ژینا بهتون زنگ بزنه

۶۹۹ 
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 ��سلیامين _زیبا#

 بپرس» نگران نگاهت کردم و آرام توی گوشت گفتم
و تو هامن را پرسیدی و ریکا « بعدش دردش زیاده

 :گفت

اش باز شده و طبیعتا درد ی سینهبه هر حال قفسه  -
خواهد داشت اما خب االن خاله گوهر که از ژینا پرسید 

کی به هوش میاد ژینا بهش گفت که تقریبا یه روز 
خودشون بیهوش نگهش میدارن البته اگه اشتباه نکرده 

 .باشم

یکا خانم  -  ...ر 

دل من با آن صدای زخمیت که صدایش که کردی بند 
یکا  .پاره شد چه برسد به ر 

 .بله  -
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اش در عین محکمی تزلزل داشت، او هم مثل من بله
 .نگران بود

منیدونم چی از ما و ارسالن میدونید اما یاد منیآد   -
ی داشته باشم چه تلخ چه شیرین ارسالن توش خاطره
ی شامست و شام اندازه انگشتای اگه پرسخاله. نباشه

دیدنش بدونید جون  ماست، حواستون به دست و پاتون 
 .جون  ما باشه که امانته دست شام

یکا . حرفهایت اشک من را هم در آورد چه برسد به ر 
آرام از تو تشکر کرد و قول داد که حواسش به جان  ما 
باشد و بعد متاس را خامته داد و تو بی هیچ حرفی 

ی در تر مرا بغل کردی و من به این فکر کردم برامحکم
 .شام پیامنی ناگسستنی داشت

عرص که توی خانه بودیم روی کاناپه دراز کشیدی و 
 :گفتی
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 .افرا یه دقیقه بیا پیشم  -

هامن طور که کارم را انجام . داشتم چای دم میکردم
 :میدادم گفتم

 .االن میام بذار چای دم کنم  -

 :نیم خیز شدی و گفتی

 .ول کن چای رو بیا کارت دارم  -

قوری را روی کرتی گذاشتم و به سمتت آمدم و تو 
 :آغوش باز کردی و گفتی

 .بیا اینجا  -

 :در برت فرو رفتم و تو عمیق نفس کشیدی و گفتی

 !آخیش  -
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انگار هزار سال بود از آرامش به دور بودی که اینطور 
دستم را باز روی موهای . از ته دلت خستگی در کردی
 :فتمسفید شقیقهات کشیدم و گ

 .قشنگ سفید کردی  -

۶۹۴ 

 ��سلیامين _زیبا#

 بده؟  -

 :ات را بوسیدمروی گونه

 .ترت کردهنه جذاب  -

 :خندیدی و گفتی

 منیخوای برگردی تهران؟  -

میدانستم دوری از مامان شکوفه برایت به شدت سخت 
رفت و آمد  بود و مجبور بودی مدام در مسیر در حال
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ی روی پاشنه" باشی و از آن بدتر اینکه اَلوار حاال رسام
دوست نداشتم بیفکر جوابت را بدهم به . تو میچرخید

 :همین دلیل سوالت را با سوال جواب دادم

 ؟..چطور مگه  -

ست را به سمتم خم کردی و نوک بینیات را به بینیام 
 :زدی و گفتی

 .خنگی بهت منیاد سیم تلفنی  -

 .گلی اینجا خیلی تنهاست  -

 :تای ابرویت باال پرید و من ادامه دادم

 منیشه مامان شکوفه رو بیاری اینجا؟  -

 جدی جدی دلت واسه هریس تنگ نشده؟  -
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شده بود، دمل حتی برای آلودگیهوای تهران هم تنگ 
شده بود اما منیتوانستم در هوایی باشم که بابا در آن 

 . وش کنم که دخرتش هستمنفس میکشد و فرام

ی خوب بهت بدم نگرانی واسه گلی من اگه یه هدیه  -
 رو به من میسپاری میآی تهران؟

 :خیره نگاهت کردم و گفتم

 .اش دارهبستگی به هدیه  -

جدی شدی و از جایت بلند شدی و به سمت اتاق رفتی 
 :و با پاکتی برگشتی و گفتی

از غم و اندوهت برای میدونم هر کاری کنم یه ذره   -
ی من و مامان شکوفه مسیح کم منیشه اما این هدیه

 .واسه تولد مسیحه

چشمم پر شد، تولد  مسیح نزدیک بود و خودش غریب به 
جای خالیش عجیب توی ذوق . دو سال بود که نبود
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با دستی لرزان پاکت را از دستت گرفتم و با باز . میزد
تو  .را مهار کنم کردنش دیگر نتوانستم اشک چشامنم

خانه باغ را به شیرخوارگاه کوچکی به نام مسیح تبدیل 
 .کرده بودی

دستم که دور گردنت حلقه شد صدای اشکهایم دیوار 
خانه را لرزاند و تو دستت را روی موهایم کشیدی و 

 :گفتی

یه ذره اول زندگی سختمون میشه، مجبوریم توی   -
امان توی یه ی خانجون زندگی کنیم اونم با مخونه
میدونم واسه تو اومدن از اون خونه به این ... خونه

خونه یه کم که نه خیلی سخت میشه میدونم اما سعی 
 .کردم یه بهانه داشته باشی که برگردی به زندگی

۶۹۵ 

 ��سلیامين _زیبا#
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میشد تو را داشت و باز از زندگی برید؟ نه آرام جانم 
ب من به متام زنهای دنیا همین است که از میان جوا

متام دنیا احرتام و عشق و آزادی کافی است و من در 
ی اینها را داشتم و محال بود دیگر از کنار تو هر سه
 . دستت بدهم

کلی دوندگی داشت زدن این شیرخوارگاه، کوچیکه و   -
تقریبا میشه گفت با نهادهای حامیتی دیگه مچ شده  تا 

 .شکل رسمیرتی دایر بشهبه 

اونجا مسیحای زیادی منتظرن تا مامزی قشنگشون 
 .منتظرشون نذار عزیزم. بهشون بپیونده

عزیز تو بودن زیبا بود سیاوش و من آن لحظه که تو از 
ی تنها دارایی زندگیات از باغ  کودکیها و از خاطره

ی برای برگشت به زندگی پدرت گذشتی که من بهانه
م به یقین رسیدم روزی که توی دادگاه فریاد داشته باش
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همین سیاوش مقابلم بود سیاوشی که « من کُشتم»زدی 
سم که . برای خانواده از همه چیز خودش میگذشت

ات فرود آمد رشمندگی و رشم روی پیشانیام روی شانه
شبنم زد که تو را، توی که جانت را کف دستت گذاشته 

. د را قضاوت کرده بودمبودی تا خانواده خانواده مبان
 :دستت سخاومتندانه تنم را نوازش کرد و گفت

 .فقط یه قول بهم بده  -

 :با چشامن خیس نگاهت کردم و تو لب زدی

گذشته رو فراموش کنی و بذاری توی گذشته مبونه،   -
 .ی رنگی منتظرمونهآینده

لب از لب منیتوانستم باز کنم و حجم عجیبی از عشق 
ت ی سکو ش برده بود و تو نگذاشتی در خلسهمرا با خود
 :روی انگشتانم را بوسه باران کردی و گفتی. باقی مبانم
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می خوام با این دستا یه طرح بزنی، حتی اگه اسمش   -
می خوام طرح این قالی سفید عکس . رویا باشه

 . ی خانوادهعکس همه..خانوادمون باشه

دی متامم را کوتاه پلک زدم و تو به کم ازمن قانع نش
 :مال خود کردی و لب زدی

 ..بابات رو یادت نره افرا  -

شبیه تو میشد " معرفت را اگر طرح میزدند حتام
سیاوش شبیه یقین چشامنت آن هنگام که از فراموش 
نکردن بابا میان طرح خانوادیامن میگفتی و بوسه اگر 

ی من میشد که شبیه آن لحظه" بال و پر داشت حتام
 . شتم پر بزنم و روی صورتت بنشینمدوست دا

 .نگران گلی هم نباش، گل سخ رو پیدا کردم  -

 :خیره نگاهت کردم و به زحمت لب زدم

 چطوری؟  -
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پیدا . یه بازار تهران و یه پرس حاج کامل زرافشان  -
 ...کردنش سخت نبود

 :نگران پرسیدم

 بهش از گلی گفتی؟  -

۶۹۶ 
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 :خندیدی و گفتی

 ...نه هنوز  -

 محمد رو دیدی؟  -

 !اهوم  -

 چطوره؟  -

 :دلربانه تای ابرویت را باال دادی

 !گلی خامنتون خیلی خوش اشتهاست  -
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 یعنی ا نقدر؟  -

 ...از انقدر هم یه کم بیشرت  -

ر القید شانه باال انداختم و هامنطور که دستم را دو 
 :گردنت حلقه میکردم گفتم

 .به پای ارسالن  من که منیرسه  -

 :چشامنت درشت شد

کی جرئت داره کسی رو با ارسالنی شام مقایسه کنه،   -
 .من فقط گفتم این آقا محمد هم آقا محمد  هااا

 :صورتت را چندبار پیاپی بوسیدم

 !سخ رو دارهگلی خودش پیج گل  -

 .رو نداره محمد که آدرس آدونیس  -

 !حواست باشه  -

 :دستت را روی چشمت گذاشتی
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 !چشم  -

و با چشمت، من دمل گرم شد که تو بیگدار به آب منی 
م ها توی س سم را که روی بازویت گذاشتم پروانه. زنی

پرواز میکردند و رویاها نقش میبستند من مادر 
مسیحای زیادی میشدم و مامزی بودن برای آنها 

 توی که من با. ی بود که تو به من دادیدیهزیباترین ه
ها بعد ماه. تو از ساب خیال تا حقیقت عشق را رج زدم

وقتی صبح از خواب بیدار میشدم که صدای نفسهای تو 
توی گوشم بود و من برای داشتنت هزار بار خدا را شکر 

ی که برای میکردم که زندگی با عطر نانهای تازه
 های صبح بخیر و با نگرانیهایصبحانه میخریدی با بوسه

های شب بخیرت شکل میگرفت و ظهر بخیر و با نوازش
 .ات جان میدادممن برای تار به تار موهای سفید شقیقه

پرس عمو محمد تو بعد مدتها به من ثابت کردی عشق نه 
کهنه میشود نه بیات، تر و تازه ماندن عشقامن از صدقه 
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عاشقی خسته منیشدی توی که از . س مهر بیحد تو بود
ها دعوت و هر روز مرا به مهامنی لبخندها و بوسه

 ی زندگیامن میاندر آغوش تو ک شتی گم شده. میکردی
دریای متالطم حوادث به آغوش امنش رسید و من باز 

 . با رنگها آشتی کردم

 ٠٤١٠پایان به وقت شامگاه اول مهر 

 ١١:١١ساعت 

 

 

 

 

 


